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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณพื้นที่ข่าวสาร มูลค่าข่าวสาร ประเภทข่าวสาร รูปแบบการน าเสนอ
ข่าวสาร รวมทั้งการระบุแหล่งข่าวที่ปรากฏในข่าวสารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในหนังสือพิมพ์รายวัน
ภาษาไทย โดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหาและใช้ตารางลงรหัสเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกฤตภาคข่าวออนไลน์
เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา จากหนังสือพิมพ์ 237 ฉบับ ผลวิจัยสรุปได้ คือ 1) ปริมาณพื้นที่ข่าวสารของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่ได้รับการน าเสนอรวม 11,117.80 คอลัมน์นิ้ว โดยหนังสือพิมพ์เดลินิวส์มีพื้นที่ข่าวสารมากที่สุด  
2) ข่าวสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมีมูลค่าข่าวทางการโฆษณา 17,459,435 บาท และมีมูลค่าข่าวทางการ
ประชาสัมพันธ์ 52,378,305 บาท โดยหนังสือพิมพ์เดลินิวส์มีมูลค่าข่าวทางการโฆษณาและมูลคา่ข่าวทางการประชาสัมพันธ์สงู
ที่สุด 3) ประเภทข่าวสารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย มี 5 ประเภทคื อ 
ข่าวสารด้านการด าเนินงานขององค์กร ข่าวสารด้านกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ข่าวสารด้านบุคคล ข่าวสารที่ให้ความรู้     
ความเข้าใจ และข่าวสารที่ต้องการความมีส่วนร่วมจากภาคสังคม 4) รูปแบบการน าเสนอข่าวสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     
ราชมงคลธัญบุรีได้รับการน าเสนอในรูปแบบคอลัมน์ประจ ามากที่สุด เฉลี่ยประมาณ 6.83 ช้ินข่าวของหนังสือพิมพ์ทั้งหมด     
5) การระบุแหล่งข่าวในการน าเสนอข่าวสารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มี 6 ประเภท คือ ผู้บริหาร อาจารย์ 
นักศึกษา หน่วยงานในองค์กร บุคคลภายนอกองค์กร และผู้สื่อข่าว/นักหนังสือพิมพ์ โ ดยแหล่งข่าวที่ปรากฏในข่าวสาร       
มากที่สุดคือ ผู้สื่อข่าว/นักหนังสือพิมพ์ 
 
ค ำส ำคัญ:  การวิเคราะห์เนื้อหา  หนังสือพิมพ ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี ประชาสัมพนัธ์ 
 

Abstract 
This article aims to study volume of news coverage, news value, news categories, news formats, 

and news sources of Rajamangala University of Technology Thanyaburi as they appeared in Thai daily 
newspaper. Content analysis and coding sheet were used as tools for data collection, comprised of 266 
news from daily newspapers of 237 in different copies and all are gathered from online news clipping for 
one semester. 
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The research can be summarized as follows. 1) News coverage volumes of Rajamangala University 
of Technology Thanyaburi are 11,117.80 column inches in total. Among these, Daily News newspaper has 
the highest volume of coverage. 2) The university news has the advertising value at 17,459,435 THB in total 
and the value of public relation amount to 52,378,305 THB. As the whole, Daily News newspapers has the 
highest advertising and public relation costs. 3) There are five categories of news based on the organization 
activities: corporate news, corporate social responsibility news, profiles news, informative news and civic 
engagement news 4) Most of the university news was published in regular column formats, approximately 
6.83 news pieces of the whole newspaper on average. 5) According to the university news, there were six 
news sources identified: executive board, lecturer, student, department, outsider, and mass media. The 
greatest number of news source which appeared frequently was mass media. 
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บทน า 
 พัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสารในช่วงที่ผ่านมารวมถึงปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาอย่างรวดเร็ว ส่งผล
ต่อการผลิตและเผยแพรข่้อมูลข่าวสารขององค์กร อย่างมากมาย ทุกวงการวิชาชีพล้วนต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลงเพื่อก้าวให้
ทันกับโลกยุคดิจิทัล โดยเฉพาะวิชาชีพการประชาสัมพันธ์ (Public Relations) ที่มีความเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีการสื่อสารอย่างเลี่ยงไม่ได้ อันส่งผลต่อรูปแบบการด าเนินงานประชาสัมพันธ์อย่างลึกซึ้ง (ลักษณา สตะเวทิน, 2554 
และ สุนิสา ประวิชัย, 2559) การด าเนินงานประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล จึงมีสื่อหรือเครื่องมือทางการประชาสัมพันธ์ท่ีใช้ในการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ ที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องและเป็นช่องทางที่มีอิทธิพลต่อ
การรับรู้ของประชาชนในปัจจุบันเป็นอย่างมาก (ณัฐา ฉางชูโต, 2557) 
 สื่อมวลชนสัมพันธ์ (Media Relations) เป็นเครื่องมือหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องและ
เป็นเครื่องมือท่ีนักประชาสัมพันธ์ใช้ในการด าเนินงานเมื่อต้องการจะเผยแพร่ข่าวสารองค์กรไปสู่สาธารณชนและกลุ่มเป้าหมาย 
(อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์, 2545 และ สุนิสา ประวิชัย, 2559) ที่มุ่งหมายให้สื่อมวลชนเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
องค์กรไปสู่สาธารณชนในลักษณะของการขอความรว่มมือ โดยองค์กรไม่ต้องจ่ายเงินค่าพ้ืนท่ีข่าวหรือเวลาในการเผยแพร่ (ณัฐา 
ฉางชูโต, 2557 และ ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี, 2559) ในการด าเนินงานด้านสื่อมวลชนสัมพันธ์ นักประชาสัมพันธ์หรือผู้ปฏิบัติงาน
ประชาสัมพันธ์ขององค์กรจะต้องให้ข้อมูลข่าวสารในลักษณะของข่าวหรืองานเขียนตา่ง ๆ และจัดส่งไปยังสื่อมวลชน ด้วยความ
คาดหวังว่าข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นจะมีโอกาสได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ออกสู่สาธารณชน (อรุณรัตน์  ชินวรณ์, 2553) เพื่อให้
เกิดการรับรู้และเข้าใจองค์กร อันจะน าไปสู่การยอมรับ ศรัทธาและไว้วางใจ ซึ่งจะมีผลท าให้องค์กรสามารถด าเนินงานได้อย่าง
ราบรื่น ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายและด ารงอยู่ต่อไปได้ในสังคม (พนม คลี่ฉายา, 2561) 

ภาระงานด้านสื่อมวลชนสัมพันธ์จึงมีความส าคัญ และความส าเร็จของการประชาสัมพันธ์โดยส่วนใหญ่จะพิจารณา
จากจ านวนข่าวที่ได้รับเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน (รุ่งนภา พิตรปรีชา , 2560) ท่ีถือเป็นการประเมินผลกระบวนการด าเนินงาน
ประชาสัมพันธ์ โดยนักประชาสัมพันธ์จะต้องวัดและประเมินผลการประชาสัมพันธ์หลังจากด าเนินการไปแล้วว่าประสบ
ผลส าเร็จตามที่ตั้งวัตถุประสงค์ไว้หรือไม่ ซึ่งจะช่วยให้ได้ข้อมูลเพื่อการแก้ไขปรับปรุงการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ในครั้งต่อไป 
อันจะช่วยส่งเสริมให้การด าเนินงานมีการพัฒนาและมีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น (ประทุม ฤกษ์กลาง, 2557) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ประเมินผลการประชาสัมพันธ์ด้านสื่อมวลชนสัมพันธ์ โดยส ารวจว่าข้อมูลข่าวสารที่องค์กรส่งไปเผยแพร่ตามสื่อต่าง ๆ ได้รับ
การเผยแพร่มากน้อยเพียงใด ซึ่งสามารถประเมินได้จากการตัดข่าว (Clipping) การวัดคอลัมน์นิ้ว (Column Inches) การวัด
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ข้อมูลจ านวนจ าหน่าย (Circulation) การเปรียบเทียบจ านวนเงินมูลค่าทางการโฆษณา (AD Value) ของพื้นที่ในการน าเสนอ
เพื่อน ามาประเมินมูลค่าข่าวที่องค์กรได้รับ รวมถึงการประเมินมูลค่าทางการประชาสัมพันธ์ (PR Value) ที่เกิดขึ้น (ประทุม 
ฤกษ์กลาง, 2557 ; ณัฐา ฉางชูโต, 2557 และ ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี, 2559) 

จากเหตุผลที่กล่าวข้างต้นจึงน ามาสู่การศึกษาข่าวสารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในหนังสือพิมพ์
รายวันภาษาไทยเกี่ยวกับปริมาณพื้นที่ข่าวสาร ปริมาณมูลค่าข่าวสาร ประเภทข่าวสาร รูปแบบการน าเสนอข่าวสาร รวมทั้ง
การระบุแหล่งข่าวที่ปรากฏในข่าวสาร ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ข่าวสารมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่ผ่านมาอย่างเป็นระบบ ใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อให้เห็นสถานการณ์ข่าวที่ผ่านมา สามารถเปรียบเทียบ
กับปัจจุบันและคาดการณ์ในอนาคต รวมถึงช่วยเสนอแนวทางอันเป็นประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
และมหาวิทยาลัยอื่น ในการวางแผนการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ในด้านงานข่าวและการส่งข่าวทางสื่อมวลชนต่อไป 
 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อศึกษาปริมาณพื้นที่ข่าวของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย 
2. เพื่อศึกษาปริมาณมูลค่าข่าวของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย 
3. เพื่อศึกษาประเภทข่าวของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุีในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย 
4. เพื่อศึกษารูปแบบการน าเสนอข่าวของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย 
5. เพื่อศึกษาการระบุแหล่งข่าวที่ปรากฏในข่าวของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในหนังสือพิมพ์รายวัน 

ภาษาไทย 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 กลุ่มเป้าหมายและเกณฑ์ในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ หนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยประเภทท่ัวไปและประเภท
ธุรกิจที่มีก าหนดออกเผยแพร่จ าหน่ายเป็นรายวันในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และมีจ านวนยอดการพิมพ์        
ไม่ต่ ากว่า 200,000 ฉบับขึ้นไป รวมทั้งหมด 12 ช่ือฉบับ คือ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ข่าวสด คมชัดลึก เดลินิวส์ ไทยรัฐ   
แนวหน้า ไทยโพสต์ ผู้จัดการรายวัน 360 องศา โพสต์ทูเดย์ มติชน สยามกีฬา และสยามรัฐ โดยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง
เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่ปรากฏเป็นข่าวระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ในภาคการศึกษา
ที่ 1/2560 ตามปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันที่ 
17 มิถุนายน ถึง 22 ตุลาคม พ.ศ. 2560 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ตารางลงรหัส โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วนตามวัตถุประสงค์การวิจัยคือ ส่วนที่ 1 
ปริมาณพื้นที่ข่าวสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในหนังสือพิมพ์ แบ่งเป็นจ านวนช้ินข่าว พิจารณาถึงความถี่ในการ
นับจ านวนข่าวสารที่ปรากฏ โดยวัดเป็นจ านวนช้ินข่าว และปริมาณพื้นที่ข่าวสาร พิจารณาถึงพื้นที่ข่าวสารที่ได้รับการน าเสนอ 
โดยวัดเป็นคอลัมน์นิ้ว ส่วนที่ 2 ปริมาณมูลค่าข่าวสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในหนังสือพิมพ์รายวัน แบ่งเป็น
มูลค่าข่าวทางการโฆษณาที่ค านวณจ านวนเงินระหว่างพื้นที่ข่าวคูณด้วยอัตราส่วนค่าโฆษณา มีหน่วยวัดเป็นบาท และมูลค่า
ข่าวทางการประชาสัมพันธ์ที่ค านวณจ านวนเงินที่มีมูลค่าเป็น 3 เท่าของมูลค่าข่าวทางการโฆษณาตามหลักสากล (ณัฏฐ์ชุดา 
วิจิตรจามรี, 2559) มีหน่วยวัดเป็นบาท ส่วนที่ 3 ประเภทข่าวสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในหนังสือพิมพ์
รายวันภาษาไทย โดยแยกตามลักษณะการด าเนินกิจกรรมขององค์กร พิจารณาประเภทข่าวสารตามแนวคิดหลัก (Theme)                 
ที่ปรากฏ จ าแนกได้ 6 ประเภทคือ ข่าวสารด้านการด าเนินงานขององค์กร ข่าวสารด้านกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ข่าวสาร
ด้านบุคคล ข่าวสารที่ให้ความรู้ความเข้าใจ ข่าวสารที่ต้องการความมีส่วนร่วมจากภาคสังคม และข่าวสารที่มุ่งแก้ไขความเข้าใจ
ผิด ส่วนที่ 4 รูปแบบการน าเสนอข่าวสารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย 
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พิจารณาการน าเสนอตามแนวคิดหลักที่ปรากฏ ซึ่งจ าแนกได้ 7 รูปแบบ คือ ข่าว ภาพข่าว บทความ บทสัมภาษณ์ สารคดี 
คอลัมน์ประจ า และสกู๊ปข่าว และส่วนที่ 5 การระบุแหล่งข่าวที่ปรากฏในข่าวสารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย พิจารณาเป็นรายเรื่อง ( Items) ที่ปรากฏ โดยพิจารณาจากการระบุที่มาของข้อมูลและการ
อ้างอิงที่เป็นการบอกว่าข้อมูลมาจากไหนและใครพูดอะไร ซึ่งจ าแนกได้ 6 รูปแบบ คือ ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา หน่วยงาน
ในองค์กร บุคคลภายนอกองค์กร และผู้สื่อข่าว/นักหนังสือพิมพ์ 

ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ทดสอบความเที่ยงตรงของตารางลงรหัส โดยให้ผู้เช่ียวชาญด้านหนังสือพิมพ์ ท้ังสายวิชาการและ     
สายวิชาชีพ รวมทั้งหมด 2 ท่าน เป็นผู้ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาและความเหมาะสมของภาษา รวมทั้งได้ตรวจสอบ
ความถูกต้องและครอบคลุมของเครื่องมือโดยปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอค าแนะน าและปรับปรุงแก้ไข ส่วนการ
ทดสอบความเช่ือมั่นผู้วิจัยได้น าตารางลงรหัสที่ได้แก้ไขเรียบร้อย แล้วมาทดสอบกับอาจารย์ประจ าคณะนิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จ านวน 1 ท่าน โดยผู้วิจัยได้อธิบายและให้ค าแนะน า กระทั่งมีความเข้าใจถ่องแท้เกี่ยวกับเกณฑ์ในการ
ทดสอบ จากนั้นน าผลการวิเคราะห์ของผู้วิจัยและอาจารย์ท่านนั้นมาศึกษา ตามหลักการค านวณของ Holsti ค่าความเชื่อมั่นที่
ค านวณได้จากความเห็นที่สอดคล้องกันจากการลงรหัสที่ได้ไม่ควรต่ ากว่า 0.80 จึงจะมีความน่าเช่ือถือ (Budd, et al.,1976 
อ้างโดย อริสา เหล่าวิชยา, 2555)  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บข้อมูลข่าวสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่ปรากฏเป็นข่าวใน
หนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย จาก www.iqnewsclip.com กฤตภาคข่าวออนไลน์ ที่ตัดข่าวจากหนังสือพิมพ์ผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์ออนไลน์ โดยก าหนดค าส าคัญที่ใช้ค้นหา คือ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี” “มทร.ธัญบุรี”           
“ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี” และ “ราชมงคลธัญบุรี”  
 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณพื้นที่ข่าวสาร มูลค่าข่าวสาร ประเภทข่าวสาร รูปแบบการ
น าเสนอข่าวสาร รวมทั้งการระบุแหล่งข่าวที่ปรากฏในข่าวสารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในหนังสือพิมพ์
รายวันภาษาไทย โดยวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติบรรยาย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละและค่าเฉลี่ย 
 

ผลการวิจัย  
ตอน 1 ปริมาณพ้ืนที่ข่าวสารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในหนังสือพิมพ์รายวัน  

 ผลการวิจัยปริมาณพื้นที่ข่าวสารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในหนังสือพิมพ์รายวัน  ประกอบด้วย
ข้อมูล 2 ส่วน คือ ผลการวิเคราะห์จ านวนข่าวสาร และผลการวิเคราะห์ปริมาณพื้นที่ข่าวสาร ดังนี้ 

1.  ผลการวิเคราะห์จ านวนข่าวสาร พบว่า ข่าวสารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในหนังสือพิมพ์
รายวันภาษาไทยจ านวน 237 ฉบับ มีจ านวน 266 ช้ินข่าว เฉลี่ยเป็นจ านวน 1.12 ช้ินข่าว/ฉบับ โดยหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมี
ข่าวสารมากที่สุด 50 ฉบับ และมีจ านวน 59 ช้ินข่าว และเมื่อเทียบสัดส่วนจ านวนช้ินข่าวต่อฉบับ ตามช่ือฉบับของหนังสือพิมพ์ 
พบว่าหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ มีจ านวนข่าวสารสูงที่สุด 1.36 ช้ินข่าว/ฉบับ (ร้อยละ 10.19) ดังตารางที่ 1 

2.  ผลการวิเคราะห์ปริมาณพื้นที่ข่าวสาร พบว่า ข่าวสารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในหนังสือพิมพ์
รายวันภาษาไทยมีพื้นที่ข่าวที่ได้รับการน าเสนอรวมทั้งหมด 11,117.80 คอลัมน์นิ้ว โดยหนังสือพิมพ์เดลินิวส์มีปริมาณพื้นที่
ข่าวสารมากท่ีสุด จ านวน 1,886.95 คอลัมน์นิ้ว แต่เมื่อเทียบจ านวนร้อยละของพื้นที่ข่าวสารในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย 
พบว่าหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์มีปริมาณพื้นที่ข่าวสารมากที่สุด โดยเฉลี่ยประมาณ 81.65 คอลัมน์นิ้ว/ฉบับ (ร้อยละ 13.95)     
ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 1 : แสดงจ านวนข่าวสารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรีในหนังสือพิมพ์รายวัน 
ชื่อฉบับ จ านวน

หนังสือพิมพ์ 
 

(ฉบับ) 

จ านวนข่าวสาร 
ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในหนังสอืพิมพ์ 
ชิ้นข่าว 

 
ชิ้นข่าว 
(ร้อยละ) 

ชิ้นข่าว/ฉบับ 
 

ชิ้นข่าว/ฉบับ 
(ร้อยละ) 

กรุงเทพธุรกิจ 21 23 8.64 1.10 8.24 
ข่าวสด 26 28 10.52 1.08 8.09 
คมชัดลึก 5 5 1.87 1.00 7.49 
เดลินิวส์ 25 27 10.15 1.08 8.09 
ไทยรัฐ 50 59 22.18 1.18 8.84 
แนวหน้า 13 15 5.63 1.15 8.65 
ไทยโพสต ์ 23 25 9.39 1.09 8.17 
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา 9 9 3.38 1.00 7.49 
โพสตท์ูเดย์ 11 15 5.63 1.36 10.19 
มติชน 17 18 6.76 1.06 7.94 
สยามกีฬา 10 11 4.13 1.10 8.24 
สยามรัฐ 27 31 11.65 1.15 8.62 

รวม 237 266 100.00 13.34 100.00 
 

ตารางที่ 2 : แสดงจ านวนพ้ืนที่ข่าวสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่ได้รับการน าเสนอ 
ชื่อฉบับ จ านวน

หนังสือพิมพ์ 
(ฉบับ) 

พ้ืนท่ีข่าวสาร 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีท่ีได้รับการน าเสนอ 

คอลมัน์นิ้ว คอลมัน์นิ้ว 
(ร้อยละ) 

คอลมัน์นิ้ว/ฉบับ คอลมัน์นิ้ว/ฉบับ 
(ร้อยละ) 

กรุงเทพธุรกิจ 21 836.64 7.52 39.84 6.81 
ข่าวสด 26 686.27 6.17 26.40 4.51 
คมชัดลึก 5 340.13 3.06 68.03 11.62 
เดลินิวส์ 25 1,886.95 16.97 75.48 12.90 
ไทยรัฐ 50 1,850.98 16.64 37.02 6.33 
แนวหน้า 13 635.44 5.71 48.88 8.35 
ไทยโพสต ์ 23 1,464.96 13.17 63.69 10.88 
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา 9 334.87 3.01 37.21 6.36 
โพสตท์ูเดย์ 11 898.11 7.80 81.65 13.95 
มติชน 17 663.67 5.96 39.04 6.67 
สยามกีฬา 10 186.67 1.67 18.67 3.19 
สยามรัฐ 27 1,333.11 11.99 49.37 8.44 

รวม 237 11,117.80 100.00 585.27 100.00 



  

 

-ภาษาศาสตร์ วรรณคด ีสือ่สารมวลชน- 680 
 

 
 

       รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 9 

ตอน 2 ปริมาณมูลค่าข่าวสารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในหนังสือพิมพ์รายวัน  
ผลการวิจัยพบว่า ข่าวสารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมีมูลค่าข่าวทางการโฆษณารวมทั้งหมด 

17,459,435 บาท เฉลี่ยประมาณ 893,904.05 บาท/ฉบับ และมีมูลค่าข่าวทางการประชาสัมพันธ์รวมทั้งหมด 52 ,378,305 
บาท เฉลี่ยประมาณ 2,681,712.15 บาท/ฉบับ โดยข่าวสารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในหนังสือพิมพ์
เดลินิวส์มีมูลค่าข่าวทางการโฆษณาสูงที่สุด 4,151,884.00 บาท เฉลี่ยประมาณ 166,075.36 บาท/ฉบับ (ร้อยละ 18.58) และ
ข่าวสารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมีมูลค่าข่าวทางการประชาสัมพันธ์ สูงที่สุด 12 ,455,652.00 บาท เฉลี่ย
ประมาณ 498,226.08 บาท/ฉบับ (ร้อยละ 18.58) ดังตารางที่ 3  
 
ตารางที่ 3 : แสดงจ านวนปริมาณมูลค่าข่าวสารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ชื่อฉบับ ปริมาณมูลค่าข่าวสาร 

มูลค่าขา่วทางการโฆษณา มูลค่าขา่วทางการประชาสัมพันธ์ 
มูลค่า 
(บาท) 

มูลค่า 
(บาท/ฉบับ) 

ร้อยละ มูลค่า 
(บาท) 

มูลค่า 
(บาท/ฉบับ) 

ร้อยละ 

กรุงเทพธุรกิจ 1,918,959.00 91,379.00 10.22 5,756,877.00 274,137.00 10.22 
ข่าวสด 962,389.50 37,014.98 4.14 2,887,168.50 111,044.94 4.14 
คมชัดลึก 741,928.00 148,385.60 16.60 2,225,784.00 445,156.80 16.60 
เดลินิวส์ 4,151,884.00 166,075.36 18.58 12,455,652.00 498,226.08 18.58 
ไทยรัฐ 3,765,210.00 75,304.20 8.42 11,295,630.00 225,912.60 8.42 
แนวหน้า 605,667.50 46,589.81 5.21 1,817,002.50 139,769.42 5.21 
ไทยโพสต ์ 1,306,736.00 56,814.61 6.36 3,920,208.00 170,443.83 6.36 
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา 490,701.00 54,522.33 6.10 1,472,103.00 163,567.00 6.10 
โพสตท์ูเดย์ 964,347.00 87,667.91 9.81 2,893,041.00 263,003.73 9.81 
มติชน 971,529.50 57,148.79 6.39 2,914,588.50 171,446.38 6.39 
สยามกีฬา 229,974.00 22,997.40 2.57 689,922.00 68,992.20 2.57 
สยามรัฐ 1,350,109.50 50,004.06 5.59 4,050,328.50 150,012.17 5.59 

รวม 17,459,435.00 893,904.05 100.00 52,378,305.00 2,681,712.15 100.00 

 
ตอน 3 ประเภทข่าวสารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย 

 ผลการวิจัยประเภทข่าวสารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย            พบ
ประเภทข่าวสาร 5 ประเภท คือ ข่าวสารด้านการด าเนินงานขององค์กร ข่าวสารด้านกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ข่าวสารด้าน
บุคคล ข่าวสารที่ให้ความรู้ความเข้าใจ และข่าวสารที่ต้องการความมีส่วนร่วมจากภาคสังคม โดยไม่พบข่าวสารที่มุ่งแก้ไขความ
เข้าใจผิด นอกจากนี้ยังพบว่าหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย 1 ฉบับ มีสัดส่วนข่าวสารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี         ราช
มงคลธัญบุรีประเภทข่าวสารด้านการด าเนินงานขององค์กรในปริมาณพื้นที่มากที่สุด รองลงมาคือข่าวสารที่ให้ความรู้   ความ
เข้าใจ และข่าวสารที่ต้องการความมีส่วนร่วมจากภาคสังคม คิดเป็น 425.47, 249.97 และ 98.08 คอลัมน์นิ้ว (ร้อยละ 45.92, 
26.98 และ 10.59 ของปริมาณพื้นที่ข่าวสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในหนังสือพิมพ์/ฉบับ)  ดังตาราง              
ที่ 4 
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ตารางที่ 4 : แสดงจ านวนประเภทข่าวสารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ประเภทข่าว ปริมาณพ้ืนท่ีข่าวประชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย  

คอลมัน์นิ้ว/ฉบับ ร้อยละ  
ข่าวการด าเนินงานขององค์กร 425.47 45.92 
ข่าวกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 90.63 9.78 
ข่าวบุคคลในองค์กร 62.33 6.73 
ข่าวที่ให้ความรู้ความเขา้ใจ 249.97 26.98 
ข่าวที่ต้องการความมีส่วนร่วมจากภาคสังคม 98.08 10.59 
ข่าวที่มุ่งแก้ไขความเขา้ใจผิด 0.00 0.00 

รวม 926.48 100.00 
 

ตอน 4 รูปแบบการน าเสนอข่าวสารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในหนังสือพิมพ์รายวัน
ภาษาไทย  

ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการน าเสนอข่าวสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในหนังสือพิมพ์ 12 ช่ือฉบับที่
พบมากเป็นอันดับท่ี 1 คือ รูปแบบคอลัมน์ประจ า รองลงมาคือ ข่าว ภาพข่าว สกู๊ปข่าว และสารคดี มีจ านวนเฉลี่ย 6.83, 5.83, 
4.67, 4.25 และ 0.58 ช้ินข่าว (คิดเป็นร้อยละ 30.83, 26.27, 21.08, 19.18 และ 2.61 ของหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย
ทั้งหมด) ดังตารางที่ 5 

