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

ของคณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดพิมพ์ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และผล

การศึกษาการค้นคว้าใหม่ๆ ทฤษฎี การวิจัย วิธีวิทยา และแนวคิดในศาสตร์ของภาษา การสื่อสาร และสหสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

วารสารภาษาและการสื่อสารฉบับภาษาไทยเป็นเวทีหนึ่ง ส าหรับการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ เพื่อต่อยอดชุดความรู้ ให้แก่บุคคลากรใน

วงวิชาการ ทั้ง ครู อาจารย์ และ นักวิชาการภายในประเทศ และนานาชาติ  

วารสาร NIDA Journal of Language and Communication ก าหนดออกปีละ 3 ฉบับ โดยออกเป็นภาษาอังกฤษ 2 
ฉบับ คือ ฉบับเดือนเมษายน และเดือนสิงหาคม  และฉบับภาษาไทย 1 ฉบับ ก าหนดออกในเดือนธันวาคม 

ค าสงวนสิทธิ ์

ผู้จัดพิมพ์วารสาร ได้แก่ คณะภาษาและการสื่อสาร 
และ คณะกรรมการพิจารณาบทความ ไม่สามารถ
รับผิดชอบต่อความบกพร่อง หรือ ข้อผิดพลาด อัน
อาจเกิดจากการน าเนื้อหา หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของ
บทความในวารสารไปใช้ ท้ังนี้ ความคิดเห็นและ
ทัศนคติท่ีผู้เขียนบทความได้น าเสนอในบทความเรื่อง
น้ันๆเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะตัว และ ไม่ได้สะท้อนให้เห็น
ถึงหลักการและแนวคิดของผู้จัดพิมพ์วารสาร กอง
บรรณาธิการ และ ท่ีปรึกษากองบรรณาธิการ 



 
 
 
 

 
 

 
 
 

ข้อก าหนดด้านจริยธรรมการเผยแพร่ผลงานวิชาการ 
 

 บทความจะต้องเป็นผลงานต้นฉบับของผู้เขียน มีการอ้างอิงอย่างถูกต้อง ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมา
ก่อน และไม่อยู่ระหว่างการเสนอเพ่ือพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอื่น หากตรวจพบว่ามีการตีพิมพ์
ซ้ าซ้อน ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียวในการละเมิดลิขสิทธิ์ 

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

 บทความใดที่พบว่าได้มีการลอกเลียนหรือแอบอ้างโดยปราศจากการอ้างอิง หรือท าให้เข้าใจผิด
ว่า เป็นผลงานของผู้เขียน ให้ถือว่าเป็นการโจรกรรมทางวิชาการ (Plagiarism) บทความนั้น จะถูก
ถอดออกจากฐานข้อมูลของวารสาร  
 



บทบรรณาธิการ 

 
วารสาร NIDA Journal of Language and Communication เปนวารสารท่ีมีผูประเมินบทความ 

(peer review) มีวัตถุประสงคเพ่ือเผยแพรความรูและผลการศึกษาการคนควาใหมๆ ทฤษฎี การวิจัย วิธีวิทยา 

และแนวคิดในศาสตรของภาษา การสื่อสาร และสหสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับภาษาและการสื่อสารในมิติใดมิติ

หนึ่ง ในระหวางนี้ กองบรรณาธิการกําลังปรับปรุงเว็บไซตและระบบสงบทความออนไลนของวารสารฯ  จึงอาจ

กอใหเกิดความไมสะดวกแกผูสงบทความบางบางประการ การสงบทความเพ่ือรับการประเมินนั้น ขอใหจัดสง

ตามชองทางท่ีระบุไวที่เว็บไซตของวารสาร และตามขอมูลที่ระบุไวทายเลมวารสารฯ เทานั้น การสงบทความ

เพ่ือพิจารณานอกเหนือจากชองทางท่ีระบุไว อาจสงผลใหการพิจารณาบทความที่สงเขามาไดรับความลาชา 

ดังนั้นเพ่ือหลีกเลี่ยงขอผิดพลาดดังกลาว กองบรรณาธิการวารสารฯ ขอความกรุณาใหผูสงบทความติดตอกลับ

เขามา หากไมไดรับการแจงตอบรับการสงบทความภายใน 8 สัปดาห  

วารสาร NIDA Journal of Language and Communication ฉบับภาษาไทยนี้ มีบทความที่มีความ

หลากหลาย นําเสนอผลการวิจัย เสนอแนะแนวทางการจัดการประเด็นตางๆ ทางภาษาและการส่ือสาร รวม

ทั้งสิ้น 6 บทความ ดังน้ี 

 บทความแรกเปนงานวิจัยเชิงสํารวจ ความสนใจศึกษาตอระดับปริญญาโทดานญ่ีปุนศึกษาในประเทศ

ไทย  โดย เตวิช เสวตไอยาราม เพ่ือศึกษาวาปจจัยใดที่สงผลกระทบตอความตองการศึกษาตอระดับ

บัณฑิตศึกษาดานญ่ีปุนศึกษา โดยกลุมตัวอยางเปนพนักงานภาครัฐและเอกชน ครู นักศึกษาระดับปริญญาตรี

ชั้นปที่ 4 ที่มีความสามารถทางภาษาญี่ปุนตั้งแตระดับ N3 ขึ้นไป ใชการวิเคราะหสถิติเชิงพรรณาและเชิง

อนุมาน โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติที่มีชื่อวา Decision Tree (ตนไมชวยในการตัดสินใจ) เพ่ือการ

วิเคราะห ผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางมีความตองการพัฒนาทักษะทางภาษาญี่ปุนใหสูงขึ้นเพ่ือใชในการ

ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  

บทความที่สอง การศึกษาการถายทอดความหมายของคําอุทาน Well และ Oh จากวรรณกรรม

เยาวชนแปล เรื่อง แฮร่ี พอตเตอร โดย วรวิทย กิจเจริญไพบูลย เปนงานวิจัยแบบผสมผสานระหวางงาน     วิจัย

เชิงคุณภาพและงานวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งมุงเนนศึกษาแนวทางการถายทอดความหมายของคําอุทาน well และ 

oh ท่ีใชแสดงความตอเนื่องของการพูดกับท่ีใชแสดงความรูสึกจากวรรณกรรมเยาวชนแปลเรื่องดัง แฮรี่        

พอตเตอร โดยแสดงใหเห็นวา ผูแปลการถายทอดความหมายของคําอุทานทั้งสองไดดวยการใชคําท่ีมีความ

หลากหลายมากกวางานแปลวรรณกรรมประเภทอ่ืน แตทั้งนี้ยังตองคงอรรถรสและวัฒนธรรมการใชภาษาเดิม

ของตนฉบับไว งานวิจัยเรื่องนี้จะเปนตัวอยางการแปลภาษา การประยุกตใชทฤษฎีการแปล และใชประกอบการ

สอนรายวิชาทางดานการแปลภาษาเพ่ือการส่ือสารระหวางวัฒนธรรมไดเปนอยางดี  



 บทความที่สาม การพรรณาภาษาเท็นในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดย เมชฌ สอดสองกฤษ ท่ี

นําเสนอการใชภาษาของชนกลุมนอยชาวเหมาหนาน-หยางหวงในประเทศจีนผานมุมมองของนักภาษาศาสตร

ชาวจีน โดยเนนที่ประเด็นสําคัญสองเรื่อง คือ ขอมูลกลุมชาติพันธุหยางหวง และการพรรณนาทางภาษาศาสตร 

ดวยเหตุที่ภาษาเท็นมีระบบเสียงที่ครอบคลุมระบบเสียงของทุกภาษาในบรรดาตระกูลไท เปนภาษาตนแบบท่ี

สืบสรางระบบเสียงของแขนงภาษาสําคัญในประเทศจีน งานวิจัยเรื่องนี้จึงเปนขอมูลที่มีประโยชนสําหรับ

นักวิชาการดานภาษาศาสตรที่สนใจศึกษาลักษณะของภาษาตระกูลไทในประเทศจีน  

บทความที่สี่ การตูนลอการเมือง: สื่อสรางความบันเทิงหรือความเกลียดชัง โดย ศริยา พัฒนแกว และ

สาวิตรี คทวณิช ศึกษาการสื่อสารเพ่ือความขัดแยงจากการตูนลอการเมืองของไทย และความเปนกลางของนัก

วาดการตูนผานการตูนลอการเมืองไทยจากตัวอยางท่ีมีจุดยืนทางการเมืองอยางชัดเจน คือ เซีย ไทยรัฐ และ

บัญชา-คามิน ผูวิจัยวิเคราะหวาทกรรมจากเนื้อหาของภาษาท่ีใชในการเรียกกลาวบุคคล เหตุการณ คําสรรพ

นามตางๆ เพ่ือเปนการอธิบายความหมายของภาษาท่ีเชื่อมโยงกับความคิดเพ่ือสะทอนจุดยืน ความเปนกลาง

ของสื่อ และแสดงใหเห็นถึงนัยสําคัญของการสื่อสารเพ่ือสรางความเกลียดชัง  

 บทความที่หา จิตวิทยาเบ้ืองหลังกระแสนิยมนิยายวายในกลุมผูอานเพศหญิงชาวไทย  โดย ชลาลัย   

แตศิลปะสาธิต นําเสนอการวิเคราะหตามหลักจิตวิทยาถึงสาเหตุที่นิยายวายหรือนิยายที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับ

ความสัมพันธของตัวละครที่เปนเพศเดียวกันจึงไดรับความนิยมเปนอยางมากในกลุมผูอานท่ีเปนเพศหญิงใน

สังคมไทยปจจุบัน โดยผูวิจัยนําทฤษฎีการเกิดขึ้นของพฤติกรรมบทบาททางเพศมาเชื่อมโยงและอธิบาย

โครงสรางทางความคิดเก่ียวกับบทบาททางเพศในสังคมไทย นิยายวายเปรียบเสมือนเครื่องมือแหงจินตนาการ

ที่ปราศจากการควบคุมของสังคม กระบวนการใชจินตนาการของผูหญิงผานนิยายวายทําใหเกิดความเขาใจได

วาผูหญิงตองการแสดงออกถึงความตองการดานโครงสรางบุคลิกภาพ จิตใจ และความเทาเทียมกันทางเพศ

อยางไรบาง 

 บทความท่ีหก ผลของการใชเฟสบุคกลุมในการจัดการการเรียนรูในรายวิชาการประชาสัมพันธในสื่อ

ใหม โดย สมิทธิ์ บุญชุติมา เปนงานวิจัยแบบทดลองในชั้นเรียนท่ีศึกษาความคิดเห็นและทัศนคติของผูเรียนที่มี

ตอการใชสื่อสังคมออนไลนเฟสบุคเปนสื่อกลางสําหรับการปฏิสัมพันธและแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางผูเรียนและ

ผูสอน ผลการวิจัยพบวา ผู เรียนมีทัศนคติเชิงบวกตอการใชระบบการจัดการการเรียนรู  (Learning 

Management System: LMS) ในรูปแบบของเฟสบุคกลุม การจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพควรมุง

พัฒนาใหผูสอนและผูเรียนใชเวลาในหองเรียนและการอภิปรายขอมูลหรือประเด็นสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งใน

รายวิชาการประชาสัมพันธในสื่อใหมที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีการส่ือสาร เนื้อหาควรมีการปรับเปล่ียนอยู

ตลอดเวลาใหมีความทันสมัยและหลากหลาย  

 นอกจากน้ี วารสารฯ ยังไดรับเกียรติจาก นรีนุช ดํารงชัย เขียนบทวิจารณหนังสือ เรื่อง                 

An Introduction to Japanese Society แตงโดย Sugimoto Yoshio ที่บอกเลาถึงสังคมญ่ีปุนในยุครวมสมัย



ผานภาษาท่ีกระชับและเขาใจงาย นําเสนอความขัดแยงระหวางภาพสามัญทัศน (stereotype) กับสภาพความ

เปนจริงในปจจุบันของสังคมญี่ปุนท่ีมีความหลากหลายทั้งในดานชนชั้น ภูมิสังคม แรงงาน การศึกษา เพศสภาพ 

เชื้อชาติ วัฒนธรรม และการเมือง แมผูอานจะไมมีพ้ืนความรูดานสังคมวิทยามากนัก ก็สามารถทําความเขาใจ

สังคมญี่ปุนไปพรอมๆ กับการเรียนรูมุมมองเชิงสังคมศาสตรไดไมยากนัก หนังสือเลมนี้ไดรับการตีพิมพครั้งที่ 4 

แลว ซ่ึงเปนสิ่งที่นาจะรับรองไดวาเนื้อหาในเลมจะเปนประโยชนตอผูอานและมีความนาสนใจเพียงใด 

 กองบรรณาธิการวารสาร NIDA Journal of Language and Communication ขอขอบพระคุณผูอาน

และผูเขียนบทความทุกทานที่ไดมีสวนรวมในการพัฒนาวารสารฯ ฉบับภาษาไทยนี้ใหมีความหลากหลายและ

เปนพ้ืนที่นําเสนองานวิจัยและงานเขียนเชิงวิชาการที่เปนประโยชนตอวงวิชาการดานภาษาและการส่ือสารมา

อยางตอเนื่อง อยางไรก็ดี เพ่ือเปนการพัฒนาวารสารฯ ใหมีคุณภาพที่ไดรับการยอมรับในระดับสากลและอยูใน

ฐานขอมูลระดับนานาชาติ คณะภาษาและการสื่อสารและกองบรรณาธิการจึงเห็นควรวา ตั้งแตเดือน

มกราคม 2561 เปนตนไป จะจัดทําวารสารฯ เปนฉบับภาษาอังกฤษเทานั้น โดยกําหนดออกปละ 2 ฉบับ คือ 

ฉบับเดือนมกราคม และเดือนมิถุนายน  หวังเปนอยางยิ่งวาจะยังไดรับความสนใจ ติดตามอาน และนําเสนอ

ผลงานวิชาการ และผลงานวิจัยของทานในวารวารฉบับภาษาอังกฤษของคณะภาษาและการสื่อสารในโอกาส

ตอไป 
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ความสนใจศึกษาตอระดับปริญญาโทดานญี่ปุนศึกษาในประเทศไทย 

The Needs for Master’s Degree Studies for Japanese Study in Thailand 

เตวิช เสวตไอยาราม 

 

บทคัดยอ 

 งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงสํารวจมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาวาอายุ ระดับความสามารถทาง

ภาษาญี่ปุน และประสบการณการเคยอาศัยอยูที่ประเทศญ่ีปุนสงผลตอความตองการศึกษาตอระดับ

บัณฑิตศึกษาดานญี่ปุนศึกษา (3 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรการส่ือสารและวัฒนธรรมญี่ปุน หลักสูตร

ภาษาญ่ีปุนเพ่ือการพัฒนาอาชีพ และหลักสูตรการสอนภาษาญ่ีปุน) อยางไร กลุมตัวอยางเปนพนักงาน

ทั้งภาครัฐและเอกชน ครู นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 4 ที่มีความสามารถทางภาษาญ่ีปุนตั้งแต

ระดับ N3 ขึ้นไปจํานวน 162 คน การศึกษาคร้ังนี้ใชการวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) และสถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

SPSS ที่มีชื่อวา Decision Tree (ตนไมชวยในการตัดสินใจ) เพ่ือการวิเคราะห ผลการวิจัยพบวา

กลุมตัวอยางมีความตองการศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษาสาขาภาษาญ่ีปุนเพ่ืออาชีพมากกวาสาขาอ่ืน ๆ 

โดยกลุมตัวอยางที่มีอายุตั้งแต 26 ป ตองการศึกษาตอหลักสูตรนี้มากกวากลุมตัวอยางที่มีอายุนอยกวา 

26 ป แสดงใหเห็นถึงความตองการพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุนใหสูงขึ้นเพ่ือใชประกอบการทํางานได 

คําสําคัญ:  การวิจัยเชิงสํารวจ หลักสูตรการสื่อสารและวัฒนธรรมญ่ีปุน หลักสูตรภาษาญี่ปุนเพ่ือการ

พัฒนาอาชีพ หลักสูตรการสอนภาษาญี่ปุน ตนไมชวยในการตัดสินใจ 

 

Abstract 

 This study is a survey research project examining the effects of age, Japanese 

language proficiency, and living experience in Japan on the demands on pursuing a 

master’s degree in Japanese Studies (i.e., Japanese Culture and Communication, 

Japanese for Specific Purposes, Japanese Teaching). The sample comprised 162 

government officers, corporate employees, teachers, and fourth year students who 

possessed an N3 or higher of language proficiency. The data were analyzed through 
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descriptive statistics and inference statistics by using the Decision Tree program. The 

results reveal that participants had a higher demand of pursuing a master’s degree in 

Japanese for Specific Purposes than that of other programs. Particularly, the 

participants who were 26 years old or older had a desire to learn the Japanese for 

Specific Purposes more than those who were under 26 years old. Also, the former 

showed their desire to improve their Japanese skill for work the most.  

Keywords: Survey research project, Japanese Culture and Communication, Japanese 

for Specific Purposes, Japanese Teaching, Decision Tree program 

 

1. บทนํา 

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเปนการศึกษาตอเนื่องจากการศึกษาระดับปริญญาตรี มี

จุดมุงหมายเพ่ือเสริมสรางบัณฑิตใหมีความเชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ ในระดับที่สูงขึ้น การศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาจึงเปนการผลิตกําลังคนระดับสูงใหแกบริษัท หนวยงานและองคกรทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชน ในอดีต มีสถาบันเพียงไมกี่แหงที่เปดการสอนระดับบัณฑิตศึกษา แตทวาจากสภาพสังคม

และเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปสงผลให ณ ปจจุบัน มีสถาบันการศึกษาตาง ๆ ทั้งของรัฐบาล เอกชน 

รวมถึงสถาบันการศึกษาในกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในประเทศ

ไทยเปดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตาง ๆ อยางแพรหลาย ส่ิงนี้สงผลใหการแขงขันระหวาง

สถาบันการศึกษาเพ่ือรับนักศึกษาเขาเรียนทวีความรุนแรงมากขึ้น สถาบันการศึกษาแตละแหงจึง

จําเปนตองเรงพัฒนาเน้ือหาและหลักสูตรใหเปนท่ีสนใจแกกลุมเปาหมายเพ่ือดึงดูดใหมีผูสนใจศึกษาตอ

ระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 

 กรณีการศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษาดานญี่ปุนศึกษา1 ก็มีแนวโนมการแขงขันที่รุนแรงมาก

ขึ้นเชนกัน กอนป พ.ศ. ๒๕๕๐ มีสถาบันการศึกษาท่ีเปดสอนหลักสูตรญ่ีปุนศึกษาเพียง 2 แหง แต

หลังจากป พ.ศ. ๒๕๕๐ พบวามีสถาบันการศึกษาท่ีเปดสอนหลักสูตรญี่ปุนเพ่ิมข้ึนอีก 4 แหง รวมเปน 

6 แหง ดังตาราง 1  

 

                                                 
1 “ญี่ปุนศึกษา” ในบทความฉบับนี้หมายถึงศาสตรดานตาง ๆ ที่ศึกษาเก่ียวกับญี่ปุน เชน วรรณคดี ภาษาศาสตร 

สังคมศาสตร การศึกษา การสื่อสาร ฯลฯ 
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ตาราง 1 สถาบันการศึกษาท่ีเปดสอนระดับบัณฑิตศึกษาดานญี่ปุนศึกษา (เรียงตามลําดับเวลาที่เปด

สอน) 

มหาวิทยาลยั หลักสตูร 
เริ่มเปดสอน 

ป พ.ศ. 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาญี่ปุนศึกษา ๒๕๔๐ 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หลักสตูรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและ

วรรณคดีญี่ปุน 

๒๕๔๒ 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หลักสตูรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุนเปน

ภาษาตางประเทศ 

๒๕๔๘ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาญี่ปุนศึกษา ๒๕๕๒ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการสื่อสารและ

วัฒนธรรมญี่ปุน 

๒๕๕๔ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาญี่ปุนศึกษา ๒๕๕๖ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก ๒๕๕๗ 

จากตาราง 1 พบวา ณ ปจจุบัน มีสถาบันการศึกษาท่ีเปดสอนระดับบัณฑิตศึกษาดานญี่ปุน

ศึกษาทั้งสิ้น 6 แหง จํานวน 7 หลักสูตร มหาวิทยาลัยเหลานี้มีตําแหนงที่ตั้ง ชวงเวลาเปดภาค

การศึกษา รายละเอียดหลักสูตร เน้ือหาวิชารวมถึงเงื่อนไขการรับนักศึกษาที่แตกตางกัน แตตางเปน

คูแขงกันโดยตรง  

เมื่อพิจารณาจากความจริง 3 ขอ คือ 1.นักศึกษาท่ีเพ่ิงจบระดับปริญญาตรี  (ภาษาญี่ปุน) 

ตองการทํางานมากกวาศึกษาตอ 2.ผูที่สามารถศึกษาตอระดับปริญญาโทไดจะตองมีความสามารถทาง

ภาษาญี่ปุนที่ดีในระดับหนึ่ง และ 3. ภาษาญ่ีปุนไมไดแพรหลายเทาภาษาอังกฤษ และความจําเปนใน

การใชภาษาญี่ปุนในประเทศไทยมีอยางจํากัด จึงคาดการณไดวาผูสนใจสมัครศึกษาตอปริญญาโทดาน

ญี่ปุนศึกษานาจะมีจํานวนไมมาก ดวยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยแตละแหงจึงตองพยายามปรับปรุงหลักสูตร

ของตนเองเพ่ือตอบสนองความตองการท่ีแทจริงของผูเรียน และดึงดูดใหมีผูสนใจสมัครศึกษาตอใน

หลักสูตรของตนมากขึ้น 

ในสวนของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรนั้น ไดเริ่มเปดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญา

โทสาขาวิชาการสื่อสารและวัฒนธรรมญี่ปุนตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๔ หลักสูตรน้ีเปนหลักสูตรที่มุงสราง

ความรูทางทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารและวัฒนธรรมญี่ปุน เพ่ือใหผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดไป

ประยุกตใชในสายอาชีพที่เกี่ยวของในบริบทที่หลากหลาย ทั้งในดานสังคม เศรษฐกิจการเมือง 

วัฒนธรรม และการพัฒนา คุณสมบัติของผูสมัครคือเปนผูที่สําเร็จการศึกษาวิชาเอกหรือวิชาโทดาน
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ภาษาญ่ีปุน หรือเปนผูที่สอบผานการวัดระดับความรูภาษาญี่ปุนซึ่งจัดสอบโดยรัฐบาลญ่ีปุนไดระดับไม

ต่ํากวา N3 

แตทวาผูที่สนใจสมัครศึกษาตอระดับปริญญาโทในแตละปมีจํานวนที่ไมแนนอน โดยเฉพาะ

อยางยิ่งในชวงหลังที่มีสถาบันการศึกษาเปดหลักสูตรปริญญาโทดานญี่ปุนศึกษาเพ่ิมมากขึ้น สงผลให

จํานวนผูสนใจสมัครศึกษาตอดานญี่ปุนศึกษาที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรมีแนวโนมลดนอยลง 

คณาจารยและผูเก่ียวของจึงมีความคิดที่จะปรับปรุงหลักสูตรใหนาสนใจเพ่ือตอบสนองความตองการ

ของกลุมบุคคลที่ตองการศึกษาตอไดชัดเจนมากขึ้น แตทวาที่ผานมา การกําหนดหลักสูตรมักอิงกับ

ความคิดของผูบริหารรวมถึงความถนัดและความเชี่ยวชาญของคณาจารยในสาขาวิชาเปนหลัก โดยส่ิง

เหลาน้ีอาจจะไมไดตอบสนองความตองการท่ีแทจริงของผูสมัครก็เปนได 

ดวยเหตุนี้ งานวิจัยนี้จึงจัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสํารวจกลุมตัวอยางที่มีความสามารถ

ทางภาษาญ่ีปุนวาเน้ือหาหลักสูตรแบบใดท่ีนาสนใจและจะสามารถตอบสนองความตองการศึกษาตอ

ระดับปริญญาโทดานญี่ปุนศึกษาได 

 

2. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

จากการสืบคนของผูวิจัย ไมพบงานวิจัยใดที่สํารวจความตองการศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา

ดานญี่ปุนศึกษามากอน ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงสํารวจงานวิจัยอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของกับความตองการศึกษาตอ

ระดับบัณฑิตศึกษาสาขาอ่ืนแทน 

ที่ผานมา มีงานวิจัยท่ีสํารวจความตองการศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษาเปนจํานวนมาก เชน 

งานวิจัยของกสิณ สะสมพล (2547) นิตยา วัฒนาภรณ (2530) ลลิดา ปรีดากรณ และแพรดาว ฟู

พาณิชยพฤกษ (2548) วิริยา จงรักษสัตย(2537) ศิริวรรณ ซําศิริพงษ (2551) สมพร ศิลปสุวรรณ 

(2532) ฯลฯ งานวิจัยเหลานี้มีทั้งงานที่สํารวจหาเพียงแคคารอยละ คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและ

งานที่เปรียบเทียบเพ่ือหาปจจัยที่มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตงานวิจัยในชวงหลังมี

แนวโนมที่จะเปรียบเทียบตัวแปรตาง ๆ เพ่ือหานัยสําคัญทางสถิติมากข้ึน สิ่งนี้เปนตัวสะทอนใหเห็นวา

การวิเคราะหโดยระบุเพียงจํานวนรอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานอยางในอดีตไมเพียงพอตอ

การตอบโจทยการวิจัยไดอยางเพียงพอ 

ในสวนของปจจัยตาง ๆ ท่ีงานวิจัยที่ผานมามักจะสํารวจนั้น ผูวิจัยพบวางานวิจัยสวนใหญ

มักจะเลือกปจจัยสวนบุคคล (ไดแก เพศ สถานภาพการสมรส อายุ อาชีพ ท่ีอยูปจจุบัน วุฒิการศึกษา 
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ประสบการณการทํางาน) และปจจัยดานเศรษฐกิจ (ไดแก รายไดตนเอง รายไดบิดามารดา) มาหา

ความสัมพันธวาปจจัยเหลานี้สงผลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตออยางไร เชน งานวิจัยของศิริวรรณ ซํา

ศิริพงษ (2551) พบวาพ้ืนฐานการศึกษาและรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกันสงผลใหความตองการ

ศึกษาตอหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแตกตางกัน  

แตทวา ผูวิจัยเห็นประเด็นที่นาสนใจอยางหนึ่งวาปจจัยท่ีสําคัญบางตัวในงานวิจัยบางชิ้น

อาจจะไมไดเปนปจจัยท่ีสําคัญในงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งก็เปนได ยกตัวอยางเชน งานวิจัยของศิริวรรณ ซํา

ศิริพงษ (2551) ที่ยกมาขางตนไดระบุวาพ้ืนฐานการศึกษาและรายไดเฉลี่ยตอเดือนเปนปจจัยที่สงผล

ตอความตองการศึกษาตอ ขณะที่งานวิจัยของกสิณ สะสมพล (2547) ระบุเพียงแควาสถานภาพการ

สมรสเปนปจจัยเดียวท่ีสงผลตอความตองการศึกษาตอของเจาหนาที่จัดการทรัพยสิน ธนาคารไทย

พาณิชย สวนปจจัยอ่ืน ๆ เชน เพศ อายุ รายได และสาขาวิชาท่ีตองการศึกษาตอไมไดสงผลตอความ

ตองการศึกษาตอของเจาหนาที่ 

 แมวากลุมตัวอยาง ชวงระยะเวลาสํารวจ เน้ือหาและรายละเอียดที่ระบุในแบบสอบถามของ

ผูวิจัยแตละคนแตกตางกัน จึงอาจจะสงผลทําใหไดผลลัพธที่แตกตางกันและไมสามารถนําผลลัพธ

เหลานั้นมาเปรียบเทียบกันไดโดยตรง แตทวางานวิจัยเหลานี้ไดชี้ใหเห็นเปนนัยวาความตองการศึกษา

ตอระดับบัณฑิตศึกษาของแตละสาขาวิชาอาจจะแตกตางไปตามปจจัยแตละประเภท ดวยเหตุนี้ 

งานวิจัยที่จะสํารวจเกี่ยวกับความตองการศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษาควรดําเนินการศึกษานํารองกับผู

ที่สนใจจะศึกษาตอในสาขาน้ัน ๆ กอน เพ่ือคัดเลือกปจจัยที่มีแนวโนมวานาจะสงผลตอความตองการ

ศึกษาจริงแลวจึงคอยใชแบบสอบถามในการสํารวจ งานวิจัยนี้จึงจะเริ่มจากการศึกษานํารองโดยการ

สัมภาษณแบบไมมีโครงสรางกอนเพ่ือคัดกรองปจจัยหลักท่ีนาจะเก่ียวของเพ่ือนําไปสํารวจตอไป  

 

3. การศึกษานํารองดานปจจัยท่ีสงผลตอการศึกษาตอ 

ในการศึกษานํารองเพ่ือคัดเลือกปจจัยที่นาจะสงผลตอการศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษาดาน

ญี่ปุนศึกษาน้ัน ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษานักศึกษาที่กําลังเรียนระดับปริญญาโทและนักศึกษาที่สําเร็จ

การศึกษาดานญี่ปุนศึกษาแลวจํานวน 10 คน จาก 3 มหาวิทยาลัย ไดแก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  ผานการสัมภาษณแบบไมมี

โครงสราง (Unstructured Interview) การสัมภาษณแบบไมมีโครงสรางเปนการสอบถามท่ีไมมีกรอบ

ขอคําถามกําหนดไวแนนอน แตผูสัมภาษณจะเปดโอกาสใหผูเขารับการสัมภาษณไดแสดงความคิดเห็น

ในทุกประเด็นอยางอิสระโดยจะใชเวลาสัมภาษณคนละ 30 นาที เพ่ือสอบถามรายละเอียดเชิงลึกตาง 



6 | ห น้ า  
 

Volune 22 Issue 32 September – December 2017 
 

ๆ โดยเฉพาะสาเหตุ แรงจูงใจ ปจจัยที่สงผลใหตัดสินใจเรียนตอระดับบัณฑิตศึกษาดานญ่ีปุนศึกษาและ

เน้ือหาหลักสูตรท่ีตองการศึกษา 

ผลการศึกษานํารองพบวา ปจจัยสวนบุคคลบางตัวและปจจัยดานเศรษฐกิจไมไดสงผลตอการ

ตัดสินใจเรียนตอระดับบัณฑิตศึกษาดานญี่ปุนศึกษา กลาวคือ ตัวแปรบางตัวไมไดสงผลตอการตัดสินใจ

เลือกเรียนตอเหมือนกับความตองการศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาอ่ืน ๆ ผูวิจัยขอยกตัวอยาง

ดังนี้  

ปจจัยแรกท่ีไมไดสงผลตอการตัดสินใจเรียนตอระดับบัณฑิตศึกษาดานญ่ีปุนศึกษาคือวุฒิ

การศึกษาหรือสาขาที่จบมา โดยพ้ืนฐานแลวผูที่สนใจศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษาดานญ่ีปุนศึกษา

จะตองมีความรูทางภาษาญ่ีปุนท่ีดีในระดับหน่ึง มิฉะนั้นจะไมสามารถศึกษาและทําความเขาใจ

บทความตาง ๆ ท่ีเขียนเปนภาษาญี่ปุนได ดวยเหตุนี้ กลุมเปาหมายสวนใหญจึงเปนกลุมคนที่เคยศึกษา

วิชาภาษาญี่ปุนเปนวิชาเอกหรือวิชาโทในระดับปริญญาตรีหรือเปนผูที่เคยอาศัยอยูที่ประเทศญี่ปุน วุฒิ

การศึกษาจึงไมมีความแตกตางกันมากอยางชัดเจน นอกจากน้ี จากการสอบถามคณาจารยที่สอนใน

มหาวิทยาลัยตาง ๆ ที่เปดสอนระดับบัณฑิตศึกษาดานญ่ีปุนศึกษาอยูพบวานักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู

รวมถึงนักศึกษาท่ีจบไปเกือบทั้งหมดจะเปนผูที่เคยศึกษาวิชาภาษาญี่ปุนเปนวิชาเอกในระดับปริญญา

ตรีเปนสวนใหญ  

นอกจากนี้ ที่อยูปจจุบันของผูสมัครก็ไมนาจะเปนตัวแปรท่ีสงผลตอการตัดสินใจเรียนตอระดับ

บัณฑิตศึกษาดานญี่ปุนศึกษาดวย เนื่องจากมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาดาน

ญี่ปุนศึกษาสวนใหญกระจุกตัวอยูในกรุงเทพมหานคร อีกทั้งจากการสอบถามผูใหความรวมมือพบวา 

สวนใหญทํางานและอาศัยอยูในแถบกรุงเทพมหานคร อยุธยา ปทุมธานีและจังหวัดในภาคตะวันออก 

เชน ระยองและปราจีนบุรีเปนหลัก1 ดังนั้นที่อยูปจจุบันจึงไมแตกตางกันมากนัก อีกทั้ง เมื่อสอบถาม

ปจจัยดานเศรษฐกิจพบวา ทั้งนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาโทและนักศึกษาที่เรียนจบแลว

มีแนวโนมจะไมพ่ึงบิดามารดาแตจะรับผิดชอบคาใชจายดวยตนเอง กรณีนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูใน

ระดับปริญญาโทจะรับงานพิเศษ เชน สอนภาษาญ่ีปุน สอนภาษาไทย การเปนลามรายวัน หรือการ

แปลเอกสารตาง ๆ รวมถึงขอทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย กลาวไดวา การเรียนตอของนักศึกษา

สาขาญ่ีปุนศึกษามีแนวโนมพ่ึงตนเองเปนหลัก ไมจําเปนตองพ่ึงพารายไดของบิดามารดา ดวยเหตุนี้ 

ผูวิจัยจึงมองวาปจจัยดานเศรษฐกิจไมไดเปนตัวแปรสําคัญในการสํารวจของงานวิจัยนี้เชนกัน  

จากการศึกษานํารองนี้ทําใหผูวิจัยไดขอสรุปวาตัวแปรบางตัวที่งานวิจัยที่ผานมาเลือกใชนั้นไม

                                                 
1 สถานท่ีเหลาน้ีมีนิคมอุตสาหกรรมท่ีบริษัทญ่ีปุนตั้งโรงงานอยูเปนจํานวนมาก จึงเปนสถานท่ีท่ีมีผูประกอบอาชีพตาง ๆ ท่ี

เกี่ยวของกับภาษาญี่ปุนอยูเปนจํานวนมาก 
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นาจะสงผลตอการตัดสินใจเรียนตอระดับบัณฑิตศึกษาดานญ่ีปุนศึกษาของงานวิจัยนี้โดยตรง (เชน วุฒิ

การศึกษา แหลงท่ีอยู รายไดของบิดามารดา) หากใสคําถามที่ไมจําเปนเหลานี้มาไวจะเปนการ

สิ้นเปลืองเวลาผูตอบ ผูวิจัยจึงตัดสินใจไมสอบถามในหัวขอท่ีไดกลาวไป 

ขณะที่ตัวแปรบางตัวท่ีกลาวขางตนไมเหมาะที่จะใชในงานวิจัยครั้งนี้ แตจากการสัมภาษณ

พบวามีตัวแปรตัวอ่ืน ๆ ท่ีงานวิจัยกอนหนาไมไดสํารวจ แตเปนตัวแปรท่ีนาสนใจในการศึกษาตอระดับ

บัณฑิตศึกษาดานญี่ปุนศึกษา เชน ประสบการณการอาศัยอยูที่ตางประเทศ (ในงานวิจัยนี้ หมายถึงการ

อาศัยอยูที่ประเทศญี่ปุน1) จากการสัมภาษณพบวาบุคคลท่ีสนใจศึกษาตอสวนใหญเปนบุคคลที่ไมเคยมี

ประสบการณอาศัยอยูที่ประเทศญี่ปุนมากอน บุคคลเหลานี้จึงอาจจะไมม่ันใจในการใชภาษาของตนเอง 

สิ่งนี้นาจะเปนแรงจูงใจอยางหนึ่งที่สงผลใหมีความตองการศึกษาตอมากกวาบุคคลที่เคยอาศัยอยูที่

ประเทศญี่ปุน  

นอกจากนี้ ระดับความสามารถทางภาษา (ในงานวิจัยน้ีหมายถึงระดับความสามารถทาง

ภาษาญี่ปุน2) ที่แตกตางกันอาจจะสงผลใหความตองการเรียนตอหลักสูตรตาง ๆ แตกตางกันดวย จาก

การสัมภาษณพบวาผูที่มีความสามารถทางภาษาญี่ปุนในระดับสูงตองการเรียนรูเนื้อหาทฤษฎีในเชิงลึก

มากกวาการฝกฝนทักษะทางภาษาญ่ีปุน ขณะเดียวกันผูที่มีความสามารถทางภาษาญี่ปุนในระดับไมสูง

มากนักตองการฝกฝนทักษะภาษาญี่ปุนดานตาง ๆ มากกวาการศึกษาทฤษฎี จากการสัมภาษณยังพบ

อีกวายิ่งเปนผูที่ยังสอบไมผานการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุน (JLPT) ระดับ N2 จะยิ่งมี

ความกังวลในภาษาญี่ปุนของตนเองในทุกทักษะและสนใจจะเนนเรียนทักษะมากกวาส่ิงอื่น 

จากเหตุผลที่กลาวมาขางตน นอกเหนือจากตัวแปรตนตาง ๆ ท่ีงานวิจัยที่ผานมานิยมศึกษา 

(เพศ อายุ รายได อาชีพ) แลว ผูวิจัยไดใสปจจัย “ประสบการณการอาศัยอยูที่ตางประเทศ” และ 

“ระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุน” เพ่ิมเติมลงไปในแบบสอบถามดวย 

 

                                                 
1 คําวา “อาศัยอยู” ในงานวิจัยน้ี หมายถึงเคยไปอาศัยอยูท่ีประเทศญี่ปุนเพื่อศึกษาตอ หรือยายตามสามี หรือบริษัทสงไป

ฝกงานท่ีญี่ปุนมากกวา 1 ปแตไมเกิน 2 ป หากไมถึง 10 เดือน หรือไปอยูมากกวา 2 ป จะไมนํามาสํารวจตอ 
2 ระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุนในงานวิจัยน้ี อางอิงเกณฑมาจากการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุน 

(Japanese Language Proficiency Test: JLPT) การสอบน้ีจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อวัดความสามารถทางภาษาญี่ปุนของ

ผูเรียนภาษาญี่ปุนชาวตางชาติ โดยแบงออกเปน 5 ระดับ คือ N5 ถึง N1 ระดับ N5 เปนระดับความเขาใจภาษาญ่ีปุนพื้นฐาน 

สวนระดับ N1 เปนระดับความเขาใจภาษาญ่ีปุนขั้นสูง 
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4. การศึกษานํารองดานเนื้อหาของหลักสูตรญ่ีปุนศึกษาที่สนใจศึกษาตอ 

ในการศึกษานํารองน้ี ผูวิจัยไดสัมภาษณนักศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรดานญ่ีปุนศึกษาท่ีเปดสอน

ในปจจุบันของมหาวิทยาลัยตาง ๆ รวมถึงเนื้อหาของหลักสูตรแบบใดที่สามารถดึงดูดใจใหสนใจศึกษา

ตอมากข้ึนดวย ผลการสัมภาษณพบวานักศึกษามองวาหลักสูตรดานญี่ปุนศึกษาที่เปดในปจจุบันสวน

ใหญเปนหลักสูตรที่มีเนื้อหาคอนขางซ้ํากัน เชน เนนดานสังคมปจจุบันของญี่ปุน หรือมีเนื้อหาที่อาจจะ

เฉพาะทางมากเกินไป เชน ดานวรรณคดีญี่ปุน ขณะที่หลักสูตรการสื่อสารและวัฒนธรรมญี่ปุนของ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรมีเนื้อหาคอนขางแตกตางกับหลักสูตรของสถาบันอ่ืน ๆ เนื่องจากมี

การเนนไปที่ทฤษฎีดานการส่ือสารและนําแนวคิดเชิงวัฒนธรรมศึกษาเขามาสอน และมีบางวิชาท่ี

นาสนใจ เชน ทักษะการอานภาษาญี่ปุนระดับสูง เนื่องจากเปนพ้ืนฐานสําคัญตอการทําความเข าใจ

บทความและเรื่องอานตาง ๆ ตอไป 

แตทวา จากการสัมภาษณพบวานักศึกษาบางคนมองวาหลักสูตรเนนเน้ือหาที่เปนทฤษฎีมาก

ไป อีกทั้งบางคนใหความเห็นวาตองการโอกาสฝกฝนทักษะฟงพูดอานเขียนในการเรียนระดับปริญญา

โทเพ่ิมมากข้ึนดวย นอกจากน้ี นักศึกษาบางคนที่จบไปแลวและประกอบอาชีพเปนอาจารยไดให

ความเห็นวาหากมีหลักสูตรที่เนนดานการสอนภาษาญี่ปุนโดยตรงก็นาจะเปนประโยชนตอการเรียนการ

สอนภาษาญ่ีปุนในประเทศไทยดวย ผลจากการสัมภาษณอาจสรุปเบื้องตนไดวามีทั้งนักศึกษาที่พอใจ

กับเน้ือหาหลักสูตรปจจุบันของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรที่เนนหนักดานวิชาการ และมี

นักศึกษาสวนหนึ่งที่ตองการใหมีวิชาท่ีเรียนเพ่ือนําไปประยุกตใชมากข้ึน นอกจากน้ีมีนักศึกษาบางสวน

ที่อยากใหเปดหลักสูตรท่ีเนนการประกอบอาชีพเปนผูสอนภาษาญ่ีปุนตอไป 

เมื่อคํานึงถึงจํานวนนักศึกษาท่ีลดลงตามที่ไดระบุไวในบทนํา รวมถึงการเขาใกลกําหนดการท่ี

จะตองปรับปรุงหลักสูตร ผูวิจัยจึงเห็นวาเปนโอกาสอันดีที่จะ สํารวจวาผูสนใจเขาเรียนตอระดับ

บัณฑิตศึกษาดานญี่ปุนศึกษาสนใจเน้ือหาหลักสูตรแบบใดเพ่ือนําขอมูลที่ไดในครั้งนี้มาชวยพิจารณา

และเปลี่ยนแปลงเน้ือหาหลักสูตรใหตรงกับความตองการของผูเรียนมากที่สุด จากการพิจารณาใน

ภาพรวม ผูวิจัยไดแบงหลักสูตรที่จะสอบถามผูสนใจศึกษาตอออกเปน 3 หลักสูตร ไดแก 1. หลักสูตร

การส่ือสารและวัฒนธรรมญี่ปุน 2. หลักสูตรภาษาญี่ปุนเพ่ือการพัฒนาอาชีพ 3. หลักสูตรการสอน

ภาษาญี่ปุน 

หลักสูตรแรกเปนหลักสูตรปจจุบันที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรเปดใชอยู สวนอีกสอง

หลักสูตร (หลักสูตรภาษาญี่ปุนเพ่ือการพัฒนาอาชีพและหลักสูตรการสอนภาษาญี่ปุน) เปนหลักสูตร

ใหมที่ไดจากการศึกษานํารองรวมถึงนําจุดเดนของคณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ

หารศาสตรเขารวมพิจารณา 
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สาเหตุที่ผูวิจัยเลือกเสนอหลักสูตรภาษาญ่ีปุนเพ่ือการพัฒนาอาชีพและหลักสูตรการสอน

ภาษาญี่ปุนเปนตัวเลือกใหมเพ่ือสํารวจความตองการศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษาดานญ่ีปุนศึกษาน้ัน 

มาจากผลการศึกษานํารองเปนหลักตามท่ีไดกลาวไวขางตน นอกจากนี้ ณ ปจจุบัน คณะภาษาและการ

สื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ไดเปดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาอาชีพอยู 

และมีผูใหความสนใจมาเรียนเปนจํานวนมาก สิ่งนี้แสดงใหเห็นวาผูเรียนสนใจศึกษาโดยเนนการพัฒนา

ทักษะดานตาง ๆ ของตนเองเพ่ือสามารถนําไปใชจริงในการประกอบอาชีพไดมากกวา สวนกรณีของ

หลักสูตรการสอนภาษาญี่ปุนนั้น นอกจากจะมาจากผลการศึกษานํารองแลว หากดูผลการศึกษาที่ผาน

มาของ Japan Foundation(2013) จะพบวาจํานวนผูเรียนภาษาญี่ปุนมีเพ่ิมมากขึ้นอยางกาวกระโดด

และเกิดปญหาจํานวนผูสอนที่มีไมเพียงพอ การเปดหลักสูตรใหมที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนจึง

เปนการชวยเติมเต็มและสรางบุคลากรดานการสอนระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาใหมีมากขึ้น  

นอกจากน้ี เมื่อคํานึงจากคุณวุฒิอาจารยวามีผูจบการศึกษาระดับปริญญาเอกดานการเรียนการสอน

ภาษาอยูหลายคน การเปดหลักสูตรการเรียนการสอนจะเปนการนําศักยภาพของอาจารยในคณะมาใช

ใหเกิดประโยชนสูงสุด สิ่งท่ีสําคัญอีกประการ คือ ยังไมมีมหาวิทยาลัยใดที่เปดหลักสูตรที่มีชื่อตรงและ

ชัดเจนเชนนี้ หากคณะภาษาและการสื่อสารสามารถเปดสอนหลักสูตรเหลานี้ได ผูวิจัยมองวาจะเปน

โอกาสในการประชาสัมพันธ รวมถึงดึงดดูใจใหมีผูสนใจมาเรียนเพ่ิมข้ึน 

จากเหตุผลที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงแบงหลักสูตรที่จะสํารวจออกเปน 1.หลักสูตรการสื่อสาร

และวัฒนธรรมญ่ีปุนที่คณะภาษาและการสื่อสารใชอยูในปจจุบัน 2.หลักสูตรภาษาญี่ปุนเพ่ือการพัฒนา

อาชีพ และ 3.หลักสูตรการสอนภาษาญ่ีปุน โดยแตละหลักสูตรไดมีการเขียนบรรยายรายละเอียด

รวมถึงรายชื่อวิชาที่จะเปดสอนและมีคําอธิบายรายวิชาแนบประกอบเพ่ือใหผูสนใจศึกษาตอไดทราบ

รายละเอียดและเขาใจความแตกตางของหลักสูตรตาง ๆ อยางชัดเจน ตาราง 2 ตาราง 3 และตาราง 4 

ดานลางเปนตารางแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค จุดเดนและตัวอยางรายชื่อวิชาบางสวน 

สวนคําอธิบายรายวิชามีจํานวนหนามาก ผูวิจัยจึงไมไดนํามาใสรวมไวในตารางดานลาง 

ตาราง 2 รายละเอียดของหลักสูตรการสื่อสารและวัฒนธรรมญี่ปุนที่จะสํารวจ 
ชื่อหลักสูตร การสื่อสารและวัฒนธรรมญ่ีปุน 

วัตถุประสงค 

เสริมสรางความรูทางทฤษฎีเกี่ยวกับการส่ือสารและวัฒนธรรมญ่ีปุน เพื่อใหผูเรียนสามารถนําความรูท่ีได

ไปประยุกตใชในสายอาชีพท่ีเกี่ยวของในบริบทท่ีหลากหลาย ท้ังในดานสังคม เศรษฐกิจการเมือง 

วัฒนธรรม และการพัฒนา 

จุดเดน 
มีการเช่ือมโยงมิติของการสื่อสารกับวัฒนธรรมเขาดวยกันอยางชัดเจน เพื่อทําความเขาใจสังคมญี่ปุนและ

แนวคิดของชาวญี่ปุนไดอยางมีเหตุผล  

รายชื่อวิชา 
1.ทฤษฎีการส่ือสารระหวางวัฒนธรรม 2.ปรัชญาชีวิต แนวคิดและสังคมญี่ปุน 3.วัฒนธรรมเปรียบเทียบ

ไทย-ญี่ปุน 4. วัฒนธรรมกระแสนิยม 5. วัฒนธรรมองคกรญ่ีปุน 6. สื่อสารมวลชนญี่ปุน 
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ตาราง 3 รายละเอียดของหลักสูตรภาษาญี่ปุนเพ่ือการพัฒนาอาชีพที่จะสํารวจ 

ชื่อหลักสูตร ภาษาญี่ปุนเพ่ือการพัฒนาอาชีพ 

วัตถุประสงค 

เสริมสรางผูเรียนใหมีความรูความสามารถทางดานภาษาญ่ีปุน เพื่อตอบสนองความตองการแตละ

บุคคล ความตองการของหนวยงานภาครัฐและเอกชน และกระแสการเปลี่ยนแปลงของประเทศ

และโลกท้ังในปจจุบันและอนาคต 

จุดเดน เนนการพัฒนาทักษะฟงพูดอานเขียนเพ่ือสามารถประกอบอาชีพตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

รายชื่อวิชา 

1.ทักษะการฟงและการสนทนาภาษาญ่ีปุนในท่ีทํางาน 2.ทักษะการอานและการเขียนภาษาญ่ีปุน

ในที่ทํางาน 3.ไวยากรณภาษาญ่ีปุนสําหรับการทํางาน 4.ภาษาญี่ปุนระดับสูง 5.ทฤษฎีและแนว

ปฏิบัติในการแปลและลาม 6.ภาษาญี่ปุนสําหรับการสื่อสารธุรกิจ 

ตาราง 4 รายละเอียดของหลักสูตรการสอนภาษาญ่ีปุนที่จะสํารวจ 

ชื่อหลักสูตร การสอนภาษาญี่ปุน 

วัตถุประสงค 

เสริมสรางความรูความสามารถทางดานการสอนภาษาญ่ีปุนเปนภาษาตางประเทศใหแกอาจารย

ผูสอนทุกระดับเพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพในการสอนและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

ภาษาญี่ปุนในประเทศไทยใหกาวหนาขึ้น 

จุดเดน 
เนนใหผูเรียนมีความรูและความเขาใจการสอนภาษาญ่ีปุนทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่จําเปนใน

บริบทท่ีเหมาะสมในเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน 

รายชื่อวิชา 

1.ทฤษฎีการเรียนรูภาษาที่สอง 2.การวัดและการประเมินผล 3.สื่อและกิจกรรมในการเรียนการ

สอนภาษาญี่ปุน 4.ภาษาศาสตรภาษาญี่ปุนสําหรับการสอน 5.การสอนการอานและการเขียน

ภาษาญี่ปุน 6.การสอนการฟงและการพูดภาษาญี่ปุน 

 

5. วิธีการวิจัย 

5.1 วิธีการเก็บขอมูล 

 ผูวิจัยเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม แบบสอบถามประกอบดวย 4 สวน ไดแก สวนที่ 1 

ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม สวนที่ 2 รายละเอียดของแตละหลักสูตรซึ่งประกอบดวย

วัตถุประสงค จุดเดน รายชื่อวิชาและคําอธิบายแตละรายวิชา เพ่ือประกอบการตัดสินใจวาตองการ

ศึกษาตอหลักสูตรใดมากที่สุด สวนที่ 3 คําถามเพ่ือสอบถามความสนใจในการศึกษาตอหลักสูตรตาง ๆ 

และปจจัยที่สงผลตอการเลือกเรียนตอระดับปริญญาโท และสวนที่ 4 ส วนที่ใหผูตอบแบบสอบถาม

เขียนแสดงความเห็นเพ่ิมเติม งานวิจัยน้ีจะนําเฉพาะสวนท่ี 1 และสวนท่ี 3 มาวิเคราะห โดยมี

รายละเอียดยอยดังตอไปน้ี 

 สวนที่ 1 ประกอบดวยคําถามท้ังหมด 6 ขอ ไดแก 1.1 เพศ 1.2 อายุ 1.3 อาชีพ 1.4 รายได
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เฉล่ียตอเดือน 1.5 ระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุนที่สอบผาน และ 1.6 ประสบการณการอาศัยอยู

ที่ประเทศญี่ปุน  

สวนที่ 3 ประกอบดวยคําถามท้ังหมด 3 ขอ ไดแก 2.1 ทานรูจักสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตรหรือไม 2.2 ทานรูจักหลักสูตรการสื่อสารและวัฒนธรรมญ่ีปุนที่เปดอยูในปจจุบันหรือไม และ 

2.3 หลังจากทานไดอานรายละเอียดของแตละหลักสูตรซึ่งประกอบดวยวัตถุประสงค จุดเดน รายชื่อ

วิชาและคําอธิบายแตละรายวิชาแลว กรุณาตอบคําถามวาทานสนใจศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษาดาน

ญี่ปุนศึกษาหรือไม หากสนใจ ทานตองการศึกษาตอหลักสูตรใดในสามหลักสูตรนี้  (สามารถเลือกตอบ

ไดมากกวา 1 ขอ) 

นอกจากนี้ ผูวิจัยยังสัมภาษณผูสะดวกใหขอมูลเพ่ิมเติมโดยการสุมตัวอยางตามความสะดวก

ดวย ประเด็นที่สัมภาษณจะเก่ียวกับทัศนคติตอการศึกษาตอ ความมั่นใจและปญหาการใชภาษาญ่ีปุน 

ความสามารถทางภาษาและความจําเปนในการประกอบอาชีพ เปนตน 

5.2 ผูใหความรวมมือ 

 ผูใหความรวมมือมีทั้งสิ้น 206 คน สวนใหญจะเปนพนักงานจากภาคเอกชน ขณะท่ีบางสวน

เปนนักศึกษาซึ่งกําลังเรียนระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 4 อาจารยระดับมัธยมศึกษา พนักงานภาครัฐ ผูวิจัย

เก็บขอมูลโดยขอรองใหนักศึกษาปริญญาโทที่กําลังเรียนอยูที่คณะภาษาและการส่ือสาร หลักสูตรการ

สื่อสารและวัฒนธรรมญี่ปุน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรชวยนําแบบสอบถามไปแจกจายให

บุคคลที่รูจักซึ่งมีความสามารถทางภาษาญี่ปุนระดับ N3 ขึ้นไป และมีความสนใจเรียนตอระดับปริญญา

โท ระยะเวลาเก็บขอมูลใชเวลาประมาณ 1 เดือน 

แตทวา เวลาลงรหัสขอมูล ผูวิจัยพบวาแบบสอบถามบางชุดไมสมบูรณ บางชุดตอบคําถามใน

สวนที่ 1 ไมครบ เชน  ไมมีการระบุระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุน ขณะที่บางชุดไมไดระบุ

ประสบการณการอาศัยอยูที่ตางประเทศ ซึ่งลวนแตเปนปจจัยที่ผูวิจัยคาดการณวานาจะสําคัญตอการ

ตัดสินใจเลือกเรียนตอหลักสูตรตาง ๆ นอกจากน้ี มีบางแบบสอบถามที่ไมตอบขอมูลมาทั้งหมด เชน 

เวนการตอบในสวนท่ี 3 ซ่ึงเปนสวนท่ีสําคัญที่สุด เปนตน หลังจากคัดแยกแบบสอบถามที่ไมสมบูรณ

ออกไป จํานวนแบบสอบถามท่ีใชไดจริงในการสํารวจคร้ังนี้จึงมี จํานวน 162 ชุด ผูวิจัยจึงนํา

แบบสอบถาม 162 ชุดนี้ไปวิเคราะหตามขั้นตอนตอไป 

5.3 ตนไมชวยในการตัดสินใจ (Decision Tree) 

 งานวิจัยน้ีใชโปรแกรม Decision Tree หรือตนไมชวยในการตัดสินใจท่ีบรรจุอยูในโปรแกรม
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สําเร็จรูปทางสถิติ SPSS เพ่ือทํานายความถี่ของความสนใจท่ีจะศึกษาตอใน 3 หลักสูตร แยกตามตัว

แปรชนิดตาง ๆ ท่ีระบุไวใน 5.1 สวนที่ 1 

 Decision Tree หรือตนไมชวยในการตัดสินใจจะชวยคัดเลือกเฉพาะตัวแปร อิสระที่มี

ความสามารถในการทํานายเทาน้ัน สวนตัวแปรอิสระที่ไมมีความสามารถในการทํานายจะไมปรากฏ

ผลลัพธออกมา โปรแกรมจะคนหาผลท่ีเกิดจากการปฏิสัมพันธอยางมีนัยสําคัญระหวางตัวแปรอิสระ

โดยอัตโนมัติดวยการทดสอบไคสแควรซ้ําในแตละข้ันตอนสําหรับตัวแปรกลุมนั้น ๆ ผลการวิเคราะหจะ

แสดงออกมาเปนลักษณะคลายกับตนไมกลับหัว โดยแตละสวนจะเรียกวา Node สวน Node แรกสุด

จะเปนรากของตนไม (Root node) แตละ Node จะแสดงคุณลักษณะ แตละกิ่งจะแสดงคาผลในการ

ทดสอบและแสดงรายละเอียดปลีกยอยลงไป 

 ปรกติ เมื่องานวิจัยชิ้นหนึ่งดําเนินการวัดซ้ําหลายครั้ง โอกาสท่ีจะเกิดความผิดพลาดประเภทท่ี 

1 (Type I Error)1 จะสูงขึ้นตามมา โดยปรกติจะตองดําเนินการ Bonferroni correction2 ดวย แต

โปรแกรม Decision Tree ปรับระดับนัยสําคัญกรณี multiple mean comparison ใหเรียบรอยแลว

จึงไมจําเปนจะตองทํา Bonferroni correction อีก ดวยเหตุนี้ งานวิจัยชิ้นนี้มีหลายตัวแปรอิสระและ

หลายตัวแปรตาม การวัดซ้ําหลาย ๆ ครั้งจะทําใหเกิดความผิดพลาดประเภทที่ 1 ไดงาย ดวยเหตุนี้ 

งานวิจัยนี้จึงเลือกใชโปรแกรม Decision Tree ในการวิเคราะหขอมูล 

 

6. ผลการวิจัย 

ผูใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามมีทั้งสิ้น 162 คน เพศของผูตอบแบบสอบถามสวน

ใหญเปนเพศหญิง(เพศชาย 16 คน เพศหญิง 146 คน) อายุของผูตอบแบบสอบมีตั้งแต 19 ป จนถึง

สูงสุดคือ 49 ป โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 27.40 ป สวนอาชีพของผูตอบแบบสอบถาม ผูวิจัยพบวาสวนใหญ

ประกอบอาชีพเปนพนักงานบริษัทท่ีใชภาษาญี่ปุน(33.3%) รองลงมา คือ ลาม(30.2%) ถัดมาคือ

นักศึกษาชั้นปที่ 4(9.9%) เลขา(6.8%) อาจารย(6.2%) ผูประสานงาน(3.7%) มัคคุเทศก(0.6%) และ

อ่ืน ๆ ที่ไมระบุ(9.3%) รายไดเฉลี่ยตอเดือนสามอันดับแรก คือ 20001-30000 บาท คิดเปน 30.2% 

                                                 

1 ความผิดพลาดประเภทท่ี 1 (Type I Error) เปนความผิดพลาดเน่ืองจากการปฎิเสธหรือไมยอมรับ H  (แสดงผลวามีความ

แตกตางโดยที่ความแตกตางไมมีอยูจริง) 
2 ใชสําหรับปรับระดับนัยสําคัญกรณี multiple mean comparison เพ่ือใหระดับนัยสําคัญของการเปรียบเทียบรวม (whole 

family of test) ยังคงเทาเดิม โดยกําหนดใหระดับนัยสําคัญของการเปรียบเทียบเทากับ α / m  โดยท่ี m คือจํานวนคู

เปรียบเทียบซ่ึงยังคงมีผลใหระดับนัยสําคัญรวมเทาเดิม คือเทากับ α 
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ของทั้งหมด อันดับที่สอง คือ 30001-40000 บาท คิดเปน 21% ของท้ังหมด สวนอันดับที่สามคือ ผูมี

รายไดตั้งแต 40001-50000 บาท คิดเปน 17.9% ของทั้งหมด สวนระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุน

ที่สอบผานและประสบการณการอาศัยอยูที่ประเทศญี่ปุน จะแสดงออกมาเปนตารางแจกแจงความถ่ี

แบบสองทาง ดังตาราง 5 

ตาราง 5 ระดับความสามารถทางภาษาญ่ีปุนท่ีสอบผานและประสบการณการอาศัยอยูที่ประเทศญ่ีปุน 

ระดับความสามารถ 

ทางภาษาญี่ปุน 

ประสบการณการอาศัยอยูท่ีประเทศญ่ีปุนมากกวา 1 ป รวม 

มี ไมมี 

N1 16 4 20 

N2 43 28 71 

N3 18 53 71 

รวม 77 85 162 

 จากขอมูลท่ีไดแสดงขางตน พบวาขอมูลที่เกี่ยวกับ เพศ อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือน

คอนขางกระจุกตัวอยูที่กลุมใดกลุมหนึ่งมากเกินไป ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงตัดตัวแปรเหลานี้ออกไป สวน

ระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุน พบวา ผูที่สอบไดระดับ N1 มีคอนขางนอย โดยเฉพาะผูที่ได N1 

และไมเคยอาศัยท่ีประเทศญี่ปุนมีเพียง 4 คน ดวยเหตุนี้ เวลาวิเคราะหดวยโปรแกรม Decision Tree 

ผูวิจัยจะรวมระดับความสามารถ N1 และ N2 เขาดวยกัน เพ่ือใหไดกลุมขนาดใหญที่มีลักษณะ

ใกลเคียงกัน สวนขอมูลเกี่ยวกับอายุ ผูวิจัยไดแปลงขอมูลที่ผูตอบแบบสอบถามกรอกมาออกเปนกลุม

ชวงอายุกอนที่จะนําไปวิเคราะหตอ ดังนี้ ชวงอายุ 19-25 ปมีจํานวนทั้งหมด 66 คน ชวงอายุ 26-30 ป

มีจํานวนทั้งหมด 60 คน และชวงอายุ 31-49 ปมีจํานวนทั้งหมด 36 คน 

สวนที่ 2 ของแบบสอบถามประกอบดวยคําถามท้ังหมด 3 ขอ (1.ทานรูจักสถาบันบัณฑิตพัฒ

นบริหารศาสตรหรือไม 2.ทานรูจักหลักสูตรการสื่อสารและวัฒนธรรมญี่ปุน และ 3.หลังจากทานไดอาน

รายละเอียดของแตละหลักสูตรซึ่งประกอบดวยวัตถุประสงค จุดเดน รายชื่อวิชาและคําอธิบายแตละ

รายวิชาแลว กรุณาตอบคําถามวาทานสนใจศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษาดานญี่ปุนศึกษาหรือไม หาก

สนใจ ทานตองการศึกษาตอหลักสูตรใดในสามหลักสูตรนี้) ผลลัพธปรากฏดังที่แสดงในตาราง 6 

ตาราง 6 แสดงคําตอบของแบบสอบถามในสวนที่ 2 

1. ทานรูจักสถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตรหรือไม รูจัก ไมรูจัก 

108(66.7%) 54(33.3%) 

2. ทานรูจักหลักสตูรการสื่อสารและวัฒนธรรมญ่ีปุนที่เปดอยูในปจจุบันหรือไม รูจัก ไมรูจัก 

87(53.7%) 75(46.3%) 
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ตาราง 6 แสดงคําตอบของแบบสอบถามในสวนท่ี 2 (ตอ) 

3. ทานสนใจศึกษาตอระดับบัณฑติศึกษาดานญีปุ่นศึกษาหรือไม หากสนใจ ทาน

ตองการศึกษาตอหลักสูตรใดในสามหลักสูตรน้ี 

สนใจ ไมสนใจ 

154(95.1%) 8(4.9%) 

3.1 หลังจากทานไดอานวัตถุประสงค จุดเดน รายชื่อวิชาและคําอธิบายแตละ

รายวิชาแลวทานสนใจจะศึกษาตอหลักสูตรการสื่อสารและวัฒนธรรมญ่ีปุน

หรือไม 

สนใจ ไมสนใจ 
77(47.5%) 85(52.5%) 

3.2 หลังจากทานไดอานวัตถุประสงค จุดเดน รายชื่อวิชาและคําอธิบายแตละ

รายวิชาแลว ทานสนใจจะศึกษาตอหลักสูตรภาษาญ่ีปุนเพ่ือการพัฒนาอาชีพ

หรือไม 

สนใจ ไมสนใจ 
97(59.9%) 65(40.1%) 

3.3 หลังจากทานไดอานวัตถุประสงค จุดเดน รายชื่อวิชาและคําอธิบายแตละ

รายวิชาแลว ทานสนใจจะศึกษาตอหลักสูตรการสอนภาษาญ่ีปุนหรือไม 

สนใจ ไมสนใจ 
59(36.4%) 103(63.6%) 

 จากตาราง 6 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีรูวาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรเปดสอน

หลักสูตรการส่ือสารและวัฒนธรรมญ่ีปุนมีเพียง 53.7% เม่ือพิจารณารวมกับประเด็นที่วาผูตอบ

แบบสอบถามเปนบุคคลที่มีความสามารถทางภาษาญี่ปุนระดับ N3 ขึ้นไปซ่ึงเปนเปาหมายหลักของ

หลักสูตร และเกือบทั้งหมดมีความสนใจเรียนตอระดับปริญญาโท ทําใหตีความไดวาหลักสูตรที่เปดอยู 

ณ ปจจุบันของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรยังไมเปนที่รูจักแพรหลายเทาที่ควร คณาจารยและ

ผูเกี่ยวของทุกคนควรเรงดําเนินการประชาสัมพันธใหเปนที่รูจักดียิ่งขึ้นตอไป 

 ขณะที่คําถาม 3.1 - 3.3 ซึ่งสอบถามความสนใจศึกษาตอหลักสูตรตาง ๆ ดานญ่ีปุนศึกษา 

พบวา ผูตอบแบบสอบถามตองการศึกษาตอหลักสูตรภาษาญี่ปุนเพ่ือการพัฒนาอาชีพมากท่ีสุด คิดเปน 

59.9% ของท้ังหมด รองลงมา คือ หลักสูตรการสื่อสารและวัฒนธรรมญ่ีปุน คิดเปน 47.5% และ

สุดทาย คือ หลักสูตรการสอนภาษาญี่ปุน คิดเปน 36.4% แตทวาตัวเลขเหลานี้เปนเพียงคารอยละ 

ไมไดระบุวาแตละหลักสูตรมีผูสนใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติหรือไม รวมถึงยังไมไดอธิบาย

ความสัมพันธระหวาง”ความสนใจศึกษาตอ”กับ”ตัวแปรอิสระ 3 ตัว(ชวงอายุ ความสามารถทาง

ภาษาญี่ปุน และประสบการณการอาศัยที่ประเทศญี่ปุน)”ดวย ผูวิจัยจึงใชโปรแกรม Decision Tree 

เพ่ือหาความสัมพันธดังกลาว ผลลัพธที่ไดแสดงออกมาเปนเดนโดรแกรม ดังภาพที่ 1 
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จากภาพที่ 1 สามารถอานรายละเอียดไดดังตอไปนี้ Node แรกสุด(Node 0) ซ่ึงเปนรากของ

ตนไมแสดงรายละเอียดวาผูตอบแบบสอบถามสนใจศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษาดานญ่ีปุนศึกษามี

ทั้งสิ้น 233 คําตอบหรือคิดเปน 47.9 % ขณะที่ผูที่ไมสนใจศึกษาตอมีทั้งสิ้น 253 คําตอบหรือคิดเปน 

52.1 %  
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จาก Node 0 แยกขยายกิ่งกานออกเปน Node 1 Node 2 และ Node 3 ภายใตตัวแปร 

“หลักสูตร” กลาวคือ ผูตอบแบบสอบถามมีความสนใจศึกษาตอหลักสูตรทั้งสามแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (χ2(2)=17.874, p<.001) โดย Node 1(หลักสูตรการสอนภาษาญี่ปุน) มีผูตอบวา

ไมสนใจศึกษาตอท้ังสิ้น 103 คําตอบหรือคิดเปน 63.6 % ขณะที่ผูตอบวาสนใจศึกษาตอมีทั้งสิ้น 59 

คําตอบหรือคิดเปน 36.4 % การที่ผูที่ไมสนใจศึกษาตอหลักสูตรการสอนภาษาญี่ปุนมีมากกวาผูสนใจ

ศึกษาตออาจเปนเพราะกลุมผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนผูที่ประกอบอาชีพในบริษัทเอกชน ทําให

แรงจูงใจในการอยากศึกษาตอหลักสูตรน้ีนอยลง อีกทั้ง อาชีพอาจารยไมใชอาชีพหลักที่ผูเรียน

ภาษาญี่ปุนตองการเปน จึงทําใหมีผูสนใจเรียนหลักสูตรนี้นอย  

Node 2(หลักสูตรการส่ือสารและวัฒนธรรมญี่ปุน) มีผูตอบวาไมสนใจศึกษาตอทั้งสิ้น 85 

คําตอบหรือคิดเปน 52.5 % ขณะท่ีผูตอบวาสนใจศึกษาตอมีทั้งสิ้น 77 คําตอบหรือคิดเปน 47.5 % 

โดยผูที่ไมสนใจศึกษาตอหลักสูตรการส่ือสารและวัฒนธรรมญี่ปุนมีมากกวาผูสนใจศึกษาตอ ทั้งนี้อาจ

เปนเพราะชื่อหลักสูตรมีความเปนทฤษฎีมากกวาการปฏิบัติ จึงอาจจะทําใหมีผูที่ไมสนใจมากกวา

ผูสนใจศึกษาตอ  

สวน Node 3(หลักสูตรภาษาญี่ปุนเพ่ือการพัฒนาอาชีพ) มีผูตอบวาสนใจศึกษาตอทั้งสิ้น 97 

คําตอบหรือคิดเปน 59.9 % ขณะท่ีผูตอบวาไมสนใจศึกษาตอมีทั้งสิ้น 65 คําตอบหรือคิดเปน 40.1 % 

ผูที่สนใจศึกษาตอหลักสูตรภาษาญ่ีปุนเพ่ือการพัฒนาอาชีพมีมากกวาผูไมสนใจศึกษาตอ สาเหตุนาจะ

มาจากชื่อหลักสูตรท่ีอานแลวใหความรูสึกวาเปนการเนนการปฏิบัติมากกวาทฤษฎีจึงอาจเปนสาเหตุ

หน่ึงที่ดึงดูดใจใหมีผูสนใจเรียนตอมากกวาหลักสูตรอ่ืน ๆ  

นอกจากน้ี จาก Node 3 ยังแยกขยายกิ่งกานออกเปน Node 4 และ Node 5 ภายใตตัวแปร 

“ชวงอายุ” กลาวคือ ผูตอบแบบสอบถามมีความสนใจศึกษาตอหลักสูตรภาษาญี่ปุนเพ่ือการพัฒนา

อาชีพแตกตางกันไปตามชวงอายุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (χ2 (1)=6.016, p<.05) โดย Node 4 (ชวง

อายุ 19-25 ป) มีผูตอบวาไมสนใจศึกษาตอหลักสูตรภาษาญี่ปุนเพ่ือการพัฒนาอาชีพท้ังสิ้น 34 คําตอบ

หรือคิดเปน 51.5 % ขณะท่ีผูตอบวาสนใจศึกษาตอมีทั้งสิ้น 32 คําตอบหรือคิดเปน 48.5 % ผูที่ไม

สนใจศึกษาตอหลักสูตรภาษาญ่ีปุนเพ่ือการพัฒนาอาชีพมีมากกวาผูสนใจศึกษาตอเล็กนอย สวน Node 

5 (ชวงอายุ 26-30 ปและชวงอายุ 31 ปขึ้นไป) มีผูตอบวาสนใจศึกษาตอหลักสูตรภาษาญี่ปุนเพ่ือการ

พัฒนาอาชีพทั้งสิ้น 65 คําตอบหรือคิดเปน 67.7 % ขณะที่ผูตอบวาไมสนใจศึกษาตอมีทั้งสิ้น 31 

คําตอบหรือคิดเปน 32.3 % ผูที่สนใจศึกษาตอหลักสูตรภาษาญี่ปุนเพ่ือการพัฒนาอาชีพมีมากกวาผูไม

สนใจศึกษาตอ สาเหตุที่ผลลัพธระหวางชวงอายุแตกตางกันนาจะมาจากการท่ีเมื่อผูเรียนมีอายุมากขึ้น 

ผูตอบแบบสอบถามตระหนักถึงความจําเปนในการใชภาษาญี่ปุนสําหรับการประกอบอาชีพมากข้ึนกวา

วัยชวง 19-25 ป นอกจากน้ี การท่ีชวงอายุ 26-30 ปและชวงอายุ 31 ปขึ้นไปอยูในกลุมเดียวกันแสดง
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ใหเห็นวาสองกลุมนี้ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในเรื่องของความสนใจศึกษาตอ  

อนึ่ง ตัวแปรตัวอ่ืนท่ีผูวิจัยสํารวจแตไมปรากฏในเดนโดรแกรมของ Decision Tree ไดแก 

ระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุนและประสบการณการอาศัยอยูที่ประเทศญ่ีปุน สิ่งนี้แสดงใหเห็นวา

ตัวแปรอิสระสองตัวน้ีไมไดเปนตัวแปรที่สําคัญในการตัดสินใจศึกษาตอระดับปริญญาโทดานญ่ีปุนศึกษา 

ดวยเหตุนี้ ตัวแปรทั้งสองตัวจึงถูกคัดออกจากเดนโดรแกรมต้ังแตแรกโดยอัตโนมัติ 

 

6. อภิปรายผล 

6.1 ความรูทางทักษะหรือทฤษฎีที่ดึงดูดใจผูสนใจศึกษาตอ  

จากภาพท่ี 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามแสดงความสนใจในการศึกษาตอหลักสูตรภาษาญี่ปุน

เพ่ือการพัฒนาอาชีพมากกวาหลักสูตรอ่ืน สาเหตุหนึ่งที่ทําใหความสนใจในหลักสูตรนี้ออกมาคอนขาง

สูงนาจะมาจากการท่ีผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนผูประกอบอาชีพในบริษัทเอกชน(เปนพนักงาน

บริษัทที่ใชภาษาญี่ปุน 33.3% และเปนลาม 30.2%) การศึกษาหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการพัฒนา

ทักษะเพ่ืออาชีพจึงตอบโจทยผูตอบแบบสอบถามโดยตรง ดวยเหตุนี้ จึงทําใหมีแรงจูงใจในการศึกษา

ตอหลักสูตรน้ีมากกวาหลักสูตรอ่ืน  

นอกจากน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการสุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามเพ่ือถามความเห็นเกี่ยวกับความ

สนใจในการศึกษาตอของแตละหลักสูตร จากการสัมภาษณพบวา สวนใหญ ของผูที่เลือกตอบวา

ตองการเรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุนเพ่ือการพัฒนาอาชีพใหความเห็นเพ่ิมเติมวา เมื่อเรียนแลว นาจะทํา

ใหเกงภาษาญี่ปุนมากข้ึนและนําไปใชในท่ีทํางานไดอยางคลองแคลว รวมถึงถูกตองมากขึ้น อีกทั้งการที่

ความสามารถของผูเรียนสูงขึ้นสามารถนําไปเปนเงื่อนไขเพ่ือตอรองขอข้ึนเงินเดือนกับบริษัท หรือ

อาจจะนําไปสมัครงานในที่ใหมเพ่ือใหไดเงินเดือนที่สูงขึ้นกวาเดิม นอกจากนี้ ยังมีความเห็นเพ่ิมเติม

จากผูใหสัมภาษณบางคนวา อยากจะเกงภาษาญี่ปุนเพ่ิมข้ึน เพ่ือนําไปเพิ่มรายไดรวมถึงสามารถรับงาน

เสริมตาง ๆ จากภายนอกไดดวย ผูใหสัมภาษณกลุมนี้สวนใหญมองวาการเรียนปริญญาโทดานญ่ีปุน

ศึกษาในประเทศไทยควรเนนเร่ืองทักษะและปฏิบัติมากกวาทฤษฏี เพราะถึงแมวาจะรูทฤษฎีแตหากไม

สามารถนําไปใชจริงไดก็จะไมเกิดประโยชน ดังน้ี  

“คือใชภาษาญี่ปุนไดไมดีหรือไมถูกตองมันก็มีโอกาสเสี่ยงตอการถูกปลดจากงานนะคะ เด็กรุน

ใหมก็มีเยอะข้ึน ถาไมพัฒนาตัวเองไปเรื่อย ๆ เดี๋ยวก็โดนแซงหนา ...(ละเนื้อหาบางสวน)... ก็ไมใชวาไม

ตองเขาใจแนวคิดก็ไดนะคะ แตอยางลามก็ใหแปลไปทั้ง ๆ อยางนั้น เราจะไปเปล่ียนความคิดใครก็
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ไมได คือเราเขาใจ เอาไปอธิบายใหคนไทยเขาใจไดวาคนญี่ปุนพูดอยางนั้นอยางนี้เพราะอะไรไดก็จริง 

แตถาแปลไมได ก็ไมมีใครจางคะ” (ผูใหสัมภาษณ A) 

“การเปนลามหรือทํางานพวกนี้ มันก็ตองเขาใจระดับหนึ่งอยูแลว แตวาไมจําเปนตองเขาใจ

ลึกซึ้งอะไรมากมายหรือเปลา เพราะสิ่งที่ใชจริง ๆ คือปาก แปลแลวก็ลามใหถูกสําคัญกวาคะ พูดตรง ๆ 

เขาใจลึกมากๆ แลวไปชวยโนนนี่ อาจจะโดนตอกกลับมาวาแคลามไปก็พอ อยาพูดมาก” (ผูให

สัมภาษณ B) 