 

ตารางที่ 5 : แสดงจ านวนรูปแบบการน าเสนอข่าวสารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
รูปแบบการน าเสนอข่าวสาร ปริมาณพ้ืนท่ีข่าวประชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย  

จ านวนชิ้นข่าวเฉลี่ย ร้อยละ 
ข่าว 5.83 26.27 
ภาพข่าว 4.67 21.08 
บทความ 0.00 0.00 
บทสัมภาษณ์ 0.00 0.00 
สารคด ี 0.58 2.61 
คอลัมน์ประจ า 6.83 30.83 
สกู๊ปข่าว 4.25 19.18 

รวม 22.16 100.00 
 

ตอน 5 การระบุแหล่งข่าวที่ปรากฏในข่าวสารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในหนังสือพิมพ์
รายวันภาษาไทย  

ผลการวิจัยพบว่า หนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยใช้แหล่งข่าวในการน าเสนอข่าวสารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      
ราชมงคลธัญบุรี มีการระบุแหล่งข่าวทั้งหมด 6 ประเภท คือ ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา หน่วยงานในองค์กร บุคคลภายนอก
องค์กร และผู้สื่อข่าว/นักหนังสือพิมพ์ โดยพบว่าในการน าเสนอข่าวสารของหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยมีการใช้แหล่งข่าวใน
การน าเสนอข่าวของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมากที่สุดเป็นอันดับที่ 1 คือ ผู้สื่อข่าว/นักหนังสือพิมพ์ รองลงมา
คือ แหล่งข่าวประเภทผู้บริหาร บุคคลภายนอกองค์กร อาจารย์ นักศึกษา และหน่วยงานในองค์กร ซึ่งมีจ านวนครั้งในการ
น าเสนอข่าวทั้งหมดจ านวน 112, 81, 57, 33, 30, 30 และ 5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 35.22, 25.47, 17.92, 10.37, 9.43 และ 
1.57) ดังตารางที่ 6 
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ตารางที่ 6 : แสดงจ านวนระบุแหล่งข่าวที่ปรากฏในข่าวสารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ชื่อฉบับ จ านวนครั้งในการน าเสนอข่าวสาร 

ผู้บริหาร อาจารย ์ นักศึกษา หน่วยงาน 
ในองค์กร 

บุคคล 
ภายนอก
องค์กร 

ผู้สื่อข่าว/ 
นักหนังสือพิม

พ์ 
กรุงเทพธุรกิจ 6 3 4 1 7 7 
ข่าวสด 10 0 3 0 5 12 
คมชัดลึก 1 2 2 0 1 2 
เดลินิวส์ 5 5 1 0 5 16 
ไทยรัฐ 22 8 8 1 5 26 
แนวหน้า 5 0 0 0 2 7 
ไทยโพสต ์ 4 9 6 0 8 8 
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา 0 0 0 0 2 7 
โพสตท์ูเดย์ 3 2 1 1 7 4 
มติชน 6 2 2 0 7 7 
สยามกีฬา 3 0 1 0 2 7 
สยามรัฐ 16 2 2 2 6 9 

รวม 81 33 30 5 57 112 
ร้อยละ 25.47 10.37 9.43 1.57 17.92 35.22 

 
สรุปและอภิปรายผล 
 1.  จากผลการวิจัยปริมาณพื้นที่ข่าวสารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในหนังสือพิมพ์รายวัน จ านวน 
266 ช้ินข่าว เฉลี่ยเป็นจ านวน 1.12 ช้ินข่าว/ฉบับ และมีพื้นที่ข่าวสารที่ได้รับการน าเสนอรวมทั้งหมด 11,117.80 คอลัมน์นิ้ว 
อาจช้ีให้เห็นถึงบทบาทในการเผยแพร่ข่าวสารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีคุณค่าความเป็นข่าวในหลาย
องค์ประกอบร่วมกันในแต่ละข่าวสาร เช่น  (1) ความรวดเร็ว การน าเสนอข่าวอย่างรวดเร็ว ทันทีทันใดหลังจบที่โครงการ 
กิจกรรมหรืองานส าเร็จสิ้นสิ้น หรือน าเสนอข่าวล่วงหน้าก่อนการจัดงานตามช่วงเวลาที่เหมาะสม (2) ความส าคัญหรือความ
โดดเด่น ที่อยู่ในความสนใจของผู้คนโดยทั่วไป (3) ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
และงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ที่แสดงให้เห็นถึงการช่วยพัฒนา แก้ปัญหาหรือการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคม และ (4) 
ผลกระทบในวงกว้างต่อสังคม ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นประเด็นข่าวสารที่มีผลเชิงบวกต่อสังคม ข่าวสารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรีจึงได้รับคัดเลือกจากสื่อมวลชน ทั้ งหนังสือพิมพ์ประเภทเน้นข่าวเบา (Soft News Newspaper) เช่น 
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ และประเภทเน้นเนื้อหาเฉพาะด้าน (Specialized News Newspaper) เช่น หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ 
สอดคล้องกับการเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ตามแนวคิดของ อริสา เหล่าวิชยา และ ศุภณิช จันทร์สอง (2556) ที่กล่าวว่า
ข่าวที่จะได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน จะต้องมีคุณค่าของความเป็นข่าว ดังนั้นนักประชาสัมพันธ์หรือผู้ปฏิบัติงานด้านการ
เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ ต้องมีความเข้าใจวิธีการเขียนข่าวเป็นอย่างดี เพื่อให้ข่าวนั้นมีคุณค่า มีความน่าสนใจและสื่อมวลชน
เลือกน าไปเผยแพร่ต่อไปได้ 
 นอกจากนี้ จากการวิเคราะห์พื้นที่ข่าวสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย 
ตามช่ือฉบับของหนังสือพิมพ์ พบว่าหนังสือพิมพ์เดลินิวส์และหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ มีสัดส่วนพ้ืนท่ีข่าวสารคอลัมน์นิ้วใกล้เคียงกัน 
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คือ 1,886.95 และ 1,850.98 คอลัมน์นิ้ว ตามล าดับ แต่จ านวนข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ กลับพบเป็น 2 เท่าของ
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์คือ 59 และ 27 ช้ินข่าว ประกอบกับเมื่อพิจารณาในส่วนของคอลัมน์นิ้ว/ฉบับ พบว่าพื้นที่ข่าวสารของ
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์มีสัดส่วน 75.48 คอลัมน์นิ้ว/ฉบับ และหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 37.02 คอลัมน์นิ้ว/ฉบับ ซึ่งหนังสือพิมพ์
เดลินิวส์มีสัดส่วนคอลัมน์นิ้ว/ฉบับ เป็น 2 เท่าของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากรูปแบบการจัดแบ่งกลุ่มเนื้อหาเพื่อ
จ าแนกข่าวตามหน้าในของหนังสือพิมพ์มีความแตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่ข่าวสารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จะปรากฏในหน้าข่าวการศึกษาของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเพียงอย่างเดียว ขณะที่ข่าวของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ไม่ได้ถูกจ ากัดแค่หน้าข่าวการศึกษา แต่ยังปรากฏข่าวในหมวดหมู่อื่นด้วย ดังเช่น หน้าข่าวกีฬา/เกษตร 
หน้าข่าววาไรตี้ หน้าข่าว Next-Gen/ละคร รวมถึงภาพข่าว/สังคม  

ขณะที่หนังสือพิมพ์สยามกีฬา มีพื้นที่ข่าวสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่ได้รับการน าเสนอน้อยที่สุด 
186.67 คอลัมน์นิ้ว (ร้อยละ 1.67) มีสัดส่วน 18.67 คอลัมน์นิ้ว/ฉบับ เนื่องจากเป็นหนังสือพิมพ์ท่ีมีเนื้อหาเฉพาะด้านในด้าน
กีฬา โอกาสที่นักหนังสือพิมพ์หรือบรรณาธิการจะเลือกน าเสนอข่าวการศึกษาจึงมีโอกาสค่อนข้างน้อย ดังที่ มาลี บุญศิริพันธ์ 
(2556) และ เกศราพร ทองพุ่มพฤกษา (2558) ได้ระบุว่าหนังสือพิมพ์ประเภทเน้นเนื้อหาเฉพาะด้าน (Specialized News 
Newspaper) เป็นหนังสือพิมพ์ท่ีมุ่งเน้นเนื้อหาเฉพาะเจาะจง เพื่อตอบสนองความสนใจของผู้อ่านเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอย่าง
ชัดเจน เช่น หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์กีฬา 

ผลการวิจัยปริมาณพื้นที่ข่าวสารยังสะท้อนถึงองค์ประกอบส าคัญ ที่มีส่วนท าให้ข่าวได้รับการคัดเลือกเผยแพร่จาก
สื่อมวลชน ทั้งลักษณะของหนังสือพิมพ์ ประเภทหนังสือพิมพ์ รูปแบบและองค์ประกอบของการจัดหมวดหมู่ข่าวของหน้า
หนังสือพิมพ์ ซึ่งการส่งข่าวประชาสัมพันธ์ไปยังสื่อมวลชน จะต้องส่งข่าวให้ถูกช่ือฉบับและถูกคอลัมน์ กล่าวคือ                   
นักประชาสัมพันธ์ต้องทราบว่าข่าวแต่ละช้ินควรส่งไปลงหนังสือพิมพ์ประเภทใด หน้าใดหรือคอลัมน์ใด เพื่อจะได้รับการ
คัดเลือกเผยแพร่สู่สาธารณชน 

ในขณะเดียวกัน พื้นที่ข่าวสารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่ได้รับการน าเสนอในหนังสือพิมพ์รายวัน 
อาจเนื่องมาจากการส่งเนื้อหาข่าวสารไปยังสื่อมวลชน ด้วยวิธีการขอความร่วมมือหรือขอความอนุเคราะห์ในการเผยแพร่โดย
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย มากกว่าการซื้อพ้ืนท่ีในหนังสือพิมพ์เพื่อลงตีพิมพ์เผยแพร่ ดังท่ี สุนิสา ประวิชัย (2559) ระบุว่าสื่อมวลชน 
เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เป็นสื่อที่นักประชาสัมพันธ์จ านวนมากประสงค์ให้งานเขียน
ของตนได้ลงเผยแพร่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการขอความร่วมมือในการเผยแพร่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด และสอดคล้องกับ 
ณัฐา ฉางชูโต (2557) ที่ระบุเช่นเดียวกันว่า การส่งข่าวประชาสัมพันธ์ไปเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน เป็นการขอความอนุเคราะห์
ในการเผยแพร่ ไม่ได้เสียคา่ใช้จ่าย แต่จะไม่สามารถควบคุมพื้นท่ีในการน าเสนอข่าวได้ เนื่องจากสื่อมีพื้นท่ีจ ากัดในการน าเสนอ 
 2.  ปริมาณมูลค่าข่าวทางการโฆษณาและมูลค่าข่าวทางการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรีในหนังสือพิมพ์รายวัน เป็นการประเมินผลจากการค านวณจ านวนเงินระหว่างพื้นที่ข่าวและอัตราค่าโฆษณา ซึ่งการ
ค านวณดังกล่าวนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของ ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี (2559) ที่อธิบายว่ามูลค่าข่าวสารทางการโฆษณาจะค านวณ
จากจ านวนเงินระหว่างพื้นที่ข่าวคูณด้วยอัตราส่วนค่าโฆษณา ส่วนมูลค่าข่าวสารทางการประชาสัมพันธ์ เป็นการค านวณ
จ านวนเงินท่ีมีมูลค่าเป็น 3 เท่าของมูลค่าข่าวทางการโฆษณาตามหลักสากล 
 ข้อค้นพบจากการวิเคราะห์ปริมาณมูลค่าข่าวสารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในหนังสือพิมพ์รายวัน 
มีข้อสังเกตว่า มูลค่าข่าวสารจะมีมูลค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับอัตราที่หนังสือพิมพ์ได้ก าหนดไว้ ตามพื้นท่ีข่าวและอัตราส่วนค่า
โฆษณา ทั้งมูลค่าข่าวทางการโฆษณาและมูลค่าข่าวทางการประชาสัมพันธ์ สะท้อนถึงการปรากฏขึ้นของข่าวในหลายลักษณะ 
เช่น พ้ืนที่ข่าว ต าแหน่งของข่าว คุณค่าข่าว หน้าที่ปรากฏ และการพิมพ์สีหรือขาวด า ปัจจัยดังกล่าวถือเป็นปัจจัยที่เกี่ยวเนื่อง
เชื่อมโยงและมีผลต่อการประชาสัมพันธ์ท้ังสิ้น 
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ผลการวิจัยปริมาณมูลค่าข่าวสารยังสะท้อนให้เห็นถึงผลการด าเนินงานการประชาสัมพันธ์ในด้านการได้รับการ
เผยแพร่ข่าวสารจากสื่อหนังสือพิมพ์ ท่ีเป็นการประเมินผลหลังจากที่ด าเนินงานประชาสัมพันธ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังที่       
ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี (2559) ได้กล่าวว่าการค านวณมูลค่าข่าวสารทางการโฆษณาและมูลค่าข่าวสารทางการประชาสัมพันธ์ 
เป็นวิธีในการประเมินผลงานด้านสื่อมวลชนสัมพันธ์ ท าให้ผู้บริหารทราบว่าองค์กรได้รับการเผยแพร่ ข่าวสารคิดเป็นมูลค่า
เท่าใด และคุ้มค่าหรือไม่กับงบประมาณที่ได้ใช้ในการประชาสัมพันธ์ 

ขณะเดียวกัน ปริมาณมูลค่าข่าวสารยังสะท้อนการด าเนินงานการประชาสัมพันธ์ ซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งในการช่วย
สนับสนุนการตลาด หรือการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด (Marketing Public Relations) ที่สามารถสร้างการรับรู ้สร้างความ
สนใจและสร้างความนิยมจากกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเห็นได้จากจ านวนนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรทีี่   เข้าใหม่
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คือ 6,366, 7,142 และ 7,249 คน ในปีการศึกษา 2558, 2559 และ 2560 ตามล าดับ        (ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี , 2560) จึงอาจถือได้ว่าการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมีบทบาทในเชิงการตลาด ที่จะช่วยดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมายหลักให้เกิด
ความเชื่อมั่นและตัดสินใจเลือกที่จะเข้ามาศึกษาต่อ 
 3.  ประเภทข่าวสารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย  ที่ได้จากการวิจัย  
มีลักษณะหลายประการที่สอดคล้องกับการแบ่งประเภทข่าวตามลักษณะการด าเนินกิจกรรมขององค์กร  ตามแนวคิดของ        
สุกานดา วรพันธุ์พงศ์  (2555) และ นภวรรณ ตันติเวชกุล (2560) ที่ระบุว่าข่าวสารประชาสัมพันธ์จ าแนกตามลักษณะการ
ด าเนินกิจกรรมขององค์กร ซึ่งแบ่งได้เป็น 6 ประเภท คือ ข่าวสารด้านการด าเนินงานขององค์กร ข่าวสารด้านกิจกรรม
สาธารณประโยชน์  ข่าวสารด้านบุคคล ข่าวสารที่ให้ความรู้ความเข้าใจ ข่าวสารที่ต้องการความมีส่วนร่วมจากภาคสังคม และ
ข่าวสารที่มุ่งแก้ไขความเข้าใจผิด 

ผลการวิจัย พบประเภทข่าวสาร 5 ประเภท คือ ข่าวสารด้านการด าเนินงานขององค์กร  ข่าวสารด้านกิจกรรม
สาธารณประโยชน์  ข่าวสารด้านบุคคล ข่าวสารที่ให้ความรู้ความเข้าใจ และข่าวสารที่ต้องการความมีส่วนร่วมจากภาคสังคม 
โดยไม่พบข่าวสารที่มุ่งแก้ไขความเข้าใจผิด ซึ่งสะท้อนให้เห็นทิศทางของผลลัพธ์ในการด าเนินงานข่าวของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย ท่ีมีความคาดหวังผลลัพธ์ในเชิงบวกต่อองค์กร และเป็นการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องตามแผนที่ได้วางไว้ ตรงกับแนวคิดของ สุนิสา ประวิชัย (2559) ท่ีกล่าวว่า
ข่าวสารทุกประเภทจะยึดหลักในเรื่องความรวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ แต่ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกจัดเป็นประเภทข่าวไม่
เร่งด่วน ท่ีไม่ต้องรีบเร่งน าเสนอเหมือนกับข่าวทั่วไป เหตุผลส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนใหญ่เป็นเรื่องราว
ของโครงการหรือกิจกรรมที่องค์กรได้วางแผนจัดท ามาล่วงหน้าอยู่ก่อนแล้ว 

นอกจากนี้ ยังพบว่าหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย 1 ฉบับ มีสัดส่วนข่าวสารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรีประเภทข่าวสารด้านการด าเนินงานขององค์กรในปริมาณพื้นที่มากที่สุด โดยเนื้อหาข่าวส่วนใหญ่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ
องค์กร เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการรับรู้ เข้าใจในองค์กร สอดคล้องกับแนวคิดของ รุ่งนภา พิตรปรีชา (2560) ที่กล่าวว่า     
การประชาสัมพันธ์มีบทบาทส าคัญในงานด้านการศึกษา เพิ่มการรับรู้ด้านการศึกษา ท าให้ประชาชนมีข้อมูลความรู้มากขึ้น
เกี่ยวกับการศึกษาในด้านต่าง ๆ ความจ าเป็นความส าคัญที่ต้องส่งบุตรหลานเข้ารับการศึกษา การบริหารงานของรัฐ รวมถึง
ขจัดข้อสงสัย ข่าวลือ หรือข้อข้องใจต่าง ๆ ให้หมดไป  

ขณะเดียวกัน ประเภทข่าวสารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย           
มีลักษณะที่สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินการตามมาตรฐานการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาท่ีก าหนดไว้ทั้ง 
4 ด้าน คือ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม และด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ดังที่ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2554 มีการก าหนด
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มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา โดยประเภทข่าวส่วนใหญ่มุ่งเน้นการสื่อสารประชาสัมพันธ์การ
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ การจัดการเรียนการสอน ความร่ วมมือทางวิชาการ การวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้ผลงานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม การเข้าร่วมประกวดผลงานวิจัยในระดับประเทศและนานาชาติ การบริการ
วิชาการแก่สังคมในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ทั้งการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น การให้ค าปรึกษา ร่วมวิจัยค้นคว้ าเพื่อช่วย
แก้ปัญหาและและเกิดประโยชน์ในการบริการวิชาการชุมชนและสังคม รวมถึงกิจกรรมอาสา และการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ที่มุ่งเน้นการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ทั้งในกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน การศึกษาวิจัยและการร่วมกิจกรรมกับ
องค์กรหรือหน่วยงานอ่ืนท่ีจัดขึ้น 

นอกจากนั้น ผลการวิจัยประเภทข่าวสารยังไปในทิศทางเดียวกับการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ตามแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. 2557-2560 ซึ่งประกอบด้วยการ
สร้างบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม การส่งเสริมความเป็นนานาชาติ และการบริหารจัดการ
สมัยใหม่ เมื่อน าผลการวิจัยมาเปรียบเทียบพบว่าประเภทข่าวสารมีลักษณะที่สอดคล้องและเป็นการสื่อสารยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยทั้ง 4 ด้านในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย ขณะเดียวกันยังช้ีให้เห็นถึงกระบวนการที่เป็นพลวัตทั้งในด้าน
พฤติกรรมและการสื่อสารองค์กร ที่มีผลต่อกลุ่มเป้าหมาย สาธารณชนและสังคมให้ได้รับทราบข้อมูลความเคลื่อนไหวของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอย่างต่อเนื่อง อันจะเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร 

ประเภทข่าวสารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในหนังสือพิมพ์ร ายวันภาษาไทย เป็นการบอกเล่า
เรื่องราวความเคลื่อนไหวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ออกไปสู่สาธารณชนผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ เป็นการเขียนใน
นามขององค์กรเป็นหลัก หรือเป็นข่าวของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ซึ่งปรากฏช่ือองค์กรและมีความโดดเด่นตั้งแต่ต้นเรื่อง 
รวมถึงการพาดหัวข่าว และน าเสนอข่าวอย่างตรงไปตรงมาเพียงประเด็นเดียว ดังที่ มาลี บุญศิริพันธ์ (2556) และ  บุบผา        
เมฆศรีทองค า (2556) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ข่าวประเด็นเดียว คือข่าวที่มีสาระส าคัญหลักเพียงประเด็นเดียวในการรายงาน  
น าเสนอสาระของข่าวอย่างตรงไปตรงมา อ่านแล้วเข้าใจได้ทันทีโดยไม่ต้องตีความ ไม่มีความซับซ้อนท่ีต้องอาศัยการวิเคราะห์
แต่อย่างใด แต่อาจมีประเด็นอื่นประกอบด้วย เพียงแต่ประเด็นอื่นน้ันอาจไม่มีน้ าหนักที่มากพอจะชูเป็นประเด็นหลักได้  
 4.  รูปแบบการน าเสนอข่าวสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่พบมาก
เป็นอันดับที่ 1 คือ รูปแบบคอลัมน์ประจ า อาจอธิบายได้ว่า เนื้อหาและประเด็นข่าวมีความชัดเจน มีคุณค่าของความเป็นข่าว 
อีกทั้งรูปแบบคอลัมน์ประจ าในหนังสือพิมพ์ที่มีเนื้อที่ข่าวจ ากัด และวางอยู่ในต าแหน่งประจ า โดยข่าวสารของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีส่วนใหญ่ ใช้รูปแบบการเขียนข่าวแบบปิรามิดหัวกลับ ( Inverted Pyramid) จัดล าดับความส าคัญ
ของประเด็นต่าง ๆ ที่มีในข่าวและน าประเด็นส าคัญมาไว้ในตอนต้นของข่าว แล้วเรียงเนื้อหาที่มีความส าคัญถัดลงไป จึงช่วย
อ านวยความสะดวกให้กับผู้สื่อข่าว/นักหนังสือพิมพ์ หรือฝ่ายบรรณาธิกรณ์สามารถตัดทอน ปรับเนื้อหาหรือข้อความบางอย่าง
ออกได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากข้อจ ากัดด้านพื้นที่ โดยไม่เสียใจความส าคัญ และไม่ต้องเสียเวลาในการเขียนข่าวใหม่ 
สอดคล้องกับแนวคิดของ อริสา เหล่าวิชยา และ ศุภณิช จันทร์สอง (2556) ที่ระบุว่าข่าวประชาสัมพันธ์มักจะเขียนในรูปแบบ    
ปิรามิดหัวกลับ โดยน าเหตุการณ์ส าคัญที่สุดขึ้นก่อน ตามด้วยเรื่องราวหรือเหตุการณ์ส าคัญรองลงไปตามล าดับ และนักข่าว
อาจจะมีการน าข่าวไปกลั่นกรอง ปรับภาษา หรือคัดย่อใหม่ให้เหมาะสมตามพื้นที่ข่าวที่มีอยู่อย่างจ ากัด ซึ่งส่วนใหญ่นิยม       
ตัดทอนในส่วนท้ายของข่าว 
 5.  การน าเสนอข่าวสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีของหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยมีการใช้แหล่งข่าว
ประเภทผู้สื่อข่าว/นักหนังสือพิมพ์มากที่สุด โดยมีการระบุช่ือบุคคล ซึ่งปรากฏทั้งช่ือจริงและนามปากกาตามรูปแบบการ
น าเสนอข่าว อาจอธิบายได้ว่าเป็นการแสดงบทบาทของบรรณาธิการ นักหนังสือพิมพ์หรือผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ในการเป็น       
ผู้แจ้งข่าวสาร (Informer) ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานข่าว ในขณะเดียวกัน อาจมองได้ว่าสื่อมวลชนให้การยอมรับข้อมูลข่าวสารของ
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องค์กรและคัดเลือกน าไปเผยแพร่ต่อ ท าให้มีความได้เปรียบทางจิตวิทยาที่ส่งผลต่อความน่าเช่ือถือในข่าวมากกว่าการโฆษณา 
สอดคล้องกับแนวคิดของ ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี (2559) ที่กล่าวว่า การน าเสนอข่าวสารของสื่อมวลชน แสดงให้เห็นว่าสื่อให้
การยอมรับและเผยแพร่ต่อไปยังผู้รับสาร จึงถือว่าองค์กรได้รับการรับรองหรือการสนับสนุนจากบุคคลที่สาม (Third-part 
Endorsement) อันหมายรวมถึงสื่อมวลชน ซึ่งจะช่วยท าให้ข่าวสารนั้นมีความน่าเช่ือถือมากกว่าการเผยแพร่โฆษณาที่ต้อง     
ซื้อพ้ืนท่ีข่าวหรือเวลาออกอากาศ 
 

ข้อเสนอแนะ 
1.   การเขียนข่าวสารสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้ได้รับการเผยแพร่จากสื่ อมวลชนประเภทสื่อหนังสือพิมพ์             

นักประชาสัมพันธ์หรือผู้ปฏิบัติงานด้านงานข่าว ควรเขียนประเภทข่าวสารด้านการด าเนินงานขององค์กรและเขียนในรูปแบบ
ของคอลัมน์ประจ าและรูปแบบของข่าวมากที่สุด โดยเขียนข่าวแบบปิรามิดหัวกลับ  เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับ
นักหนังสือพิมพ์ หรือฝ่ายบรรณาธิกรณ์ ให้สามารถตัดทอนเนื้อหาได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากข้อจ ากัดด้านพื้นที่ใน
หนังสือพิมพ์ และขั้นตอนการส่งข่าวไปยังสื่อมวลชน จะต้องส่งข่าวให้ตรงกับประเภทของหนังสือพิมพ์ หน้าของหนังสือพิมพ์ 
ช่วงเวลาที่เหมาะสมแต่ละชื่อฉบับ และค านึงถึงนโยบายหรือจุดยืนขององค์กรหนังสือพิมพ์แต่ละชื่อฉบับร่วมด้วย ขณะเดียวกนั
ต้องให้ความส าคัญกับแผนยุทธศาสตร์หรือเป้าหมายขององค์กร และแผนการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานด้วย เพื่อให้การ
ท างานข่าวเป็นไปอย่างมีทิศทางและสอดรับกับเป้าหมายขององค์กร  