จากคําใหสัมภาษณอาจกลาวไดวาผูเรียนเหลานี้มองวาถึงแมจะเขาใจแนวคิดของคนญี่ปุนไดดี 

ก็ไมไดกอใหเกิดประโยชนเสมอไป เน่ืองจากงานท่ีผูใหสัมภาษณเหลานี้ทําคือการเปนลามเสียเปนสวน

ใหญ หากแสดงความเห็นมากเกินไปอาจจะโดนติเตียนได ประเด็นสําคัญคือการพัฒนาทักษะดานภาษา

ใหสูงขึ้น มิเชนนั้น ลามอาจจะโดนบริษัทปลดลงเม่ืออายุมากขึ้นแตความสามารถเทาเดิมดวยมุมมอง

ที่วา “ถาไมเกงภาษาจริง ๆ ก็ไมมีบริษัทไหนจางทํางานถึงแมจะเขาใจเก่ียวกับญี่ปุนขนาดไหนก็ตาม” 

ขณะที่ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญที่เลือกตอบวาตองการเรียนหลักสูตรการส่ือสารและ

วัฒนธรรมญ่ีปุน มีแนวโนมท่ีจะตองการเรียนสิ่งที่มากกวา”การฝกทักษะภาษาญ่ีปุน” ผูใหสัมภาษณ

บางคนใหความเห็นท่ีนาสนใจ ดังน้ี 

“ถาเรียนแคทักษะ หนูก็คงไมเรียนตอ เพราะรูสึกวามันฝกเองได แตที่อยากมาเรียน เพราะ

อยากจะเขาใจความเปนญี่ปุนมากขึ้น อยากรูอะไรท่ีไมรูมากกวา” (ผูใหสัมภาษณ C) 

“ทักษะก็อยากเรียนนะคะ แตวาไมใชทั้งหมด บางทีมันก็อยากรูอะไรมากกวานั้น อุตสาหเสีย

เงินเรียนทั้งที ก็อยากไดมากกวาทักษะหนอย แตอยากใหโยงวาทฤษฎีมันไปใชจริงไดอยางไรมากกวา

คะ” (ผูใหสัมภาษณ D) 

 เม่ือพิจารณาปจจัยสวนบุคคลของผูที่เห็นดวยกับการเนนสอนดานทักษะในระดับปริญญาโท

และผูที่ตองการใหเนนทฤษฎีในระดับปริญญาโท พบวาทั้งสองกลุมมีลักษณะบางอยางที่แตกตางกัน 

กรณีของผูที่สนใจหลักสูตรภาษาญี่ปุนเพื่อการพัฒนาอาชีพท่ีเนนการฝกทักษะ บุคคลเหลานี้มักเปนผูที่

ความสามารถทางภาษาญ่ีปุนอยูแคระดับ 3 หรือถึงจะมีผลการสอบวัดระดับในระดับ  N2 แตยังไมมี

ความมั่นใจในภาษาญี่ปุนของตนเองหรือไมคอยมีโอกาสส่ือสารกับคนญี่ปุนรวมถึงมีแนวโนมที่จะชอบ

เรียนแตภาษาญี่ปุน ไมคอยชอบการคิดปญหาในเชิงลึก อีกทั้งอาชีพของคนเหลานี้สวนใหญจะตองใช

ภาษาญ่ีปุนในการทํางานสูง เชน เปนลามหรือผูประสานงาน เนื้อหาของงานหลักจะเปนการถายทอด

ขอความใหตรงกับท่ีคนญี่ปุนกลาวออกมา สิ่งเหลานี้อาจเปนสาเหตุที่ทําใหตองการศึกษาทักษะดาน

ภาษาญี่ปุนมากกวาทฤษฎี  
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ขณะที่ผูที่สนใจหลักสูตรการส่ือสารและวัฒนธรรมญ่ีปุนที่เนนทฤษฎีมากกวานั้น จะเปนผูที่

ความสามารถทางภาษาญ่ีปุนระดับ 1 เปนสวนใหญ จากความสามารถทางภาษาญี่ปุนท่ีสูงอยูแลว

สงผลใหบุคคลเหลาน้ีมีความมั่นใจในภาษาญี่ปุนของตนเอง จึงมีแนวโนมวาจะเบ่ือการเรียนเฉพาะ

ภาษาญ่ีปุนเทานั้น คนเหลานี้มักมองวาภาษาเปนเพียงแคเครื่องมือเพ่ือใชในการส่ือสาร ไมจําเปนตอง

รูจักและวิเคราะหไวยากรณไดอยางละเอียด อีกท้ัง บุคคลเหลานี้สนใจเนื้อหาสาระท่ีแฝงอยูขางใน

มากกวาการพูดไดเหมือนคนญ่ีปุน และมีแนวโนมที่จะชอบคิดวิเคราะห ตีความปญหาตาง ๆ ประเด็น

เหลานี้อาจจะเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหผูใหสัมภาษณสนใจศึกษาตอในเนื้อหาวิชาที่แตกตางกันออกไป 

6.2 ผูสนใจศึกษาตอหลักสูตรการสอนภาษาญ่ีปุนและสถานการณจริงในประเทศไทย 

จากการสัมภาษณผูที่ตอบวาตองการศึกษาตอหลักสูตรการสอนภาษาญี่ปุนพบวา สวนใหญจะ

เปนผูทีป่ระกอบอาชีพอาจารยอยูแลว มีสวนนอยที่เปนนักศึกษา อาจกลาวไดวาเน้ือหาในหลักสูตรเปน

เน้ือหาท่ีจํากัดอยูเฉพาะบุคคลท่ีเปนอาจารยเทานั้น ดวยเหตุนี้ ผูที่ทํางานอ่ืน ๆ นอกเหนือจากอาจารย

ที่สนใจจะศึกษาตอหลักสูตรนี้จึงมีคอนขางจํากัด จากการสอบถามผูสนใจศึกษาตอหลักสูตรอ่ืน ๆ ที่

ไมใชหลักสูตรการสอนพบวา ผูใหสัมภาษณมองวาอาชีพอาจารยเปนอาชีพที่ไดเงินเดือนนอยและ

ลําบาก จึงไมสนใจประกอบวิชาชีพน้ี 

นอกจากน้ี จากการสอบถามนักศึกษาชั้นปที่ 4 ท่ีสนใจศึกษาหลักสูตรนี้พบวาสาเหตุที่สนใจ

ศึกษาตอเนื่องจากในระดับปริญญาตรี นักศึกษาไดมีโอกาสเรียนคณะศึกษาศาสตรสาขาการสอน

ภาษาญ่ีปุน จึงตองการเรียนตอโดยที่ไมไดมีวัตถุประสงคที่แนชัดลงไปวาตองการเปนอาจารยแตอยาง

ใด อีกทั้ง ผูที่สนใจเรียนหลักสูตรน้ีมักมีแนวโนมที่จะเลือกตอบวาสนใจเรียนหลักสูตรภาษาญ่ีปุนเพ่ือ

การพัฒนาอาชีพและหลักสูตรการส่ือสารและวัฒนธรรมญ่ีปุนดวย ส่ิงนี้แสดงใหเห็นวาหากมีหลักสูตร

อ่ืน ๆ นอกเหนือจากหลักสูตรการสอนภาษาญ่ีปุนเปดขึ้น ผูตอบแบบสอบถามเหลานี้อาจจะโยกยายไป

เรียนในหลักสูตรอ่ืนแทนได  

“ก็อยากเรียนตอนะคะ อุตสาหเรียนมาขนาดน้ีแลว อยากเรียนตอไปใหสูงขึ้น จะไดรูเยอะ ๆ 

เผื่อในอนาคต เกิดไมไดทําเปนลาม ก็อาจจะไปเปนอาจารยเพราะเรียนมาทางครูอยูแลวดวย แลวก็

เวลาตองกลับไปอยูกับพอแมที่ตางจังหวัด จะไดมีอาชีพท่ีแนนอน พอแมไดสวัสดิการ” (ผูใหสัมภาษณ 

E) 

“เมื่อกอนจะมีอยูชวงหน่ึงที่เคาบังคับใหอาจารยที่สอนตองจบปริญญาโท ก็เลยสนใจมาสมัคร

เรียนตอที่นิดาคะ แตก็ไมไดรีเควสนะคะวาตองจบดานการสอนโดยตรง คือ จบปริญญาโทดานไหนก็ได 

ขอใหตรงสายหรือเก่ียวของกับเนื้อหาภาษาญี่ปุน อยางตอนน้ีเปนอาจารยมัธยมก็ตองมีวุฒิป.โทนะแต
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อาจจะสาขาอ่ืน ๆ อยางภาษาญี่ปุนเพ่ืออาชีพก็ไดคะ ก็เลยไมไดซีเรียสมากวาตองจบหลักสูตรที่มีชื่อวา

การสอนอยูดวย” (ผูใหสัมภาษณ F) 

เมื่อคํานึงถึงขอมูลของ Japan Foundation(2013) ที่ระบุวาจํานวนผูเรียนภาษาญี่ปุนใน

ประเทศไทยเพ่ิมขึ้นจาก 78,802 คนในป พ.ศ.2552 มาเปน 129,616 คนในป พ.ศ.2555 (เพ่ิมขึ้น 

64.5%) ขณะท่ีจํานวนผูสอนภาษาญ่ีปุนในประเทศไทยเพ่ิมข้ึนจาก 1,240 คนในป พ.ศ.2552 มาเปน 

1,387 คนในป พ.ศ.2555 โดยอาจารยผูสอนเพ่ิมขึ้นเพียง 11.9% จากคร้ังกอนหนาที่สํารวจเทานั้น 

อาจทําใหมีผูคาดการณวานาจะมีผูสนใจเลือกเรียนหลักสูตรการสอนภาษาญ่ีปุนมากข้ึนเนื่องจากความ

ตองการเรียนภาษาญี่ปุนของผูเรียนชาวไทยเพ่ิมสูงขึ้น แตทวาในความเปนจริง รายไดของอาจารยสอน

ภาษาญ่ีปุนนอยกวารายไดของวิชาชีพอ่ืน ๆ มาก เชน ประกาศรับสมัครงานของบริษัทเอกชนสวนใหญ

จะใหเงินเดือนผูมีความสามารถทางภาษาญี่ปุนระดับ N3 ตั้งแตประมาณ 20000 บาท สวนผูมี

ความสามารถทางภาษาญี่ปุนระดับ N2 จะไดเงินเดือนเริ่มตนตั้งแตประมาณ 40000 บาท ส่ิงนี้นาจะ

เปนตัวแปรสําคัญตัวหนึ่งท่ีสงผลใหมีคนสนใจหลักสูตรการสอนภาษาญี่ปุนนอยกวาสภาพความเปนจริง

ที่มีความตองการอาจารยผูสอนภาษาญี่ปุนมาก หากกระทรวงศึกษาธิการและผูเกี่ยวของไมคิดวิธีแกไข

ที่เปนรูปธรรม ปญหานี้อาจจะสงผลตอการเรียนการสอนภาษาญี่ปุนในระดับมัธยมศึกษาตอไปในระยะ

ยาว  

6.3 สิ่งที่หลักสูตรปริญญาโทควรจะใหความสําคัญ 

ผูวิจัยในฐานะที่เปนผูสอนในระดับปริญญาโทไมอาจตอบลงไปอยางชัดเจนไดวาหลักสูตรใด

ดีกวาหลักสูตรใด หากการเรียนตอระดับปริญญาโทเปนการพัฒนาตนเองใหกาวหนาข้ึน เปนการ

ยกระดับ รวมถึงเติมเต็มชองวางในใจใหเพ่ิมขึ้นแลว การที่หลักสูตรจะเนนสอนดานทักษะก็ไมใชสิ่งที่

ผิดหรือไมดี เนื่องจากความตองการของแตละบุคคลไมเหมือนกัน บางคนตองการภาษาญ่ีปุนเพียงเพ่ือ

ประกอบอาชีพหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น เพียงแตในความเปนจริง หากหลักสูตรปริญญาโท

ทั้งหมดเปนเพียงแคหลักสูตรการฝกทักษะทางภาษา คงไมสามารถตอบสนองความตองการดานการ

พัฒนาศาสตรตาง ๆ ของประเทศได กรณีของญี่ปุนศึกษา คงไมมีศาสตรที่จะพัฒนาตอไปทั้งทางดาน

วัฒนธรรม การเรียนการสอน สังคมศาสตรหรือวรรณคดี ประเทศไทยอาจจะมีผูสามารถใชภาษาญี่ปุน

ไดเกงขึ้นกวาปจจุบัน แตจะมีประโยชนอันใดหากไมมีผูสามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาหรือเติมเต็มสวนที่ยังไม

สมบูรณตอไป ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงมองวาหลักสูตรปริญญาโทที่ดีควรมีการผสมผสานหลักสูตรใหมีทั้ง

เร่ืองของทฤษฎีและการฝกทักษะเขาดวยกัน โดยผูสอนควรจะเชื่อมโยงใหผูเรียนไดเขาใจวาทฤษฎีตาง 

ๆ ที่เรียนไปสามารถนําไปประยุกตใชไดจริงในชีวิตประจําวันอยางไร เพ่ือเปนการกระตุนวาแทจริงแลว

ทฤษฎีและการปฏิบัติเปนเร่ืองเดียวกัน แตในขณะเดียวกัน ก็ไมอาจปฏิเสธไดวาผูสอนควรปรับทัศนคติ

ตอการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทดวย การยึดติดวาการเรียนระดับปริญญาโทเปนการเรียนหรือ
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พัฒนาทฤษฎีอาจใชไดกับผูที่เรียนอยูตางประเทศ แตอาจจะไมเหมาะกับชาวไทยท่ีศึกษาตอในประเทศ

ไทยเสียทีเดียว อีกทั้ง การสรางหลักสูตรแตละหลักสูตรควรคํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียกับหลักสูตรนั้น 

ไมวาจะเปนศิษยเกา ผูวาจาง รวมถึงชุมชนและสังคมน้ัน ๆ ดวยเพื่อพัฒนาใหหลักสูตรนั้นตรงกับความ

ตองการของสังคมและเกิดประโยชนในภาพรวมสูงสุด 

 

7. จุดที่ควรปรับปรุงของงานวิจัยนี้ 

งานวิจัยนี้มีจุดที่ควรปรับปรุงหลัก ๆ ไดแก ขอที่หนึ่ง การรวมผูที่มีความสามารถทาง

ภาษาญ่ีปุนระดับ N1 และ N2 เขาดวยกัน งานวิจัยนี้มีจํานวนผูตอบแบบสอบถามที่ได N1 เปนจํานวน

นอยและมีนอยกวา 5 คน ดวยเหตุนี้ จึงไมเหมาะนํามาประมวลผลทางสถิติ แตทวา หากผูวิจัยอ่ืน

สามารถเก็บรวบรวมกลุมตัวอยางแตละระดับความสามารถไดเปนจํานวนมาก อาจจะทําใหเห็น

แนวโนมของระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุนที่สงผลตอการตัดสินใจศึกษาตอก็เปนได 

ขอที่สอง คือ การไมไดสอบถามผูตอบแบบสอบถามทุกคนในปจจัยที่นาสนใจอ่ืน  ๆ เชน 

ความถ่ีในการใชภาษาญี่ปุน ความม่ันใจในภาษาญี่ปุนของตน(การฟงพูดอานเขียน) รวมถึงทัศนคติและ

มุมมองตอการเรียนภาษาญี่ปุน การใชภาษาญ่ีปุน การทํางานโดยใชภาษาญี่ปุน เปนตน การสุมถาม

เฉพาะบางคนทําใหขอมูลที่ไดยังขาดความนาเชื่อถือและควรไดรับการสํารวจใหม 

ขอที่สาม คือ แบบสอบถามถูกแจกจายไปยังบุคคลในวงแคบ งานช้ินตอไปควรคํานึงถึงกลุม

ตัวอยางอ่ืน ๆ ที่กวางขึ้นดวยเพ่ือใหไดขอมูลที่หลากหลายกวาปจจุบัน เชน ณ ปจจุบันนาจะมีประเด็น

เฉพาะในสวนของครูผูสอนภาษาญี่ปุน คือ ตองการวุฒิที่สูงข้ึนเพ่ือความกาวหนาในสายงานอาจารยใน

ทุกระดับทั้งมัธยมและอุดมศึกษา หากเพ่ิมกลุมตัวอยางอาจารยที่ยังมีวุฒิปริญญาตรีดวย อาจจะไดผล

การศึกษาท่ีนาสนใจเพ่ิมเติมก็เปนได ทั้งนี้เนื่องจากการไปเรียนตอตางประเทศอาจจะยุงยากและติด

ภาระครอบครัว การเงิน จึงมีแนวโนมที่จะมาศึกษาตอปริญญาโทในประเทศไทยซึ่งใกลบานแทน เปน

ตน 

 ผูวิจัยหวังวางานวิจัยชิ้นนี้จะเปนตัวจุดประกายความสนใจใหแกคณาจารยและผูสนใจใน

ระดับบัณฑิตศึกษาดานญี่ปุนศึกษาใหชวยกันพัฒนาองคความรูและปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการ

ตัดสินใจศึกษาตอดานญี่ปุนศึกษาในประเทศไทยตอไป 
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การศึกษาการถายทอดความหมายของคําอุทาน Well และ Oh จากวรรณกรรม

เยาวชนแปลเรื่องแฮรรี พอตเตอร 

A Study of Meaning Transferring of Exclamatory Words 'Well' and 'Oh' 

in Thai Translated Children Literature : Harry Potter 

วรวิทย  กิจเจริญไพบูลย 

 

บทคัดยอ 

 งานวิจัยชิ้นนี้เปนงานวิจัยแบบผสมผสานระหวางงานวิชัยเชิงคุณภาพและงานวิจัยเชิงปริมาณ

ซึ่งมุงเนนเพ่ือศึกษาแนวทางการถายทอดความหมายของคําอุทาน well และ oh ที่ใชแสดงความ

ตอเนื่องของการพูดกับที่ใชแสดงความรูสึกจากวรรณกรรมเยาวชนแปลเร่ืองแฮรรี พอตเตอร ผล

การศึกษามีดังน้ี คําอุทาน well ท่ีใชแสดงความรูสึกและท่ีใชแสดงความตอเนื่องของการพูดพบอัตรา

ความถี่ของการใชรอยละ 22.22 และ 77.78 ตามลําดับ  แนวทางการถายทอดคําอุทาน well ท่ีใช

แสดงความรูสึกนั้น รอยละ 61.29 ถายทอดดวยคําวิเศษณประเภทตาง ๆ ในภาษาไทย ไดแก นิยม

วิเศษณ ลักษณวิเศษณ และปฤจฉาวิเศษณ รอยละ 27.42 ถายทอดดวยคําอุทานบอกอาการใน

ภาษาไทยที่มีเสียงตรี และรอยละ 11.29 ผูแปลละไมแปล สําหรับแนวทางการถายทอดความหมาย

ของคําอุทาน well ท่ีใชแสดงความตอเนื่องของการพูดนั้น รอยละ 38.24 ถายทอดโดยการใช

คําสันธานในภาษาไทยท่ีแสดงความเปนเหตุเปนผล แสดงการใหเลือก และแสดงความขัดแยง รอยละ 

31.79 ถายทอดดวยคําวิเศษณในภาษาไทยประเภท กริยาวิเศษณ ประติชญาวิเศษณ ปฤจฉาวิเศษณ 

และนิยมวิเศษณ รอยละ 18.44 ถายทอดโดยใชคําอุทานบอกอาการในภาษาไทยที่มีเสียงสามัญ โท

และจัตวา และรอยละ 11.53 ละไมแปล ในสวนของคําอุทาน oh ผูวิจัยพบวาคําอุทาน oh ท่ีใชแสดง

ความรูสึกและที่ใชแสดงความตอเน่ืองของการพูดพบอัตราความถ่ีของการใชรอยละ 61.22 และ 38.78 

ตามลําดับ โดยแนวทางการถายทอดความหมายของคําอุทาน oh ที่ใชแสดงความรูสึกน้ัน รอยละ 

74.20 ถายทอดโดยการใชคําอุทานบอกอาการในภาษาไทยท่ีมีเสียงโท ตรีและจัตวา รอยละ 22.50 

ถายทอดดวยคําวิเศษณในภาษาไทยประเภท กริยาวิเศษณ ลักษณวิเศษณ และปฏิเษธวิเศษณ และ

รอยละ 3.30 ละไมแปล สําหรับแนวทางการถายทอดความหมายของคําอุทาน oh ท่ีใชแสดงความ

ตอเนื่องของการพูดนั้น รอยละ 85.52 ถายทอดโดยการใชคําอุทานบอกอาการในภาษาไทยที่มีเสียงโท

และจัตวา รอยละ 9.21 ถายทอดโดยการใชคํากริยาวิเศษณ  และอีกรอยละ 5.17 ละไมแปล ใน

การศึกษาคร้ังนี้ผูวิจัยพบวา ผูแปลท้ังสามลวนมีแนวทางการถายทอดความหมายของคําอุทาน well 
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และ oh ในภาษาตนฉบับโดยการแทนท่ีดวยคําในภาษาไทยท่ีมีความหมายเทียบเคียงโดยไมทําให

ความหมายเดิมของตนฉบับตองเสียไปแตอยางใด ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของนักวิชาการทางดานการ

แปล ที่กลาววา การแปลคือการแทนท่ีขอความของภาษาหน่ึงดวยขอความท่ีมีความหมายเทียบเคียง

กันไดในอีกภาษาหนึ่ง โดยมีจุดประสงคที่สําคัญคือทําใหผูอานฉบับแปลไดรับผลตอบสนองไดเทาเทียม

กับผูอานตนฉบับงานวิจัยชิ้นนี้เก็บรวบรวมลักษณะการแปลคําอุทาน ผูวิจัยเห็นวางานวิจัยชิ้นนี้

สามารถใชเปนตัวอยางประกอบการสอนรายวิชาทางดานการแปล ภาษาเพ่ือการส่ือสารระหวาง

วัฒนธรรมและรายวิชาอ่ืน ๆ ซ่ึงจะทําใหผูเรียนสามารถเขาใจการประยุกตทฤษฎีไดชัดเจนยิ่งข้ึน 

คําสําคัญ:  การศึกษาการแปล   ภาษาศาสตรประยุกต    คําอุทาน Well และ Oh   วรรณกรรม

เยาวชน  

 

Abstract 

 This research aims at investigating translation strategies of exclamatory words 

‘well’ and ‘oh’ for expressing feelings and for continuing utterance in Thai translated 

children literature: Harry Potter. The main objective is to study how three Thai 

translators translate the words in the source texts (SL) into the target texts (TL). The 

findings were that ‘well’ for expressing feelings was found 22.22% of uses while ‘well’ 

for continuing utterance was found 77.78% of uses. In terms of ‘well’ for expressing 

feelings, 61.29% were translated by applying Thai adjectives. Another 27.42% were 

translated by applying Thai exclamatory words while the other 11.29% were omitted 

to translate. In terms of ‘well’ for continuing utterance, 38.24% were translated by 

applying Thai conjunctions. Another 31.79% were translated by applying Thai 

adjectives or adverbs. Another 18.44% were translated by applying Thai exclamatory 

words. The other 11.53 % were omitted to translate. The researcher also found that 

‘oh’ for expressing feelings was found 61.22% of uses while ‘oh’ for continuing 

utterance was found 38.78% of uses. In terms of ‘oh’ for expressing feelings, 74.20% 

are translated by applying Thai exclamatory words. Another 22.50 % were translated 

by applying Thai adjectives and adverbs. The other 3.30 % were omitted to translate. 

In terms of ‘oh’ for continuing utterance, 85.52 % were translated by applying Thai 

exclamatory words. Another 9.21 % were translated by applying Thai adverbs. The 
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other 5.17 % were omitted to translate. In this research study, the researcher found 

that the three translators translated the words (‘well’ and ‘oh’) by applying Thai 

words which have equivalence meanings. The finding is in line with scholars in that 

translation is a way to substitute a word in one language by another word which has 

the same meaning in another language. The readers of the texts in target language 

texts must receive the same flavors as the reader of the texts in source language. The 

researcher considers that this study could be applied to teach in translation courses, 

inter-cultural communication courses, and other courses so that students will be able 

to understand and practically apply theories. 

Keywords:  Translation study   Applied linguistics   Exclamatory words: Well and Oh   

Children Literature 

  

บทนํา 

 มนุษยสรางภาษาขึ้นเพ่ือใชสื่อสารความคิดสรางความสัมพันธและความเขาใจระหวางคนใน

สังคม (Wharton, 2003) ภาษาทําหนาท่ีเปนเครื่องผูกพันระหวางมนุษยใหมีความรูสึกเปนอันหนึ่งอัน

เดียวกัน เพราะภาษาคือสื่อกลางสําหรับถายทอดเร่ืองราวความเปนไปของสังคมและคนในสังคม ภาษา

จึงเปนสิ่งที่เชื่อมโยงผูคนเขาไวดวยกัน (ผะอบ โปษณกฤษณะ, 2541; Scherer, 2003) อีกท้ังนอกจาก

ภาษาจะใชเปนเครื่องมือในการถายทอดเรื่องราวตาง ๆ แลว เรายังสามารถใชภาษาเปนเครื่องกระตุน

ใหผู รับสารเกิดอารมณ และความรูสึกได  (ปญญา บริสุทธิ์ , 2542; Russell, Bachorowski & 

Fernández-Dols, 2003)  

 ภาษาของแตละสังคมเกิดขึ้นจากการท่ีสังคมหนึ่งสรางขอตกลงรวมกันเพ่ือกําหนดแนวทาง

ภาษาอันเปนมาตรฐานของสังคมน้ัน ภาษาในแตละสังคมจึงมีลักษณะเปนระบบและมีโครงสรางเสียง 

คํา ประโยคและความหมายเปนแบบแผนแนนอน (Singleton, 2000) 

 ทั้งนี้หนวยท่ีเล็กที่สุดของภาษาท่ีมีความหมายในตัวเองคือ คํา ซึ่งคําแตละคําประกอบดวย

เสียงและความหมาย และในบางคร้ังคําเพียงหนึ่งคํายังสามารถส่ือความหมายซ่ึงสื่อใหเห็นความรูสึก

ตาง ๆ ได เชน ความรูสึกสะเทือนใจ ต่ืนเตน ดีใจ หรือเศราใจ ฯลฯ (Aijmer, 2009; Ameka & 

Wilkins, 2006; Wierzbicka, 1992) 
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 กําชัย ทองหลอ (2540) กลาวในหนังสือหลักภาษาไทยไววา หนาท่ีของคําในภาษาไทยมีทั้งสิ้น

เจ็ดประเภท ไดแก คํานาม คํากริยา คําสรรพนาม คําวิเศษณ คําบุพบท คําสันธาน และคําอีกประเภท

หนึ่งที่สามารถใชสื่อความหมายหรือสรางใหผูรับสารเกิดอารมณหรือความรูสึกคลอยตาม กอใหเกิด

ความรูสึกตาง ๆ แกผูรับสารนั้นเรียกวา คําอุทาน ซึ่งหมายถึง คําที่แสดงอารมณความรูสึกหลากหลาย 

มักใชในภาษาพูด ถาเปนการเขียนสวนใหญมักมีเครื่องหมายอัศเจรียกํากับอยูดวย ทั้งนี้คําอุทานอาจ

เปนคําเพียงคําเดียวหรือสองคําท่ีอุทานออกมา โดยมีผูใหคํานิยามคําอุทานไวดังนี้ คําอุทาน เปนเสียง

หรือคําที่เปลงออกมาเวลาตกใจ ดีใจ หรือเสียใจ ในไวยากรณไทยเรียกคําหรือเสียงที่เปลงออกมาเชนนี้

วา คําอุทาน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554) นอกจากน้ีพระยาอุปกิตศิลปสาร (2538) ไดใหนิยาม

ความหมายของคําอุทานไววา คําท่ีเปลงออกมาแตไมมีความหมายในตัวเองเหมือนคําชนิดอ่ืน แต

สามารถแสดงถึงความตองการหรือนิสัยใจคอวาเปนอยางไร แมวาจะตัดคําอุทานออกไปประโยคนั้นก็

ยังคงเปนประโยคที่สมบูรณ เนื่องจากคําอุทานน้ีไมมีสวนสัมพันธทางดานไวยากรณกับสวนที่เหลือของ 

ประโยคซึ่งเปนสิ่งท่ีแตกตางจากคําประเภทอ่ืน จากคํานิยามดังกลาวขางตนอาจกลาวไดวา หากเรา

ตองการเขาใจจิตใจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งวามีความรูสึกนึกคิดหรืออารมณตอสิ่งรอบขางอยางไรใน

ขณะหนึ่ง เราสามารถพิจารณาจากคําอุทานที่บุคคลนั้นใช เพราะคําอุทานสามารถสื่ออารมณ 

ความรูสึกหรือทัศนคติตาง ๆ ได  

 การแปลนับเปนเคร่ืองมือท่ีสําคัญในการติดตอสื่อสารขามภาษาขามวัฒนธรรมของมนุษย เปน

ตัวกลางในการสื่อสารหรือถายทอดเรื่องราว ความรูสึกตาง ๆ รวมทั้งวิทยาการความรู ของคนในชาติ

หนึ่งไปยังคนอีกชาติหนึ่ง เพ่ือใหคนตางชาติตางวัฒนธรรมสามารถเขาใจความรู ความรูสึกสึกนึกคิด

ของกันและกันได (Baker, 1998; Catford, 1965; Denoun, 2000; Newmark, 1988; Nida, 1964; 

2001; Nida & Taber, 1969) ในการสรางสรรคงานแปลโดยเฉพาะการแปลท่ีมุงเนนอรรถรสในดาน

ความบันเทิง การพยายามศึกษาใหเขาใจความรูสึกแทจริงของตัวละครในบทประพันธนับเปนประโยชน

อยางมาก เพราะตัวละครแตละตัวลวนมีบทบาท วิถีการดํารงชีวิต ทัศนคติ อารมณ ความรูสึก ฯลฯ ที่

แตกตางกันออกไป เราไมสามารถปฎิเสธไดวาวรรณกรรมเปนการสะทอนภาพเรื่องราวของผูคนใน

สังคม โดยใชความงามทางภาษาหรือวรรณศิลปเปนส่ือกลางในการถายทอด ดังนั้นหากผูแปลเรา

สามารถเขาใจความรูสึกที่แทจริงของตัวละครไดแลว การถายทอดอารมณความรูสึกของตัวละคร

เพ่ือใหสอดคลองเหมาะสมกับบริบทก็จะไมเปนปญหาอีกตอไป (พัชรี โภคาสัมฤทธิ์, 2555; วัลยา 

วิวัฒนศร, 2548) 

 ในงานวรรณกรรมน้ัน ผูแปลควรถายทอดความรูสึกนึกคิดของตัวละครดวยความถูกตอง 

ครบถวนชัดเจน และเปนธรรมชาติตรงตามบทประพันธตนฉบับ เพ่ือสรางอารมณและอรรถรสของ

ผูอานใหสามารถคลอยตามอารมณความรูสึกของตัวละคร ดวยเหตุนี้การแปลงานประเภทวรรณกรรม



ห น้ า  | 27 
 

Volune 22 Issue 32 September – December 2017 
 

จึงไมใชเรื่องงาย เพราะการแปลเปนการรวมองคความรูทั้งดานศาสตรและศิลป (สัญฉวี สายบัว, 2550; 

สุขสันต ชัยรักษา, 2556) ผูแปลจึงควรฝกฝนเพ่ือใหเขาใจถึงจิตใจของตัวละครเพ่ือที่จะถายทอดบท

ประพันธใหเทียบเคียงหรือใกลเคียงกับตนฉบับใหไดมากที่สุด ดังนั้นในความคิดของผูวิจัย คําอุทาน 

นับเปนคําประเภทหน่ึงซึ่งผูแปลจําเปนตองเขาใจอารมณที่แทจริงของตัวละครในบทประพันธ หากผู

แปลเขาใจความรูสึกผิดพลาดอาจทําใหผูแปลถายทอดเรื่องราวผิดเพ้ียนไปจากบทประพันธตนฉบับจน

ทําใหบทแปลเสียอรรถรสได การศึกษาการแปลคําอุทานจึงอาจเปนแนวทางหน่ึงในการแกปญหา (ตติ

ยา ตุงโตคะ, 2556) 

 วิทย ศิวะศริยานนท (2542) ยังไดใหแนวคิดเกี่ยวกับคําอุทานในภาษาอังกฤษแกนักแปลไววา 

คําอุทานน้ันเปนสิ่งสําคัญเพราะเปนเครื่องมือถายทอดความรูสึกตาง ๆ ซ่ึงเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ 

วัฒนธรรมหนึ่งยอมมีคําอุทานอยางหน่ึงเปนของตนเองไมซ้ํากับชาติอ่ืนถึงแมบางคร้ังเสียงคําอุทานจะ

คลายกันแตก็ไมไดหมายวาความหมายจะเหมือนกัน นักแปลจะตองศึกษาใหเขาใจคําอุทานและ

ถายทอดใหถูกตองเพ่ือคงอรรถรสของงานประพันธตนฉบับ  

 ทั้งหมดที่ไดกลาวขางตนลวนยืนยันถึงความสําคัญของการศึกษาการถายทอดคําอุทานเปน

ภาษาไทยเพราะคําอุทานสามารถสื่ออารมณความรูสึกของตัวละคร หากผูแปลสามารถถายทอด

ความหมายไดอยางถูกตองเหมาะสมตามตนฉบับแลว ผูอานยอมไดอรรถรสหรือรสชาติที่เทียบเคียง

ตนฉบับเปนอยางดี  

 จากการท่ีผูวิจัยไดศึกษาหนังสือวรรณกรรมเยาวชนเรื่องแฮรรี พอตเตอร ผูวิจัยพบวา

วรรณกรรมเยาวชนแฮรรี พอตเตอรเปนวรรณกรรมที่มีคําอุทาน well และ oh ปรากฏอยูในบท

สนทนาเปนจํานวนมาก ซ่ึงสอดคลองกับคํากลาวของนักวิชาการ (อาทิ นวลนอย ตระกูลกิตติไพศาล, 

2541; วัลยา วิวัฒนศร, 2548; Aijmer, 1987; Person, 2009) ท่ีกลาววาคําอุทาน well และ oh เปน

คําอุทานพ้ืนฐานท่ีมักปรากฏบอยคร้ังในบทสนทนา ท้ังนี้คําอุทาน well และ oh นอกจากจะสามารถ

แสดงอารมณไดแลวนั้นยังมีหนาท่ีทางวัจนปฎิบัติ กลาวคือสามารถใชเพ่ือแสดงความตอเนื่องของการ

พูดไดอีกดวย (นวลนอย ตระกูลกิตติไพศาล, 2541; Cuenca, 2006; Defour, 2009; Fox-Tree & 

Schrock, 1999; Jucker, 2002; Popescu-Belis & Zufferey, 2011; Schiffrin, 1 9 8 7)  อี ก ทั้ ง

วรรณกรรมเยาวชนเร่ืองแฮรรี พอตเตอรยังมีผูนิยมอานท่ัวโลก (Clear, 2013) เห็นไดจากวรรณกรรม

ดังกลาวไดรับการแปลออกสูหลายภาษา ท้ังนี้หนังสือวรรณกรรมเยาวชนชุดน้ียังไดรับรางวัลหนังสือ

วรรณกรรมเยาวชนยอดเยี่ยมประจําป พ.ศ. 2542 (Winner of the 1999 Whitbread Children’s 

Book of the Year) วรรณ กรรมเยาวชนแฮรรี  พอตเตอร  ฉบับภาษาไทยมีทั้ งสิ้ น เจ็ดตอน 

ประกอบดวยผูแปลทั้งสิ้นสามทาน และฉบับแปลภาษาไทยก็เปนที่ยอมรับจากผูอานจนไดรับยกยองให

เปนหนังสือท่ีมียอดขายสูงสุด (ไทยพีบีเอส, 2556) เปนเหตุใหผูวิจัยจึงสนใจศึกษาวาผูแปลทั้งสามใชคํา
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ใดในภาษาไทยเพ่ือถายทอดความหมายของคําอุทาน well และ oh ท้ังสองประเภทเพ่ือรักษาอรรถรส

ไดอยางดีที่สุด 

 งานวิจัยฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงคในการศึกษาการถายทอดความหมายของคําอุทาน well และ 

oh จากหนังสือวรรณกรรมเยาวชนแปลเรื่องแฮรรี พอตเตอรโดยผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคเพ่ือ  

 1) ศึกษาการถายทอดความหมายของคําอุทาน well โดยใชคําในภาษาไทยเพ่ือใหไดคําที่มี

ความหมายเทียบเคียงกับคําอุทาน well ที่ใชแสดงความรูสึกในการแสดงและใชแสดงความตอเนื่อง

ของการพูดจากหนังสือวรรณกรรมเยาวชน Harry Potter ตนฉบับ และ  

 2) ศึกษาการถายทอดความหมายของคําอุทาน oh โดยใชคําในภาษาไทยเพ่ือใหไดคําที่มี

ความหมายเทียบเคียงกับคําอุทาน oh ที่ใชแสดงความรูสึกและใชแสดงความตอเนื่องของการพูดจาก

หนังสือวรรณกรรมเยาวชน Harry Potter ตนฉบับ 

 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการแปล 

 นักวิชาการ (อาทิ เชวง จันทรเขตต, 2538; สัญฉวี สายบัว, 2550; Baker,1992; Hatim & 

Munday, 2004; Kelly, 2005; Krings, 1986; Larson, 1998; Newmark, 1988; Nida, 1 9 6 4 ; 

2001) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการแปลท่ีสอดคลองกันไววา การแปลเปนเรื่องของการถายทอด

ความหมาย และแนวทางของการนําเสนอความหมายของขอความในภาษาหน่ึงเปนอีกภาษาหนึ่ง งาน

แปลที่คงความหมายของตนฉบับไวไดครบถวนและเท่ียงตรงยอมถือวาเปนงานแปลที่ดี โดยจุดมุงหมาย

สําคัญที่สุดของงานแปลคือสามารถทําใหผูอานงานแปลมีผลตอบสนองตองานที่อานไดเทียบเคียงกับ

ผลตอบสนองที่ผูอานตนฉบับมี หากแตในบางครั้งผูแปลจําตองมีการปรับแตงงานแปลบาง แตตองไม

ทําใหความหมายและอรรถรสของเนื้อความในภาษาตนฉบับนั้นผิดเพ้ียนไปจากเดิม โดยเลพิฮาม 

(Leppihalme, 1997) และทูรี (Toury, 2000) แสดงความเห็นไววาการแปลเปนกิจกรรมที่จําตอง

เกี่ยวของกันอยางนอยสองวัฒนธรรมและสองภาษา ซึ่งในแตละภาษายอมมีระบบของคานิยมแฝงอยู  

“คานิยม” คอื การใชภาษาในวัฒนธรรมหน่ึงยอมถูกใชอยางเหมาะสมตามกาลเทศะและเปนที่ยอมรับ

ของคนในวัฒนธรรมน้ัน ดังน้ัน การแปลเปนอีกภาษาหนึ่งในอีกวัฒนธรรมหน่ึงจึงตองเปนไปตามระบบ

ของวัฒนธรรมน้ัน และถูกตีความคานิยมของวัฒนธรรมน้ัน ๆ  ซึ่งสอดคลองกับธรีเวนี (Thriveni, 

2002) ซึ่งใหความเห็นไววาภาษาไมสามารถแยกออกไดจากวัฒนธรรม ผูแปลจะตองเขาใจท้ังภาษา
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และวัฒนธรรมของเจาของภาษาและยังตองถองแทในวัฒนธรรมของภาษาท่ีตนแปลผูแปลตองเขาใจวา

ภาษาหน่ึงอาจไมสามารถถายทอดสูอีกภาษาหนึ่งไดทั้งหมด เพราะความหมายที่ภาษาตนฉบับตองการ

จะถายทอดอยูในกรอบของภาษาศาสตรเชิงสังคมของภาษาตนฉบับ แตผูแปลจะตองนํามาถายทอดลง

เปนภาษาแปลซึ่งอยูในกรอบของภาษาและวัฒนธรรมที่แตกตางจากกรอบของภาษาตนฉบับ ดังนั้น

หนาที่ของผูแปลจึงตองปรับใหสิ่งท่ีตางกันนั้นเขามาใกลเคียงกันที่สุด ซาโมวาร พอตเตอร และสเตฟานี 

(Samovar, Potter & Stefani, 1998) กลาวเสริมวา ในการแปลซึ่งนับเปนรูปแบบของการสื่อสารขาม

วัฒนธรรมอีกรูปแบบหนึ่ง ผูแปลจึงตองตระหนักวาความหมายของคําขึ้นอยูกับความรูและวัฒนธรรม

ซึ่งแตกตางกันไปตามกลุมวัฒนธรรม  

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับคําอุทาน 

 นักวิชาการชาวตางชาติ (อาทิ Aijmer, 2009; Ameka, 1992; Ameka & Wilkins, 2006; 

Jovanovic, 2004; Norrick, 2009; Wharton, 2003; Wierzbicka, 2003; Wilkins, 1992) เส น อ

ความหมายของคําอุทานวา คําอุทาน คือ คําท่ีใชแสดงสภาพทางจิตใจหรืออารมณความรูสึกของผูพูด  

และมีลักษณะคือคําอุทานสามารถใชเปนถอยคําไดโดยลําพัง แตจะไมมีความหมายตามตัว แมจะมีรูป

หรือเสียงพองกับคําศัพททั่ว ๆ ไป ในขณะท่ีนักวิชาการชาวไทย (ฐะปะนีย นาครทรรพ, 2545; นิตยา 

กาญจนะวรรณและคณะ, 2531; บรรจบ พันธุเมธา, 2530; ประสงค พวงแกวและนันทพร พวงแกว, 

2530; พระยาอุปกิตศิลปสาร, 2538; วิจิตร ขอนยาง, 2542; อุดม วโรตมสิขดิตถ, 2539) ใหทัศนะ

เกี่ยวกับคําอุทานในภาษาไทยวา คําอุทานในภาษาไทยมีสองประเภท ไดแก คําอุทานบอกอาการและ

คําอุทานเสริมบท โดยคําอุทานบอกอาการมักใชเสียงตัว อ ฮ ห มากกวาเสียงอ่ืน ๆ ท้ังนี้อาจจะ

สันนิษฐานไดวาเสียง อ ฮ ห เปนเสียงท่ีเปลงออกมาไดงายตามธรรมชาติ เม่ือมนุษยมีความตื่นเตนและ

ตองการแสดงออกในทันที มนุษยจึงมักจะใชเสียงธรรมชาติเหลานี้กอนเสียงอ่ืน ๆ เชน โอ เอ เอะ โอย 

ออ ออ อุย อ๋ือ หือ หา เหอ เฮอ เออ ฯลฯ  คําอุทานเหลานี้มักจะใชเครื่องหมายอัศเจรียกํากับไวดวย 

และคําอุทานเสริมบทคือคําอุทานท่ีใชเปนคําสรอยหรือคําเสริมบทตาง ๆเพ่ือใหมีจํานวนคําครบถวน

ตามตองการหรือเพ่ือสรางความกระชับหรือสละสลวย เชน วัดวาอาราม หนังสือหนังหา 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการศึกษากลวิธีการถายทอดคําอุทานในภาษาไทย 

สมภพ ใหญโสมานัง (2545) ศึกษาการแปลคําอุทานในหนังสือการตูนของวอลท  ดีสนียเปน

ภาษาไทย โดยวิเคราะหหนาที่การสื่อความหมายของคําอุทานภาษาอังกฤษในตนฉบับ โดยพบวาผูแปล

มีกลวิธีการแปลคําอุทาน คือ การแปลเปนคําที่มีความหมายตามรูปศัพทของคําอุทานตนฉบับ การแปล

เปนคําอุทานแท การแปลเปนคําวิเศษณ การแปลเปนคําสันธาน การแปลเปนประโยค และการละไม

แปล 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับคําอุทาน Well และ Oh 

 นักวิชาการบางทานกลาววาคําอุทาน well นอกจากจะสามารถใชเพ่ือเปนคําอุทานแสดง

ความรูสึกแลวยังสามารถใชเพ่ือรักษาความตอเน่ืองของการพูดไดดวย เชน ในการถาม-ตอบ ในการ

ขอรอง–การยอมรับคําขอ และในการอางอิง-การตอบสนองในลักษณะอ่ืน ๆ เชน “You talk as 

though he were already condemned”  “Well, John, I’m quite convinced he’s our 

man.” ในสวนของคําอุทาน oh นอกจากผูพูดจะใชคําอุทาน oh เพ่ืออุทานบอกอาการแลวนั้น ยังใช

เพ่ือเปลี่ยนขอมูลในบทสนทนาเพ่ือใหคูสนทนาสามารถตอบสนองตอการพูดคุยนั้นไดอยางถูกตอง 

เหมาะสมและมีความสอดคลองกัน โดยผู พูดจะมีการใชคําอุทาน oh เพ่ือปรับเปล่ียนขอมูล 

เชนเดียวกับคํา yeh, mmhmm หรือ ผูพูดอาจใชคําสองประเภทนี้รวมกันก็ได (นวลนอย ตระกูลกิตติ

ไพ ศ าล , 2 5 4 1; Aijmer, 1987; Defour, 2009; Fox-Tree & Schrock, 1999; Jucker, 1 9 93 ; 

Person, 2009; Popescu-Belis & Zufferey, 2011; Schiffrin, 1987;) 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 เพ่ือใหงานวิจัยชิ้นนี้เปนไปตามวัตถุประสงคของงานวิจัยที่ผูวิจัยไดตั้งไว ผูวิจัยจึงไดสรางกรอบ

ในการดําเนินงานวิจัย ซ่ึงสามารถแสดงเปนขั้นตอนตาง ๆ ดังตอไปนี้ไดแก การศึกษาขอมูลการศึกษา

แนวคิดและทฤษฏีที่ใชในการวิเคราะห การเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล การสรุปผล อภิปรายผล 

และใหขอเสนอแนะ 

 การเลือกขอมูล ผูวิจัยไดคัดเลือกหนังสือวรรณกรรมเยาวชนท่ีไดรับความสนใจจากผูอานเปน

จํานวนมาก แลวจึงพบวาวรรณกรรมเยาวชนแฮรรี พอตเตอรมียอดขายเปนอันดับหนึ่งในไทย (ไทยพีบี

เอส, 2556) ซ่ึงประกอบดวยเจ็ดตอน ไดแก ตอนที่ 1 แฮรรี พอตเตอรกับศิลาอาถรรพแปลโดยสุมาลี 

ตอนท่ี 2 แฮรรี พอตเตอรกับกับหองแหงความลับแปลโดยสุมาลี ตอนที่ 3 แฮรรี พอตเตอรกับนักโทษ

แหงอัซคาบันแปลโดยวลีพร หวังซ่ือกุล ตอนท่ี 4 แฮรรี พอตเตอรกับถวยอัคนี แปลโดยงามพรรณ เวช

ชาชีวะ ตอนที่ 5 แฮรรี พอตเตอรกับภาคีนกฟนิกสแปลโดยสุมาลี ตอนที่ 6 แฮรรี พอตเตอรกับเจาชาย

เลือดผสมแปลโดยสุมาลี และตอนท่ี 7 แฮรรี พอตเตอรกับเครื่องรางยมฑูตแปลโดยสุมาลี  

 จากขอมูลขางตน ผูวิจัยพบวาวรรณกรรมเยาวชนแฮรรี พอตเตอรฉบับแปลสูภาษาไทยท้ังเจ็ด

ตอน ไดรับการแปลจากผูแปลสามทาน ไดแก สุมาลี วลีพร หวังซื่อกุล และงามพรรณ เวชชาชีวะ ทั้งนี้

ผูแปลทั้งสามทานดังกลาวลวนไดรับการยกยองวาเปนนักแปลที่มีประสบการณและยังไดสรางสรรค

ผลงานแปลที่มีชื่อเสียงอีกเปนจํานวนมาก (โพสิชันนิง, 2556) จากเหตุผลดังกลาวจึงเปนเหตุใหผูวิจัย
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เลือกศึกษาสํานวนการแปลของผูแปลทั้งสามทาน ไดแก สุมาลี วลีพร หวังซื่อกุลและงามพรรณ เวชชา

ชีวะ แตทั้งนี้แฮรรี พอตเตอรฉบับแปลโดย สุมาลี มีทั้งสิ้นหาตอน เปนเหตุใหผูวิจัยใชวิธีการสุมโดย

วิธีการจับสลากโดยไดตอนแฮรรี พอตเตอรกับกับหองแหงความลับเพ่ือเปนตัวแทนสํานวนแปลของ

สุมาลี  

 ตอมาผูวิจัยจึงศึกษาวรรณกรรมเยาวชนตนฉบับภาษาอังกฤษเรื่อง Harry Potter and the 

Chamber of Secret Harry Potter and the Prisoner of Azkaban และ Harry Potter and the 

Goblet of Fire เพ่ือใหเกิดความเขาใจเนื้อเร่ืองอยางลึกซึ้ง อีกทั้งยังเปนการสรางความคุนเคยในตัว

ภาษาของผูแตงตนฉบับภาษาอังกฤษ ทั้งยังเขาใจอารมณและความรูสึกของตัวละคร อีกทั้งผูวิจัยยังได

ศึกษางานฉบับแปลท่ีจะใชเปนขอมูลในการวิเคราะห ท้ังนี้เพ่ือศึกษารวบรวมวิเคราะหแนวทางการ

ถายทอดความหมายของคําอุทาน well และ oh ในภาษาไทยท่ีผูแปลทั้งสามทานเลือกใช  

 ผูวิจัยศึกษาแนวคิดทฤษฏีที่วาดวยหลักการแปล และหลักการปรับบทแปล ของท้ังวิชาการ

ชาวไทยและชาวตางชาติ (อาทิ เชวง จันทรเขตต, 2538; สัญฉวี สายบัว, 2550; Baker,1992; Hatim 

& Munday, 2004; Kelly, 2005; Krings, 1986; Larson, 1998; Nida, 1964 ; 2001; Newmark, 

1988; Seguinot, 1989) ในสวนของการศึกษาคําอุทาน ผูวิจัยศึกษาแนวคิดของนักวิชาการตาง ๆ 

(อาทิ กําชัย ทองหลอ, 2540; ฐะปะนีย นาครทรรพ, 2545; นิตยา กาญจนะวรรณและคณะ, 2533; 

บรรจบ พันธุเมธา, 2530; ประสงค พวงแกวและนันทพร พวงแกว, 2530; พระยาอุปกิตศิลปสาร, 

2538; เพ็ญพิมพ วงษรัตน, 2521; วิจิตร ขอนยาง, 2542; อุดม วโรตมสิขดิตถ, 2539; Aijmer, 2009; 

Ameka, 1992 ; Ameka & Wilkins, 2006; Jovanovic, 2004; Norrick, 2009; Wharton, 2003; 

Wierzbicka, 2003; Wilkins, 1992) งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษากลวิธีการถายทอดคําอุทานใน

ภาษาไทย (สมภพ ใหญโสมานัง, 2545) เพ่ือใชเปนแนวทางในการศึกษาการใชคําอุทานในการ

ถายทอดความหมายของคําทั้งสอง ทั้งนี้ผูวิจัยยังไดคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับคําอุทาน 

well และ oh (นวลนอย ตระกูลกิตติไพศาล, 2541; Aijmer, 1987; Defour, 2009; Fox-Tree & 

Schrock, 1999; Jucker, 1 9 93 ; Person, 2009; Popescu-Belis & Zufferey, 2011; Schiffrin, 

1987) คําทดแทนทางวัฒนธรรม (พัชรี โภคาสัมฤทธิ์, 2555; Larson, 1998)  อรรถศาสตรกับการ

แปล (Fromkin & Rodman, 1993; Larson, 1998) การสื่อสารขามวัฒนธรรม (Denoun, 2000; 

Larson, 1998; Leppihalme, 1997; Samovar, Potter, & Stefani, 1998; Toury, 2 0 0 0 ; 

Thriveni, 2002) และวัจนปฎิบัติศาสตร (กฤษดาวรรณ หงษลดารมภ,2551; Andersen, 2001; 

Blakemore, 2002; Jucker & Taavitsainen, 2013; Pichler, 2013)  เ พ่ื อ ใช เป น แ น วท าง ใน

การศึกษาวิเคราะหประเภทของคําอุทานท้ังสองตอไป 
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 การเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือใชในการวิเคราะหสําหรับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยศึกษา

วรรณกรรมเยาวชนแฮรรี พอตเตอรตนฉบับภาษาอังกฤษและฉบับแปลทั้งสามตอน เพ่ือเก็บรวบรวม

ขอมูลความถี่ทั้งหมดของการใชคําอุทาน well และ oh ผูวิจัยอาศัยรูปแบบตารางเพ่ือความสะดวกใน

การแบงประเภทขอมูลเพ่ือใชในการวิเคราะห โดยแบงขอมูลการใชของคําอุทาน well และ oh ท่ี

ปรากฏในหนังสือวรรณกรรมเยาวชนทั้งสามเลมดังกลาวออกเปนอีกสองประเภทยอย คือ คําอุทาน 

well และ oh ท่ีใชแสดงความรูสึกและใชแสดงความตอเน่ืองของการพูด ซึ่งคําทั้งสองประเภทน้ีจะ

เปนคําที่ผูวิจัยนํามาใชเพ่ือการศึกษาวิเคราะหในงานวิจัยชิ้นนี้ 

 ในสวนของการวิเคราะหขอมูลนั้น ผูวิจัยมุงเนนวิเคราะหแนวทางในการเลือกใชคําแปลใน

วรรณกรรมเยาวชนฉบับแปลเปนภาษาไทยของผูแปลเพ่ือใหไดความหมายท่ีเทียบเคียงกับคําอุทาน 

well และ oh ทั้งสองประเภทจากวรรณกรรมเยาวชนแฮรรี พอตเตอรตนฉบับภาษาอังกฤษ โดยอาศัย

การนับความถ่ีและแนวทางการเลือกใชคําแปลในภาษาไทย แลวจึงคิดอัตราสวนความถ่ีดังกลาวเปน

จํานวนรอยละของการเลือกใชคําแปลในภาษาไทยท้ังหมดในแตละประเภท 

 หลักเกณฑที่ใชในการแบงประเภทของคําอุทาน well และ oh 

 สําหรับแนวทางการวิเคราะห เพ่ือหาความหมายคําอุทาน  well และ oh ท่ีปรากฏใน

วรรณกรรมเยาวชนแปลเรื่องแฮรรี พอตเตอรทั้งสามตอนน้ี ผูวิจัยอาศัยหลักเกณฑการวิเคราะหเพ่ือหา

ความหมายของคําอุทาน well และ oh โดยพิจารณาจากคําอธิบายบริบทบทสนทนาและคําขางเคียง 

ทั้งนี้บทสนทนาและสถานการณที่ผูพูดใชคํา ๆ น้ันเปนเครื่องมือสําคัญที่ชวยผูวิจัยในการวิเคราะห

ความหมายของคําอุทานท้ังสองคํานี้ และจากการที่คําอุทาน well และ oh สามารถทําหนาที่เปนได

ทั้งคําแสดงความรูสึกและคําแสดงความตอเนื่องของการพูด ซึ่งคําท้ังสองชนิดนี้จะมีลักษณะรวมกันคือ 

ผูพูดสามารถใชคําทั้งสองชนิดนี้เพ่ือแสดงสภาวะทางจิตใจ ทัศนคติหรือการกระทําท่ีเกิดจากจิตใจของ

ผูพูด และการที่คําท้ังสองคํานี้สามารถใชแสดงความรูสึกหรือทัศนคติตาง ๆ ไดมากมาย จึงอาจ

กอใหเกิดปญหาหรือหนาท่ีของคําได ในการศึกษาคร้ังนี้ผูวิจัยจึงไดกําหนดเกณฑเพ่ือใชในการแบง

ประเภทและหนาที่ของคําอุทาน well และ oh ที่ทําหนาที่เปนคําที่ใชแสดงความรูสึกและคําที่ใชแสดง

ความตอเนื่องของคําพูดดังน้ี 

 เกณฑการแบงประเภทของคํา well และ oh ท่ีใชแสดงความรูสึก 

 คําที่ใชแสดงความรูสึก คือ คําท่ีผูพูดเปลงออกมาประกอบทาทางเพ่ือแสดงสภาวะทางจิตใจ

ของผูพูดในขณะน้ัน เชน ตกใจ โกรธ พึงพอใจ เสียใจ หรือเพ่ือแสดงทัศนคติตาง ๆ เพ่ือสนองตอบตอ

สถานการณโดยเฉพาะ สําหรับเกณฑที่ผูวิจัยใชในการจัดประเภทของคําที่ทําหนาที่เปนคําที่ใชแสดง
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ความรูสึกสําหรับการศึกษาวิเคราะหครั้งนี้ผูวิจัยอาศัยเกณฑของนักวิชาการ (นวลนอย ตระกูลกิตติ

ไพ ศ า ล , 2 5 4 1 ; Aijmer, 1987; Defour, 2009; Fox-Tree & Schrock, 1999; Jucker, 1993; 

Popescu-Belis & Zufferey, 2011; Person, 2009; Schiffrin, 1987) ท่ีกลาววา  

 1) คําที่ใชแสดงความรูสึกจะตองเปนคําที่สามารถใชเปนคําพูดไดดวยตัวเองตามลําพังหรืออาจ

ใชรวมกับคําประเภทอ่ืนในประโยคเพ่ือแสดงสภาวะทางจิตใจของผูพูดในขณะนั้น 

 2) คําที่ใชแสดงความรูสึกจะเปนคําที่ผูพูดใชตอบสนองตอสถานการณเฉพาะที่เกิดขึ้นเองตาม

ธรรมชาติ 

 3) เกณฑอีกประเภทหนึ่งท่ีผูวิจัยใชเปนแนวทางในการวิเคราะหเพ่ือบงบอกประเภทของ

บริบทของคําแสดงความรูสึก คือ การพิจารณาคําอธิบายบทสนทนาและคําขางเคียงอ่ืน ๆ ที่มีการใช

รวมกับคํา well และ oh เชน คําสบถสาบานหรือคําอุทานอ่ืน ๆ เปนตน 

 เกณฑการแบงประเภทของคํา well และ oh ท่ีใชแสดงความตอเนื่องของการพูด 

 คําที่ใชแสดงความตอเนื่องของการพูด คือ คําที่ผูพูดใชเพ่ือแสดงทัศนคติหรือการรับรูใน

เน้ือหาของคําพูดท่ีกําลังพูดคุยอยูในขณะนั้น และเปนคําที่บงบอกใหผูพูดฟงทราบวาคําพูดที่จะพูด

ตอไปน้ันจะมีความตอเนื่องเชื่อมโยงเปนเรื่องเดียวกันกับคําพูดที่ไดมีการพูดคุยไปกอนหนานั้นและทํา

ใหผูฟงสามารถตอบสนองตอการพูดคุยน้ันไดอยางถูกตองเหมาะสม ซ่ึงผูวิจัยอาศัยแนวคิดของ

นักวิชาการ (นวลนอย ตระกูลกิตติไพศาล, 2541; Aijmer, 1987; Defour, 2009; Fox-Tree & 

Schrock, 1999; Jucker, 1993; Popescu-Belis & Zufferey, 2011; Person, 2009; Schiffrin, 

1987) ที่กลาวถึงเกณฑที่ใชในการจัดประเภทวาคําอุทานใดน้ันสามารถทําหนาที่เปนคําแสดงความ

ตอเนื่องของการพูด กลาวคือ 

 1) คําแสดงความตอเนื่องของการพูดจะไมสามารถใชเปนคําพูดไดดวยตนเองตามลําพัง 

 2) คําแสดงความตอเนื่องของการพูดจะมีลักษณะ คือ การเติมคําชนิดนี้ในคําพูดใดก็ตามจะไม

เปนการเพ่ิมเติมเนื้อหาของคําพูดน้ันและไมทําใหเนื้อหาความเปนจริงของคําพูดน้ันเสียไป คําแสดง

ความตอเนื่องของคําพูดจึงสามารถท่ีจะละออกจากคําพูดนั้น ๆ ไดโดยไมทําใหความหมายของคําพูด

นั้น ๆ เสียไป 

 ทั้งนี้เพ่ือเปนการยืนยันความนาเชื่อถือของการวิเคราะหขอมูลและเพ่ือเปนการหลีกเล่ียงภาวะ

อัตตวิสัยของการวิจัย หลังจากผูวิจัยและผูรวมวิจัยตางไดรวบรวมความถ่ีของคําอุทาน well และ oh 
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ที่ใชแสดงความรูสึกและใชแสดงความตอเน่ืองของคําพูดตามเกณฑขางตน รวมทั้งแนวทางการ

ถายทอดความหมายของคําอุทานดังกลาวทั้งสองประเภท จึงนําความถี่ที่รวบรวมไดมาตรวจสอบกัน

และกันเพ่ือเปนการยืนยันความถูกตองของการเก็บรวบรวมและแบงแยกขอมูล แลวผูวิจัยไดนําขอมูล

การวิเคราะหเขาอภิปรายกลุมกับผูมีประสบการณทางดานการศึกษาภาษาจํานวนสองทานวาการแบง

ประเภทขอมูลถูกตองหรือไม จนกระท่ังท้ังหมดลวนมีความเห็นสอดคลองกัน (Nenendorf, 2002) 

 กลาวโดยสรุปไดวา การศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของกับคําอุทาน w e l l  และ o h 

ผูวิจัยไดใชงานของนักวิชาการ (นวลนอย ตระกูลกิตติไพศาล, 2541; Aijmer, 1987; Defour, 2009; 

Fox-Tree & Schrock, 1999; Jucker, 1993; Popescu-Belis & Zufferey, 2011; Person, 2009; 

Schiffrin, 1987) เพ่ือเปนแนวทางในการแบงประเภทของคําอุทาน well และ oh ท่ีทําหนาท่ีเปนคําท่ี

ใชแสดงความรูสึกและที่ใชแสดงความตอเนื่องของคําพูด ดังแผนภูมิ 1 สรุปกรอบแนวคิดทฤษฎีที่ใชใน

การศึกษาวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําอุทาน ‘Well’ 

Schriffin (1985) and Jucker (1993) 

คําอุทาน ‘Oh’ 

Schriffin (1985) and Jucker (1993) 

คําอุทาน well ในการ

แสดงความรูสึก 

(นวลนอย ตระกูลกิตติ

ไพศาล, 2541; Defour, 

2009; Fox-Tree & 

Schrock, 1999; Jucker, 

1993; Popescu-Belis & 

Zufferey, 2011;  

Schiffrin, 1987) 

คําอุทาน well ในการ

แสดงความตอเน่ืองของ

การพูด 

(นวลนอย ตระกูลกิตติ

ไพศาล, 2541; Defour, 

2009; Fox-Tree & 

Schrock, 1999; Jucker, 

1993; Popescu-Belis & 

Zufferey, 2011;  

Schiffrin, 1987) 

หลักการแปลและการปรับบทแปล  (เชวง จันทรเขตต, 2538; สัญฉวี สายบัว, 2550; Baker,1992; Hatim & Munday, 2004; Kelly, 

2005; Krings, 1986ว Nida, 1964; 2001; Larson, 1998; Newmark, 1988; Seguinot, 1989) ในสวนของการศึกษาคําอุทาน ผูวิจยั

ศึกษาแนวคิดของนักวิชาการตาง ๆ (อาทิ ฐะปะนยี นาครทรรพ, 2545; วิจิตร ขอนยาง, 2542; อุดม วโรตมสิขดิตถ, 2539; พระยาอุป

กิตศิลปสาร, 2538; กําชยั ทองหลอ, 2540; นิตยา กาญจนะวรรณและคณะ, 2533; ประสงค พวงแกวและนันทพร พวงแกว, 2530; 

บรรจบ พันธุเมธา, 2530; เพ็ญพิมพ วงษรัตน, 2521; Aijmer, 2009; Ameka, 1992; Ameka & Wilkins, 2006; Jovanovic, 2004; 

Norrick, 2009; Wharton, 2003; Wierzbicka, 2003; Wilkins, 1992) งานวจิัยที่เกี่ยวของกบัการศึกษากลวิธกีารถายทอดคําอุทานใน

ภาษาไทย (สมภพ ใหญโสมานัง, 2545) เพื่อใชเปนแนวทางในการศึกษาการใชคําอุทานในการถายทอดความหมายของคําทั้งสอง คํา

ทดแทนทางวัฒนธรรม (พัชรี โภคาสัมฤทธิ์, 2555; Larson, 1998)  อรรถศาสตรกับการแปล (Fromkin & Rodman, 1993; Larson, 

1998) การสื่อสารขามวัฒนธรรม (Denoun, 2000; Larson, 1998; Leppihalme, 1997; Toury, 2000; Thriveni, 2002; Samovar, 

Potter, & Stefani, 1998) และวัจนปฎิบัติศาสตร (กฤษดาวรรณ หงษลดารมภ,2551; Andersen, 2001; Blakemore, 2002; Jucker 

& Taavitsainen, 2013; Pichler, 2013) 

คําอุทาน oh ในการแสดง

ความรูสึก 

(นวลนอย ตระกูลกิตติ

ไพศาล, 2541; Aijmer, 

1987; Jucker, 1993 

Person, 2009; Schiffrin, 

1987) 

คําอุทาน oh ในการ

แสดงความตอเนื่องของ

การพูด 

(นวลนอย ตระกูลกิตติ

ไพศาล, 2541; Aijmer, 

1987; Jucker, 1993 

Person, 2009; 

Schiffrin, 1987) 
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ผลการวิจัย 

 จากการศึกษาการถายทอดความหมายของคําอุทาน well และ oh จากวรรณกรรมเยาวชน

แปลเรื่องแฮรรี พอตเตอรทั้งสามตอน ไดแก แฮรรี พอตเตอรกับหองแหงความลับแปลโดยสุมาลี แฮรรี 

พอตเตอรกับนักโทษอัซคาบันแปลโดยวลีพร หวังซื่อกุล และแฮรรี พอตเตอรกับถวยอัคนี แปลโดยงาม

พรรณ เวชชาชีวะ โดยผูวิจัยกําหนดวัตถุประสงคที่จะวิเคราะหถึงแนวทางในการเลือกใชคําแปลใน

ภาษาไทยเพื่อใหมีความหมายเทียบเคียงกับคําอุทาน well และ oh ท้ังสองประเภทซึ่งผลการวิเคราะห

ขอมูลที่ไดมีดังนี ้

 บริบทและความถี่ของการใชคําอุทาน well 

 จากการวิเคราะหขอมูลท่ีไดผูวิจัยพบวา ในวรรณกรรมเยาวชนแฮรรี พอตเตอรตนฉบับ

ภาษาอังกฤษทั้งสามตอนปรากฏคําอุทาน well ท้ังสิ้น 279 ครั้ง โดยผูวิจัยไดแบงคําอุทาน well 

ออกเปนสองประเภทใหญ ๆ คือ คําท่ีใชแสดงความรูสึกและคําแสดงความตอเนื่องของการพูด ทําให

สามารถแบงบริบทของการใชคําอุทาน well ท่ีปรากฏใชในหนังสือทั้งสามเลมนี้ไดดังนี ้

 จากการวิเคราะหขอมูลที่ได ผูวิจัยพบวามีการใชคําอุทาน well ท่ีใชแสดงความรูสึก 62 ครั้ง 

(รอยละ 22.22) และคําอุทาน well ที่ใชแสดงความตอเนื่องของการพูดในอัตราความถ่ีของการใช 217 

คร้ัง (รอยละ 77.78) ซ่ึงคําอุทาน well ที่ใชแสดงความตอเนื่องของการพูดมีการใชมากกวาคําอุทาน 

well ที่ใชแสดงความรูสึกคิดเปนจํานวน 3.5 เทา ดังแสดงในแผนภูมิที่ 1 

22.22

77.78

0

50

100

คําอุทาน well ที่ใชในการแสดงความรูสึก คําอุทาน well ที่ใชในการแสดงความตอเนื่องของการพูด

แผนภูมิที่ 1 บริบทและความถ่ีของการใชคําอุทาน well ท้ังสองประเภท 

แนวทางการถายทอดความหมายของคําอุทาน well ท่ีใชแสดงความรูสึก 

 สําหรับแนวทางการถายทอดความหมายของคําอุทาน well ท่ีใชแสดงความรูสึก ผูวิจัยพบวาผู

แปลทั้งสามมีแนวทางการถายทอดความหมายดังนี้ 
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 1) การแทนที่ดวยคําวิเศษณในภาษาไทย (พบท้ังสิ้น 38 ครั้ง) เปนแนวทางที่มีอัตราความถี่

การใชเปนอันดับที่สูงสุด คือ รอยละ 61.29 โดยคําวิเศษณที่ผูแปลเลือกใชไดแกคําวิเศษณประเภท 

นิยมวิเศษณ ลักษณวิเศษณ และปฤจฉาวิเศษณ เชน นี่แนะ / งั้นหรือ / นั่นสิ / ดีเลย / นั่นไง / อะไร

กัน / เปนไง ตัวอยางเชน ‘Well!, in that case Potter, you’ll understand why I don’t think 

it’s good idea for you to be practicing Quidditch in the evenings. Out on the pitch 

with only your team members, it’s very exposed, Potter. = “งั้นหรือ! ถาอยางนั้น พอต

เตอร เธอคงจะเขาใจนะวาทําไมฉันถึงเห็นวามันไมดีสําหรับเธอเลยที่จะไปฝกซอมควิดดิชตอนเย็น ถา

ในสนามนั่นมีแตสมาชิกในทีมของเธอเทานั้น มันเปนเปามากเกินไปนะพอตเตอร…” 

 2) การแทนท่ีดวยคําอุทานบอกอาการในภาษาไทย (พบท้ังสิ้น 11 ครั้ง) โดยคําอุทานบอก

อาการในภาษาไทยที่ผูแปลเลือกใชนั้นทั้งหมดจะเปนคําอุทานบอกอาการที่มีเสียงตรี เชน เฮ / เชอะ / 

เฮอะ คิดเปนอัตราความถี่ของการเลือกใชเปนอันดับสองคือรอยละ 27.42 โดยผูแปลจะเลือกใชคํา

อุทานบอกอาการในภาษาไทยเปนคําที่มีความหมายเทียบเคียงกับคํา well ที่ใชแสดงความรูสึก 

ตัวอยางเชน ‘Well, honestly … “the fates have informed her”… who sets the exam? She 

does! What an amazing prediction!’ she said, not troubling to keep her voice low. = 

“เฮอะ เชื่อเขาเลย... ‘ดวงชะตาบอก’ ... ใครเปนคนออกขอสอบละ ก็ตัวอาจารยเองน่ันแหละ! ชาง

ทายไดนาทึ่งเสียนี่กระไร!” เด็กหญิงพูดโดยไมพะวงที่จะลดเสียงลง  

 3) การละไมแปล (พบท้ังสิ้น 7 ครั้ง) ซึ่งมีอัตราความถี่ของการเลือกใชนอยท่ีสุดคือรอยละ 

11.29 การท่ีผูแปลละไมแปลอาจเนื่องมาจากการท่ีผูแปลไดพิจารณาแลววาความหมายของคํา well 

ในการแสดงความรูสึกในบริบทน้ันไมสําคัญ เมื่อมีการละคํา well ออกไป จะไมทําใหความรูสึกเดิม

ของตนฉบับเสียไป (สมภพ ใหญโสมนัง, 2545) ตัวอยางเชน ‘But everyone knows that,’ said 

Hermione in a loud whisper. Professor Trelawney stared at her. ‘Well, they do,’ said 

Hermione. ‘Everybody knows about Harry and You – Know – Who.’ = “แตวาใคร ๆ ก็รู

เร่ืองนั้น”เฮอรไมโอนีกระซิบดังๆ ศาสตราจารยทรีลอวนียจองเธอเขม็ง “Øจริงนะคะ!” เฮอรไมโอนีพูด 

“ใคร ๆ ก็รูเร่ืองแฮรรีกับคนท่ีอาจารยก็รูวาใคร” 

 จากขอมูลท่ีวิเคราะหไดพบวา ผูแปลวรรณกรรมเยาวชนแฮรรี พอตเตอรทั้งสามทานมีแนว

ทางการเลือกใชคําวิเศษณในภาษาไทยเปนคําแปลเพ่ือใหมีความหมายเทียบเคียงกับคํา well ท่ีใช

แสดงความรูสึกมากท่ีสุด โดยคําวิเศษณในภาษาไทยที่ผูแปลเลือกใช ไดแก นี่แนะ (เพ่ือแสดงความรูสึก

ไมพอใจ) ง้ันหรือ และ นั่นสิ (เพ่ือแสดงความรูสึกสงสัย) ดีเลย  และ นั่นไง (เพ่ือแสดงความรูสึกดีใจ)  

อะไรกัน และ  เปนไง (เพ่ือแสดงความรูสึกแปลกใจประหลาดใจ) อีกทั้งผูแปลยังใชคําอุทานบอก

อาการในภาษาไทย ไดแก เฮ (เพ่ือแสดงความรูสึกแปลกใจประหลาดใจ) เชอะ และ เฮอะ (เพ่ือแสดง
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ความรูสึกไมพอใจ) เพ่ือถายทอดความหมายของคําอุทาน well ซ่ึงคําอุทานบอกอาการดังกลาวนั้นเปน

คําอุทานท่ีมีการใชจริงในบทสนทนาในสังคมไทย ท้ังนี้คําดังกลาวทั้งหมดลวนทําใหภาษาฉบับแปลท่ีได

เปนธรรมชาติ ซึ่งเปนการแปลท่ีสอดคลองตามคํานิยามของนักวิชาการดานการแปล (อาทิ เชวง จันทร

เขตต, 2538; สัญฉวี สายบัว, 2550; Baker,1992; Hatim & Munday, 2004; Kelly, 2005; Krings, 

1986ว Nida, 1964; 2001; Larson, 1998; Newmark, 1988; Seguinot, 1989) ที่กลาววา การ

แปลคือการถายทอดความหมายของภาษาตนฉบับไปสูภาษาฉบับแปล ซึ่งความหมายที่ไดในภาษาฉบับ

แปลจะตองเปนความหมายเดียวกับความหมายของคําในภาษาตนฉบับและกอใหเกิดผลตอบสนองตอ

ผูอานเชนเดียวกับท่ีผูอานในภาษาตนฉบับไดรับ อีกทั้งยังมีการละไมแปล ท้ังนี้ผลการศึกษาแนว

ทางการถายทอดคําอุทาน well ที่ใชแสดงความรูสึกยังสอดคลองกับผลการศึกษาของสมภพ ใหญโส

มานัง (2545) ท่ีกลาววาคําอุทาน well ในตนฉบับภาษาอังกฤษสามารถแทนที่ดวยคําวิเศษณ คําอุทาน

บอกอาการ และการละไมแปล อีกทั้งยังสอดคลองกับผลการศึกษาของนวลนอย ตระกูลกิตติไพศาล 

(2541) ท่ีกลาววาคําอุทาน well น้ันสามารถแสดงอารมณไดหลากหลาย อาทิ ความรูสึกไมพอใจ 

ความรูสึกสงสัย ความรูสึกพอใจ ความรูสึกประหลาดใจ ความรูสึกไมสบายใจ ความรูสึกขายหนา ดัง

แสดงในแผนภูมิที่ 2 และตารางท่ี 1 

แผนภูมิที่ 2 แนวทางการถายทอดคําอุทาน well ที่ใชแสดงความรูสึก 

 แนวทางการถายทอดความหมายของคําอุทาน well ท่ีใชแสดงความตอเนื่องของการพูด 

 สําหรับแนวทางการถายทอดความหมายของคําอุทาน well ท่ีใชแสดงความตอเนื่องของการ

พูด ผูวิจัยพบวาผูแปลทั้งสามมีแนวทางการถายทอดความหมายดังนี้ 

 1) การแทนที่ดวยคําสันธานในภาษาไทย (พบท้ังสิ้น 83 คร้ัง) โดยประเภทของคําสันธานที่พบ

มีเพียงสามประเภท ไดแก คําสันธานแสดงความเปนเหตุเปนผล แสดงการใหเลือก และแสดงความ

ขัดแยง ซึ่งคําการแทนท่ีดวยคําสันธานนั้นมีอัตราความถี่ในการใชเปนอันดับหน่ึงคือรอยละ 38.24 

ไดแก ก็ / คือ / คือวา / ถาอยางงั้น / คืออยางนี้ / ถางั้น / แต ตัวอยางเชน ‘…They say he was 
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sobbling. “Lily and James, Sirius! How could you!” And then he went for his wand. 

Well, of course, Black was quicker blew Pettigrew to smithereens…’ = “พวกนั้นบอกวา

เพ็ตติกรูวสะอ้ืน ‘ลิลีกับเจมส ซิเรียส นายทําไดยังไง!’ แลวเขาก็เอ้ือมไปหยิบไมกายสิทธิ์ แตก็แนนอน

แบล็กเร็วกวาอยูแลว เขาระเบิดเพ็ตติกรูวซะเปนจุณมหาจุณ...” 

 2) การแทนที่ดวยคําวิเศษณในภาษาไทย (พบทั้งสิ้น 69 ครั้ง) ซึ่งเปนแนวทางที่มีอัตราความถี่

การใชเปนอันดับที่สอง คือ รอยละ 31.79 โดยประเภทของคําวิเศษณที่พบ ไดแก กริยาวิเศษณ 

ประติชญาวิเศษณ ปฤจฉาวิเศษณ และนิยมวิเศษณ เชน เอาละ / ครับ / ก็ใช / แบบวา / จริงๆ นะ / 

เอาเถอะ / แบบวา / วาไง / วาไงละ / วาไงจะ / เห็นไหม / เรียบรอย / อยางนี้  ตัวอยางเชน ‘Yes,’ 

said Fudge testily ‘Well, I’m very glad the Knight Bus picked Harry up, but he and I 

need to step inside the Leaky Cauldron now…’ = “ก็ใชนะสิ” ฟดจพูดอยางหงุดหงิด “เอาละ 

ผมดีใจมากที่รถเมลอัศวินราตรี รับแฮรรีขึ้นรถมา แตตอนน้ีเขากับผมตองเขาไปท่ีรานหมอใหญรั่วแลว

...” 

 3) การแทนที่ดวยคําอุทานบอกอาการในภาษาไทย (พบท้ังสิ้น 40 ครั้ง) โดยคําอุทานบอก

อาการในภาษาไทยท่ีผูแปลเลือกใชนั้นทั้งหมดจะเปนคําอุทานบอกอาการที่มีเสียงสามัญ โท และจัตวา 

เชน เอา / เออ / เออ / ออ คิดเปนอัตราความถ่ีของการเลือกใชเปนอันดับที่สามคือรอยละ 18.44 โดย

ผูแปลจะเลือกใชคําอุทานบอกอาการในภาษาไทยเปนคําที่มีความหมายเทียบเคียงกับคํา well ที่ใช

แสดงความตอเนื่องของการพูด ตัวอยางเชน ‘Well then, what’s all fuss about?’ laughed 

Fudge airly. = “เอา ถาง้ันจะมาพูดอะไรกันอีกเลา” ฟดจหัวเราะอยางสบายอารมณ 

 4) การละไมแปล (พบท้ังสิ้น 25 คร้ัง) ซ่ึงมีอัตราความถ่ีของการเลือกใชนอยที่สุดคือรอยละ 

11.53 การท่ีผูแปลละไมแปลอาจเน่ืองมาจากคาดวาผูแปลไดพิจารณาแลววาความหมายของคําอุทาน 

well ในบริบทนั้นไมสําคัญ เมื่อมีการละคํา well ออกไป จะไมทําใหความรูสึกเดิมของตนฉบับเสียไป 

(สมภพ ใหญ โสมนัง, 2545) ตัวอยางเชน  ‘Well– good bye, Harry,’ Lupin said, smiling. = 

“Øลากอนนะ แฮรรี” ลูปนพูดพรอมกับยิ้ม 

 จากขอมูลท่ีวิเคราะหไดพบวา ผูแปลวรรณกรรมเยาวชนแฮรรี พอตเตอรทั้งสามมีแนวทางการ

เลือกใชคําสันธานในภาษาไทยเปนคําแปลเพ่ือใหมีความหมายเทียบเคียงกับคําอุทาน well ท่ีใชแสดง

ความตอเนื่องของการพูดมากท่ีสุด คําสันธานที่ผูแปลไดเลือกใชเพ่ือใหมีความหมายเทียบเคียงกับคํา

อุทาน well ท่ีใชแสดงความตอเนื่องของการพูด ไดแก ก็ / คือ / คือวา / คืออยางนี้ / ถาอยางงั้น / ถา

งั้น / แต  รองลงมาผูแปลใชการแทนที่ดวยคําวิเศษณในภาษาไทย ไดแก เอาละ  / ครับ / ก็ใช / แบบ

วา / จริง ๆ นะ / เอาเถอะ / วาไง / วาไงละ / วาไงจะ / เห็นไหม / เรียบรอย / อยางนี้ อีกทั้งผูแปล
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ยังมีการใชคําอุทานบอกอาการในภาษาไทยซ่ึงเปนคําอุทานบอกอาการที่มีการใชจริงในบทสนทนาใน

สังคมไทย ไดแก เอา / เออ / เออ / ออ ทั้งนี้คําดังกลาวลวนทําใหภาษาฉบับแปลท่ีไดเปนธรรมชาติ 

เพราะเปนคําอุทานท่ีมีการใชจริงในบริบททางสังคมและวัฒนธรรม (นิตยา กาญจนะวรรณและคณะ, 

2531; ประสงค พวงแกวและนันทพร พวงแกว, 2530; บรรจบ พันธุเมธา, 2530; ฐะปะนีย นาครทร

รพ, 2545; วิจิตร ขอนยาง, 2542; อุดม วโรตมสิขดิตถ, 2539; พระยาอุปกิตศิลปสาร, 2538) และการ

ละไมแปล ทั้งน้ีผลการศึกษาแนวทางการถายทอดคําอุทาน well ท่ีใชแสดงความตอเนื่องของการพูด

ยังคงสอดคลองกับผลการศึกษาของสมภพ ใหญโสมานัง (2545) ท่ีกลาววาคําอุทาน well ในตนฉบับ

ภาษาอังกฤษสามารถนอกจากจะแทนที่ดวยคําวิเศษณ คําอุทานบอกอาการ และการละไมแปล ยัง

สามารถแทนที่ดวยดวยคําสันธานไดอีกเชนกัน อีกท้ังยังสอดคลองกับผลการศึกษาของนักวิชาการ 

(นวลนอย ตระกูลกิตติไพศาล, 2541; Defour, 2009; Fox-Tree & Schrock, 1999; Jucker, 1993; 

Popescu-Belis & Zufferey, 2011;  Schiffrin, 1987) ท่ีกลาววาคําอุทาน well น้ันสามารถใชแสดง

ความตอเนื่องของการพูด โดยใชเชนเดียวกับคําสันธานเชนกัน ดังแสดงในแผนภูมิที่ 3 และตารางท่ี 1  

แผนภูมิที่ 3 แนวทางการถายทอดคําอุทาน well ที่ใชแสดงความตอเนื่องของการพูด 

 

 

 

 

 

 

 



40 | ห น้ า  
 

Volune 22 Issue 32 September – December 2017 
 

ตนฉบับ

ภาษาอังกฤษ 

คําอุทาน well 279 ครั้ง 

คําอุทาน well ท่ีใชแสดงความรูสึก 62 ครั้ง 

(22.22%) 

คําอุทาน well ท่ีใชแสดงความตอเนื่องของการพูด 

217 ครั้ง (77.78%) 

ฉบับ

แปลภาษา

ไทย 

การแทนท่ีดวย

คําวิเศษณใน

ภาษาไทย 38 

ครั้ง 

(61.29%) 

การแทนท่ี

ดวยคําอุทาน

บอกอาการ

ในภาษาไทย 

11 ครั้ง 

(27.42%) 

การละไม

แปล 7 

ครั้ง 

(11.29%) 

การแทนท่ี

ดวย

คําสันธาน

ใน

ภาษาไทย 

83 ครั้ง 

(38.24%) 

การแทนท่ี

ดวยคํา

วิเศษณใน

ภาษาไทย 

69 ครั้ง 

(31.79%) 

การแทนท่ี

ดวยคํา

อุทานบอก

อาการใน

ภาษาไทย 

40 ครั้ง 

(18.44%) 

การละไม

แปล 25 

ครั้ง 

(11.53%) 

นี่แนะ  

(นิยมวิเศษณ)  

(ไมพอใจ) 

10 ครั้ง

(26.31%) 

เฮ 5 ครั้ง  

(แปลกใจ

ประหลาด

ใจ) 

 (45.45%) 

 ก็ 42 ครั้ง  

(เปนเหตุ

เปนผล) 

(50.60%) 

เอาละ  

(กริยา

วิเศษณ)  

30 ครั้ง 

(43.49%) 

เอา 23 

ครั้ง  

(57.5%) 

 

นั่นไง  

(นิยมวิเศษณ)  

(ดีใจ) 

9 ครั้ง 

(23.50%) 

เชอะ 4 ครั้ง 

(ไมพอใจ) 

(36.36%) 

คือ 15 

ครั้ง  

(เปนเหตุ

เปนผล) 

 

(18.07%) 

ครับ  

(ปติชญา

วิเศษณ)  

7 ครั้ง 

(10.15%) 

เออ 8 ครั้ง  

(20.00%) 

นั่นส่ิ  

(นิยมวิเศษณ) 

(สงสัย)  

7 ครั้ง 

(18.45%) 

เฮอะ 2 ครั้ง 

(ไมพอใจ) 

(18.19%) 

คือวา 9 

ครั้ง  

(เปนเหตุ

เปนผล) 

 

(10.84%) 

ก็ใช  

(กริยา

วิเศษณ)  

6 ครั้ง 

(8.70%) 

เออ 7 ครั้ง  

(17.15%) 

ดีเลย  

(ลักษณ

วิเศษณ)  

(ดีใจ) 

5 ครั้ง 

(13.15%) 

 คืออยางนี้ 

6 ครั้ง  

(เปนเหตุ

เปนผล) 

 (7.22%) 

จริง ๆ นะ  

(กริยา

วิเศษณ)  

5 ครั้ง 

(7.25%) 

ออ 2 ครั้ง  

(5.00%) 

ง้ันหรือ  

(ปฤจฉา

วิเศษณ)  

(สงสัย) 

3 ครั้ง 

(7.60%) 

ถาอยางง้ัน 

6 ครั้ง  

(ใหเลือก) 

 (7.22%) 

เอาเถอะ  

(กริยา

วิเศษณ)  

5 ครั้ง 

(7.25%) 
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ตนฉบับ

ภาษาอังกฤษ 

คําอุทาน well 279 ครั้ง 

คําอุทาน well ท่ีใชแสดงความรูสึก 62 

ครั้ง (22.22%) 

คําอุทาน well ท่ีใชแสดงความตอเนื่องของการพูด 217 

ครั้ง (77.78%) 

 อะไรกัน  

(ปฤจฉา

วิเศษณ)  

(แปลกใจ

ประหลาดใจ) 

2 ครั้ง 

(5.30%) 

  ถาง้ัน 3 ครั้ง  

(ใหเลือก) 

 (3.61%) 

แบบวา 

(กริยาวิเศษณ)  

4 ครั้ง (5.80%) 

  

เปนไง  

(ปฤจฉา

วิเศษณ)  

(แปลกใจ

ประหลาดใจ) 

2 ครั้ง 

(5.30%) 

แต 2 ครั้ง  

(ขัดแยง) 

 (2.44%) 

วาไง  

(ปฤจฉาวิเศษณ)  

3 ครั้ง (4.35%) 

  วาไงละ  

(ปฤจฉาวิเศษณ)  

3 ครั้ง (4.35%) 

วาไงจะ  

(ปฤจฉาวิเศษณ)  

2 ครั้ง (2.89%) 

เห็นไหม  

(ปฤจฉาวิเศษณ)  

2 ครั้ง (2.89%) 

เรียบรอย  

(กริยาวิเศษณ)  

1 ครั้ง (1.44%) 

อยางนี้  

(นิยมวิเศษณ)  

1 ครั้ง (1.44%) 

ตารางที่ 1 สรุปแนวทางการถายทอดคําอุทาน well ในการแสดงความรูสึกและในการแสดงความ

ตอเนื่องของการพูด 
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บริบทและความถี่ของการใชคําอุทาน oh  

 จากการวิเคราะหขอมูลท่ีได ผูวิจัยพบวาในวรรณกรรมเยาวชนแฮรรี พอตเตอรตนฉบับ

ภาษาอังกฤษท้ังสามตอนปรากฏคําอุทาน oh ท้ังสิ้น 196 คร้ัง โดยผูวิจัยไดแบงคําอุทาน oh ออกเปน

สองประเภทใหญ ๆ เชนกันคือ คําท่ีใชแสดงความรูสึกและคําแสดงความตอเนื่องของการพูด ทําให

สามารถแบงบริบทของการใชคําอุทาน oh ที่ปรากฏใชในหนังสือทั้งสามเลมนี้ไดดังนี้ 

 ผูวิจัยพบวามีการใชคําอุทาน oh ที่ใชแสดงความรูสึกในอัตราความถ่ีของการใช 120 ครั้ง 

(รอยละ 61.22) และคําอุทาน oh ท่ีใชแสดงความตอเนื่องของการพูด 76 ครั้ง (รอยละ 38.78) ซ่ึงคํา

อุทาน oh ที่ใชแสดงความรูสึกมีการใชมากกวาคําอุทาน oh ที่ใชแสดงความตอเนื่องของการพูดคิด

เปนจํานวน 1.8 เทา ดังแสดงในแผนภูมิที่ 4 

แผนภูมิที่ 4 บริบทและความถ่ีของการใชคําอุทาน oh ท้ังสองประเภท 

 แนวทางการถายทอดความหมายของคําอุทาน oh  

 เนื่องจากการแปลวรรณกรรมเยาวชนแฮรรี พอตเตอร ผูแปลทั้งสามใหความสําคัญกับคํา

อุทาน oh ทําใหความหมายของภาษาฉบับแปลที่ไดมีความหลากหลาย ซ่ึงแนวทางการถายทอดของคํา

อุทาน oh ของผูแปลทั้งสามทานที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้ มีดังนี ้

 แนวทางการถายทอดความหมายของคําอุทาน oh ที่ใชแสดงความรูสึก 

 สําหรับแนวทางการถายทอดความหมายของคําอุทาน oh ที่ใชแสดงความรูสึก ผูวิจัยพบวาผู

แปลทั้งสามทานมีแนวทางการถายทอดความหมายดังนี้ 

 1) การแทนที่ดวยคําอุทานบอกอาการในภาษาไทย (พบทั้งสิ้น 89 ครั้ง) โดยคําอุทานบอก

อาการในภาษาไทยที่ผูแปลเลือกใชนั้นสวนใหญจะเปนคําบอกอาการที่มีเสียง โท ตรี และจัตวา เชน โธ 

/ โธเอย / ออ / วา / โอโฮ / โอย / โถ / อะ / เฮอ / อ้ือฮือ / โอยตายจริง / ออ / อูฮู ซึ่งคิดเปนอัตรา
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ความถ่ีของการเลือกใชสูงสุดคือรอยละ 74.20 โดยผูแปลจะเลือกใชคําอุทานบอกอาการในภาษาไทย

เปนคําที่มีความหมายเทียบเคียงกับคํา oh ท่ีใชแสดงความรูสึก ตัวอยางเชน ‘Oh it’s you, isn’t it?’ 

said Madam Pomfrey, ignoring this and bending down to state closely at him. ‘I 

suppose you’ve been doing something dangerous again?’ = “ออ เธอเองหรือจะ” มาดาม

พอมฟรียพูดขึ้นอยางไมใสใจฟงเสียงของเขา เธอกมตัวลงมาดูแฮรรีใกล ๆ “ฉันวาเธอคงไปทําอะไรท่ี

เปนอันตรายมาอีกแลวละสิ” 

 2) การแทนท่ีดวยคําวิเศษณในภาษาไทย (พบทั้งสิ้น 27 ครั้ง) เปนแนวทางที่มีอัตราความถ่ี

การใชเปนอันดับที่สอง ซ่ึงประเภทของคําวิเศษณที่พบมีสามประเภท คือ กริยาวิเศษณ ลักษณวิเศษณ 

และปฏิเษธวิเศษณ ท้ังน้ีการถายทอดคําอุทาน oh ในการแสดงความรูสึกดวยคําวิเศษณนั้นพบความถี่

ของการใชเปนอันดับสองคือรอยละ 22.50 โดยคําวิเศษณที่ผูแปลเลือกใชจะมีคําวา ตายจริง / ใชแลว 

/ ตายละ / แยแลว / ไมใช ตัวอยางเชน ‘Oh,’ said Hermione. ‘I’m sorry, Lavender’ =“ตาย

จริง” เฮอรไมโอนีรองอุทาน “เสียใจดวยนะลาเวนเดอร”  

 3) การละไมแปล (พบท้ังสิ้น 4 คร้ัง) มีอัตราความถ่ีของการเลือกใชนอยที่สุดคือรอยละ 3.30 

ทั้งนี้การที่ผูแปลละไมแปลอาจเนื่องมาจากการที่ผูแปลไดพิจารณาแลววาความหมายของคําอุทาน oh 

ในบริบทน้ันไมสําคัญ เมื่อมีการละคําอุทาน oh ออกไป จะไมทําใหความรูสึกเดิมของตนฉบับเสียไป 

(สมภพ ใหญโสมนัง, 2545) เชน ‘Oh, Ron!’ = “Øรอน!” 

 จากขอมูลที่วิเคราะหไดพบวา ผูแปลวรรณกรรมเยาวชนแฮรรี พอตเตอรทั้งสามมีแนวทางการ

เลือกใชคําอุทานบอกอาการในภาษาไทยเปนคําแปลเพ่ือใหมีความหมายเทียบเคียงกับคํา อุทาน oh ท่ี

ใชแสดงความรูสึกในภาษาตนฉบับ โดยคําอุทานบอกอาการในภาษาไทยท่ีผูแปลเลือกใชเพ่ือใหมี

ความหมายเทียบเคียงกับคําอุทาน oh ที่ใชแสดงความรูสึกในภาษาตนฉบับนั้นเปนคําอุทานบอก

อาการท่ีมีการใชจริงในบทสนทนาในสังคมไทยไดแก โธ  และ โธเอย (เพ่ือแสดงความรูสึกรําคาญ) และ 

โถ (เพ่ือแสดงความรูสึกสงสารเห็นใจ) ออ (เพ่ือแสดงความรูสึกแปลกใจประหลาดใจ) โอย (เพ่ือแสดง

ความรูสึกเจ็บปวด) อะ (เพ่ือแสดงความรูสึกสงสัย) โอโฮ และ อูฮู (เพ่ือแสดงความรูสึกตื่นเตน) อ้ือฮือ 

(เพ่ือแสดงความรูสึกรังเกียจ) วา (เพ่ือแสดงความรูสึกผิดหวัง) เฮอ (เพ่ือแสดงความรูสึกเบื่อ)  โอยตาย

จริง (เพ่ือแสดงความรูสึกตกใจ)  ออ (เพ่ือแสดงความรูสึกเขาใจนึกขึ้นได) เปนตน  นอกจากคําอุทาน

บอกอาการแลวยังมีการใชคําวิเศษณในภาษาไทย เชน ตายจริง (เพ่ือใชแสดงความรูสึกสงสารเห็นใจ)  

ตายละ และ ไมใช (เพ่ือใชแสดงความรูสึกตกใจ) แยแลว (เพ่ือแสดงความรูสึกเสียใจ) รวมท้ัง ใชแลว 

(เพ่ือใชแสดงความรูสึกดีใจ) ท้ังนี้คําดังกลาวทําใหภาษาฉบับแปลที่ไดเปนธรรมชาติ  เพราะเปนคํา

อุทานบอกอาการท่ีมีการใชจริงในบริบททางสังคมและวัฒนธรรม (นิตยา กาญจนะวรรณและคณะ, 

2531; ประสงค พวงแกวและนันทพร พวงแกว, 2530; บรรจบ พันธุเมธา, 2530; ฐะปะนีย นาครทร
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รพ, 2545; วิจิตร ขอนยาง, 2542; อุดม วโรตมสิขดิตถ, 2539; พระยาอุปกิตศิลปสาร, 2538)  และ

การละไมแปล ทั้งนี้ผลการศึกษาแนวทางการถายทอดคําอุทาน oh ที่ใชแสดงความรูสึกนั้นยัง

สอดคลองกับผลการศึกษาของสมภพ ใหญโสมานัง (2545) ท่ีกลาววาคําอุทาน oh ในตนฉบับ

ภาษาอังกฤษสามารถแทนท่ีดวยคําวิเศษณ คําอุทานบอกอาการ และการละไมแปล และยังคง

สอดคลองกับผลการศึกษาของนวลนอย ตระกูลกิตติไพศาล (2541) ท่ีกลาววาคําอุทาน oh นั้น

สามารถใชแสดงความรูสึกไดหลากหลาย อาทิ ความรูสึกไมพอใจ ความรูสึกตกใจความรูสึกพอใจ 

ความรูสึกไมสบายใจ ความรูสึกตื่นเตน ความรูสึกประหลาดใจ ความรูสึกออนวอน ความรูสึกสงสัย 

ความรูสึกปลอบใจ ความรูสึกสงสาร ความรูสึกขายหนา ความรูสึกเจ็บปวดดังแสดงในแผนภูมิที่ 5 

และตารางท่ี 2 

แผนภูมิที่ 5 แนวทางการถายทอดคําอุทาน oh ที่ใชแสดงความรูสึก 

แนวทางการถายทอดความหมายของคําอุทาน oh ที่ใชแสดงความตอเนื่องของการพูด 

 สําหรับแนวทางการถายทอดความหมายของคําอุทาน oh ท่ีใชแสดงความตอเนื่องของการพูด 

ผูวิจัยพบวาผูแปลทั้งสามทานมีแนวทางการถายทอดความหมายพูดดังนี้ 

 1) การแทนที่ดวยคําอุทานบอกอาการในภาษาไทยท่ีมีความหมายเทียบเคียง (พบท้ังสิ้น 65 

คร้ัง) โดยคําอุทานบอกอาการในภาษาไทยท่ีผูแปลเลือกใชนั้นทั้งหมดจะเปนคําอุทานบอกอาการท่ีมี

เสียงโทและจัตวา เชน ออ ออ และเออ ซึ่งการใชอุทานบอกอาการในการถายทอดความหมายของคํา 

oh ท่ีใชแสดงความตอเนื่องของการพูดคิดเปนอัตราความถ่ีของการเลือกใชสูงสุดคือรอยละ 85.52 โดย

ผูแปลจะเลือกใชคําอุทานบอกอาการในภาษาไทยเปนคําที่มาความหมายเทียบเคียงกับคํา oh ในการ

แสดงความตอเนื่องของการพูด ตัวอยางเชน ‘Who’s looking after the other dogs, Marge?’ 

Uncle Vernon asked. ‘Oh, I’ve got Colonel Fubster managing them,’ boomed Aunt 

Marge. = “ใครดูหาใหละ พ่ีมารจ” ลุงเวอรนอนถาม “ออ พ่ีนายพลฟบสเตอรจัดการให” ปามารจ

ตะเบ็งเสียง 
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 2) การแทนที่ดวยคําวิเศษณในภาษาไทยที่มีความหมายเทียบเคียง (พบทั้งสิ้น 7 ครั้ง) เปน

แนวทางที่มีอัตราความถ่ีการใชเปนอันดับสอง คือ รอยละ 9.21 โดยคําวิเศษณในภาษาไทยท่ีผูแปล

เลือกใชจะมีแคคํากริยาวิเศษณเพียงหน่ึงคํา คือ จริงสิ เชน‘Oh, yes, you’ll be needing…’ = “จริง

สิ พวกเธอคงตองการ....” 

 3) การละไมแปล (พบท้ังสิ้น 4 คร้ัง) มีอัตราความถี่ของการเลือกใชนอยที่สุดคือรอยละ 5.27 

การท่ีผูแปลละไมแปลอาจเน่ืองมาจากการท่ีผูแปลไดพิจารณาแลววาความหมายของคํา oh ในบริบท

นั้นไมสําคัญ เมื่อมีการละคําอุทาน oh ท่ีใชแสดงความตอเนื่องของการพูดออกไป จะไมทําให

ความรูสึกเดิมของตนฉบับเสียไป (สมภพ ใหญโสมนัง, 2545) ตัวอยางเชน ‘Oh, are we?’ said 

George =“Øงั้นหรือ?” จอรจพูด 

 จากขอมูลที่วิเคราะหไดพบวา ผูแปลวรรณกรรมเยาวชนแฮรรี พอตเตอรทั้งสามมีแนวทางการ

เลือกใชคําอุทานบอกอาการในภาษาไทย ไดแก ออ ออ และเออ เปนคําแปลเพ่ือใหมีความหมาย

เทียบเคียงกับคําอุทาน oh ท่ีใชแสดงความตอเนื่องของการพูด นอกจากคําอุทานบอกอาการใน

ภาษาไทยแลว ผูแปลทั้งสามยังมีการแทนที่คําอุทาน oh ท่ีใชในการแสดงความตอเน่ืองของการพูด 

ดวยคําวิเศษณในภาษาไทยอีกหนึ่งคําคือ จริงสิ ท้ังนี้คําดังกลาวลวนทําใหภาษาฉบับแปลที่ไดเปน

ธรรมชาติ และการละไมแปล ท้ังนี้ผลการศึกษาแนวทางการถายทอดคําอุทาน oh ท่ีใชแสดงความ

ตอเนื่องของการพูดนั้นสอดคลองกับผลการศึกษาของสมภพ ใหญโสมานัง (2545) ท่ีกลาววาคําอุทาน 

oh ในตนฉบับภาษาอังกฤษสามารถแทนที่ดวยคําวิเศษณ คําอุทานบอกอาการ และการละไมแปล 

และสอดคลองกับผลการศึกษาของนักวิชาการ (นวลนอย ตระกูลกิตติไพศาล, 2541; Aijmer, 1987; 

Jucker, 1993 Person, 2009; Schiffrin, 1987) ที่กลาววาคําอุทาน oh นั้นสามารถใชแสดงความ

ตอเนื่องของการพูดไดเชนกัน ดังแสดงในแผนภูมิที่ 6 และตารางท่ี 2 

แผนภูมิที่ 6 แนวทางการถายทอดคําอุทาน oh ในการแสดงความตอเนื่องของการพูด 
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ตนฉบับ

ภาษาอังกฤษ 

คําอุทาน oh 196 ครั้ง 

คําอุทาน oh ในการแสดงความรูสึก 120 ครั้ง 

(61.22%) 

คําอุทาน oh ในการแสดงความตอเนื่องของ

การพูด 76 ครั้ง (38.78%) 

ฉบับ

แปลภาษา

ไทย 

การแทนท่ีดวย

คําอุทานบอก

อาการใน

ภาษาไทย 89 

ครั้ง 

(74.20%) 

การแทนท่ีดวย

คําวิเศษณใน

ภาษาไทย 27 

ครั้ง 

(22.50%) 

การละไม

แปล 4 

ครั้ง 

(3.30%) 

การแทนท่ี

ดวยคํา

อุทานบอก

อาการใน

ภาษาไทย 

65 ครั้ง 

(85.52%) 

การแทนท่ี

ดวยคํา

วิเศษณใน

ภาษาไทย 7 

ครั้ง 

(9.21%) 

การละไม

แปล 4 ครั้ง 

(5.27%) 

โธ  

(รําคาญ) 

18 ครั้ง 

(20.23%) 

ตายจริง  

(ลักษณวิเศษณ)  

(สงสารเห็นใจ) 

9 ครั้ง 

(33.33%) 

 ออ 43 คร้ัง  

(66.15%) 

จริงสิ  

(กริยา

วิเศษณ)  

7 ครั้ง 

(100.00%) 

 

โธเอย  

(รําคาญ) 

16 ครั้ง 

(17.98%) 

ใชแลว 

 (กริยาวิเศษณ)  

(ดีใจ) 

7 ครั้ง 

(25.93%) 

ออ 17 ครั้ง  

(26.15%) 

 

ออ  

(แปลกใจ

ประหลาดใจ) 

10 ครั้ง 

(11.24%) 

ตายละ 

(ลักษณวิเศษณ)  

 (ตกใจ) 

6 ครั้ง 

(22.23%) 

เออ 5 ครั้ง  

(7.70%) 

วา  

(ผิดหวัง) 

9 คร้ัง 

(10.12%) 

แยแลว 

(ลักษณวิเศษณ)  

(เสียใจ) 

3 ครั้ง 

(11.11%) 

 

โอโฮ  

(ตื่นเตน) 

8 คร้ัง (8.90%) 

ไมใช  

(ปฎิเษธ

วิเศษณ)  

(ตกใจ) 

2 ครั้ง (7.40%) 

โอย  

(เจ็บปวด) 

7 คร้ัง (7.86%) 
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ตนฉบับ

ภาษาอังกฤษ 

คําอุทาน oh 196 ครั้ง 

คําอุทาน oh ในการแสดงความรูสึก 120 ครั้ง 

(61.22%) 

คําอุทาน oh ในการแสดงความตอเนื่องของ

การพูด 76 ครั้ง (38.78%) 

 โถ  

(สงสารเห็นใจ) 

6 คร้ัง (6.74%) 

     

อะ  

(สงสัย) 

4 ครั้ง (4.49%) 

เฮอ  

(เบื่อ) 

3 ครั้ง (3.37%) 

อื้อฮือ  

(รังเกียจ) 

3 ครั้ง (3.37%) 

โอยตายจริง  

(ตกใจ) 

2 ครั้ง (2.24%) 

ออ  

(เขาใจนึกขึ้น

ได) 

2 ครั้ง (2.24%) 

อูฮู  

(ต่ืนเตน) 

1 คร้ัง (1.12%) 

ตารางที่ 2 สรุปแนวทางการถายทอดคําอุทาน oh ในการแสดงความรูสึกและในการแสดงความ

ตอเนื่องของการพูด 

 

การอภิปรายผล 

 ในการศึกษาคร้ังนี้ผูวิจัยพบวา แนวทางของการถายทอดความหมายของคําอุทาน well และ 

oh ในวรรณกรรมเยาวชนแฮรรี พอตเตอรทั้งสามตอนนั้น ผูแปลท้ังสามลวนมีการปรับเปลี่ยนแนวทาง

ของคําในภาษาตนฉบับโดยการแทนท่ีคําอุทาน well และ oh ดวยคําในภาษาไทยท่ีมีความหมาย

เทียบเคียงโดยใชคําอุทานบอกอาการ คําวิเศษณ คําสันธาน หรือการละไมแปล เมื่อผูแปลพิจารณา
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แลววาจะไมทําใหความหมายเดิมของตนฉบับตองเสียไปแตอยางใด ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของสมภพ 

ใหญโสมานัง (2545) 

 ทั้งนี้ผูวิจัยยังคงพบขอสังเกตที่นาสนใจประการหน่ึงเกี่ยวกับการแปลคือ การถายทอด

ความหมายของคําอุทาน well และ oh ในภาษาตนฉบับไปสูภาษาฉบับแปล โดยอาจมีการคงแนวทาง

ของการนําเสนอความคิดในภาษาตนฉบับหรือมีการปรับเปล่ียนแนวทางของภาษาตนฉบับใหเปน

แนวทางของภาษาที่เปนธรรมชาติในภาษาฉบับแปล ความหมายที่ไดในภาษาฉบับแปลจึงตองเปน

ความหมายเดียวกับความหมายของคําในภาษาตนฉบับและกอให เกิดผลตอบสนองตอผูอาน

เชนเดียวกับที่ผูอานไดรับ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดทางดานหลักการแปลของนักวิชาการ (เชวง จันทร

เขตต, 2538; สัญฉวี สายบัว, 2550; Baker,1992; Hatim & Munday, 2004; Kelly, 2005; Krings, 

1986; Larson, 1998; Nida, 1964; 2001; Newmark, 1988) ซึ่งทั้งหมดตางใหความเห็นตรงกันวา 

การแปลคือการแทนท่ีขอความของภาษาหน่ึงดวยขอความท่ีมีความหมายเทียบเคียงกันไดในอีกภาษา

หน่ึง โดยมีจุดประสงคท่ีสําคัญคือทําใหผูอานฉบับแปลไดรับผลตอบสนองไดเทาเทียมกับผูอานตนฉบับ 

อีกทั้งผลการวิจัยท่ีไดรับจากการศึกษาในครั้งนี้ยังคงสอดคลองกับแนวคิดการปรับบทแปลของเชวง 

จันทรเขตต (2538) สัญฉวี สายบัว (2550) และมิลเดรด ลารสัน (Larson, 1998) การจะแปลสารจาก

ภาษาใดภาษาหน่ึงนั้น ผูแปลตองตระหนักวาภูมิหลังทางประสบการณของผูรับสารฉบับแปลและผูสง

สารตนฉบับนั้นแตกตางกันมาก ท้ังนี้เพราะทัศนคติ ระบบสังคม และวัฒนธรรม ของท้ังสองฝายนั้น

แตกตางกัน ทั้งนี้เพ่ือใหการรับสารของผูอานฉบับแปลเกิดสัมฤทธิผลไดเทาเทียมกับผูรับสารของผูอาน

ในภาษาตนฉบับ ผูแปลควรปรับแตงฉบับแปลใหเหมาะสมกับภูมิหลังทางประสบการณของผูรับสารให

ไดมากท่ีสุด 

 ทั้งนี้ผลการศึกษาวิจัยชิ้นนี้ยังคงสอดคลองกับงานวิจัยของพัชรี โภคาสัมฤทธิ์ (2555) และ 

ลารสัน  (Larson, 1998)  ท่ีกลาววา ผูแปลจําเปนตองประยุกตใชคําหรือส่ิงทดแทนทางวัฒนธรรม

เพ่ือใหภาษาฉบับแปลดูเปนธรรมชาติและยังชวยทําใหผูอานเขาใจและเห็นภาพไดชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งการ

ประยุกตใชคําทดแทนทางวัฒนธรรมน้ัน พัชรี โภคาสัมฤทธิ์ (2555) เห็นวาเปนการใชภาษาเชิง

สรางสรรคแตควรตองปรับใชดวยความระมัดระวังเชนเดียวกับที่ มิลเดรด ลารสัน (Larson, 1998) 

กลาววาคําทดแทนทางวัฒนธรรมในบางครั้งยอมมีลักษณะที่แตกตางจากคําในตนฉบับมาก ซ่ึงอาจทํา

ใหผูอานเกิดความเขาใจคลาดเคล่ือนไปจากความเปนจริงหรือจุดมุงหมายของภาษาตนฉบับได ยิ่งไป

กวานั้น ผลการวิจัยฉบับนี้แสดงใหเห็นวาการแปลน้ันเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของอยางนอยระหวางสอง

ภาษาและสองวัฒนธรรม เรายอมไมสามารถปฎิเสธไดวาแตละภาษายอมมีระบบของคานิยมของแตละ

วัฒนธรรมแฝงอยู การแปลที่ดีนั้นผูแปลควรตองคํานึงถึงระบบคานิยมของวัฒนธรรมทางภาษาของ

ภาษาที่ตนกําลังถายทอด แนวคิดดังกลาวตรงกับแนวคิดของนักวิชาการ (Denoun, 2000; Larson, 
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1998; Leppihalme, 1997; Thriveni, 2002; Toury, 2000)  แตทั้งนี้การมีเพียงความรูความเขาใจ

คานิยมและวัฒนธรรมที่แตกตางกันของสองภาษายอมไมเพียงพอ ผูแปลจําเปนตองรูวาการแปลคือ

การสื่อสารขามวัฒนธรรม ซ่ึงเปนไปตามแนวคิดของ ซาโมวา พอตเตอรและสเตฟานี (Samova, 

Potter & Stephani, 1998) ซ่ึงสามารถกลาวโดยสรุปไดวา ผูแปลน้ันตองตระหนักวาความหมายของ

คํานั้นขึ้นอยูกับความรูภูมิหลังของแตละคนในกลุมวัฒนธรรม ดังนั้นการลงมือแปลทุกครั้งผูแปลควร

พิจารณาอยางดีเพ่ือหลีกเลี่ยงขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได ทั้งนี้ผูแปลตองทราบวาคําหนึ่งคํายอมมี

หลายความหมายคําท่ีเกี่ยวของโดยตรงวัฒนธรรม บางครั้งผูแปลอาจไมสามารถหาคําแปลที่ตรงตาม

ความหมายที่แทจริงไดการแปลตรงตัวอาจไมมีประโยชนเมื่อถูกตีความจากวัฒนธรรมของตนฉบับและ

ผูแปลพยามศึกษาความรูภูมิหลังและความเขาใจท่ีจําเปนในการแปลเพ่ิมเติม 

 และผลการศึกษาจากงานวิจัยชิ้นนี้ยังคงสอดคลองกับแนวคิดนักวิชาการ (กฤษดาวรรณ หงษ

ลดารมภ ,2551; Andersen, 2001; Blakemore, 2002; Jucker & Taavitsainen, 2013; Pichler, 

2013) ท่ีเห็นวาการแปลเก่ียวของโดยตรงกับวัจนปฎิบัติศาสตร กลาวคือ ภาษาในสังคม ๆ ในโอกาส

ตาง ๆ ตามแบบท่ีปฏิบัติอยูจริงโดยไมคํานึงถึงกฎเกณฑทางภาษาที่มีอยู และไมระบุ วาถูกตองตาม

กฎเกณฑหรือไมโดยมีความเชื่อวาภาษาที่ยังคงใชอยูในสังคมเปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไดตราบใดที่การใช

ภาษานั้นๆสามารถสื่อความหมายหรือใหผลทางความหมายเหมาะสมตามจุดประสงคของผูใชภาษา 

 ผลการวิเคราะหที่ไดจากการศึกษางานวิจัยฉบับนี้พบวาคําอุทาน well และ oh น้ันมีความถ่ี

ของการใชใกลเคียงกันคือ 279 คร้ัง และ 196 ครั้งตามลําดับในสวนของคําอุทาน well ท่ีใชแสดง

ความตอเน่ืองของการพูดนั้นมีจํานวนมากเปน 3.5 เทาของคําอุทาน well ท่ีใชแสดงความรูสึก และคํา

อุทาน oh ท่ีใชแสดงความรูสึกมีจํานวนขอมูลมากเปน 1.8 เทาของคําอุทาน oh ที่ใชแสดงความ

ตอเนื่องของการพูด ซึ่งผลการวิเคราะหนี้มีความสอดคลองกับผลการวิเคราะหของนวลนอย ตระกูล

กิตติไพศาล (2541) ท่ีแสดงไววา จํานวนขอมูลของคําอุทาน oh ท่ีใชแสดงความรูสึกมีจํานวนมากกวา

คําอุทาน oh ที่ใชแสดงความตอเน่ืองของการพูด และในทางกลับกันจํานวนขอมูลของคําอุทาน well 

ที่ใชแสดงความตอเน่ืองของการพูดจะมีมากกวาคําอุทาน well ท่ีแสดงความรูสึก และคําอุทานบอก

อาการในภาษาไทยท่ีใชในการถายทอดคําอุทาน well และ oh ท่ีใชแสดงความรูสึก สวนใหญนั้น

สอดคลองกับแนวคิดของนักวิชาการชาวไทย (นิตยา กาญจนะวรรณและคณะ, 2531; ประสงค พวง

แกวและนันทพร พวงแกว, 2530; บรรจบ พันธุเมธา, 2530; ฐะปะนีย นาครทรรพ, 2545; วิจิตร ขอน

ยาง, 2542; อุดม วโรตมสิขดิตถ, 2539; พระยาอุปกิตศิลปสาร, 2538) ท่ีกลาววาคําอุทานบอกอาการ

ในภาษาไทยมักเปนคําพยางคเดียวที่เปนเสียงสระเสียงสูงและตัวพยัญชนะ อ ฮ ห เนื่องดวยตัวอักษร

เหลาน้ีออกเสียงงายโดยธรรมชาติ ทั้งน้ีการใชเสียงสูงต่ําจะแปรไปตามความรุนแรงของความรูสึก 
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 ทั้งนี้ผลการวิเคราะหที่ไดจากการศึกษาวิจัยชิ้นนี้ยังพบวาแนวทางการถายทอดความหมายของ

คําอุทาน well และ oh น้ันมีความแตกตางจากงานวิจัยของนวลนอย ตระกูลกิตติไพศาล (2541) ซึ่ง

พบวาแนวทางการถายทอดคําอุทาน well ท่ีใชแสดงความตอเนื่องของการพูดดวยการใชคําสันธานนั้น

พบความความถี่นอยที่สุด ซ่ึงแตกตางจากผลการวิจัยครั้งนี้ที่พบวาการใชคําสันธานเพ่ือถายทอด

ความหมายของคําอุทาน well ท่ีใชแสดงความตอเนื่องของการพูดนั้นมีความถ่ีของการใชสูงสุด 

 งานวิจัยชิ้นน้ีแสดงใหเห็นวาการถายทอดความหมายของคําอุทาน well และ oh น้ัน 

แตกตางกันไปขึ้นอยูกับรูปแบบของภาษาตนฉบับ ทั้งนี้อาจกลาวไดวาผูแปลไมสามารถใชหลักการการ

ถายทอดความหมายของคําอุทาน well และ oh โดยอาศัยรูปแบบเดียวกันในงานแปลประเภทท่ี

แตกตางกันทั้งนี้จะเห็นไดวางานวิจัยของนวลนอย ตระกูลกิตติไพศาล (2541) นั้นเปนการศึกษาการ

ถายทอดคําอุทาน well และ oh ในบทภาพยนตรซึ่งมุงเนนภาษาที่ใชจริงในชีวิตประจําวัน อีกทั้งการ

แปลบทภาพยนตรยังมีขอจํากัดของจํานวนตัวอักษรซึ่งทําใหผูแปลสามารถใชคําอุทานไดในวงจํากัด 

ในขณะท่ีงานวิจัยชิ้นที่ศึกษาแนวทางการถายทอดคําอุทาน well และ oh ในหนังสือวรรณกรรม

เยาวชนซ่ึงไมมีขอจํากัดของการใชคํา ทําใหผูแปลสามารถเลือกใชคําไดหลากหลายมากข้ึนแตทั้งนี้ยัง

ตองคงอรรถรสเดิมของตนฉบับไวใหได 

 

ขอเสนอแนะ 

 ผูวิจัยเห็นวางานวิจัยฉบับนี้สามารถนําไปประยุกตใชกับการเรียนการสอนโดยเฉพาะใน

รายวิชาทางดานการแปล ซ่ึงผูสอนสามารถถายทอดใหผูเรียนทราบวา การที่ผูแปลจะถายทอดคํา ๆ 

หนึ่งในตนฉบับภาษาอังกฤษลงสูฉบับแปลภาษาไทยน้ัน ผูแปลควรตองพิจารณาตามความหมายจาก

บริบท วาหากคําดังกลาวท่ีปรากฏในภาษาตนฉบับ ในภาษาและวัฒนธรรมของฉบับแปลมักจะใชคําวา

อะไรเปนสวนใหญ ท้ังนี้นอกจากความถูกตอง ชัดเจนไมคลุมเครือ อีกประเด็นหน่ึงที่สําคัญของงาน

แปลคือเพ่ือใหภาษาฉบับแปลมีความเปนธรรมชาติ 

 ตามแนวคิดของพัชรี โภคาสัมฤทธิ์ (2555) เน่ืองจากงานวิจัยชิ้นน้ีเก็บรวบรวมลักษณะการ

แปลคําอุทาน จากขอมูลการแปลที่ปฏิบัติกันอยูจริง ผูวิจัยจึงเห็นวางานวิจัยชิ้นนี้สามารถใชเปน

ตัวอยางประกอบการ สอนรายวิชาทางดานการแปลตามหลักภาษาศาสตร ซึ่งจะทําใหผูเรียนการแปล

เขาใจการประยุกตทฤษฎีไดชัดเจน 

 นอกจากน้ัน งานวิจัยชิ้นน้ียังสามารถนําไปประยุกตใชกับการสอนการส่ือสารระหวาง

วัฒนธรรม ซ่ึงผูสอนสามารถนําผลการวิจัยฉบับนี้ไปเปนตัวอยางเพ่ือถายทอดใหผูเรียนทราบวาคําที่มี
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เสียงคลายคลึงกันในสองวัฒนธรรม อาจไมสามารถส่ือสารความหมายเชนเดียวกันไดในอีกวัฒนธรรม

หน่ึง ทั้งนี้หากผูเรียนสามารถเขาใจประเด็นนี้ ยอมเขาใจไดวาการจะสื่อสารขามวัฒนธรรมนั้น เราตอง

เขาใจดวยวาคํา ๆ น้ันในวัฒนธรรมอีกวัฒนธรรมหนึ่งมีการใชในบริบทเชนไรและใชเพ่ือจุดประสงค

อะไร 

 ผูวิจัยยังเห็นวา งานวิจัยฉบับนี้สามารถชวยเพ่ิมวงคําศัพทและชวยปรับปรุงเทคนิคกลวิธีการ

แปลใหกับนักแปลไดเพ่ือเปนแนวทางสรางสรรคผลงานแปลที่ดียิ่งขึ้น  

ทั้งนี้การศึกษาการถายทอดความหมายของคําอุทาน well และ oh จากวรรณกรรมเยาวชน

เรื่องแฮรรี พอตเตอรนี้ ผูวิจัยเห็นวา ยังมีขอจํากัดและขอเสนอแนะบางประการท่ีอาจจะใชเปน

แนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งตอไป กลาวคือ งานวิจัยชิ้นนี้ผูวิจัยมุงเนนศึกษาคําอุทาน well และ oh 

ที่ปรากฏลําพังโดด ๆ จึงอยากใหผูสนใจศึกษาแนวทางในการถายทอดความหมายของคําประเภทอ่ืนที่

มีความคลายคลึงกับคําอุทาน เชน คําท่ีแสดงความตอเนื่องของการพูดอ่ืน ๆ  คํา so หรือคําอุทานวลี 

เพ่ือศึกษาวาผูแปลจะมีแนวทางในการเลือกใชคําแปลในภาษาไทยเพ่ือใหไดคําที่มีความหมายท่ี

เทียบเคียงกับในภาษาตนฉบับอยางไร 
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การพรรณนาภาษาเท็นในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

A Description of  T’en Language in China  

เมชฌ  สอดสองกฤษ 

 

บทคัดยอ 

   เท็น เปนชื่อภาษาของชนกลุมนอยชาวเหมาหนาน-หยางหวง อาศัยอยูในมณฑลกุยโจว  

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน นักวิชาการชาวจีนจัดภาษาเท็นไวในตระกูลภาษาใหญจีน-ทิเบต 

สาขาภาษาจวง-ตง แขนงภาษาตง-สุย บทความน้ีนําเสนอขอมูลทางภาษาศาสตรของชนกลุมนอย

ชาวหยางหวงในประเทศจีน  โดยการสังเคราะหขอมูลจากผลงานของนักวิชาการชาวจีนเปนหลัก มี

ประเด็นสําคัญสองเร่ือง คือ 1.ขอมูลสังเขปเกี่ยวกับกลุมชาติพันธุหยางหวง และ 2.การพรรณนาทาง

ภาษาศาสตร ซึ่งประกอบดวย (1) การจัดแบงตระกูลภาษา (2) ระบบเสียง (3) ระบบคํา (4) ระบบ

ไวยากรณ (5) ภาษาถ่ิน  จากการสํารวจพบวาวงวิชาการภาษาศาสตรมีคําพรรณนาภาษาเท็นไวใหได

อานบาง ที่ผานมานักวิชาการชาวไทยมีโอกาสศึกษาขอมูลภาษาเท็นจากผลงานของนักภาษาศาสตร

ชาวตะวันตก และจากนักภาษาศาสตรชาวไทยบางสวน แตยังขาดแคลนขอมูลจากนักภาษาศาสตรชาว

จีน บทความนี้จึงจะไดนําเสนอมุมมองจากนักภาษาศาสตรชาวจีน เพ่ือใหเปนขอมูลสําหรับนักวิชาการ

ชาวไทยไดศึกษาคนควาเพ่ิมเติม 

คําสําคัญ : เท็น หยางหวง เหมาหนาน ภาษาตระกูลไท ภาษาศาสตรชาติพันธุ   

 

Abstract  

T’en is a language spoken by Maonan Yanghuang ethnic group in Guizhou of 

China. Chinese scholars have classified T’en language into Sino – Tibetan language 

family, Zhuang -Dong branch, Dong-Sui sub-branch. This article is a description of 

linguistic style of T’en language. The data is mainly based on Chinese scholars’ 

researches. The article presents two main issues: 1. Yanghuang ethnic information and 

2. T’en Language description which consists of (1) Language category (2) Phonology (3) 

word system (4) Grammar and (5) Dialects. From the investigation, it is revealed that 
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there are some of T’en language descriptions from the foreign and Chinese linguistics.  

The previous Thai researchers mostly study some of T’en language information from 

foreign and some of Thai scholars’ researches, but scarcely from Chinese scholars. 

This article will provide information about T’en language from Chinese scholars for 

the Thai scholars who conduct further research related to the topic in the future.            

Keywords:  T’en, Yanghuang, Naonan, Tai language family, Ethno linguistics           

 

บทนํา : ขอมูลสังเขปเก่ียวกับกลุมชาติพันธุหยางหวง  

เพ่ือจะไดเขาใจตรงกัน ในเบื้องตนน้ี ผูเขียนตกลงวาจะเรียกชื่อกลุมชาติพันธุนี้วา “หยางหวง” 

(หรือเรียกชื่อเต็มวา ชาวเหมาหนาน-หยางหวง) ตามท่ีนักวิชาการและทางการจีนเรียก   เรียกชื่อภาษา

วา “เท็น” (/tʰən�/ แปลวา “พ้ืนถิ่น”) ตามท่ีนักวิชาการทั่วไปเรียก และเม่ือเอยชื่อชาวเหมาหนาน 

จะหมายถึงชนกลุมนอยชาวเหมาหนานในมณฑลกวางซี     

ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมีกลุมชาติพันธุที่ไดรับการรับรองจากรัฐบาลจีนอยางเปน

ทางการ 56 กลุม โดยมีชาวฮ่ันเปนชนกลุมใหญ จึงเรียกชื่อกลุมชาติพันธุอื่น 55 กลุมวาเปน  “ชนชาติ

สวนนอย”( Shǎoshù mínzú) จากขอมูลในเว็บไซดของคณะกรรมการกิจการชนชาติ

สวนนอยแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน  (  

Zhōnghuá rénmín gònghéguó guójiā mínzú shìwù wěiyuánhuì: 2007) ระบุวาเกณฑการ

จัดแบงชนกลุมนอยทั้ง 55 กลุมนี้ มีหลักเกณฑสองประการ คือ       (1) มีอัตลักษณ พิจารณาจาก

รายละเอียดปลีกยอยหลายอยาง เชน ชื่อเรียกของกลุมชาติพันธุ การมีจุดกําเนิดที่ชัดเจนรวมกัน มี

ประวัติความเปนมารวมกัน การตั้งถ่ินฐานและชุมชนท่ีอยูอาศัยรวมกันเปนตน (2) มีเอกลักษณทาง

วัฒนธรรม พิจารณาจากรายละเอียดปลีกยอยหลายอยาง เชน ภาษาท่ีใชการดํารงชีวิตประจําวัน 

ศาสนาความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ขาวของเครื่องใช สถาปตยกรรมสิ่งปลูกสราง และการแตง

กายเปนตน  จากหลักเกณฑดังกลาวทําใหมีกลุมชาติพันธุบางกลุมยังไมไดรับการรับรองอยางเปน

ทางการจากรัฐบาล 

หยางหวง ( Yáng huáng) เปนชื่อที่ทางการจีนเรียกท้ังชื่อภาษาและชื่อกลุมชาติพันธุ

หน่ึงที่อาศัยอยูในเขตปกครองตนเองชาวเหมียว ชาวปูอี จังหวัดเฉียนหนาน มณฑลกุยโจว (

Guìzhōu shěng Qiánnán Bùyī zú Miáo zú Zìzhìzhōu) ตั้ง
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ถิ่นฐานในอําเภอฮุยสุย( Huìshuǐ xiàn) อําเภอผิงถาง( Píngtáng xiàn) และเขต

รอยตอของพ้ืนที่ภูเขาและแมน้ําในอําเภอตูซาน ( Dúshān xiàn) กลุมชาติพันธุนี้ไมไดรับการ

รับรองสถานภาพใหเปนชนกลุมนอยท่ีเปนเอกเทศเหมือนชนกลุมนอยอ่ืน แตจัดใหเปน “ชาวหยางหวง 

ชนชาติเหมาหนาน” ( Máonán zú Yánghuáng rén)   

กระบวนการการรับรองชาวหยางหวงใหเปนชนกลุมนอย เริ่มตนขึ้นเมื่อป 1951 โดย

คณะอนุกรรมการชาติพันธุสวนกลางไดลงพ้ืนท่ีสํารวจชุมชนบานขาผู มณฑลกุยโจว (

Guìzhōu Kǎpú xiāng) และรับปากดวยวาจาเห็นชอบใหชาวหยางหวงกรอกประวัติชาติพันธุวาเปน 

“ชาวหยางหวง” (  Yánghuáng rén) แตเนื่องจากช่ือนี้ยังไมไดรับการรับรองในบัญชีรายชื่อ

ชนกลุมนอย ชื่อ “ชาวหยางหวง”  จึงไมไดรับการยอมรับจากรัฐบาล ตอมาป 1956 มีการกอตั้งเขต

ปกครองตนเองชนกลุมนอยเผาปูอี เผาเหมียวแหงเฉียนหนาน ชาวหยางหวงที่มีจํานวนนอยมากและ

ลวนพูดภาษาปูอีได จึงถูกเหมารวมวาเปนสมาชิกของชนกลุมนอยเผาปูอี (  Bùyī zú) ซ่ึง

ขัดแยงกับความรูสึกของทั้งชาวปูอีและชาวหยางหวงเปนอยางมาก เน่ืองจากท้ังสองฝายตางรูสึกวา

ไมใชชาติพันธุเดียวกัน ป 1979 ตัวแทนชาวหยางหวงรวมตัวกันเขียนจดหมายถึงคณะกรรมการชน

กลุมนอยแหงชาติ  ขอใหรับรองสถานภาพของตนเองวาเปนชาวหยางหวง ป 1981 รัฐบาลเขตเฉียนห

นานลงพ้ืนที่สํารวจชุมชนชาวหยางหวงสามอําเภอ ไดแก ผิงถาง ตูซาน ฮุยสุย และมีมติวา ชาวหยาง

หวงมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑที่สมควรไดรับการรับรองใหมีสถานภาพเปนชนกลุมนอยกลุมหนึ่ง  

แตเมื่อรายงานไปยังรัฐบาลมณฑลกุยโจว กลับไมไดรับการอนุมัติ  ตอมามีการประชุมหารือรวมกันโดย

ตัวแทนชาวหยางหวงกับคณะกรรมการของทางการหลายคร้ัง ไดแก ป 1988 คณะกรรมการชาติพันธุ

และตัวแทนชาว หยางหวงแหงอําเภอผิงถางจํานวน 35 คน ป 1989 การประชุมอีกครั้งรวมกับตัวแทน

ชาวหยางหวง 19 คน ลวนลงความเห็นตามนโยบายของรัฐบาลที่วา “ชื่อมาจากเจาของ” จึงไดเสนอ

คํารองตอทางการอีกครั้ง โดยคร้ังน้ีใหเหตุผลวา “ภาษาของชาวหยางหวง(มณฑลกุยโจว) ใกลชิดกับ

ภาษาของชาวเหมาหนาน(มณฑลกวางซี) ซึ่งจัดอยูในตระกูลภาษาจีน-ทิเบต สาขาภาษาจวง-ตง แขนง

ภาษาตง-สุย เหมือนกัน จากการเปรียบเทียบวงคําศัพทจํานวน 870 คํา พบวามีคําศัพทรวมเชื้อสาย 

58.97% ขอใหรับรองชาวหยางหวงเปนชนกลุมนอยกลุมหนึ่ง” (สรุปมาจาก Xuéshù 

Táng:2014,p.2)   

แตขอพิจารณาตามหลักเกณฑของทางการเห็นวา  ชาวหยางหวงยังไมมีอัตลักษณเพียง

พอที่จะไดรับการรับรองใหเปน “ชนชาติสวนนอย” ที่เปนเอกเทศจากกลุมอ่ืน รัฐบาลมณฑลกุยโจวจึง

มีประกาศอยางเปนทางการในเอกสารราชการ  ลงวันที่ 27 เดือนกรกฎาคม  ค.ศ.1990 (อางใน Liu 

Shibin,2009,p.33-36) วากลุมชาติพันธุหยางหวงที่อาศัยอยูในสามอําเภอ คือ ตูซาน( Dú 

shān)  ฮุยสุย( Huìshuǐ) และผิงถาง( Píngtáng) เปนสมาชิกของชนกลุมนอย “เหมา
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หนาน” และใหเรียกช่ือวา “ชนกลุมนอยเหมาหนาน-ชาวหยางหวง” โดยมีจํานวนผูพูดภาษานี้ในแต

ละอําเภอ คือ 455 คน 1,914 คน และ 29,475 คน ตามลําดับ รวมจํานวนผูพูดภาษาเท็นตาม

ประกาศอยางเปนทางการของรัฐบาลมณฑลกุยโจว ณ ป 1990 รวมทั้งสิ้น 31,844 คน (รวมตัวกันอยู

ที่อําเภอผิงถางมากท่ีสุด) นับเปนชนกลุมนอยชาวเหมาหนานเพียงกลุมเดียวที่แยกออกจากกลุมใหญ

ในมณฑลกวางซี   

แตนั่นเปนเพียงการจัดระเบียบการปกครองชนกลุมนอยของทางราชการเทานั้น ในความเปน

จริงแลวหากพิจารณาในทางภาษาศาสตรจะเห็นวา    แมวาภาษาเหมาหนานกับภาษาเท็นจะใกลชิด 

กันในระดับแขนงภาษาตง-สุยเหมือนกัน  แตเมื่อเปรียบเทียบรายละเอียดกันแลวกลับมีความแตกตาง

กันมาก อาจจะมากเสียย่ิงกวาความแตกตางของภาษาจวง(แขนงจวง-ไต) กับภาษาเหมาหนาน 

(แขนงตง-สุย) เสียอีก จึงมีความจําเปนท่ีนักภาษาศาสตรตองแยกภาษาเท็นออกมาจากภาษาเหมา

หนานเปนคนละภาษา ในชวงป 1965 เปนตนมา ดวยเหตุที่ภาษาเท็นมีจํานวนผูพูดนอยมากเพียงสอง

สามหมูบานเทานั้น ซึ่งอยูในภาวะใกลจะสูญหาย จึงมีนักภาษาศาสตรเขียนรายงานภาษานี้ออกมาให

ไดทราบ เชน หลี่ฟางกุย (Li Fanggui 1966) เรียกชื่อภาษานี้วา T’en สวนโอดิกูรต 

(Haudricourt,A.G.1967) เรียกวา Then สุริยา รัตนกุล(2548, หนา 126-130) เรียกวา เท็น ซึ่ง

ทั้งหมดนี้ลวนบอกวาเรียกตามชื่อท่ีชาวหยางหวงเรียกตัวเอง   

ในขณะที่เอกสารภาษาจีน เชน โปเหวินเจอ (Bó Wénzé, 1997, p.2) สือกวางโหยว(2008, 

p.1) หลิวซื่อปน (Liú Shìbīn,2009,p.34) เปนตน รายงานวาชนกลุมนี้เรียกตัวเองวา /ai˩ raːu˩/1 

แปลวา “หมูคนพวกเรา” หรือ “คนพ้ืนถิ่น” ซึ่งเปนชื่อที่ชาวหยางหวงทั้งหมดยอมรับรวมกัน เฉพาะ

ชาวหยางหวงท่ีอําเภอฮุยสุย เรียกตัวเองวา /ai˩ tʰən�/ แปลวา “คนถิ่น”2  ชาวอ๋ีเรียกวา /ja lai/3 

                                                 
1  จะเห็นวาชื่อเรียกของชาวหยางหวงก็มคํีาวา “อาย” นาํหนาเหมือนกันกบัชาวเหมาหนาน รวมไปถึงกลุมชนท่ีพูดภาษาตระกูลไทใน

ประเทศจีนกลุมอื่นๆ ก็มกัจะมีชือ่เรียกที่นําหนาดวยคําวา “อาย” ทั้งนั้น ท่ีนาสนใจคือมีคําวา / ai˩ raːu˩ / ซ่ึงพองกับคําเรียกชื่อ

อาณาจักร “อายลาว” เปนประเด็นที่นกัประวัติศาสตรนาจะไดศึกษาตอไป   
2 คําวา / tʰən�/ เปนคําภาษาเท็น นอกจากจะแปลวา “ถิ่น” แลว ยังเปนช่ือที่ชาวหยางหวงเรียกฝายนํ้าขนาดใหญในอําเภอฮุยสุย คือ 

ฝายล่ิวถง ( Liù tóng bà) ชาวหยางหวงท่ีอาศัยอยูในหมูบานตางๆของอําเภอฮุยสุยลวนแลวแตอพยพมาจากพื้นที่รอบ

ฝายนํ้าที่เรียกชื่อเปนภาษาเท็นวา /ɣau4 thən2/ ดังนั้น จึงเรียกตัวเองวา “คนเท็น”        
3 ผูเขียนขอบันทกึไวเปนขอสังเกตเพื่อเปนหัวขอในการศึกษาตอไปวา ชาวหยางหวงที่ชาวอี๋เรียกวา /ja lai/ นี้ จะเกีย่วของกบักลุมชน

ที่พูดภาษา “จาราย” ซ่ึงเปนกลุมชาติพนัธุสวนนอยกลุมใหญในภาคกลางของเวียดนามหรือไม เนื่องจากภาษาจารายจัดอยูคนละตระกูล

กับภาษาหยางหวง คือ จัดอยูในภาษากลุมมาลาโย-โพลีเนเซีย แตเมื่อพจิารณาตอไปอีกถึงช่ือเรียก “อันหนาน หรือ อันนัม” ซ่ึงเปนช่ือ

เรียกดินแดนภาคกลางของเวียดนาม ก็เปนชื่อเดียวกันกับที่ชาวเหมาหนาน-หยางหวงเรียกตวัเอง แตอยางไรก็ตาม ประเด็นน้ีก็อาจจะ

เปนเพียงความบังเอิญก็ได  เนื่องจากไมมีเหตุผลทางภาษาศาสตรหรือประวัติศาสตรที่ชี้ใหเห็นวาสองชื่อน้ีมีความเกีย่วของกัน      
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ชาวปูอีเรียกวา /pu roŋ/ หรือ /pu kam/1 เม่ือนักภาษาศาสตรทราบจากหลี่ฟางกุยวา ภาษาเท็นมี

จํานวนผูพูดเหลือนอยแลว และอยูในภาวะกําลังจะสูญ จึงเริ่มสนใจเขาไปศึกษา  ทําใหวงการวิชาการ

ภาษาศาสตรของจีนเริ่มสนใจศึกษาภาษาเท็นกันข้ึน และมีรายงานใหกับวงวิชาการของจีนเพิ่มข้ึนอีก

จํานวนนับสิบเร่ือง ท่ีสําคัญ เชน งานวิจัยของโปเหวินเจอ (Bó Wénzé:1997) เรื่อง “การศึกษาวิจัย

ภาษาหยางหวง”  และหนังสือของ  สือกวางโหยว (Shí Guāng yóu : 2008) ซ่ึงเปนชาวหยางหวง

แทๆ ไดเขียนหนังสือบอกเลาเรื่องราวของชนเผาตนเอง เรื่อง วัฒนธรรมประเพณีชาวเหมาหนานชุมชน

ขาผูและผิงถาง  มณฑลกุยโจว เปนตน   

     

ขอมูลชาติพันธุวรรณนาชาวหยางหวง  

 

ชาวหยางหวง ที่อําเภอผิงถาง  

คัดลอกภาพจากเว็บไซดการทองเท่ียวมณฑลกุยโจว (ทองเที่ยวกุยโจวออนไลน:2013) 

 ประวัติศาสตร 

ขณะนี้เราทราบแลววาชนกลุมนอยเผาเหมาหนานแบงเปนสองกลุม คือ  ชาวเหมาหนานที่

มณฑลกวางซี และชาวเหมาหนานที่มณฑลกุยโจว ชาวหยางหวงท่ีพูดภาษาเท็นที่กลาวถึงในบทความน้ี 

คือ ชนกลุมนอยเผาเหมาหนานที่อาศัยอยูที่มณฑลกุยโจว แมวาทางการจะรับรองใหเปนชนกลุมนอย

                                                 
1 เปนช่ือเดียวกันกับท่ีชาวตงเรียกตัวเองวา /kam1/ นอกจากนี้ชื่อเรียก “กัม” ยังมีความนาสนใจตอไปอีก เน่ืองจากมีหลาย

ภาษาในตระกูลไทเรียกชื่ออยางภาษาไทกลุม ป.และภาษาไทกลุม พ.วา วา “กํา (กัม)” หรือ “คํา” เชน กําเมือง (คําเมือง,

ภาษาไทยถิ่นเหนือ)   กําต่ี (คําต่ี,ภาษาตระกูลไทในอินเดียและพมา) กํายัง (คํายัง,ภาษาตระกูลไทในอินเดีย) เปนตน     
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เผาเดียวกัน  แตประวัติความเปนมา ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และชีวิตความเปนอยูมีความ

แตกตางกันมาก  โดยเฉพาะภาษาท่ีอาจมีความแตกตางกันแยกออกเปนคนละแขนง 

รองรอยช่ือเรียกชาวหยางหวงพบในเอกสารโบราณตางๆ ที่สํารวจพบเกาแกท่ีสุด คือ ใน 

พงศาวดารสมัยราชวงศหยวน ตอนพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของจักรพรรดิไทติ้ง 

* Yuánshǐ*Tàidìng dì běnjì   มีเนื้อหากลาวถึงกลุมชนหากลุม  หนึ่งในนั้น

คืออักษร Yánghuáng นอกจากน้ีก็มีรองรอยชื่อเรียกชาวหยางหวงปรากฏในเอกสารตางๆกอน

และในยุคราชวงศถังอีกหลายที่ แตเขียนไมเหมือนกัน เชน      1 เปนตน 

แตอานออกเสียงเหมือนกัน อักษรท่ีเปนชื่อเรียกชาวหยางหวงแบบท่ีเขียนในปจจุบันใชอักษรประกอบ

ธาตุคําท่ีหมายถึงคน คือ  “ ” เขียนวา  (Yánghuáng) ปรากฏขึ้นครั้งแรกในเอกสารยุค

ราชวงศชิง ชื่อ Qián nán zhí fāngjì lüè “วินัยราชการแหงเฉียนหนาน”

(ปรากฏนามผูแตงช่ือหลัวราวเตี่ยน,1874) บันทึกไววา “ Qí zú zài 

guìzhōu zhě yuē Yánghuáng ชนกลุมนี้อยูที่กุยโจว นามวาหยางหวง”  ตอมาก็ปรากฏชื่อชาว 

หยางหวงในเอกสารทางการเร่ือยมา เชน เอกสารยุคหมินกวอ (1912-1949) ชื่อ “บันทึกอําเภอตู-

อวิ๋น” Dūyún xiànzhì gǎo ความวา “

Yánghuáng jí Yánghuāng, bō zhī yímín หยางหวง คือ หยางฮวาง เปนชนเผาเรรอน”    

เกี่ยวกับการกอตัวหรือการถือกําเนิดของชาวหยางหวงนี้มีนักวิชาการใหความเห็นไวหลาย

แนวทาง  สวีเจี๋ยซุน (Xú Jiéshùn, 1989) ใหความเห็นวา  ประวัติความเปนมาของชาวหยางหวง มี

สองแนวทาง คือ 1.เปนกลุมชนแขนงหนึ่งในชนเผาเหลียว ( Liáo 2 ) 2.เปนชาวฮ่ันที่อพยพเขามา

ภายหลัง และใหขอมูลเพ่ิมเติมวา ภาษาของชาวเหมาหนาน(หยางหวง) มีความใกลชิดกับภาษาของ

ชาวตงและสุย ขนบธรรมเนียม ประเพณีก็ใกลเคียงกัน แสดงใหเห็นวาชาวเหมาหนาน(หยางหวง) มี

ความเกี่ยวของกับชาวเหลียวในยุคเวยจิน ( Wèi Jìn ค.ศ.220-581)อยางใกลชิด   ซึ่งสอดคลอง

                                                 
1 อักษรจีนที่ทาํเปนสีทึบนี้เปนอักษรหน่ึงตัว แตเนื่องจากเปนอักษรเกา ระบบการพิมพไมมีอักษรนี้อยู จึงใชการพิมพอักษรประกอบธาตุ

คําดานซายกับอักษรแทนเสยีงดานขวาประกอบกัน    
2  คํานี้เปนคําที่ปรากฏในเอกสารโบราณของจีนที่ใชเรียกชื่อชนรอยเผา โดยเฉพาะกลุมชาติพันธุที่พูดภาษาตระกูลไทหรือใกลชิดกับ

ตระกูลไท เชน ปูอ ี ไต หลี  จวง เกอลาว เหมาหนาน มูหลาว เปนตน สมาคมวิจัยวัฒนธรรมลั่วเยว สมาคมจวงศึกษากวางซี และ

ศูนยวิจัยจวง-ตงศึกษา มหาวิทยาลยัชาติพันธุสวนกลาง (   

Zhōngyāng mínzú dàxué Zhuàng dòng xué yánjiū suǒ guǎngxī 

Zhuàng xué xuéhuì guǎngxī luò yuè wénhuà yánjiū huì) เขาถึงไดทาง  http://www.rauzh net.cn/ ใช

ชื่อเว็บไซดวา (Bù liáo) เปนชื่อเว็บไซด โดยเขียนเปนภาษาจวงวา Bouxraeuz ตรงกับคําวา “ผู-เรา” หมายความวา “คน

ของพวกเรา”  ถิ่นฐานของ “ผู-เรา” อยูบริเวณตะวันตกเฉยีงใตของจีนเรื่อยไปจนถึงตอนเหนือของเวียดนาม ไดแก จวง ปูอี ไต นุง  และ

เรียกคนกลุมนี้ทั้งหมดวาเปน Liáo rén “ชาวเหลียว” 
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กับแนวคิดของ โมวจวิ้นชิง (Mò Jùnqīng,1989,3) ซึ่งเห็นวา กลุมชนที่พูดภาษาแขนงจวง-ตง

พัฒนาการมาจากชาวหลี่เหลียวในยุคประวัติศาสตร ซึ่งชาวหลี่เหลียวเปนกลุมชนที่พัฒนามาจากชน

รอยเผาที่ชื่อปายเยว ( Bǎi yuè) ในยุคกอนประวัติศาสตรอีกตอหนึ่ง   ชาวเหมาหนานก็คือ

สมาชิกในชนกลุมหลี่เหลียวนี้เอง เม่ือพิจารณาจากแซที่ใชจะพบวา ชาวหลี่เหลียวที่ตั้งถ่ินฐานบริเวณ

อําเภอหวนเจียง มณฑลกวางซี สวนมากใชแซถาน     (  Tán)  ชาวเหมาหนานรอยละเกาสิบก็ลวน

มีแซถานท้ังสิ้น หลักฐานนี้แสดงใหเห็นความสัมพันธของชนรอยเผากับชาวเหลียว และชาวเหลียวกับ

ชาวเหมาหนานไดอยางชัดเจน ในขณะที่ชาวหยางหวง มีแซใหญๆอยูสองแซ คือแซสือ (  Shí) และ

แซหลิว (  Liú)   

หลิวซื่อปน (Liú Shìbīn,2009,36) ไดศึกษาเอกสารโบราณตางๆที่มีบันทึกเก่ียวกับชาวหยาง

หวง ผนวกกับคําบอกเลา1 เร่ืองเลา ตํานานของชนเผา วิเคราะหที่มาของชาวหยางหวงสองประการคือ       

1.เปนกลุมชาติพันธุที่อยูติดแผนดินมณฑลกุยโจวมาแตดั้งเดิม 2.อพยพมาจากท่ีอ่ืน และใหขอสรุปวา 

“ชาวหยางหวงท่ีอาศัยอยูในมณฑลกุยโจวต้ังถิ่นฐานในบริเวณนี้มากวา 1350 ปแลว เรียกไดวาเปน

กลุมชนที่อยูติดแผนดินมาแตโบราณกาล แตมีชาวหยางหวงสวนหนึ่ง คือ ท่ีอําเภอผิงถาง และอําเภอ

ฮุยสุยมีรองรอยวาอพยพมาจากท่ีอ่ืน คือ จากเจียงซี ( Jiāngxī 2 ) หรือกวางซี (

Guǎngxī)3”  

ประเด็นการอพยพมาจากเจียงซีนั้น จากการศึกษายังไมพบรองรอยที่ยืนยันได กรณีนี้            

โปเหวินเจอ(Bó Wénzé:1997,4) วิเคราะหวา ในยุคราชวงศซงเหนือ ( Běisòng ค.ศ.960-

1127) มีการสรางเสนทางกวางหนานตะวันตก ( Guǎng nán xī lù) อยูบริเวณรอยตอ

ของมณฑลกวางตงและกวางซี จากคําบอกเลาของชาวหยางหวงวาอพยพผานเสนทางและเมืองตางๆ 

ลวนแลวแตเปนชื่อเมืองในเขตปกครองของกวางซีทั้งสิ้น โดยอพยพสวนกระแสน้ําข้ึนไปตามแนวแมน้ํา

หลิ่วเจียง   ( Liǔjiāng) ผานเมืองหลิ่วโจว จนถึงที่อยูในปจจุบัน แตดวยเหตุที่ในยุคนั้นชนกลุม

นอยอพยพจากกวางซีกระจัดกระจายไปอยูที่ตางๆเปนจํานวนมาก และถูกเหยียดหยามจากเจาของ

                                                 
1  ชาวหยางหวงมีเรื่องเลาวา “บรรพบุรุษอพยพมาจากเจียงซี เดินทางผานเมืองหลิ่วโจวจนมาถึงท่ีตั้งถิ่นฐานในปจจุบัน ถูก

เชือกมัด ไลตอนมาจากเจียงซี ดังน้ันถาเปนชาวหยางหวงจริง จะมีรอยปานท่ีแขนทุกคน น่ันเปนเพราะรองรอยท่ีถูกเชือกรัด

หลงเหลือไวเปนหลักฐาน ชาวฮ่ันและชาวปูอีไมมีรอยแบบน้ี”  
2  คําบอกเลาของชาวหยางหวงเลาวา บรรพบุรุษของตนเองอพยพมาจากเจียงซี เมื่อมีคนเสียชีวิต ในพิธีศพจะมีหมอผีสง

วิญญาณผูตายกลับถิ่นกําเนิด คนแซสือสงกลับไปยังเมืองเจียงซี คนแซหลิวสงกลับไปยังเมืองหลิ่วโจว ( Liǔzhōu)  

แตจากการศึกษายังไมพบหลักฐานแนชัดท่ีแสดงวาชาว หยางหวงในมณฑลกุยโจวมีรองรอยอยูท่ีมณฑลเจียงซีแตอยางใด    
3 ในบทความของ หวงอี้เริน (Huáng Yìrén,1990,2-3) ไดลงพื้นท่ีเก็บขอมูลเพ่ือเปรียบเทียบชาวหยางหวงท่ีเฉียนหนาน

กับชาวเหมาหนานท่ีกวางซี ไดขอสรุปวา “ชาวหยางหวงท่ีเฉียนหนาน เปนกลุมชนท่ีอยูติดแผนดินเดิมในบริเวณเฉียนตง เฉีย

นตงหนาน และตอนเหนือของกวางซี”    
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พ้ืนที่เดิม เพ่ือไมใหโดนดูถูก ชาวหยางหวงจึงออกเสียง “กวางซ”ี เปน “เจียงซี” เพ่ือปกปดสถานะ

ตนเอง อันเปนท่ีมาของคําบอกเลาจนเปนตํานานของชนเผาวาอพยพมาจาก “เจียงซี” นําไปสูขอสรุป

วา แทจริงแลวชาว หยางหวงคือชนเผาดั้งเดิมของ “กวางซี” ซึ่งเปนถิ่นฐานเดียวกันกับชาว “เหมา

หนาน” นั่นเอง   

 วิเคราะหจากชื่อเรียกจะพบวา ทั้งชาวเหมาหนานที่มณฑลกวางซี และชาวเหมาหนานที่

มณฑลกุยโจวมีชื่อเรียกท่ีแฝงความหมายถึงถิ่นท่ีอยูเหมือนกัน ในมณฑลกวางซี ศูนยกลางท่ีมีชนเผา

เหมาหนานอาศัยอยูคือภูเขาเหมาหนาน( Máonán shān) ตั้งอยูทางใตของอําเภอหวนเจียง 

( Huánjiānɡ) พงศาวดารภาษาจีนท่ีบันทึกไวในสมัยซงระบุวา พ้ืนที่ปจจุบันของอําเภอหวน

เจียง( Huán jiānɡ) มณฑลกวางซี ( Guǎnɡxī) มีชื่อเรียกหมูบานท่ีออกเสียงใกลเคียง

กับชื่อชนเผาเหมาหนาน เชน เหมาทาน (  Máotān Máotān)  เมาหนาน (

Màonán)   สวนชาว หยางหวงท่ีมณฑลกุยโจวมีชื่อเรียกตัวเองหลายชื่อ เชน อายทุน ( Āi 

tūn) อายราว  ( Āi rào) อ้ินทุน ( Yìn tūn) ฮาวทุน ( Hào tūn)  ถึงแมจะเปนชื่อ

เรียกตางกัน ออกเสียงตางกัน แตทั้งหมดลวนสื่อความหมายวา “คนพ้ืนที่ หรือ คนพ้ืนถิ่น” ท้ังนั้น ซึ่งก็

ตรงกับชื่อที่ชาวหยางหวงเรียกภาษาของตัวเองวา ภาษาเท็น ซึ่งแปลวา ภาษาถ่ิน เชนเดียวกัน 

จากประเด็นประวัติศาสตรที่กลาวขางตน ประมวลเปนขอสรุปไดวา ชาวเหมาหนานท่ีกวางซ ี

และชาว หยางหวงที่กุยโจว ในมุมมองทางภาษาศาสตรเปนคนละภาษา แตรัฐบาลไดจัดใหเปนชนกลุม

นอยเดียวกัน จากหลักฐานตางๆท่ีกลาวถึงขางตน  มีแนวโนวชี้ใหเห็นวาชาวหยางหวงนาจะเปนชน

กลุมเดียวกันกับชาวเหมาหนานนั่นเอง เพียงแตอพยพออกมาจากกลุมใหญมาตั้งถ่ินฐานที่กุยโจว ดวย