2.  แม้ผลการวิจัยประเภทข่าวสารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยพบ
ประเภทข่าว 5 ประเภทคือ ข่าวสารด้านการด าเนินงานขององค์กร ข่าวสารด้านกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ข่าวสารด้านบุคคล 
ข่าวสารที่ให้ความรู้ความเข้าใจ ข่าวสารที่ต้องการความมีส่วนร่วมจากภาคสังคม โดยไม่พบข่าวสารที่มุ่งแก้ไขความเข้าใจผิด 
แต่การท างานของนักประชาสัมพันธ์จะต้องรู้และสร้างสรรค์งานข่าวได้หลากหลายรูปแบบ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่
องค์กรก าลังเผชิญอยู่ และสมควรได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่สู่ผู้รับสารต่อไป 

3.  ผลการวิจัยนี้ท าให้ได้ค าตอบเกี่ยวกับปริมาณพื้นที่ข่าวสาร ปริมาณมูลค่าข่าวสาร ประเภทข่าวสาร และการระบุ
แหล่งข่าวที่ปรากฏในข่าวสารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย ทั้งหมด 12 ช่ือฉบับ 
ซึ่งผู้วิจัยได้วิเคราะห์จากกลุ่มตัวอย่างจ านวนหนึ่ง ภายใต้ระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น อาจไม่สอดคล้องหรือครอบคลุมปรากฏการณ์
ด้านการประชาสัมพันธ์ท่ีเกิดขึ้นในสถาบันอุดมศึกษาท้ังหมด ดังนั้นในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาต่อยอดจากงานวิจัยนี้ 
โดยพิจารณาถึงขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) ที่มากเพียงพอ เพื่อความถูกต้องและความแม่นตรง  

4.  การวิจัยในอนาคตควรท าการศึกษาเปรียบเทียบการประชาสัมพันธ์ด้านกระบวนการท างานข่าวจาก
สถาบันการศึกษา หรือองค์กรอื่น ๆ เพื่อจะได้เห็นมุมมองที่หลากหลายในการท างานข่าวประชาสัมพันธ์ และศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับทิศทางและอนาคตของธุรกิจสื่อหนังสือพิมพ์ เพื่อให้เข้าใจชัดเจนในสื่อหนังสือพิมพ์ เนื่องจากปัจจุบันสื่อหนังสือพิมพ์มี
ลักษณะการหลอมรวมสื่อ มีรูปลักษณ์ใหม่ที่ผสมผสานความเป็นเทคโนโลยีและมัลติมีเดียสูงขึ้นมาก เพื่อให้ทันต่อความเป็น
จริงที่เกิดขึ้นและน ามาปรับเข้ากับกระบวนการท างานด้านการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับกระบวนการท างานและการเผยแพร่
ข่าวประชาสัมพันธ์ต่อไป 
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Beautiful but Bad : Identity of Minor Wife in Thai Television Dramas. 

 

สุธารา  ขันทศกร1 
สิริวรรณ นันทจันทลู2 
สุรีย์รัตน์ บ ารุงสุข3 

 

บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ของภรรยาน้อยในละครโทรทัศน์ไทย กลุ่มตัวอย่างคือละคร
โทรทัศน์ 3 เรื่อง ได้แก่ เมียหลวง (2552) ดอกส้มสีทอง (2554) และสามีตีตรา (2557) มีตัวบทที่ศึกษารวมทั้งสิ้น 156 ข้อความ 
ผลการศึกษาพบว่า อัตลักษณ์ของภรรยาน้อยในละครโทรทัศน์ไทย แบ่งเป็น 2 อัตลักษณ์ส าคัญ คือ อัตลักษณ์ทางกายและ   
อัตลักษณ์ทางจิตใจ 1) อัตลักษณ์ทางกาย ปรากฏอัตลักษณ์ของภรรยาน้อยดงันี้ 1.1) ภรรยาน้อยสวย 1.2) ภรรยาน้อยเสแสรง้ 
และ 1.3) ภรรยาน้อยร้ายกาจ 2) อัตลักษณ์ทางจิตใจ ประกอบไปด้วย 2.1) อัตลักษณ์ทางจิตใจที่เกี่ยวกับตนเอง ได้แก่ 2.1.1) 
ภรรยาน้อยไม่ยึดมั่นในคุณงามความดี 2.1.2) ภรรยาน้อยมีภูมิหลังต้อยต่ าเป็นปมด้อยในจิตใจ และ 2.2) อัตลักษณ์ทางจิตใจที่
เกี่ยวกับผู้อื่น ได้แก่ 2.2.1) ภรรยาน้อยไม่คิดถึงครอบครัวอื่นและสังคม 2.2.2) ภรรยาน้อยอิจฉาริษยาและต้องการเอาชนะผู้อื่น 
ส่วนกลวิธีทางภาษาที่ใช้น าเสนออัตลักษณ์พบทั้งสิ้น 7 กลวิธี ได้แก่ การเลือกใช้ค าศัพท์ การใช้มูลบท การใช้ค าถามเชิงวาทศิลป์ 
การใช้อุปลักษณ์ การใช้วัจนกรรม การใช้ส านวน และการกล่าวอ้าง ตามล าดับ  
 

ค ำส ำคัญ:  อัตลักษณ์  ภรรยาน้อย  ละครโทรทัศน์ไทย 
 

Abstract 
 This research is aimed to study identity of minor wife in thai television dramas and to study linguistic 
strategies to present Identity of minor wife. The data were collected from the three television dramas 
including MiaLuang (2009)  DoksomSeethong (2011)  and SameeTeeTra (2014) . 156 Discourses in total. The 
results of the study showed that identity of minor wife in thai television dramas have 2 groups which are 
behaviour identity and mind identity. 1) Behaviour identity includes: 1.1) minor wife is beautiful 1.2) minor 
wife is fake 1.3)  minor wife is insidious. 2)  Mind identity includes mind identity about herself and mind 
identity about other people. 2.1)  Mind identity about herself includes: 2.1.1)  minor wife doesn’t do good 
thing 2.2.2)  minor wife has a low background in her mind. 2.2)  Mind identity about other people includes 
2.2.1) minor wife ignores her family and other people 2.2.2) minor wife is jealous and wants to win. Linguistic 
strategies showed 7 strategies including lexical selection, presuppostion manipulation, rhetoric questions, 
metaphor, speech acts, using idiom and using a claim respectively. 
 

Keywords:  Identity, Minor Wife, Thai Television Drama 

                                                           
*บทความวิจัยนี้เป็นสว่นหนึง่ของวิทยานพินธ์เรื่องกลวธิีทางภาษากับการน าเสนออัตลกัษณ์ตัวละครภรรยานอ้ยในสื่อละครโทรทศัน์ไทย 
1 นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
2 อาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์หลกั รองศาสตราจารย์ประจ าภาควชิาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
3อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธร์่วม อาจารย์ประจ าภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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บทน า 
 สังคมไทยในปัจจุบันยึดถือค่านิยมแบบ “ผวัเดียวเมียเดียว” แต่หากพิจารณาความสัมพันธ์ของครอบครัวไทยในอดีต
พบว่ามีลักษณะแบบ “ผัวเดียวหลายเมีย” ดังท่ี เทพชู ทับทอง (2546 : 173) กล่าวเกี่ยวกับลักษณะ “ผัวเดียวหลายเมีย” สรุป
ได้ว่า สังคมไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยาได้มีการตรากฎหมายลักษณะผัวเมียขึ้น ปี พ.ศ. 1904 ในกฎหมายตราสามดวงได้กล่าวถึง
การให้สิทธิแก่ผู้ชายมีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายได้ถึง 3 ลักษณะ ได้แก่ “เมียกลางเมือง” หมายถึง ภรรยาหลวง “เมียกลาง
นอก” หมายถึง อนุภรรยาหรือเมียน้อย และ “เมียกลางทาสี” หรือ ทาสภรรยา หมายถึง หญิงทุกข์ยากท่ีชายไถ่ตัวมาเลี้ยงเปน็
ภรรยา สะท้อนให้เห็นว่าการเป็นภรรยาน้อยเป็นเรื่องที่บุคคลทั่วไปในสังคมสมัยนั้นมองเป็นเรื่องธรรมดา หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ในสมัยกรงุศรีอยุธยานี้ที่เป็นรูปธรรมมดีังเช่น โกษาปาน ราชทูตของสมเด็จพระนารายณ์ มีภรรยามากถึง 22 คน 
จากหลักฐานนี้จึงกล่าวได้ว่าเป็นธรรมเนียมของสังคมไทยที่ผู้ชายมีภรรยาเท่าใดก็ได้เป็นเรื่องยืนยันว่า สังคมไทยมองผู้ชายที่มี
ภรรยามากเป็นเรื่องธรรมดา และในอีกมุมหนึ่ง การเป็นภรรยาน้อยก็เป็นเรื่องธรรมดาด้วยเช่นกัน 

 ภายหลังจากประเทศไทยมีการประกาศใช้กฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1452 ขึ้ นในปี 
พ.ศ. 2478 และ บัญญัติรองรับการสมรสแบบผัวเดียวเมียเดียวไว้ว่า “ชายหรือหญิงจะท าการสมรสในขณะที่ตนมีคู่สมรสอยู่
ไม่ได้” ท าให้ภรรยาน้อยกลับกลายเป็นผู้ที่ละเมิดกฎหมายและบรรทัดฐานทางสังคมชุดใหม่ สังคมต่อต้านผู้ที่เป็นภรรยาน้อย
อีกทั้งยังประณามว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดี ไร้ยางอาย และเป็นการกระท าที่ผิดต่อศีลธรรม คนในสังคมเกิดความคิดเห็นและ
ทัศนคติเกี่ยวกับภรรยาน้อยออกมาในเชิงลบ เพราะนอกจากการเป็นภรรยาน้อยจะเป็นความผิดทางกฎหมายแล้ว ยังเป็น
ความประพฤติที่ขัดต่อศีลธรรมจริยธรรมอันดีงามของสังคมอีกด้วย (เทพชู ทับทอง , 2546 : 175) อย่างไรก็ตาม การสร้าง
บรรทัดฐานในการครองคู่แบบ “ผัวเดียวเมียเดียว” ก็ไม่อาจท าให้คนในสังคมปฏิบัติตามได้ทั้งหมด เพราะแต่ละคนย่อมมี
ความคิดในเรื่องนี้แตกต่างกันไป ท าให้เรายังคงเห็นและรับรู้เรื่องราวของผู้หญิงที่ประพฤติตนเป็นภรรยาน้อยอยู่ในปัจจุบัน     
ไม่ว่าจะในข่าว นวนิยาย หรือแม้แต่ในละครโทรทัศน์ 

 ละครโทรทัศน์ได้มีอิทธิพลและบทบาทในการสะท้อนและสร้างความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวละครออกมาอย่างมาก โดย
สะท้อนผ่านเนื้อหาที่สนุก ถูกใจผู้ชม ตรงกับความเป็นจริง อีกทั้งยังสะท้อนผ่านตัวละครเอกที่มีบทบาทส าคัญต่อการด าเนิน
เรื่องหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ถ้าไม่มีตัวละครตัวนี้ เรื่องราวต่าง ๆ  ก็จะไม่เกิดขึ้น (ยุรฉัตร บุญสนิท, 2538 : 160) ซึ่งตัวละครภรรยา
น้อยเป็นตัวละครหนึ่งที่ผู้ผลิตละครโทรทัศน์ต้องการสร้างขึ้นมาเพื่อท าหน้าที่บางอย่างแก่สังคม ที่นอกเหนือจากการสร้างปม
ขัดแย้งหลักและสร้างสีสันให้กับละคร ดังจะเห็นได้จากจุดจบของตัวละครภรรยาน้อยมักไม่จบด้วยการมีความสุข แต่จบด้วย
การโดนลงโทษจากสังคมด้วยทางใดทางหนึ่ง ประหนึ่งว่าผู้ผลิตละครต้องการให้ตัวละครตัวนี้ได้ท าหน้าที่ปลูกฝังสถาบัน
ครอบครัวให้เช่ือมั่นในความรักและความดี โดยสอดแทรกข้อคิดเหล่านี้ผ่านลักษณะเฉพาะหรืออัตลักษณ์ของตัวละครภรรยา
น้อยที่มีสีสันมากในละครโทรทัศน์และท าให้ละครมีคะแนนนิยมมาก ข้อคิดเหล่านี้จึงเข้าถึงผู้ชมได้ง่ายขึ้น 
 
 การศึกษาอัตลักษณ์ของตัวละครภรรยาน้อยมีความส าคัญต่องานวิจัยช้ินนี้เพราะผลที่ได้จะท าให้ทราบว่าผู้ผลิตละคร
โทรทัศน์มองลักษณะของภรรยาน้อยในปัจจุบันเป็นอย่างไร และปลูกฝังผู้ชมว่าผู้ที่มีพฤติกรรมเช่นนี้จะมีจุดจบในชีวิตอย่างไร 
เพื่อให้คนในสังคมให้รู้ถึงค่านิยมและการปฏิบัติตัวในสังคมมากข้ึน ซึ่ง “อัตลักษณ์” หมายถึง การแสดงออกถึงความเป็นตัวตน
เพื่อให้ผู้อื่นรับรู้ว่าเราเป็นใคร เป็นพฤติกรรมที่สะท้อนความเป็นตัวตนซึ่งขึ้นอยู่กับสังคมและสิ่งแวดล้อม สามารถเปลี่ยนแปลง
ได้ตามบริบทของเวลา โดยตัวเราและผู้อื่นจะต้องรับรู้ถึงลักษณะเฉพาะเหล่านั้นด้วย (ศิริพร ภักดีผาสุข, 2561 : 10) โดย
การศึกษาอัตลักษณ์ในครั้งนี้จะศึกษาผ่านกลวิธีทางภาษา เนื่องจาก “ภาษา” ส าคัญต่อการประกอบสร้างอัตลักษณ์ ทั้งนี้
เพราะอัตลักษณ์เป็นกระบวนการทางสังคมและการประกอบสร้างทางสังคม ดังที่ อภิญญา เฟื่องฟูสกุล (2546  : 3) กล่าวว่า   
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อัตลักษณ์ไม่ได้เป็นสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติ หากแต่เป็นสิ่งที่ประกอบสร้างขึ้น ผ่านเครื่องมือส าคัญคือ ภาษา สอดคล้องกับ 
ศิริพร ภักดีผาสุข (2561 : 142-144) ที่กล่าวถึงวิธีการศึกษาอัตลักษณ์สรุปได้ว่า ภาษาเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้น าเสนออัตลกัษณ์
และการนิยามความหมายของสิ่งต่าง ๆ ผ่านทาง ช่ือต่าง ๆ วิธภาษา ลีลาภาษา เพราะบทบาทส าคัญของภาษาอยู่ที่การสร้าง
คุณค่า ตัวตน และความหมายให้แก่สิ่งต่าง ๆ 