ระยะเวลาท่ีหางไกลกับกลุมชนท่ีเปนบรรพบุรุษเปนเวลานาน ประกอบกับการมีปฏิสัมพันธกับชนกลุม

นอยอ่ืน ทําใหภาษามีพัฒนาการแยกออกมาจากภาษาเหมาหนาน แมจะถูกจัดแยกใหเปนคนละภาษา 

แตก็ยังมีรองรอยคําศัพทที่ใกลชิดกันอยู ทําใหภาษาทั้งสองยังคงจัดไวในระดับแขนงเดียวกัน    

ชีวิตความเปนอยู  

 นับแตอดีตเปนตนมา ชาวหยางหวงกวาสามหม่ืนคนอาศัยอยูตามภูมิประเทศเขตปาเขา 

หางไกลความเจริญ มีชีวิตพ่ึงพาธรรมชาติ ไมไดประกอบสัมมาอาชีพเปนที่แนนอน  ดวยภูมิประเทศที่

เปนปาเขา ขาดแคลนแหลงน้ํา จนมีเพลงพ้ืนบานรองวา “

 Shí duō tǔ shǎo shuǐ rú yóu, yǔ jiàng sān rì shuǐ yān 

de, yǔ tíng bànrì xī duàn liú หินมากดินนอย น้ํานอยคาดุจนํ้ามัน ฝนตกสามวันน้ําซึมสิ้น ฝนหยุด

เพียงครึ่งวัน คลองก็พลันหยุดน้ําริน”  เมื่อขาดนํ้าชาวหยางหวงก็ดํารงชีวิตอยูอยางยากลําบากและ
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แรนแคน ภายหลังจากท่ีไดรับการรับรองจากรัฐบาลแลวจึงไดรับการดูแลชวยเหลือจากรัฐบาลมาอยาง

ตอเนื่อง  มีการสรางระบบชลประทานที่ดี สนับสนุนใหปลูกพืชเศรษฐกิจ พืชสมุนไพร เล้ียงไก         

ทําปศุสัตว เปนตน       ทางการไดสรางเสนทางคมนาคมเขาสูหมูบานชาวหยางหวง นําพาความเจริญ 

สุขภาพอนามัย การศึกษาเขาสูชุมชน ทําใหชีวิตความเปนอยูของชาวหยางหวงดีขึ้นเปนลําดับ 

 เกี่ยวกับที่อยูอาศัย ชาวหยางหวงใชไมเปนโครงบาน ผนังเปนไมไผ แลวโบกผนังดวยโคลน  มุง

หลังคาดวยปลองไมไผผาคร่ึงวางสลับเปนรางน้ํา แลวมุงดวยหญาอีกชั้นหน่ึง สรางบานเปนสองชั้น ชั้น

ลางเปนที่พักอาศัย ชั้นบนเปนยุงฉาง ดวยความเจริญและการขนสงที่ดี บานของชาวหยางหวงบางบาน

ก็มุงหลังคากระเบื้อง แตยังคงเอกลักษณผนังไมไผโบกปูน แลวสรางเปนสองชั้น ซึ่งชั้นสองก็ยังใชเปน

ยุงฉางเก็บธัญญาหารอยูเหมือนเดิม      

 อาหารการกิน ชาวหยางหวงกินอาหารสี่มื้อ เร่ิมมื้อเชาเม่ือตื่นนอนกินบะหม่ี ไขไก ขนม 

เรียกวา /ta53 tham11/ แปลวา “ขามค่ํา” มื้อตอไปราว 11 โมงเปนมื้อ /tsen11 ŋe35/ “มื้อเชา” 

บาย 3 โมงเปนมื้อ /tsen11 sjɛŋ44/ “ม้ือเที่ยง” หน่ึงถึงสองทุมเปนมื้อ / tsen11 bwa:u35/ “มื้อ

ค่ํา” อาหารหลักของชาวหยางหวงเปนขาวตมตุนกับหัวแพะ เลือดแพะ เลือดหมู การตอนรับแขกผูมา

เยือน หรือกิจกรรมสําคัญตองมีการฆาแพะ ฆาหมูทําอาหารตอนรับ   

  

ชุมชนชาวหยางหวง ในหมูบานขาผู มณฑลกุยโจว 

คัดลอกรูปภาพมาจาก http://image.so.com 

ศิลปวัฒนธรรม ความเชื่อ เทศกาลสําคัญ 

แมวาจะอาศัยอยูในที่หางไกลความเจริญ ดํารงชีวิตอยางยากลําบาก แตดวยความสงบและ
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ความงดงามของธรรมชาติอันบริสุทธิ์ ชาวหยางหวงจึงมีความสุขสบายใจ และความภาคภูมิใจในความ

เปนชนเผาของตน ความสุขดังท่ีวานี้แสดงออกมาใหเห็นจากกิจกรรมในเทศกาลสําคัญ ท่ีเปนหลัก และ

ถือเปนเทศกาลสําคัญของชนเผา คือ เทศกาลคบเพลิง (ตรงกับวันเพ็ญเดือนสิบสอง) ผูคนในหมูบาน

หรือระหวางหมูบานตางฝายตางตระเตรียมคบเพลิง เมื่อถึงยามค่ําคืนก็จะจุดคบเพลิงใหสวางไสวไปทั่ว

ทั้งภูเขา ตีเกราะเคาะไม ตีกลอง เปาแตรเขาวัว เปนการเฉลิมฉลองและรื่นเริง ผูอาวุโสเดินนําหนาไป

เยี่ยมเยือนอวยพรกันและกัน  ในงานเทศกาลมีกิจกรรมสําคัญท่ีนับเปนเอกลักษณโดดเดนของชาวห

ยางหวง นั่นก็คือ คนชนวัว ( Dòu dì gǔniú) เปนกิจกรรมรื่นเริงที่เลียนแบบการตอสูของ

วัว ผูชายสองคนจับคูตอสู แลวเอาหัวชนกันลักษณะคลายกับการชนกันของวัว เพ่ืออวดพละกําลัง 

ความแข็งแกรงตอหนาหญิงสาว  

ศิลปะการเตนรําที่เปนเอกลักษณของชาวหยางหวงคือ ระบํากลองลิง ชายหนุมชาวหยางหวง

แตงกายเลียนแบบหงอคง(ซุนอูคง) รายรําตามจังหวะประกอบกระบวนทาตีกลองท่ีพลิกแพลง

หลากหลาย ทาทางตางๆนี้นํามาจากทาทางของลิง นับเปนการแสดงที่สนุกสนานเราใจ 

วรรณกรรมมุขปาฐะเปนเพลงรองเก้ียวกันของหนุมสาว มีกลอน นิทาน ตํานาน โดยเฉพาะมี

ตํานานของชนเผาที่นาสนใจเกี่ยวกับกําเนิดของชื่อเรียกชาวหยางหวง ความวา “ถ่ินที่อยูอาศัยของ

ชาวหยางหวงมักมีชนเผาอื่นมาแยงชิง รุกไล ชาวหยางหวงจึงออกอุบายเอาฝูงแพะ (ตรงกับภาษาจีนคํา

วา  Yáng) ไปซอนไวในถ้ํา แลวหลอกลอใหขาศึกมาเจรจากันที่หนาปากถํ้า ระหวางที่เจรจา ชาวห

ยางหวงแสรงตะโกนเสียงดังเอะอะโวยวาย วาพ้ืนที่ตรงนี้เปนของพวกเรา ใครจะมาแยงชิงไมได ดวย

เสียงอันดังนี้เองทําใหฝูงแพะท่ีอยูในถ้ําตกใจ(ตรงกับภาษาจีนคําวา  huāng) และกระโจนรองเสียง

ดังอยูในถํ้า  ขาศึกตกใจกลัวคิดวาเปนเสียงเจาปาเจาเขาจะมาลงโทษ จึงถอยรนหนีไป คําวา “แพะ

ตกใจ” ตรงกับภาษาจีนวา  Yáng huāng ออกเสียงวา “หยาง ฮวง” จึงเปนที่มาของช่ือเรียก

ชาว “หยางหวง” ในที่สุด” อยางไรก็ตาม ตํานานเรื่องน้ีนาจะแตงขึ้นภายหลัง เพราะเปนลักษณะของ

การผูกเร่ืองใหสอดคลองกับเสียงที่พองกับชื่อของชาวหยางหวงเทานั้น ไมมีหลักฐานทางประวัติศาสตร

ที่ยืนยันไดแตอยางใด   

พิธีสําคัญอีกอยางหนึ่งคือ พิธีแตงงาน เรียกวา Lán mén gē หมายความวา 

“เพลงก้ันประตู” (คลายกับการก้ันประตูเงินประตูทองในขบวนขันหมากของไทย) ฝายชายจะจัดพิธี

ตอนรับผูอาวุโสฝายหญิง โดยการรองรําทําเพลง ใชพัดใบตาลปดไปรอบตัวแสดงถึงชวยปดฝุนทําความ

สะอาดรางกาย สวมงอบใหเพ่ือแสดงถึงการบังแดดให นอกจากน้ียังมีการจัดแสดงมหรสพ การละเลน

เพ่ือความบันเทิงตางๆ เชน การแสดงอุปรากร ระบํากลอง ระบําตําขาว ทั้งยังประดับประดาโคมไฟ 

เพ่ือสรางความรูสึกและความสัมพันธอันดีตอกันอีกดวย ชาวหยางหวงแตงงานกันในตระกูลแซเดียวกัน
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ได เพียงแตมีขอหามการแตงงานในสายตระกูลเดียวกันนับไปภายใน 5 รุน    

ชาวหยางหวงเคารพบูชาเทพดิน เทพภูเขา เทพตนไม เทพนํ้าและเคารพวัว ตามบานของ

ชาวหยางหวงมักแขวนเขาวัวไวบนประตูทางเขาบานเพ่ือความเปนสิริมงคล  ในหมูบานมีพอหมอ(ทํา

หนาที่พิธีกรรมสําคัญเชนงานศพ แตงงาน การเซนไหวบูชาส่ิงศักดิ์สิทธิ์และบรรพบุรุษ) แมหมอ(ทํา

หนาที่ดูดวงชะตา) และหมอภูมิ(ทําหนาที่ดูฤกษยามงามดี ดูทําเลท่ีตั้ง และการกอสรางตางๆ) มี

ขอกําหนดวา ผูที่จะรับภาระหนาที่ทั้งสามอยางนี้ไดจะตองเปนชาว หยางหวงที่พูดภาษาเท็นได เปนคน

ที่มีแซสือและแซหลิวเทานั้น สิ่งน้ีก็เปนอีกเรื่องหน่ึงท่ีแยกชาวหยางหวงออกจากชนเผาอ่ืน  

ชาวหยางหวงไมมีแนวคิดเรื่อง “หนักชาย เบาหญิง” (ใหความสําคัญกับเพศชาย เหยียดหยาม

เพศหญิง ตรงกับที่ภาษาจีนเรียกวา Zhòng nán qīng nǚ) เหมือนอยางชาวฮ่ัน หรือชน

เผาอื่น 

มีขอหามตามขนบธรรมเนียมท่ีสําคัญคือ ในชวงเดือนอายถึงเดือนสามหามกวาดบาน หามสาด

น้ําออกไปนอกบาน หามตากผาบริเวณหนาบานและหลังบาน หามสงเสียงดัง หามทะเลาะวิวาท หาม

ขุดดิน หามตําขาว หามลับมีด เชื่อวาผูฝาฝนจะนําพาเคราะหรายมาสูตนเองและครอบครัว นอกจากน้ี

มีความเช่ือเกี่ยวกับฟารอง โดยถือเอาเสียงฟารองครั้งแรกของปใหมเปนวันเริ่มตนถือขอหาม คือ หาม

ขุดดินและหามตัดไม เมื่อเกิดเสียงฟารองขึ้นทุกบานตองจุดพลุเพื่อตอนรับฟาใหม แลวคํานวณวาวันที่

เกิดฟารองแรกน้ันเปนวันอะไร เมื่อเวียนมาถึงวันนั้นอีกครั้งตองถือขอหามจนครบสามรอบจึงจะเลิกถือ

ได เพราะเชื่อวา เสียงตัดไม ขุดดินจะสรางความรบกวนรําคาญใหกับเทพเทวดาเบื้องบน ความเชื่อนี้

ใกลเคียงกับชนกลุมนอยชาวสุย        

พิธีศพ เปนพิธีสําคัญและยิ่งใหญของชาวหยางหวง เมื่อมีผูเสียชีวิต ทุกคนในสายตระกูลไมวา

จะอยูแหงหนใดจะตองมารวมงาน ทุกบานตองนําฟนจํานวนหนึ่งมาชวยกัน ตองเชิญพอหมอมาทําพิธี

สงดวงวิญญาณของผูลวงลับกลับไปยัง “เจียงซี” ซึ่งชาวหยางหวงถือวาเปนถิ่นฐานเดิมของบรรพบุรุษ  

ผูเสียชีวิตเพศชายท่ีอายุไมครบสามรอบ(36ป) ไมอนุญาตใหตั้งปายบูชารวมกับตระกูล  เพราะชาว 

หยางหวงเชื่อวาชายอายุ 36  ปนับวาเติบโตเปนผูใหญเต็มท่ีพรอมมีครอบครัวและใหกําเนิดบุตรหลาน  

แมวาจะแตงงานมีครอบครัว มีบุตรแลว แตเสียชีวิตกอนอายุ 36 ปก็ตองปฏิบัติเชนเดียวกัน สวนผูตาย

ที่อายุไมถึง 36 ป เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสามารถตั้งแทนบูชารวมสายตระกูลได แตตองนําปายเขาทาง

ประตูดานขาง ไมอนุญาตใหเขาประตูดานหนา ในพิธีศพจะฆาสัตวเพ่ือบูชา ถาผูตายเปนหญิงจะตอง

ฆาหมู ผูตายเปนชายตองฆามา และมีการเผากระดาษสงใหผูตายดวย ถาเปนชายเผากระดาษรูปหาน 

ถาเปนหญิงเผากระดาษรูปเตา                
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การพรรณนาภาษาเท็นในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 ในลําดับตอไป จะไดอธิบายรายละเอียดของภาษาเท็น ไดแก ผลงานการศึกษาภาษาเท็น

ระบบเสียง ระบบคํา และระบบไวยากรณ ดังตอไปนี้  

1. ผลงานการศึกษาภาษาเท็น  

 รายงานเก่ียวกับภาษาเท็นในยุคเริ่มแรก คือผลงานของ หลี่ฟางกุย (1966) เปนรายงานภาษา

เท็นทีบ่านฮุยสุย นอกจากน้ันก็เปนการกลาวถึงชื่อภาษานี้ในงานเขียนอ่ืนที่เกี่ยวของเชน เอดมันตสัน

กับซอลนิต(1988) และโอดฺริกูรต (1967)            

สวนรายงานการศึกษาภาษาเท็นจากฝายจีน มีผลงานของนักภาษาศาสตรชาวจีนชื่อ จาวตาวเห

วิน และ อูฉี่ลู ( Zhào Dàowén, Wú Qǐlù,1984) เขียนรายงานภาษาเท็นที่

อําเภอ Pingtang, Dushan และ Huishui เปนการทํางานเก็บขอมูลภายใตการนําของคณะกรรมการ

ชาติพันธุกุยโจว ระหวางเดือนพฤษภาคม 1983 ถึงเดือนมิถุนายน 1983 เพ่ือรายงานใหกับรัฐบาล

มณฑลกุยโจว ในภารกิจการรับรองใหเปนชนกลุมนอย และไดขอสรุปวา ชาวหยางหวงสามหมูบานมี

เอกลักษณ คือ ภาษา ถิ่นท่ีอยูอาศัย เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมรวมกัน   

เอกสารภาษาจีนท่ีพรรณนาภาษาเท็นเลมสําคัญท่ีไดรับการยอมรับในวงวิชาการจีน ซึ่งผูเขียนจะ

ใชอางอิงขอมูลภาษาตลอดบทความนี้คือ “การศึกษาวิจัยภาษาหยางหวง” ผูเขียนชื่อโปเหวินเจอ (Bó 

Wénzé, 1997) เปนหนังสือในโครงการ “สารานุกรมการวิจัยภาษาพบใหมในประเทศจีน” (

Zhōngguó xīn fāxiàn yǔyán yánjiū cóngshū) ซึ่งเปนโครงการที่

สืบเนื่องมาจากโครงการ “ชมุนุมสารานุกรมประเด็นชนกลุมนอย 5 ประการ ของคณะกรรมการชน

กลุมนอยแหงชาติ” 1  ซึ่งไดศึกษารวบรวมภาษาของชนกลุมนอยตางๆในประเทศจีน และในระหวางที่

                                                 
1 โครงการ “ชุมนุมสารานุกรมประเด็นชนกลุมนอย 5 ประการ ของคณะกรรมการชนกลุมนอยแหงชาติ

 Guójiā mínwěi mínzú wèntí wǔzhǒnɡ cónɡshū โครงการยอยเร่ือง “สารานุกรม

ปริทรรศนภาษาชนกลุมนอยของสาธารณรัฐประชาชนจีน” (   Zhōnɡɡuó 

shǎoshù mínzú yǔyán jiǎnzhì cónɡshū) นับเปนโครงการบูรณาการความรูเกีย่วกับชนกลุมนอยในประเทศที่ยิ่งใหญ

ที่สุดของจีน เร่ิมตนดําเนินการต้ังแตป ค.ศ. 1953 ในสวนของ “ปริทรรศนภาษาของชนกลุมนอย” เร่ิมดําเนินการในป ค.ศ. 1956 

โครงการยอยอื่นๆ ไดแก Zhōnɡɡuó shǎoshù mínzú  “ชนกลุมนอยของจีน”

Zhōnɡɡuó shǎoshù mínzú jiǎnshǐ cónɡshū  “สารานุกรมปริทรรศน

ประวัติศาสตรชนกลุมนอยของจีน” Zhōnɡɡuó shǎoshù mínzú 

zìzhì dìfɑnɡ ɡàikuànɡ cónɡshū  “สารานุกรมเขตปกครองตนเองชนกลุมนอยของจีน” และ

Zhōnɡɡuó  shǎoshù mínzú shèhuì lìshǐ diàochá zīliào 

cónɡkān ”สรรนิพนธขอมูลการสํารวจประวัติศาสตรทางสังคมของชนกลุมนอยของจีน”       
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สํารวจภาษาชนกลุมนอยน้ีเองก็ไดคนพบภาษาใหมๆอีกหลายภาษา  จึงตอยอดออกมาเปนโครงการ

สารานุกรมการวิจัยภาษาพบใหมนี้ นับจากหนังสือเรื่องนี้เปนตนมา นักวิชาการชาวจีนก็มีความสนใจ

ศึกษาวิจัยภาษาเท็นเร่ือยมา มีการศึกษาเก่ียวกับกลุมชาติพันธุหยางหวง และภาษาเท็นหลากหลาย

แงมุม ถึงแมวาชาวหยางหวงจะพูดภาษาเท็นไดนอยลงไปเร่ือยๆ คนรุนสูงอายุพูดภาษาเท็นและภาษาปู

อี คนรุนกลางพูดภาษาเท็นไดบางแตใชภาษาปูอีกับภาษาจีนเปนหลักเพ่ือสื่อสารกับคนภายนอก สวน

คนรุนใหมใชภาษาจีนเปนหลัก โดยเฉพาะการแตงงานขามกลุมชาติพันธุ เมื่อชาวหยางหวงแตงงานกับ

ชาวปูอี ชาวฮ่ัน ก็จะไมพูดภาษาของตนเองแลว ทําใหจํานวนคนพูดภาษาเท็นในปจจุบันเหลืออยูนอย

มากแลว แตอยางนอยจากรายงานตางๆ ก็ทําใหวงวิชาการภาษาศาสตรก็มีขอมูลการศึกษาเกี่ยวกับ

ชาติพันธุและภาษานี้บันทึกไวเปนหลักฐานใหไดศึกษากันตอไป     

 ความสําคัญของภาษาเท็น นอกจากจะเปนภาษาท่ีใกลจะสูญและหาอานไดยากแลว ยังมีจุดที่

นาสนใจคือ แมวาหลี่ฟางกุยจะมีความเห็นวาภาษานี้ใกลเคียงกับภาษามัก (Mak หรือมาก) และ

ภาษาสุย (Sui) แตก็ไมไดจัดใหเปนภาษาถ่ินของภาษาใดภาษาหนึ่ง  ดวยมีลักษณะจําเพาะท่ี

จําเปนตองแยกออกมาเปนอีกภาษาตางหาก อีกประการหนึ่งที่สําคัญคือ ภาษาเท็นมีพยัญชนะและสระ

จํานวนมาก ในบรรดาเสียงท่ีมีจํานวนมากนี้นี่เอง จึงครอบคลุมเสียงพยัญชนะและสระของสมาชิกทุก

ภาษาในแขนงตง-สุย ขณะเดียวกันก็มีเสียงที่พิเศษเฉพาะภาษาเท็นที่ไมพบในภาษาอ่ืนอีกดวย  

นักภาษาศาสตรจีนอยาง เชน เหลียงหม่ินและจางจวินหรู(1996) จึงไดใชภาษาเท็นเปนตนแบบในการ

สืบสรางระบบเสียงของแขนงภาษาตง-ถาย( Dòng Tái ตงคือชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งของภาษากัม 

จึงตรงกับคําวา Kam-Tai)  

 การพรรณนาภาษาในบทความน้ี เน่ืองจากพบวาคําภาษาเท็นมีท้ังคําเฉพาะเผาพันธุ คํารวม

เชื้อสายในตระกูลไท มีบางคําพบรองรอยการพองกับภาษาไทยถิ่นตางๆ และคําพองท่ีคลายกับ

ภาษาจีน ดังนั้นตลอดทั้งบทความนี้หากพบคําประเภทน้ีจะไดทําอรรถาธิบายไว โดยใชรูปแบบดังนี้ 

ภาษาจีน(จ.=คําจีน พินอิน,ความหมาย) ภาษาจีนโบราณ (จ.โบ.=คํา, ความหมาย) 1 ภาษาไทย(ท.=คํา, 

ความหมาย)  ภาษาไทยถิ่นอีสาน(อ.=คํา,ความหมาย) ซึ่งในการระบุความหมายของคํานั้น หากมี

ความหมายตางกันจะระบุความหมายของภาษาที่นํามาเปรียบเทียบ หากมีความหมายเหมือนกันก็จะ

ไมระบุความหมาย    

  

                                                 
1 ขอมูลเสียงภาษาจีนโบราณ สืบคนจาก “พจนานุกรมเสียงภาษาถ่ินจีน”  เขาถึงไดทาง http://cn.voicedic.com/  เสียงภาษาจีน

โบราณนี้คือขอมูลการบันทึกในเอกสารท่ีชื่อ “กวางยวิ่น”( ) เปนบันทึกเสียงอานภาษาจีนที่เขยีนขึ้นในสมัยซง(ค.ศ.1008) นับเปน

ขอมูลการบันทกึเสียงภาษาจีนโบราณท่ีมีความสมบูรณมากท่ีสุดที่นักภาษาศาสตรชาวจีนใชเปนหลักฐานอางอิงเสียงภาษาจีนโบราณ ผู

แตงคือ เฉินเผิงเหนียน และ ชิวยง  ( Chén Péngnián, Qiū Yōng)  
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2.ระบบเสียง  

เกี่ยวกับการจัดแบงตระกูลภาษา นักภาษาศาสตรจีนมีความเห็นตรงกัน คือ จัดภาษาเท็นไวใน

ตระกูลภาษาจีน-ทิเบต สาขาจวง-ตง แขนงตง-สุย มีภาษาที่ใกลชิดคือ ภาษาเหมาหนาน ภาษาสุย 

ภาษาตง(กัม) และภาษามูหลาว ไมมีตัวอักษร (แผนภูมิถัดไปน้ีผูเขียนสรางข้ึนมาจากการจัดแบงของ 

Liánɡ Mǐn,Zhānɡ Jūnrú (1996) โดยไดขยายความเพ่ิมเติมในสวนสมาชิกภาษาตางๆ ท่ีพูดอยูใน

ประเทศจีน)   

  

แผนภูมิที่ 2.1 : การจัดแบงภาษาสาขาจวง-ตง 

 โปเหวินเจอไดติดตามเหลียงหมิ่นและจางจวินหรู นักภาษาศาสตรผูเชี่ยวชาญภาษาตระกูลไท

ของจีนลงพ้ืนที่ภาคสนามเพ่ือศึกษาภาษาในมณฑลกุยโจว ณ เวลานั้น ภาษาท่ีลงไปเก็บขอมูลก็คือ

ภาษาเท็นนี่เอง จนกระทั่งป 1993 โปเหวินเจอก็ไดลงพ้ืนอําเภอผิงถางและฮุยสุยอีกครั้งเพ่ือเก็บขอมูล

ทําวิจัยอยางจริงจัง จนกระท่ังเรียบเรียงเปนหนังสือ “การศึกษาวิจัยภาษาหยางหวง” ไดเปนผลสําเร็จ 

ในหนังสือเลมนี้ ไดใหขอมูลระบบเสียงภาษาเท็นแบงเปนพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต (Bó 

Wénzé:1997, 20-30)  ดังน้ี    

2.1 พยัญชนะ  ภาษาเท็นมีพยัญชนะ 71 เสียง แบงเปน  

(1) เสียงพยัญชนะตนเดี่ยว 32 เสียง  

(2) เสียงพยัญชนะเปลี่ยนเปนเพดาน 1  ภาษาจีนเรียกวา È huà 

shēngmǔ ไดแก พยัญชนะท่ีมีการออกเสียงฐานกรณของพยัญชนะเดิมควบคูกับ

                                                 
1 เสียงพยัญชนะแบบน้ีในหนังสือ “นานาภาษาในเอเชียอาคเนย : ภาษาตระกูลไท” (สุริยา, 2548: หนา 134)  เรียกวา “เสียง

รอง”   (secondary articulations) เปนลักษณะของการออกเสียงรองเสริมกับการออกเสียงหลัก เสียงท่ีภาษาจีนเรียกวา

พยัญชนะชุดเปล่ียนเปนริมฝปาก คือเสียง labialization เปนการออกเสียงแบบหอปากไปพรอมกัน และเสียงที่ภาษาจีน
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เพดาน เสียงชนิดนี้คลายกับการออกเสียงภาษาไทย พย- สย- พยัญชนะประเภทนี้

มี 16 เสียง 

(3) เสียงพยัญชนะเปลี่ยนเปนริมฝปาก ภาษาจีนเรียกวา Chún huà 

shēngmǔ ไดแกพยัญชนะท่ีมีการออกเสียงฐานกรณของพยัญชนะเดิมควบคูกับ

ริมฝปาก คลายกับพยัญชนะควบกล้ํา กว- คว- ในภาษาไทย พยัญชนะประเภทนี้มี 

21 เสียง   

(4) เสียงพยัญชนะควบกล้ํา มี 2 เสียง คือ /pr/ และ /kr/ ดังขอมูลในตารางตอไปน้ี      

 

พยัญชนะเดี่ยว 

p   ph   ˀb  m  ˀm  v  w ˀw  

ts  tsh      s r   

t  th  ˀd  n   ˀn l      

ȶ ȶh  ȵ ˀȵ  ɕ  j ˀj 

k  kh    ŋ  ˀŋ h ɣ    

Ɂ          

พยัญชนะเปลีย่นเปนเพดาน(พยัญชนะเสียงรอง /-j/) 

pj phj ˀbj mj ˀmj  vj    

tsj  tshj      sj rj   

tj thj  ˀdj  nj   ˀnj lj     

พยัญชนะเปลีย่นเปนริมฝปาก (พยัญชนะเสียงรอง /-w/) 

pw   phw   ˀbw  mw  ˀmw      

tsw  tshw      sw rw   

tw    nw    lw     

ȶw ȶhw  ȵw       

kw  khw      ŋw  ˀŋw hw     

พยัญชนะควบกลํ้า 

pr kr         

 

                                                                                                                                             
เรียกวาพยัญชนะชุดเปล่ียนเปนเพดาน คือเสียง palatalization  เปนการออกเสียงแบบยกลิ้นสวนหนาไปพรอมกัน    
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คําอธิบายเสียงพยัญชนะ  

1. เสียงพยัญชนะ/ˀb , ˀd, ˀbj , ˀdj , ˀbw / ออกเสียงแบบมีเสียงกัก / ˀ/ 

นําหนา  แตเนื่องจากไมมีการเปรียบตางกับ /b , d, bj , dj , bw / ในบทความจึงไม

ใส /ˀ/ นําหนาพยัญชนะชุดนี้  

 2.เสียง /h/ ปฏิภาคกับเสียง [x] สามารถแทนกันไดโดยอิสระ  

 3.เสียง /v/ ปฏิภาคกับเสียง  /f/ สามารถแทนกันไดโดยอิสระ สวนมากพบในคํายืม

ภาษาจีน ถาเปนคํายืมจีนเกาจะออกเสียง /v/ ถาเปนคํายืมจีนใหมจะออกเสียง /f/  

  4. เสียงควบกล้ํา /pr-/เมื่อออกเสียงคําเดี่ยว จะออกเสียงเปน /pər-/ แตเมื่อเปน

คําท่ีอยูในประโยค เสียงควบกล้ํา /r/ จะหายไป เหลือเพียงเสียงพยัญชนะตน /p/     

  5. เสียง / ˀb , ˀm/ บางคร้ังแปรอิสระกับ / ˀd , ˀn/ แตสามารถหาคูเปรียบตาง

ได จึงตัดสินใหมีเสียง     / ˀb , ˀd , ˀm, ˀn / 

 6.พยัญชนะ /tsh, ȶh/ พยัญชนะเปลี่ยนเปนเพดานแข็ง /tshj/ และพยัญชนะ

เปลี่ยนเปนริมฝปาก /mw,tshw, ȶw, ȶhw, hw/ เปนพยัญชนะของคํายืมภาษาจีน 

ในจํานวนนี้ เสียง /hw, ȶw, ȶhw,tshj/ เปนพยัญชนะของคํายืมภาษาจีนใหม  

 

2.2 สระ ตามวิธีการวิเคราะหระบบเสียงแบบจีน ภาษาเท็นแบงเสียงสระเปน สระเด่ียว 8 

เสียง และ สระประสม ซึ่งสระประสมแบงไดสี่แบบคือ (1) สระประสมกับหางสระ 1ที่เปนอรรธสระ 

/i,u/ จํานวน 12 เสียง   (2) สระประสมกับหางสระที่เปนพยัญชนะนาสิก /m,n,ŋ/ จํานวน 26 เสียง   

และสระประสมกับหางสระที่เปนพยัญชนะเสียงกัก/p,t,k/ จํานวน 25 เสียง   รวมทั้งสิ้นมีเสียงสระ

จํานวน 71 เสียง ดังน้ี   

 

 

 

 

 

 

                                                 
1  เกี่ยวกับคําศัพทน้ี มีความจําเปนตองอธิบายดังน้ี ตามหลักทางภาษาศาสตรจีน สวนท่ีอยูถัดจากพยัญชนะตนนับเปนเสียง

สระท้ังหมด เชน คําวา tian  เสียง /t/ เปนพยัญชนะตน เสียงสระท้ังหมดของคําน้ีคือ  /ian/ ในสระท้ังหมดของคําๆน้ี เสียง 

/i/ เปนหัวสระ( yùntóu) เสียง /a/ เปนทองสระ ( yùn fù)  และเสียง /n/ เปนหางสระ (

yùnwěi)   เพื่อใหผูอานไดทราบแนวคิดการวิเคราะหตามแนวทางภาษาศาสตรจีน จึงจะเรียกตามท่ีนักวิชาการจีนใช     



76 | ห น้ า  
 

Volune 22 Issue 32 September – December 2017 
 

 

สระ 

เดี่ยว 

     หาง  

     สระ  

สระประสม 

อรรธสระ นาสิก เสียงกักไมระเบิด 

i  u m n ŋ p t k 

สระพยางคเปด สระพยางคปด 

i  iu im in iŋ ip it ik 

e  eu em en eŋ ep et ek 

ɛ  ɛu ɛm ɛn ɛŋ ɛp ɛt ɛk 

a ai au am an aŋ ap at ak 

 a: a:u a:m a:n a:ŋ a:p a:t a:k 

ə əi əu əm ən əŋ əp ət ək 

 ɔi  ɔm ɔn ɔŋ ɔp ɔt ɔk 

o oi   om on oŋ  ot ok 

u ui     un uŋ  ut uk 

ɿ         

คําอธิบายเสียงสระ  

1. สระเดี่ยวทุกเสียงเปนเสียงส้ันทั้งหมด ไมมีการเปรียบตางของสระสั้นยาว มีเพียง

สระ /a/ เสียงเดียว จะมีการเปรียบตางของเสียงสั้นยาวก็ตอเมื่อมีหางสระ 

2. สระเดี่ยวทุกเสียงเกิดโดยลําพังได ยกเวน /ɔ/ ไมเกิดโดยลําพัง แตจะเกิดเปน

สระประสมกับสระสวนอื่น 

3. สระ / ɿ / เปนสระเดี่ยวในคํายืมภาษาจีนเทานั้น 

4. สระหนา /i, e, ɛ / จะประสมกับอรรธสระหลัง /u/ เทานั้น สวนสระหลัง /ɔ, 

o, u/ จะประสมกับอรรธสระหนา /i/ เทานั้น สวนสระ /a/ และสระกลาง /ə/  

สามารถประสมไดกบัอรรธสระท้ังสองเสียง ทําใหสระ/a, ə / ประสมกับหาง

สระไดครบทุกเสียง 

5. นอกจากน้ียังพบกฎเกณฑอีกอยางหนึ่งคือ สระหลังนอกจากจะไมเกิดกับอรรธ

สระหลัง /u/ (ซึ่งใกลเคียงกับพยัญชนะ bilabial /w/) แลว ยังมักไมเกิดกับหาง

สระที่มีฐานกรณ bilabial คือ /m,p/ ดวย จากตารางจะเห็นวา สระ /u/ ไม

ประสมกับหางสระที่มีฐานกรณ bilabial อยางแทจริง     
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2.3 วรรณยุกต ตามหลักภาษาศาสตรจีนแบงวรรณยุกตเปนสองแบบคือ วรรณยุกตในคําสระ

เปด(นักภาษาศาสตรไทยเรียกวาคําพยางคเปน) คือ คําท่ีมีสระเดี่ยว คําที่มีหางสระเปน

อรรธสระ /i, u/ และคําท่ีมีหางสระเปนเสียงนาสิก /m, n, ŋ/ กับอีกประเภทหน่ึงคือ 

วรรณยุกตในคําสระปด(นักภาษาศาสตรไทยเรียกวาคําพยางคตาย) ไดแก คําท่ีมีหางสระ

เปนเสียงกัก /p, t, k/ ดังน้ี  

คําสระเปด-ปด เลขกํากับเสียง ระดับเสียง ตัวอยางคําศัพทสระเปด 

สระเปด เสียงท่ี 1  11 ram1 ดํา(นา) 

เสียงท่ี 2 =7 35 ra2 สอง 

เสียงท่ี 3 =9 213 ra3 เนิน1 

เสียงท่ี 4 =10 33 ra4 หนา 

เสียงท่ี 5 =8 42 ra5 นา 

เสียงท่ี 6  53 la6 หา 

สระปด  เสียงท่ี 7 35/55 rak7 รัก(วัสดุเคลือบมัน) 

เสียงท่ี 8 42 rak8 ซัก(ผา) 

เสียงท่ี 9 213 ra:k9 กระดูก 

เสียงท่ี 10 33 ra:k10 สนิม 

  คําอธิบายเสียงวรรณยุกต   

1. เนื่องจากนักภาษาศาสตรจีนมองวา การท่ีคํามีสระเปดหรือปดมีผลตอเสียง

วรรณยุกตที่แตกตางกัน จึงแบงเสียงวรรณยุกตออกเปนสองชุด คือ วรรณยุกตของคําสระเปดกับ

วรรณยุกตของคําสระปด  แตจากตารางเสียงวรรณยุกตจะเห็นวา เสียงวรรณยุกตของสระปดทั้งหมด

ซ้ํากับเสียงวรรณยุกตของสระเปด ดังน้ันหากไมคํานึงถึงเสียงสระ จะพบวาภาษาเท็นมีเสียงวรรณยุกต

ที่แทจริงเพียง 6 เสียง คือ /11,35,213,33,42,53/   

2. วรรณยุกตเสียงท่ี 7 คือ /35,55/ แปรอิสระซึ่งกันและกัน ออกเสียงใดก็ได  

     2.4 โครงสรางพยางค (C=Consonant ,V=vowel) พยางคในภาษาเท็นประกอบดวย

พยัญชนะ สระและวรรณยุกต ในสวนของโครงสรางพยัญชนะตนมีสองตําแหนงคือ /C/ และ /CC/     

(/CC/ มีสองเสียงคือ /pr, kr/ สวนพยัญชนะเปลี่ยนเปนริมฝปาก /Cw/ และพยัญชนะเปล่ียนเปน

เพดาน /Cj/ จัดวาเปนพยัญชนะเดี่ยว /C/)  สวนเสียงสระมีสระเดี่ยวกับสระประสม โดยวิเคราะหวา

สระมีหัวสระ(V) ทองสระ(V) และหางสระ  สวนท่ีเปนหัวสระคือ /V/ สวนที่เปนทองสระคือ /V/ แต

                                                 
1 หากเทียบภาษาเท็นกับภาษาไทยก็จะเห็นไดวา ความสัมพันธของเสียง /r-n/ เปนคูเสียงปฏิภาคกันอยางเห็นไดชัด ตัวอยางคู

คําอ่ืน ๆ เชน /ram4/ “นํ้า” /ra2/ “หนา”   /rəu1/ “เหนือ” เปนตน 
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สวนที่เปนหางสระอาจจะเปนสระ/V/  คือ /u, i/ หรือเปนพยัญชนะ /C/ คือ /m, n, ŋ, p, t, k/  ดัง

ขอมูลตอไปน้ี  

   C V ma1 “หมา” ȶe3 “แก” ro6 “ร่ัว” 

CCV pra5pra5 “เสียงนํ้าไหล”   

CCVV kra:u5 “เตา”    

C C V C (หางสระท่ีเปนพยัญชนะ) prin2 “เงิน money” kren1 “แตน”  

C V V (มีหางสระท่ีเปนสระ) pa:i1 “ไป” məu5 “หมู” ra:u1 

“เรา” 

C V C (หางสระท่ีเปนพยัญชนะ) tɔk9 “ตก” pɛt9 “แปด” tap7 “ตับ” 

สรุปโครงสรางพยางคในภาษาเท็นไดเปน +C ±C +V ±V ±C     

3 ระบบคํา ถิ่นที่อยูของชาวหยางหวงอยูในหุบเขาลึกหางไกลจากชนกลุมอ่ืน นับแตอดีตมามี

การติดตอกับชนกลุมอ่ืนนอยมาก ภาษาเท็นจึงมีพัฒนาการเปนเอกเทศมาอยางตอเนื่องและยาวนาน

โดยไมไดรับผลกระทบจากอิทธิพลของภาษาอ่ืน  ทําใหภาษาเท็นยังคงรักษาลักษณะทางภาษาของ

แขนงตง-สุยแทๆเอาไว สิ่งน้ีเองจึงเปนขอสําคัญของภาษาเท็นที่นักภาษาศาสตรจีนนํามาใชเปนตนแบบ

ภาษาในการสืบสรางหาระบบเสียงที่แทจริงของแขนง ตง-สุย  เหตุที่มีคําศัพทรวมกับภาษาแขนงตง-สุย

จํานวนมาก ประกอบกับลักษณะทางภาษาอ่ืนๆท่ีสอดคลองกับสมาชิกในสาขาน้ี นักภาษาศาสตรจีนจึง

จัดภาษาเท็นไวในสาขาภาษาจวง-ตง แขนงภาษาตง-สุย   

อยางไรก็ตาม พ้ืนท่ีอยูอาศัยของชาวหยางหวงแวดลอมไปดวยชนกลุมอ่ืน เชนชาวฮ่ัน ชาว

เหมียว และชาวปูอี กอนถึงปลายสมัยราชวงศชิงชาวหยางหวงติดตอกับชาวปูอีอยางแนนแฟน ชาว 

หยางหวงบางสวนหันมาใชภาษาปูอีเปนหลัก ทําใหคําศัพทภาษาปูอี(แขนงจวง-ไต) ถายเทเขาสูภาษา

เท็นจํานวนมาก จวบจนการเขามาของชาวฮ่ันในชวงปลายสมัยราชวงศชิงทําใหภาษาจีนปจจุบันถายเท

เขาสูภาษาปูอี  และสงผานเขาสูภาษาหยางหวงไปโดยปริยาย จากเดิมท่ีภาษาเท็นยืมคําจีนเกาผาน

ภาษาปูอีชุดหน่ึงแลว ก็ยืมภาษาจีนใหมเขาไปสมทบอีกในชวงปลายสมัยชิงเปนตนมา   

นอกจากคําศัพทรวมเชื้อสายแลว ยังมีคําศัพทเฉพาะเผาพันธุภาษาเท็นที่ไมพองกับสมาชิก

ภาษาในสาขาจวง-ตง คําศัพทสวนใหญเปนคําโดดพยางคเดียวและมีคําสองพยางคและสามพยางคบาง

แตไมมาก มีคําประสมสองพยางคท่ีเกิดจากการประสมของคําโดด มีคํารวมเชื้อสายท่ีภาษาตระกูลไท-

จีน มีคํายืมจีนเกาและคํายืมจีนใหม       ดังรายละเอียดตอไปนี้       
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  3.1 คําโดด แบงไดดังน้ี    

(1) คําโดดพยางคเดียว  เปนคําหนึ่งพยางคที่มีความหมายในตัวเอง   สามารถ

ใชไดโดยอิสระ ตัวอยางคําตอไปน้ีเทียบกับภาษาสาขาจวง-ตงที่ใกลชิดกันสามแขนงคือ แขนง

จวง-ไต ไดแก ภาษาไต คัดมาจาก “ปริทรรศนภาษาไต” (Yù Cuìróng, Luō 

Měizhēn:1979) ภาษาจวงคัดมาจาก “ปริทรรศนภาษาจวง” (Wéi Qìngwén, Tán 

Guóshēng:1980) ภาษาปูอีคัดมาจาก “ปริทรรศนภาษาปูอ”ี (Yù Cuìróng:1980)  แขนงตง-

สุย ไดแก ภาษาตงคัดมาจาก “ปริทรรศนภาษาตง” (Liáng Mǐn:1979)   ภาษาสุยคัดมาจาก 

“ปริทรรศนภาษาสุย” (Zhāng Jūnrú:1980) ภาษาเหมาหนานคัดมาจาก “ปริทรรศนภาษา

เหมาหนาน” (Liáng Mǐn:1980) ภาษามูหลาวคัดมาจาก “ปริทรรศนภาษามู หลาว” (Wáng 

Jūn, Zhèng Guóqiáo:1979) ภาษาเท็นคัดมาจาก “การศึกษาวิจัยภาษาหยางหวง” (Bó 

Wénzé:1997) และแขนงภาษาหลี ไดแก ภาษาหลี คัดมาจาก “ปริทรรศนภาษาหลี” 

(Ōuyáng Juéyà, Zhèng Yíqīng:1979)    

ตัวอยางคําศัพทรวมเชื้อสาย 

 ไทย วัน เดือน ฝน น้ํา ไก นอง ลูก มด 

จวง-ไต ไต van2 dǝn1 fun1 nam4 kai5 nɔŋ4 luk8 mot8 

จวง ŋon2 dɯn1 fɯn1 nam4 kai5 nu:ŋ4 lɯk8 mot8 

ปูอี ŋon2 dɯ:n1 vɯn1 zam4 kai5 nuaŋ4 lɯɁ8 mat8 

ตง-สุย ตง man1 ȵa:n1 pjǝn1 nam4 a:i5 noŋ4 la:k10 mǝt8 

สุย van1 njen2 fǝn1 nam3 qa:i5 nu4 la:k8 mǝt8 

เหมาหนาน van1 njen2 fin1 nam3 ka:i5 nuŋ4 la:k8 mǝt8 

มูหลาว fan1 njen2 kwǝn1 nǝm4 ci1*¹ nuŋ4  la:k8 mƔǝt8*² 

เท็น Ɂmun1 Ɂnjen1 vun2 ram4 ka:i5 nuŋ4 la:k10 mɔt8 

หลี หล ี van1 ȵa:n1 fun1 nam3 khai1 ɡu:ŋ4 ɬɯ:Ɂ7 puȶ8 

*¹จ. = jī   *² จ. = mǎyǐ     
ตัวอยางคําศัพทเฉพาะเผาพันธุภาษาเท็น 

kuk7 เสื้อ  roŋ1 พูด  liŋ1 ภูเขา  da:n1 ช่ือ 

ɣai2 รองเทา tam5 เมฆ tǝm6 ผลไม pe2 ขาย 

 ŋwaŋ2 ผ ี mǝm6 ปลา kaŋ1 หญา re3 ซื้อ 



80 | ห น้ า  
 

Volune 22 Issue 32 September – December 2017 
 

(2) คําโดดสองพยางค    คือคําท่ีแตละพยางคหรือสวนใดสวนหนึ่งของ

พยางค ไมสามารถแยกออกจากกันและมีความหมายโดยอิสระได  ไมใชลักษณะของการเติม

หนวยคําเติมเพ่ือใหมีความหมายทางไวยากรณใดๆและไมใชคําประสมมักเปนคําซ้ําเสียง อาจจะ

ซ้ําพยัญชนะหรือไมก็ซ้ําสระ ลักษณะคลายกับคําซ้ําหรือคําซอนเพ่ือเสียงในภาษาไทย บางคํา

เกิดจากการเลียนเสียงธรรมชาติ ตัวอยางคําเชน  

คํา ความหมาย  คํา ความหมาย  คํา ความหมาย 

sɛ4 rɛm4 ลังเล ŋa4 ŋap8 ครีบปลา pɛk9 ȵɛk9 กะรุงกะร่ิง 

laŋ2  le4 ป mɔn2 tɔn2 ขมุกขมัว kau5 kuk10 นกกาเหวา 

(3) คําโดดหลายพยางค  คําท่ีมีจํานวนพยางคมากกวาสองพยางคขึ้น

ไปสวนมากเปนคําประสมท่ีประกอบขึ้นมาจากหนวยคําหลายหนวยคํา  ซึ่งแตละหนวยคํา

สามารถแยกออกจากกันและมีความหมายในตัวเองได สวนคําหลายพยางคท่ีถือเปนคําโดดแทๆ 

มีไมมาก และยังคงลักษณะเดนของคําโดดก็คือ มีการซ้ําเสียงพยัญชนะหรือไมก็สระเหมือนกับ

คําโดดสองพยางค ตัวอยางคําเชน  

คํา ความหมาย  คํา ความหมาย 

taŋ2 tam2 tjɛk9 กี่ทอผา  tak7 ti4 tau1 เงา 

    3.2 คําที่มีการเติมพยางคอื่น มีดังนี้   

   3.2.1 หนวยคําเติมหนา เกิดจากการนําคําโดดที่มีความหมายในตัวเองมา

เติมหนาคําอ่ืน อาจใชคําเดิมทั้งคําหรือมีการแปรเสียง เมื่อเติมแลวความหมายเดิมลดความสําคัญลงไป 

หรืออาจไมแสดงความหมาย แตเติมเพ่ือใหเปนหนวยคํานําหนาเทานั้น ตัวอยางเชน 
 คําเติมหนา ความหมาย

เดิมของคํา  

ความหมายเม่ือแปร

สภาพเปนหนวยคํา

เติม 

ตัวอยางคํา (บรรทัดบนเปนคําภาษาเท็น บรรทัดลางเปน

ความหมาย สวนสัญลักษณ ~ คือคําท่ีนํามาเติม)  
การแปรเปน

หนวยคําเติม 

/nəi4/  แม ใชเติมหนาชื่อสัตว

โดยไมไดระบุวาเปน

ตัวผูหรือตัวเมีย1 

̴ Ɂmɛ1 ̴ məm4 ̴ kren1 ̴ kha1 raŋ6  

/nəi4/ แพะ เสือ แตน กระตาย 

/ɣəu4/  ใน เติมหนาชื่อสถานท่ีท่ี

มีพยางคเดียว 

̴ vu2 ̴ tsu1 ̴ kho5 ̴ thən2 

/ɣa:u4/ ชื่อหมูบาน  

ขาผ ู

ชื่ออําเภอ  

ผิงถาง  

ชื่อหมูบาน 

โข 

ชื่อฝาย 

ลิ่วถง 

/la:k10/  ลูก  สิ่งของหรือผลไมท่ีมี ̴ rjɛk9 ̴ ruŋ2(เผ็ด) ̴  mjɛ4 ra4 rip7 

                                                 
1 แตหากตองการระบุวาเปนสัตวตัวเมีย จะวางคําวา /nəi4/ ไวหลังชื่อสัตว เชน /ka:i5 nəi4/ แปลวา “ไกตัวเมีย”  
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/la4,ra4/ ลักษณะเปนลูก  เผือก พริก กระสุน มะเขือเทศ 

/ai1/ คน/ผู  

(ลักษณนาม) 

เติมหนาชื่อกลุมคน 

เชน ชนเผาอื่น  

̴ ba:n1 ̴ Ɂmjɛk1 ̴ ko3 ̴ je3 

/ai1/ ผูชาย ผูหญิง ชาวฮั่น ชาวปูอี 

  3.2.2 หนวยคําเติมทาย  คําที่เติมมาขางทายอาจจะเปนการซ้ําคําเดิม หรือ

ซ้ําเพ่ือเสียง หรือเสริมเปนสรอยคํา เมื่อเติมแลวมีผลทําใหคําเดิมเพ่ิมความหมายกวางข้ึน เขมขนข้ึน 

ชัดเจนขึ้น ลักษณะเชนนี้พบไดทั่วไปในภาษาตระกูลไท สําหรับภาษาเท็นพบวิธีการใชหนวยคําเติมดังนี้    

(1) การซํ้าคํา เปนการซ้ําคําเดิมแบบ AA โดยไมมีการแปรของรูป

คํา เมื่อซํ้าคํานามและคําลักษณนามทําใหเปนพหูพจน มีความหมายวา “ทุก/แตละ” เมื่อซ้ํา

คําคุณศัพททําใหความหมายเขมขนขึ้น  เม่ือซ้ําคํากริยาทําใหเกิดการกระทําแบบไมตั้งใจทํา หรือทํา

แบบผิวเผิน สวนการซ้ําคําบอกทิศบอกความหมายขั้นสุดวา “ที่สุด” ตัวอยางคําเชน  
คํา คําเดิม ความหมายเดิม คําใหม ความหมาย 

ลักษณนาม ai1 คน/ผู ai1 ai1 ทุกคน 

to2 ตัว  to2 to2 ทุกตัว 

นาม Ɂme1 ป  Ɂme1 Ɂme1 ทุกป 

van2 วัน van2 van2 ทุกวัน  

คุณศัพท va:n1 หวาน va:n1 va:n1 หวานๆ 

wa:ŋ2 สูง  wa:ŋ2 wa:ŋ 2 สูงๆ 

กริยา  dɔm5 ดู dɔm5 dɔm5 ดูหนอย ลองๆดู 

pa:i1 / taŋ 1 ไป – มา pa:i1 pa:i1 taŋ 1 taŋ 1 ไปๆมาๆ 

คําบอกทิศ rəu1 เหนือ/บน rəu1 rəu1 บนสุด เหนือสุด 

te3  ลาง/ใต te3 te3 ลางสุด ใตสุด 

(2) การซํ้าเสียงพยัญชนะหรือสระ เปนการซ้ําคําเดิม แตแปร

เสียงพยัญชนะตนหรือเสียงสระ  ทําใหคําหนาและหลังเกิดเปนเสียงที่คลองจองกัน เมื่อซ้ําแลวมีผลทํา

ใหมีความหมายแปรไปจากเดิมคือ ทําใหคําเดิมเกิดมีภาพพจนที่ชัดเจนข้ึน  

คําเดิม ความหมายเดิม คําใหม ความหมาย 

tsai6 ครบ tsai6 tsap7 เปนระเบียบ

เรียบรอย 

pɔŋ4  พอง pɔŋ4 ȵɔŋ4 ปุกปุย 

ɣeu6 สะอาด ɣeu6 sjeu6 ปลอดโปรง 

ŋai2 โง ŋai2 ŋɔk8 โงเงา 

(3) การเติมพยางคเสริมสรอย  พยางคที่เติมเขามาทําหนาท่ีบอก 
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ภาพพจนใหชัดเจนขึ้น มีหลายรูปแบบ ไดแก (a.) แบบ ABAC เปนการนําคําพยางคเดียวมาซ้ํากัน

แบบ ABAC และเติมพยางคเสริมสรอยเขามาในตําแหนง B และ C คําท่ีเติมไมมีความหมายใดๆ เปน

เพียงเสียงสรอยคําเทานั้น (b.) แบบ ABB พยางคเสริมสรอยที่เปนเสียงคลองจอง มักเติมหลังคําเรียก

สี คําเรียกรส หรือคําคุณศัพท พยางคที่เติมไมสามารถเกิดโดยลําพัง และไมมีความหมายใดๆ แตเมื่อ

เติมแลวจะเกิดเปนสรอยคําและทําใหเกิดภาพพจนที่ชัดเจนขึ้น ตัวอยางคําเชน   

รูปแบบ คําเดิม ความหมาย คําใหม เทียบความหมาย 

ABAC kau1 เบี้ยว kau1 naŋ2 kau1 tsa5 บิดๆเบีย้วๆ  

ABB thəm3 เปรี้ยว thəm3 ȵəm3 ȵəm3 เปรี้ยวจีด๊ๆ  

ABB kam5 เขียว kam5 kut7 kut7 เขียวปดๆ  

      3.3 คําประสม1 คือการนําคําโดดที่มีความหมายในตัวเองมาประสมกัน แลวเกิดเปน

คําท่ีมีความหมายที่ใกลเคียงกับคําเดิม หรือเกิดความหมายใหม มีวิธีดังนี้ 1.แบบรวมคํา คือการนําคํา

โดดสองคําที่มีความหมายในตัวเองมาประสมกัน  เม่ือประสมกันแลวคําทั้งสองตางแสดงความหมาย

เทาๆกัน ความหมายใหมที่เกิดขึ้นใกลเคียงหรือเกี่ยวของกับคําเดิมทั้งสองคํา 2.แบบขยายความ คือ

การนําคําสองคํามาเรียงตอกัน คําหนาทําหนาที่บอกความหมายหลัก คําหลังทําหนาบอกชื่อเฉพาะ 

หรือขยายความหมายของคําหนาใหชัดเจนขึ้น 3. แบบกริยากรรม คือ คําประสมที่คําหนาเปนคํากริยา

และคําที่ตามมาเปนกรรมท่ีรับการกระทําของกริยาขางหนานั้น  เมื่อประสมแลวเกิดเปนความหมาย

ใหมที่แปรมาจากความหมายเดิมของคําท้ังสอง 4.แบบประธานภาคแสดง คือ คําประสมที่คําหนาทํา

หนาที่เปนประธาน คําท่ีตามมาเปนภาคแสดงบอกลักษณะหรือการกระทําของประธานขางหนานั้น 5. 

แบบเสริมความ คือ คําประสมท่ีคําขางหนาเปนคําที่แสดงความหมายหลักสวนคําท่ีตามมาทําหนาที่

เสริมความหมายของคําขางหนาใหชัดเจนขึ้นแตไมใชการขยายความ ดังตัวอยางคําตอไปน้ี    

    

รูปแบบคํา

ประสม 

ตัวอยางคํา 

แบบรวมคํา ram4 la1 

น้ํา     ตา 

“น้ําตา” 

ten1 mjɛ2 

ตีน   มือ  

“ฝมือ” 

va:i4 nuŋ2 

พี่     นอง 

“พ่ีนอง” 

 pu4 nəi4 

พอ    แม 

“พอแม” 

tha:u4 rjɛ4 

สะใภ  เมยี 

“ผัวเมีย” 

แบบขยาย ɣəu4 kɛŋ2 təm6 men4 məm6 van2 məi4 reu2 Ɂnok9 ko6 

                                                 
1  วิธีวิเคราะหแบบน้ีเปนการวิเคราะหรูปแบบการประสมคําในภาษาจีน โดยใชเกณฑการเรียงลําดับคําและหนาท่ีของคําในแต

ละตําแหนง แบงเปน 1.  (Liánhé shì)หมายถึง แบบรวมคํา 2. (Xiūshì shì) หมายถึงแบบ

ขยายความ  3. (Dòng bīng shì)หมายถึงแบบกริยากรรม 4. (Zhǔ wèi shì) หมายถึง แบบ

ประธานภาคแสดง และ 5. (Bǔchōng shì) หมายถึง แบบเสริมความ  
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ความ 

ชฉ.=ช่ือเฉพาะ 

ขาว   ชฉ. 

“ขาวเกาเหลียง” 

ผลไม  ชฉ. 

“ลูกพลับ” 

ปลา     ชฉ. 

“ปลาชอน” 

ไม     ชฉ. 

“ตนเมเปล” 

นก      ชฉ. 

“นกพิราบ” 

แบบกริยา

กรรม 

Ɂjɛk9 ram4 

หิว     น้ํา  

“กระหาย” 

pɔk8 lɔŋ2 

พอ   ทอง 

“วางใจ” 

tɔk9 lən2 

ตก   หลัง 

“ลาหลัง” 

ȵit10 lɔŋ2 

หนาว  ทอง 

“ทอใจ” 

tit7 thoi3 

ลา   กวาง 

“ลาสัตว” 

แบบประธาน

กริยา 

la1van2 tɔk9 

ตะวัน     ตก 

“ทิศตะวันตก” 

la1van2 ok9 

ตะวัน     ออก 

“ทิศตะวันออก” 

məi4 tuŋ4 

ไม     ดัน 

“ไมเทา” 

ɣəu4 toŋ1 

ขาว   ตม 

“ขาวตม” 

kha1 roŋ6 

หู      ต้ัง 

“กระตาย” 

แบบเสริม

ความ 

rəu2 ka:i5 

เลา   ไก  

“เลาไก” 

la1 Ɂmut7 

ตา   มืด  

“ตาบอด”  

thaŋ6 lət7 

ชาง     เหล็ก 

“ชางเหล็ก” 

ai1 ȶɛ3 

คน  แก  

“คนแก” 

van2 mu2 

วัน    พรุง 

“วันพรุงนี”้ 

 

 3.4 คํายืมจากภาษาจีน จากการตรวจสอบและวิเคราะหขอมูลคําศัพทภาษาเท็น

พบวา มีคําศัพทที่จัดเปนคํายืมจากภาษาจีนสามแบบ ไดแก (1) คําศัพทรวมเชื้อสายตระกูลไทท่ียืม

ภาษาจีนเกา (2) คําประสมภาษาจีนเกากับภาษาเท็น (3) คํายืมภาษาจีนใหม และ (4) ภาวะแทรกซึม

ของภาษาจีนท่ีอิทธิพลตอภาษาเท็น ดังน้ี   

(1) คําศัพทรวมเชื้อสายตระกูลไทท่ียืมภาษาจีนเกา ในแวดวงนักวิชาการชาว

จีน ตัดสินวา คําศัพทในภาษาของชนกลุมนอยที่พองกันกับภาษาจีนนั้น เปนคําที่ยืมมาจากภาษาจีน

ทั้งนั้น  คําศัพทที่ยืมมาจากชาวฮ่ันตั้งแตอดีตเรียกวา “คํายืมเกา” จัดเปนคําศัพทภาษาจีนยุคกลาง

ประวัติศาสตร1  แตเนื่องจากคําศัพทสวนหนึ่งสามารถสืบสาวขึ้นไปถึงภาษาจีนยุคโบราณได ในแวดวง

นักวิชาการท่ีศึกษาภาษาไท-จีน จึงมีความเห็นวาเปนคําศัพทที่ภาษาจีนกับภาษาไทเคยใชรวมกันใน

อดีตไมใชคํายืม คําศัพทกลุมนี้สวนมากเปนคําโดดหนึ่งพยางค สามารถหาคูคําภาษาจีนกับคําท่ีพองกัน

ในภาษาอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับตระกูลไทไดและยังสอดคลองกับเสียงภาษาจีนโบราณดวย ลักษณะเดน

ของคํายืมเกาก็คือ เนื่องจากคํากลุมนี้มีใชในภาษาเท็นมาแตอดีต จึงปรับระบบเสียงและสมรรถนะของ

คําเขากับภาษาเท็นจนมีสถานภาพเปนสวนหนึ่งภาษาเท็นไปแลว  ลักษณะเชนนี้เกิดขึ้นในภาษาตระกูล

ไทในประเทศจีนทุกภาษารวมท้ังภาษาไทยดวย ทําใหคํายืมเกาสามารถใชเปนสวนประกอบของคํา

ประสมในภาษาเท็นไดอยางอิสระ ดังตัวอยางตอไปน้ี (รายการคําศัพทนี้คัดมาจากหนังสือปริทรรศน

ภาษาตางๆ ดังที่ไดชี้แจงรายชื่ออางอิงไวในหัวขอ 3.1)  

 

 

                                                 
1  การแบงประวัติศาสตรเสียงภาษาจีนโบราณมีสองยุคคือ ภาษาจีนโบราณยุคกอนประวัติศาสตร (หมายถึงชวงเวลานับต้ังแต 

1046 - 256 ปกอนคริสตกาล ) ภาษาจีนยุคกลางประวัติศาสตร(หมายถึงชวงเวลา ค.ศ. 420 - 927)   
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จวง-

ไต 

ไทย คํา

(ทอง) 

ที ่ เงิน ไฟ ถอย ถาน มา แมว 36.601 

ไต xam2 ti6 ŋǝn2 fai2 thɔi1 tha:n5 ma4 mɛu2 33.69 

จวง kim1 ti6 ŋǝn2 fei2 thoi5 tha:n5 ma4 meu2 39.67 

ปูอี tɕim1 zi6 ŋan2 vi2 tui1 tan5 ma4 miau5 38.11 

ตง-

สุย 

เหมา

หนาน 

cim1 ti6 ȵan2 vi1 thɔ:i5 tha:n5 mja4 mɛu4 53.88 

ตง ȶǝm1 ti6 ȵan2 pui1 thoi5+ tha:n5 ma4 meu4 52.45 

สุย ȶum1 ti6 ȵan3 vi1 ⁿdut7 tha:n5 ma4 meu4 54.48 

มูหลาว cǝm1 ti6 ȵan2 fi1 thoi5 tha:n5 ma4 mja:u4 46 

 เท็น ȶim1 to6 ȵan2 vi2 thui5 tha:n5 mjɛ42 ˀȵɛu3  

หลี หล ี kim3 ti:Ɂ8 kan1 fei1 thui3 tsaɯ1 ka3 mi:u2 22.33 

จีน กลาง 

jīn3 dì yín huǒ4 tuì tàn mǎ māo 

 

จ.โบ. krim dis ngrin huax thois thans mea mriëu  

 (2) คําประสมภาษาจีนเกากับภาษาเท็น สืบเนื่องจากคํายืมขางตน  จะเห็นวา

มีการสรางคําประสมที่คําหนึ่งเปนคํายืมจากภาษาจีนอีกคําหนึ่งเปนคําภาษาเท็น หรือทั้งสองตําแหนง

                                                 
1 ปริมาณคําศัพทรวมเชื้อสายในตารางแนวต้ังชองขวาสุดนี้ โปเหวินเจอ (Bó Wénzé.1997, p.190) ไดเปรียบเทียบคําศัพทพื้นฐาน

จํานวน 837 คํา พบวาภาษาเท็นมีคําศัพทรวมเชื้อสายกบัภาษาแขนงตง-สุยมากที่สุด คือ 50% ข้ึนไป(เวนเพียงภาษามูหลาว 46%) 

รองลงมาคือแขนงจวง-ไต สวนแขนงหลีมีคําศัพทรวมเชื้อสายนอยที่สุด ในสวนของภาษาไทยน้ัน ผูเขยีนไดนํารายการคําศัพทภาษาเท็น

ทั้งหมดในภาคผนวกของหนังสือการศึกษาวิจยัภาษาหยางหวง (Bó Wénzé.1997)  ซ่ึงมีทั้งหมด 1762 คํา คัดเลือกคําที่พองกับ

ภาษาไทยออกมาได 645 คํา นาํมาคํานวณคารอยละ พบวามีคําที่รวมเชื้อสายกนั 36.60%      
2 คํานี้ออกเสียงคลายกับคําเรียกชื่อปนกัษัตรป “มะเมีย” จากการลองนําคําเรียกชื่อปนกัษัตรมาเปรียบเทียบกับคาํศัพทรวมเชื้อสายไท-

จีน พบวามีความสอดคลองกัน บางสอดคลองกับคําเรียกชื่อสัตว บางสอดคลองกับคําเรียกชื่อปนักษัตร ไดแก ชวด ( Shǔ) ฉล ู(

Chǒu) ขาล ( Hǔ) เถาะ ( Tù) มะโรง( Lóng) มะเส็ง ( Shé)  มะเมีย( Mǎ) มะแม( Wèi) วอก(

Hóu) ระกา ( Jī) จอ( Gǒu) กุน ( Zhū)   
3 ภาษาจีนโบราณออกเสียงวา [krim] ภาษาจีนถิ่นกวางโจว [kam1] ภาษาถิ่นหม่ินหนาน [gim1] ภาษาถิ่นแคะ [gim1] ขอมูลน้ีสืบคน

จากเว็บไซดชื่อ Hànyǔ fāngyán fāyīn zìdiǎn “พจนานุกรมเสียงภาษาถิน่จีน”  
4 ภาษาจีนถิ่นทางตอนใตบางสําเนียงออกเสียง /h/ เปน /f/ คําวาไฟท่ีภาษาจีนกลางออกเสียงเปน วา /huǒ/ ภาษากวางโจวออกเสียง

วา /fo2/ ภาษาจีนแคะออกเสียงวา /fo3/   
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เปนคําภาษาจีนเกา สนับสนุนขอวิเคราะหที่วาคํายืมภาษาจีนผานกระบวนการนํามาใชจนมีสถานภาพ

เปนภาษาเท็นไปแลว รูปแบบการประสมคําก็เปนไวยากรณแบบภาษาเท็น ดังตัวอยางคําตอไปนี้ (จ.=

คําภาษาจีน/ท.=คําภาษาเท็น)    

 

ตําแหนงท่ี 1 (ท.) ตําแหนงท่ี 2 (จ.) คําประสมภาษาเท็น ความหมายใหม 

roŋ1 “พูด” ləi4 “สุภาพ” (จ.= lǐ)  roŋ1 ləi4 เกรงใจ 

ˀma1 ka:t9 “ผักกาด”  pwa:k10 “ขาว” (จ.= bái)  ˀma1 ka:t9 pwa:k10 ผักกาดขาว 

 

ตําแหนงท่ี 1 (จ.) ตําแหนงท่ี 2 (ท.) คําประสมภาษาเท็น ความหมายใหม 

wa1  “ดอก” (จ.= huā) laŋ2 le4 “แตร,ลําโพง” wa1 laŋ2 le4 ดอกลําโพง 

səi2 “เวลา” (จ.= shí) bwa:u2 “บาย ” səi2 bwa:u2 ตอนบาย 

 

ตําแหนงท่ี 1 (จ.) ตําแหนงท่ี 2 (จ.) คําประสมภาษาเท็น ความหมายใหม 

təi2 “ยก” (จ. tí ) ləi4 “เหตผุล” (จ. lǐ) təi2 ləi4 ยุติธรรม 

taŋ5 “ต่ัง” (จ. dèng) əi3 “เกาอี”้ (จ. yǐ) taŋ5 əi3 เกาอ้ี 

 (3) คํายืมภาษาจีนใหม ภายหลังการปฏิวัติวัฒนธรรม รฐับาลจีนปกครองและ

ดูแลความเปนอยูของประชาชนในประเทศอยางทั่วถึง ทําใหคําศัพทเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง 

การศึกษา วิทยาการตางๆ หลั่งไหลเขาสูภาษาของชนกลุมนอยเปนจํานวนมากและตอเนื่อง โดยที่ชน

กลุมนอยตางๆยืมคําศัพทภาษาจีนมาจากภาษาจีนสําเนียงทองถิ่นที่ใกลเคียง หรือไมก็ยืมจากภาษาจีน 

กลางโดยผานทางสื่อตางๆ ตัวอยางคําดังน้ี 

คําภาษาจีน คําอานพินอิน คําภาษาเท็น ความหมาย 

 fǎnduì fa:n2 dui คัดคาน 

 zhèngzhì tsən1 tsɿ1 การเมือง 

 gōngchǎng kuŋ4 tsaŋ2 โรงงาน 

 kāihuì kai4 wui1 ประชุม 

 xuéshēng ɕo5 sən4 นักเรียน 

(4) ภาวะแทรกซึมของภาษาจีนที่มีอิทธิพลตอภาษาเท็น หัวขอน้ีหมายความ

วามีคําชุดหน่ึงที่ภาษาเท็นก็มีใช ในขณะเดียวกันก็มีคํายืมจากภาษาจีนทั้งเกาและใหมที่มีความหมาย

เดียวกันใชดวย(บางคร้ังพบวามีลักษณะทางไวยากรณตางกัน) และยังพบรูปแบบคําประสมคําเดียวกัน

ที่มีท้ังยึดตามไวยากรณภาษาเท็นและตามไวยากรณภาษาจีนกลาวคือ ไวยากรณจีนวางสวนขยายไว
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หนาคําหลัก สวนภาษาเท็นวางสวนขยายตอจากคําหลัก ลักษณะเชนนี้เปนเหตุใหคําประสมสองพยางค

ในภาษาเท็นบางคํา  สามารถพูดสลับตําแหนงกันได ทั้งแบบ AB หรือ BA ตัวอยางคําดังนี้  

 

 

คําและความหมายในภาษาจนีทีภ่าษา

เท็นยืมมาใช 

ความหมาย 

ในภาษาเท็น  

คําภาษาเท็น ความหมาย 

ในภาษาเท็น  

pa:u4 ( bào เสือดาว) เสือดาว ja2 เสือดาว 

tsho1 wu1  

( Cuòwù ขอผิดพลาด) 

ขอผิดพลาด lɔŋ1 ผิด 

ljɛŋ2 ( liáng อาหาร) ธัญญาหารที่ตองเสยีภาษ ี ɣəu4 “ขาว” ที่ปลูกกิน 

เองไมตองเสียภาษ ี

ət7 ( yī หนึ่ง) ใชตอทายเลขสิบ เชน สิบเอ็ด to2 จํานวนนับเลข “หน่ึง” 

 

คําประสมแบบไวยากรณภาษาจีน AB คําประสมแบบไวยากรณภาษา

เท็น BA 

ความหมาย 

ȵi2     ram4 

น้ําคาง นํ้า 

ram4  ȵi2  

น้ํา     น้ําคาง  

น้ําคาง 

pe4   ˀnaŋ1 

น้ํามูก  ดั้ง(คํานี้แปลวา “จมูก”) 

ˀnaŋ1 pe4    

ดั้ง      นํ้ามูก 

น้ํามูก  

3.5 ตัวอยางคําศัพทภาษาเท็น ในตอนทายของหัวขอที่เกี่ยวกับคําศัพทนี้  เปนขอมูลคําศัพท

ภาษาเท็นที่พองกับภาษาตระกูลไทเพ่ือเปนประโยชนในการศึกษาคนควาตอไป  เกณฑการคัดเลือกคํา

พิจารณาจากคําที่มีพยัญชนะตน สระ หรือพยัญชนะทายพองกัน สวนที่ตางกันสามารถสันนิษฐานตาม

หลักสัทศาสตร เชน การสูญเสียง การเลื่อนของฐานกรณ การเปนเสียงปฏิภาคเปนตน    

 
a:n1 อานมา 

a:u1 เอา 

da:i1 ดี 

dai3 ได  

dai5 ตื้น 

dap7 ดับ 

dɔŋ1 ดง 

dɔŋ1 ญาติ(ดอง) 

dip7 ดิบ 

dit7 เด็ด 

djɛ1 สะดือ 

dok9 ดอก 

əm 3 อุม 

ɣa:n1 ไมคาน 

ɣa4 ฆา 

ɣam1 อม 

ɣam2 ขุน 

ɣam5 คํ่า 

ɣap8  รอบ  

ɣɔŋ1 รอง 

ɣəu4 ขาว 
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ɣəu4toŋ1 ขาวตม 

ɣɛp10 แคบ 

han3 ขยัน 

hɛk9 แขก 

ik7 แอก 

ja2 หญาคา 

jau2 เตาเผา 

jin5 แหงนหัว 

ka:ŋ1 ʔnjen1 พระจันทร 

ka:i5 ไก 

ka:m1 ถ้ํา 

ka:n3 กาน 

ka:n3 หาญ กลา 

ka:p 9;nip10 เด็ด หนีบ 

ka:u5 เกา 

kai5 ไข 

kam1 ขม 

kɔk8 คุกเขา 

kɔn2 กลม 

kəu3ɣəu6 เขา 

kɛt9 เกล็ด 

khəu5 เหา  

khi 1 หวี 

kon5 กอน 

ku1 ขอศอก 

ku3 เกา 

kwa1 แตงกวา 

kwe 4 เขว เอียง 

la 1van 2 ตะวัน 

la:k10 ลูก  

la:n1 หลาน 

la:m2 ลืม 

la:u2 เลา 

la:u3 เหลา 

la1 ตา 

la1van2ok9  ตะวันออก 

la1van2tɔk9  ตะวันตก 

la6 หา 

lai2 ตอย 

lap7 หลับ  

lɔk8 หก 

lɔŋ2 ทอง 

ləi 4 ใน 

lət7 เหล็ก 

lɛm4 ลิ่ม 

li2 คันไถ 

li2 ไถ 

ljep9 เหลือบ

(แมลง) 

ljeu1 พวกเรา 

ljɛ1 แหลม, คม 

lo2 ลอ สัตว 

loi1 ไหล 

loŋ4la1 ดวงตา 

lu1 เหลว 

lwə 4 รมควัน 

ma1 หมา 

ma1nai5 หมาไน 

ma2ka:i5 ลิ้นไก 

mai5  ใหม 

man2 มันเทศ 

mat7 ตัวหมัด 

mɔk 8 หมก กลบ 

mɔk10 หมวก 

mɔt8 มด 

məi4 ตนไม 

məi4tuŋ4 ไมเทา 

məi4van 2 ไมไผ 

mən2 มัน (สรรพ

นาม) 

met10 มีด 

məu5 หมู 

mje2 หมี 

mjɛ2 มือ 

mjɛ4 มา 

mon6 ลิง(ทะโมน) 

na:i 6 น้ี 

na:u 6 เนา 

nai1 ยาย 

nəi 4 ไร 

nəi4kɔp9tsje

n1 ka: ŋ1 

njen1 

จันทรุปราค

า (กบกิน

เดือน) 

nəi4kɔp9 

tsjen1la1 

van2 

สุริยุปราคา 

(กบกิน

ตะวัน) 

nəi4khɔk10 คางคก 

nəi4khep 9 ตะขาบ 

nəi4tɛ1 แมยาย 

nəi4tsit 7 จิ้งหรีด 

nɛn3 แนน   

no3 หนู(สัตว) 

nun 2 นอน 

nuŋ4 นอง  

ȵi 6 sip8 ยี่สิบ 

ȵan2 เงิน 

ȵɛu 6 อยู (เนา) 

ȵi 6 sip8ət7 ยี่สิบเอ็ด 

ȵi6sip8 ยี่สิบ 

ȵin1 เหม็น 

ȵiŋ 6 เฉียง 

ŋa:m2mjɛ2 งามมือ 

ŋa:n6 หาน 

ŋa4 อา (ปาก) 

ŋam2 คํา 

ŋe2 รองไห 

งอแง 
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ŋun2 หมอน  

pa:i1 ไป 

pa3 ปา  

pai 5 ปู (ก.) 

pan5 หมุนวน 

paŋ1 พังทลาย 

pɔŋ 6 พอง 

pəi2 ผิว 

pen3 แบน 

pɛt9 แปด 

pɛt9sip8 แปดสิบ 

pha:u 1 เผา 

pin5 เปลี่ยน 

pjek9 แยก  

poŋ 6 ฝูง 

put7 ปอด 

pwa:u2 เขา(สัตว) 

pwa1 หนาผา 

raŋ 4 รั้ง ดึง 

ra: ŋ2 คราง 

ra:k9 กระดูก 

ra:n 4 ชัน 

ra:n2 เรือน 

ra:u1 พวกเรา 

ra:u2 เสา 

ra2; ȵa2 หนา 

ra4pwa:k 9 หนาผาก 

ra5 ไรนา 

rak 8 ซัก 

rak7 รัก(ยางไม) 

ram1 จม 

ram4 นํ้า 

ram4la1 นํ้าตา 

ram5 ต่ํา 

rɔ t9 รัด  

re2 แห  

rem 6 รม 

rəm2 ลม 

rən3 สั้น 

rəŋ 4 แกรง 

rəu1;pak7 ทิศเหนือ 

ri3 หรี่ตา 

rip7mjɛ4 เล็บ กีบมา 

rip7ten1 เล็บตีน 

rjɛk9 ราก 

อาเจียน 

rjɛŋ 4 กลิ้ง 

ro 6 รั่ว 

roi2 รู 

rom1 ผอม 

ron 4 ลน 

sɔ k8 สุก 

sɔŋ1 สนเทา 

sɔp8 จอบ 

siŋ1 ขิง 

sip8 สิบ 

sip8 ət7 สิบเอ็ด 

sip8 ku3 สิบเกา 

sip8 lɔk8 สิบหก 

sip8 ȵi 6 สิบสอง 

sip8 pɛt9 สิบแปด 

sip8 thət7 สิบเจ็ด 

sip8lɔk8 สิบหก 

sip8ŋo4 สิบหา 

siu1 ซอม 

sjɛŋ 4 สองแสง 

sjɛŋ1 ชาง 

sjɛp9 เย็บ  

sut7 สูด  

ȶ i3 กี่อัน 

ta:m1met10 ดามมีด  

ta:m5 ขาม 

ta:n2 สั่น 

ta:ŋ2 นํ้าตาล 

ȶa1 เกลือ 

ta5van2 ตอนเท่ียง 

tai1 ตาย 

tak7 หัก 

tap7 ตับ 

tau6 ถั่ว 

tɔk9 ตก 

tɔŋ2 ทองแดง 

te3 ดิน(ฟาดิน) 

ȶe3 แกชรา 

tek9 เต็ม 

ten1 ตีน 

tət7 ตด 

tha:i1 ให 

tha:i4djɛ1 สายสะดือ 

tha:m1 sip8 สามสิบ 

tha:n 1 ถัก 

ta:n5 ถาน 

thau5 ถึง 

thɔŋ3 ถัง 

thɔt 9  ถอด 

thəi5 sip8 สี่สิบ 

thət7 เจ็ด 

thət7 sip8 เจ็ดสิบ 

thəi 6 ใช 

thəi5 สี ่

thən2 ถิ่น 

theu5 สิ่ว 

thik7 เตะ 

thjɛ2 แกะ 

thon2 สอน 

thui5 ถอย 

ȶi2 ขี่ 

ȶi5 dai3 จําได 
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ȶim1 ทอง 

tin1 หิน 

tip7 เย็บ 

toŋ 1 ตม 

to1 ประตู 

to2 ตัว 

to3mak8 หมึก 

toi 2 ตีเหล็ก 

toi 3 ตัก 

toi6 ตัวตอ 

tom 4 จม 

ton 4 รอน 

tsam2 ซอน 

tsam3 กมหัว 

tsəm2 ถ้ํา 

tsəp7 เก็บ 

tsəp7 ลบ 

tshin1 ซึม 

tsjen1 กิน 

rom4 ดื่ม 

tsjep10 คีบ 

tsjɛk9 รองเทา

แตะ 

tsuk 8 ซัก ลาง 

tsut 8 ขุด 

tut7  หูด  

ut 7 อุด ยัด 

va: ŋ 1 ฟาง 

va:i4 พี่สะใภ 

va:n 6 หมื่น 

va:n1 หวาน 

va2pha5 ฟาผา 

va5 ใบ 

van 2  ฝน 

van 5 ฝด 

van2 วัน 

van2 กลางวัน 

van2kon5 เมื่อวาน

กอน 

van2lən2 วันถัดไป 

van2lən2 วันหลัง 

van2mu3 พรุงนี้ 

van2na:i6 วันน้ี 

van2ŋa3 มะรืนน้ี 

van2ŋa6 มะเรื่อง  

vɔk9 โชควาสนา 

vɔt10 ฝาด 

ve 4a:p 9 อาบนํ้า 

vən 4 บิน 

vən1ba:k9 คนบา 

vən2 ฟน 

vi2 ไฟ 

vuk8 ฟอง 

vun2 ฝน 

wa:i5 ฝาย 

wan2 ควัน  

wan2 ขวาน 

wan2 วิญญาณ 

waŋ1 ฟาง 

wɔn1 โคลน 

wi2 ควาย 

 woi2 วายนํ้า  

woi2 ram 4 วายนํ้า 

wu2 คอ 

wu2mjɛ2 ขอมือ 

wut8 ขวาง 

ʔ ma 3,nɔm1 ออน นุม 
ʔ me1 ป อายุ 
ʔ nam1 สีดํา 

ʔ naŋ1 ยัง 

ʔ njen1 เดือน 

ʔ ȵen3 หวาน 

ʔ ȵi1 นอย 

ʔja1 ผา 
ʔjap7va2 ฟาแลบ 
ʔjap7va2 ฟาแลบ 

ʔje1 kɔp9 เขียด,กบ 

ʔma:n3 หมูบาน 

ʔma:ŋ1 บาง 

ʔma:ŋ5va2 ดานขวา 

ʔme1kon5 ปกอน 
ʔme1mai5 ปใหม(ป

หนา) 
ʔme1na:i6 ปน้ี 
ʔme3 แพะภูเขา 
ʔmit7 บิด 
ʔmwə5 บอนํ้า 
ʔmwə5la:u 3 ลักยิ้ม 

ʔnaŋ1 จมูก ด้ัง 

ʔnɔk9 นก 
ʔnjen1; ŋot10 เดือน 

ʔnjen1na:i6 เดือนน้ี 
ʔnut7 หนวด 

ʔȵa1 ตนงา 

ʔȵɛu1 เยี่ยว 

ʔȵɛu3 แมว 

ʔŋak7 พยัก (หัว) 
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4. ระบบไวยากรณ ภาษาเท็นเปนภาษาคําโดด คําแตละคํามีความหมายในตัวเองและใชไดโดย

อิสระ ไมมีการเติมหนวยคําเติมลงในคําเพ่ือทําใหคําเปล่ียนแปลงหนาท่ีหรือลักษณะทางไวยากรณ 

รูปแบบการเรียงประโยคเปนการนําคํามาเรียงตอๆกันตามลําดับและโครงสรางทางไวยากรณท่ีกําหนด ใน

หัวขอนี้จะอธิบายรูปแบบไวยากรณท่ีสําคัญๆ ดังน้ี   

 4.1  โครงสรางประโยคความเดียวพื้นฐาน คือ [ ประธาน +กริยา+กรรม]  ตัวอยาง

ประโยคเชน   

jou2 tsjen1 ɣəu4 

กู     กิน     ขาว  

ฉันกินขาว  mən2 ɣəu4 ka:i5 

มัน     ฆา     ไก  

เขาฆาไก 

ljeu1 li2 ra5 

เรา    ไถ  นา 

 เราไถนา ljeu1 roŋ1   ra:u1 

เรา     พูด    เท็น 

เราพูดภาษาเท็น 

4.2 มีการใชคําลักษณนาม  ภาษาเท็นมีการใชคําลักษณนามเชนเดียวกันกับภาษา

ตระกูลไทอ่ืนๆ คํานามแตละคํามีคําลักษณนามเฉพาะเปนคูๆกันไป แบงเปนสองประเภท คือ ลักษณนาม

สําหรับคํานาม และลักษณนามสําหรับคํากริยา ซึ่งแตละประเภทมีรูปแบบตางกัน ดังนี้  

(1) คําลักษณนามของคํานาม รูปแบบคือ [ตัวเลข + ลักษณนาม + นาม] 

(รูปแบบไวยากรณนี้เปนแบบเดียวกันกับภาษาจีน) เมื่อเปนลักษณนาม

รวมกลุมจะใชรูปแบบ [ลักษณนาม + นาม+ คําบงชี้] มีคําบงชี้ จะวางไว

ทายสุด  เชน        

 

ลักษณนามของคํานาม 

[ตัวเลข + ลักษณนาม + นาม] 

ลักษณนามรวมกลุม 

[ลักษณนาม + นาม+ คําบงช้ี] 

ตัวอยางประโยค ความหมาย ตัวอยางประโยค ความหมาย 

tha:m1 thɔŋ3 ram4 

สาม      ถัง      นํ้า 

น้ําสามถัง poŋ6 wi2 na:i6 

พวก   วัว  นี้ 

วัวกลุมนี ้

sip8 to2 məu5 na:i6 

สิบ   ตัว   หมู     น้ี 

หมูสิบตัวนี้ təi6   məi4 na:i6 

เหลา  ไม  น้ี 

ตนไมเหลานี ้ 

(2) คําลักษณนามของคํากริยา มีรูปแบบคือ [คํากริยา+ตัวเลข +ลักษณนาม] 

ตัวอยางเชน    
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[คํากริยา+ตัวเลข +ลักษณนาม] 

ตัวอยางประโยค ความหมาย 

pan5 tha:m1 rɛu4 

วน  สาม  รอบ 

วนสามรอบ 

sjɛm3 lɔk8 jɛŋ1 

เดิน    หก   ยาง 

เดินหกกาว  

4.3 รูปแบบการใชคําบงชี้  คําสรรพนามประเภทบงชี้ในภาษาเท็นมีสามระยะ คือ 

คําบงชี้ระยะใกล /na:i6/ “นี่,น้ี”  คําบงช้ีระยะกลาง /tsa5/ “นั่น,นั้น” และคําบงชี้ระยะไกล /wui5/ 

“โนน,โนน”  คําบงช้ีภาษาเท็นวางไวตําแหนงทายสุดของคําหรือวลี กลาวคือ วางไวตอจากสวนที่ตองการ

บงชี้ หากใชบงชี้คําก็วางไวหลังคํา ใชบงชี้วลีก็วางไวหลังวลี โครงสรางคือ [สวนที่ตองการบงชี้ + คําบงชี้]  

ถามีตัวเลขและคําลักษณนามสามารถละคํานามได และถาคํานามปรากฏรวมกับคําบงชี้สามารถละคํา

ลักษณนามได ดังตัวอยางตอไปนี้   

ละคํานาม  ละคําลักษณนาม 

tham1 ai1 na:i6 

สาม     cl.  นี ้

(คน) สามคนนี ้ ran2 na:i6 

เรือน น้ี 

บาน (หลัง) น้ี 

tham1 to2 tsa5 

สาม     ตัว   น้ัน 

(สัตว) สามตัวนั้น mjɛ4 tsa5 

มา     นั้น 

มา (ตัว) น้ัน 

  4.4 การขยายความ การขยายความในท่ีนี้คือการวางตําแหนงของคําหลักท่ีถูกขยาย

และตําแหนงของคําที่ทําหนาที่ขยายคําอ่ืน มี 2 รูปแบบ ดังนี้    

         (1) การขยายคํานาม คําคุณศัพทที่ทําหนาที่ขยายคํานามมีทิศทางการขยายไป

ขางหลัง ซ่ึงสอดคลองกับสมาชิกในภาษาตระกูลไท  คือ [คําหลัก + คําขยาย]  ตัวอยางประโยคเชน   

wi2  la:u4 

วัว    ใหญ 

วัวใหญ  kuk7 ka:u5 

เสื้อ   เกา 

เสื้อเกา 

 liŋ4 wa:ŋ2 

ภูเขา   สูง 

ภูเขาสูง ran2 mai5 

เรือน  ใหม  

บานใหม 



92 | ห น้ า  
 

Volune 22 Issue 32 September – December 2017 
 

  (2) การขยายคําคุณศัพทและคํากริยา  คําวิเศษณที่ใชขยายคําคุณศัพทและ

คํากริยาเพ่ือบอกระดับความเขมขนคุณภาพ ปริมาณ มีทิศทางการขยายไปขางหนา ซ่ึงทั้งคําศัพทและ

โครงสรางไวยากรณสอดคลองกับภาษาจีน คือ  [คําวิเศษณ+คําคุณศัพท] ตัวอยางคําเชน  

hěn “มาก(very)”  zuì “ท่ีสุด”  zhēn “จริง” 

hən1 dai1   

มาก    ดี 

“ดีมาก” 

 hən1 va:n1 

มาก    หวาน 

“หวานมาก”  

 tsui1 la:u4 

ที่สุด  ใหญ 

“ใหญที่สุด” 

 ljɛŋ4 thəm3 

จริง    สม 

“เปรี้ยวจริง”  

hən1 ve4 ka:i1 

มาก   โกรธ 

“โกรธมาก” 

 hən1 ȶit7 

มาก   เจ็บ 

“เจ็บมาก” 

 tsui1 tjaŋ5 

ที่สุด    อิ่ม  

“อิ่มท่ีสุด” 

 ljɛŋ4 dai1   

จริงๆ ดี 

“ดีจริงๆ” 

  4.5 การแสดงความเปนเจาของ คําท่ีแปลวา “ของ” ภาษาเท็นคือ /ȶi2/ รูปประโยค 

คือ [±สวนที่ถูกเปนเจาของ(A) ±/ ȶi2/+เจาของ(B)] กรณีท่ีมีสวน (A) และ(B) เกิดข้ึนพรอมกัน คําวา 

/ȶi2/ “ของ” สามารถละได แตหากไมมีสวน (A) จะไมสามารถละ / ȶi2/ ได ดังตัวอยางตอไปนี้  

รูปแบบ +คําแสดงความเปนเจาของ -คําแสดงความเปน

เจาของ 

ความหมาย 

[±สวนท่ีถูกเปน

เจาของ 

±/ ȶi2/+เจาของ]  

thən2 ȶi2   ra:u2  

ถิ่น     ของ   เรา 

thən2  ra:u2 

ถิ่น      เรา 

ถิ่นของเรา 

na:i6 thəi6 ra:n2  ȶi2   jou2 

นี่      เปน   เรือน  ของ  กู 

na:i6 thəi6 ra:n2  jou2 

นี่      เปน   เรือน  กู 

นี่เปนเรือนของ

ฉัน 

na:i6 thəi6 ȶi2   ra:u2 

นี่     เปน    ของ  เรา 

ไมสามารถละได นี่เปนของเรา 

 ในเร่ืองการแสดงความเปนเจาของน้ี เมื่อเปรียบเทียบกับภาษาไทอ่ืนๆ ท่ีอยูในประเทศจีนทุก

ภาษาพบวา มีการยืมคําแสดงความเปนเจาของจากภาษาจีนอยางชัดเจนคือคําวา de เพียงแตวาเมื่อ

ยืมมาใชแลว แตละภาษามีวิธีตางกัน บางยืมท้ังคําและไวยากรณ บางยืมเฉพาะคําแตไวยากรณเปนของ

ภาษาของตนเอง หรือในบางภาษาใชทั้งสองแบบควบคูกันไป แสดงใหเห็นวาภาษาไทเหลานี้อาศัยอยู
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รวมกันกับชาวฮ่ันมาโดยตลอด 28  สําหรับภาษาเท็นพบวายืมคําแสดงความเปนเจาของมาจากภาษาจีน

เหมือนภาษาไทอ่ืนๆ แตรูปแบบไวยากรณใชแบบภาษาตระกูลไท ซึ่งแตกตางจากภาษาจีน    (

Wǒ de jiā ฉัน+ของ+บาน “บานของฉัน”)  

5.6 ประโยคเปรียบเทียบ คําแสดงความหมายเปรียบเทียบเปนคํายืมจากภาษาจีน 

คือคําวา bǐ  ภาษาเท็นออกเสียงวา /bi2/  รูปแบบไวยากรณก็เรียงอยางเดียวกันกับภาษาจีน คือ 

/A+bi2+B+คุณศัพท/ คําวา /bi2/ ไมสามารถละได  และยังพบรูปแบบประโยคเปรียบเทียบอีกแบบหนึ่ง

ที่สอดคลองกับภาษาตระกูลไท คือ /A+คุณศัพท+to2+B+ปริมาณ/ คําวา to2 แปลวา “ตอ” ในภาษาจีน

มีคําคลายกันนี้คือคําวา duō “มาก” แตรูปแบบตางกัน คือ /A+ B + คุณศัพท+ปริมาณ/  แต

ทั้งภาษาจีนและภาษาเท็นสามารถละคําวา to2 ได ดังตัวอยางตอไปนี้         

รูปแบบคํายมื bǐ   jiu2 bi2 mən2 wa:ŋ2 tham1 thin2  

ฉัน  กวา  เขา   สูง       สาม     นิ้ว 

 

 

 

 

ฉันสูงกวาเขาสาม

นิ้ว 

รูปแบบคํายมื duō jiu2  wa:ŋ2 to2 mən2 tham1 thin2  

ฉัน    สูง      ตอ   เขา    สาม     นิ้ว 

ละคําวา duō jiu2  wa:ŋ2 mən2 tham1 thin2    

ฉัน    สูง      เขา    สาม     นิ้ว 

รูปแบบภาษาจีน                

Wǒ  duō tā  gāo sān cùn 

ละคําวา duō            

wǒ  gāo tā  sān cùn 

4.6 การบอกตําแหนง โครงสรางของคําบอกตําแหนง เชน บน ลาง หนา หลัง ซาย ขวา คํา

เหลานี้จะวางไวหนาคํานามหรือสรรพนาม รูปแบบคือ [คําบอกตําแหนง + คํานาม/สรรพนาม] 

ดังตัวอยางตอไปน้ี        

 

rau2 məm4 ȵɛu6 ɣa:u4 liŋ4 เราอาศัยอยูใน

ภูเขา 

                                                 
28 ยกเวนภาษาหลี ซ่ึงตามประวัติศาสตรแลวชี้วาอาศัยอยูในพ้ืนท่ีเกาะหายหนานกอนท่ีชาวฮั่นจะมาอยู มีคําศัพทและรูปไวยากรณ

เปนของตนเอง   ไมไดใชคํายืมจากชาวฮ่ันเหมือนภาษาไทอื่นๆท่ีอยูในแผนดินใหญ   
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เรา   อาศัย   อยู     ใน     ภูเขา  

rəu1 məi4   Ɂnaŋ1 Ɂnok9 

เหนือ  ตนไม  มี        นก  

บนตนไมมีนก 

   4.7 โครงสรางแนนอน หมายถึงรูปวลีที่มีโครงสรางตายตัว ในวลีจะมีคําสองสวน สวน

หน่ึงเปนคําท่ีเกิดข้ึนในตําแหนงท่ีแนนอนไมเปลี่ยนแปลง  อีกสวนหนึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตามความหมายที่

ตองการ   

 ตัวอยางประโยค ตัวอยางประโยค 

A –pa:i1 – A - taŋ1 vən4 pa:i1 vən4 taŋ1 

บิน    ไป    บิน    มา  

la6 pa:i1   la6 taŋ1 

หา    ไป    หา    มา 

A –va2 – A – sje4 pən5 va2 pən5 sje4 

วิ่ง     ขวา  วิ่ง    ซาย 

jɔk9 va2 jɔk9 sje4 

โยก  ขวา โยก  ซาย 

A –na:i6 – A – tsa5  ai1 na:i6 ai1 tsa5 

อัน  นี้     อัน น้ัน 

ra:n2 na:i6 ra:n2 tsa5 

เรือน  นี้     เรือน  นั้น  

jiu1* – A - jiu1 – B 

(จ.= yòu) 

jiu1 wa:ŋ2 jiu1 la:u4 

ทั้ง   สูง      ท้ัง   ใหญ 

jiu1 kam1 jiu1 vɔt10 

ทั้ง   ขม      ท้ัง  ฝาด 

ko5 – A  - ko5 - B ko5 pən5 ko5 han1 

ยิ่ง   วิ่ง     ย่ิง   เร็ว 

ko5 vən4 ko5 wa: ŋ2 

ยิ่ง    บิน   ย่ิง    สูง 

ta2 – A - ta2 - B ta2   roŋ1  ta2    ku1 

พลาง พูด    พลาง  หัวเราะ 

ta2   roŋ1  ta2    tsjən1 

พลาง พูด    พลาง  กิน 

to2 ra:u6 – A - to2 ra:u6 - B to2 ra:u6 vun2 to2 ra:u6 reŋ4 

เดี๋ยว       ฝน     เดี๋ยว        สวาง 

to2 ra:u6 sjɛm3 to2 ra:u6 pən5 

เดี๋ยว       เดิน     เดี๋ยว       วิ่ง 

 5.ภาษาถิ่น ชาวหยางหวงมีประชากรไมมาก การตั้งถ่ินฐานก็ไมหางไกลกันมากนัก จึงมีความ

แตกตางของภาษาถ่ินไมมาก สามารถสื่อสารกันรูเรื่อง  จากรายงานของจาวตาวเหวินและอูฉีลู (1984) 

แบงภาษาถิ่นของชาว หยางหวงโดยใชเกณฑถิ่นที่อยูอาศัยเปนสามถ่ิน คือ  

  5.1 ถิ่นเหอตง( Hédōng) คือภาษาเท็นที่พูดอยูฝงตะวันออกแมน้ําผิงถาง คือ

พ้ืนที่ของบานขาผู ของอําเภอผิงถาง ( Píngtáng) และพ้ืนที่อําเภอตูซาน ( Dúshān)   

  5.2 ถิ่นเหอซี( Héxī) คือภาษาเท็นที่พูดอยูฝงตะวันตกของแมน้ําผิงถาง คือพื้นที่

ของเขื่อนลิ่วถง( Liù tóng bà) และเขตเจี่ยชิง( Jiǎqīng)   
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  5.3 ถิ่นฮุยสุย ในรายงานของ Li Fanggui (1966) ซึ่งไดสํารวจภาษาเท็นในถิ่นฮุยสุย(

Huìshuǐ) ซึ่งตามประวัติการอพยพยายถิ่นพบวา ชาวหยางหวงในถ่ินฮุยสุยอพยพมาจากถ่ินเหอซี

ในชวง 200 ปมานี้ ทําใหชาวหยางหวงทั้งสองถ่ินนี้เรียกตัวเองเหมือนกันวา /ai1 thən2/ ในรายงานของ

จาวตาวเหวินและอูฉีลู(1984) เรียกชื่อภาษาเท็นถิ่นนี้ตามภูมินามเดิมคือ “หยาวซาว ( Yáoshào)” 

แตตอมามีการแบงเขตการปกครองใหม พ้ืนท่ีเขตหยาวซาวยกเลิกไป จึงเรียกชื่อภาษาถ่ินนี้ใหมตามชื่อภูมิ

นามใหมคือฮุยสุย      

 สรุปขอเปรียบตางของภาษาถิ่น  โปเหวินเจอ (Bó Wénzé. 1997, p.139-147) ไดนําเสนอ

คําศัพทของภาษาถ่ินท้ังสามท่ีมีการเปรียบตางกัน สรุปไดดังนี้  

 ขอเปรียบตาง ตัวอยางคําศัพท ความหมาย 

เหอตง เหอซี ฮุยสุย 

 

 

 

 

c 

o 

n 

s 

o 

n 

a 

n 

t 

1.พยัญชนะตนกลุมนาสิกถ่ินเหอตงมีเสียง /ˀ/ นํา แต

ถิ่นเหอซีและถิ่นฮุยสุยไมม ี

ˀȵa5 ȵa5 ȵa5 งา 

ˀmwə5 mo5 mu5 บอ 

ˀnaŋ1 naŋ1 naŋ1 ดั้ง (จมูก) 

ˀŋak7 - ŋak7 พยักหนา 

2.พยัญชนะตนถ่ินเหอตงมเีสยีงควบกลํ้า /pr-, kr-/ แต

ถิ่นอื่นไมมี  

prin2 bin2 thin2 เงิน(money) 

kra:u5 ta:u5 tha:u5 เตา 

3.พยัญชนะตนเสียงเปลี่ยนเปนเพดาน /pɣ/ ในภาษา

ถิ่นเหอตงปฏิภาคกบัเสยีงเปล่ียนเปนริมฝปาก /pw/

ของถิ่นเหอซี และเสยีงปฏิภาคกับเสียง /p/ ของถิ่น

ฮุยสุย 

pɣa1 pwa1 pa1 หนาผา 

4.พยัญชนะตน / ˀz/ ในภาษาถิ่นเหอตงปฏิภาคกบั

เสียง /ts/ของถิ่นเหอซี และเสียงปฏิภาคกับเสียง /j/ 

ของถิ่นฮุยสุย 

ˀza:p8 tsɛp10 jɛp10 คืบ 

(ระยะหาง

จากนิ้วหัวแม 

มือและน้ิวช้ี

เมื่อกางออก

จนสุด) 

5.พยัญชนะตน /r/ ของถ่ินเหอตงและเหอซี ปฏิภาค

กับเสียง /z/ ของถิ่นฮุยสุย 

ra5 ra5 za5 นา 

6.เสียงพยัญชนะ /d/ ของถ่ินเหอตง ปฏิภาคกับเสยีง 

/l/ ของถิ่นเหอซีและฮุยสุย 

dɔŋ1 lɔŋ 1 loŋ1 ดง (ปา) 

7.สืบเนื่องจากขอ 6. แตก็มีบางคําท่ีเสียงพยัญชนะ /l/ 

ของถิ่นเหอตงปฏิภาคกับเสียง /d/  ของถิ่นเหอซี

และฮุยสุย 

la1 da1 da1 ตา (eye)  

v 1.สระ /ɛ/ ของถิ่นเหอตงและเหอซี ปฏิภาคกับสระ mjɛ2 mjɛ2 mja2 มือ 
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o 

w 

e 

l 

/a/ในถ่ินฮุยสุย 

2.สระ /ɔ/ ของถิ่นเหอตงและเหอซี ปฏิภาคกับสระ 

/o/ในถิ่นฮุยสุย  

ˀnɔk9 ˀnɔk9 ˀnok9 นก 

tone 1.คําสระปด /-k/ ในถิ่นเหอตงเปนเสียงวรรณยุกต 

/10/ ขณะท่ีถิ่นเหอซีและฮุยสุยเปนเสียงวรรณยุกต 

/8/  

la:k10 la:k8 la:k8 ลูก 

     5.4 คําศัพทภาษาถิ่น  จาวตาวเหวินและอูฉีลู(1984) ไดนําคําศัพทพ้ืนฐานจํานวน 864 

คํามาเปรียบเทียบกันพบวา ภาษาถ่ินท้ังสามมีความสอดคลองกันมากกวาที่จะมีคําศัพทเฉพาะถ่ิน(ซึ่ง

พบวามีเพียง 20 คําเทานั้น) สวนที่แตกตางเปนเพียงเรื่องเสียงดังที่กลาวในหัวขอขางตน หากจะมีคําศัพท

ที่ใชตางกันมักมีสองถิ่นเหมือนกันแลวอีกถิ่นตางออกไป ขอมูลทางสถิติเกี่ยวกับคําศัพทรวมเชื้อสายของ

ภาษาถ่ินเปนดังนี้  

คําศัพทเฉพาะถ่ิน ถิ่นเหอตง ถิ่นเหอซี ถิ่นฮุยสุย  

1.คําศัพทรวมเช้ือสาย 62% 

2.คําศัพทเฉพาะถ่ิน 2.31% 2.31% 2.31% 

3.คําศัพทรวมเช้ือสายถ่ินเหอตงและเหอซ ี 75.81%  

4.คําศัพทรวมเช้ือสายถ่ินเหอตงและฮุยสุย  68.83% 

5.คําศัพทรวมเช้ือสายถ่ินเหอซีและฮุยสุย 71.64%  71.64% 

จะเห็นวาภาษาถ่ินเหอตงและเหอซี ซึ่งเปนชุมชนชาวหยางหวงที่มีพ้ืนที่ติดตอกันบริเวณลุมน้ําผิง

ถาง  มีการติดตอสัมพันธกันมาอยางตอเนื่อง ทําใหมีความใกลชิดกันมาก ขณะที่ถิ่นฮุยสุยซึ่งมีหลักฐานวา

อพยพออกไปในระยะสองรอยป เน่ืองจากมีถิ่นฐานหางออกจากชุมชนศูนยกลางทําใหมีศัพทเฉพาะถ่ินท่ีไม

สอดคลองกับภาษาถิ่นท้ังสอง ตัวอยางความแตกตางของคําศัพทภาษาถ่ินเปนดังนี้  

ขอเปรียบตาง ถิ่นเหอตง ถิ่นเหอซี ถิ่นฮุยสุย  ความหมาย 

1.เหอตง เหอซีเหมือน ฮุยสุยตาง ja2 ja2 za:p8 หญา 

2.เหอตง ฮุยสุยเหมือน เหอซีตาง ma1 kə va1 ma1 หมา 

3.เหอซี ฮุยสุยเหมือน เหอตงตาง ˀnaŋ mei2 me2 มี 

4.ทั้งสามถิ่นตางกัน  kɛt9 tep9 kwa:ŋ1 เกล็ด(ปลา) 

บทสรุป  

 บทความนี้เปนบทความเชิงพรรณนาลักษณะของภาษาเท็น  ซึ่งเปนกลุมชาติพันธุสวนนอยที่พูด

ภาษาแขนงตง-สุย มีถ่ินฐานอยูในมณฑลกุยโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  ผูเขียนไดเขียน

บทความในเชิงพรรณนาภาษาตระกูลไทในประเทศจีนทุกภาษา เรียงลําดับตั้งแตแขนงจวง-ไตสามภาษา
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(จวง ไต ปูอี) แขนงตง-สุยสีภ่าษา(ตง สุย มูหลาว เหมาหนาน เท็น) และแขนงหลีหนึ่งภาษา(หลี) เมื่อ

เปรียบเทียบแลวพบลักษณะเดนท่ีนาสังเกตวา ภาษาเท็นมีระบบเสียงที่ครอบคลุมระบบเสียงของทุกภาษา

ในบรรดาตระกูลไท  เหตุนี้เองทําใหนักภาษาศาสตรสนใจภาษาเท็นในฐานะที่ใชเปนตนแบบสืบสราง

ระบบเสียงของแขนงภาษาตง-ถาย รวมถึงแขนงอ่ืนในตระกูลภาษาไทดวย ดังขอสรุปตอไปนี้  

แขนงภาษา » จวง-ไต ตง-สุย หล ี

ลักษณะเดนที่พบในภาษาเท็น  จว

ง 

ไ

ต 

ปูอี ต

ง 

มู 

หลาว 

เหมา

หนาน 

สุ

ย 

หล ี

1.มีเสียงนาสิกครบ 4 เสียง /m,n,ŋ,ȵ/  / x / / / / / / 

2.การเปรียบตางของเสียงนาสิกปกติกับเสียงนาสิกท่ีมี

เสียงกักนํา/m,n, ŋ,ȵ - ˀm,ˀn,ˀŋ,ˀȵ /(หรือเปรียบ

ตางกัน) 

x x x x / / / x 

3.การเปรียบตางของเสียงอรรธสระปกติกับเสียงอรรธ

สระท่ีมเีสยีงกักนํา /w,j - ˀw, ˀj / 

x x / x x / / x 

4.มีการเปรียบตางของพยัญชนะกลุม/ป/ กับ กลุม /พ/ x / / / / / / / 

5.มีการออกเสียงรอง /-w(v),-j/  / x / / / / / / 

6.มีการเปรียบตางของพยัญชนะเสียงกอง-ไมกอง / / / x x / / / 

7.มีเสียงควบกล้ํา /r/ x x x x x x x x 

8.มีหางสระนาสิก / / / / / / / / 

9.มีหางสระเสยีงกัก /p,t,k/ / / / / / / / / 

10.มีการเปรยีบตางของสระสั้น-ยาว / / / / / / / / 

 ลักษณะทางระบบเสียงขางตน ประกอบกับปริมาณคําศัพทรวมเชื้อสาย และระบบไวยากรณดังที่

ไดอธิบายมาขางตนชี้ใหเห็นวา ภาษาเท็นใกลชิดกับภาษาแขนงตง-สุย โดยเฉพาะมีความใกลชิดกับภาษา

เหมาหนานและภาษาสุยมากท่ีสุด รองลงมาเปนแขนงจวง-ไต และแขนงหลีนอยที่สุด จึงสมควรจัดภาษา

เท็นไวในแขนงภาษาตง-สุย นอกจากน้ียังเปนอีกเหตุผลหน่ึงที่ทางการจีนจัดชาวหวงใหเปนกลุมชาติพันธุ

เหมาหนานดวย   
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การตูนลอการเมือง: สื่อสรางความบันเทิงหรือความเกลียดชัง 

An Analysis of Thai Political Cartoon: Propagating Humour or Hatred? 

ศริยา พัฒนแกว  และ สาวิตรี คทวณิช  

 

บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 2 ประการ ไดแก 1.เพ่ือศึกษาการส่ือสารเพ่ือสรางความขัดแยงจาก

การตูนลอการเมืองไทย และ 2. เพ่ือศึกษาความเปนกลางของนักวาดการตูนผานการตูนลอการเมืองไทย 

โดยเลือกศึกษาจากตัวอยางที่มีจุดยืนทางการเมืองอยางชัดเจน ไดแก หนังสือบันทึกการเมืองดวยลายเสน

การตูน4 โดยเซีย ไทยรัฐ และรวมการตูนการเมืองแหลเพ่ือพ่ี โดยบัญชา-คามิน ซึ่งการวิจัยนี้เปนการวิจัย

เชิงคุณภาพ ใชระเบียบวิจัยดวยการวิเคราะหเนื้อหา พิจารณาจากภาษาท่ีใชในการเรียกกลาวบุคคล 

เหตุการณ คําสรรพนามตางๆ เพ่ือเปนการอธิบายความหมายของภาษาท่ีเชื่อมโยงกับความคิด เพ่ือ

สะทอนจุดยืน ความเปนกลางของส่ือ และแสดงใหเห็นถึงการแบงแยกความเปนพวกเขาพวกเรา หรือที่

เรียกวาการสื่อสารเพ่ือสรางความเกลียดชัง ผลการวิเคราะหพบวาหนังสือรวมการตูนการเมืองจากท้ัง 2 

ฝาย มีความคิดเฉพาะบุคคล หรือมีการเลือกขางเลือกฝาย อีกนัยหน่ึงคือมีจุดยืนทางการเมืองอยางชัดเจน

อยูแลว โดยเลือกแสดงความดี การยกยอง สรรเสริญ บุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีตนเองชื่นชอบ ในขณะที่อีก

ฝายตรงขามจะถูกนําเสนอในภาพของคนไมดี นอกจากน้ียังเลือกใชวิธีการเปรียบเทียบ เสียดสี ประชด

ประชัน อีกทั้งเลือกใชภาษาที่เนนความไมเปนทางการ คําหยาบคาย คํารุนแรง การแสดงความดูถูก 

เหยียดหยาม ลดความเปนมนุษย พบไดมากในการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งมีนัยสําคัญที่ทําใหเห็นถึงการสื่อสารเพ่ือ

สรางความเกลียดชัง 

คําสําคัญ: การตูนลอการเมือง  การส่ือสารเพื่อสรางความเกลียดชัง 

  

Abstract 

 The purposes of this independent study are: (1) to study the cartoonists’ 

objectivity and (2) to review hate speech which hidden in political cartoon contexts. 

Buntuk Cartoon Dui Lai Sen Karn Mueng4 and Karn Mueng Lhae Pue Pi (both are names 

of the book) are selected as samples of qualitative research. Contents and language 
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usages: naming, situations, pronouns are analyzed to explain meanings which relate 

ideas, attitudes and ideologies. These findings shed light on Thai journalistic practices. A 

Positive or negative language, used for communication, displays a case of nepotism and 

hate speech 

 The results prove that both cartoon books present personal or partisan opinions. 

Cartoonists have their own distinct concepts of thinking which represent either good or 

bad side. Political cartoonists admire and praise whom they take side. They compare an 

antagonist as a criminal by comparing them with animals and things. The Political 

cartoon’s aim is ironic and be understandable. 

 Informal language, rude words, outrageousness, and dehumanizing speech, are 

frequently found. Nepotism and hate speech found affect potentially affect readers’ 

perception. The representation of politicians and political situations in this manner 

reproduces certain biased attitude politicians, political sand Thai politics as a whole. 

Keywords: Political cartoon   hate speech 

 โดยธรรมชาติแลว มนุษยเปนสัตวสังคม กลาวคือ มนุษยมักจะอยูรวมกันเปนกลุม และความเปน

กลุมนี้สงผลใหมนุษยตองพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน  เมื่อมนุษยอยูรวมกันเปนสังคม ก็ตองมีผลประโยชน

รวมกัน เปนตนวา อาหาร ทรัพยากรตางๆ ความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  ฯลฯ ดังนั้นกลุม

สังคมจึงจําเปนตองมีระบบการจัดสรรผลประโยชนตางๆ เหลานี้ที่เราเรียกวา “การเมือง” 

 การเมืองคือเรื่องของอํานาจแบบสองทางระหวางฝายที่เปนผูปกครอง (Rulers) และฝายผูถูก

ปกครอง (Ruled) และการใชอํานาจนั้นในเรื่องของการตัดสินใจที่เกี่ยวของกับสวนรวม แมวามนุษยจะมี

สิทธิเทาเทียมกัน และการเขามามีสวนรวมในการปกครองถือเปนกระบวนการสําคัญยิ่ง แตในการกระทํา

การใดๆ ทางการเมืองนั้นเปนไปไมไดที่วามนุษยทุกคนจะมีอํานาจเขามาจัดการหรือตัดสินใจในเรื่อง

สาธารณะสําคัญ ฉะนั้นในทุกๆ สังคมจึงตองมีตัวแทนหรือตัวกระทําการ (Agent) ในการทําหนาที่แทน

หรือเปนผูแทนประชาชน (Acting for the people) ที่ เรารูจักกันในนามของ “นักการเมือง” และ 

“รัฐบาล” โดยทั้ง 2 กลุมบุคคลน้ีคือผูที่ไดรับมอบอํานาจจากการตัดสินใจของประชาชนและถูกสถาปนา

ขึ้นโดยสัญญาประชาคม (social contract) และกลายเปนชนชั้นปกครอง ทั้งนี้ประชาชนไดยอมสละ

เสรีภาพตามธรรมชาติเพื่อใหไดรับสิทธิในการมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของรัฐบาล 

 เมื่อประชาชนไดมอบอํานาจใหกับนักการเมืองหรือรัฐบาลแลว รัฐบาลจึงมีอํานาจอยูในมือที่จะ
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กระทําการใดๆ แทนประชาชนในประเด็นที่เกี่ยวของกับสาธารณะตางๆ แตในหลายครั้งที่ประชาชนไม

สามารถเขาถึงหรือตรวจสอบไดวาอํานาจที่ไดมอบใหกับนักการเมืองไดถูกใชไปอยางถูกตองหรือชอบธรรม

หรือไม เพราะการตรวจสอบมีความยุงยาก ผานหลายข้ันตอน ประกอบกับมีการผูกขาดทางอํานาจ 

นักการเมืองมีการสืบทอดกันแบบรุนแตรุนและเปนระบบเครือญาติ และเม่ืออํานาจเปนสิ่งที่ใหไดมาซึ่งที่

ตองการ และเปนสิ่งท่ีใครๆ ก็ตองการ ฉะน้ันแลวการรักษาไวซึ่งอํานาจจึงเปนเรื่องท่ีสําคัญสําหรับชนชั้น

ปกครอง ดังนั้นอํานาจจึงเปรียบเสมือนดาบสองคม ถาผูมีอํานาจใชอํานาจในทางท่ีถูกตองก็จะนํามาซึ่ง

ประโยชนสุขของประชาชน แตถาใชอํานาจในทางท่ีผิดประชาชนก็คือผูไดรับผลกระทบเหลานั้น 

 เพ่ือใหการบริหารจัดการทางอํานาจของประชาชนเปนไปอยางยุติธรรมและสุจริต การตรวจสอบ

การบริหารงานและภาพลักษณของนักการเมืองจึงเปนเรื่องจําเปนเพ่ือมิใหเกิดการเอารัดเอาเปรียบ ทุจริต 

หรือหาผลประโยชนสวนตัว เราจําเปนตองมีตัวกลางในการตรวจสอบและส่ือสารระหวางนักการเมืองกับ

ประชาชน ไมวาจะเปนองคกรทั้งของภาครัฐหรือภาคเอกชนเอง อีกหนึ่งผูตรวจสอบที่เรารูจักกันดีก็คือ 

สถาบัน“สื่อมวลชน” 

 สื่อมวลชน คือตัวกลางกระจายขอมูลขาวสารจากบุคคลหนึ่งหรือจากองคกรหน่ึง ไปยังมวลชน

จํานวนมากโดยเฉพาะประชาชนทั้งประเทศ ในเวลาอันรวดเร็ว และเปนตัวเชื่อมโยงสถาบันตางๆ ทาง

สังคมเขาดวยกัน ในฐานะพลเมืองเราไมมีทางทราบความสําคัญหรือลําดับความสําคัญของเหตุการณทาง

การเมืองที่เรามองไมเห็นหรือไมไดยินดวยตัวเราเองได เพราะฉะน้ันเราจะตองพ่ึงสื่อมวลชนใหทําหนาที่

ตางๆ ดังตอไปน้ี  

 1. การเสนอขอมูลขาวสารใหประชาชนไดรับรูวาในขณะน้ีกําลังเกิดอะไรขึ้นในสังคมอาจกลาวได

วา สื่อมวลชนกําลังทําหนาที่ในการตรวจตรา (Surveillance) หรือการแจงเหตุ (Monitoring) 

 2. การใหการศึกษาแกประชาชนถึงความหมาย และความสําคัญของขอเท็จจริงที่เกิดข้ึน 

 3. การเสนอประเด็นทางดานนโยบายเพ่ือใหมีการถกเถียง แลกเปลี่ยนทางการเมือง หรือแสดง

ความคิดเห็นสาธารณะ โดยเฉพาะตองเปดโอกาสตอความคิดเห็นที่แตกตาง หลากหลาย ซ่ึงมีความสําคัญ

ตอวิถีประชาธิปไตย 

 4. การตรวจสอบรัฐบาล และสถาบันทางการเมืองทั้งหลายใหดําเนินการตามบทบาท หนาที่ที่

ไดรับมอบหมาย 

 5. เปนชองทางสําหรับสนับสนุนความคิดเห็นทางการเมือง เชน พรรคการเมืองตองการชองทาง

ในการนําเสนอนโยบาย หรือโครงการตาง ๆ ไปสูการรับรูของประชาชน 
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 สิ่งที่ไดกลาวมาบงชี้ใหเห็นหนาท่ีที่สําคัญของส่ือมวลชน ซ่ึงไมเพียงแตใหความรูหรือบอกเราว า

อะไรกําลังเกิดขึ้น รวมถึงเปนผูถายทอดขาวสารขององคกรทางการเมืองใหแกประชาชนเทานั้น แตยัง

จัดลําดับและกําหนดโครงสรางความเปนจริงทางการเมือง รายงานการเมืองตามมุมมองของตนในรูปแบบ

ของขาว บทความ บทบรรณาธิการ การสัมภาษณ บทวิจารณ เนนเรื่องบางเร่ืองหรือมองข ามเรื่องบาง

เรื่องดวยเหตุผลที่นักการเมืองไมสามารถเขาไปมีอิทธิพลมากนัก ในหลายๆ เหตุการณของสังคมเราจะ

พบวาเปนผลกระทบจากการทําหนาที่ของส่ือสารมวลชนและบอยครั้งจะสงผลตอการกําหนดนโยบาย กฎ 

ระเบียบ ฯลฯ  เพราะบางคร้ังการนําเสนอขาวสารจากสื่อมวลชนสรางความสั่นคลอนใหกับผูใชอํานาจรัฐ 

สําหรับนักการเมืองยอมไมพึงพอใจตอบทบาทหนาที่ของสื่อมวลชนที่คอยติดตามตรวจสอบทุกฝกาว หรือ

บางคร้ังเราก็ไมอาจแนใจไดวาสื่อจะมีความเปนกลางหรือมีความเอนเอียงไปกับฝายของอํานาจรัฐฝายใด

ฝายหนึ่งหรือไมทั้งนี้ตองขึ้นอยูกับสถานการณและยุคสมัย  

 สําหรับรูปแบบของการสื่อสารทางการเมืองของสื่อนั้นมีหลากหลายรูปแบบและหลายชอง

ทางการส่ือสารดวยกันอีกหน่ึงตัวอยางที่ในปจจุบันที่เราพบเห็นมากข้ึนและเปนกลวิธีที่ไมทําใหพลเมือง

เกิดความเบ่ือหนายไปกับสถานการณทางการเมืองที่วุนวาย คือ “การตูนการเมือง” “การตูนลอการเมือง” 

(Political cartoon) หรือการตูนบรรณาธิการ (Editorial cartoon) คือภาพการตูนที่โดยนักวาดการตูน

ลอการเมืองถือวาเปนคอลัมนิสตหรือบรรณาธิการคนหนึ่งของหนังสือพิมพนั้นๆ เรียกวาการตูนนิสต 

(Cartoonist) (บุญเลิศ คชายุทธเดช, 2555: 17) วาดและตีพิมพลงส่ือส่ิงพิมพตางๆ เชน หนังสือพิมพ 

นิตยสาร โดยมีเนื้อหาลอเลียนหรือวิพากษวิจารณสภาพสังคม เศรษฐกิจและการเมือง จุดประสงคเพ่ือ

ความสนุกสนานและความขบขัน บางคร้ังอาจสอดแทรกวิธีแกปญหานั้นๆ จะมีคําบรรยายหรือไมมีก็ได 

และการตูนการเมืองจะทําใหสถานการณตางๆ งายตอการรับรูและทําความเขาใจ และใชเวลาซึมซับได

ไมกี่นาทีเทานั้นเมื่อเทียบกับสื่ออ่ืนๆ (ซูนาร, บทสัมภาษณจากเว็บไซตประชาไทยดอทคอม เมื่อวันที่ 17 

กรกฎาคม 2554) 

 การตูนนิสตการเมือง จะตองสนใจติดตามขาวสารบานเมือง และวิเคราะหขาว แสดงความคิดเห็น

ทางการเมืองของตนเอง ในรูปของการลอเลียน การตูนลอการเมืองไดรับความนิยมจากผูอานเปนจํานวน

มาก ในยุคปจจุบันนี้หนังสือพิมพเกือบทุกฉบับจะตองมีหนาการตูนการเมืองแทรกอยูดวยเสมอ การตูน

การเมืองจําเปนหนึ่ งรูปแบบการส่ือสารประเภทห น่ึงของการสื่ อสารทางการเมือง (Political 

Communication) (ตปากร พุธเกส, 2555: 40) โดยการส่ือสารรูปแบบนี้จะมีบทบาทหนาที่ใน 2 ดาน 

ดานแรกเปนการสะทอนสถานการณทางการเมืองที่กําลังเปนอยูในขณะนั้นและในเวลาเดียวกันก็สะทอน

ใหเห็นจุดยืนหรือทัศนะทางการเมืองของผูวาดการตูน และในดานท่ีสองการตูนการเมืองจะสามารถสราง

ผลกระทบ (impact) ตอความคิดเห็นทางการเมืองของผูรบัสารไดดวย 

 ขอดีของการตูนลอการเมืองไมเพียงแตสรางรอยยิ้ม อารมณขัน คลายเครียดใหกับผูอานที่ตองอยู
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ในสถานการณที่มีแตความเอาจริงเอาจัง ความตึงเครียดของสังคมตลอดเวลาไดแลว แตยังเปนตัวสะทอน

ปญหาที่เกิดขึ้นอยูในขณะนั้นๆ ได ทําใหเขาใจเหตุการณตางๆ ไดงายขึ้น และหากมีการลอนักการเมือง

หรือเหตุการณนั้นๆ อยูบอยคร้ัง ก็จะทําใหกลายเปนภาพจําติดตัวไปกับนักการเมืองหรือเปนการสราง

ทัศนคติ ปลูกฝงแนวคิดใหผูอานคอยๆ ซึมซับไปเรื่อยๆ แตโดยสวนมากแลวภาพลักษณหรือความคิดที่ถูก

ถายทอดมากับการตูนลอการเมืองนั้นมักไมเปนภาพลักษณที่ดี ทําใหกลายเปนการนําเสนอขอผิดพลาด 

การกระทําความผิดในเร่ืองตางๆ ของนักการเมือง หรือเปนการจับผิดแลวจับมาเปนประเด็น แตหากมอง

ในมุมกลับกันการตูนลอการเมืองนาจะเครื่องชี้วัดหรือประเมินที่ทําใหนักการเมืองตองคิดนํากลับไปแกไข

หรือพัฒนาตัวเองใหดียิ่งขึ้นไปอีก เพราะถาไมมีมูลนักเขียนการตูนคงไมนํามาลอเลียน 

 แตอยางไรก็ดีหากไมใชเรื่องจริง แตแลวสื่อเปนผูสรางประเด็น สรางภาพจําของนักการเมือง

เหลาน้ันขึ้นมาเอง เราจะสามารถเชื่อหรือตรวจสอบประเด็นเหลานั้นไดอยางไร ความเปนกลางหรือสื่อมี

จริยธรรม ไมเอนเอียง หรือเลือกขางหรือประเด็นตางๆ ท่ีมีสาเหตุมาจากสื่อมวลชนการเมือง มีการหยอก

ลอ เสียดสี เกินความจริงมากไป และทําใหเกิดความรุนแรงตางๆ ตามมา โดยเรื่องขําขันมักจะสรางแบบ

แผนเฉพาะท่ีเรียกวา “ความคิดเหมารวม” (stereotype) เชนจากเหตุการณ 3 มือปนเขาไปบุกยิงภายใน

ที่ทําการนิตยสารการตูนลอเลียนชื่อดัง “ชารลี เอบโด” (Charlie Hebdo) ในกรุงปารีสของประเทศ

ฝรั่งเศส ทําใหมีผูเสียชีวิต 12 คน สาเหตุคาดวาผูรายไดกอเหตุครั้งนี้เพ่ือเปนการแกแคนใหกับศาสดามูฮัม

หมัด ซึ่งเคยถูกนิตยสารฉบับนี้วาดรูปลอเลียนเมื่อราว 3 ปกอน และเขียนภาพการตูนลอเลียนอาบู บัคร 

อัล-แบกดาดี ผูนําสูงสุดกลุมไอเอส(IS) จากเหตุการณนี้ทําใหเกิดเสียงวิพากษวิจารณจากนักการเมือง

ฝร่ังเศสถึงเสรีภาพของส่ือและความเหมาะสม และมองการลอเลียนวาบางครั้งทํารายความรูสึกของคน

บางกลุม มุขตลกมีเนื้อหาท่ีคุกคามและสรางความเกลียดชังมากกวาสรางสรรค 

 ซูลคิฟลี อันวาร อุลฮารค (Zulkiflee Anwar Ulhaque) หรือท่ีรูจักกันในนามปากกา “ซูนาร” ก็

ไดรับผลกระทบจากการวาดการตูนลอการเมืองรัฐบาลมาเลเซีย แมวาเขาจะวาดการตูนเพ่ือที่จะสื่อสาร

และใหการศึกษาแกสาธารณะวิพากษการเมืองของประเทศ และมีแผนเพ่ือรณรงคตอตานคอรรัปชั่น แต

ภาพวาดของเขากลับถูกสั่งหามไมใหตีพิมพและจัดจําหนาย เน่ืองจากไปวิพากษวิจารณประเด็นทางการ

เมืองในมาเลเซีย และตอมาเขาถูกจับในขอหาปลุกระดม ซึ่งเหตุการณดังกลาวเกิดขึ้นกอนงานเปดตัว

หนังสือรวมภาพวาดการตูนของเขาที่ชื่อ "Cartoon-O-Phobia”  
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 ภาพการตูนในหนังสือ "Cartoon-o-phobia" เลมลาสุดของซูนาร ลอบทบาทของรอสมาห มาน

ซอร (Rosmah Mansor) ภรรยาที่มีอิทธิพลเหนือสามีคือนาจิป ตุน ราซัค นายกรัฐมนตรีปจจุบันของ

มาเลเซีย (ท่ีมา: Malaysiakini)  

 บางคร้ังสงครามก็มิตองรบกันดวยอาวุธ แตรบกันดวยปากกา (เสถียร เชยประทับ, 2551) การตูน

ลอการเมืองถือเปนการนําเสนอขอมูลขาวสารอยางหนึ่งของเหตุการณ และบุคคลทางการเมืองจากภาค

สื่อมวลชน สวนใหญมักจะแฝงขอวิพากษวิจารณไวแลวเพราะการตูนเปนเรื่องราวจากความคิดหรือ

ทัศนคติของผูเขียนเอง ฉะนั้นแลวในยุคที่การเมืองมีหลายขั้วหลายฝายและหลายสี การนําเสนอเรื่องราว

ตางๆ อยางเปนกลาง ตรงไปตรงมา และไมมีอคติของส่ือมวลชนเองมีความสําคัญอยางยิ่งในการสราง

ความเขาใจอันดี สรางความสมานฉันทของคนในสังคมและบานเมือง แตในยุคของสื่อใหมที่แบงขางชัดเจน 

ตามความเช่ือตามศรัทธาของตนเอง จนกระทั่งมองขามจิตวิญญาณแหงอิสรภาพของตนไป ดวยสื่อบางส่ือ

ยืนอยูบนผลประโยชนที่ฟากฝายตนเองยึดถือ บนพ้ืนฐานของรสนิยม ผลประโยชน นายทุน สงผลใหการ

เขียนการตูนจึงคอนขางเปนไปในทางเลือกขาง การนําเสนอในหลายๆ ครั้งที่กอใหเกิดปญหาความรุนแรง 

ยุแหยใหเกิดความแตกแยก สอดคลองกับรายงานสมาคมนักขาว ที่วาเปนการนําเสนอความคิดเห็นความ

เชื่อมากกวา “ความจริง ไมไดนําเสนอขอเท็จจริงท่ีมีขอมูลอยางรอบดาน ในทางตรงกันขามมีการนําเสนอ

ในลักษณะโฆษณาชวนเชื่อ ลําเอียง มีอคติ ยั่วยุใหเกิดความขัดแยง แตกแยก เกลียดชัง ถึงข้ันทําลายลาง

ตอฝายที่มีจุดยืนหรือความเห็นท่ีแตกตางกับฝายของตัวเอง” เปนตน ฉะน้ันแลวอาจกลาวไดวา ปากกา

สามารถเปนชนวนของสงครามได และพลานุภาพแหงปากกากลับมีพลังทําลายลางได หรืออาจเรียกการ

นําเสนอประเภทน้ีวาคือ การสื่อสารเพื่อสรางความขัดแยงทางการเมือง 

 การส่ือสารเพ่ือสรางความขัดแยงทางการเมืองมักมาในรูปแบบการส่ือสารเพ่ือสรางความเกลียด

ชัง (Hate speech) หรืออาจคลายคลึงกับวาจาขอเขียนท่ีลดทอนความเปนมนุษย (dehumanizing 

speech) ก็เสมือนน้ํามันหลอลื่นชวยใหผูคน ‘สะใจ’ ได กับการตายของฝายตรงขามทางการเมือง ซึ่งเปน

ปรากฏการณที่กําลังเกิดขึ้นในสังคมไทยขณะน้ี ท่ีมีการแบงพรรคแบงพวก โดยแตละฝายตางก็สรางวาท

กรรมแรงๆ คําหยาบคายออกมาโจมตีอีกฝายเพ่ือสรางความเกลียดชังในสังคม เชนคําวา "อํามาตย" , 

"ไพร", "สลิ่ม", "วิปริตทางเพศ" ฯลฯ อยางไรก็ตาม การสื่อสารเพื่อสรางความเกลียดชังนี้ไมไดจํากัดวาตอง

เปนถอยคําเทานั้น แตอาจเปนภาพวาด ภาพเคล่ือนไหว คลิปวิดีโอ เพลง หรือการสื่อสารในรูปแบบอ่ืน ๆ 

ที่เปนการแสดงออกถึงความเกลียดชังแบบแบงแยก การเปนพวกเขาพวกเรา ในปจจุบันสื่อออนไลนมีพลัง

อยางมากในการกําหนดทิศทางทางสังคม สามารถเปนเครื่องมือทางการเมือง จากการศึกษาและ

ตรวจสอบ “กลวิธีการสื่อสาร สังคมออนไลน สรางความแตกแยกทางการเมือง”ของโครงการเฝาระวัง 

(บุญเลิศ คชายุทธเดช, 2555: 21) พบวามี 5 วิธีดังน้ี 

 1. การแบงแยก คือการแบงฝกแบงฝายที่มีความคิดเห็น จุดยืนทางการเมืองในลักษณะท่ีชัดเจน 
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หรือความเปนพวกเรา 

 2. การโตแยงโตเถียง 

 3. การตรวจสอบ สอดแนมพฤติกรรม เฝาระวังพฤติกรรม ทัศนคติของบุคคลหรือกลุมบุคคล 

 4. การกลาวหา ประณาม แฉ และชักชวนใหกีดกันทางสังคม 

 5. การสรางความเกลียดชังและปฏิเสธการอยูรวมกัน 

 หลายคนอาจมองวาการสื่อสารเพ่ือสรางความเกลียดชังก็แคสิ่งที่ใชโจมตีกลาวรายอีกฝาย ดูไมใช

เรื่องที่ตองใสใจมากนัก แตถามองใหลึกๆ แลว การส่ือสารประเภทนี้ก็อาจสงผลกระทบไดเหมือนกัน

เพราะอาจเปนการยั่วยุใหเกิดผลรายตอผูใดผูหน่ึงไดทันที 

 วาจาท่ีสรางความเกลียดชัง (Hate Speech) มีระดับความรุนแรงที่แตกตางกัน ขึ้นอยูกับเนื้อหา 

วิธีการส่ือสาร และเจตนาของผูสงสาร โดยสามารถแบงไดเปน 3 ระดับจากรุนแรงนอยที่สุดไปรุนแรงมาก

ที่สุดดังนี้ 

 ระดับท่ี1 การตั้งใจแบงแยกกีดกัน สรางความเปนเขา-เราตอกลุมเปาหมาย เชน เรียกผูชุมนุมเสื้อ

แดงวา “ควายแดง” 

 ระดับท่ี2 การย่ัวยุใหเกิดการเกลียดชังตอกลุมเปาหมาย เชน เรียกผูนับถือศาสนาพุทธที่วัดแหง

หน่ึงวา “พวกเปรตหมขาว เปนมารสังคม” 

 ระดับที่3 การย่ัวยุใหมีการใชความรุนแรงตอกลุมเปาหมาย เชน ฆาพวกคอมมิวนิสตไมบาปแตได

บุญดวยซํ้าเพราะถือเปนการชวยเหลือประเทศชาติ 

 แตละระดับจะมีแนวทางปองกันและแกไขไดตางๆ กัน ตั้งแตการใหการศึกษาหรืออธิบายถึงเหตุ

และผลเพ่ือสรางความเขาใจในสังคมไปจนถึงการลงโทษตามกฎหมาย เชน ประเทศเยอรมนีและออสเตรีย 

มีกฎหมายหามไมใหมีการเผยแพร hate speech ที่เกี่ยวของกับลัทธินาซีและนีโอนาซี แมแตประเทศท่ีให

ความสําคัญกับเสรีภาพในการแสดงความเห็นอยางสหรัฐอเมริกา ยังมีการควบคุม hate speech ภายใต

เสรีภาพในการสื่อสาร (free speech) โดยจะมีการดําเนินคดีเฉพาะเนื้อหาของการสื่อสารที่พิสูจนไดวาจง

ใจยุยงใหเกิดการใชความรุนแรง ท่ีออสเตรเลีย แมจะไมมีกฎหมายควบคุม hate speech เปนการเฉพาะ

แตก็มีพระราชบัญญัติวาดวยความเกลียดชังทางเชื้อชาติ (Racial Hatred Act) ใหความคุมครองไมใหมี

การเหยียดหยาม ดูถูก ดูหมิ่นความเปนมนุษย หรือใชความรุนแรงกับผูอ่ืนอันเน่ืองจากความแตกตางทาง
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เชื้อชาติ สําหรับประเทศไทย ทามกลางการขยายเติบโตอยางรวดเร็วของชองทางการสื่อสาร ทั้งวิทยุ 

โทรทัศน ดาวเทียม ท้ังสื่อใหมใน social media และการแบงขั้วขางทางการเมืองของส่ือสิ่งพิมพ hate 

speech มิไดถูกควบคุมกํากับโดยกฎหมายใดเปนการเฉพาะ    คงมีเพียงการถูกควบคุมดวยกฎหมายอ่ืน 

เชน กฎหมายหมิ่นประมาท แตที่ใกลเคียงและเกี่ยวของกับการทํางานของสื่อมากที่สุดก็คือ มาตรา 37 

ของพระราชบัญญัติกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน พ.ศ. 2551 ที่กําหนดแบบครอบจักรวาลไววา 

"หามมิใหออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระที่กอใหเกิดการลมลางการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือที่มีผลกระทบตอความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบรอยหรือ

ศีลธรรมอันดีของประชาชน" ซ่ึงถูกพิสูจนใหเห็นแลวดวยเหตุการณความรุนแรงเส้ือเหลือง เส้ือแดง ท่ีจบ

ลงดวยการเสียชีวิตของประชาชนและความเสียหายตอสถานที่สําคัญตางๆ ในหลายกรรมหลายวาระอยาง

ตอเนื่องแลววาไมสามารถมีบทบาทในการควบคุม hate speech และปองกัน hate crime ได  

 การตูนการเมืองอยูคูการเมืองไทยมานานหลายรัฐบาล และเปนไมเบื่อไมเมา หยอกลอกันไดเจ็บๆ 

คันๆ หรือสรางการเปลี่ยนแปลงใหกับสังคมไทยไดเชนกัน ดังคํากลาวที่วา “Every joke is a tiny 

revolution”  หมายถึง ทุกๆ เร่ืองตลกเปนการปฏิวัติอยางเล็กๆ (George Orwell อางใน อุบลรัตน ศิริ

ยุวศักดิ์, 2536: 9) ในระหวางป 2554 ถึง 2557 เชนกัน ที่สื่อมวลชนทางดานการตูนลอการเมืองก็ให

ความสําคัญ และนําเรื่องราว นโยบาย บุคลิก ของนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร มาใหเสียดสี เหน็บแนม อยู

ตลอดเวลา ท้ังดานท่ีเห็นดวยและสนับสนุนอยางเห็นไดชัด อยางการตูนลอการเมืองของเซีย ไทยรัฐ และ

ดานที่เปนคูตรงขามคือผูที่ไมเห็นดวยและวาดการตูนลอเลียนการเมืองในแงที่ตางกัน เชน บัญชา -คามิน 

แหงสํานักพิมพผูจัดการ 

 ดังนั้นจึงทําใหเปนที่นาศึกษาการตูนการเมืองในชวงการบริหารงานของนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 

จากทั้งคายที่ใหการสนับสนุนและคายท่ีเห็นตางในมุมมองที่วาการตูนการเมืองของทั้ง 2 ฝายนั้น มีการ

นําเสนอการสื่อสารที่สรางความขัดแยงทางการเมืองผานการสื่อสารเพ่ือสรางความเกลียดชัง การทําหนาที่

ของสื่อในการนําเสนอความเปนกลาง รวมถึงการตูนลอการเมืองสามารถสรางภาพลักษณของนักการเมือง

ในรูปแบบภาพวาด ภาษา หรือการใชสัญญะตางๆ เพ่ือสะทอนความคิด ทัศนคติจากนักวาดการตูนลอ

การเมืองที่สื่อสารไปยังประชาชน 

 หากจะใหเปรียบเทียบความสําคัญของการตูนลอการเมือง ก็คงเปรียบไดกับน้ําจ้ิมบนโตะอาหารที่

คอยสรางรสชาติ ไมใหเลี่ยนหรือเบื่อหนายเกินไปและการเมืองก็เชนกันในยุคสมัยใหมที่คนเบื่อหนายกับ

เหตุการณทางการเมือง การสรางสีสันใหกับเหตุการณผานการสรางรอยย้ิม อานไดงาย เขาถึงคนไดทุก

เพศทุกวัย การตูนการเมืองจึงเปนเหมือนสิ่งที่จะทําใหผูคนหันมานิยมบริโภคขาวสารมากข้ึน และสนุกไป

กับขาวสารนั้น นอกจากนี้การตูนการเมืองในหนาหนังสือพิมพจึงเปรียบไดกับการสะทอนเร่ืองราวที่เกิดข้ึน

ในสังคมในชวงเวลาตางๆ ผานรูปวาดและการเลาเรื่องท่ีเขาใจได งาย นั่นเพราะการตูนการเมืองมี
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ความสามารถท่ีจะสะทอนถึงปญหาท่ีเกิดขึ้นไดชัดเจนกวาการบอกเลาผานตัวอักษรที่ เต็มไปดวย

รายละเอียด ดังคํากลาวที่วา “A picture is worth a thousand words แปลวา ภาพหนึ่งภาพแทน

คําพูดนับพัน”  

 งานวิจัยน้ีไดทําการศึกษาในระดับการวิเคราะหตัวบท (text) ที่ถูกสรางขึ้นมาโดยนักวาดการตูน

และบริบท (context) ที่เกิดขึ้นและเกี่ยวของกับการเมืองในขณะน้ัน จากมุมมองของ 2 ขั้วทางการเมือง 

ซึ่งเปนตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้ คือ หนังสือบันทึกการเมืองดวยลายเสนการตูนของเซีย ไทยรัฐ และ

หนังสือรวมการตูนการเมืองแหลเพ่ือพ่ีของบัญชา-คามิน โดยแหลงขอมูลท้ัง 2 แหลงนี้ มีขอบเขตของ

เหตุการณทางการเมือง การนําเสนอภาพลักษณบุคคลทางการเมืองที่คลายกัน โดยเริ่มตั้งแตเหตุการณ

การชุมนุมของแนวรวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จการแหงชาติ พ.ศ. 2553 การสลายการชุมนุมที่แยกราช

ประสงค พ.ศ. 2553 ซ่ึงเปนชวงการบริหารงานของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ จนมาถึงการเลือกตั้งครั้งใหม 

การบริหารงานของนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร อันมีเหตุการณตางๆ เกิดขึ้นมากมาย เชน เหตุการณน้ําทวม 

เมื่อป พ.ศ. 2554 การออกพระราชบัญญัติปรองดอง รวมไปถึงนโยบายประชานิยมตางๆ ของรัฐบาลชุด 

นางสาวย่ิงลักษณ ชินวัตร เชน รถคันแรก บานหลังแรก การจํานําขาว และการเปนนายกรัฐมนตรีหญิงคน

แรกนี่เองจึงทําใหมีการนําเสนอบุคลิก ภาพลักษณ ซึ่งเปนท่ีถูกจับตามองอยางมากท้ังในประเทศและ

ตางประเทศ ผานการตูนการเมืองอยูสม่ําเสมอ 

 ในขั้นแรกของการวิเคราะหผูวิจัยเลือกใชแนวคิดวาทกรรมเชิงวิพากษ (Critical Discourse 

Analysis) ของนอรแมน แฟรคลัฟ (Norman Fairclough, 1995) โดยอาศัยตัวเลือกทางภาษาตางๆ 

(Choices) เชน หลักไวยากรณ ลีลารูปแบบ (style) การเลือกใชคํา (wording) เปนตน มาทําการผลิต

และผลิตซํ้า (reproduce) รูปแบบทางความคิดนั่นเอง ฉะน้ันแนวคิดวาทกรรมวิเคราะหเชิงวิพากษ 

(Critical Discourse Analysis: CDA) คือการชี้ใหเห็นถึงวิธีการใชภาษา โดยวิเคราะหความสัมพันธ

ระหวางภาษาและสังคม และศึกษารูปแบบภาษาตามแนวคิดวาทกรรมเชิงวิพากษ เพ่ือวิเคราะหวา

สื่อมวลชนนําเสนอบุคคล เหตุการณในรูปแบบตามความจริงหรือเปนการสอดแทรกเพ่ิมเติมความคิดเห็น 

หรือในมุมมองของการแบงฝกแบงฝาย และสามารถสะทอนใหเห็นจุดยืนทางการเมืองของสื่อมวลชน ผาน

การวิเคราะหตัวบท(Text Analysis) ซึ่งเปนการวิเคราะหตัวเลือกทางภาษา (linguistic choices) เพ่ือ

อธิบายวาผู ใชภาษามองบุคคล สิ่งของ เหตุการณตางๆ รอบตัวอยางไรผานการเลือกใชถอยคํา 

(utterance) โดยมักมีการนําเสนอในประเด็นดังตอไปน้ี (Barbara Johnstone, 2008: 54) 

 1. การวิเคราะหการเลือกสัญลักษณในการนําเสนอ การกระทํา ตัวละคร และเหตุการณ 

(Choices about the representation of actions, actors, and events) คือการพิจารณาการใชคําใน

การเรียกบุคคลท่ีเปนขาว บุคคลท่ีเกี่ยวของ เหตุการณสถานการณที่กลาวถึง และรวมไปถึง รูปแบบทาง

ไวยากรณ อีก 3 สวน ไดแก การเรียงประโยค (voice) การละประธาน (agency and transactiveness) 
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และการเปลี่ยนใหเปนคํานาม (nominalization) 

 2. การวิเคราะหการแสดงสถานะภาพของความรู (Choices about the representation of 

knowledge status) คือการใชคําท่ีแสดงถึงความสัมพันธกับส่ิงที่อางถึงในขณะนั้น เชน อยางชัดเจน ไมมี

ขอสงสัย การแสดงความมั่นใจ เชน ยัน แจง หรือไมม่ันใจ เชน คาด คิด สงสัย อาง ลือ 

 3. การวิเคราะหการเลือกการใหชื่อและคําเรียก (Choices about naming and wording) คือ

การเลือกใชคําเรียกบางสิ่งบางอยาง (call something) สามารถเปนการอางถึงเกี่ยวกับบุคคล เหตุการณ

ได โดยมีรูปแบบในการกลาวเรียกดังน้ี 

 3.1. Euphemism คือการใชคําดีเกินจริง เพ่ือสรางภาพลักษณท่ีดี  

 3.2. Dysphemism คือการใชคําเลวรายเกินความเปนจริงเพื่อทําลายภาพลักษณฝงตรงขาม 

 3.3. Overwording คือการใชคําซ้ําๆ ท่ีมีความหมายใกลเคียงตอกยํ้าย่ิงขึ้นเชน มากมายมโหฬาร 

 3.4. Metaphorical representation คือการเปรียบเปรยแบบอุปมาอุปมัย 

 4. การวิเคราะหการเลือกคําพูดของคนอ่ืน และวิธีการนําเสนอคําพูดของคนอ่ืนในวาทกรรมของ

ตนเอง (Choices about incorporating and representing other voices) ใช เพ่ือสนับสนุนความ

คิดเห็นของตนเอง ทําใหนาเชื่อถือมากข้ึน เชน การอางแหลงขาวที่เห็นดวยกับตนเอง  

 ขั้นตอนท่ีสองคือการนําการวิเคราะหในขั้นตอนแรกมาพิจารณาวาสื่อมวลชนนําเสนอในมุมมอง

ของการใชวาจาเพ่ือสรางความเกลียดชัง มีการแบงความเปนพวกเขาพวกเรา การนําเสนอหรือตีตรา 

(Label) กลุมบุคคลในแตละกลุมในทางบวกหรือลบ และเปนการสรางความคิดเหมารวม (stereotype) 

ตอบุคคลเหลานั้น โดยวิเคราะหเนื้อหาท่ีถือวาเปนวาจาแหงความเกลียดชังตามประเด็นดังตอไปนี้ 

 1. การดา บริภาษ ดวยการใชภาษาหยาบคาย รุนแรง ดูถูก เหยียดหยาม 

 2. การสรางความเขาใจผิด การโนมนาวใจชักจูงใหเชื่อดวยขอมูลท่ีผิดหรืออคติสวนตัว 

 3. การนิยามคนอ่ืนในเชิงลดคุณคา ทําใหมีความหมายเชิงลบ กลายเปนตัวตลก ลดทอนคุณคา

ความเปนมนุษยของผูอ่ืน 

 4. การสื่อสารที่สรางความรูสึกแบงฝกแบงฝาย แบงพวกเขาพวกเรา แบงออกชัดเจนวาไมใชพวก

เดียวกัน 
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 5. การสื่อความหมายการปฏิเสธการอยูรวมกัน การกีดกันออกจากสังคม 

 6. การตีตราประทับภาพเหมารวมตายตัวในเชิงลบ 

 7. การยุยงปลุกปนปลุกระดมใหผูอื่นรวมเกลียดชัง สนับสนุนใหใชความรุนแรงกับผูที่เห็นตาง 

 8. การระดมกําลังไลลา ขูคุกคาม การลงทัณฑทางสังคม รุมประณามอยางรุนแรงดวยกลุมบุคคล 

การเนรเทศ หรือนําไปสูการเขนฆา 

 

การวิเคราะห 

 มีตัวอยางการวิเคราะหจาก 2 กลุมตัวอยาง ดังตอไปนี้ 

การวิเคราะหภาพการตูนการเมือง ของ เซีย ไทยรัฐ 

 

องคประกอบของภาพการตูน: มีแผนปายหาเสียงเลือกตั้งที่มีภาพของนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 

พรอมท้ังสโลแกน “ทักษิณคิด เพ่ือไทยทํา” และดานลางของเสาไฟมีตัวการตูนเล็กๆ ชูปาย “ปรองดอง 

ปลอยผูตองขัง นปช.” ในขณะที่มีขอความในรูปแบบท่ีคลายคลึงกันบนกลางภาพดานบน “อํามาตยคิด 

ลิ่วลอทํา” พรอมทั้งมีชาย 3 คนเดินชูปายขอความตางๆ ในเชิงตอบโตฝายตรงขาม 

วิเคราะหเนื้อหา/วาทกรรม 

1. การเลือกใชคําที่กลาวถึงการกระทํา ผูกระทํา และสถานการณตางๆ (Choices about the 

representation of actors, actions, events) 

 Actors: ทักษิณ เพื่อไทย อํามาตย ลิ่วลอ นายกฯปู สลิ่ม พธม. ผูตองขัง นปช. 
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 Actions: คิด ทํา จองเวร รอง ถอดถอน ย่ืน ยุบ เลือกตั้ง ปรองดอง ปลอย 

 1.1. Voice 

 การตูนลอภาพน้ีมีการใชประโยคแบบ Active เชน ทักษิณคิด เพื่อไทยทํา, อํามาตยคิด ลิ่วลอทํา, 

เลือกต้ังเปนโมฆะ 

 1.2. Agency and tranactiveness 

 มีการละประธาน เชน .....ยื่นยุบพรรคการเมือง .....จองเวรรองถอดถอนนายกฯปู 

 1.3. Norminalization 

 ปรองดอง (กิริยา) ถูกนํามาใชเรียก พรบ. ปรองดอง (นาม) 

2. การเลือกใชคําที่แสดงความม่ันใจในประเด็นท่ีนําเสนอ (Choices about the representation of 

knowledge status)  

3. การเลือกใชคําเรียกตางๆ (Choices about naming and wording) 

Choices of Actors คําที่ใชในการตูน คําท่ัวไป 

 ทักษิณ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร 

 เพ่ือไทย พรรคเพื่อไทย 

 อํามาตย กลุมชนช้ันปกครองท้ังหมดที่เปนขั้วตรงขามกับกลุมของ

นายทักษิณ ชินวัตร 

 ลิ่วลอ สมุน บริวารของอํามาตย 

 โฆษะบุรุษ พล.ต. จําลอง ศรีเมือง   

Choices of Actors คําที่ใชในการตูน คําท่ัวไป 

 นายกฯป ู นายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 

 สลิ่ม สลิ่ม มีที่มาจาก ซาหร่ิม คือ เสื้อหลากสี ไมใชกลุมคนเสื้อ

เหลือง หรือ อาจจะเปนเสื้อเหลือง ท่ีกลายมาเปนหลากสี 

หรือพวกที่คิดตางไปจากคนเสื้อแดง 

 พธม. พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย 

 ผูตองขัง นปช. กลุมแนวรวมประชาธิปไตยขับไลเผด็จการ ท่ีถูกจับกุมตัว 

Choices of Actions คําท่ีใชในการตูน คําท่ัวไป 

 คิด จัดทํา วางแผน พิจารณา มุง 

 ทํา ปฏิบัติ ทําใหเห็นผล 
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 จองเวร ผูกอาฆาตพยาบาท 

 รอง ยื่นเรื่อง เสนอ 

 ถอดถอน ถอดออกจากตําแหนง 

 ยุบ ยกเลิก เลิก 

 เลือกตั้ง ลงคะแนนเสียง 

 ปรองดอง สรางความสมานฉันท สามัคคี ใหอภัย 

 ปลอย ทําใหเปนอิสระ 

 นอกจากน้ียังมีการเลือกใชคําดังตอไปน้ี 

  ● Dysphemism คือ โมฆะบุรุษ คือคนที่ใชการไมได คนที่ไมมีผลดี หรือบุคคลผูวาง

เปลา ไรแกนสาร ไมกอประโยชนทั้งสวนตนแลสวนรวม ซึ่งเปนคําเรียกบุคคลที่ไมมีความรุนแรง เปนการ

เลี่ยงคําไมสุภาพ โดยในภาพการตูนนี้ “โมฆะบุรุษ” น้ันหมายถึง พล.ต. จําลอง ศรีเมือง ท่ีฝายเสื้อแดงมัก

โจมตี ในเรื่องที่ พล.ต. จําลองออกมาเรียกรองใหการเลือกตั้งเปนโมฆะ  

  ● Metaphorical representation ในประเด็นนี้เราจะเห็นการเปรียบเทียบเกิดข้ึนใน 

2 ลักษณะคือ การเปรียบเทียบจากเหตุการณ และการเลือกใชคํา 

 เหตุการณ ผูอยูเบื้องหลัง-ผูลงมือกระทํา กลาวคือ ในประโยค “ทักษิณคิด เพ่ือไทยทํา” เปนการ

พยายามทําใหเห็นถึงการวางนโยบายในการพัฒนาประเทศใหดียิ่งขึ้นโดยอาศัยตัวกลางในการพัฒนาและ

นํานโยบายมาปฏิบัติคือพรรคเพ่ือไทยโดยมีนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร เปนแกนนําพรรคอันเปนการ

เสริมสรางภาพลักษณที่ดีใหกับพรรคและนักการเมือง รวมถึงพยายามผลักดันสรางความปรองดอง ยกโทษ

ใหกับผูที่กระทําความผิดทางกฎหมาย แตในขณะท่ี “อํามาตยคิด ล่ิวลอทํา” ผู เขียนเลือกใชการ

เปรียบเทียบ และมีการอางถึงชนชั้นสูงในลักษณะของการเปนตัวถวงความเจริญของปะเทศ คอยจับผิด 