 จากความส าคัญข้างต้นท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาอัตลักษณ์ตัวละครภรรยาน้อยในสื่อละครโทรทัศน์ไทย ทั้งนี้ผู้วิจัยมี
ค าถามในการวิจัยว่า ผู้ผลิตละครโทรทัศน์น าเสนออัตลักษณ์ใดให้ตัวละครภรรยาน้อย และใช้กลวิธีทางภาษาใดในการ
น าเสนออัตลักษณ์ของตัวละครภรรยาน้อยดังกล่าว 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ของภรรยาน้อยในละครโทรทัศน์ไทย 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
  อัตลักษณ์ของตัวละครภรรยาน้อยในสื่อละครโทรทัศน์ไทยมีหลายอัตลักษณ์ส าคัญ อาทิ อัตลักษณ์ทางกาย และ    
อัตลักษณ์ทางจิตใจ เป็นต้น 
   

ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาอัตลักษณ์ของภรรยาน้อยในละครโทรทัศน์ไทย มีเกณฑ์ในการเลือกละครโทรทัศน์ดังน้ี 

  1. เป็นละครโทรทัศน์เรื่องที่ออกอากาศในปี พ.ศ. 2551 – 2560 เพื่อแสดงให้เห็นถึงความร่วมสมัยของเนื้อหาโดย
พิจารณาจากปีท่ีออกอากาศ 
  2. เป็นละครโทรทัศน์เรื่องที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 และ 3 เพราะเป็นสถานีโทรทัศน์ที่ได้รับคะแนน
นิยมการรับชมมากที่สุด 2 อันดับแรกในช่วงเวลา 20.30 – 22.30 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการออกอากาศละครโทรทัศน์ท่ีมีผู้
รับชมมากที่สุด หรือเรียกว่า “ช่วงเวลาที่นิยม” (Prime Time) 
  3. เป็นละครโทรทัศน์เรื่องที่ตัวละครเอกชายมีภรรยาน้อยหรือมีตัวละครเอกหญิงเป็นภรรยาน้อยเพราะการเลือก
ละครโทรทัศน์ท่ีมีตัวละครภรรยาน้อยมีความส าคัญต่อการพัฒนาโครงเรื่องหลัก 
  4. เป็นละครโทรทัศน์เรื่องที่มีคะแนนนิยมสูงที่สุด 3 อันดับแรก (Top 3) จากการเรียงล าดับคะแนนนิยมทั้งหมด 
  5. เป็นละครโทรทัศน์เรื่องที่มีโครงเรื่อง เนื้อหา และตัวละครภรรยาน้อยท่ีมีความหลากหลายทางสถานภาพ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
  1. การรวบรวมข้อมูล 
  1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   1.1.1 ประชากร คือ ละครโทรทัศน์ไทยซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับตัวละครเอกชายมีภรรยาน้อยหรือ   
ตัวละครเอกหญิงเป็นภรรยาน้อย และออกอากาศระหว่างปี พ.ศ. 2551 – 2560 ช่วงหลังข่าวภาคค่ าเวลาประมาณ 20.30 – 
22.30 น. ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 และช่อง 3 ทั้งหมด 
   1.1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) เพื่อคัดเลือกข้อมูลมาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีเกณฑ์ในการก าหนดกลุ่มตัวอย่างดังขอบเขตของการวิจัย
ที่ระบุไว้ข้างต้น จากการศึกษาละครโทรทัศน์ไทยพบข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 1 : แสดงรายชื่อละครโทรทัศน์ไทยท่ีใช้ในการวิจัย  
ล าดับ เร่ือง คะแนนนิยมเฉลี่ย ช่อง วันออกอากาศ จ านวนตอน 
1 เมียหลวง 14.3 7 2 ก.พ. 2552 18 

2 สามีตีตรา 10.19 3 19 ก.พ. 2557 13 
3 ดอกส้มสีทอง 9.66 3 30 มี.ค. 2554 16 

ที่มา: TV Digital Watch (ม.ป.ป.) 
   1.1.3 การเลือกตัวบท ผู้วิจัยใช้การชมละครโทรทัศน์ย้อนหลังผ่านช่องทาง www.youtube.com 
เพื่อคัดเลือกข้อความที่เกี่ยวข้องโดยมีเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้  1) ข้อความที่ภรรยาน้อยเป็นผู้พูดหรือตัวละครอื่นและ
ภรรยาน้อยสนทนาร่วมกันโดยเนื้อหาที่สนทนาต้องเกี่ยวข้องกับความเป็นภรรยาน้อย 2) ข้อความที่ภรรยาน้อยเป็นผู้พูด โดย
ข้อความที่พูดมีการแสดงความรู้สึกนึกคิด จิตใจของตัวละครภรรยาน้อย ที่ส่งผลต่อการเป็นภรรยาน้อย 3) ข้อความที่ตัวละคร
อื่นกล่าวถึงภรรยาน้อยโดยเนื้อหาท่ีกล่าวถึงต้องเกี่ยวข้องกับความเป็นภรรยาน้อย 
  1.2 วิธีการรวบรวมข้อมูล 
   1.2.1 ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากการศึกษาละครโทรทัศน์ทั้ง 3 เรื่อง ได้แก่ เมียหลวง (2552) ดอกส้มสีทอง 
(2554) สามีตีตรา (2557) โดยรับชมจากช่องทาง www.youtube.com ตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อให้ได้รับรู้เนื้อหาของละครทั้งหมด  
   1.2.2 บันทึกข้อความรวมถึงประเด็นท่ีต้องการจะศึกษาตามเกณฑ์การเลือกตัวบทข้างต้น  
  2. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  2.1 คัดเลือกข้อความจากละครโทรทัศน์ท่ีสื่อถึงอัตลักษณ์ ตามเกณฑ์การเลือกตัวบทที่ระบุไว้ข้างต้น 
  2.2 วิเคราะห์ข้อความที่สื่อถึงอัตลักษณ์โดยใช้กลวิธีทางภาษา โดยใช้กรอบแนวคิดของแฟร์คลาฟ  
(Fairclough, 1989) และใช้วิธีการศึกษาของ จันทิมา อังคพนิชกิจ (2560) ณัฐพร พานโพธิ์ทอง (2556) และชัชวดี ศรลัมพ์ 
(2548) หากข้อความใดที่สื่อถึงอัตลักษณ์เดียวกันมีการปรากฏซ้ าร่วมกันทั้ง 3 เรื่อง อย่างน้อย 5 ครั้ง จึงจะนับว่าเป็น 1 อัตลักษณ์ 
 
ผลการวิจัย 
 การศึกษาอัตลักษณ์ของภรรยาน้อยในละครโทรทัศน์ไทย กลุ่มตัวอย่างคือละครโทรทัศน์ 3 เรื่อง ได้แก่ เมียหลวง 
(2552) ดอกส้มสีทอง (2554) และสามีตีตรา (2557) มีตัวบทที่ศึกษารวมทั้งสิ้น 156 ข้อความ วิเคราะห์ตัวบทโดยใช้กรอบ
แนวคิดของแฟร์คลาฟ  (Fairclough, 1989) และใช้วิธีการศึกษาของ จันทิมา อังคพนิชกิจ (2560) ณัฐพร พานโพธิ์ทอง 
(2556) และชัชวดี ศรลัมพ์ (2548) และวิเคราะห์ตัวบทเพื่อหาอัตลักษณ์ใช้แนวคิดอัตลักษณ์ของศิริพร ภักดีผาสุข (2561) ผล
การศึกษาพบว่า อัตลักษณ์ของภรรยาน้อยในละครโทรทัศน์ไทย จ านวน 156 ข้อความ แบ่งเป็น 2 อัตลักษณ์ส าคัญ คือ อัตลักษณ์
ทางกาย จ านวน 68 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 43.59 และอัตลักษณ์ทางจิตใจ จ านวน 88 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 56.41                  
มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 2 : แสดงอัตลักษณ์ของภรรยาน้อยในละครโทรทัศน์ไทย 
อัตลักษณ์ของภรรยาน้อยในละครโทรทัศน์ไทย 

1.อัตลักษณ์ทางกาย 2.อัตลักษณ์ทางจิตใจ 
1.1 ภรรยาน้อยสวย 
1.2 ภรรยาน้อยเสแสร้ง 
1.3 ภรรยาน้อยร้ายกาจ 
 1.3.1 ภรรยาน้อยปากร้าย 
 1.3.2 ภรรยาน้อยมีพฤติกรรมร้าย 

2.1 อัตลักษณ์ทางจิตใจที่เกี่ยวกับตนเอง 
          2.1.1 ภรรยาน้อยไม่ยึดมั่นในคุณงามความดี 
          2.1.2 ภรรยาน้อยมีภูมิหลังต้อยต่ าเป็นปมด้อยใน
จิตใจ 
2.2 อัตลักษณ์ทางจิตใจที่เกี่ยวกับผู้อื่น 
          2.2.1 ภรรยาน้อยไม่คิดถึงครอบครัวอื่นและสังคม 
          2.2.2 ภรรยาน้อยอิจฉาริษยาและต้องการเอาชนะ
ผู้อื่น 

 
 จากตารางที่ 2 พบอัตลักษณ์ของภรรยาน้อยในละครโทรทัศน์ไทย 2 อัตลักษณ์ส าคัญ คือ อัตลักษณ์ทางกาย และ 
อัตลักษณ์ทางจิตใจ ซึ่งท้ังสองอัตลักษณ์ดังกล่าวมีรายละเอียดดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
1.อัตลักษณ์ทางกาย 
 อัตลักษณ์ทางกาย เป็นอัตลักษณ์ที่เกิดจากรูปลักษณ์ภายนอกหรือการแสดงออกทางพฤติกรรม ที่สามารถสังเกตได้
จากภายนอก จากการศึกษาพบอัตลักษณ์ทางกาย จ านวน 68 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 43.59 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1.1 ภรรยาน้อยสวย  

    อัตลักษณ์ภรรยาน้อยสวย เป็นอัตลักษณ์ที่สื่อถึงรูปลักษณ์ภายนอกของตัวละครที่ผู้อื่นมองว่า “สวย” หรือตัวละคร

ส านึกรู้ได้ว่า “สวย”  จากตัวบทที่ผู้วิจัยศึกษาทั้งหมด 156 ข้อความ พบอัตลักษณ์ภรรยาน้อยสวย จ านวน 22 ข้อความ คิดเป็น

ร้อยละ 14.10 โดยปรากฏกลวิธีที่ใช้น าเสนออัตลักษณ์ทั้งสิ้น 3 กลวิธี ได้แก่ 1) การเลือกใช้ค าศัพท์ เช่นค าว่า สวย สวยมาก น่ารัก 

แต่งตัว ท าผม 2) การใช้อุปลักษณ์ เช่นค าว่า นางฟ้า ดอกไม ้และการใช้ค าถามเชิงวาทศิลป์ ตามล าดับ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

สถานการณ์ : สายน้ าผึ้งแต่งตัวไปท างานมากกว่าปกติหลังจากเริ่มหลงรักพิศุทธิ์ 

 (1) รสสุคนธ์  : ผึ้ง เสร็จรึยังละลูกเดี๋ยวก็ไปท างานสายหรอก 

  สายน้ าผึ้ง : เสร็จเเล้วจ้า เสร็จเเล้วจ้า 

  รสสุคนธ์  : โอโห นีเ่เต่งหน้าท าผมซะสวยเชียว คนท้องนะไม่มีใครเขามามองหรอก 

  สายน้ าผึ้ง : หือ น้ารสไม่รู้อะไร บางทีการที่เราท้องไม่มีพ่อเนี่ยก็เรียกคะเเนนความสงสารได้เหมือนกัน 

  รสสุคนธ์  : เดี๋ยว ที่ผึ้งพูดแบบนี้เเสดงว่าผึ้งเจอใครอีกแล้วใช่มั้ย 

  สายน้ าผึ้ง : ผึ้งก็กะจะเปิดโอกาสให้ตัวเองเหมือนกัน คนดีๆที่เขาไม่รังเกียจอย่างผึ้งมันก็ต้องมีบ้าง  

     ผึ้งยังสาวยังสวย ท าไม ทีนงักั้งแต่งงานตั้งหลายทีไม่เห็นมีใครว่าไรมันเลย ผึ้งก็มีดีของผึ้ง 