บงการ ชักใยเรื่องตางๆ และสงผลถึงภาพลักษณในทางลบของฝายตรงกันขามในลักษณะของ “ผูราย” “ผู

ทําลาย” 

 นอกจากน้ีภาพการตูนนี้ยังมีลักษณะของการใชสัญญะ  

 ● รอยย้ิมของนางสาวย่ิงลักษณ ชินวัตร แสดงถึงความออนหวาน ออนโยน ตรงกันขามกับผูชาย 

3 คนที่เดินถือปายนั้นมีลักษณะของการย้ิมในแงราย เจาเลห สายตาที่จองมองไปยังนางสาวยิ่งลักษณบน

ภาพหาเสียงอยางมาดราย 

 ● ฝุนที่ฟุงกระจายจากการเดินของชายท้ัง 3 คน เปนสัญญะในการแสดงแทนการเดินขบวน
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ประทวง และความวุนวาย ที่เห็นไดจากฝุนตลบ ที่เกิดจากการชุมนุมประทวงนั้นดวย 

 ● หนู ที่ใชแสดงแทนผูวาด หมายถึง ความเปนคนตอยต่ําติดดิน ซึ่งตรงขามกับคําวา “อํามาตย” 

นั้นหลบอยูหลังเสาไฟฟาดวยความหวาดกลัว เพ่ือแสดงถึงการถูกขมขูคุกคามจากชาย 3 คนในภาพ 

 

การวิเคราะหวาจาเพื่อสรางความเกลียดชัง 

 จากภาพการตูนการเมืองของเซีย ไทยรัฐนี้ มีลักษณะของการสรางวาจาเพื่อสรางความเกลียดชัง 

ดังตอไปน้ี 

 1. การสื่อสารท่ีสรางความรูสึกแบงฝกแบงฝาย แบงพวกเขาพวกเรา แบงออกชัดเจนวาไมใชพวก

เดียวกัน เพราะมีการเปรียบเทียบกลุมคน 2 ฝายอยางเห็นไดชัดผานการนําเสนอจากเหตุการณในลักษณะ

เดียวกัน การสรางความเปนคนดีใหกับคนกลุมหน่ึง และตีตราคนอีกกลุมหนึ่งวาเปน “ผูทําลาย” ผานคํา

เรียกเฉพาะกลุม “สลิ่ม” “อํามาตย” และ “พธม.” ซึ่งเปนฝายตรงขามและเปนศัตรูทางการเมือง 

 2. การสรางความเขาใจผิด การโนมนาวใจชักจูงใหเชื่อดวยขอมูลท่ีผิดหรืออคติสวนตัว 

 ในภาพการตูนกลับเปนการนําเสนอฝายท่ีถูกกระทํา มีการขัดขวางจากคูตรงขามทางการเมือง 

และทําใหผูอานเชื่อวาเปนการใสรายและมีผูตองการทําลายฝายพรรคเพ่ือไทย ซึ่งตามหลักความเปนจริง

แลวกรณีการเลือกตั้งเปนโมฆะ การตองการถอดถอนนายกฯปู หรือแมแตการยุบพรรคทางการเมืองดวย

สาเหตุใดนั้น นักวาดการตูนการเมืองควรนําเสนอในมุมมองของหลักเหตุและผล เชน การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 

2 กุมภาพันธ 2557 เปนโมฆะเพราะ “มีการขัดขวางหนวยเลือกตั้งในบางทองที่ของกรุงเทพมหานครและ

ภาคใตจนไมสามารถเปดใหลงคะแนนไดซึ่งสงผลใหคณะกรรมการการเลือกตั้งไมสามารถประกาศผลการ

เลือกต้ังอยางเปนทางการในวันที่ 2 กุมภาพันธและไมสามารถจัดใหมีการเลือกตั้งชดเชยในเขตท่ีเลือกตั้ง

ไมได เพราะการเลือกตั้ งตองจัดพรอมกันทุกเขต และจะตองจัดกันในวันเดียวในวันเดียวกันทั่ว

ราชอาณาจักร อางอิงขอกฎหมายท่ีถูกบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญป2550” 
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การวิเคราะหภาพการตูนการเมืองของบัญชา-คามิน 

 

 ขอความ (ใตภาพจากในหนังสือ) : “แง! หนูไมยอม ชาวบานออกอาการสงสารแกมเวทนาสุดๆ 

ทันทีที่เห็น “ครม.ปู” ถีบหัวสง “คางคกไพร” ฝายจตุพร พรหมพันธุ ถามลั่น “ทีตะกวดเต็มเรือทําไมยัง

เอาไปได””  

 หมายความวา นายจตุพร พรหมพันธุเปนแกนนําคนสําคัญของคนเสื้อแดงที่ตอสูจนทําใหพรรค

เพ่ือไทยและนางสาวยิ่งลักษณเขามาเปนรัฐบาลในขณะนั้น แตนายจตุพร กลับไมไดรับตําแหนงทาง

การเมืองใดๆ ในคณะรัฐมนตรีของนางสาวยิ่งลักษณเลย พรอมท้ังถูกทิ้งไมไดรับความสนใจ  มีเพียง

นักการเมืองที่ไดขึ้นชื่อวาเปนขาราชการเสื้อแดงเทานั้นท่ีไดเขาไปอยูในคณะรัฐมนตรีของนางสาวยิ่ง

ลักษณ จึงสรางความสงสัยใหกับนายจตุพรที่วา ตนก็เปนพรรคพวกเดียวกันแตเหตุใดจึงไมไดรับตําแหนง 

วิเคราะหเนื้อหา/วาทกรรม 

1. การเลือกใชคําที่กลาวถึงการกระทํา ผูกระทํา และสถานการณตางๆ (Choices about the 

representation of actors, actions, events) 

 Actor: เรา มัน ชาวบาน ครม.ปู คางคกไพร จตุพร ตะกวด 

 Action: คิด ไมเอา ลงเรือ ทํา ออกอาการ ถีบหัวสง ถามล่ัน เอา 

 1.1. Voice 

 ประโยคท่ีปรากฏในภาพการตูนนี้เปน Active มีประธานชัดเจนวาใครเปนคนทํา 

 1.2. Agent and tranactiveness - 

 1.3. Nomalization – 
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2. การเลือกใชคําที่แสดงความม่ันใจในประเด็นท่ีนําเสนอ (Choices about the representation of 

knowledge status) มีการคําวา “คิดถูก” เปนการแสดงความม่ันใจท่ีวาไดไตรตรองอยางถูกตองและ

มั่นใจแลววาจะไมเลือกนายจตุพร เขามาเปนหนึ่งในรัฐมนตรีหรือมีตําแหนงหนาท่ีใดในทางการเมืองของ

รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ เพราะดวยคดีความ ความผิดตางๆ นานาที่ยังเปนขอกังขาสําหรับประชาชน วา

นายจตุพรเปนหน่ึงในแกนนําคนเสื้อแดงท่ีไดมีการทําลายทรัพยสิน สรางความเสียหายใหกับประเทศครั้ง

เมื่อมีการชุมนุมของกลุมแนวรวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จการแหงชาติ (นปช.) ซึ่งจะทําใหภาพลักษณ

ของคณะรัฐบาลไดรับความเสื่อมเสีย เสียหายไปดวย 

3. การเลือกใชคําเรียกตางๆ (Choices about naming and wording) 

Choices of Actors คําที่ใชในการตูน คําท่ัวไป 

 เรา คณะรัฐบาลชุดนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 

 มัน นายจตุพร พรหมพันธุ 

 ชาวบาน ประชาชน 

 ครม.ป ู คณะรัฐบาลชุดนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 

 คางคกไพร นายจตุพร พรหมพันธุ 

 จตุพร พรหมพันธุ นายจตุพร พรหมพันธุ 

 ตะกวด ขาราชการ นักการเมืองคนเสื้อแดง 

Choices of Actions คิด พิจารณา ลงมือทํา 

 ไมเอา ไมเลือก 

 ลงเรือ รวมคณะ 

 ทํา สรางความเดือดรอน 

 ออกอาการ รูสึก 

Choices of Action คําที่ใชในการตูน คําท่ัวไป 

 ถีบหัวสง ไลไปใหพน ไมไยดีอีกตอไป 

 ถามลั่น ถามดวยความโกรธ 

 เอา เลือก 

 ● Dysphemism คือ “ถีบหัวสง” “คางคกไพร” “ตะกวด” เปนการเลือกใชคําเพ่ือทําใหผูอาน

เขาใจไดวา นายจตุพร ไมมีความหมาย ไรซึ่งประโยชน และจะนําความเส่ือมเสียมายังคณะรัฐบาลชุดนี้ 

พรอมทั้งยังเปรียบเทียบบุคคลเปนสัตว ซึ่งตกเปนทาสรับใชของคนอีกกลุม 

 ● Overwording คือ “สงสารแกมเวทนา” เปนการเลือกใชคําท่ีไมไดแสดงความสงสารหรือเห็น

อกเห็นใจไปยังบุคคลนั้นๆ กลับเปนการเยาะเยยในลักษณะท่ีสมเพชเวทนามากกวา 

 ● Metaphorical representation ในภาพการตูนนี้มีการใชสัตว และสิ่งของมาเปรียบเทียบ คือ  
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 คางคก หมายถึง นายจตุพร พรหมพันธุ  

 ตะกวด หมายถึง ขาราชการ นักการเมืองที่อยูฝายคนเส้ือแดง 

 เรือ หมายถึง การเปนพรรคพวกเดียวกัน รวมชะตากรรมเดียวกัน 

การวิเคราะหวาจาเพื่อสรางความเกลียดชัง 

 จากภาพการตูนการเมืองของบัญชา-คามิน มีลักษณะของการสรางวาจาเพื่อสรางความเกลียดชัง 

ดังตอไปน้ี 

 1. การนิยามคนอ่ืนในเชิงลดคุณคา ทําใหมีความหมายเชิงลบ กลายเปนตัวตลก ลดทอนคุณคา

ความเปนมนุษย ซึ่งภาพการตูนนี้ไดนําเสนอและเปรียบเทียบบุคคลเปนเหมือนสัตว “คางคก” “ตะกวด”

โดยใชสัตวเปนตัวละคร เพ่ือเปนการเสียดสีใหเกิดการเปรียบเทียบสภาพที่เปน อุดมคติ หรือความดีงาม 

และเปนการทําใหเกิดการวิพากษวิจารณจากสังคมถึงการมีพฤติกรรมท่ีเบี่ยงเบนไปจากมาตรฐาน เชน 

ขาราชการที่มีการเลือกขาง และชวยเหลือพวกพองของตนเอง ยิ่งจะสะทอนใหเกิดความขยะแขยงตอสัตว

ประเภทนั้น และเปนการสรางภาพจํา ลักษณะเฉพาะของตัวบุคคลนั้นๆ 

 2. การใชอคติสวนตัว 

 เปนผลมาจากขอ 1 เพราะการเรียกหรือเปรียบบุคคลใดเปนสัตวหรือสิ่งของ โดยอางวาบุคคลนั้น

มีลักษณะคลายกับสัตวตางๆ ซึ่งยอมมีผลมาจากอคติ หรือความคิดเห็นสวนตัวที่ไมชอบบุคคลนั้นๆ อยู

แลว 

3. การใชภาษาดูถูก เหยียดหยาม 

 “ไพร” เปนอีกคําหน่ึงที่พบมากในการเรียกคนเส้ือแดง ผูซึ่งเชื่อวาตนเองมีความตองการลมลาง

อํามาตย และสรางความเปนประชาธิปไตยอยางแทจริง แตอยางไรก็ดีเปนการแสดงใหเห็นถึงระบบชนชั้น 

ศักดินาที่ยังคงมีในสังคมไทย และความเปนชนชั้นลางที่ไมมีการศึกษา ผูที่ตกเปนเบี้ยลางของผูอ่ืน เปน

ทาสรับใช แตในทางการเมืองวาทกรรมนี้ถูกสรางข้ึนจากวิดีโอลิงคของ “ทักษิณ” ท่ีสะทอน “ความคิด” 

จนนํามาสูวาทกรรมท่ีรอยเรียงประโยคท่ีทําใหเห็นแผนการชุมนุมครั้งนี้ไดอยางชัดเจน ดวยความที่วา 

 "พ่ีนองตองลุกขึ้นสูอํามาตยไมอยากเห็นคนหายจน ไมอยากเห็นลูกหลานฉลาด เพราะอยางนี้เรา

ถึงตองพ่ึงพาอํามาตยตลอดชีวิต ถาประชาชนเปนฝายชนะ เปนการปลดแอกตนเองใหพนจากอํามาตย

ทั้งหลายที่มาบังคับใหเราโงบังคับใหเราจนตอ”  
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 จาก “วาทกรรม” ที่ปรากฏอยูในท่ีชุมนุมของกลุมคนเสื้อแดงเหลานี้ ตอกย้ําสภาพความเปนอยู

ของคนยากจน เหมือนมีคนรูใจมาพูดคุย และระบายทุกข และเกิดเปนคูตรงขาม ระหวาง “อํามาตย กับ 

ไพร” อันเปนการยุยงสงเสริมใหเกิดความเกลียดชังระหวางกลุมคน นอกจากน้ียังเปนการดูหมิ่นชนชั้น

ปกครองและสรางความแตกแยกใหกับคนในกลุมไดอีกดวย 

 

ผลการศึกษา 

 การตูนการเมืองของเซีย ไทยรัฐ และบัญชา-คามิน ท้ังการวิเคราะหรูปแบบการนําเสนอ และการ

วิเคราะหทางวาทกรรม พบวาในส่ือทั้ง 2 ขางตางมีอุดมการณทางการเมืองที่ชัดเจน หรือกลาวไดวาได 

“เลือกขาง” ไวอยูแลว โดยลักษณะการนําเสนอดังตอไปน้ี 

 (1)  การนําเสนอการตูนของท้ัง 2 ฝายจึงเต็มไปดวยการเปรียบเทียบใหเห็นดานดีของบุคคลท่ีตน

ชื่นชอบ สรรเสริญ ยกยอง และนําเสนอดานไมดีของฝายตรงขามผาน การเปรียบเทียบระหวางบุคคลดวย

กันเองในสถานการณที่คลายคลึงกัน หรืออาจเรียกวาเปนลักษณะของคูตรงขามหรือคูขัดแยง เชน คนดีกับ

คนราย, ผูสรางกับผูทําลาย, ผูกระทํากับผูถูกกระทํา  

 (2) การเปรียบเทียบคนกับสัตว , สิ่งของ หรือเปรียบเปรยผานสํานวนสุภาษิต และการใช

สัญลักษณและอุปลักษณ เชน เปรียบเทียบนายสุรพงษ โตวิจักษณชัยกุลวาเปนสุนัขรับใชทักษิณ ชินวัตร 

ซึ่งอธิบายไดวาการใชสัตวเปนตัวละคร เปนการเสียดสีเพ่ือใหเกิดการเปรียบเทียบระหวางเหตุ การณใน

ชีวิตประจําวันและสภาพที่เปน อุดมคติ ความดีงาม หรือเปนการเตือนสติ และเนนย้ําใหผูอานเห็นภาพได

ชัดยิ่งขึ้นวาลักษณะหรือคุณสมบัติตางๆ ของคนมีความคลายคลึงกับลักษณะของสัตวประเภทนั้นๆ หรือ

อีกดานหนึ่งเปนการวิพากษวิจารณผูที่สังคมเห็นวามีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากมาตรฐาน โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งผูที่เปนบุคคลทางศาสนาหรือการเมืองอันควรคงไวซึ่งศีลธรรม สวนการเปรียบเทียบเปนส่ิงของหรือ

สุภาษิต โกทลี (Goatly, 1997 อางใน ณัฐพร พานโพธิ์ทอง, 2556: 106) อธิบายวาสามารถทําหนาที่ใน

การถายทอดความคิด เปนการเทียบหรือเปนการท้ิงเหตุผลเพ่ือโนมนาวใหผูอานทําหรือไมทํา (Argument 

by analogy and/or false reasoning) เปนการสื่ออุดมการณ (ideology) แสดงอารมณความรูสึก 

(Expressing emotional attitude) ช วยในการแต งหรือ อําพราง (Decoration, disguise) เชน ใน

ประเทศที่เนนเรื่องสิทธิเสรีภาพ การนําเสนอสื่อความในสื่อ รวมไปถึง เปนการสรางความสนิทสนมกับ

ผูรับสาร (Cultivating intimacy) สรางอารมณขันและใชในการละเลนทางภาษา (Humour and 

games) ชวยทํ าใหจํา ทําให โดดเดน ใชคํานอยแตสื่ อความไดมาก (Enhancing memorability, 

foregrounding, and informativeness) 
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 (3) การตัดสินวินิจฉัยการกระทําของบุคคล หรือกลุมบุคคล (justice) เหลานั้นในทางที่ดีและไมดี 

ถูกหรือผิด โดยมีอคติแอบแฝง หรือแมแตการเลือกใชคําหรือภาพวาดท่ีเปนตัวตัดสินบุคลิกลักษณะของคน

เหลานั้นในแงลบหรือการตีภาพเหมารวม ซึ่งกลวิธีการนําเสนอภาพการตูนลอการเมืองของทั้งคูยังสะทอน

ใหเห็นถึงจุดยืนผานการโจมตีรัฐบาล การวิพากษนักการเมือง วิจารณเศรษฐกิจ สอดคลองกับการใชมุข

ตลก (gag) ท่ีมักแสดงความอับอายและการเยยหยัน  เชน ตีตราคนเสื้อแดงวาเปนควาย, นักการเมืองใน

สภาเปนตัวเหี้ยหรือตะกวด  

 (4) การตอกย้ําประเด็นเดิมๆ ซ้ําไปซ้ํามา (reproducing) ไดแก การนําเสนอเหตุการณทางการ

เมืองในชวงเวลาปจจุบัน เชน ความสูญเสียจากการสลายการชุมนุมป 2553, เหตุการณน้ําทวมป 2554, 

ชาวนาที่ไดรับผลกระทบจากนโยบายจํานําขาว เชน เมษาเลือด, 91ศพ นักภาษาศาสตร เชน วิคเตอร บี 

ชลอฟก้ี (Viktor B. Schklovksy อางใน อุบลรัตน ศิริยุวศักดิ์ , 2536: 38-39) ไดแยงวาการเลนตลกกับ

อารมณความรูสึกในแนว black humour ไมจําเปนตองเปนเรื่องไรศีลธรรมเสมอไป ในทางตรงกันขาม

การนําเอาเร่ืองท่ีเราไมอยากแตะตอง หรือเนนย้ําอารมณความรูสึกมากไป มานําเสนออยางเปดเผยในอีก

แงมุมหน่ึงมีสวนชวยใหเราเผชิญหนากับสิ่งที่เราหวาดกลัวได การท่ีจะทึกทักเอาวาคนที่เลนกับอารมณ

ความเศรา หรือความตาย เปนคนไรมนุษยธรรมหรือเปนคนโหดราย ปราศจากความรูสึกเย่ียงมนุษยคน

อ่ืนๆ หรือเปนคนไมมีศีลธรรม อาจเปนการดวนสรุปเกินไป เพราะคนท่ีไรมนุษยธรรมคงไมสามารถเห็น

แงมุมที่ขําขันของเร่ืองเหลานั้นได นักวาดการตูนใชอารมณขันเปนวิธีในการสื่อสารเพ่ือใหเราเขาใจเรื่องที่

เรามักจะหวาดกลัว หรือเห็นวาเปนเรื่องท่ีไมควรอางถึง เชน เรื่องความตาย การสูญเสีย อันเปนเ ร่ือง

ละเอียดออนของสังคมท่ีมองวาควรเนนการเยียวยา ฟนฟู ใหกําลังใจ มากกวาการพยายามตอกย้ําถึงความ

โหดรายรุนแรงในเหตุการณ แตอยางไรก็ดีสื่อมวลชนจึงแสดงออกในรูปแบบของการเสียดสีและการ

วิพากษวิจารณผูที่มีอํานาจรับผิดชอบเปนสวนใหญ 

 จากวิธีการนําเสนอขางตนนี้แทจริงแลวคือนักวาดการตูนลอการเมืองพยายามครอบงําความคิด

ของประชาชนใหเห็นดวยไปกับสิ่งที่นักวาดการตูนตองการนําเสนออันเปนผลมาจากอุดมการณของผูเขียน

ใหไปสอดคลองกับความเชื่อของสังคมท่ีมีผูคนมีรวมกัน ซึ่งสิ่งตางๆ เหลานี้จะคอยๆ ซึมซับและมีอิทธิพล

ตอผูสารไปเรื่อยๆ ทีละเล็กละนอย และยังเปนวิธีการสรางความเกลียดชังไดอีกทางหน่ึง 

 จากการศึกษาคร้ังนี้คือผูวิจัยพบวาการตูนลอการเมืองไดมีลักษณะการส่ือสารของการสรางความ

เกลียดชังที่อาจอยูในระดับที่ 1 คือการต้ังใจแบงแยกกีดกัน สรางความเปนเขา-เราตอกลุมเปาหมาย เชน 

คําเรียกในการแบงแยกกลุม การเปนคูตรงขาม เชน ดี -เลว ขาว-สะอาด ถูก-ผิด คนดี-ผูราย ผานการ

เลือกใชวาทกรรมตางๆ ดังมีวิธีดังตอไปน้ี 

 (1) การลดทอนศักดิ์ศรีความเปนมนุษย (Dehumanization) ไดแก การเหยียดหยาม ดูหมิ่น เชน 
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การนําเสนอภาพย่ิงลักษณในลักษณะเรื่องอนาจาร (obscenity) เชน การเตนจํ้าบะ การใชมารยาหญิง

ยั่วยวนผูชาย ไมมีความรูความสามารถ (นังโง, สมองเล็ก) นอกจากนี้ยังพบการเปรียบเทียบกับสัตวตางๆ 

เชน การเปรียบเทียบนักการเมืองเปนตะกวด, เห้ีย หรือสุนัขซึ่งถือเปนเสียดสีประชดประชัน หรือมี

ลักษณะของการไมใหเกียรติหรือดูถูกความเปนเพศสภาพ ถิ่นกําเนิด เชน กลาววายิ่งลักษณเปนสาวเหนือ

ไมประสีประสา เปนตน 

 (2) การลดคุณคา (Devaluation) คือการกลาวโจมตี ดาทอกลุมคนดานลบ พบไดจากการ

เลือกใชภาษา เชน ดาวานายอภิสิทธิ์วาโหดราย, โหดเหี้ยม ดา น.ส.ย่ิงลักษณวาโง, ตอแหล หรือ ดาวา

นายปลอดประสพวาบา, เสียสติ หรือดาวานายสุรพงษ โตวิจักษณชัยกุลวาหนาหัวถลอกหนาโง  ซึ่งแสดง

วัตถุประสงคเพ่ือลดทอนความสําคัญ ลดทอนคุณคาของตัวตนของผูที่ถูกกลาวอาง 

 (3) การชี้นําสูความรุนแรง (Instigation) หมายถึงการปลุกปนใหเกิดความรุนแรง การตอสู หรือ

การตอตานเชนการปลุกกระแสใหออกมาตอตานทักษิณในกรณีที่จะมีการออกกฎหมายนิรโทษกรรม หรือ

ความพยายามในการชี้นําใหปลอยนักโทษทางการเมืองเพ่ือสรางความปรองดองใหกับประเทศ 

 

อภิปราย 

 หากมองโดยผิวเผินแลวการตูนลอการเมืองอาจเปนเพียงรูปแบบการเลาเรื่องอยางหนึ่งจาก

ความคิดหรือทัศนคติของผูเขียนการตูนเอง เปนเพียงส่ือกลางในการสรางรอยยิ้ม ความตลก อารมณขัน

หรือคลายเครียดใหกับผูอาน ผานกลไกการสรางอารมณขัน จากการวาดภาพในเรื่องอนาจาร เคราะหหาม

ยามราย เชนการลื่นลมหรือสะดุดจนไดรับบาดเจ็บ  เสียดสีและสะทอนปญหาท่ีเกิดขึ้นในขณะน้ัน 

นอกจากน้ียังเปนรูปแบบของการลอเลียน (Satire) วิพากษวิจารณสภาพสังคม เศรษฐกิจและการเมืองไดดี

อยางหน่ึง ตามทฤษฎีบันไดแหงอารมณขัน (Ladder of Comedy) ของทอมปสัน (อางใน ศิริชัย ศิริกายะ 

และ กาญจนา แกวเทพ, 2531) ท้ังนี้เพ่ือลดกระแสความบีบคั้นแตสามารถแฝงนัยเสียดสีที่สรางความ

ขบขันใหแกกลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ แตหากพิจารณาเน้ือหาของการตูนลอการเมืองอยางถี่

ถวนแลว ทําใหเห็นภาพของความไมเปนกลางในสื่อมวลชน ที่เต็มไปดวยการสอดแทรกความคิดสวน

บุคคล อคติที่มีตอนักการเมืองบางกลุม ในมุมมองที่วาสังคมจะดีขึ้นหากไมมีบุคคลหรือกลุมบุคคลดังกลาว 

และยกยองเขาขางในนักการเมืองบางคนอยางเห็นไดชัด  

 การเลือกใชคําเรียก, ลีลา, การใชภาษา ของนักวาดการตูนยังสะทอนใหเห็นถึงการแบงฝกแบง

ฝาย การแบงความเปนเขาเปนเรา ใหผูอานไดรูสึกเปรียบเทียบและเกิดการเปรียบเทียบจากสิ่งที่เห็นที่นัก

วาดการตูนไดเลือกสรรถอยคํามาใช ซึ่งในหลายๆ คําเปนคําที่หยาบคาย รุนแรง การดา ดูถูก เสมือนเปน
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การลดทอนความเปนมนุษย ใหบังเกิดสงผลตอทัศนคติของผูอาน ในทางจิตวิทยาไดอธิบายไววาการใชคํา

ในลักษณะนี้ถือเปนสวนหน่ึงของกลไกปองกันตนเอง (Defense Mechanisms) ในเม่ือหาเหตุผลเขาขาง

ตนเองแลวก็ยังพยายามยืนยันวาเราดีกวาคนอ่ืน ดวยการโทษผูอ่ืน จึงหาทางใชคําพูดท่ีกอใหเกิดความ

เกลียดชังขึ้นมา เพ่ือสรางปมเดนใหมขึ้นมาและชดเชยขอบกพรองของตนเองไปในตัว 

 นอกจากน้ีนักวาดการตูนในฐานะสื่อมวลชนคนหนึ่งยังไดใชอํานาจในทางมิชอบ (Power abuse 

หรือ Abuse of Power) หมายถึงการที่ฝายท่ีมีอํานาจมากกวาควบคุมอีกฝายหนึ่งเพ่ือประโยชนของตน 

เปนผลใหอีกฝายท่ีถูกควบคุมเสียประโยชนหรือถูกละเมิดอันเปนประเด็นหนึ่งของกลวิธีสรางความเกลียด

ชัง การสื่อสารดวยรูปแบบวิธีนี้คือการครอบงําทางความคิด ซึ่งไดหลอมรวมทัศนคติและอารมณของนัก

วาดการตูนนั้นๆ ท่ีเกี่ยวของกับเหตุการณหรือการกระทําของบุคคลน้ันๆ และสอดคลองไปกับความเชื่อที่

สังคมมีรวมกัน โดย เอ ฟาน ไดก (Teun Adrianus van Dijk, 2008)ไดอธิบายวา กลวิธีทางวาทกรรมที่

สรางภาพในความคิดแบบท่ีผูครอบงําตองการ ก็คือ กลวิธีแบงขั้วเรา-เขา (us/them polarization) หรือ

ก็คือการนําเสนอตนเองในดานบวกและนําเสนอผู อ่ืนในดานลบ (positive self-presentation and 

negative other-presentation) อันสังเกตไดจาก “การสรางความหมายดวยการตัวเลือก” กลาวคือผูใช

ภาษาจะเลือกรูปภาษาหน่ึงๆ จากตัวเลือกที่เปนไปไดหลายตัวใหสัมพันธกันกับความหมายท่ีผูเลือก

ตองการสื่อสาร 
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จิตวิทยาเบื้องหลังกระแสนิยมนิยายวายในกลุ่มผู้อา่นเพศหญิงชาวไทย 

The Psychology behind the Rising Popularity of Y Fiction among Thai 
Female Readers  

ชลาลัย  แต้ศิลปสาธิต และ ณัฐมน  วงค์คม 

 

บทคัดย่อ  

นิยายวาย ซึ่งเป็นหมวดนิยายที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตัวละครที่เป็นเพศเดียวกัน
ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในสังคมไทยปัจจุบัน สังเกตได้จากการที่สื่อโทรทัศน์มักหยิบยกนิยาย
ประเภทนี้ไปสร้างเป็นบทละคร ถึงแม้ว่าแก่นเนื้อหาของนิยายวายจะบอกเล่าเรื่องราวความสัมพันธ์แบบ
รักร่วมเพศที่สื่อออกมาทั้งในรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างเพศชายกับเพศชาย และเพศหญิงต่อเพศหญิง 
ผู้ผลิตผลงานรวมไปถึงกระแสผู้บริโภคหลักของนิยายประเภทนี้กลับเป็นผู้หญิง นอกจากนี้นิยายวายที่
ได้รับความนิยมสูงมักเป็นนิยายที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับความรุนแรงควบคู่ไปกับความสัมพันธ์แบบรักร่วม
เพศ การรวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ Tunwalai ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในกลุ่ม
ผู้บริโภคนิยายวายในประเทศไทย พบว่านิยายวายที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับความรุนแรงได้รับความนิยมจาก
ผู้อ่านมากถึง 75% เปรียบเทียบกับนิยายวายที่มีเนื้อหาไม่รุนแรง บทความวิชาการชิ้นนี้น าเสนอการ
วิเคราะห์สาเหตุที่นิยายวายเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้อ่านเพศหญิงชาวไทยผ่านมุมมองจิตวิทยา อาทิ ทฤษฎี
โครงสร้างทางความคิดเกี่ยวกับเพศของ แซนดรา เบม, อาการของกลุ่มโรคสต๊อกโฮล์ม ซินโดรม, ทฤษฎี
ปัญญาสังคมของอัลเบิร์ต แบนดูรา, แนวคิดเรื่องกลไกป้องกันทางจิตของซิกมุนด์ ฟรอยด์ และ แนวคิด
เรื่องมโนภาพแห่งตนของคาร์ล โรเจอร์ 

ค าส าคัญ: นิยายวาย  เพศหญิง  ความรักร่วมเพศ  ความรุนแรงที่เกิดจากคู่สัมพันธ์แบบลึกซ้ึง  มุมมอง
จิตวิทยา 

 

Abstract 

Y fiction, a fiction genre about relationships of homosexual characters, is 
currently increasing its popularity among Thai readers. This is shown through television 
media that frequently produces television series by taken the storyline from this genre 
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of fiction. Although the theme among Y fiction circulates around homosexual 
relationship both in the form of male to male, and female to female characters, it is 
interesting to note that authors and potential readers of this fiction genre are mostly 
females. Furthermore, the most read Y fiction is usually the one with its content 
involving the concept of intimate partner violence along with the theme of homosexual 
relationship. The information gathered from the Tunwalai Website, which is the popular 
domain for Y fiction readers in Thailand, show that Y fiction of which involving violence 
are read as high as seventy-five percentages compared to those without violent 
contents. This academic article analyzes the reasons why Y fiction becomes popular 
among Thai female readers through psychological perspectives, such as, Sandra Bem’s 
gender schema theory, Stockholm syndrome, Albert Bandura’s social cognitive theory, 
the concept of defense mechanisms of Sigmund Freud and Carl Rogers’ idea of self-
concept.  

Keywords: Y Fiction  Female  Homosexual Love  Intimate Partner Violence  
Psychological Perspectives   

 

บทน า 

ในสังคมปัจจุบันอินเทอร์เน็ตไม่ได้เป็นแค่เพียงเครือข่ายการเชื่อมต่อของช่องทางการสื่อสาร แต่
ยังเป็นช่องทางส าหรับการค้นคว้าหาข้อมูลเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และแสวงหาหนทางเพ่ือความจรรโลงใจ 
เนื่องจากคุณสมบัติของอินเทอร์เน็ตที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกสบายจึงท าให้การค้นหาความสนใจ
เฉพาะด้านกลายเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้เพียงแค่ปลายนิ้ว ทุกวันนี้หากเราต้องการอ่านนิยายดี ๆ ซักเรื่อง เราไม่
จ าเป็นต้องเสียเวลาหรือแม้แต่เงินในการออกไปหาซื้อตามร้านหนังสือ หรือ ยืมตามห้องสมุดอีกต่อไป เรา
สามารถหามันได้จากเว็บไซต์ต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ตที่เปิดขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการของนักอ่าน
นิยายโดยเฉพาะ นอกจากอินเทอร์เน็ตจะเป็นช่องทางที่อ านวยความสะดวกให้แก่นักอ่านทั้งหลายแล้ว 
อินเทอร์เน็ตยังเปิดโอกาสให้กับนักเขียนหน้าใหม่ได้มีโอกาสน าเสนอผลงานของตัวเองโดยที่ไม่ต้องลงทุน
มากและเสียเวลาไปกับการหาช่องทางเพ่ือให้ได้รับการตีพิมพ์อย่างเช่นที่ผ่านมา โอกาสในการน าเสนอ
ผลงานของนักเขียนมือสมัครเล่นทั้งหลายผ่านทางอินเทอร์เน็ตท าให้เกิดความหลากหลายของประเภท
นิยาย ผู้อ่านมีช่องทางในการเลือกเสพนิยายที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น อีกทั้งอินเทอร์เน็ตยังท าให้เรา
สามารถศึกษากระแสนิยายที่ก าลังเป็นที่นิยมอยู่ในปัจจุบันได้อย่างง่ายดาย ซึ่งหนึ่งในหมวดของนิยายที่
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ก าลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบันนี้ คือ หมวดนิยายวาย   

   ในปัจจุบันนิยายในกลุ่มประเภทนิยายวายได้รับความสนใจและเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้อ่านชาวไทย
เป็นอย่างมาก สังเกตได้จากการที่นิยายในหมวดนี้มักจะติดอันดับนิยายยอดนิยมซึ่งได้รับกระแสตอบรับสูง
จากผู้อ่าน รวมไปถึงการที่นิยายหลายเรื่องในหมวดนี้ถูกน าไปดัดแปลงเพ่ือสร้างเป็นบทละครส าหรับฉาย
ตามโทรทัศน์ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงกระแสความนิยมที่สังคมไทยมีต่อนิยายประเภทนี้ได้
เป็นอย่างดี เนื่องจากนิยายวายจัดว่าเป็นนิยายกลุ่มใหม่ที่เพ่ิงเข้าสู่กระแสนิยายในสังคมไทยมาได้ไม่นาน
นักแต่กลับได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว โดยมีกลุ่มผู้บริโภคหลักเป็นเพศหญิง รวมไปถึงลักษณะแก่น
เนื้อหาของนิยายที่มีความเฉพาะตัวซึ่งมักเกี่ยวข้องกับความรุนแรง และ ความรักระหว่างคนเพศเดียวกัน 
ท าให้นิยายในกลุ่มนี้มีความน่าสนใจต่อการน ามาศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ์กระแสนิยมที่เกิดขึ้น 
บทความวิชาการชิ้นนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอการศึกษาเชิงวิเคราะห์ทางด้านจิตวิทยาที่ท าให้นิยาย
กลุ่มนี้เป็นที่นิยมในกลุ่มผู้อ่านเพศหญิงชาวไทย รวมไปถึงการน าเสนอความเชื่อมโยงระหว่างพ้ืนเพ
ทางด้านวัฒนธรรม ความเท่าเทียมกันทางเพศ และบทบาทคติสิทธิสตรีที่ส่งผลต่อกระแสนิยมนิยายวายใน
กลุ่มผู้อ่านเพศหญิงในสังคมไทย  

 

ความเป็นมาของนิยายวาย 

ค าว่า “วาย (Y)” มาจากค าว่า ยาโออิ หรือ ยาโอย (Yaoi) ในภาษาญี่ปุ่น ซึ่งแต่เดิมใช้เป็นค าที่สื่อ
ถึงงานประเภทโดจินชิ (Doujinshi) อันเป็นผลงานวาดล้อเลียนงานเขียนประเภทการ์ตูน (Lamerichs, 
2013) โดยมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเพศชายและเพศชาย นอกจากนี้ “วาย” ยังมีที่มาจาก
ศัพท์อีกค าหนึ่งคือ ยูริ (Yuri) ซึ่งหมายถึงผลงานโดจินชิที่มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเพศหญิง
และเพศหญิงด้วยกัน จึงอาจกล่าวได้ว่าจุดเริ่มต้นของกลุ่มนิยายวายคือการบอกเล่าเรื่องราวความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลเพศเดียวกันตามจินตนาการของผู้เขียน วิวัฒนาการของค าว่า “วาย” ที่แต่เดิมใช้เป็นค า
เรียกประเภทผลงานโดจินชิตามลักษณะ ยาโออิ/ยาโอย และ ยูริ ในปัจจุบันมีขอบเขตของความหมายที่
กว้างมากขึ้น เนื่องจากถูกใช้เป็นค าที่สื่อถึงรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างคู่รักเพศเดียวกันทั่ว ๆ ไปที่
สอดแทรกอยู่ในผลงานศิลป์หลากหลายรูปแบบ อาทิ นิยาย การ์ตูน จึงอาจกล่าวได้ว่าวัฒนธรรมวายใน
ปัจจุบันได้ถูกขยายต่อเติมจากงานเขียนแบบโดจินชิดั้งเดิมไปมาก (ณิชชารีย์ เลิศวิชญโรจน์, 2560, หน้า 
30) 

ยาโออิ หรือ ยาโอย นั้นเกิดข้ึนครั้งแรงช่วงปลายยุคปี ค.ศ. 1970s โดยนักวาดการ์ตูนชื่อ ยาสุโกะ 
ซากาตะ (Yasuko Sakata) และ รินโกะ หัตสุ (Rinko Hatsu) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือล้อเลียนโครงสร้าง
ของงานเขียนโคลงจีนยุคเก่าซึ่งต้องประกอบด้วย บทน า, การด าเนินเรื่อง, จุดผกผัน และ บทสรุป ซึ่งพวก
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เธอน ามาดัดแปลงใหม่โดยสร้างสรรค์งานเขียนที่มีลักษณะไร้ซึ่งจุดส าคัญ (Yama nashi), ไม่มีบทสรุป 
(Ochi nashi) และ ไม่มีประเด็น (Imi nashi) เมื่อน าตัวอักษรแรกของแต่ละคุณสมบัติของงานเขียนแนว
ใหม่นี้มาประกอบเข้าด้วยกัน ค าศัพท์ใหม่ที่เรียกว่า Yaoi (ยาโอย) จึงถือก าเนิดขึ้น (Nainapat, 2017, ย่อ
หน้า 7) งานเขียนที่เปรียบเสมือนเป็นการหยอกล้อทางวรรณกรรมต่อวัฒนธรรมงานเขียนดั้งเดิมของจีน
ประกอบกับการเน้นความสัมพันธ์ของตัวละครระหว่างเพศชายกับเพศชายดังกล่าวท าให้ผลงานแบบยา
โออิ/ยาโอยกลายมาเป็นผลงานที่มีชื่อเสียง (Brent & Masami, 2003) ซึ่งนับตั้งแต่การก าเนิดขึ้นของงาน
เขียนนิยายประเภทยาโออิ/ยาโอย ในสังคมญี่ปุ่น นิยายประเภทนี้ก็ได้รับความนิยมในหมู่ผู้อ่านชาวญี่ปุ่น
โดยเฉพาะนักอ่านเพศหญิงเรื่อยมา 

ส่วนค าว่า ยูริ ถือก าเนิดขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1976 โดยบรรณาธิการนิตยสารรักร่วมเพศชาว
ญี่ปุ่นที่มีชื่อว่า อีโตยุ บันกาคุ (Itou Bungaku) ซึ่งเล็งเห็นว่ากลุ่มชาวรักร่วมเพศที่เป็นเพศหญิงควรที่จะมี
สัญลักษณ์อันสื่อถึงกลุ่มและความสนใจเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ทางเพศของตนเองเฉกเช่นเดียวกับกลุ่ม
ชาวรักร่วมเพศที่เป็นเพศชาย จึงน าไปสู่แนวคิดในการเรียกพวกเธอว่า ยูริโซกุ (Yurizoku) ซึ่งหมายถึง 
ดอกลิลลี่ อันเป็นตัวแทนของความรักอันบริสุทธิ์ อ่อนหวาน และความรักระหว่างเพศหญิงและเพศหญิง
ด้วยกัน ตามความหมายสัญลักษณ์ของดอกไม้ประเภทนี้ในวัฒนธรรมญี่ปุ่น (ณิชชารีย์ เลิศวิชญโรจน์ , 
2560, หน้า 30)  

จากจุดเริ่มต้นของการเป็นขบถทางวรรณกรรมที่ต้องการท้าทายวัฒนธรรมวรรณกรรมดั้งเดิมของ
จีน อันน าไปสู่จินตนาการการถ่ายทอดเรื่องราวออกมาในรูปแบบของความสัมพันธ์ระหว่างเพศเดียวกัน 
จนกระทั่งการสร้างอัตลักษณ์ของกลุ่มคนรักเพศเดียวกันทั้งในกลุ่มเพศชายและเพศหญิง จึงอาจกล่าวได้ว่า 
ค าว่า “วาย” ในปัจจุบันนี้มีความหมายที่ค่อนข้างกว้าง เนื่องจากครอบคลุมถึงการบอกเล่าเรื่องราวใด ๆ 
ก็ตามที่มีแก่นเนื้อหาของตัวละครหลักเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างเพศเดียวกัน ไม่ว่าเรื่องราวจะถูก
น าเสนอออกมาในรูปแบบใดก็ตาม อาทิเช่น นิยาย การ์ตูน หรือ เกม ซึ่งบทความวิชาการชิ้นนี้จะมุ่งเน้น
การศึกษาเฉพาะกลุ่มนิยายวาย  

 

ความรุนแรงในนิยายวาย 

องค์กรอนามัยโลก (World Health Organization) ได้ให้นิยามต่อความรุนแรงในภาพรวมไว้ว่า
เป็นการแสดงออกใด ๆ ก็ตามผ่านทางร่างกายและค าพูดของบุคคลหนึ่งต่อบุคคลอ่ืน หรือ ชุมชน โดยมี
วัตถุประสงค์ให้เกิดความเสียหายทั้งทางร่างกาย และจิตใจ (WHO, 2005) ส่วนความรุนแรงที่เกิดจากคู่
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สัมพันธ์แบบลึกซึ้ง29 หรือ Intimate partner violence เป็นค าที่ถูกสร้างขึ้นเพ่ือใช้สื่อถึง เจตนาการ
กระท าความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นผ่านทางร่างกาย การใช้ค าพูด หรือ การท าร้ายทางด้านจิตใจ ต่อผู้อ่ืน 
โดยที่ผู้กระท าเป็นคนรัก หรือ คู่สมรสปัจจุบัน หรือ อาจเลิกรากันไปแล้วก็เป็นได้ (CDC, 2017)  

ถึงแม้ว่าแก่นเนื้อหาหลักของนิยายวายจะเป็นการบอกเล่าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคู่รักร่วม
เพศโดยที่ไม่ได้มุ่งเน้นประเด็นความรุนแรงที่เกิดจากคู่สัมพันธ์แบบลึกซึ้ง แต่กลับพบว่านิยายวายที่ได้รับ
ความนิยมสูงมักจะเป็นนิยายที่มีเรื่องราวของความรุนแรงที่เกิดจากรูปแบบความสัมพันธ์ในลักษณะ
ดังกล่าว ซึ่ง Mizoguchi (2003, หน้า 56) ได้กล่าวถึงลักษณะเนื้อเรื่องของนิยายวายที่ได้รับความนิยม
มักจะมีคุณสมบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงที่เกิดจากคู่สัมพันธ์แบบลึกซึ้ง อาทิ ฉากการข่มขืนที่
แสดงออกถึงความรัก รวมถึงฉากที่แสดงถึงการบังคับขืนใจเนื่องจากบทบาททางเพศที่ถูกก าหนดไว้อย่าง
ชัดเจนว่าเป็นฝ่ายรุก (Seme) ซึ่งจะมีการแสดงออกผ่านรูปลักษณ์ของความเป็นเพศชาย (Masculine) 
หรือ ฝ่ายรับ (Uke) ที่จะมีการแสดงออกผ่านรูปลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นเพศหญิง (Feminine) โดยที่
บทบาทดังกล่าวไม่สามารถสลับเปลี่ยนได้ เป็นต้น  

 ส าหรับในประเทศไทยกลุ่มนิยายวายที่ได้รับความนิยมสูงก็มักจะมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความ
รุนแรงที่เกิดจากคู่สัมพันธ์แบบลึกซึ้งเช่นกัน จากการจัด 20 อันดับแรกของนิยายวายที่มียอดผู้อ่านสูงสุด
ตลอดกาลของเว็บไซต์ Tunwalai อันเป็นเว็บไซต์ที่เปิดกว้างไม่มีการก าหนดเกณฑ์อายุส าหรับผู้เข้าอ่าน
นิยายวายที่มีเนื้อหารุนแรง พบว่า นิยายวายที่มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับความรุนแรงที่เกิดจากคู่สัมพันธ์แบบ
ลึกซึ้งได้รับความนิยมสูงถึง 75% เมื่อเปรียบเทียบกับรายชื่อนิยายวายทั้งหมดที่อยู่ใน 20 อันดับยอดนิยม 
อีกทั้งเว็บไซต์ Dek-D ซึ่งถึงแม้จะเป็นเว็บไซต์ที่มีการจ ากัดเกณฑ์อายุของผู้เข้าอ่านนิยายวายที่มีเนื้อหา
ความรุนแรง แต่จากการจัดอันดับ 20 อันดับนิยายวายที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากรวบรวมจากยอดผู้
เข้าอ่านเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 พบว่า มีนิยายวายเนื้อหาความรุนแรงที่เกิดจากคู่สัมพันธ์
แบบลึกซึ้งอยู่เป็นจ านวน 15% นอกจากนี้กระแสนิยมนิยายวายที่มีเนื้อหาความรุนแรงที่เกิดจากคู่สัมพันธ์
แบบลึกซึ้งยังคงมีปรากฏอยู่ในเว็บไซต์เฉพาะกลุ่ม อาทิ เว็บไซต์ Thaiboyslove ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่เปิด
โอกาสให้สมาชิกผู้ชื่นชอบการอ่านและแต่งนิยายวายน านิยายที่ตนเองแต่งมาโพสต์ลงบนกระทู้ของ
เว็บไซต์เพ่ือแลกเปลี่ยนกันอ่านระหว่างสมาชิก ซึ่งเนื้อเรื่องได้รับความนิยมจนถูกน ามาตีพิมพ์ขายเป็น
รูปเล่มมักจะมีเนื้อหาความรุนแรงที่เกิดจากคู่สัมพันธ์แบบลึกซึ้งอยู่ในองค์ประกอบของเรื่อง โดยมีลักษณะ
คล้ายคลึงกับประเด็นที่ Mizoguchi น าเสนอไว้ในปี ค.ศ. 2003 กล่าวคือ ตัวละครฝ่ายรุกมีการใช้ความ
รุนแรงกับฝ่ายรับ มีฉากการข่มขืนและบังคับคืนใจระหว่างตัวละครหลัก และลงเอยด้วยความรักกันใน
ท้ายที่สุด   

                                                 
29 ค าว่า “คู่สัมพันธ์แบบลึกซ้ึง” ในท่ีน้ีหมายถึง คู่สัมพันธ์ในลักษณะคนรัก, แฟน ซ่ึงอาจเป็นไปในลักษณะท่ีแต่งงานแล้ว หรือ ยัง
ไม่แต่งงานก็ได้  
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กระแสนิยมนิยายวาย 

ผู้อ่านชาวญี่ปุ่นต่างให้การตอบรับเป็นอย่างดีต่อผลงานเขียนประเภทวายเรื่อยมานับตั้งแต่การถือ
ก าเนิดขึ้นของผลงานล้อเลียนโดจินชิในกลุ่มนี้ และในปัจจุบันด้วยการขยายตัวของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตก็
ท าให้กระแสนิยมที่มีต่อผลงานประเภทวายนี้ไม่ได้ถูกจ ากัดอยู่เพียงในประเทศญี่ปุ่นอีกต่อไป แต่ได้
กระจายไปในหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก (Nainapat, 2016) สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับผลงานเขียนในกลุ่มวาย
คือ ถึงแม้ว่าจะเป็นงานเขียนที่มีแก่นเนื้อหาในการบอกเล่าเรื่องราวความสัมพันธ์ของกลุ่มคนรักร่วมเพศ 
แต่ว่าผู้ผลิตผลงานรวมไปถึงผู้บริโภคส่วนใหญ่กลับเป็นเพศหญิง ซึ่ง Mizoguchi (2003) และ       ญาณ
ธร เจียรรัตนกุล (2550) ได้ชี้ให้เห็นความส าคัญของประเด็นดังกล่าวนี้โดยได้ให้นิยามเก่ียวกับผลงานเขียน
ประเภทวายว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักร่วมเพศที่ถูกสร้างโดยผู้หญิงเพ่ือผู้ หญิง ทั้งนี้กระแสนิยม
ผลงานวายในกลุ่มผู้อ่านเพศหญิงไม่เพียงเป็นที่นิยมเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น แต่ดูเหมือนว่าจะได้รับ
การตอบรับและนิยมชมชอบเป็นอย่างดีจากผู้อ่านเพศหญิงในอีกหลาย ๆ ประเทศที่ต้อนรับการมาถึงของ
ผลงานเขียนประเภทวาย ในปี ค.ศ. 2008 Pagliassotti ได้ท าการส ารวจเกี่ยวกับเพศของผู้อ่านนิยายวาย
ในสังคมตะวันตก อาทิ สหรัฐอเมริกา แคนนาดา อังกฤษ อิตาลี โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ในการ
ส ารวจเพศของผู้อ่านนิยายวายจ านวน 478 คน ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ผู้อ่านนิยายวายเพศหญิงมีจ านวน
มากถึง 89% ในขณะที่ผู้อ่านนิยายวายเพศชายมีเพียง 11%  

กระแสะนิยมนิยำยวำยในกลุ่มผู้อ่ำนเพศหญิงชำวไทย30 

ส าหรับในประเทศไทยนั้นผลงานเขียนประเภทวายก็ได้รับความนิยมจากกลุ่มผู้อ่านเพศหญิงเป็น
อย่างมากเฉกเช่นเดียวกับกระแสความนิยมวายในประเทศญี่ปุ่นและประเทศอ่ืน ๆ ทั่วโลก ทั้งนี้ความนิยม
นิยายวายในกลุ่มนักอ่านเพศหญิงชาวไทยท าให้เกิดค าเรียกเฉพาะแทนกลุ่มของผู้นิยมชื่นชอบการอ่าน
นิยายประเภทนี้ว่า “สาววาย”  ซึ่งหมายถึงผู้หญิงที่ชอบเสพเรื่องราวของนิยายวาย โดยที่กลุ่มสาววายนี้
มักจะมีการนัดรวมตัวกันบนอินเทอร์เน็ต เช่น ทวิตเตอร์ และ เฟสบุ๊ค เป็นต้น เพ่ือพูดคุยและแลกเปลี่ ยน
ความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนิยายวาย รวมไปถึงมีการน านิยายวายที่ตนเองได้แต่งขึ้นมาเผยแพร่
และแลกเปลี่ยนกันอ่านภายในกลุ่มของตน การที่สื่อโทรทัศน์ได้หยิบยกเอานิยายวายที่เคยถูกแต่งและ
เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตภายในกลุ่มสาววายมาดัดแปลงเป็นบทละครอยู่มากมายหลากหลายเรื่อง เช่น 
Love Sick รักวุ่น วัยรุ่นแสบ, SOTUS พ่ีว้ากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง และ Make It Right รักออกเดิน เป็น
ต้น ก็เป็นหลักฐานชิ้นดีที่บ่งชี้ถึงความนิยมชมชอบในกระแสนิยายวายที่นับวันจะมีมากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ ใน

                                                 
30 เนื่องจากผู้บริโภคชาวไทยนิยมการเสพผลงานเขียนประเภทวายในรูปแบบของนิยายเป็นกระแสหลัก งานเขียนชิ้นน้ีจึงมุ่งเน้น
ประเด็นไปท่ีการศึกษากระแสนิยมนิยายวายเป็นส าคัญ 
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สังคมไทย  

ณิชชารีย์ เลิศวิชญโรจน์ (2560, หน้า 153) ได้ท าการส ารวจความนิยมเฉพาะของผู้หญิงไทยที่ชื่น
ชอบการอ่านนิยายวายจ านวนกว่าสี่ร้อยคน พบว่า 88.22% เป็นผู้ที่ชื่นชอบการอ่านนิยายวายที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเพศชายและเพศชายเพียงอย่างเดียว หรือ ที่เรียกว่า ยาโออิ/ยาโอย ในขณะ
ที่ 9.95% เป็นผู้ที่ชื่นชอบการอ่านนิยายวายที่เล่าเรื่องราวความสัมพันธ์รักร่วมเพศทั้งสองเพศสภาพ 
กล่าวคือ ยาโออิ/ยาโอย และ ยูริ หรือ นิยายวายที่มีเนื้อหาเฉพาะเกี่ยวกับความสัมพันธ์รักร่วมเพศ
ระหว่างเพศหญิงและเพศหญิง ส่วนนักอ่านหญิงไทยที่นิยมอ่านนิยายวายประเภทยูริเพียงอย่าง เดียวมี
เพียง 1.83% ค าถามที่ตามมาจากข้อมูลการส ารวจของณิชชารีย์ เลิศวิชญโรจน์ ในปี พ.ศ. 2560 ก็คือ 
เพราะเหตุใดนักอ่านนิยายวายเพศหญิงในประเทศไทยจึงชื่นชอบนิยายวายที่มีประเด็นเนื้อหามุ่งเน้นไปที่
รูปแบบความสัมพันธ์ของชายรักชายมากกว่าที่จะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเพศหญิงและเพศหญิงด้วยกัน
ซึ่งตรงกับเพศสภาพของผู้อ่าน  

 ทั้งนี้เมื่อพิจารณาแหล่งผู้ผลิตนิยายวายควบคู่ไปกับกลุ่มผู้อ่านกระแสหลักของนิยายประเภทนี้ที่
ส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่เป็นผู้หญิงด้วยกัน อาจเป็นไปได้ว่าการถือก าเนิดขึ้นและการคงอยู่ของนิยายวายไม่ได้
เป็นไปเพ่ือตอบสนองความต้องการของชาวรักร่วมเพศแต่อย่างใด แต่เป็นการสนองต่อความต้องการ
บางอย่างของเพศหญิงเสียมากกว่า  

วัฒนธรรมกำรกดขี่ทำงเพศและควำมนิยมนิยำยวำย 

การอ่านนิยายเป็นช่องทางหนึ่งที่ท าให้ผู้อ่านได้เข้าใจรูปแบบความคิด วัฒนธรรม และค่านิยมต่าง 
ๆ ของสังคมที่สร้างสรรค์งานเขียนนั้น ๆ  ส าหรับประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นแหล่งก าเนิดของนิยายวายมีระบบ
สังคมที่ให้คุณค่ากับเพศชายมากกว่าเพศหญิง ซึ่งสามารถสังเกตได้จากสังคมระบบครอบครัวในวัฒนธรรม
ญี่ปุ่นที่เมื่อผู้หญิงแต่งงานแล้วจะกลายเป็นเพียงแม่บ้าน มีหน้าที่คอยเลี้ยงดูบุตรและจัดการเรื่องในบ้าน
เท่านั้น นอกจากนี้วัฒนธรรมในสถานที่ท างานของประเทศญี่ปุ่นก็ยังมีประเด็นความเหลื่อมล้ าทางเพศอยู่
มาก ซึ่งเพศหญิงมักจะได้รับมอบหมายต าแหน่งหน้าที่และโอกาสไม่เท่าเทียมกับเพศชาย (Shan-Loong, 
2000) ลักษณะวัฒนธรรมที่ส่งผลกระทบต่อบทบาทในสังคมของผู้หญิงญี่ปุ่นท าให้การแสดงออกของ
ผู้หญิงญี่ปุ่นมีอยู่อย่างจ ากัด ค่านิยมที่สะท้อนผ่านงานเขียนของประเทศญี่ปุ่นสื่อให้เห็นวัฒนธรรมที่
เกี่ยวข้องกับค่านิยมของสังคมที่สื่อผ่านแนวคิดและพฤติกรรมแสดงออกของตัวละครในเรื่อง  (ชุติมา ธนู
ธรรมทัศน์, 2546)  

Wilson และ Toku (2003) ได้เสนอแนวคิดที่น่าสนใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมการกดขี่ทางเพศของ
ประเทศญี่ปุ่นและนิยายวายไว้ว่า เรื่องราวความรักในนิยายยาโออิ/ยาโอย หรือ ความรักร่วมเพศแบบชาย
รักชาย เป็นมโนทัศน์ของรูปแบบความสัมพันธ์แบบคู่สมรสที่อยู่ เหนือกว่ารูปแบบความรักและ
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ความสัมพันธ์ในความเป็นจริงทั่วไปของผู้ชายและผู้หญิงญี่ปุ่น ซึ่งอาจเป็นผลพวงมาจากจิตใต้ส านึกของ
ผู้หญิงญี่ปุ่นที่มองว่ารูปแบบความรักแบบโรแมนติกมักจะเลือนหายไปหลังจากแต่งงาน เพราะถูกแทนที่
ด้วยภาระและบทบาทของการเป็นภรรยาและแม่บ้านตามระบอบสังคมญี่ปุ่นที่มีเพศชายเป็นใหญ่ ลักษณะ
ค่านิยมเกี่ยวกับบทบาททางเพศในสังคมดังกล่าวมีอิทธิพลต่อจินตนาการของนักเขียนนิยายวายชาวญี่ปุ่นที่
เป็นเพศหญิง ท าให้พวกเธอสร้างสรรค์ผลงานที่เปรียบเสมือนภาพสะท้อนของความต้องการที่แท้จริงของ
ผู้หญิงญี่ปุ่นที่ถูกถ่ายทอดออกมาผ่านตัวละครเอกที่เป็นเพศชายทั้งคู่ ซึ่งเป็นการแสดงออกเชิ งสัญลักษณ์
รูปแบบหนึ่งต่อการเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมกันในบทบาททางเพศแทนการเรียกร้องความเท่าเทียมกัน
ในประเด็นดังกล่าวผ่านการแสดงออกทางกายภาพ อาทิ การเดินขบวนประท้วง  

การแสดงออกของตัวละครในนิยายวาย มักจะมีการก าหนดบทบาทที่ชัดเจน ฝ่ายรับมักมีลักษณะ
ของความสวยงาม บอบบาง ใกล้เคียงกับผู้หญิง ซึ่งตัวละครเพศชายที่มีความงดงามเหล่านี้เปรียบเสมือน
ตัวตนที่อยากจะเป็นของผู้หญิง ซึ่งพวกเขาไม่ใช่ตัวละครเพศชายหรือเพศหญิง แต่เป็นเพศท่ีสามที่ถูกสร้าง
ขึ้นมาโดยหยิบยืมเพศสภาพความเป็นชาย หรือ หญิง เพ่ือตอบสนองความต้องการในจิตใจส่วนลึก ๆ ของ
ผู้หญิงญี่ปุ่น ส่วนในเรื่องของความรุนแรงที่เกิดจากคู่สัมพันธ์แบบลึกซึ้งที่สะท้อนอยู่ในนิยายวายนั่นอาจจะ
ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ในวัฒนธรรมญี่ปุ่น เนื่องจากวรรณกรรมและภาพพิมพ์ในอดีตของประเทศญี่ปุ่นก็มี
เรื่องราวของพฤติกรรมความรุนแรงสอดแทรกอยู่เรื่อยมา (ชุติมา ธนูธรรมทัศน์, 2546) เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
กับความรุนแรงดังกล่าวสะท้อนให้ เห็นถึงความต้องการที่จะปลดปล่อยหรือระบายออกมาผ่าน
กระบวนการเล่าเรื่องของผู้เขียน อาจเป็นได้ว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างคู่รักในนิยายวายเป็นการ
ชดเชยให้ตัวละครกระท าพฤติกรรมบางอย่างแทนตัวตนของผู้หญิงญี่ปุ่นที่ไม่สามารถท าได้ในโลกของความ
เป็นจริง  

 

บทวิเคราะห์จิตวิทยาและกระแสนิยมนิยายวายในกลุ่มนักอ่านเพศหญิงชาวไทย 

ทฤษฎีโครงสร้ำงควำมคิดเกี่ยวกับเรื่องเพศของแซนดรำ เบม 

แซนดรา เบม (Sandra Bem) เป็นนักจิตวิทยาชาวอเมริกันยุคแรกเริ่มที่ให้ความส าคัญใน
การศึกษาเกี่ยวกับสตรีนิยม (Feminism) ในมุมมองเชิงจิตวิทยา ทฤษฎีโครงสร้างความคิดเกี่ยวกับเรื่อง
เพศ (Gender schema theory) ของแซนดรา เบม เป็นทฤษฎีที่เน้นถึงการเปลี่ยนแปลงระบบโครงสร้าง
ทางความคิดและปัญญาเกี่ยวกับเรื่องเพศของมนุษย์ โดยที่แซนดรา เบมได้น า เสนอแนวคิดเกี่ยวกับอัต
ลักษณ์ทางเพศไว้ว่า เป็นกระบวนการที่เกิดจากการเรียนรู้ถึงความแตกต่างเฉพาะอย่างของบทบาททาง
เพศในแต่ละสังคม ท าให้บุคคลพยายามรักษาไว้ซึ่งพฤติกรรมการแสดงออกตามเพศสภาพที่สังคมยอมรับ
ได้เพ่ือให้เข้ากับบรรทัดฐานในเรื่องเพศและความคาดหวังของวัฒนธรรมที่ตนเองอาศัยอยู่ เกิดเป็น
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ลักษณะบทบาททางเพศของหญิงและชายตามแบบฉบับของเพศสภาพและสังคมวัฒนธรรมของตนเอง  
(Bem, 1981, หน้า 354)  

ในสังคมตะวันออก เช่น ประเทศไทย และ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีลักษณะวัฒนธรรมแบบสังคมพ่ึงพา 
(Collectivism) โดยให้ความส าคัญกับการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม ความต้องการ และค่านิยมของสังคม ท าให้
เกิดแรงกดดันทางสังคมสูงอันส่งผลกระทบโดยตรงต่อการบัญญัติค่านิยม หรือ บรรทัดฐานต่าง ๆ ที่บุคคล
ในสังคมพึงปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ผู้หญิงที่อาศัยอยู่ในวัฒนธรรมแบบสังคมพ่ึงพาจะมีหน้าที่และ
บทบาทอย่างชัดเจน และเป็นการยากที่ผู้หญิงเหล่านี้จะปฏิบัติตนแปลกแยกออกไปจากสิ่งที่สังคมก าหนด
ไว้ให้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมสังคมพ่ึงพาที่ผู้ชายเป็นใหญ่ก็จะยิ่งกดดันให้ผู้หญิงมีการแสดงออกรวม
ไปถึงการเรียกร้องสิทธิอย่างจ ากัดมากยิ่งขึ้น เนื่องจากวัฒนธรรมของประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นมี
ลักษณะเป็นวัฒนธรรมแบบสังคมพ่ึงพา โดยมีลักษณะโครงสร้างทางสังคมที่เพศชายเป็นใหญ่เช่นเดียวกัน 
จึงอาจกล่าวได้ว่าลักษณะของวัฒนธรรมดังกล่าวมีบทบาทส าคัญในการขัดเกลาให้ผู้หญิงในประเทศไทย 
และ ประเทศญี่ปุ่นมีลักษณะพฤติกรรมการแสดงออกที่ถูกก าหนดไว้ด้วยเพศสภาพไม่แตกต่างกันมากนัก 
กล่าวคือ มีลักษณะของการยอมตาม ขาดพลัง หรือ ความดิ้นรนในการต่อสู้เพ่ือให้ได้มาซึ่งสิทธิและความ
เท่าเทียมของตนเอง  

การผลิตหรือบริโภคนิยายวายคือโลกที่ปลอดภัยของผู้หญิง เนื่องจากเป็นช่องทางที่เปิดโอกาสให้
ผู้หญิงได้มีอิสระทางความคิดและความสามารถในการจินตนาการได้อย่างไร้ขีดจ ากัด ดังนั้นนิยายวายจึง
เปรียบเสมือนสถานที่ปลอดภัยที่นอกจากจะช่วยให้ผู้หญิงได้สุขสมกับสภาวะที่ไร้ซึ่งการกดขี่ทางเพศ 
เนื่องจากตัวละครหลักในนิยายวายไม่ว่าจะเป็นยาโออิ/ยาโอย หรือ ยูริ ต่างก็เป็นเพศเดียวกัน ใน
ขณะเดียวกันนิยายวายยังเปรียบเสมือนสถานที่ที่ผู้หญิงมีอิสระในการค้นหา และทดลองความเป็นไปได้
ต่าง ๆ รวมถึงเพ่ิมโอกาสในการสร้างอัตลักษณ์ของตัวเองเพ่ือสร้างแนวความคิดใหม่เกี่ยวกับบทบาททาง
เพศที่ท้าทายกับอัตลักษณ์ทางเพศในโลกความเป็นจริง นิยายวายจึงเปรียบได้กับสถานที่ในการฝึกซ้อม
เกี่ยวกับรูปแบบความสัมพันธ์ที่     โรแมนติก และความสัมพันธ์ทางเพศในรูปแบบใหม่ที่ไม่จ าเจที่ผู้หญิง
ใฝ่หา (Wilson & Toku, 2003) ดังนั้นการผลิตและบริโภคนิยายวายจึงสามารถมองได้ว่าเป็นรูปแบบการ
ท้าทายต่อข้อจ ากัดโครงสร้างทางเพศ หรือ บทบาทที่ถูกก าหนดไว้ตามเพศสภาพเดิมของบุคคลใน
วัฒนธรรมนั้น ๆ ก็เป็นได้ ซึ่งแนวคิดนี้มีความสอดคล้องกับแนวคิดดั้งเดิมเรื่องเพศของแซนดรา เบม ที่
ปฏิเสธเรื่องการแบ่งแยกความเป็นเพศชายและหญิงออกจากกันอย่างชัดเจน แต่ยอมรับในเรื่องการมีอยู่
ร่วมกันของความเป็นชายและหญิงในบุคคลคนเดียวที่เรียกว่า Androgyny (Bem, 1977)  

การใช้นิยายวายเป็นสถานที่ส าหรับการเปิดรับประสบการณ์ทางเพศที่แปลกใหม่ก็เป็นช่องทาง
หนึ่งที่ท าให้ผู้หญิงได้สัมผัสกับความเป็นอิสระในความต้องการเกี่ยวกับเรื่องเพศ เนื่องด้วยนิยายวายส่วน
ใหญ่มักจะมีฉากที่บรรยายถึงเพศสัมพันธ์ ซึ่งถ้าหากพิจารณาในมุมองของความปรารถนาทางด้านเพศของ



134 | ห น้ า  

 

Volune 22 Issue 32 September – December 2017 
 

ผู้หญิงแล้ว Nagaike (2003, หน้า 88) ได้กล่าวถึงกระบวนการ Synchronic identification อันหมายถึง 
การระบุตัวตนของตนเองในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้น หรือ การรับเอาบางสิ่งบางอย่าง อาทิ ความรู้สึก
เข้าสู่ตนเอง ท าให้เรารู้สึกถึงความเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งนั้น ๆ การอ่านนิยายวายก็ช่วยเติมเต็มความรู้สึกสุข
สมทางเพศอย่างหนึ่ง เป็นเรื่องธรรมชาติของผู้อ่านที่จะนิยมจินตนาการแทนตนเองกับตัวละครหลักของ
เรื่องราวที่อ่าน ดังนั้นจึงพบว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่ผู้อ่านเพศหญิงจะนิยมแทนตนเองกับตัวละครที่เป็นฝ่าย
รับ เพราะวัฒนธรรมการถูกปฏิบัติทางเพศของผู้หญิงและตัวละครฝ่ายรับในนิยายวายมีลักษณะที่
คล้ายคลึงกัน คือ การถูกเลือกปฏิบัติแบบพลเมืองชั้นสอง  ลักษณะจินตนาการน าความรู้สึกของตัวละคร
ฝ่ายรับเข้าสู่ตนเองดังกล่าวท าให้ผู้อ่านรู้สึกตนเองเป็นส่วนหนึ่งในนิยายวาย 

ส่วนสาเหตุที่ผู้หญิงนิยมอ่านนิยายวายแบบยาโออิ/ยาโอยนั่น อาจเป็นได้ว่าเป็นลักษณะของการ
ชดเชยทางจินตนาการต่อรูปแบบของวัฒนธรรมแบบสังคมพ่ึงพาที่บ่มเพาะให้ผู้หญิงรักษาท่าทีสงวนตัว 
ฉากการร่วมเพศระหว่างตัวละครชายและชายในนิยายวายส าหรับผู้หญิงที่อ่านนิยายประเภทนี้ ถือว่าเป็น
การตอบสนองความต้องการทางเพศรูปแบบหนึ่ง โดยผ่านการสมมติเชิงสัญลักษณ์เปรียบเทียบทวารหนัก
ของตัวละครกับช่องคลอดของเพศหญิง ลักษณะดังกล่าวเปรียบเสมือนการอาศัยจินตนาการเป็นช่องทาง
ก่อกบฏ หรือ ประท้วงต่อวัฒนธรรมสังคมพ่ึงพารูปแบบหนึ่ง โดยที่ผู้หญิงสามารถใช้นิยายวายเป็นช่องทาง
ปลดปล่อยอารมณ์ทางเพศในขณะที่ยังคงอาศัยอยู่ในสังคมที่ตีตราว่าความต้องการทางเพศส าหรับผู้หญิง
เป็นเรื่องน่าอับอาย และเป็นสิ่งที่ผิดศีลธรรมอันดีงามของความเป็นเพศหญิง นอกจากนี้การที่นิยายวาย
แบบยาโออิ/ยาโอยที่มีส่วนผสมของเนื่อหาความรุนแรงที่เกิดจากคู่สัมพันธ์แบบลึกซึ้งได้รับความนิยมจาก
ผู้อ่านเพศหญิงเป็นอย่างมากยังสื่อให้เห็นถึงความสุขของผู้หญิงอันเกิดจากการแสดงออกของตัวละครใน
สภาวการณ์ถูกล่วงละเมิดทางเพศ อาทิ การมีเพศสัมพันธ์ที่รุนแรง (Sado-masochism) และ การข่มขืน
โดยใช้อุปกรณ์ทางเพศ การเพลิดเพลินการอ่านนิยายวายเนื้อหารุนแรงเหล่านี้ประกอบกับการสมมติระบุ
ตัวตนเปรียบเทียบตนเองลงไปกับตัวละครฝ่ายรับเพศชายท าให้ผู้อ่านเพศหญิงมีความสุขกับการเปิด
ประสบการณ์ทางเพศ และไร้ซึ่งความรู้สึกผิดใด ๆ ในขณะเดียวกัน ด้วยเหตุที่ตัวละครทั้งหมดเป็นเพศชาย 
ผู้อ่านเพศหญิงจะรู้สึกถึงระยะห่างจากความอัปยศทางเพศและความไร้ยางอายของตนเอง อันเป็น
ความรู้สึกอัตโนมัติที่เกิดขึ้นเนื่องจากค่านิยมทางวัฒนธรรมในสังคมแบบพึ่งพาที่ก าหนดกรอบเกี่ยวกับเรื่อง
ความต้องการทางเพศของผู้หญิง ท าให้พวกเขาเพลิดเพลินไปกับฉากที่ก้าวร้าวเหล่านี้ได้โดยปราศจาก
ความรู้สึกผิด 

นอกจากนี้นิยายวายอาจถูกมองว่าเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของความโรแมนติกขั้นสูงสุดที่ไร้แรง
ริษยาจากนักอ่านก็เป็นได้ เนื่องจากเป็นเรื่องราวความรักที่อยู่เหนืออุปสรรคท้ังปวงโดยเฉพาะอุปสรรคใน
เรื่องเพศ  ตัวละครชายฝ่ายรับที่ท าหน้าที่แทนนางเอกก็คือ สัญลักษณ์ของเพศหญิง เนื่องจากมีรูปร่าง
หน้าตาบอบบาง น่าทะนุถนอม อ่อนโยน และอ่อนไหวง่าย ไม่แตกต่างจากผู้หญิงถึงแม้ว่าจะถูกสื่อผ่าน
เพศสภาพของความเป็นชาย แต่เนื่องจากเพศหญิงเป็นเพศที่มีความริษยาสูง การมีอยู่ของตัวละครหลัก
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เพศหญิงหรือนางเอกในนิยายบางเรื่องจึงแสดงตัวไม่เหมาะสมกับการเป็นกุลสตรีที่ดีเหมือนที่ผู้อ่านเพศ
หญิงในสังคมแบบพ่ึงพาได้รับการสอนสั่งมา การแสดงตัวที่ขัดกับวัฒนธรรมของตัวละครหญิงแต่เต็มเปี่ยม
ไปด้วยอิสรเสรีที่ผู้หญิงทั่วไปไม่สามารถมีได้ในชีวิตจริงท าให้เกิดผู้อ่านเพศหญิงเกิดความอิจฉาริษยาตัว
ละครดังกล่าว ดังนั้นการเกิดขึ้นของตัวละครฝ่ายรับเพศชายในเรื่องราวแบบชายรักชายจึงกลายเป็น
เรื่องราวความรักที่ถูกมองว่าบริสุทธิ์ ไม่มีทางให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกริษยานางเอกได้ เนื่องจากเป็นนิยายรัก
ที่ไร้นางเอกนั่นเอง (Wilson & Toku, 2003) ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการ Synchronic identification 
นั่นคือการปราศจากแรงริษยาระหว่างผู้อ่านเพศหญิงกับตัวละครในนิยายช่วยให้การสมมติแทนตนเองลง
ไปในตัวละครท าได้อย่างสนิทใจมากยิ่งขึ้น อันก่อให้เกิดการสัมผัสถึงอิสระและเสรีภาพในการส ารวจและ
สร้างจินตนาการทางเพศในรูปแบบใดก็ได้โดยปราศจากสภาวะครอบง าทางสังคม   

อำกำรของกลุม่โรคสต็อกโฮล์ม ซินโดรม 

พฤติกรรมความรุนแรงที่เกิดจากคู่สัมพันธ์แบบลึกซึ้งอันจบลงด้วยความรักแบบโรแมนติกที่พบ
เจออยู่บ่อยครั้งในนิยายวายสามารถอธิบายได้ด้วยอาการของกลุ่มโรคสต็อกโฮล์ม ซินโดรม (Stockholm 
syndrome) ซึ่งมีท่ีมาจากเหตุการณ์ปล้นธนาคารและจับตัวประกันที่ธนาคาร Sveriges Kreditbank ในปี 
ค.ศ. 1974 ณ กรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นตัวประกันถูกควบคุมตัวอยู่ใน
ธนาคาร และตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องใช้เวลาอาศัยอยู่กับคนร้ายนานถึง 5 วัน เมื่อเจ้าหน้าที่ต ารวจเข้า
คลี่คลายสถานการณ์และช่วยเหลือตัวประกันทั้งหมดออกมาได้ ปรากฏว่าตัวประกันมีท่าทีเห็นอกเห็นใจ
คนร้าย และมีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะโน้มเอียงไปในทางต้องการปกป้อง หรือ ช่วยเหลือ
คนร้ายให้พ้นจากการถูกตัดสินโทษ ปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาที่เกิดขึ้นกับตัวประกันดังกล่าวจึงเป็นที่มา
ของการบัญญัติขึ้นของอาการกลุ่มโรคสต็อกโฮล์ม ซินโดรม ซึ่งหมายถึง ปรากฏการณ์ที่บุคคลพัฒนา
ความรู้สึกผูกพันและเห็นอกเห็นใจในระดับจิตใต้ส านึกต่อคนที่ท าร้าย หรือ กักขังหน่วงเหนี่ยวตนเอง และ
เกิดความรู้สึกเศร้าใจเมื่อเห็นคนร้ายได้รับอันตราย หรือ ถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย ในขณะเดียวกันก็อาจ
เกิดความรู้สึกผิดจากความรู้สึกผูกพันที่ เกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกัน   (Hanbury & Romano, 2013) ทั้งนี้
ความเห็นอกเห็นใจที่เกิดขึ้นในระดับจิตใต้ส านึกของเหยื่อความรุนแรงจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยเวลาเป็น
ปัจจัยส าคัญในการเชื่อมโยงให้เกิดอาการของกลุ่มโรคสต็อกโฮล์ม ซินโดรม  

จิตใจของมนุษย์มีคุณสมบัติที่ยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวได้ดีตามแต่สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ไป ถ้าหากมนุษย์ต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้าย จิตใจก็จะปรับตัวให้มนุษย์เกิดอคติเข้าข้างตนเองเพ่ือ
ประโยชน์ในการอยู่รอด (Westcott, 2013) ดังนั้นเมื่อพิจารณารูปแบบความสัมพันธ์แบบความรุนแรงที่
เกิดจากคู่สัมพันธ์แบบลึกซึ้งอันจบลงความรักแบบโรแมนติกที่มีอยู่ในนิยายวายแบบละเอียดถี่ถ้วน อาจ
เป็นได้ว่าความรักท่ีเกิดข้ึนไม่ใช่รูปแบบของความรักท่ีแท้จริง แต่เป็นสิ่งที่จิตใจของตัวละครเกิดการปรับตัว
เพ่ือความอยู่รอด ซึ่งลักษณะเนื้อหาดังกล่าวก็ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคนิยายวายที่เป็นเพศหญิงเป็น
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อย่างดี เนื่องจากถูกจริตกับรูปแบบวิถีชีวิตประจ าวัน และวัฒนธรรมค่านิยมในสังคมแบบพ่ึงพาที่ผู้อ่าน
อาศัยอยู่  

ความรุนแรงที่เกิดจากคู่สัมพันธ์แบบลึกซึ้งเป็นรูปแบบความรุนแรงที่สามารถปรากฏอยู่ได้ในทุก 
ๆ สังคมและวัฒนธรรม อย่างไรก็ดีความรุนแรงประเภทนี้เมื่อปรากฏอยู่ในวัฒนธรรมที่ละเลยความส าคัญ
ของความเท่าเทียมทางเพศ ความรุนแรงที่เกิดจากคู่สมรสจะไม่ได้เป็นเพียงแค่ความรุนแรงภายใน
ครอบครัวที่เกิดจากการกระท าระหว่างคู่รัก หรือ อดีตคู่รักเพียงอย่างเดียว แต่ยังคงสื่ อให้เห็นถึงรูปแบบ
ของความรุนแรงเชิงโครงสร้างสังคม (Structural Violence) อีกด้วย ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ (2539) ได้
น าเสนอประเด็นความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม ซึ่งเป็นลักษณะของวัฒนธรรมที่เอ้ือให้เกิดความรุนแรงเชิง
โครงสร้าง อาทิ การกดขี่ การเอารัดเอาเปรียบ และการใช้ความรุนแรงทางตรง เช่น การข่มขืนภรรยาโดย
สามี เป็นต้น อันกลายเป็นเรื่องธรรมดาที่สามารถยอมรับได้ในสังคมที่ให้คุณค่าแก่เพศชายว่าเป็นใหญ่ใน
โครงสร้างทางสังคม    

จากการศึกษาสถิติความรุนแรงในอดีตคู่รักที่เคยแต่งงาน หรือ อาศัยอยู่ร่วมกันในประเทศไทย
โดยองค์กรอนามัยโลก (WHO, 2000) พบว่า 41% ของผู้หญิงในจังหวัดกรุงเทพฯ และ 47% ในจังหวัด
นครสวรรค์มีประสบการณ์ได้รับความรุนแรงทางร่างกาย หรือ ทางเพศโดยคู่รัก ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าความ
รุนแรงที่เกิดจากคู่สมรสในประเทศไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัว ถึงแม้ว่าจะมีการก าหนดตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว ปี พ.ศ. 2550 เพ่ือเป็นบทก าหนดส าหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
ในการจัดการ คุ้มครอง และดูแลกรณีการกระท าความรุนแรงโดยเจตนาที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว แต่
กระนั้นก็ตามผู้หญิงส่วนใหญ่ที่ตกเป็นเหยื่อของการใช้ความรุนแรงภายในครอบครัวก็ยังไม่สามารถยืนหยัด
เพ่ือเรียกร้องสิทธิทางกฎหมายที่ตนเองพึงได้รับ เนื่องจากลักษณะโครงสร้างทางสังคมของประเทศไทยที่
ก าหนดให้ผู้ชายเป็นใหญ่ และภรรยาตกอยู่ในบริบททางวัฒนธรรมที่ต้องพ่ึงพาสามี จึงเป็นการยากที่
ภรรยาชาวไทยจะลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเมื่อตนเองถูกท าร้ายโดยสามีของตนเอง (ทวีเกียรติ มี
นะกนิษฐ, 2550) ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าความรุนแรงที่เกิดจากคู่สมรสในนิยายวายเป็นตัวอย่างของภาพ
สะท้อนหนึ่งที่สื่อให้เห็นลักษณะของความสัมพันธ์ภายในครอบครัวของผู้หญิงเอเชียได้เป็นอย่างดี จริงอยู่ที่
ไม่ใช่ผู้หญิงเอเชียทุกคนจะต้องประสบกับความรุนแรงภายในครอบครัวอันเกิดจากคู่สัมพันธ์แบบลึกซึ้ง แต่
ด้วยระบบวัฒนธรรมที่เชิดชูให้เพศชายอยู่บนชั้นสูงสุดของโครงสร้างทางสังคม จึงปฏิเสธไม่ได้ต่อการมีอยู่
ของวัฒนธรรมที่ให้คุณค่ามากเป็นพิเศษส าหรับเพศชาย การเรียกร้องความเท่าเทียมกันทางเพศในกลุ่ม
ผู้หญิงเอเชียจึงไม่เจริญก้าวหน้า และยังห่างไกลจากความส าเร็จอยู่มาก  

ในปัจจุบันแม้ว่ารัฐบาลไทยจะค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิง
และชาย และเสริมสร้างพัฒนาความเป็นปึกแผ่นของครอบครัวมากยิ่งขึ้น แต่การละเมิดสิทธิสตรีก็ยังเป็น
สิ่งที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปในสังคมไทย ถึงกระนั้นคนไทยส่วนใหญ่มักจะไม่ตระหนักถึงลักษณะ
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พฤติกรรมที่เป็นการละเมิดสิทธิสตรี เนื่องจากเคยชินกับรูปแบบวัฒนธรรมการขดขี่ทางเพศที่ได้รับการ
ปลูกฝั่งจากรุ่นสู่รุ่นจนกลายเป็นการยอมรับและเคยชินกับพฤติกรรมที่กลายเป็นบรรทัดฐานของสังคม
ดังกล่าว ประกอบกับการขาดความรู้ในด้านกฎหมายของผู้หญิงไทยท าให้ประเด็นความเท่าเทียมกัน
ทางด้านศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ระหว่างเพศกลายเป็นประเด็นที่สังคมละเลยและถูกมองข้ามไป จาก
บทความของ Chia (2016) ได้กล่าวถึงสภาวการณ์ที่ยากล าบากในการให้ได้มาซึ่งความเท่าเทียมกันทาง
เพศของผู้หญิงไทยได้อย่างน่าสนใจว่า เป็นลักษณะที่เกิดข้ึนอันเนื่องมากจากการขาดการเข้าถึงพลังอ านาจ 
และการลดล าดับชั้นทางวัฒนธรรม อันเป็นผลพวงมากจากกระบวนการเป็นอาณานิคมทางวัฒนธรรม 
(Sexual Imperialism), นโยบายของรัฐ  และกระบวนการจ ากัดทางเพศสภาพ (Gender-Specific 
Socialization) 

เมื่อพิจารณาความนิยมนิยายวายแบบยาโออิ/ยาโอยในกลุ่มผู้หญิงไทย จึงอาจเป็นไปได้ว่าการ
ได้รับความนิยมดังกล่าวมีอิทธิพลมาจากลักษณะการถูกกดขี่ในบทบาททางเพศไม่แตกต่างจากสิ่งที่เกิด
ขึ้นกับผู้หญิงญี่ปุ่น ความสัมพันธ์ระหว่างนิยายวายแบบยาโออิ/ยาโอยและสตรีนิยมนั้นเป็นการแสดงออก
ของผู้หญิงในการต่อสู้กับวาทกรรมเรื่องเพศโดยแสดงออกมาในรูปแบบจินตนาการแห่งโลกเพ้อฝัน ในโลก
แห่งความเป็นจริงที่พวกเธออาศัยอยู่มีผู้ชายเป็นใหญ่ แต่ในโลกของนิยายวายการใช้ร่างกายของผู้ชายโดย
สื่อออกมาในรูปแบบของการเป็นฝ่ายรับที่มีลักษณะการแสดงออกแบบหญิงสาว และมีบทบาทในการ
รับมือกับความรุนแรงที่เกิดจากคู่สัมพันธ์แบบลึกซึ้ง สามารถวิเคราะห์ได้ว่าเป็นลักษณะหนึ่งของโลก
จินตนาการท่ีผู้หญิงเหล่านี้ใช้ตัวละครดังกล่าวเป็นเครื่องมือ หรือ วัตถุทางเพศของผู้หญิงที่ขัดแย้งกับความ
เป็นจริงที่พวกเธอเหล่านั้นมักตกเป็นเครื่องมือทางเพศส าหรับผู้ชาย และความสัมพันธ์แบบรักต่างเพศ
ระหว่างหญิงชายในระบบโลกแห่งความเป็นจริงที่ไร้ซึ่งความเท่าเทียมกันทางเพศถูกปฏิเสธและแทนที่ด้วย
ความสัมพันธ์แบบคู่รักเพศเดียวกันที่ซึ่งยังมีการคงอยู่ของการกดขี่ทางเพศอันท าให้คุณค่าของระบบ
ปิตาธิปไตย (Patriarchy) สั่นคลอน (ญาณาธร เจียรรัตนกุล, 2550; McLelland, 2005, หน้า 10) ก็
เปรียบเสมือนเป็นการเรียกร้องสิทธิของทางเพศในจินตนาการของกลุ่มผู้หญิงโดยอาศัยนิยายวายแบบยา
โออิ/ยาโอยเป็นเครื่องมือให้ได้มาซึ่งความต้องการเท่าเทียมกันทางเพศดังกล่าว  

ทฤษฎีปัญญำสังคมของอัลเบิร์ต แบนดูรำ  

ฉากของความรุนแรงทางเพศและการบรรยายพฤติกรรมร่วมเพศระหว่างตัวละครในนิยายวาย
ยังคงเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่หลายคน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใหญ่ในสังคมแบบพ่ึงพาไม่ให้การยอมรับมากนัก ถึงแม้ว่า
ในการเข้าถึงนิยายวายผ่านระบบอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันจะมีระบบคัดกรองอายุของผู้อ่านโดยในบาง
เว็บไซต์ก าหนดให้อายุ 18 ปีขึ้นไปเป็นเกณฑ์ที่สามารถเข้าอ่านได้ แต่ในความเป็นจริงจะพบว่าผู้เข้าอ่าน
นั้นไม่ได้ถูกจ ากัดอย่างเคร่งครัด ด้วยระบบการคัดกรองอายุของผู้อ่านที่ไม่สามารถตรวจพิสูจน์ได้จริง ท า
ให้ไม่ว่าผู้อ่านจะมีอายุเท่าใด การกดยินยอมหน้าจอเพ่ือยืนยันว่าตนนั้นอายุ 18 ปีขึ้นไปก็สามารถน าผู้อ่าน
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เข้าสู่นิยายวายที่มีเนื้อหารุนแรงและวาบหวามได้อย่างง่ายดาย ซึ่ง Judith (1991) ได้เสนอแนะไว้ว่าฉาก
ความรุนแรงและการร่วมเพศที่ปรากฏในสื่อประเภทวิดีโอคลิปสามารถสร้างความเสียหายต่อเด็กที่ได้เสพ
สื่อประเภทนี้ โดยที่การเสพสื่อที่มีความรุนแรงและเนื้อหาลามกจะส่งผลให้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพ
ความเป็นจริงบิดเบือนไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบการรับรู้ของเด็กที่ยังมีความอ่อนไหวง่ายต่อการรับรู้ 
ดังนั้นการเสพสื่อประเภทดังกล่าวสามารถก่อความเสียหายได้ง่าย และเด็กอาจจะแสดงพฤติกรรมที่เกิด
จากการชักจูงได้ง่าย ดังนั้นจึงส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ และชีวิตความเป็นอยู่ 
รวมทั้งวิถีทางในการแสวงหาความสุขของพวกเขาได้  ถึงแม้ว่าในปัจจุบันยังไม่มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
ผลกระทบของการอ่านนิยายวายในกลุ่มเด็กและเยาวชน แต่เนื่องจากลักษณะของนิยายวายที่มักมีเนื้อหา
ล่อแหลมและมีเรื่องราวของความรุนแรงก็เป็นตัวแปรที่คล้ายคลึงกับตัวแปรในการศึกษาของ Judith 
(1991) จึงท าให้อนุมานได้ว่าการเสพนิยายวายน่าจะมีผลต่อผู้อ่านวัยเยาว์ไม่มากก็น้อย ถึงแม้ว่านิยายวาย
ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกิจกรรมทางเพศและการบรรยายฉากความรุนแรงถือว่าเป็นเรื่องต้องห้ามส าหรับผู้อ่าน
ทั้งหลายที่อายุต่ ากว่า 18 ปี แต่การบริโภคนิยายวายที่มีลักษณะดังกล่าวก็ดูเหมือนจะเป็นที่ชื่นชอบและ
ได้รับความนิยมจากกลุ่มผู้อ่านอย่างไม่จ ากัดช่วงอายุ  

อัลเบิร์ต แบนดูรา (Albert Bandura) ผู้คิดค้นทฤษฏีปัญญาสังคม (Social cognitive theory) 
เชื่อว่า การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ในกรณีที่มนุษย์สังเกตพฤติกรรมจากตัวต้นแบบ (Model) และการ
ได้รับการเสริมแรงจากผู้อ่ืน (Vicarious Learning) ที่ตัวต้นแบบได้รับ (Bandura, 1977) เช่น การที่เรา
อยากสวยเหมือนดาราที่เราชื่นชอบ เนื่องจากเราอยากเป็นที่รัก และได้รับการยอมรับเหมือนดาราคน
ดังกล่าว หรือ การที่ไขว่คว้าอยากเป็นมีฐานะทางการเงินที่ดีเป็นผลมาจากการที่เราเห็นคนฐานะดีมีชีวิตที่
สะดวกสบาย และได้รับการปฏิบัติจากสังคมท่ีดี และเราอยากอยู่ในสถานะเช่นนั้นบ้าง เป็นต้น  

เมื่อพิจารณาทฤษฎีปัญญาสังคมควบคู่ไปกับนิยายวายที่มีเนื้อหาความรุนแรงที่เกิดจากคู่สัมพันธ์
แบบลึกซึ้ง และฉากของการร่วมเพศระหว่างตัวละครเพศเดียวกัน ส่งผลให้เกิดความกังวลในการเกิด
พฤติกรรมลอกเลียนแบบในกลุ่มผู้อ่านนิยายวายประเภทนี้ โดยเฉพาะกลุ่มผู้อ่านรุ่นเยาว์ ถึงกระนั้นก็ดี
ตั้งแต่นิยายวายได้รับความนิยมในสังคมไทยเรื่อยมาก็ยังไม่ปรากฏลักษณะพฤติกรรมเลียนแบบอันเกิดจาก
การอ่านนิยายวายที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมกับวัยดังกล่าว และดูเหมือนว่านิยายวายที่มีเนื้อหาความรุนแรง
ประกอบกับเรื่องการร่วมเพศจะได้รับความนิยมเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ หากมองในมุมมองตามธรรมชาติของ
วัยรุ่นยุคปัจจุบันที่มีลักษณะการบริโภคในลักษณะที่ล้ าหน้า  (Avant-garde of consumption) อาจ
เป็นไปได้ว่าวัยรุ่นส่วนใหญ่มุ่งแสวงหาความทันสมัยตลอดเวลา วัยรุ่นจึงตกอยู่ใต้อิทธิพลของผลผลิตทาง
วัฒนธรรม (Cultural products) ในสังคมสมัยใหม่ ดังนั้น การแสวงหาทางออกของวัยรุ่นหญิง เพ่ือการ
ปลดปล่อยตนเอง (Emancipation) จากการด าเนินชีวิตที่ผูกมัดกับระเบียบค่านิยมทางสังคม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสังคมแบบพ่ึงพาอย่างในประเทศไทยที่ความเท่าเทียมกันทางเพศปรากฏให้เห็นอยู่ในทุกวัย เด็ก
สาวและเด็กวัยรุ่นทั้งหลายก็เรียนรู้และซึมซับค่านิยมทางวัฒนธรรมดังกล่าวผ่านประสบการณ์ตรง และ
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การสังเกตจากการถูกเลือกปฏิบัติของผู้ใหญ่ใกล้ตัวพวกเธอที่เป็นเพศหญิง อาทิ มารดา, ย่า/ยาย หรือ 
พ่ีสาว จึงท าให้เพศหญิงพยายามค้นหาช่องทางในการปลดปล่อยตนเองมากยิ่งขึ้น ประกอบกับการเกิดขึ้น
ของอินเทอร์เน็ตก็เป็นตัวเร่งให้เด็กหญิงทั้งหลายสามารถเข้าถึงนิยายวายกลุ่มนี้ได้เป็นอย่างดี ซึ่งนิยายวาย
ประเภทยาโออิ/ยาโอย อันเป็นนิยายวายเนื้อหาแบบชายรักชายก็ดูเหมือนจะเป็นทางออกช่องทางหนึ่งให้
พวกเธอได้ผ่อนคลายในวิถีชีวิตประจ าวัน (ศรัณย ์สิงห์ทน, 2550, หน้า 243) 

ตัวละครที่ใช้ความรุนแรงในนิยายวายก็เปรียบเสมือนตัวต้นแบบ (Model) ที่ท าให้เด็กมี
พฤติกรรมลอกเลียนแบบ การกระท าเช่นนี้อาจก่อให้เกิดปัญหาสังคมตามขึ้นมาในภายหลัง เพราะเด็ก
เยาวชนอาจยังขาดความเข้าใจถึงความเป็นจริงและยังยึดติดอยู่กับจินตนาการของตนเอง ดังนั้น การ
เข้าถึงเนื้อหานิยายวายที่มีความรุนแรงและการมีเพศสัมพันธ์ควรมีกระบวนการส าหรับการตรวจสอบ ดูแล 
และควบคุมที่รัดกุมมากกว่าสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมถึงผู้ปกครองก็ควรมีบทบาทในการสอดส่องดูแล
การใช้อินเตอร์เน็ตของบุตรหลานอย่างใกล้ชิด    

แนวคิดกลไกป้องกันทำงจิตของซิกมุนด์ ฟรอยด์ 

หนึ่งในแนวคิดที่มีชื่อเสียงของซิกมุนด์ ฟรอยด์ คือ แนวคิดเรื่องกลไกป้องกันทางจิต (Defense 
Mechanisms)  ซ่ึงเป็นวิธีที่มนุษย์ใช้จัดการกับความวิตกกังวลที่เกิดขึ้น อันจะช่วยส่งผลให้มนุษย์สามารถ
ใช้ชีวิตในสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้กลไกการป้องกันทางจิตนั้นมีหลายรูปแบบด้วยกัน ความ
เพ้อฝัน (Fantasy) หรือ การฝันกลางวัน/การสร้างวิมานบนอากาศ เป็นรูปแบบหนึ่งของกลไกการป้องกัน
ทางจิต ซึ่งเป็นลักษณะการหลีกหนีจากความเป็นจริงที่ตนเองเผชิญอยู่ด้วยการสร้างจินตนาการ หรือ มโน
ภาพเกี่ยวกับสิ่งที่ตนต้องการแต่ไม่สามารถเป็นจริงได้ และใช้จิตนาการดังกล่าวเป็นช่องทางในการหลบหนี
ออกจากความเป็นจริงที่ไม่เป็นดั่งใจหวัง (Freud, 1937) 

วัฒนธรรมของสังคมพ่ึงพาที่ปฏิเสธความเท่าเทียมต่อบทบาททางเพศของหญิงและชายอาจมีส่วน
กระตุ้นให้ผู้หญิงเกิดความวิตกกังวลใจ หรือ ไม่สบายใจอยู่ในส่วนลึกแต่ไม่อาจแสดงออกมาเพ่ือเรียกร้อง
ให้เกิดความเท่าเทียมขึ้นก็เป็นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องความสัมพันธ์ฉันท์สามีภรรยาที่ผู้หญิงจะถูกลด
บทบาทลงเหลือเพียงแค่หน้าที่ภรรยาและแม่บ้านหลังแต่งงาน ท าให้ความรู้สึกรักใคร่เชิงโรแมนติกถึง
จุดสิ้นสุด เมื่อความวิตกกังวลเกี่ยวกับความเท่าเทียมกันทางเพศเกิดขึ้นและพัฒนาน าพาไปสู่การเกิดความ
คับข้องใจ ประกอบกับวัฒนธรรมของประเทศในเอเชียซึ่งเป็นลักษณะของสังคมพ่ึงพาที่ไม่เปิดโอกาสให้
ผู้หญิงได้ระบาย หรือ แสดงออก จึงเกิดเป็นช่องว่างที่กลไกป้องกันทางจิตแบบความเพ้อฝั นถูกน ามาใช้ 
เพ่ือลดความวิตกกังวลและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ บทบาทของนักเขียนนิยายวายแนว ยาโออิ 
หรือ ยาโอย ที่มักครองตลาดนักเขียนญี่ปุ่นและไทยด้วยเพศหญิงอาจเป็นบทพิสูจน์ของการมีอยู่ของกลไก
ป้องกันทางจิตแบบความเพ้อฝันก็เป็นได้ รูปแบบความรักใคร่เชิงโรแมนติกในนิยายวายโดยนักเขียนเพศ
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หญิงกลุ่มนี้สามารถวิเคราะห์ออกมาว่าเป็นความพยายามในการสร้างสถานการณ์ที่ตนเองคาดหวังให้โลด
แล่นอยู่ในจิตนาการ เนื่องจากความต้องการเหล่านี้ไม่มีวันเกิดขึ้นได้ในความเป็นจริง ซึ่งลักษณะการ
แสดงออกของนักเขียนนิยายวายเพศหญิงดังกล่าวก็ดู เหมือนว่าจะสอดรับกับความต้องการของผู้บริโภค
นิยายวายที่เป็นเพศหญิงทั้งในสังคมญี่ปุ่นและไทยได้เป็นอย่างดี  

การได้จ้องมองผู้อ่ืนเป็นการกระตุ้นสัญชาตญาณทางเพศรูปแบบหนึ่งที่ก่อให้เกิดความสุขสมต่อผู้
มอง ซึ่งโดยปกติแล้วผู้หญิงมักจะถูกตีตราให้เป็นวัตถุทางเพศ โดยเป็นฝ่ายที่ถูกจ้องมองจากเพศชาย 
สังเกตได้จากการมีอยู่และเป็นที่นิยมของสื่อลามกที่มักจะน าเพศหญิงมาเป็นจุดขายเพ่ือตีตลาดกลุ่ม
ผู้บริโภคเพศชาย ในทิศทางเดียวกันนิยายวายแบบ ยาโออิ/ยาโอยได้เปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้สัมผัสกับ
กระบวนการจ้องมอง (grazing) นี้ แต่เป็นการหวนทิศทางของกระบวนการจากเดิมที่ฝ่ายหญิงเป็นผู้ถูก
มอง แต่ในครั้งนี้ฝ่ายหญิงได้รับบทบาทเป็นผู้จ้องมอง ในขณะที่ฝ่ายชายได้รับบทบาทของการเป็นวัตถุทาง
เพศส าหรับฝ่ายหญิง ซึ่งถือว่าเป็นการเปิดโอกาสแห่งสิทธิเสรีภาพให้แก่เพศหญิงที่ถึงแม้จะเป็นแค่เพียงใน
โลกแห่งจินตนาการ แต่ก็ท าให้ผู้หญิงมีหนทางในการจัดการกับความวิตกกังวลและความคับข้องใจอันเกิด
จากการถูกกดขี่ทางเพศก็เป็นได้ (ศรัณย์  สิงห์ทน, 2550, หน้า 246) นอกจากนี้ Wilson และ Toku 
(2003) ยังได้เสนอแนวคิดที่ว่า การสร้างตัวละครรักร่วมเพศในนิยายวายเป็นจินตนาการที่ท าให้ผู้หญิง
ญ่ีปุ่นได้เติมเต็มความรักในอุดมคติโดยปราศจากพันธะทางกายวิภาค นั่นก็คือการตั้งครรภ์อันจะน ามาซึ่ง
ภาระและบทบาทของการเป็นแม่บ้านและภรรยาโดยสมบูรณ์แบบตามที่กรอบวัฒนธรรมญี่ปุ่นได้วางไว้ 
ความนิยมนิยายวายในกลุ่มผู้อ่านเพศหญิงชาวญี่ปุ่นจึงอาจเป็นไปได้ว่าเป็นลักษณะของการใช้กลไก
ป้องกันทางจิตแบบความเพ้อฝันในการที่จะหลบหนีจากบทบาททางสังคมที่ถูกก าหนดโดยวัฒนธรรมไปสู่
จินตนาการความรักแบบโรแมนติกท่ีไร้ซึ่งพันธนาการจากกรอบและข้อผู้มัดทางสังคมและวัฒนธรรม  

นอกจากกลไกป้องกันทางจิตแบบความเพ้อฝัน กลไกป้องกันทางจิตอีกชนิดหนึ่งที่เรี ยกว่า การ
แทนที่ (Displacement) ก็สามารถน ามาอธิบายปรากฏการณ์ความนิยมนิยายวายที่มีเนื้อหาความรุนแรง
ที่เกิดจากคู่สัมพันธ์แบบลึกซึ้งในกลุ่มนักอ่านเพศหญิงได้เป็นอย่างดี กลไกป้องกันทางจิตแบบการแทนที่ 
คือ การโยกย้ายการระบายอารมณ์และความรู้สึก รวมไปถึงความคับข้องใจต่าง ๆ จากตัวกระตุ้นที่ท าให้
เราเกิดอารมณ์เชิงลบไปสู่เป้าหมายใหม่ ซึ่งการโยกย้ายนี้อาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากการไร้ซึ่งความสามารถใน
การแสดงอารมณ์ตอบสนองโดยตรงต่อตัวกระตุ้นที่ท าให้เกิดอารมณ์เชิงลบ หรือ การแสดงอารมณ์โต้ตอบ
ดังกล่าวไม่เป็นที่ยอมรับตามค่านิยมในสังคม เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างเนื้อหาของนิยายวายที่เป็น
เรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์แบบรักร่วมเพศและความรุนแรงกับค่านิยมในเรื่องบทบาททางเพศของ
สังคมเอเชีย ที่ผู้หญิงมักจะเป็นฝ่ายถูกดขี่และมีสามีเป็นใหญ่ อาจกล่าวได้ว่า นิยายวายก็เปรียบเสมือน
สถานที่ในจินตนาการเพ่ือการบ าบัดรักษาจิตใจชั้นดีส าหรับผู้หญิงที่มีอารมณ์ ความรู้สึกเชิงลบ รวมไปถึง
ความอึดอัดข้องใจต่าง ๆ อันเกิดจากการถูกเลือกปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกันทางเพศ ส่วนสาเหตุที่นิยายวาย
แบบ ยาโออิ/ยาโอย เป็นที่นิยมมากกว่านิยายวายประเภท ยูริ ก็อาจสอดคล้องกับข้อเสนอที่ Wilson และ 
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Toku (2003) ได้อธิบายไว้ กล่าวคือ การถ่ายโอนความคับข้องใจต่าง ๆ อันเกิดจากประเด็นความเป็นเพศ
หญิงไปสู่ตัวละครที่มีเพศสภาพความเป็นหญิงด้วยกันยิ่งเป็นการตอกย้ าความรู้สึกอับอาย แต่การโยกย้าย
อารมณ์เชิงลบไปสู่ตัวละครที่มีลักษณะตรงกันข้ามที่มีความแตกต่างกับตนเองซึ่งในที่นี้ก็คือตัวละครเพศ
สภาพชาย จะท าให้ผู้อ่านเพศหญิงเกิดการยอมรับได้ง่ายกว่า อันน าไปสู่การปลดปล่อยและระบายความ
อึดอัดคับข้องใจที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันได้ดียิ่งขึ้นผ่านการเสพนิยายวายที่มีเนื้อหารุนแรงในกลุ่มนักอ่าน
เพศหญิง 

ถึงแม้ว่าแนวคิดกลไกป้องกันทางจิตของซิกมุนด์ ฟรอยด์จะเสนอแนวทางที่เป็นประโยชน์ส าหรับ
การลดความวิตกกังวล ความคับข้องใจ และอารมณ์ความรู้สึกเชิงลบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในเพศหญิงอัน
เนื่องมาจากความไม่เท่าเทียมกันในบทบาททางเพศ รวมไปถึงการถูกก าหนดบทบาททางเพศจากค่านิยม
ในสังคม แต่การลดลงของอารมณ์เชิงลบต่าง ๆ ก็เป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระดับปัจเจกบุคคล
และกลุ่มบุคคลเพียงเท่านั้น ไม่ได้มีอิทธิพลส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงค่านิยมและวัฒนธรรมของ
สังคมในระดับกว้างแต่อย่างใด  

แนวคิดมโนภำพแห่งตนของคำร์ล โรเจอร์ 

ถึงแม้ตัวละครหลักในนิยายวายแบบชายรักชายจะเป็นตัวละครที่มีเพศสภาพเป็นชายทั้งคู่ แต่
ลักษณะการแสดงออกระหว่างตัวละครหลักทั้งสองก็ถูกก าหนดไว้แล้วด้วยเนื้อหาที่ถูกปรุงแต่งแบ่งแยก
ความเป็นชาย (Masculine) และความเป็นหญิง (Feminine) ออกจากกันอย่างชัดเจน ตัวละครที่ถูกสร้าง
ให้มีคุณลักษณะของความเป็นหญิงนี้จะมีการแสดงออกที่สื่อถึงความสวยงาม และบอบบางตามแบบฉบับ
ผู้หญิงเอเชีย เส้นแบ่งกั้นบทบาทการแสดงออกทางเพศที่สวนทางกับลักษณะทางเพศสภาพของตัวละคร
ชายนี้ท าให้ไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าตัวละครดังกล่าวเป็นเพศชาย หรือ เพศหญิง แต่เป็นเพศที่
สามในจินตนาการที่ถูกสร้างขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการในระดับจิตใต้ส านึกของผู้อ่านเพศหญิง 
(Mizoguchi, 2003, หน้า 53) ซึ่งแนวคิดเรื่องมโนภาพแห่งตน (Self-concept) ของ คาร์ล โรเจอร์ช่วยไข
ความกระจ่างของความต้องการในระดับจิตใต้ส านึกและการเกิดขึ้นของตัวละครชายที่มีลักษณะความเป็น
เพศหญิงได้เป็นอย่างดี  

มโนภาพแห่งตนเป็นการน าเสนอโครงสร้างการรับรู้เกี่ยวกับบุคลิกลักษณะ ความสามารถของ
ตนเอง รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับสิ่งแวดล้อม อันเกิดจากการรวบรวมข้อมูลจากประสบการณ์ 
ซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะตัวที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อยู่ เสมอ Rogers (1959) เชื่อว่าความสอดคล้องกัน 
(Congruence) ระหว่างมุมมองในอุดมคติที่ตนวาดฝันอยากจะเป็น (Ideal self) และตัวตนที่บุคคล
เป็นอยู่จริง ๆ (Real self) ส่งผลต่อความสมดุลทางบุคลิกภาพ ถ้าโครงสร้างบุคลิกภาพทั้งสองใกล้ชิด
สอดคล้องกันมากเท่าใด ความสมดุลทางบุคลิกภาพของบุคคลก็จะมีมากยิ่งขึ้น ในทางตรงกันข้ามถ้าบุคคล



142 | ห น้ า  

 

Volune 22 Issue 32 September – December 2017 
 

ใดมีความห่างเหินกัน (Incongruence) ระหว่างโครงสร้างบุคลิกภาพในอุดมคติที่ตนคาดหวังอยากจะเป็น
และตัวตนที่แท้จริงมากเท่าไร ความสมดุลทางบุคลิกภาพก็จะลดน้อยลงเช่นกัน อันจะส่งผลต่อความสุขใน
การด าเนินชีวิตของบุคคล เนื่องจากมุมมองในอุดมคติที่มนุษย์คาดหวังมีอิทธิพลเป็นอย่างมากต่อการ
แสดงออกทางพฤติกรรม แต่เนื่องจากข้อก าหนดทางวัฒนธรรมท าให้ผู้หญิงไม่สามารถผลักดันตัวตนที่
เป็นอยู่ไปสู่บุคลิกภาพในอุดมคติได้ ดังนั้นสิ่งที่ผู้หญิงที่อาศัยอยู่ภายใต้วัฒนธรรมที่มีการกดขี่ทางเพศ
สามารถท าได้เพ่ือลดทอนความห่างเหินระหว่างโครงสร้างบุคลิกภาพทั้งสองดังกล่าวก็คือ การจินตนาการ
ผ่านบทนิยายที่ถูกสร้างข้ึนเพื่อเป็นตัวแทนของการไปสู่ตัวตนในอุดมคติท่ีตนวาดฝันไว้  

 เมื่อพิจารณาลักษณะตัวละครเพศชายที่มีลักษณะความเป็นหญิงในนิยายวายแบบ ยาโออิ/ยา
โอย อาจเป็นไปได้ว่าลักษณะดังกล่าวเป็นการปรุงแต่งขึ้นเพ่ือสื่อถึงโครงสร้างทางบุคลิกภาพที่ผู้หญิง
อยากจะเป็น ซึ่งสอดรับได้ดีกับความต้องการของทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคนิยายวายที่ล้วนมีฐานการผลิตและ
บริโภคกลุ่มใหญ่เป็นเพศหญิงด้วยกันทั้งสิ้น ตัวละครฝ่ายรับที่เป็นเพศชายเปรียบเสมือนตัวตนในอุดมคติ
ส าหรับผู้หญิงที่ต้องการความเท่าเทียมกันในสังคม และต้องการหลีกหนีออกจากบทบาททางเพศหญิงที่
สังคมก าหนดไว้ สังเกตได้จากการที่ตัวละครฝ่ายรับเพศชายในนิยายวายท าให้สมรรถภาพในการคลอด
บุตร หรือ แม้กระทั่งความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ในการดูแลบ้านจางหายไปโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้
การสร้างให้ตัวละครที่มีความเป็นเพศหญิงออกมามีลักษณะกายภาพทางเพศแบบเพศชายท าให้เกิด
ความสุขสมถึงความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางเพศในจิตนาการของบุคลิกภาพในอุดมคติของผู้หญิง
มากยิ่งขึ้น  

อาจกล่าวได้ว่าตัวละครฝ่ายรับเพศชายในนิยายวายเปรียบเสมือน “ร่างสมมติ” หรือ “ร่างที่ว่าง
เปล่า” ในจินตนาการที่นักเขียนเพศหญิงสร้างขึ้นเพ่ือให้ผู้บริโภคเพศหญิงสามารถใส่ตนเองลงไปในตัว
ละครนั้นได้อย่างแนบสนิท ซึ่งส่งผลให้เกิดเป็นรูปแบบของความรักและความสัมพันธ์เชิงโรแมนติกที่บริ
สุทธิ์ และเต็มเปี่ยมไปด้วยความเท่าเทียมทางเพศ เมื่อแม้แต่จะมีบทที่เกี่ยวข้องกับการทะเลาะวิวาท
ระหว่างตัวละครหลักทั้งสอง การมีลักษณะทางเพศสภาพเป็นผู้ชายทั้งคู่ยิ่งตอกย้ าความรู้สึกว่าผู้อ่าน
สามารถหลีกหนีจากความกดขี่ทางเพศ และความรุนแรงที่ผู้หญิงอาจจะต้องพบเจอในชีวิตประจ าวันไปได้ 
ซึ่งเป็นลักษณะตัวตนในอุดมตติที่ผู้หญิงทั้งหลายที่อยู่ในสังคมพ่ึงพาที่ไร้ซึ่งความเท่าเทียมกันทางเพศต่างก็
พยายามไขว่คว้าอย่างไม่มีที่สิ้นสุดอยู่ภายในจิตใต้ส านึก (ศรัณย ์สิงห์ทน, 2550, หน้า 242) 

  

บทสรุป 

 นิยายวายคือเครื่องมือที่ส าคัญทางวัฒนธรรมของผู้หญิงในสังคมแบบพ่ึงพาเนื่องจากนิยายวาย
เปรียบเสมือนเครื่องมือแห่งจินตนาการที่ปราศจากการควบคุมจากสังคม ช่วยปลดปล่อยให้ทั้งผู้ผลิตและ
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ผู้บริโภครู้สึกเป็นอิสระทางความคิดและสามารถหลบหนีความเป็นจริงผ่านจินตนาการของตนเองได้ ถึงแม้
นิยายวายจะเน้นไปที่แก่นของเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคนรักร่วมเพศ แต่สิ่งที่น่าสนใจคือนิยายวาย
ประเภทชายรักชายที่ประกอบด้วยเนื้อหาความรุนแรงอันเกิดจากคู่สัมพันธ์แบบลึกซึ้งเป็นกลุ่มนิยายวายที่
ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากผู้อ่านเพศหญิงชาวไทย การท าความเข้าใจถึงปรากฏการณ์กระแสนิยม
นิยายวายในกลุ่มผู้อ่านเพศหญิงชาวไทยช่วยให้เกิดความกระจ่างถึงรูปแบบสังคมที่กดดัน และบทบาททาง
สังคมท่ีถูกผลักดันให้ผู้หญิงไทยต้องแบกรับ รวมไปถึงความไม่เท่าเทียมกันของบทบาททางเพศ 

การเกิดขึ้นและมีอยู่ของกลุ่มผู้อ่านนิยายวายเปรียบเสมือนอีกรูปแบบหนึ่งของวัฒนธรรมย่อย 
(Subculture) เฉพาะกลุ่มที่มีค่านิยมและความเชื่ออันแตกต่างจากคนส่วนใหญ่ในสังคม โดยทั่วไป
วัฒนธรรมย่อยมักถูกมองในเชิงลบจากคนส่วนใหญ่ในสังคม เนื่องจากมันมีความแตกต่างจากค่านิยม
กระแสหลักที่มีอยู่ เช่น กลุ่มผู้อ่านนิยายวายมักถูกมองว่ายึดติดอยู่กับโลกในจินตนาการและต้องการหนี
จากความเป็นจริง หรือ การถูกมองว่าเป็นกลุ่มที่ชื่นชอบพฤติกรรมรักร่วมเพศ หรือ ความรุนแรงทางเพศ 
เป็นต้น ลักษณะมุมมองเชิงลบดังกล่าวเป็นการประเมินจากคนนอกวัฒนธรรมย่อยที่ไม่ได้มีความเข้าใจ
ลึกซึ้ง และใช้เกณฑ์มาตรฐานที่สังคมก าหนดไว้ในการตัดสินสิ่งอ่ืนที่ตนไม่คุ้นเคย เนื่องด้วยวัฒนธรรมย่อย
มีความแตกต่างจากสังคมในภาพรวม การมีอยู่ของวัฒนธรรมดังกล่าวจึงสามารถตอบโจทย์ความต้องการมี
ตัวตนของมนุษย์ในระดับกลุ่มย่อยได้ ยิ่งการคงอยู่ของวัฒนธรรมย่อยมีความยาวนานมากแค่ไหน ก็ยิ่งตอก
ย้ าความต้องการในการบ่งออกตัวตนของผู้ชื่นชอบวัฒนธรรมกลุ่มนี้มากยิ่งข้ึน (“วัฒนธรรมย่อย,” 2013)  

บทความวิชาการชิ้นนี้น าเสนอแนวคิดทางจิตวิทยาเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของพฤติกรรมบทบาททาง
เพศของ แซนดรา เบม โดยการน าทฤษฎีดังกล่าวมาเชื่อมโยงอธิบายโครงสร้างทางความคิดเกี่ยวกับ
บทบาททางเพศในสังคมไทย อาการของกลุ่มโรคสต็อกโฮล์ม ซินโดรมที่ดูเหมือนจะแทรกซึมอยู่ในความ
รุนแรงที่เกิดจากคู่สัมพันธ์แบบลึกซึ้งของสังคมไทย รูปแบบการเรียนรู้ทางปัญญาสังคมของอัลเบิร์ต แบน
ดูราที่ส่งผลให้เด็กสาวเรียนรู้เกี่ยวกับข้อจ ากัดทางสังคมต่อบทบาททางเพศของตนตั้งแต่วัยเยาว์ รวมไปถึง
ลักษณะกลไกป้องกันทางจิตแบบเพ้อฝัน และการแทนที่ ของซิกมุนด์ ฟรอยด์ รวมถึงแนวคิดมโนภาพแห่ง
ตนของคารล์ โรเจอร์ ซึ่งอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในระดับจิตใต้ส านึกเมื่อผู้อ่านนิยายวายเพศหญิง
บริโภคนิยายประเภทดังกล่าว อันน าไปสู่ความสุขสมทางจินตนาการการเติมเต็มความต้องการทางด้าน
โครงสร้างบุคลิกภาพ  

กระบวนการใช้จินตนาการของผู้หญิงผ่านนิยายวายสามารถสร้างความเข้าใจถึงรูปแบบที่สังคม
กดดันและมอบหมายให้ผู้หญิงต้องเป็นไปในแบบที่สังคมก าหนดมา ถึงแม้ว่าการมีอยู่ของนิยายวายจะเป็น
หนทางหนึ่งในการแสดงออกเพ่ือเรียกร้องสิทธิสตรีนิยมอันดูเหมือนจะยังคงห่างไกลจากความเป็นจริงที่
สามารถเกิดขึ้นได้ในสังคมปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมที่มีรูปแบบวัฒนธรรมแบบพ่ึงพา แต่การท า
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเกิดขึ้นและการมีอยู่ของปรากฏการณ์กระแสนิยมนิยายวายในกลุ่มผู้อ่านเพศหญิง

https://www.facebook.com/OutOfMyMindOnValueInvestment/?ref=page_internal&fref=nf
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ก็ช่วยให้สังคมได้เข้าใจว่าภายใต้จินตนาการของผู้หญิงเหล่านี้ ยังคงมีข้อความบางอย่างที่พวกเธอก าลัง
เรียกร้องและไขว่คว้าอยู่   



ห น้ า  | 145 

 

Volune 22 Issue 32 September – December 2017 
 

บรรณานุกรม 

Bandura, A. (1977). Social learning theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. 

Bem, S. L. (1977). On the utility of alternative procedures for assessing psychological 
androgyny. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 54, 196-205. 

Bem, S. L. (1981). Gender schema theory: A cognitive account of sex 
typing. Psychological Review, 88, 354–364. 

Centers for Disease Control and Prevention. (2017). Intimate partner violence during 
pregnancy: A guide for clinicians. Atlanta, GA: CDC  

Chia, J. (2016). The Privileged Lie of Gender Equality in Thailand. Retrieved from 
http://hir.harvard.edu/article/?a=13011 

Freud, A. (1937). The Ego and the mechanisms of defense. London: Hogarth Press and 
Institute of Psycho-Analysis. 

Hanbury, H. & Romano, D. (2013, July). Adjusting to Life after Being Held Hostage or 
Kidnapped. Retrieved from http://www.apa.org/helpcenter/hostage-kidnap.aspx 

Judith, R. A. (1991). "Soft Porn" Plays Hardball: Its Tragic Effects on Women, Children, and 
the Family. Lafayette, LA: Huntington House Publishers. 

Lamerichs, N. (2013). The Cultural Dynamics of Doushinji and Cosplay: Local Anime 
Fandom in Japan, USA and Europe. Journal of Audience & Reception Studies, 10(1), 
154-176. 

McLelland, M. (2005). The world of Yaoi: The internet, censorship and the global “Boy’s 
Love” fandom. Australian Feminist Law Journal, 23(1), 61-77. 

Mizoguchi, A. (2003). Male-male romance by and for women in Japan: A history and the 
subgenres of Yaoi fictions. U.S.-Japan Women’s Journal, 25, 49-75. 



146 | ห น้ า  

 

Volune 22 Issue 32 September – December 2017 
 

Nainapat, P. (2016, September 2). การ์ตูน Y ‘Yaoi’ จากพ้ืนที่แสดงพลังของผู้หญิงสู่การเป็นสื่อ
บันเทิงที่เปิดกว้าง.Retrieved from https://thematter.co  

Nainapat, P. (2017, July). เพศไหนๆ ก็อ่านนิยาย Y ได้ : พื้นที่ของวัฒนธรรม Y และความเข้าใจผิดๆ 
ต่อคนอ่าน กับทีมงาน Y Book Fair. Retrieved from https://thematter.co  

Nagaike, K. (2003). Perverse sexualities, perversive desires: Representations of female 
fantasies and Yaoi manga as pornography directed at women. U.S.-Japan Women’s 
Journal, 25, 76-103. 

Pagliassotti, D. (2008). Reading Boys' Love in the West. Retrieved from 
http://www.participations.org/volume%205/issue%202/5_02_pagliassotti.htm 

Rogers, C. (1959). A theory of therapy, personality and interpersonal relationships as 
developed in the client-centered framework. In (ed.) S. Koch, Psychology: A study 
of a science. Vol. 3: Formulations of the person and the social context. New York: 
McGraw Hill. 

Shan-Loong, M. (2000). Tradition & Change – Examining Gender Roles in Japan. Retrieved 
from http://marklsl.tripod.com/Writings/japan.htm 

Westcott, K. (2013). What is Stockholm syndrome? Retrieved from 
http://www.bbc.com/news/magazine-22447726 

Wilson, B., & Toku, M. (2003). Boys' Love, Yaoi, and Art Education: Issues of Power and 
Pedagogy. Retrieved from 
http://www.csuchico.edu/~mtoku/vc/Articles/toku/Wilson_Toku%20_BoysLove.html 

World Health Organization. Addressing violence against women and achieving the 
millennium development goals. Geneva: World Health Organization; 2005. 

World Health Organization. (2000). The Multi-country Study on Women's Health 
and Domestic Violence against Women. Retrieved from 
www.who.int/gender/violence/who_multicountry_study/fact_sheets/Thailand2.pdf 



ห น้ า  | 147 

 

Volune 22 Issue 32 September – December 2017 
 

20 อันดับนิยายวาย. (2560). Retrieved from https://www.dek-d.com/home/writer/ 

ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์. (2539). ข่มขืน: ความรุนแรงในสังคมไทย. รัฐศาสตร์สาร, 19(3), 6-15. 

ชุติมา ธนูธรรมทัศน์. (2546). วัฒนธรรมญี่ปุ่นในการ์ตูน. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,    คณะศิลปศาสตร์, สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา. 

ญาณาธร เจียรรัตนกุล. (2550). YAOI : การ์ตูนเกย์โดยผู้หญิงเพื่อผู้หญิง. (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สหสาขาวิชาเพศศาสตร์. 

ณิชชารีย์ เลิศวิชญโรจน.์ (2560). หัวใจวาย. กรุงเทพฯ: บันบุ๊คส์. 

ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ. (2550). Anger over proposed change to rape laws. Retrieved from 
http://www.nationmultimedia.com/2007/02/14/national/national_30026800.php  

นิยาย y ยอดผู้อ่านสูงสุด. (2560). Retrieved from 
http://www.tunwalai.com/story/topviewstory?categoryId=10&type=Hits 

วัฒนธรรมย่อย. (2556). Retrieved from 
https://www.facebook.com/OutOfMyMindOnValueInvestment/posts/650811181613
467 

ศรัณย์ สิงห์ทน. (2550). การ์ตูนบอยเลิฟ (Boylove) : โลกอิสระของผู้หญิง. วารสารร่มพฤกษ์, 25(3), 
229-248. 

 

 

 

 

 

 
 



148 | ห น้ า  
 

Volune 22 Issue 32 September – December 2017 
 

ผลของการใชเฟซบุกกลุมในการจัดการการเรียนรูในรายวิชาการประชาสัมพันธในสื่อใหม 

Effects of Use of Facebook Group for Learning Management for the Public 

Relations in New Media Course 

สมิทธิ์ บุญชุติมา 

 

 

บทคัดยอ 

การประชาสัมพันธในสื่อใหมเปนวิชาท่ีเนื้อหามีการเปล่ียนแปลงอยูเสมอ ผูสอนจึงประสบ

ปญหาในการติดตาม คนควาขอมูล สถานการณ แนวโนมและกรณีศึกษา และการสอนที่ริเริ่มโดยผูสอน

นั้น อาจไมตรงกับประเด็นที่ผูเรียนสนใจ แตการใหนิสิตเปนผูริเริ่มการเรียนรู และนําเสนอส่ิงที่ไดเรียนรู

ตอผูเรียนคนอ่ืนนั้น จําเปนตองมีพ้ืนที่สําหรับการปฏิสัมพันธและการแลกเปลี่ยนขอมูล ดังนั้นจึงมีการ

นําเฟซบุกกลุมมาใชในการจัดการการเรียนรูในรายวิชาการประชาสัมพันธในสื่อใหม การวิจัยครั้งจึงมุง

ศึกษาผลของการใชเฟซบุกกลุมเพ่ือการจัดการการเรียนรูในรายวิชาการประชาสัมพันธในสื่อใหม กลุม

ตัวอยางคือนิสิตท่ีลงทะเบียนในรายวิชา 2803361 การประชาสัมพันธในส่ือใหม ปการศึกษา 2558 

จํานวน 15 คน  

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบการทดลอง โดยใชวิธีการทดลองแบบ one group pre-test 

post-test มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาถึงผลท่ีเกิดกับทัศนคติตอการเรียน และความคิดเห็นของนิสิต

เกี่ยวกับการใชเฟซบุกกลุมเพ่ือการจัดการการเรียนรู เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล ไดแก แบบวัดทัศนคติ

ตอการเรียน แบบสํารวจความคิดเห็น วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา และอนุมาน โดยเปรียบเทียบ

คาเฉลี่ยทัศนคติตอการเรียนกอนและหลังการทดลองดวยสถิติ T 

ผลการวิจัยพบวา การใชเฟซบุกกลุมทําใหทัศนคติเชิงบวกตอการเรียนเพ่ิมข้ึน และทําใหความ

เขมขนในการเรียน และการปฏิสัมพันธกับผูสอนเพ่ิมขึ้นอยางมาก และทําใหการเรียนรูเปนการริเริ่มดวย

ตัวผูเรียนเองมากขึ้น การปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนมีเพ่ิมขึ้น โดยเปนการเปล่ียนแปลงที่มีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ 0.05  

เมื่อมีการใชเฟซบุคกลุม กลุมตัวอยางระบุวา พบอุปสรรค ไดแก เน้ือหามีปริมาณมาก ขอมูล

เปลี่ยนแปลงไวมาก และเวลาในการเรียนกับเวลาในการใชชีวิตในดานอ่ืนๆ ทับซอนกัน  

 

คําสําคัญ: เฟซบุก  การส่ือสารเชิงปฏิสัมพันธ  ส่ือใหม  วิธีการสอน 
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Abstract 

The content of the Public Relations in New Media course was continuously 

changing. The teacher, therefore, faced the problem when he had to follow, research 

the data, situation, trends, and cases. The teacher-led teaching style would not live up 

to the students’ interest. Having the students present what they learnt to other students 

required a platform for the interaction and exchange information. Facebook groups was 

then introduced to manage the learning in the Public Relation in New Media course. This 

research aimed to investigate the effects of Facebook group for learning management in 

the Public Relation in New Media course. The participants were 15 students who 

enrolled the course 2803361 Public Relation in New Media in the academic year 2015. 

The research used the experiment with one group pre-test post-test design. 

The objectives was to investigate the effect regarding attitudes towards the learning and 

the students’ opinion regarding using the  

Facebook group for learning management. The data collection instruments were the 

questionnaire measuring attitudes towards learning and the opinion survey. The 

statistical analysis were descriptive and inferential. T-test dependent was utilized to 

compare means of the attitudes towards learning before and after the experiment.  

It found that use of Facebook group for learning management increased the 

positive attitudes towards learning and also greatly increased the intensity in learning 

and interaction with the teacher. The study orientation was changed to a student-led 

style. There was greater interaction between students. The changes were statistically 

significant at 0.05. 

When the Facebook group was used, the participants reported learning difficulties such 

as the fast-changing information, the feeling of large amount of information, and 

overlapping time for schooling and other aspect of lives. 
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บทนํา 

แมระบบการจัดการเรียนรู (Learning Management System: LMS) มีอยูหลายระบบ แต

ในปจจุบันพบวานิสิตของจุฬาลงกรณยังไมไดใชประโยชนจากระบบนี้มากนัก ซึ่งอาจเปนเพราะไมคุนเคย

กับรูปแบบของหนาจอ ทําใหผูเรียนไมคอยสนใจท่ีจะใชระบบการจัดการการเรียนรูที่สถาบันจัดไว ให 

(Kent & Leaver, 2014, p. 91) ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนท่ีใชเครื่องมือที่

ผูเรียนคุนเคยอยูแลว อยางสื่อสังคมออนไลนเฟซบุก (Facebook) (Crux Research, 2013) มาทดลองใช 

โดยเทคนิคการสอนน้ีกําลังเปนที่สนใจของนักการศึกษาหลายทาน (Maleko, Nandi, Hamilton, 

D'Souza, & Harland, 2013) 

ทั้งนี้ รายวิชาการประชาสัมพันธในสื่อใหม เปนวิชาที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีการส่ือสารซึ่ง

เน้ือหามีการปรับเปลี่ยนอยูตลอดเวลา ดังน้ันผูสอนท่ีรับผิดชอบรายวิชาท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีจึงประสบ

ปญหาในการติดตาม คนควาขอมูล สถานการณ แนวโนมและกรณีศึกษา ซึ่งโดยทั่วไปแลวผูสอนจะไม

สามารถทําไดอยางมีประสิทธิภาพ ไมตรงความสนใจของนิสิต ขอมูลที่นํามาไมมีความหลากหลาย หรือ

ทันสมัยเพียงพอ (Webb, 2002)  

นอกจากน้ีการเรียนการสอนยังตองประกอบดวยการที่อาจารยใหคําแนะนํากับนิสิตเพ่ือให

นิสิตสามารถพัฒนางานของตนใหดียิ่งขึ้น บางครั้งอาจารยจําเปนตองลงมือชวยนิสิตในขั้นตอนที่ยาก หรือ

นอกเหนือจากท่ีไดสอน ซ่ึงถือวาเปนการสอนอีกสวนหนึ่งที่มีความสําคัญมาก แตทวาอาจารยมักหมดเวลา

ไปกับการสาธิตมากกวาการใหคําแนะนํา จึงเปนผลทําใหนิสิตไมสามารถพัฒนางานใหดีขึ้นได 

ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ จึงควรมุงพัฒนาใหอาจารยและนิสิตใชเวลา

ในหองเรียนในการอภิปรายเกี่ยวกับขอมูลหรือประเด็นสําคัญท่ีคนความามากกวาใหนิสิตเปนผูรับขอมูลแต

ฝายเดียว โดยการสอนในรูปแบบน้ีจําเปนตองมีพ้ืนที่สําหรับการปฏิสัมพันธและการแลกเปลี่ยนขอมูล 

(Osborne, 2010)  

การท่ีอาจารยสรางเฟซบุกกลุม เพ่ือใหนิสิตฝกคนหา รวบรวม แบงปน นําเสนอและอภิปราย

ขอมูล สถานการณ ตัวอยาง และข้ันตอนการดําเนินงานประชาสัมพันธในสื่อใหมที่ดีที่ผลิตไวแลวมาไวในที่

เดียวกัน โดยอาจารยมีหนาท่ีในการแจงใหนิสิตทราบถึงวิธีการคนหา และประเมินคุณภาพของขอมูลท่ี

นํามา จะชวยพัฒนาทักษะการคนควาขอมูลนอกชั้นเรียนของนิสิต และทําใหอาจารยมีเวลามากข้ึนในการ

ใหคําปรึกษากับนิสิต ซึ่งจะทําใหนิสิตสามารถพัฒนางานไดดีขึ้น ในขณะท่ีอาจารยไมจําเปนคนควาเอง

ทั้งหมด ซ่ึงจะเปนภาระท้ังดานเวลาอยางมาก นอกจากนี้หากพบวามีเนื้อหาที่ตองการการปรับปรุงใหมี

ความทันสมัยก็สามารถปรับเปลี่ยนไดอยางสะดวก ประหยัด และยังสามารถนําไปใชในปการศึกษาตอไป

อีกดวย 

แตอยางไรก็ตาม ผลของการใชเฟซบุกกลุมเปนเพ่ือการจัดการการเรียนรูในรายวิชาการ

ประชาสัมพันธในสื่อใหมนั้นยังไมแนวาจะไดผลตามท่ีคาดหวังไวทั้งหมดหรือไม เชน ทําใหนิสิตบางคนไม
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สามารถเขาถึงขอมูลจําเปนสําหรับการเรียนรูได เนื่องจากไมมีเครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณสื่อสารแบบ

พกพาและเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เปนตน 

ดังนั้น การศึกษาผลของการใชเฟซบุกกลุมเปนระบบการจัดการการเรียนรูในรายวิชาการ

ประชาสัมพันธในสื่อใหมจึงเปนประเด็นท่ีมีความสําคัญ เพ่ือใหสามารถนําสื่อดังกลาวมาใชในการเรียนการ

สอนไดอยางเหมาะสม 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

วัตถุประสงคหลัก 

1. เพ่ือศึกษาผลของการใชเฟซบุกกลุมเพ่ือการจัดการการเรียนรูในรายวิชาการ

ประชาสัมพันธในสื่อใหม 

วัตถุประสงคยอย 

1. เพ่ือเปรียบเทียบคาเฉลี่ยทัศนคติของนิสิตตอการเรียนกอนและหลังการทดลอง 

2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับการใชเฟซบุกกลุมเพ่ือการจัดการการ

เรียนรู 

 

ประโยชนของการวิจัย 

1. สามารถนําเฟซบุกกลุมมาใชในการเรียนการสอนการประชาสัมพันธในสื่อใหมได

อยางเหมาะสม 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดการใชเฟซบุกกลุมเพ่ือการเรียนการสอนเกิดขึ้นไมนานมาน้ี โดยมีการนํามาใชทดแทน

ระบบการจัดการการเรียนรูอยางมูเดิ้ล และแบล็คบอรด (Meishar-Tal, Kurtz, & Pieterse, 2012) ทั้งนี้

เปนเพราะเปนเครื่องมือที่ไมตองเสียคาใชจาย และผูเรียนไมตองเรียนรูวิธีการใชใหม เนื่องจากผูเรียน

สวนมากมีทักษะการใชเฟซบุกอยูกอนแลว  

ประโยชนของการใชเฟซบุกกลุมมาใชเสริมการเรียนรูมี 3 ประการ (Meishar-Tal et al., 

2012) ไดแก  

ประการที่หนึ่ง สามารถนําไฟลที่ผูเรียนนําเสนอระหวางคาบเรียนข้ึนสูระบบได ผูเรียน

สามารถดาวนโหลดไฟลและโตตอบกันเก่ียวกับขอมูลน้ันไดทันที   

ประการท่ีสอง ผูใชสามารถคนหาขอมูล เก็บรวบรวมขอมูล และแบงปนขอมูลกับกลุมเพ่ือน
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ได เพ่ือนรวมชั้นยังสามารถทําการประเมิน และอภิปราย ตลอดจนทําการประเมินตนเองได โดยยัง

สามารถใชรวมกับโปรแกรมกูเกิ้ลดอก (Google Doc) อีกดวย  

ประการท่ีสาม เฟซบุกกลุมยังเปนพ้ืนที่ที่ใหผูสอนและผูเรียนสามารถสื่อสารกันไดดวยการ

ถาม ตอบ หรือผูเรียนยังอาจขอรองในพ้ืนที่สาธารณะ เชน การขอรองผานหนาวอลล (Wall) หรือพ้ืนท่ี

สวนตัว เชน การสงขอความ (Message) เพ่ือใหผูสอนทําอยางหนึ่งอยางใดเพ่ือการสอนที่ดีขึ้นไดดวย 

อยางไรก็ดี การออกแบบการเรียนรูโดยใช เฟซบุกกลุม นั้น ตองมีขั้นตอนท่ีเหมาะสม โดย 

Wang, Woo, Quek, Yang, and Liu (2012) จึงไดแนะนําใหการออกแบบการเรียนรู ดังนี้  

1) ศึกษาบริบท เชน ศึกษาวาผูเรียนมีประสบการณการใชเฟซบุกหรือไม อยางไร  

2) สรางเฟซบุกกลุม โดยเปดใหเปนแบบสาธารณะกอน จากน้ันจึงเปลี่ยนเปนกลุมปด  

3) ผูสอนสงขอความเพ่ือใหผูเรียนตอบกลับและอภิปราย โดยขอความอาจเปน ลิงค ภาพ 

หรือวิดีโอ เปนตน  

4) แบงปนสื่อประกอบการสอน เชน สไลด หรือ เอกสาร โดยอาจใชโปรแกรมกูเกิ้ลดอก 

(Google Doc) รวมดวย 

5) ออกแบบการสอนในแตละสัปดาห โดยใชสรางเหตุการณ (Event) ในเฟซบุก จากน้ันอัพ

โหลดเนื้อหาท่ีเกี่ยวของในแตละสัปดาหขึ้นไป โดยทําใหภาพประจําสัปดาหมีความหมายสอดคลองกับ

เน้ือหาของแตละสัปดาหดวย การสรางเหตุการณจะทําใหผูสอนทราบวาผูเรียนคนใดไดเขามาดูเอกสาร

หรือไม  

6) ดําเนินการอภิปรายแบบออนไลน โดยอาจอภิปรายกันบนพ้ืนที่ใตเหตุการณที่สรางขึ้นนั้น 

หรือที่หนาอภิปราย ท้ังนี้ระหวางการอภิปรายควรใหผูรวมอภิปรายระบุวาคําถามหรือคําตอบนั้น

เกี่ยวเนื่องกับคํากลาวของผูรวมอภิปรายทานใดดวย หรือควรใชการตอบกลับ (Reply) แทนการตอบดวย

การใสคอมเมนทใหม  

7) ผูสอนสามารใชโปรแกรมบนเว็บอ่ืนๆ (Web Apps) มารวมกับเฟซบุกกลุมก็ได เชน หาก

ในการเรียนการสอนตองมีการจองเวลาเพ่ือการนําเสนอ ผูสอนสามารถใชกูเกิ้ลสเปรดชีท (Google 

Spreadsheet)  ห รื อ ห า ก ต อ ง มี ก า ร สํ า ร ว จ ค ว า ม คิ ด  ผู ส อ น ส า ม า ร ถ ใ ช  KwikSurveys 

(http://www.kwiksurveys.com; Dover, UK). รวมดวยได โดยวางลิงคไวที่หนาวอลล (Wall) 

การประเมินผลการใชเฟซบุกกลุมเปนระบบจัดการการเรียนรูอาจใชเทคนิคการวิเคราะห

เน้ือหาท่ีผูเรียนเขียนประเมินตนเอง (Meishar-Tal, Kurtz, & Pieterse, 2012) โดยมีประเด็นที่ประเมิน 

ดังนี้  

ประเด็นการปฏิสัมพันธกับเพ่ือนรวมชั้น ประกอบดวย การเรียนรูรวมกัน การชวยเหลือกัน 
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และการรวบรวมความคิดเห็นของกลุม  

ประเด็นการปฏิสัมพันธกับผูสอน ประกอบดวย การพัฒนางานใหสมบูรณ และการชวยเหลือ

ในกระบวนการการเรียนรู  

ประเด็นแนวทางการเรียนรู ไดแก การริเริ่มดวยตนเอง การทําตามคําแนะนํา การแสดงความ

เปนตัวของตัวเอง และการเปนผูสังเกตการณ และ 

ประเด็นความเขมขนในการเรียนรู ไดแก ความรวดเร็วในการตอบสนอง และการไดรับขอมูล

ความคิดเห็นแบบตรงๆ 

อยางไรก็ตาม อุปสรรคในการใชเฟซบุกกลุมในการจัดการการเรียนรูไดแก ผูเรียนหาขอมูลไม

พบ รูสึกวาเน้ือหามีจํานวนมาก และเปลี่ยนแปลงไว (Dynamic) รูสึกวาเสนแบงระหวางการเรียนกับการ

ใชชีวิตในดานอ่ืนๆ ของตนลดนอยลง และการไมสามารถถายทอดในสิ่งที่คิดออกมาเปนภาษาเขียนท่ีดีได 

จากขอมูลขางตน ทําใหทราบถึงประโยชน การออกแบบการเรียนรู และวิธีการประเมินการ

ใชเฟซบุกกลุม ซึ่งจะทําใหสื่อการเรียนรูที่นาสนใจนี้ถูกนํามาใหเกิดประโยชนมากข้ึน เพราะเปนระบบท่ีไม

ตองเสียคาใชจายใด และผูเรียนมีความคุนเคยในการใช อีกท้ังในอนาคต เม่ือผูเรียนไดจบการศึกษาออกไป

และไดรับมอบหมายใหตองทําการสอนเพ่ือนรวมงานในการปฏิบัติงานใดๆ ผูเรียนอาจจะนําเทคนิคการใช

เฟซบุกกลุมที่อาจารยไดใชเปนตัวอยางน้ีไปใชเพ่ือประโยชนของตนเองไดอีกดวย ดังนั้นการศึกษาผลของ

การใชเฟซบุกกลุมเปนระบบการจัดการการเรียนรูจึงนาจะทําใหไดขอมูลท่ีเปนประโยชนสําหรับนัก

การศึกษาท่ีจะเลือกใชแนวทางนี้ในการจัดการเรียนการสอนได 

วิธีการสอนท่ีจะนํามาใชในการวิจัยนี้ จึงเปนการใชเฟซบุก กลุมเปนระบบการจัดการการ

เรียนรู ซึ่งจะผูวิจัยจะคัดเลือกเนื้อหาเกี่ยวกับการใชสื่อสังคมออนไลนเพ่ือการประชาสัมพันธ เชน ยูทูป เฟ

ซบุก อินสตาแกรม ทวิตเตอร และบล็อก 

วิธีการที่นําเสนอในโครงการนี้ คือ การใหอาจารยผูสอนคนหาขอมูล ภาพ และวิดีโอ จาก

เว็บไซตอางอิงหลัก เชน เว็บไซตวิชาการ เว็บไซตรวบรวมสถิติ และเว็บไซตเจาของส่ือสังคมออนไลนนั้นๆ 

แลวมาเรียงลําดับเปนเหตุการณ (Event) เพ่ือใหนิสิตอาน อภิปราย และคนหาขอมูลท่ีมีคุณภาพจาก

แหลงอื่นๆ มาเพ่ิมเติมได 

วิธีนี้ทําใหผูสอนไมตองจัดหาระบบจัดการการเรียนรู ทําใหประหยัดเวลาและไมตองใชเครื่อง

คอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพสูงเพ่ือการบันทึกวิดีโอ เพราะผูสอนไมตองบันทึกวิดีโอเอง นอกจากน้ียังได

ขอมูลที่หลากหลายจากนิสิต ในขณะท่ีนิสิตไดรับการพัฒนาทักษะในการคนหาขอมูลดวยตนเอง โดย

ขอมูลดังกลาวยังสามารถใชเปนตัวอยางใหนักเรียนในรุนตอไปไดศึกษาอีกดวย 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง เก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณและขอมูลเชิงคุณภาพ 

โดยมีรายละเอียดขั้นตอนการวิจัย ดังน้ี 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางในงานวิจัย คือ นิสิตที่ลงทะเบียนในรายวิชา 2803361 การประชาสัมพันธในส่ือ

ใหม ปการศึกษา 2558 จํานวน 15 คน โดยรายวิชาดังกลาวมี 1 ตอนเรียน และเปนวิชาเลือกสําหรับนิสิต

ที่เลือกสาขาวิชาเอก การประชาสัมพันธเทานั้น 

ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบการทดลอง โดยใชวิธีการทดลองแบบ one group pre-test 

post-test เพ่ือศึกษาถึงผลท่ีเกิดกับตัวแปรตามที่มาจากตัวแปรตน ทั้งนี้รายละเอียดของตัวแปร มีดังนี้ 

ตัวแปรตน คือ  

- การใชเฟซบุกกลุมเพื่อการจัดการการเรียนรู 

ตัวแปรตาม คือ  

- ทัศนคติตอการเรียน 

- ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับผลการทดลอง 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยและวิธีการสรางเครื่องมือ 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก 

- แบบวัดทัศนคติตอการเรียน 

- แบบสํารวจความคิดเห็นแผนการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย 

แผนการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ี มีวิธีการดําเนินการ 3 ขั้นตอน โดยมีรายละเอียดการดําเนินการ ดังนี้ 

(1) ขั้นการพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ  

ขั้นการรวบรวมปญหา และความตองการ โดยผูวิจัยจะสรางเหตุการณ (Event) เก่ียวกับ

การประชาสัมพันธในสื่อใหม ในแตละสัปดาห 

ขั้นการจัดเตรียมทรัพยากรสําหรับการเรียนรู คือ ขั้นที่ผูวิจัยคนหาขอมูล ดวยคําคนท่ี

เกี่ยวของกับสื่อสังคมออนไลน เชน ยูทูป เฟซบุก อินสตาแกรม ทวิตเตอร และบล็อก เปนตน และคําคนท่ี

เกี่ยวของกับงานประชาสัมพันธ เชน การเขาถึงสื่ออินเทอรเน็ต สื่อมวลชนสัมพันธ ชุมชนสัมพันธ นัก

ลงทุนสัมพันธ การเผยแพรขาวสาร เปนตน โดยขอมูลนั้นๆ ตองไมผูชมไมต่ํากวา 1,000 คน มีแนวทาง

การประชาสัมพันธที่มีคุณภาพ นาสนใจ และมีอายุไมเกิน 3 ป ผูวิจัยจะเพ่ิมขอมูลที่มีคุณสมบัติตรงตาม

เกณฑคัดเขามาเรียงไวในเหตุการณสําหรับแตละสัปดาห ท้ังนี้กําหนดดวยวาเหตุการณหนึ่งๆ จะมีขอมูลที่
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ผูเรียนตองใชเวลาศึกษาไมเกิน 1 ชั่วโมง 

(2) ขั้นการสรางและพัฒนาเครื่องมือเก็บขอมูลวิจัย คือ ขั้นที่ผูวิจัยสรางแบบวัดทัศนคติตอ

การเรียน (บุญเรียง ขจรศิลป, 2530) และความคิดเห็นตอการทดลอง (Meishar-Tal et al., 2012) ซ่ึงมี

รายละเอียด ดังน้ี 

แบบทัศนคติวัดกอนและหลังการทดลอง 

- เก็บขอมูลกอนการทดลอง 1 สัปดาห และหลังการทดลอง 1 สัปดาห รวม 2 ครั้ง 

- ขอมูลที่เก็บไดแก ความคิดเห็นตอการเรียน 

- การวัด มาตรวัดเสกลไลเคิรท 7 ระดับ (โดย 1 หมายถึงนอยที่สุด และ 7 หมายถึงมาก

ที่สุด) 

- แหลงขอมูล นิสิตท่ีเขารวมการทดลอง 

- วิเคราะหเปรียบเทียบคาที (t-test dependent)  

- นําเสนอในรูปแบบตาราง 

- ไมไดทําการตรวจสอบคุณภาพ ความตรง ความเท่ียง ความยากงาย กอนการทดลอง 

แบบสํารวจความคิดเห็น 

- เก็บขอมูลหลังการทดลอง 1 สัปดาห 1 คร้ัง 

- ขอมูลที่เก็บ ไดแก การปฏิสัมพันธกับเพ่ือนรวมชั้น การปฏิสัมพันธกับผูสอน แนวทางการ

เรียนรูความเขมขนในการเรียนรู อุปสรรคในการใชเฟซบุกกลุมในการเรียนการสอน  

- แหลงขอมูล นิสิตท่ีเขารวมการทดลอง 

- วิเคราะหดวยการจัดหมวดหมูจากความเรียง 

- ไมไดทําการตรวจสอบคุณภาพ ความตรง ความเท่ียง ความยากงาย กอนการทดลอง 

การแปลความหมาย 

มาตราวัด 7 ระดับ 

คาเฉลี่ยระหวาง 1.00 – 2.20 แปลผลวา ไมเห็นดวยอยางมาก / ลดลงมาก แทน

ดวย - - 

คาเฉลี่ยระหวาง 2.21 – 3.40  แปลผลวา ไมเห็นดวย / ลดลง แทน

ดวย -  

คาเฉลี่ยระหวาง 3.41 – 4.60  แปลผลวา เฉยๆ/ไมเปลี่ยนแปลง แทน

ดวย +/- 

คาเฉลี่ยระหวาง 4.61 – 5.80  แปลผลวา เห็นดวย / เพิ่มข้ึน แทน

ดวย + 

คาเฉลี่ยระหวาง 5.81 – 7.00  แปลผลวา เห็นดวยอยางมาก / เพ่ิมขึ้นมาก แทน

ดวย + + 
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(3) ขั้นการเก็บขอมูลและการทดลองการใชเฟซบุกกลุม 

ผูวิจัยเก็บขอมูลดวยแบบวัดกอนการทดลอง 1 สัปดาห 

ในแตละคาบเรียนของการทดลอง (รวม 8 คาบเรียน) ผูวิจัยจะเกริ่นเขาสูบทเรียน เพ่ือ

กระตุนความสนใจของนิสิตเขาสูคาบเรียน และอธิบายวาผลงานที่นิสิตตองผลิตในแตสัปดาหนั้น

ประกอบดวยอะไรบาง และเพ่ือใหนิสิตสามารถผลิตผลงานสงได นิสิตตองมีความรูอะไรบาง ซึ่งขอมูลแต

ละชิ้นที่อยูเหตุการณนั้นจะทําใหนั้นนิสิตจะไดเรียนรูอะไร จากน้ันผูวิจัยเปดโอกาสใหนิสิตเรียนรูดวย

ตนเองโดยมีผูสอนเปนผูใหคําปรึกษา สุดทายผูวิจัยรับผลงานจากนิสิต 

ผูวิจัยเก็บขอมูลดวยแบบวัดหลังการทดลอง 1 สัปดาห 

(4) ขั้นการวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยจะวิเคราะหคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกตางของ

คาเฉลี่ยคะแนนทัศนคติของกลุมตัวอยางตอการเรียนและคะแนนความเชื่อมั่นของกลุมตัวอยางใน

ความสามารถของผูสอน โดยนําขอมูลมาวิเคราะหเปรียบเทียบคาที (t-test dependent) นําเสนอใน

รูปแบบตารางและความเรียง 

ผูวิจัยวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ดวยตนเอง ท่ีไดจากการเก็บรวบรวมแบบ

สํารวจความคิดเห็น โดยแบงผลของการใชออกเปนประเด็น ไดแก การปฏิสัมพันธกับเพ่ือนรวมชั้น การ

ปฏิสัมพันธกับผูสอน แนวทางการเรียนรู ความเขมขนในการเรียนรู อุปสรรคในการใชเฟซบุกกลุมในการ

เรียนการสอน  

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยมีสองสวนไดแก สวนผลการวิจัยเชิงปริมาณ และสวนผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 

4.1 ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 

 

 

ตัวแปรตน  ตัวแปรตาม 

การใชเฟซบุกกลุมในการจัดการการเรียนรู � 1.  ทัศนคติตอการเรียน 

2.  ความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง

เกี่ยวกับการใชเฟซบุกกลุมในการจัดการการ

เรียนรู 
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ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง 

ขอมูลของกลุมตัวอยาง จํานวน รอยละ 

เพศ ชาย 3 20.0 

 หญิง 12 80.0 

 รวม 15 100.0 

อายุ 20 4 26.7 

 21 5 33.3 

 22 5 33.3 

 23 1 6.7 

 รวม 15 100.0 

n = 15 

จากตารางที่ 1 พบวา กลุมตัวอยางเปนเพศหญิงเกือบทั้งหมด รอยละ 80.3 และกลุมตัวอยาง

เพศชาย รอยละ 20.0 อายุของกลุมตัวอยางอยูในระหวาง 20-22 ป โดยกระจายในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน 

ระหวาง 4 -5 คน โดยมีเพียง 1 คนท่ีมีอายุ 23 ป 

ตารางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลผล และผลการทดสอบสถิต T คะแนนทัศนคติ

ตอการเรียนของกลุมตัวอยาง 

 กอนการทดลอง หลังการทดลอง  

คาเฉลี่ย S.D แปลผล คาเฉลี่ย S.D แปลผล t-test 

ทัศนคตเิชิงบวก        

การเรียนรายวิชานี้ชวยสงเสรมิการประกอบอาชีพ 5.93 1.100 + + 6.20 1.082 + + -1.075 

รายวิชานีท้ําใหฉันมีโอกาสไดใชความคิดสรางสรรค 4.67 1.113 + 5.60 1.454 + -2.514* 

รายวิชานี้มกีิจกรรมที่นาสนใจ 4.87 .990 + 5.40 1.183 + -1.417 

การเรียนการสอนของรายวิชานีม้ีความสะดวกสบาย 5.67 .724 + 5.40 1.298 + .774 

การเรียนรายวิชานีท้ําใหเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค 4.27 .884 +/- 5.20 1.146 + -2.824* 

รายวิชานี้มกีารเรียนทีท่ําใหเกดิความสนุกสนาน 4.67 .900 + 5.07 .961 + -1.382 

ฉันมีความสุขมากเม่ือไดเรียนรายวิชานี ้ 4.80 1.146 + 4.73 1.100 + .163 

รายวิชานี้มกีิจกรรมที่ทาํใหฉันไดแสดงความสามารถ 3.67 1.291 +/- 4.67 1.839 + -2.010 

ฉันรูสกึมีความสุขที่ไดทํางาน/การบานในรายวิชานี้ 4.00 1.195 +/- 2.67 1.113 - 4.000** 

ทัศนคตเิชิงลบ        

การเรียนเรือ่งการประชาสัมพันธในสือ่ใหมเปนส่ิงที่ยากมาก 3.13 1.356 - 2.60 1.549 - 1.119 

การเรียนรายวิชานี้ไมไดชวยใหสังคมโดยรวมดีขึ้น 1.87 1.407 - - 2.40 1.549 - -.913 

การเรียนรายวิชานีเ้ปนส่ิงที่นาเบ่ือหนาย 2.47 1.407 - 2.07 .884 - - .921 

ฉันรูสกึหงุดหงิดเมื่อเรียนรายวิชานี ้ 1.27 .458 - - 1.67 .976 - - -1.468 

การเรียนรายวิชานี้ไมไดชวยทําใหชีวิตกาวหนา 1.60 1.183 - - 1.60 1.121 - - 0.000 

ฉันรูสกึไมสบายใจทกุครั้งเมือ่เรียนรายวิชานี้ 1.33 .724 - -  1.47 .834 - - -.414 

1= ไมตรงกับความคิดที่สุด 7 = ตรงกับความคิดที่สุด 
* มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 
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จากตารางที่ 2 พบวา กอนการทดลอง กลุมตัวอยางเห็นดวยอยางมากตอคํากลาวทัศนคติเชิง

บวกที่วาการเรียนรายวิชานี้ชวยสงเสริมการประกอบอาชีพ (คาเฉลี่ย = 5.93, S.D.= 1.100) เห็นดวยตอ

คํากลาวที่วา การเรียนการสอนของรายวิชาน้ีมีความสะดวกสบาย (คาเฉลี่ย = 5.67, S.D.= 0.724) 

รายวิชาน้ีมีกิจกรรมที่นาสนใจ (คาเฉลี่ย = 4.87, S.D.= 0.990) และรายวิชานี้ทําใหฉันมีโอกาสไดใช

ความคิดสรางสรรค (คาเฉลี่ย = 4.67, S.D.= 1.113) และกลุมตัวอยางไมเห็นดวยอยางยิ่งตอคํากลาว

ทัศนคติเชิงลบที่วา ฉันรูสึกหงุดหงิดเมื่อเรียนรายวิชานี้ ฉันรูสึกไมสบายใจทุกครั้งเมื่อเรียนวิชานี้ และการ

เรียนรายวิชาน้ีไมไดทําใหชีวิตกาวหนา (คาเฉลี่ย = 1.27, S.D.= 0.458, คาเฉลี่ย = 1.33, S.D.= 0.724 

และ คาเฉลี่ย = 1.60, S.D.= 1.183 ตามลําดับ) 

 หลังการทดลอง กลุมตัวอยางเห็นดวยอยางมากตอคํากลาวทัศนคติเชิงบวกท่ีวาการเรียน

รายวิชานี้ชวยสงเสริมการประกอบอาชีพ (คาเฉลี่ย = 6.20, S.D.= 1.082) และเห็นดวยวารายวิชานี้ทําให

ฉันมีโอกาสไดใชความคิดสรางสรรค รายวิชานี้มีกิจกรรมท่ีนาสนใจ และการเรียนการสอนของรายวิชาน้ีมี

ความสะดวกสบาย  (คาเฉลี่ย = 5.60, S.D.= 1.454, คาเฉลี่ย = 5.40, S.D.= 1.183 และคาเฉลี่ย = 

5.40, S.D.= 1.298 ตามลําดับ)  และกลุมตัวอยางไมเห็นดวยอยางยิ่งในประเด็นเดียวกับกอนการทดลอง 

ผลการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยคะแนนทัศนคติตอการเรียน พบวาคาเฉลี่ยกอนการ

ทดลองต่ํากวาคาเฉลี่ยหลังการทดลองในคํากลาวที่รายวิชานี้ทําใหฉันมีโอกาสไดใชความคิดสรางสรรค 

(t=-2.514) การเรียนรายวิชานี้ทําใหเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค (t=-2.824) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05  แตคาเฉลี่ยคะแนนทัศนคติตอการเรียน กอนทดลองสูงกวาคาเฉลี่ยหลังการทดลองในคํา

กลาวท่ีวา ฉันรูสึกมีความสุขท่ีไดทํางาน/การบานในรายวิชาน้ี (t=4.000) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.001 แสดงวา การทดลองน้ีมีผลทําใหผูเขารวมการทดลองมีเห็นดวยเพ่ิมข้ึนวาการเรียนรายวิชานี้ทําให

เกิดความคิดริเร่ิมสรางสรรค และทําใหมีโอกาสไดใชความคิดสรางสรรค แตระดับความสุขท่ีไดทํางานหรือ

การบานในรายวิชานี้ลดลง   

ตารางที่ 3 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลผล คะแนนการประเมินการเปลี่ยนแปลงของ

กลุมตัวอยาง 
  การเปลี่ยนแปลง 

  -3 -2 -1 0 1 2 3 รวม 
คาเฉลี่

ย 
S.D. 