     เหมือนกันนะ 

(ละครโทรทัศน์เรื่องสามตีีตรา) 
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 จากตัวอย่างที่ 1 แสดงอัตลักษณ์ภรรยาน้อยสวย ผ่านการเลือกใช้ค าศัพท์ ได้แก่ค าว่า สวย แต่งหน้า ท าผม มีดี สาว 

กลวิธีทางภาษาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าผู้ผลิตละครพยายามประกอบสร้างความหมายด้านบวกให้แก่กลุ่มภรรยาน้อยว่าสวย 

อันเกิดจากการปรุงแต่งเพื่อให้สวยและการที่ภรรยาน้อยมีความส านึกรู้ว่าตนสวยอยู่แล้ว ซึ่งความสวยนี้ก็มีส่วนท าให้ตัวละคร

ภรรยาน้อยเป็นท่ีสนใจของตัวละครเอกชายจนน าไปสู่การเป็นภรรยาน้อย 

 

 1.2 ภรรยาน้อยเสแสร้ง 

    อัตลักษณ์ภรรยาน้อยเสแสร้ง เป็นอัตลักษณ์ที่สื่อถึงพฤติกรรมของตัวละครที่ขัดแย้งกับลักษณะนิสัยจริงของตัว

ละคร จากตัวบทที่ผู้วิจัยศึกษาทั้งหมด 156 ข้อความ พบอัตลักษณ์ภรรยาน้อยเสแสร้ง จ านวน 17 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 

10.90  โดยปรากฏกลวิธีที่ใช้น าเสนออัตลักษณ์ทั้งสิ้น 6 กลวิธี ได้แก่ 1) การเลือกใช้ค าศัพท์ เช่นค าว่า กล้าหาญ ช่ืนชม ภูมิใจ 

เข้าใจ เสียใจ เพื่อลูก 2) การใช้มูลบท 3) การใช้วัจนกรรมผูกมัด 4) การใช้ค าถามเชิงวาทศิลป์ 5) การใช้อุปลักษณ์ เช่นค าว่า        

โยนอดีต และ 6) การกล่าวอ้าง ตามล าดับ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

สถานการณ์ : หลังเลิกงานแล้วแต่สายน้ าผึ้งยังไม่กลับบ้านเพราะรอให้พิศุทธ์ิมาพบว่าตนตั้งใจท างาน 

 (2) พิศุทธิ์  : เลิกงานเเล้วยังไม่กลับบ้านอีกเหรอครับ 

  สายน้ าผึ้ง : อ่อ ตายจริง ผึ้งท างานจนเพลินเลยลืมเวลาน่ะค่ะ 

  พิศุทธิ์  : กลับบ้านไปพักผ่อนเถอะครับ น่ีก าลังท้องอยู่ด้วยนะอย่าท างานหักโหมเกินไป 

  สายน้ าผึ้ง : ก็เพราะว่าท้องนี่ไงคะ เลยต้องท างานเพื่ออนาคตของลูก 

  พิศุทธิ์  : ผมเข้าใจนะครับว่าการเป็นซิงเกิ้ลมัมมันไม่ใช่เรื่องง่าย 

  สายน้ าผึ้ง : คุณพิศุทธ์ิ รู้เรื่องของผึ้งด้วยเหรอคะ 

  พิศุทธิ์  : อ่อ คือผมรู้มาจากหัวหน้าของคุณนะครับ 

  สายน้ าผึ้ง : เรื่องเเบบนี้มันปิดกันไม่มิดหรอกนะคะ คือที่ผึ้งต้องออกจากที่ท างานเก่าก็เพราะว่าท้องไม่มีพ่อค่ะ 

  พิศุทธิ์  : อ่อ เเต่ทุกคนที่น่ีเขาก็ช่ืนชมคุณมากนะครับ คุณเลือกที่จะโยนอดีตทิ้งเเล้วเริ่มต้นใหม่อย่างกล้าหาญ 

  สายน้ าผึ้ง : จริงเหรอคะ  

  พิศุทธิ์  : อย่าท้อนะครับ ลูกคุณจะต้องภูมิใจในตัวคุณ เช่ือผมนะ 

(ละครโทรทัศน์เรื่องสามตีีตรา) 

 

 จากตัวอย่างที่ 2 แสดงอัตลักษณ์ภรรยาน้อยเสแสร้ง ผ่านการเลือกใช้ค ากริยาและค าขยายกริยา เช่น ท างานจนเพลิน 

เพื่ออนาคตของลูก เพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจว่าตนเป็นขยันและตั้งใจท างานเพื่อลูก โดยมีการย้ าค าว่า ท้อง และ ลูก เพื่อเพิ่มความ      

น่าสงสารมากขึ้น ซึ่งการกระท าเช่นนี้ก็ท าให้ผู้ที่สนทนาด้วย ช่ืนชม และ ภูมิใจ ในพฤติกรรมของตัวละครภรรยาน้อย ที่เป็น

ผู้หญิงที่มีความ กล้าหาญ โดยการใช้อุปลักษณ์สิ่งของ ในค าว่า โยนอดีต และเริ่มใหม่อย่างเข้มแข็ง กลวิธีทางภาษาดังกล่าวแสดง

ให้เห็นว่าผู้ผลิตละครพยายามประกอบสร้างภาพท่ีดีให้แก่กลุ่มภรรยาน้อยในเบื้องต้นเพื่อให้เกิดความน่าเช่ือถือ และเข้าใจว่า    

ตัวละครนี้เป็นคนดี ทั้ง ๆ ที่แท้จริงแล้วตัวละครนี้แอบแฝงความต้องการบางอย่างไว้ดังในสถานการณ์นี้ที่สายน้ าผึ้งแกล้งอยู่ที่
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ท างานจนเย็นเพื่อให้พิศุทธ์ิสนใจตนและเห็นว่าตนเป็นคนตั้งใจท างานท้ัง ๆ ที่ตนไม่ได้ท างาน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้ผลิตละคร

ต้องการให้ผู้ชมติดตามต่อไป 

 1.3 ภรรยาน้อยร้ายกาจ 

    อัตลักษณ์ภรรยาน้อยร้ายกาจ เป็นอัตลักษณ์ที่สื่อถึงพฤติกรรมของตัวละครที่สื่อถึงความร้ายอันเกิดจากวาจาหรือ

การกระท า จากตัวบทที่ผู้วิจัยศึกษาทั้งหมด 156 ข้อความ พบอัตลักษณ์ภรรยาน้อยร้ายกาจ จ านวน 29 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 

18.59 แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ภรรยาน้อยปากร้าย และภรรยาน้อยมีพฤติกรรมร้าย โดยปรากฏกลวิธีที่ใช้น าเสนออัต

ลักษณ์ทั้งสิ้น 5 กลวิธี ได้แก่ 1) การเลือกใช้ค าศัพท์ เช่นค าว่า ร้าย เลว ปากร้าย หยาบคาย ตบ ทรยศ ท าร้าย แย่ง หน้าด้าน  

2) การใช้มูลบท 3) การใช้อุปลักษณ์ เช่นค าว่า งูพิษ พยาธิปากขอ 4) การใช้ค าถามเชิงวาทศิลป์ และ 5) การใช้ส านวน ตามล าดบั 

ดังตัวอย่างต่อไปนี ้

  1.3.1 ภรรยาน้อยปากร้าย เป็นอัตลักษณ์ที่บ่งถึงลักษณะของตัวละครภรรยาน้อยที่มักดุด่าว่าร้าย       

หยาบคาย มักพูดจากส่อเสียดหรือเสียดแทงผู้อื่น 

 

สถานการณ์ : เรยาต่อว่าเกียรติกรและก้องเกียรติที่บีบจนตนจนมุมและเผยธาตุแท้ของตน 

 (3) เกียรติกร : เรยา เธอมันไม่ต่างจากเด็ก ๆ เลยนะ ฝันว่าอยากจะเป็นนางฟ้า แต่เป็นนางฟ้าแค่สวยแต่รูป 

ปากร้าย หยาบคาย  

(ละครโทรทัศน์เรื่องดอกส้มสีทอง) 

   1.3.2 ภรรยาน้อยมีพฤติกรรมร้าย เป็นอัตลักษณ์ที่บ่งถึงลักษณะของตัวละครภรรยาน้อยที่มีพฤติกรรมไม่ดี 
อาทิ มักตบตีกับผู้อื่น ใส่ร้าย ให้ร้าย รวมถึงการตั้งใจแย่งสามีผู้อื่น 
 
สถานการณ์ : อรอินทร์มาหาเรื่องวิกันดาที่ท างานและต่อว่าวิกันดา จึงถูกวิกันดาตอบกลับ อรอินทร์จึงท้าตบกับวิกันดา 
  (4) วิกันดา   : ถ้าจะให้ฉันเป็นไดโนเสาร์เต่าลา้นปีฉันก็โอเคนะ เพราะมันก็ยังดูดีมีสง่าราศีกว่าพวกพยาธิ
       ปากขอ วัน ๆ ไม่ท าอะไรเที่ยวแต่ตระเวนขอสามีคนอื่นเขาไปทั่ว พอขอไม่ได้ละก็ แย่งเอา 
   อรอินทร ์ : คุณพี่พูดอย่างเนี้ยอยากจะตบกับอรเหรอคะ 
   วิกันดา   : ไม่หรอกค่ะ ถึงแม้ว่าฉันจะเคยบอกกับรุทธิ์นะคะว่าถ้าฉันอยู่ต่ ากว่านี้อีกนิดเดียวฉันคงจะตบ
       คุณให้คว่ าไปต่อหน้าต่อตาคนมาก ๆ แล้วก็จิกหัวขึ้นมาประจานความหน้าด้านไร้ยางอายของคุณ 
   วรนารี   : ตายละ แรงมากเลยแก 
   อรอินทร ์ : ก็สิคะ อรก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามือคุณพี่หนักแค่ไหน แต่ระวังนะ อรก็มีมือเหมือนกัน 
   วิกันดา   : มือฉันไม่ได้มีไว้ตบหรอกค่ะ แต่ถ้าคุณอรอยากจะตบล่ะก็เดี๋ยวฉันจะเรียกมือตบมาให้ นวลไงคะ 
       รู้รสมือกันดีแล้วนี่ 
   อรอินทร ์ : นี่คุณพี่ คุณพี่จัดให้อรอยู่ระดับเดียวกันกับนังนวลเหรอคะ 
   วิกันดา   : คนที่มีความคิดเหมือนกัน เอะอะก็จะตบจะตบ ถ้าไม่จัดให้อยู่ในระดับเดียวกันก็ไม่รู้จะจัดอยู่
       ในระดับไหนแล้วล่ะค่ะ 

(ละครโทรทัศน์เรื่องเมียหลวง) 
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จากตัวอย่างที่ 3 และ 4 แสดงอัตลักษณ์ภรรยาน้อยร้ายกาจ ผ่านการเลือกใช้ค ากริยา เช่น ปากร้าย หยาบคาย 

ตระเวน ขอ แย่ง ตบ การเลือกใช้ค าขยาย เช่น หน้าด้าน ไร้ยางอาย สื่อให้เห็นว่าตัวละครภรรยาน้อยมีลักษณะปากร้าย หยาบ

คาย มักแย่งสามีคนอื่น โดยสังเกตจากค าผู้ที่สนทนาด้วยใช้คือมีการใช้อุปลักษณ์เปรียบตัวละครภรรยาน้อยเป็น พยาธิปากขอ 

ซึ่งเป็นสัตว์ที่แย่งอาหารของมนุษย์ เปรียบเหมือนภรรยาน้อยที่มักแย่งสามีผู้อื่น อีกทั้งยังมีการใช้มูลบท อรก็มีมือเหมือนกัน 

เอะอะก็จะตบจะตบ ที่ท าให้ผู้ชมตีความได้ว่าตัวละครตัวนี้พร้อมที่จะใช้ก าลังเพื่อแก้ปัญหาอยู่ตลอดสิ่งเหลา่นี้ถือเป็นพฤติกรรม

ที่ร้ายของภรรยาน้อย 

 
2.อัตลักษณท์างจิตใจ  
  อัตลักษณ์ทางจิตใจ เป็นอัตลักษณ์ที่เกิดจากความรู้สึกนึกคิดที่อยู่ภายในจิตใจของตัวละครภรรยาน้อย อันสังเกตได้จาก
ค าพูดที่ตัวละครใช้เพื่อบ่งความคิดแความรู้สึก จากการศึกษาพบอัตลักษณ์ทางจิตใจ จ านวน 88 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 56.41 
แบ่งเป็นอัตลักษณ์ทางจิตใจที่เกี่ยวกับตนเองและอัตลักษณ์ทางจิตใจที่เกี่ยวกับผู้อื่น ดังรายละเอียดต่อไปนี ้

 2.1 อัตลักษณ์ทางจิตใจที่เกี่ยวกับตนเอง เป็นอัตลักษณ์ที่เกิดจากความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อตนเองที่ส่งผลต่อการเป็น

ภรรยาน้อย 

            2.1.1 ภรรยาน้อยไม่ยึดมั่นในคุณงามความด ี

       อัตลักษณ์ภรรยาน้อยไม่ยึดมั่นในคุณงามความดี เป็นอัตลักษณ์ที่สื่อถึงจิตใจของตัวละครถึงการตั้งใจ

กระท าความผิด ไม่ยึดถือคุณธรรมที่ดีงาม ยอมท าทุกอย่างได้เพื่อความสุขของตนเอง จากตัวบทที่ผู้วิจัยศึกษาทั้งหมด 156 