แปล

ผล 

การปฏิสมัพันธกับ

เพื่อนรวมชั้น 
1 1 3 5 5 17 13 45 5.56 

1.17

3 
+ 

2.2% 2.2% 6.7% 11.1% 11.1% 37.8% 28.9% 
100.00

%    

เรียนรูรวมกัน 

   
1 2 6 6 15 6.13 

0.91

5 + + 

6.70% 13.30 40.00 40.00 100.00
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  การเปลี่ยนแปลง 

  -3 -2 -1 0 1 2 3 รวม 
คาเฉลี่

ย 
S.D. 

แปล

ผล 

% % % % 

ชวยเหลือกัน 

 
1 1 2 2 6 3 15 5.33 

1.49

6 + 

 

6.70

% 
6.70% 

13.30

% 

13.30

% 

40.00

% 

20.00

% 

100.00

%   

หารือหรือระดมความ

คิดเห็นกัน 
1 

 
2 2 1 5 4 15 5.20 

1.82

1 + 

6.70

%  

13.30

% 

13.30

% 
6.70% 

33.30

% 

26.70

% 

100.00

%   

การปฏิสมัพันธกับ

ผูสอน 
   1 5 12 12 30 6.17 .748 + + 

    3.3% 16.7% 40.0% 40.0% 100.0% 

ผูสอนพัฒนางานงาน

ใหสมบูรณ    
1 3 6 5 15 6.00 

0.92

6 + + 

   
6.70% 

20.00

% 

40.00

% 

33.30

% 

100.00

%   

ชวยเหลือใหเกิดการ

เรียนรู     
2 6 7 15 6.33 

0.72

4 + + 

    

13.30

% 

40.00

% 

46.70

% 

100.00

%   

แนวทางการเรียนรู 2 1 4 10 30 13 60 5.70 .808 + 

 3.3%  1.7% 6.7% 16.7% 50.0% 21.7% 100.0% 

ริเริ่มการเรียนรูดวย

ตนเอง     
3 8 4 15 6.07 

0.70

4 + + 

    

20.00

% 

53.30

% 

26.70

% 

100.00

%   

เขาใจและทําตาม

คําแนะนํา     
1 10 4 15 6.20 

0.56

1 + + 

    
6.70% 

66.70

% 

26.70

% 

100.00

%   

แสดงความเปนตวั

ของตนเอง 
1 

 
1 2 4 6 1 15 5.00 

1.51

2 + 

6.70

%  
6.70% 

13.30

% 

26.70

% 

40.00

% 
6.70% 

100.00

%   

เขามามีสวนรวมกับ

กลุม 
1 

  
2 2 6 4 15 5.53 

1.59

8 +  

6.70

%   

13.30

% 

13.30

% 

40.00

% 

26.70

% 

100.00

%   

ความเขมขนในการ

เรียน 
   6 7 18 14 45 5.89 

0.73

1 
+ + 
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  การเปลี่ยนแปลง 

  -3 -2 -1 0 1 2 3 รวม 
คาเฉลี่

ย 
S.D. 

แปล

ผล 

    13.3% 15.6% 40.0% 31.1% 100.0% 

การตอบสนองอยาง

รวดเร็ว    
3 1 5 6 15 5.93 

1.16

3 + + 

   

20.00

% 
6.70% 

33.30

% 

40.00

% 

100.00

%   

ไดรับความความคิด

เห็นอยางตรงๆ    
3 2 6 4 15 5.73 

1.10

0 

   

20.00

% 

13.30

% 

40.00

% 

26.70

% 

100.00

%   

เรียนรูเนื้อหาจํานวน

มาก     
4 7 4 15 6.00 

0.75

6 + + 

    

26.70

% 

46.70

% 

26.70

% 

100.00

%   

อุปสรรคในการเรียน 
3 1 2 15 10 12 2 45 4.60 

1.26

7 
+/- 

 6.7% 2.2% 4.4% 33.3% 22.2% 26.7% 4.4% 100.0% 

หาขอมูลที่ตองการไม

พบ 
1 

 
2 8 2 2 

 
15 4.07 

1.22

3 +/- 

6.70

%  

13.30

% 

53.30

% 

13.30

% 

13.30

%  

100.00

%   

รูสึกวาเนื้อหามี

จํานวนมาก 
1 1 

 
4 5 4 

 
15 4.53 

1.45

7 +/- 

6.70

% 

6.70

%  

26.70

% 

33.30

% 

26.70

%  

100.00

%   

ขอมูลเปล่ียนแปลงไว 
1 

  
3 3 6 2 15 5.20 

1.52

1 + 

6.70

%   

20.00

% 

20.00

% 

40.00

% 

13.30

% 

100.00

%    

การเปลี่ยนแปลงใน

ทางบวก 3 1 4 16 27 77 52 180 
5.83 

0.63

8 + + 

 1.7% 0.6% 2.2% 8.9% 15.0% 42.8% 28.9% 100.0% 

การเปลี่ยนแปลงในทาง

ลบ 3 1 2 15 10 12 2 45 
4.60 

1.26

7 +/- 

  6.7% 2.2% 4.4% 33.3% 22.2% 26.7% 4.4% 100.0% 

จากตารางท่ี 3 แสดงใหเห็นวาผูเขารวมการทดลองประเมินวาตนเองมีการเป ล่ียนแปลงใน

ทางบวกมากข้ึนอยางมาก (คาเฉลี่ย=5.83, S.D.=0.6.38) ในขณะที่ไมพบการเปลี่ยนแปลงในทางลบ 

(คาเฉล่ีย=4.60, S.D.=1.267) 
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เม่ือวัดผลในแตละดาน พบวาการทดลองก็ทําใหการเปล่ียนแปลงในทุกดานดีขึ้น โดยดานการ

ปฏิสัมพันธกับผูสอน และความเขมขนในการเรียนมีการเปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้นอยางมาก (คาเฉล่ีย=6.17, 

S.D.=0.748, คาเฉลี่ย=5.89, S.D.=0.731 ตามลําดับ) และดานแนวทางการเรียนรู และการปฏิสัมพันธกับ

เพ่ือนรวมชั้นก็ดีข้ึน (คาเฉลี่ย=5.70, S.D.=0.808, คาเฉลี่ย=5.56, S.D.=1.173 ตามลําดับ) 

ในดานการปฏิสัมพันธกับผูสอน พบวา การทดลองนี้ทําใหผูสอนสามารถชวยเหลือใหเกิดการ

เรียนรูและพัฒนางานของนิสิตใหสมบูรณไดดีขึ้นอยางมาก (คาเฉลี่ย=6.33, S.D.=0.724, คาเฉล่ีย=6.00, 

S.D.=0.926 ตามลําดับ) ในดานความเขมขนในการเรียน พบวา การทดลองนี้ทําใหผูเรียนไดเรียนรูเนื้อหา

จํานวนมาก และไดรับการตอบสนองอยางรวดเร็วไดดีขึ้นอยางมาก (คาเฉลี่ย=6.00 , S.D.=0.756, 

คาเฉล่ีย=5.93, S.D.=1.163 ตามลําดับ) และทําใหไดรับความเห็นอยางตรงๆดีขึ้น (คาเฉลี่ย=5.73 , 

S.D.=1.100) 

ในดานแนวทางการเรียนรู พบวา การทดลองน้ีทําใหผูเขารวมการทดลองเขาใจและทําตาม

คําแนะนํา และริเริ่มการเรียนรูดวยตนเองดีขึ้นอยางมาก (คาเฉล่ีย=6.20, S.D.=0.561, คาเฉล่ีย=6.07, 

S.D.=0.704 ตามลําดับ) และทําใหผูเขารวมการทดลองเขามามีสวนรวมกับกลุม และแสดงความเปนตัว

ของตัวเองไดดีขึ้น (คาเฉลี่ย=5.53, S.D.=1.598, คาเฉล่ีย=5.00, S.D.=1.512 ตามลําดับ) สวนดานการ

ปฏิสัมพันธกับเพ่ือนในชั้นเรียน พบวา การทดลองนี้ทําใหผูเขารวมการทดลองเรียนรูรวมกันดีข้ึนอยางมาก 

(คาเฉลี่ย=6.13, S.D.=0.915) และทําใหชวยเหลือกัน และหารือหรือระดมความคิดเห็นกันดีขึ้น 

(คาเฉล่ีย=5.33, S.D.=1.496, คาเฉลี่ย=5.20, S.D.=1.821 ตามลําดับ) 

กลุมตัวอยางระบุวาการทดลองนี้ไมทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงดานอุปสรรคในเรียนโดยรวม 

(คาเฉลี่ย=4.60, S.D.=1.267) แมวาจะพบวาขอมูลมีการเปล่ียนแปลงไวมากขึ้น (คาเฉลี่ย=5.20, 

S.D.=1.521) แตก็ไมพบการเปล่ียนแปลงท่ีเกี่ยวของกับการหาขอมูลไมพบ หรือความรูสึกวาเนื้อหามี

จํานวนมากจนเปนอุปสรรค (คาเฉลี่ย=4.07, S.D.=1.223, คาเฉลี่ย=4.53, S.D.=1.457 ตามลําดับ)  

 

4.2 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 

4.2.1 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับประสบการณในการใชเฟซบุกกลุมในการจัดการการเรียนรู

ของผูเขารวมการทดลองมีดังน้ี 

เฟซบุกกลุมท่ีผูเขารวมทดลองเปนสมาชิก ไดแก Persuasive comm 1/2558, Philos Logic 

2014 Section 3 ,4 , AE TRAN I, ภ าษาอังกฤษมัธยมปลาย , Creative photography, 2014/2 

PlayWriting I, AE TRAN I carts_sec 4 , AIS gogo, ช ม รม ฝ าย วิ ช าก าร , 2802364 New Media 
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Production Semester 2/ 57 น ะ จ ะ , 1_2015, Adphotowithkrujue 58, Innovative Thinking 

Class, เรียนภาษาสเปนดวยตนเอง-Learn Spanish by Self, INDEAL GRAT SEC 5, Korean Section 

@ Chula, รับตรงและแอดมิชชั่น, Landscape Mania, Ad research บาบีกอน, Digi Mkt-Nitade 48, 

Innovative Thinking Class ,  GRAPHIC TV 58, ติวเตอรดีดี Library, MediaPlan 3333, รวมพลคนสู 

Mean 

วัตถุประสงคของเฟซบุกกลุมที่ผูเขารวมการทดลองเปนสมาชิก สามารถแบงไดเปน 4 กลุม ไดแก 

กลุมเฟซบุกเพ่ือการแจงและรับขอมูล กลุมเฟซบุกเพ่ือการสั่งงานและสงงาน กลุมเฟซบุกเพ่ือการ

ปรึกษาหารือ และ กลุมเฟซบุกเพ่ือการดาวนโหลดไฟลเอกสารประกอบการเรียนและภาพ 

4.2.2 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพเก่ียวกับความคิดเห็นตอการใชเฟซบุกกลุมในการจัดการการเรียนรู 

สามารถแบงไดเปน 5 ดาน ไดแก การปฏิบัติสัมพันธกับเพ่ือรวมชั้น การปฏิสัมพันธกับผูสอน แนวทางการ

เรียนรู ความเขมขนในการเรียน และอุปสรรคในการเรียน โดยผลการวิจัยแตในละดานมีรายละเอียดดังนี้  

(1) ความคิดเห็นดานการปฏิสัมพันธกับเพ่ือนรวมชั้น 

ความคิดเห็นดานการปฏิสัมพันธกับเพ่ือนรวมชั้นสามารถแบงออกเปน 2 กลุมไดแก การใชเฟ

ซบุกกลุมทําใหทานไดเรียนรูรวมกัน ชวยเหลือกัน หรือมีการหารือหรือระดมความคิดเห็นกัน 

การเรียนรูรวมกัน 

- มีการรวมกันแชรขอมูลตางๆ ในเฟซบุกกลุม 

- ไดเรียนรูจากผลงานของเพ่ือนที่ post ลงกรุป 

- เพราะเปนเร่ืองใหม จึงตองถามกันอยูตลอด 

- แบงปนสิ่งตางๆ ที่ตางคนตางถนัด เพ่ือใหออกมาเปนชิ้นงานที่ดีที่สุด 

- ไดชวยกันฝกและทดลอง 

- เรียนรูเนื้อหาไปพรอมๆ กัน 

- ไดเขาถึงขอมูลรวมกันในแหลงเดียวกัน 

- มีงานท่ีใหแบงปนเว็บไซตรวมกันในเฟซบุกกลุม 

 

การชวยเหลือกัน 

- แบงงานกันเพราะแตละคนมีความสามารถไมเหมือนกัน 

- ชวยกัน แชร กดไลค 

- ชวยกันลงรูป อัพเดทเพจ 
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- ไดชวยกันหาขอมูลในการทํางานกลุม 

- ชวยกันจัดตารางการสงงานอยางเหมาะสม 

มีการหารือหรือระดมความคิดเห็นกัน 

- ใช chat FB ปรึกษางานกลุม 

- มีการคุยเล็กนอยตอนทํางานกลุม 

- ไดชวยกันปรึกษา 

- ไดหารือกันในกลุม 

- มีการรวมระดมความคิดผานการทํางานกลุม 

- หารือทิศทางของเพจและกลุมเปาหมาย 

(2) ความคิดเห็นดานการปฏิสัมพันธกับผูสอน 

ความคิดเห็นดานการปฏิสัมพันธกับผูสอนสามารถแบงออกเปน 2 กลุม ไดแก การที่ผูสอนชวยให

พัฒนางานใหสมบูรณข้ึน และการท่ีผูสอนชวยใหเรียนรูเนื้อหาไดมากข้ึน 

การที่ผูสอนชวยใหพัฒนางานใหสมบูรณข้ึน 

- แสดงตัวอยางงานบนเฟซบุกกลุม 

- มีการอธิบายรายละเอียดงานบนกรุป 

- ติชมผลงาน และใหไปแกสวนที่ไมดี 

- อาจารยชวยอธิบายวิธีการทําอยางละเอียด 

- ชวยบอกขอบกพรองของงานทําใหแกไขใหงานสมบูรณได 

- อาจารยตรวจติดตามผลการทํางานและใหคําชี้แนะ 

- อาจารยคอมเมนดี 

การที่ผูสอนชวยใหเรียนรูเนื้อหาไดมากข้ึน 

- มีการอธิบายรายละเอียดงานใน FB 

- มีการโพสตเนื้อหาเพ่ิมเติม 

- ไดหาขอมูลจากแหลงท่ีโพสตในเฟซบุก 

- ผูสอนตอบทุกขอสงสัยท้ังในหองและบนเฟสไดอยางรวดเร็ว 

- อธิบายงานไดเขาใจดี 

- ชวยแนะนําไดในสิ่งท่ีเปนประโยชน รวมถึง trick เล็กๆ นอยๆ ท่ีเราอาจมองขาม 

- มีขอสงสัยก็ถาม 
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- อาจารยชวยเปดมุมมองและความรูใหมๆ 

(3) ความคิดเห็นดานแนวทางการเรียนรู 

ความคิดเห็นดานแนวทางการเรียนรูสามารถแบงออกเปน 4 กลุม การริเริ่มเรียนรูดวยตนเอง การ

เขาใจและทําตามคําแนะนําไดถูกตอง การแสดงความเปนตัวเอง และการเขามามีสวนรวมกับกลุม 

การริเร่ิมเรียนรูดวยตนเอง  

- เริ่มมีความกระตือรือรนมากขึ้น 

- เริ่มศึกษาจากขอมูลที่มีมาแปะ 

- อานคําสั่ง ตัวอยาง เนื้อหาท่ีเรียนเอง 

- มีการหาขอมลูตัวอยางประกอบกับคําสอนของอาจารย 

- ไดทดลองฝกหาขอมูลเพิ่มเติม 

- รูจักการหาขอมูลดวยตนเอง 

- หาแหลงขอมูลไดงาย 

- เปนสิ่งใหมท่ีไมเคยเรียน 

- การเริ่มตนดวยตนเอง ถือเปนการเรียนรูที่ดีที่สุด เพราะเราจะไดจัดการแกไขปญหาดวย

ตัวเอง 

การเขาใจและทําตามคําแนะนําไดถูกตอง  

- เห็นตัวอยาง เขาใจงานไดงาย 

- มีแนวทางการทํางานที่ชัดเจนจากตัวอยาง 

- คําอธิบายละเอียด 

- เขาใจงานไดด ี

- เขาใจเน้ือหามากขึ้น 

- อาจารยอธิบายไดดีจึงเขาใจและทําตามได 

การแสดงความเปนตัวเอง  

- เปนตัวเองไดมากผานเฟซบุก 

- ไดออกแบบแฟนเพจและเว็บที่สะทอนตัวเอง 

- ลักษณะงานท่ีทํามีความเปนตัวเอง ตามความสนใจ 

- งานท่ีทําก็ทําในเร่ืองท่ีถนัด 
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การเขามามีสวนรวมกับกลุม 

- โพสตงานลงในกลุม 

- รวมกันแชรความคิดเห็นและชวยเหลือกัน 

- ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

- ไดมีสวนรวมกับเพื่อนๆ 

- มีงานกลุมใหญใหทํา 

- ไดรูจักการทํางานหลากหลาย 

 (4) ความคิดเห็นดานความเขมขนในการเรียน 

ความคิดเห็นดานความเขมขนในการเรียนสามารถแบงออกเปน 3 กลุม การตอบสนองตอความ

ตองการการเรียนรูอยางรวดเร็ว การไดรับความคิดเห็นจากผูสอนหรือเพ่ือนรวมชั้น และการเรียนรูเนื้อหา

จํานวนมาก 

การตอบสนองตอความตองการการเรียนรูอยางรวดเร็ว  

- เขาถึงไดงาย ทุกที ทุกเวลา 

- มีการตอบขอสงสัยอยางรวดเร็ว 

การไดรับความคิดเห็นจากผูสอนหรือเพ่ือนรวมชั้น  

- ไดรับความคิดเห็นจากโพสตตางๆ ที่อาจารยโพสต 

- ผูสอนใหคําตอบดี เปนคนตรงๆ 

- ไดรับการคอมเมนทจากอาจารย 

- มีการอธิบายอยางตรงไปตรงมาทําใหเขาใจไดงาย 

- คอนขางไดรับความคิดเห็นจากอาจารยอยางตรง 

- สามารถนําความคิดเห็นไปปรับปรุงไดและพบวามีสิ่งที่เราตองเรียนรูจากสื่อใหมอีกมาก 

ดังน้ันตองต้ังใจขวนขวายหาความรูเพิ่มเติม 

การเรียนรูเนื้อหาจํานวนมาก 

- มีการโพสตเนื้อหาเพ่ิมเติมแตบางคร้ังก็ไมไดกดอาน 

- เนื้อหาวิชานี้เยอะมาก เรียนทั้งเทอมก็คงไมพอ 

- ไดทดลองทําหลายอยาง 

- ไดเรียนรูมากมายเก่ียวกับการใชสื่อใหม 
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- ไดเรียนรูมากข้ึน 

(5) ความคิดเห็นดานอุปสรรคในการเรียน 

ความคิดเห็นดานอุปสรรคในการเรียนสามารถแบงออกเปน 3 กลุม การรูสึกวาเนื้อหามีจํานวน

มาก ขอมูลเปลี่ยนแปลงไว การทําใหเวลาในการเรียนกับเวลาในการใชชีวิตในดานอ่ืนๆ ทับซอนกัน  

การรูสึกวาเนื้อหามีจํานวนมาก  

- ทุกคนตองโพสตงาน 

- รูสึกวาเนื้อหามีจํานวนมากแตจัดการได 

- มีเนื้อหาอัดแนนแตผูสอนก็สามารถยอใหกระชับไดดีคะ 

ขอมูลเปลี่ยนแปลงไว  

- เปลี่ยนแปลงขอมูลทุกๆ อาทิตย 

- เพราะคนอัพเดทตลอด 

- ขอมูลมีการอัพเดทตลอดเวลา 

การทําใหเวลาในการเรียนกับเวลาในการใชชีวิตในดานอ่ืนๆ ทับซอนกัน  

- ไดอัพเดทเฟซบุกนอกเวลาเรียน 

- งานบางครั้งทับซอนเวลาอยางอ่ืนท่ีใชอาทิ เวลานอน อานหนังสือ 

- เวลาเรียน 2 ชม เหมาะสม แตการบานเยอะไปหนอย 

- งานเยอะมากและใชเวลาเยอะมากทําใหไมมีเวลาทํางานอ่ืน 

- ทับซอนกันเปนบางครั้ง 

 

 

สรุป 

การวิจัยนี้มุงศึกษาผลจากการใชเฟซบุกกลุมในการเรียนการสอน รายวิชาการประชาสัมพันธใน

สื่อใหม โดยมีระยะเวลาการทดลองจํานวน 16 คาบเรียน คาบเรียนละ 2 ชั่วโมง กลุมตัวอยางในงานวิจัยนี้

มีจํานวน 15 คน โดยเกือบท้ังหมด (12 จาก 15) เปนนิสิตหญิง (รอยละ 80.0) มีอายุระหวาง 20 -22 ป 

(รอยละ 93.0) ทั้งหมดอยูในในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ โดยผูสอนได

สรางอีเวนทสําหรับแตละคาบเรียน และโพสตเนื้อหาที่เกี่ยวของ โดยเปนการแชรบทความ วิดีโอ ภาพ 

ตลอดจนวัตถุประสงคการเรียนรู และวิธีการสงงาน การประเมินผลงาน มีการมอบหมายงาน โดยใหนิสิต



ห น้ า  | 167 
 

Volune 22 Issue 32 September – December 2017 
 

สงเปนโพสตลงในเฟซบุกกลุมภายในคาบเรียน และมอบหมายเปนการบาน ทําการเก็บขอมูล 2 ครั้ง คือ 

กอนการทดลอง 1 สัปดาห และหลังการทดลอง 1 สัปดาห พบวา  

การทดลองนี้มีผลทําใหผูเขารวมการทดลองมีทัศนคติเชิงบวกเพ่ิมข้ึน โดยกลุมตัวอยางระบุวาการ

เรียนรายวิชานี้ทําใหเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค และทําใหมีโอกาสไดใชความคิดสรางสรรค แตระดับ

ความสุขที่ไดทํางานหรือการบานในรายวิชานี้ลดลง  โดยทัศนคติเชิงบวกท่ีไดรับคะแนนอยูในระดับสูงทั้ง

กอนและหลังการทดลองไดแก การที่กลุมตัวอยางเห็นดวยอยางมากวาการเรียนรายวิชานี้ชวยสงเสริมการ

ประกอบอาชีพ และเห็นดวยตอคํากลาวที่วา การเรียนการสอนของรายวิชาน้ีมีความสะดวกสบาย และมี

กิจกรรมท่ีนาสนใจ และทําใหกลุมตัวอยางมีโอกาสไดใชความคิดสรางสรรค และกลุมตัวอยางไมเห็นดวย

อยางยิ่งตอคํากลาวทัศนคติเชิงลบที่วา ฉันรูสึกหงุดหงิดเมื่อเรียนรายวิชานี้ ฉันรูสึกไมสบายใจทุกครั้งเมื่อ

เรียนวิชานี้ และการเรียนรายวิชานี้ไมไดทําใหชีวิตกาวหนา  

จากการศึกษาความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับผลของการทดลอง พบวา ผูเขารวมการ

ทดลองประเมินวาตนเองมีการเปล่ียนแปลงในทางบวกมากขึ้นอยางมาก ในขณะที่ไมพบการเปล่ียนแปลง

ในทางลบ และเมื่อวัดผลในแตละดาน พบวาการทดลองก็ทําใหการเปล่ียนแปลงในทุกดานดีขึ้น โดยดาน

การปฏิสัมพันธกับผูสอน และความเขมขนในการเรียนมีการเปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้นอยางมาก และดานแนว

ทางการเรียนรู และการปฏิสัมพันธกับเพ่ือนรวมชั้นก็ดีข้ึน 

ในดานการปฏิสัมพันธกับผูสอน พบวา การทดลองนี้ทําใหผูสอนสามารถชวยเหลือใหเกิดการ

เรียนรูและพัฒนางานของนิสิตใหสมบูรณไดดีขึ้นอยางมาก โดยกลุมตัวอยางระบุวา ตนเองไดเห็นตัวอยาง

งานที่ผูสอนไดโพสตใหดู และพบวามีการอธิบายรายละเอียดงานในอีเวนทที่สรางขึ้นในแตละสัปดาห โดย

เปนการอธิบายการทํางานไวอยางละเอียด และตอบขอสงสัยทุกขอทั้งในหองเรียนและบนเฟซบุกกลุม ซึ่ ง

เปนการตอบอยางรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีการติดตามผลงาน และใหความเห็นตองานของนิสิตอยาง

ตอเนื่อง 

ในดานความเขมขนในการเรียน พบวา การทดลองนี้ทําใหผูเรียนไดเรียนรูเนื้อหาจํานวนมาก 

ไดทดลองปฏิบัติงานจริง แตอยางไรก็ตามพบวากลุมตัวอยางบางคนระบุวา บางครั้ งไมไดอานเน้ือหาท่ี

โพสตไว และไดรับการตอบสนองอยางรวดเร็วไดดีขึ้นอยางมาก โดยทําใหสามารถเขาถึงเนื้อหาวิชาไดงาย 

ทุกที ทุกเวลา และมีการตอบขอสงสัยอยางรวดเร็ว แตก็ยังมีกลุมตัวอยางบางคนระบุวาตนไมคอยได

สื่อสารกับผูสอน นอกจากน้ีการทดลองยังทําใหไดรับความเห็นดีขึ้น โดยกลุมตัวอยางระบุวา ตนเองไดรับ

ความคิดเห็นจากโพสตตางๆ ท่ีผูสอนโพสต และสามารถนําความคิดเห็นไปปรับปรุงงานได 

ในดานแนวทางการเรียนรู พบวา การทดลองน้ีทําใหผูเขารวมการทดลองเขาใจและทําตาม

คําแนะนําไดอยางถูกตอง โดยกลุมตัวอยางระบุวา เมื่อไดเห็นตัวอยางและการอธิบายที่ชัดเจนและละเอียด

ก็ทําใหเขาใจงานไดงาย และริเริ่มการเรียนรูดวยตนเอง โดยกลุมตัวอยางระบุวาตนเองมีความกระตือรือรน
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มากขึ้น มีการอานคําสั่ง ตัวอยาง เนื้อหาที่เรียนเอง และไดหาขอมูลตัวอยางประกอบกับคําสอน เปนตน 

นอกจากน้ีการใชเฟซบุกนี้ยังทําใหผูเขารวมการทดลองเขามามีสวนรวมกับกลุมเพราะกลุมตัวอยางตนเอง

ไดมีการโพสตลงในกลุม รวมกันแบงปนความคิดเห็นและชวยเหลือกันในการทํางานกลุม และทํางานหลาย

อยางบนเฟซบุกกลุม ในขณะที่ก็มีกลุมตัวอยางที่ระบุวาตนเองไมไดมีสวนรวมกับกลุมอยู และแสดงความ

เปนตัวของตัวเองไดดีขึ้น เพราะเปนการสื่อสารผานเฟซบุก และไดเลือกทํางานเรื่องที่ตนเองถนัดและ

สนใจ  

สวนดานการปฏิสัมพันธกับเพ่ือนในชั้นเรียน พบวา การทดลองน้ีทําใหผูเขารวมการทดลอง

เรียนรูรวมกันดีขึ้นอยางมาก โดยกลุมตัวอยางระบุวา ตนเองมีการแบงปนขอมูลตางๆ ในเฟซบุกกลุม ได

เรียนรูจากผลงานของเพ่ือนท่ีไดโพสตลงไป มีการเรียนรูไปพรอมๆ กัน ชวยกันฝกและทดลองใชงาน และ

เน่ืองจากเปนสิ่งใหมทําใหตองถามกันอยูตลอด และการใชเฟสบุกกลุมนี้ยังทําใหชวยเหลือกัน โดยเปนการ

ถามกันในหองและการถามผานเฟซบุก ชวยกันแชรรูป ปรับปรุงเนื้อหา และกดไลค และยังทําใหเกิดการ

หารือหรือระดมความคิดเห็นกันดีขึ้น โดยกลุมตัวอยางระบุวาใชการพูดคุยผานเฟซบุกในการปรึกษางาน

กลุม โดยเนื้อหาท่ีหารือเกี่ยวของกับทิศทางการทํางานกลุม แตอยางไรก็ดี เนื่องจากนิสิตบางคนเลือกท่ีจะ

ทํางานคนเดียวจึงระบุวาไมคอยไดหารือกับเพ่ือน และไมมีกิจกรรมท่ีตองทําใหตองระดมความคิด 

กลุมตัวอยางระบุวาการทดลองนี้ ไมทําใหอุปสรรคในเรียน แมวาจะพบวาขอมูลมีการ

เปลี่ยนแปลงไวมากขึ้น และความรูสึกวาเน้ือหามีจํานวนมาก ท้ังนี้กลุมตัวอยางระบุวา ขนาดของกลุมไม

ใหญจึงยังหาขอมูลไดพบ และการใชเฟซบุกนี้ยังทําใหตนเองสามารถหาขอมูลไดสะดวก 

นอกจากนี้ยัง กลุมตัวอยางยังระบุวา การใชเฟซบุกทําใหตนสามารถเขียนขอความไดดีขึ้น ได

เขาถึงขอมูลนอกเวลาเรียน และบางครั้งการเรียนดวยการใชเฟซบุกน้ีก็ทําใหเวลาทับซอนกับเวลาอ่ืนๆ 

เชน เวลานอน เวลาอานหนังสือ 

 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 

 ผลการวิจัยทํ าใหทราบวา การใช เฟซบุ กกลุมในการจัดการการเรียนรู ในรายวิชาการ

ประชาสัมพันธในสื่อใหม น้ี ทําใหผูสอนสามารถทําใหนิสิตติดตาม คนควาขอมูล สถานการณ แนวโนม

และกรณีศึกษา ไดอยางมีประสิทธิภาพ และตรงกับความสนใจของนิสิต โดยทําใหขอมูลที่นํามาใชในการ

เรียนรูมีความหลากหลาย และทันสมัย ซึ่งทําใหสามารถแกไขปญหาในรายวิชาท่ีเนื้อหามีการปรับเปลี่ยน

อยูตลอดเวลาได (Webb, 2002) โดยผูสอนตองกําหนดใหนิสิตฝกคนหา รวบรวม แบงปน นําเสนอ และ

อภิปรายขอมูล สถานการณ ตัวอยาง โดยผูสอนตองแจงวิธีการคนหาและประเมินคุณภาพของขอมูลที่จะ
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นํามา โดยเม่ือนิสิตไดแหลงขอมูลที่มีคุณภาพ และทําความเขาใจกับขอมูลแลว ผูสอนตองกําหนดใหนิสิต

นําขอสรุปที่ไดมาโพสตไวที่เฟซบุกกลุม ซ่ึงเปนพ้ืนที่สําหรับการปฏิสัมพันธ (Osborne, 2010) และ

สงเสริมการเรียนรู เพราะโดยวิธีการสอนนี้จะทําใหนิสิตไมใชเปนผูรับขอมูลแตฝายเดียว  

 

การใชเฟซบุกกลุมไมสงผลทําใหนิสิตไมสามารถเขาถึงขอมูล เพราะในปจจุบันนี้ระบบการสื่อสาร

อินเทอรเน็ตครอบคลุมทั้งภายในจุฬาลงกรณและภายนอกจุฬา โดยการเชื่อมตออินเทอรเน็ตใน

จุฬาลงกรณเปนการใหบริการโดยไมเสียคาใชจาย และหากอยูนอกจุฬาลงกรณนิสิตก็สามารถเช่ือมตอกับ

อินเทอรเน็ตไดในราคาถูก อีกท้ังขอมูลในการใชเฟซบุกในการทดลองนี้มักเปนขอความ และรูปภาพ ซึ่งไม

เสียคาเชื่อมตอขอมูลมากเทากับขอมูลที่อยูในรูปแบบวิดีโอ 

 

นอกจากนี้จากผลการศึกษาความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับผลของการทดลองท่ีพบวาการ

ทดลองน้ีทําใหกลุมตัวอยางสามารถปฏิสัมพันธกับผูสอนไดเพ่ิมข้ึน และเพ่ิมความเขมขนของการเรียนรูนั้น 

สามารถอภิปรายไดวากลุมตัวอยางมีความตองการจะสื่อสารกับผูสอนดังนั้นการใชเฟซบุกจึงเปดโอกาสให

ผูเรียนกับผูสอนสามารถส่ือสารกันไดสะดวกสบายข้ึน ลดขอจํากัดดานเวลาและพ้ืนที่ลง และยังเปนการ

สื่อสารตัวอักษรทําใหสามารถอานทวนซ้ํา และเขียนรายละเอียดไดมาก ทําใหการสั่งงานและอธิบายงานมี

ความชัดเจน ครบถวนจนทําใหนิสิตเขาใจและทํางานได  

 

 แตอยางไรก็ตามหากจะนําวิธีการน้ีไปใชควรคํานึงถึงพฤติกรรมการใชเฟซบุกของผูเรียนเปน

สําคัญเพราะกลุมตัวอยางในการทดลองครั้งเปนกลุมที่มีความสนใจส่ือใหมอยางมากจึงลงทะเบียนใน

รายวิชาการประชาสัมพันธในสื่อใหม ดังนั้นหากเปนกลุมตัวอยางที่ไมมีพฤติกรรมการใช หรือไมมีความ

สนใจสื่อใหม ผลท่ีไดอาจแตกตางกับงานวิจัยชิ้นนี้ นอกจากน้ีเนื่องจากรายวิชานี้ดําเนินการเรียนการสอน

ในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรจึงไมพบปญหาการเขาไมถึงอุปกรณคอมพิวเตอร ดัง น้ันผูที่จะใชเฟซบุก

กลุมในรายวิชาที่ไมไดใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรจึงอาจพบอุปสรรคในการเขาถึงได 

 

 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบการใชเฟซบุกกับเคร่ืองมือแบบอ่ืน เชน ไมโครบล็อก แบล็คบอรด เปนตน  

ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปประยุกตใช 

ผูสอนที่จะใชวิธีการสอนนี้จะตองคํานึงถึง พฤติกรรมการใชเฟซบุก และความสนใจในสื่อใหมของกลุม

ตัวอยาง ลักษณะของสถานท่ีจัดการเรียนการสอนที่มีคอมพิวเตอรและการเชื่อมตออินเทอรเน็ต 
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ขอจํากัดในการวิจัย 

แมวาการวัดหลังการทดลองและการจัดการสนทนากลุมจะเปนการดําเนินการโดยไมใหกลุมตัวอยาง

เปดเผยตัวตน และใหผูชวยวิจัยเปนผูดําเนินการ แตกลุมตัวอยางอาจรูสึกไมแนใจในความลับ การประเมิน

ทัศนคติ ความสามารถ และความคิดเห็นตอการทดลอง ผลท่ีไดจึงอาจไมมีความเที่ยงตรงมากนัก อีกทั้ ง

การเก็บขอมูลยังเกิดขึ้นกอนท่ีจะมีการประกาศผลการสอบ ดังนั้น ผูเรียนจึงอาจกังวลไดวาหากแสดง

ทัศนคติในเชิงลบอาจมีผลเสียตอคะแนนสอบของตนได 
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An Introduction to Japanese Society 4th edition (Cambridge University 

Press)  

ผูเขียน Sugimoto Yoshio 

โดย นรีนุช  ดํารงชัย 

หนังสือเลมนี้เปนประโยชนอยางยิ่งสําหรับผูที่มีความ

สนใจในสังคมญี่ปุนยุครวมสมัย เนื่องจากผูเขียนสามารถอธิบาย

เกี่ยวกับสังคมญี่ปุนในยุครวมสมัยเปนภาษาท่ีกระชับและเขาใจ

ไดงาย ดวยการนําเสนอความขัดแยงระหวางภาพสามัญทัศน 

(stereotype) กับสภาพความเปนจริงในปจจุบันของสังคมญี่ปุน 

ผานการรวบรวมขอมูลทุติยภูมิทั้งที่เปนภาษาญี่ปุนและ

ภาษาอังกฤษ โดยนํามาเรียบเรียงใหผูอานสามารถทําความเขาใจ

ภาพความหลากหลายทั้งในดานชนชั้น ภูมิสังคม แรงงาน การศึกษา เพศภาพ เชื้อชาติ วัฒนธรรม และ

การเมืองของสังคมญี่ปุนในยุคปจจุบัน ดังน้ันแมผูอานจะท่ีมีพ้ืนความรูทางดานสังคมวิทยาไมมากนัก ก็ยัง

สามารถทําความเขาใจเกี่ยวกับสังคมญ่ีปุน ไปพรอมกับการเรียนรูมุมมองในเชิงสังคมศาสตรไดเปนอยางดี   

ผูเขียนเริ่มตนจากการอธิบายถึงภาพรวมของความหลากหลายที่ปรากฏในสังคมญี่ปุนยุคปจจุบัน 

ภายใตแนวความคิดแบบหลังสมัยใหมนิยม (Postmodernism) โดยพยายามหักลางภาพสามัญทัศนตางๆ 

ของสังคมญี่ปุน ทั้งในมิติเชิงประชากรศาสตร และสังคมศาสตร เปนตนวา เรื่องของความเปนสังคมเด่ียว 

(homogeneous society) แนวความคิดเกี่ยวกับความเปนกลุมนิยม ฯลฯ ทั้งนี้ผูเขียนพยายามเชื่อมโยง

กระบวนการการเกิดขึ้นของสามัญทัศนดังกลาวกับระบบอํานาจทางสังคม โดยใหขอสรุปวาภาพสามัญ

ทัศนตางๆ ที่เกิดขึ้นน้ัน ลวนเปนผลมาจากกระบวนการผลิตใหม (reconstruction) โดยกลุม “ชาวญี่ปุน” 

สวนนอย ที่มีโอกาสและอํานาจทางสังคมมากกวา “ชาวญี่ปุน” สวนมากท่ีอยูในสังคมอยางแทจริง ผาน

การนําเสนอภาพความเปนญี่ปุนในแบบฉบับของคนกลุมนี้ผานทางสื่อตางๆ น่ันเอง  

เพ่ือพิสูจนใหเห็นถึงความหลากหลายทั้งในดานวัฒนธรรมและชนชั้นในสังคมญ่ีปุนปจจุบัน และ

หักลางภาพสามัญทัศนที่มีตอสังคมญี่ปุนอันสืบเนื่องจากแนวความคิดเก่ียวกับ “นิฮงจินรน” ที่ไดรับการ

ยอมรับเปนอยางสูงตั้งแตภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองเปนตนมา ผูเขียนไดหยิบยกความแตกตางใน

สังคมญี่ปุนโดยจําแนกออกเปน 2 มิติ อันไดแก มิติทางดานเชื้อชาติและวัฒนธรรม ซึ่งมุงเนนใหเห็นถึง

ความแตกตางทางดานเชื้อชาติและเผาพันธุ (ethnic diversity) ไมวาจะเปนเชื้อชาติที่มีอยูดั้งเดิมในเกาะ

ญี่ปุน หรือเชื้อชาติที่อพยพเขามาจากภายนอก ตลอดจนความแตกตางระหวางวัฒนธรรมของภูมิภาค
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ตางๆ ภายในประเทศ และอีกมิติหนึ่งไดแก มิติทางดานชนชั้น ซึ่งเปนความแตกตางที่เกิดข้ึนจากสังคมท่ีมี

ความไมเทาเทียมกัน (disparity society) ซึ่งความแตกตางดังกลาว ทําใหสังคมญี่ปุนประกอบไปดวยกลุม

วัฒนธรรมยอย (subcultures) ที่มีเอกลักษณเฉพาะตัวที่แตกตางกันออกไป ดวยเหตุนี้ผูเขียนจึงใหขอสรุป

วา การจะทําความเขาใจสังคมญี่ปุนในปจจุบันไดอยางถองแท จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองทําความเขาใจถึง

วัฒนธรรมยอยตางๆ ดังกลาวไดอยางถองแท บนพื้นฐานความคิดแบบพหุวัฒนธรรม (multicultural 

model)     

ตั้งแตบทท่ี 2 เปนตนไป ผูเขียนไดทําการอธิบายถึงความแตกตางดานตางๆ ท่ีปรากฏในสังคม

ญี่ปุนปจจุบันอยางละเอียด โดยเริ่มตนจากการอธิบายถึงความแตกตางทางชนชั้น โดยในบทที่ 2 ผูเขียนได

นําการจําแนกชนชั้นภายใตแนวคิดทฤษฎีวิพากษของมารกซิสม (Marxist) มาประกอบการวิเคราะห และ

พยายามชี้ใหเห็นวา ภาพสามัญทัศนของสังคมญ่ีปุน ตลอดจนงานวิจัยในอดีตเกี่ยวกับความเทาเทียม 

ความเสมอภาค ตลอดจนความเปนสังคมท่ีแทบไมมีความแตกตางของคนรวยและคนจนนั้น เปนแคเพียง

ภาพลักษณภายนอกที่ขัดแยงกับสภาพความเปนจริงในปจจุบันโดยสิ้นเชิง โดยความแตกตางดังกลาวน้ัน 

ปรากฏใหเห็นภาพชัดเจนขึ้นตั้งแตท่ีญี่ปุนเขาสูภาวะความตกต่ําทางเศรษฐกิจตั้งแตทศวรรษท่ี 1990 เปน

ตนมา และไดรับการสานตอ (reproduce) จนฝงรากลึกมาจนกระท่ังปจจุบัน ดวยกระบวนการทางสังคม

ตางๆ เปนตนวา การสืบทอดทางมรดก การศึกษา การแตงงาน  

บทที่ 3 เปนการแสดงใหเห็นถึงความหลากหลายทางดานภูมิสังคม (geographical variation) 

โดยผูเขียนชี้ใหเห็นวา ไมเพียงแตความแตกตางท่ีเกิดขึ้นระหวางคนญ่ีปุนกับชาวตางชาติเพียงอยางเดียว 

แตญี่ปุนยังมีความแตกตางทางสังคมและวัฒนธรรมอยางมากมายภายในประเทศอีกดวย ผูเขียนเริ่มตน

จากลักษณะภูมิประเทศท่ีแบงญี่ปุนออกเปนเกาะใหญ 4 เกาะ และเกาะเล็กๆ อีกเปนจํานวนมาก อีกท้ัง

ยังมีชนพ้ืนเมืองที่อาศัยอยูในพ้ืนท่ีมาเปนเวลานาน แตยังถูกมองวาเปนเพียงชนกลุมนอย ไมวาจะเปนชาว

ไอนุในเกาะฮอกไกโด หรือชาวโอะกินะวะ รวมไปถึงการแบงเขตการปกครองเปนแควน (nations: kuni) 

ตางๆ ในอดีต ตลอดจนการมีวัฒนธรรมกลุมที่มีความตรงขามกันอยางโดดเดน ระหวางภูมิภาคญี่ปุน

ตะวันตก (kansai) และญี่ปุนตะวันออก (kantou) ทําใหญี่ปุนเปนประเทศท่ีประกอบไปดวยชุมชน และ

กลุมคนท่ีมีลักษณะเดนทางวัฒนธรรมซึ่งแตกตางกันออกไปอยางหลากหลาย  

ผูเขียนยังไดแสดงใหเห็นถึงความหลากหลายทางภูมิสังคม ผานภาพของความแตกตางของ

ประชากรในแตละยุคสมัย (generational variations)  ซึ่งผูเขียนจําแนกออกเปน 3 ยุค ไดแก ประชากร

ในยุคหลังสงคราม ประชากรในยุครุงเรืองทางเศรษฐกิจ และประชากรในยุคโลกาภิวัตน อีกท้ังยังหยิบยก

ความแตกตางในเชิงกลุมอายุ ดวยการนําเสนอปญหาการเขาสูสังคมผูสูงอายุ และปญหาการจัดการดาน

สวัสดิการสังคมข้ึนประกอบการอธิบายอีกดวย 
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สวนในบทที่ 5 ผูเขียนอธิบายเกี่ยวกับระบบการศึกษาในญ่ีปุน โดยกลาววาการศึกษาไดรับการให

ความสําคัญเปนอยางมาก เน่ืองจากความเชื่อที่วาการศึกษาเปนหนทางท่ีจะเพ่ิมโอกาสที่ดีใหกับชีวิต การ

แขงขันกันเพ่ือโอกาสในการเขาศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงจึงมีความเขมขน สงผลใหชาวญี่ปุน

ใหความสําคัญกับผลการเรียน และเกิดธุรกิจเกี่ยวกับการศึกษาเกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง

โรงเรียนสอนพิเศษ อยางไรก็ตามความไมเทาเทียมก็ยังมีใหพบเห็นไดในเรื่องของการศึกษาของญี่ปุน โดย

ความไมเทาเทียมดังกลาวเกิดขึ้นจาก สภาพครอบครัว วัฒนธรรมของโรงเรียน และชื่อเสียงของ

มหาวิทยาลัย เปนองคประกอบหลัก 

ในบทที่ 6 ผูเขียนอธิบายภาพความแตกตางทางเพศภาพและระบบครอบครัวในสังคมญ่ีปุน โดย

ชี้ใหเห็นวาญี่ปุนยังคงเปนสังคมที่เพศชายเปนใหญ และเพศหญิงยังคงไดรับการกดข่ีในดานตางๆ ท้ัง

ภายในและภายนอกครอบครัว ซ่ึงการดํารงไวซึ่งอํานาจของเพศชายในสังคมญี่ปุนนั้น สืบเนื่องมาจาก

ขนบธรรมเนียมประเพณีและระบบครอบครัวท่ียังคงเอ้ือผลประโยชนใหกับเพศชายมากกวาเพศหญิง 

นอกจากน้ีผูเขียนยังแสดงใหเห็นถึงความไมเทาเทียมทางเพศในมิติอ่ืนๆ ไมวาจะเปนในดานการวาจางและ

แรงงาน ความสัมพันธทางเพศ การแตงงานและการหยาราง รวมถึงแนวจารีตตางๆ ที่เกี่ยวของกับระบบ

ครอบครัวอีกดวย 

บทที่ 7 เปนการอธิบายถึง “ความเปนญี่ปุน” (japaneseness) รวมถึงความแตกตางทางเชื้อชาติ

และชนกลุมนอยที่มีอยูในสังคมญี่ปุนในปจจุบัน โดยผูเขียนชี้ใหเห็นถึงการพัฒนามาถึงจุดเปลี่ยนที่สําคัญ

ของสังคมญี่ปุน ระหวางการยังคงยึดมั่นอยูบนความเปนชาติพันธุนิยม (ethnocentrism) หรือจะกาวไปสู

ความเปนสังคมนานาชาติ (internationalization) ซึ่งผูเขียนไดแสดงความคิดเห็นวาในยุคท่ีโลกมีการ

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและมีการเคลื่อนยายของประชากรอยางไมเคยเกิดขึ้นมากอน “ความเปนญี่ปุน” 

ก็ควรไดรับการตีความใหมโดยมีมิติของความหลากหลายท่ีเพ่ิมมากข้ึนดวยเชนกัน  

นอกจากภาพสามัญทัศนดั้งเดิมเก่ียวกับสังคมญี่ปุนที่มีมาตั้งแตหลังสงครามโลกครั้งที่สองแลว 

ผูเขียนยังไมลืมท่ีจะอธิบายเกี่ยวกับภาพสามัญทัศนของความเปนญ่ีปุนปจจุบันของความเปนผูนําทางดาน

วัฒนธรรมสมัยนิยม (popular culture) ไมวาจะเปนการตูน ละครโทรทัศน รวมไปถึงอาหาร โดยในบทที่ 

9 ผูเขียนไดโตแยงวา แมภาพของความเปนผูนําวัฒนธรรมสมัยนิยมของญี่ปุนไดเปนที่ยอมรับไปท่ัวโลก แต

ก็มีแนวโนมที่จะนําไปสูการเหมารวมของความเปนญี่ปุนปจจุบันจนนําไปสูภาพสามัญทัศนของญ่ีปุนในอีก

รูปแบบหนึ่ง และสงผลใหเกิดการบิดเบือนขอเท็จจริงของความเปนสังคมท่ีมีความหลากหลายสูงของญี่ปุน

ได ดังนั้นผูเขียนจึงพยายามที่จะแสดงใหเห็นถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่มีในสังคมญ่ีปุนปจจุบัน 

โดยไดหยิบยกคูเปรียบเทียบในวัฒนธรรมญี่ปุน อันไดแก วัฒนธรรมของสังคมชั้นสูงกับวัฒนธรรมสมัยนิยม 

และวัฒนธรรมดั้งเดิมกับวัฒนธรรมนําเขา มาเปนพ้ืนฐานในการอธิบายถึงความหลากหลายดังกลาว 
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นอกจากภาพรวมของสังคมญี่ปุนในมิติทางประชากรศาสตรและทางวัฒนธรรมแลว ผูเขียนได

อธิบายเก่ียวกับองคกรตางๆ ในสังคมญี่ปุน ไวในบทที่ 4 บทที่ 8 และบทท่ี 10 โดยในบทที่ 4 ผูเขียน

พยายามหักลางภาพสามัญทัศนของญ่ีปุนในฐานะท่ีเปนประเทศท่ีขับเคล่ือนดวยธุรกิจขนาดใหญ โดย

อธิบายวาในความเปนจริงน้ัน กลับเปนธุรกิจขนาดกลางและเล็ก ท่ีมีสวนสําคัญตอเศรษฐกิจญ่ีปุนเสีย

มากกวา ในบทน้ีผูเขียนอธิบายถึงลักษณะเดนของการบริหารธุรกิจแบบญี่ปุนที่เนนความสัมพันธภายใน

องคกรและความภักดีตอองคกร โดยเปรียบเทียบกับการบริหารธุรกิจแบบยึดผลของการทํางานเปนหลัก 

จากนั้นแสดงใหเห็นถึงความหลากหลายภายในองคกร ทั้งในเรื่องรูปแบบการจางงาน และการประเมินผล

งาน ตลอดจนผลกระทบตางๆ ที่เกิดขึ้นจากรูปแบบการทํางานแบบญี่ปุน ไมวาจะเปนเรื่องของการทํางาน

ลวงเวลาแบบไมไดรับคาตอบแทน การเสียชีวิตจากการทํางานหนัก (karoushi) และการออกไปทํางาน

ตางถ่ิน (tanshin funin)  

จากน้ันในบทที่ 8 เปนการพูดถึงการดุลอํานาจกันระหวางองคกรหลักในสังคม ภายใตวงจรที่

ขับเคล่ือนไปดวยการดุลอํานาจของ 3 องคกรใหญ ไดแก ธุรกิจขนาดใหญ หนวยงานภาครัฐ และรัฐสภา 

(นักการเมือง) กลาวคือ ธุรกิจขนาดใหญ (ซึ่งมีการกลาวถึงไปแลวในบทที่ 4) เปนผูกุมอํานาจทางเศรษฐกิจ 

แตยังคงอยูภายใตการควบคุมดูแลของหนวยงานราชการซึ่งเปนผูออกใบอนุญาตและกฎระเบียบ รวมถึง

การใหงบประมาณในการสนับสนุนกิจการดานตางๆ แตอยางไรก็ดี การดําเนินการของหนวยงานภาครัฐก็

ตองอยูภายใตอํานาจของนักการเมืองในรัฐสภา ในการที่จะตัดสินใจอนุมัติเรื่องตางๆ หรือไม ในขณะที่

นักการเมืองก็ตองพึ่งพานักธุรกิจใหสนับสนุนกิจการทางการเมืองของตนดวยเชนกัน 

สวนบทที่ 10 ซ่ึงเปนบทสุดทายของหนังสือเลมนี้ เปนการอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของภาคประชา

สังคม (civil society) ของญ่ีปุนในฐานะท่ีเปนแรงขับเคลื่อนที่สําคัญของสังคม จากนั้นผูเขียนไดทําการ

เชื่อมโยงเหตุการณการเกิดแผนดินไหวครั้งใหญในญี่ปุนตะวันออกในป 2554 เพ่ือแสดงใหเห็นถึงความ

รวมมือกันระหวางภาคประชาสังคมกับองคกรหลักในญ่ีปุน และในสวนสุดทายไดวิเคราะหถึงความสัมพันธ

ขององคกรทางสังคมตางๆ ท่ีเปนเสมือนเคร่ืองยึดเหนี่ยวสังคมญ่ีปุนใหมีความเปนปกแผนในปจจุบัน 

แมวาหนังสือเลมนี้จะเนนการใชขอมูลในเชิงปริมาณมาประกอบการอธิบายเปนหลัก โดยยังขาด

การนําเสนอภาพของสังคมญี่ปุนในเชิงคุณภาพไปบาง แตก็สามารถถายทอดภาพความเปนญี่ปุนปจจุบันได

อยางชัดเจน ดวยภาษาท่ีเขาใจงาย ซึ่งนอกจากความรูเกี่ยวกับภาพรวมของสังคมญี่ปุนแลว ผูอานยัง

สามารถเรียนรูแนวทางการเขียนบทความวิชาการผานการรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ ประกอบกับการเรียนรู

ทฤษฎีทางสังคมศาสตรไปพรอมกันดวย ซึ่งการตีพิมพครั้งลาสุดเปนครั้งที่ 4 เปนเครื่องยืนยันไดเปนอยาง

ดีถึงความนาสนใจของหนังสือเลมนี้ อยางไรก็ดี แมผูเขียนจะไดพยายามปรับแกไขขอมูลใหมีความทันสมัย

ในทุกๆ คร้ังที่ตีพิมพ แตก็ยังมีขอมูลบางประการที่อาจดูเกาไปบาง จึงอาจทําใหยังไมสามารถฉายภาพ

ยอยๆ บางประการของสังคมญี่ปุนในปจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วได 
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รายนามผูเขียน   

เตวิช เสวตไอยาราม (sawetaiyaramtewich@gmail.com) ผูชวยศาสตราจารยประจําคณะภาษาและ

การสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร สําเร็จการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต(ภาษาญี่ปุน เกียรติ

นิยมอันดับหนึ่ง) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และสําเร็จการศึกษา MA และ PhD in Japanese 

Education จาก Nagoya University มีความสนใจในทฤษฎีการเรียนรูภาษาท่ีสอง กระบวนการการอาน

ภาษาญี่ปุน วัจนปฏิบัติศาสตรภาษากลาง และหัววขอทางดานสังคมญ่ีปุน 

วรวิทย กิจเจริญไพบูลย (salondecafe@msn.com) อาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขา

ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สําเร็จการศึกษาหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาภาษาและการสื่อสาร คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร มีความสนใจศึกษาวิจัยโดยเฉพาะทางดานการแปล ภาษาศาสตรประยุกต และภาษาศาสตร

คลังขอมูล 

เมชฌ  สองสองกฤษ (metchaweiqing@hotmail.com) รองศาสตราจารยประจําคณะศิลปศาสตร  

สาขาภาษาและวรรณคดีตะวันออก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สําเร็จการศึกษา PhD in Chinese 

Linguistics and Philology จาก Nanjing Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน มีความสนใจ

ศึกษาในภาษาและวัฒนธรรมจีน ภาษาศาสตรชาติพันธุ ภาษาของชนกลุมนอยในประเทศจีน 

ศริยา พัฒนแกว (sariyar.p@gmail.com) พนักงานบริษัทเอกชน สําเร็จการศึกษาระดับศิลปศาตรมหา

บัณฑิต หลักสูตรการสื่อสารเพ่ือกิจการภาครัฐและภาคเอกชน คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร มีความสนใจศึกษาวิจัยในดานการส่ือสารเพื่อสรางความเกลียดชังผานการตูน

การเมืองเปนเฉพาะ 

สาวิตรี  คทวณิช (ajarn.savitri@gmail.com) ผูชวยศาสตราจารยประจําคณะภาษาและการสื่อสาร 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร สําเร็จการศึกษาอักษรศาสตรบัณฑิต(ภาษาอังกฤษ เกียรตินิยมอันดับ

หน่ึง) จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และสําเร็จการศึกษา MA in Communicati0ns Studies และ PhD 

in Linguistics/Politics จาก University of Leeds สหราชอาณาจักร มีความสนใจในทฤษฎีการศึกษา

ภาษาและวาทกรรมวิเคราะห มีผลงานวิชาการและผลงานวิจัยในสาขาดังกลาวเผยแพรในระดับชาติและ

นานาชาติ 

ชลาลัย แตศิลปสาธิต (chalalai.taesilapasathit@gmail.com) ปจจุบันเปนอาจารยประจําสาขา

จิตวิทยา ภาควิชาจิตวิทยาบรรณารักษศาสตรภูมิศาสตร คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

(ศูนยรังสิต)จบการศึกษาระดับศิลปศาสตรบัณฑิตจากคณะศิลปศาสตร(จิตวิทยา) 
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ ระดับศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขา Forensic Psychology จาก John 

Jay College of Criminal Justice (CUNY) นอกเหนือจากงานสอนแลว มีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับ

สัมพันธภาพเกี่ยวกับครอบครัวและสังคม อิทธิพลจากสังคมท่ีมีผลกระทบตอสุขภาพจิตและปญหา

ทางดานสิทธิมนุษยชนในสังคมปจจุบัน 

สมิทธิ์ บุญชุติมา (smith.boon@gmail.com) ผูชวยศาสตราจารยประจําภาควิชาการประชาสัมพันธ 

คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จบการศึกษาระดับปริญญาโท ดาน Transnational 

Communications and the Global Media จาก University of London มีความสนใจดานการวิจัย

เชิงการประเมินผลการสื่อสาร การใชสื่อ และเนื้อหาสาร โดยเฉพาะสื่อใหม สื่อดิจิทัล และส่ือปฏิสัมพันธ 

นรีนุช  ดํารงชัย  (pomme109@hotmail.com) ผูชวยศาสตราจารยประจําหลักสูตรการสื่อสารและ

วัฒนธรรมญี่ปุน คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จบการศึกษาดาน

มานุษยวิทยาวัฒนธรรม จากมหาวิทยาลัย ฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุน มีความเช่ียวชาญดานญ่ีปุนศึกษา 

งานวิจัยสวนใหญเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุน สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุนรวมสมัย การบริหารจัดการ

ภัยพิบัติในญี่ปุน และการส่ือสารในภาวะวิกฤต 
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ประกาศเชิญชวนสงบทความ 

 

วารสาร NIDA Journal of Language and Communication เปนวารสารที่มีผูประเมิน

บทความ (peer review) ของคณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จัดพิมพขึ้น

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเผยแพรความรูและผลการศึกษาการคนควาใหมๆ ทฤษฎี การวิจัย วิธีวิทยา และ

แนวคิดในศาสตรของภาษา การสื่อสาร และสหสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ วารสารภาษาและการสื่อสารฉบับ

ภาษาไทยเปนเวทีหนึ่ง สําหรับการแลกเปลี่ยน เรียนรู เพ่ือตอยอดชุดความรู ใหแกบุคคลากรในวงวิชาการ 

ทั้ง ครู อาจารย และ นักวิชาการภายในประเทศ และนานาชาติ  

 

วารสาร NIDA Journal of Language and Communication กําหนดออกปละ 3 ฉบับ โดย

ออกเปนภาษาอังกฤษ 2 ฉบับ คือ ฉบับเดือนเมษายน และเดือนสิงหาคม  และฉบับภาษาไทย 1 ฉบับ 

กําหนดอออกในเดือนธันวาคม 

 

ประเภทบทความที่รับพิจารณา 

� บทความทางวิชาการ (academic article) 

� บทความวิจัย (research article) 

� บทความปริทัศน (review article) 

� บทวิจารณหนังสือ (book review) 

 

สาขาวิชาบทความที่รับพิจารณา 

� อักษรศาสตร ศิลปศาสตร มนุษยศาสตร 

� สังคมศาสตร 

� สหสาขาวิชาที่เก่ียวของ  

***บทความท่ีสงเพ่ือพิจารณาควรมีความเกี่ยวของกับภาษาและการสื่อสารในมิติใดมิติหนึ่ง*** 

 

การติดตอ 

ผูสนใจสามารถติดตอกองบรรณาธิการไดที่ คุณจรีพร แกวสุขศรี ผูประสานงานวารสาร 

อีเมล chompoo49@hotmail.com หรือ โทร 02-727-3152 โทรสาร 02-377-7892 (ในเวลาราชการ) 

คณะภาษาและการส่ือสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  

ชั้น 12A อาคารสยามบรมราชกุมารี 

118 ถนน เสรีไทย  แขวงคลองจั่น เขตบางกะป  กรุงเทพมหานคร 10240  



180 | ห น้ า  
 

Volune 22 Issue 32 September – December 2017 
 

คําแนะนําการเตรียมบทความ  

� จัดพิมพโดยโปรแกรม Microsoft Word ความยาวไมควรเกิน 30 หนากระดาษ A4 (ยังไมรวม 

เอกสารอางอิง) พิมพบนหนากระดาษเดียว ตั้งคาหนากระดาษโดยเวนขอบดานบน 1 นิ้วครึ่ง 

ดานลาง 1 นิ้ว  ขอบซายและขวา 1 นิ้ว ใสเลขหนากํากับทุกหนา ยกเวนหนาแรก โดยวางอยูขอบบน

ขวา โดยกําหนดระยะหางระหวางบรรทัดแบบ double- spaced บทความที่เขียนดวยภาษาไทย ใช

ตัวอักษร TH SarabunPS ขนาด 14 พอยต สวนบทความภาษาอังกฤษใชตัวอักษร Times New 

Roman ขนาด 12 พอยต 

� หัวขอตางๆ ในบทความใหใชตัวหนา วางตําแหนงกลางหนากระดาษ หัวขอยอยใชตัวเอียง วาง

ตําแหนง ซายสุดของหนากระดาษ แตทั้งหมดไมตองใสตัวเลขเพ่ือแสดงการเรียงลําดับ   

� ผูเขียนบทความควรใชรูปแบบการเขียนบทความและสํานวนภาษาท่ีเหมาะสมกับลักษณะของ

บทความ ทางวิชาการซึ่งเปนท่ียอมรับทั่วไป มีการตรวจทานตนฉบับแลวเปนอยางดีทั้งรูปแบบและ

การสะกดคํา 

� ใชคําศัพทหรือคําตามพจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน และ/หรือ พจนานุกรมที่ไดรับการยอมรับใน

สาขาน้ันๆ 

� การใชศัพทบัญญัติทางวิชาการที่ยังไมรูจักแพรหลาย ควรใชควบคูกับศัพทภาษาอังกฤษ เชน ใส

วงเล็บภาษาอังกฤษ 

� การเขียนชื่อเฉพาะ หรือคําแปลจากภาษาตางประเทศท่ีปรากฏเปนครั้งแรกในบทความ หากจําเปนก็

พิมพภาษาเดิมของชื่อนั้นๆ กํากับไวในวงเล็บ เชนไทรบุรี (Kedah) เคปคอรด (Cape Cord) เปนตน 

� ไมควรใชภาษาตางประเทศในกรณีท่ีมีคําไทยใชแพรหลายอยูแลว 

� รักษาความสมํ่าเสมอในการใชคําศัพท การใชตัวยอตลอดทั้งบทความ 

 

***กรณสีงบทความเปนภาษาอังกฤษ หากผูเขียนไมใชผูใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแม จําเปนตองสง

บทความใหเจาของภาษาพิจารณาและปรับแกบทความ กอนสงบทความเพ่ือการพิจารณา*** 

 

การอางอิง 

 

แหลงขอมูลทั้งหมดท่ีอางอิงในบทความตองปรากฏตามลําดับตัวอักษรในรายการเอกสารอางอิงทาย

บทความโดยใชระบบนาม-ป หรือระบบ APA ท้ังเรื่อง ผูเขียนบทความตองรับผิดชอบความถูกตองของ

เอกสารท่ีนํามาอางอิงท้ังหมด ตัวอยางเชน 

ในเนื้อเรื่อง 

เอกสารอางอิงภาษาไทยใชชื่อขึ้นตน หรือท้ังช่ือตนและชื่อสกุล สวนเอกสารอางอิงภาษาอังกฤษใชเฉพาะ
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ชื่อสกุล 

1. ศรัญยและรัตนา (2552, หนา 25) แสดงความวิตกกังวลกับการดําเนินกิจกรรม CSR ของธุรกิจวายัง

ขาดความเขาใจตอความคิดพ้ืนฐานหรือแรงจูงใจที่แทจริง (ถาผูเขียนเกิน 2 คน ใชเฉพาะชื่อแรกแลว

ตอดวย และคณะ สําหรับภาษาอังกฤษในกรณีนี้ใช et al.) 

2. กิจกรรมดานวัฒนธรรมที่ริเริ่มและดําเนินการโดยสุลักษณ ศิวรักษไดบมเพาะความคิดสมัยใหมใหแก

นักศึกษาหลายสถาบัน (สรณัฐ ไตลังคะ, 2550, หนา 63) 

3. อาฟเตอรอิเมจคือการสั่นสะเทือนของอดีตท่ีพยายามบุกรุกเขามาในหวงเวลาปจจุบัน (Doane, 

2003, p. 58) 
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3. บทความหรือบทในหนังสือรวมเลม 

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. วิทยานิพนธที่ไมไดตีพิมพ 

ปาริชาติ กัณฑาทรัพย. (2545). การวิเคราะหแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทสตรีในเรื่องส้ันพมา.  

วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

 

บทความวิจัยควรเรียงลําดับตามองคประกอบดังนี้ (บทความวิชาการใชเฉพาะขอ 1-4 และ 6 โดยเนื้อ

เร่ืองใชรูปแบบทางวิชาการท่ีเห็นสมควร) 

 

1. ชื่อเรื่อง (Title) ทั้งช่ือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ตัวหนา) 

2. ชื่อผูเขียน (Authors) ครบทกุคน พรอมวุฒิการศึกษาสูงสุดและสถานท่ีทํางาน (ระบุเฉพาะใน

จดหมายนํา) 
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3. บทคัดยอ (Abstract) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีความยาวไมเกิน 250 คําคําสําคัญ 

(Keywords) ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไมเกิน 9 คํา 

4. เนื้อเรื่อง (Main Body) ประกอบดวยหัวขอดังน้ี 

5.1  บทนํา (Introduction) บอกความสําคัญหรือที่มาของปญหา วัตถุประสงคของการวิจัยและอาจ

รวมกับการทบทวนวรรณกรรม (Review of Literature) 

5.2 วิธีกําเนินการ/ระเบียบวิธีวิจัย (Methodology) 

5.3  ผลการวิจัย (Results or Findings) 

5.4  อภิปรายผล (Discussion) *5.3 และ 5.4 อาจเขียนรวมกันได 

5.5  ผลสรุปและขอเสนอแนะ (Conclusion and Recommendations) 

5. เอกสารอางอิง (References) ใชระบบ APA Style สําหรับรายการอางอิงภาษาไทย ตองแปลเปน

ภาษาอังกฤษ และเพ่ิมขอความ [in Thai] ท่ีทายรายการอางอิงนั้นๆ  

  

การสงบทความ   

� ผูเขียนบทความที่ไดรับการตรวจทานแลว ตัวบทความตองไมระบุชื่อผูเขียนและสถานท่ีทํางานในตัว

ตนฉบับโดยเด็ดขาด ในหนาแรกใหมีแคชื่อบทความและบทคัดยอเทานั้น   

� ใหผูเขียนสงอีเมลมาท่ี chompoo49@hotmail.com โดยสงจดหมายนําและแนบไฟลบทความ ใน

จดหมายนํา ใหผูเขียนระบุ ชื่อ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ สถานที่ทํางาน คุณวุฒิการศึกษา (ใหระบุชื่อ

ปริญญาและสถาบัน) สถานที่ติดตอ เบอรโทรศัพท อีเมล และใหแนบประวัติโดยยอ   

� กรณีท่ีมีผูเขียนมากกวา 1 คน ใหระบุผูรับผิดชอบบทความ (corresponding author) ดวย ซึ่งอาจ

ไมใชชื่อแรก    

� ในจดหมายนํา ใหระบุวา ยินดีใหเผยแพรในวารสาร และในกรณีไดรับใหตีพิมพ ใหสงขอความแนะนํา

ผูเขียน (Notes on  Contributors) มาดวย    

� ผูเขียนควรสงตนฉบับพิมพทางไปรษณียอีกทางหน่ึงเพ่ือปองกันการสูญหาย หรือความผิดพลาดทาง

เทคนิค  

 

 

ขอกําหนดลิขสิทธิ์  

� บทความที่ตีพิมพในวารสาร NIDA Journal of Language and Communication ถือเปนลิขสิทธิ์

ของผูเขียนบทความ กับคณะภาษาและการสื่อสารเฉพาะในการตีพิมพครั้งแรกนี้ หลังจากนั้น ถือเปน

สิทธิ์ของผูเขียนเทานั้น ผูใดตองการ ตีพิมพซ้ํา ตองไดรับอนุญาตจากผูเขียนกอน    

� กองบรรณาธิการจะสงวารสารที่มีบทความของผูเขียนตีพิมพใหแกผูเขียนจํานวน 2 ฉบับ หากผูเขียน

ขอรับวารสารที่มีบทความที่ตีพิมพเพ่ิมเติม สามารถสงคําขอมายังบรรณาธิการ 
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เงื่อนไขการรับบทความ  

� บทความจัดทําขึ้นโดยใชภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเทานั้นโดยมีเนื้อหาสอดคลองกับนโยบายของ

วารสาร  และผานการ  ตรวจขอผิดพลาดดานไวยากรณหรือตัวสะกดในขอความและจากการพิมพ  

� บทความที่ไดรับการตอบรับเพ่ือตีพิมพในวารสารนี้แลว จะตองไมปรากฏในสิ่งพิมพอ่ืนใดกอนจะ

ปรากฏในวารสาร NIDA Journal of Language and Communication หรืออยูในระหวางพิจารณา

ตีพิมพของวารสารอ่ืน   

� กรณีท่ีบทความเคยนําเสนอในการประชุมวิชาการ เปนสวนหนึ่งการศึกษา เชน สารนิพนธ หรือพิมพ

เผยแพรในภาษาอ่ืนๆ    ตองมีการแจงไวอยางชัดเจน นอกจากนี้กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ที่จะ

ปฏิเสธการตีพิมพหากพบวาบทความไดรับการ  ตีพิมพในวารสารอื่นมากอนแลว   

� กองบรรณาธิการจะแจงผลการพิจารณาใหผูเขียนทราบภายในเวลา 10 สัปดาห นับจากวันที่สง

บทความ 

� กองบรรณาธิการไมรับผิดชอบในขอผิดพลาดในบทความท่ีเกิดจากความผิดพลาดของผูเขียน 

ความเห็นใดๆ ที่ปรากฏใน  บทความเปนของผูเขียน มิใชของกองบรรณาธิการและคณะภาษาและการ

สื่อสาร   

� กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ตรวจแกไขตนฉบับในดานรูปแบบและรายละเอียดของบทความท่ีสงมา

พิจารณาตามแตจะเห็นสมควร ถาการแกไขเกี่ยวของกับเนื้อหา จะขอความเห็นชอบของผูเขียน  

 

ขอกําหนดดานจริยธรรมการเผยแพรผลงานวิชาการ   

� การไมแสดงท่ีมาของขอความ ขอโตแยง รวมถึงหลักฐานอางอิงทั้งที่เปน ตัวเลข ภาพถาย แผนภูมิ 

แผนผัง โดยถือวาเปนผลงานของผูเขียนเอง อาจเขาขายความผิดทางจริยธรรมการเผยแพรผลงานทาง

วิชาการ (plagiarism) ได หากตรวจพบ และไดรับการพิจารณาถึงที่สุดวาเขาขายดังกลาวภายหลังจาก

ที่ไดรับการตีพิมพ กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการนําบทความดังกลาวออกจากฐานขอมูลของ

วารสาร 

 

กระบวนการคัดเลือกบทความโดยใชวิธีการประเมินแบบ Blind Review 

� วารสาร NIDA Journal of Language and Communication จัดใหมีกระบวนการในการคัดเลือก

บทความที่มีคุณภาพตามวิธี Blind Review ซ่ึงมีกระบวนการดังตอไปนี้ 

� บทความที่สงเขามาจะไดรับการนําเสนอตอผูชํานาญการในสาขาวิชาน้ันๆ เพ่ือเปนผูอานประเมิน

บทความ (Peer Review) อยางนอยจํานวน 2 คน ทั้งในและนอกสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

ยกเวนบทความพิเศษท่ีถือเปนบทความเทียบเชิญประจําฉบับซึ่งจะขามข้ันตอนน้ีไป 
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� ผูอานประเมินบทความจะเปนผูใหความเห็นและขอแนะนําวาบทความน้ันๆ จะไดรับการยอมรับโดย

ไมมีเงื่อนไข หรือ ยอมรับโดยมีเง่ือนไขใหแกไข ซึ่งจะตองสงบทความอีกครั้งหลังจากแกไข หรือ เสนอ

ใหปฏิเสธการตีพิมพเผยแพร 

� ในกรณีบทความผานการแกไขแลว ผูอานประเมินบทความจะตองพิจารณาอีกครั้งหนึ่งวาบทความที่

แกไขแลวดังกลาวเปนท่ียอมรับเพื่อการตีพิมพได 
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