ข้อความ พบอตัลักษณ์ภรรยาน้อยไม่ยึดมั่นในคุณงามความดี จ านวน 37 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 23.72 โดยปรากฏกลวิธีที่ใช้

น าเสนออัตลักษณ์ทั้งสิ้น 5 กลวิธี ได้แก่ 1) การเลือกใช้ค าศัพท์ เช่นค าว่า รู้ว่าผิด ผิดศีลธรรม ต้นง้ิว เมียน้อย นรก สวรรค์    

2) การใช้มูลบท 3) การใช้ค าถามเชิงวาทศิลป์ 4) การใช้อุปลักษณ์ เช่นค าว่า ใจบอด มือที่สาม และ 5) การใช้ส านวน 

ตามล าดับ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

สถานการณ์ : สายน้ าผึ้งไปมอบต้นง้ิวให้กันตาในงานแต่ง จึงถูกรสสุคนธ์ผู้เป็นน้าต่อว่า 

 (5) รสสุคนธ ์ : คนที่ควรจะได้ต้นง้ิวมันไม่ใช่หนูก้อยหรอกมันควรจะเป็นผึ้งมากกว่า น้าเคยเตือนผึ้งเรื่องคุณศิวา

     แล้วนะว่าให้ผึ้งท าใจว่าอะไรที่คิดว่ามันแน่นอนมันก็อาจจะไม่แน่นอนก็ได้แตผ่ึ้งไมเ่คยฟังน้าเลย 

  สายน้ าผึ้ง : แล้วที่ผึ้งท าทุกอย่างเนี่ยผึ้งท าเพื่อใครถ้าไม่ใช่ความสบายของเรา ถ้าน้าไม่ขอบคุณผึ้ง น้าก็อย่า

     มาขวาง  

  รสสุคนธ ์ : ถ้าสิ่งที่ผึ้งท ามันดี น้าก็ไม่ขวางหรอก แต่น้าถามผึ้งหน่อยเหอะ เดี๋ยวผึ้งก็วิ่งไปทางคุณศิวาที 

     คุณพิศุทธิ์ที แล้วมันมีความสุขตรงไหนล่ะผึ้ง  

  สายน้ าผึ้ง : แล้วการที่ผึ้งเป็นคนดี มันมีความสุขตรงไหนล่ะน้ารส ผึ้งอดทนเป็นเพื่อนที่ดีของกั้ง เป็นเมียที่ดี

     ของคุณภู เป็นผู้หญิงท่ีแสนดีของคุณพิศุทธิ์ แล้วก็เป็นของเล่นของคุณศิวา ผึ้งยอมเป็นทุกอย่าง 

     แล้วสุดท้ายผึ้งได้อะไร ได้เป็นแค่ผู้หญิงขี้แพ้ ท่ีต้องมานั่งเลี้ยงลูกไม่มีพ่ออย่างนี้น่ะเหรอ  

   

รสสุคนธ ์ : แต่ทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ย ผึ้งเลือกเองนะ แล้วไม่ใช่ว่าคนอ่ืนเขาจะไม่ให้อะไรผึ้ง อย่างน้อยคุณ 
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     ศิวาก็ให้ผึ้งมาตั้งมากมาย ผึ้งก็น่าจะจบสิ 

  สายน้ าผึ้ง : ผึ้งไม่จบมันง่าย ๆ หรอก เพราะว่าคนอย่างผึ้งเนี่ย ถ้าได้อะไรแล้ว มันต้องไม่ใช่เศษเงินพวกนี้ 

     แต่มันต้องได้ให้คุ้ม 

(ละครโทรทัศน์เรื่องสามตีีตรา) 

 

 จากตัวอย่างที่ 5 แสดงอัตลักษณ์ภรรยาน้อยไม่ยึดมั่นในคุณงามความดี ผ่านการเลือกใช้ค านาม เช่น ต้นง้ิว ความ

สบาย การเลือกใช้ค ากริยา เช่น เลือกเอง สื่อให้เห็นว่าตัวละครภรรยาน้อยเป็นผู้ที่ เลือก จะท าผิดศีลธรรมด้วยตนเอง ทั้งนี้ก็

ท าเพื่อ ความสบาย ของตนและครอบครัว โดยตัวละครภรรยาน้อยไม่รู้สึกว่าการยึดถือความดีจะท าให้ตนมีความสุข จึงเลือกท่ี

จะท าเช่นนี้ สะท้อนผ่านการใช้ค าถามเชิงวาทศิลป์ การที่ผึ้งเป็นคนดี มันมีความสุขตรงไหน ได้อะไร โดยยืนยันว่าจะไม่หยุด

กระท าเช่นนี้ผ่านใช้การมูลบท ไม่จบมันง่าย ๆ สื่อถึงว่าเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้าน้ีและยังคงด าเนินต่อไป 

 

            2.1.2 ภรรยาน้อยมีภูมิหลังต้อยต่ าเป็นปมด้อยในจิตใจ 

       อัตลักษณ์ภรรยาน้อยมีภูมิหลังต้อยต่ าเป็นปมด้อยในจิตใจ เป็นอัตลักษณ์ที่สื่อถึงจิตใจของตัวละครอัน

เกิดจากความต่ าต้อยทางฐานะ การขาดความรัก การไม่เหมือนคนอื่น จากตัวบทที่ผู้วิจัยศึกษาทั้งหมด 156 ข้อความ พบ      

อัตลักษณ์ภรรยาน้อยคิดว่าตนไม่มีค่าจ านวน 15 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 9.62 โดยปรากฏกลวิธีท่ีใช้น าเสนออัตลักษณ์ทั้งสิ้น 

4 กลวิธี ได้แก่ 1) การเลือกใช้ค าศัพท์ เช่นค าว่า ไร้ค่า ยอม อาย ดูถูก 2) การใช้มูลบท 3) การใช้ค าถามเชิงวาทศิลป์ และ 4) 

การใช้อุปลักษณ์ เช่นค าว่า ก้อนกรวด เศษดิน  ตามล าดับ ดังตัวอย่างต่อไปนี้     

 

สถานการณ์ : เรยาอัดอั้นตันใจหลังจากถูกเด่นจันทร์ต่อว่าเรื่องฐานะที่ต่ าต้อย เมื่อกลับมาถึงบ้านจึงร้องไห้และต่อว่าล ายอง 

       ผู้เป็นแม่ 

 (6) เรยา : แม่ ท าไมแม่ถึงต้องไปเป็นคนใช้ฮะ ท าไม 

  ล ายอง : อะไรลูก 

  เรยา : ท าไมแม่ไม่เลือกท างานให้มันดี ๆ หน่อย ท าไมถึงไม่ไปเป็นครู เป็นพยาบาล เป็นเสมียนก็ได้อะ 

     ท าไมถึงเลือกมาเป็นคนใช้ ท าไมแม่ไม่เลือกท างานท่ีลูกจะได้ไม่ต้องอายเขา ท าไมไม่เลือกคนที่

     จะมาเป็นพ่อฟ้าให้มันดี ๆ หน่อย ฟ้าจะได้ไม่ต้องอายเขาเวลามีคนถามถึงพ่อ ท าไมถึงเลือก

     แขกยาม ฟ้าไม่ได้อยากมีพ่อเป็นแขกยาม รู้ไหม เวลามีคนถามว่าพ่อฟ้าเป็นอะไร ฟ้าไม่อยาก

     ตอบเลย ฟ้าอายเขา แม่เข้าใจไหม  

  ล ายอง : ฟ้า ท าไมว่าแม่อย่างน้ี 

  เรยา : แม่หยุดร้องสักทีได้ไหม ฟ้าร าคาญ ท าไมฉันถึงไม่เหมือนคนอื่น ท าไมต้องเกิดมาจน ท าไมต้อง

     เกิดมาต่ าต้อย  

(ละครโทรทัศน์เรื่องดอกส้มสีทอง) 
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 จากตัวอย่างที่ 6 แสดงอัตลักษณ์ภรรยาน้อยมีภูมิหลังต้อยต่ าเป็นปมด้อยในจิตใจ ผ่านการใช้ค าถามเชิงวาทศิลป์ซ้ า ๆ 

โดยย้ าค าว่า ท าไม ได้แก่ ท าไมแม่ถึงต้องไปเป็นคนใช้ ท าไมถึงเลือกมาเป็นคนใช้ ท าไมแม่ไม่เลือกท างานให้มันดี ๆ หน่อย 

ท าไมถึงไม่ไปเป็นครู  ท าไมแม่ไม่เลือกท างานที่ลูกจะได้ไม่ต้องอายเขา ท าไมไม่เลือกคนที่จะมาเป็นพ่อฟ้าให้มันดี ๆ หน่อย 

ท าไมฉันถึงไม่เหมือนคนอ่ืน ท าไมต้องเกิดมาจน ท าไมต้องเกิดมาต่ าต้อย การใช้กลวิธีเช่นนี้มิได้ต้องการให้ผู้ฟังตอบแต่เป็นการ

เน้นย้ าความรู้สึกของตนว่าตนรู้สึกต่ าต้อยด้อยค่า ไม่เหมือนกันคนอ่ืน อีกท้ังยังมีการเน้นย้ าด้วยการใช้ค ากริยา ในค าว่า อาย 

เพื่อแสดงถึงความรู้สึกลึก ๆ ที่เป็นปมด้อยของตัวละครอีกด้วย 

 

 2.2 อัตลักษณ์ทางจิตใจที่เกี่ยวกับผู้อื่น เป็นอัตลักษณ์ที่เกิดจากความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อคนรอบตัว ทั้งครอบครัวและ

สังคม ท่ีส่งผลต่อการเป็นภรรยาน้อย 

            2.2.1 ภรรยาน้อยไม่คิดถึงครอบครัวอื่นและสังคม 

         อัตลักษณ์ภรรยาน้อยไม่คิดถึงครอบครัวอื่นและสังคม เป็นอัตลักษณ์ที่สื่อถึงจิตใจของตัวละครที่ว่าเห็นแก่

ตัว ท าทุกอย่างได้เพื่อตนเองและคนที่หมายปอง โดยไม่สนใจคนรอบข้างโดยเฉพาะครอบครัวของคนอื่น จากตัวบทที่ผู้วิจัย

ศึกษาทั้งหมด 156 ข้อความ พบอัตลักษณ์ภรรยาน้อยไม่คิดถึงครอบครัวอื่นและสังคม จ านวน 24 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 

15.38 โดยปรากฏกลวิธีที่ใช้น าเสนออัตลักษณ์ทั้งสิ้น 3 กลวิธี ได้แก่ 1) การเลือกใช้ค าศัพท์ เช่นค าว่า ไม่อาย ไม่สน หน้าด้าน       

เรื่องของฉัน 2) การใช้ค าถามเชิงวาทศิลป์ และ 3) การใช้มูลบท ตามล าดับ ดังตัวอย่างต่อไปนี้     

 

สถานการณ์ : อรอินทร์เล่าให้ถาวรผู้เป็นพี่ชายฟังว่าตนไปเที่ยวกับอนิรุทธิ์ซึ่งเป็นสามีวิกันดา 

 (7) ถาวร : ไม่ส านึกหรือไง ที่ออฟฟิซเขานินทากันท่ัว 

  อรอินทร ์ : แล้วไง ก็อรเคยบอกแล้วไง ใครซุบซิบนินทาก็ไล่มันออกไป แต่อีกไม่นานหรอกนะ อีพวกปาก

     หอยปากปูก็คงเลิกนินทาแล้วแหละ เพราะพี่รุทธิ์อะ ก าลังจะหย่ากับเมียเขาแล้วก็มาแต่งงานกับอร 

  ถาวร  : อะไรนะ น่ีแกถึงขั้นแย่งผัวชาวบ้านเขา แกไม่อายเลยเหรอ 

  อรอินทร์  : ก็ด้านได้ อายอดค่ะ 

(ละครโทรทัศน์เรื่องเมียหลวง) 
 

 จากตัวอย่างที่ 7 แสดงอัตลักษณ์ภรรยาน้อยไม่คิดถึงครอบครัวอื่นและสังคม ผ่านการเลือกใช้ค าถามเชิงวาทศิลป์ว่า     
แล้วไง แสดงถึงการไม่สนใจค าพูดของสังคม และเมื่อคู่สนทนาด้วยผู้เป็นพี่ชายตอบกลบัด้วยค าถามเชิงวาทศิลป์ไปว่า  ไม่ส านึก
หรือไง แกไม่อายเลยเหรอ ตัวละครภรรยาน้อยกลับตอบมาด้วยการใช้ส านวนว่า ด้านได้อายอด นั่นแสดงถึงผู้ผลิตละคร
ต้องการสร้างภาพตัวละครภรรยาน้อยให้มีลักษณะไม่คิดถึงใจใคร ไม่ว่าจะคนในสังคมหรือครอบครัวอื่น ๆ จึงถูกสังคมลงโทษ
ด้วยการรวมกลุ่มนินทา สังคมไม่ยอมรับ และอื่น ๆ ซึ่งการกระท าท่ีไม่คิดถึงใจใครและไม่สนใจค าตักเตือนของใครเช่นน้ี น าไปสู่
การท าผิดคือการเป็นภรรยาน้อยได้โดยง่าย 
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2.2.2 ภรรยาน้อยอิจฉาริษยาและต้องการเอาชนะผู้อื่น 
                อัตลักษณ์ภรรยาน้อยอิจฉาริษยาและต้องการเอาชนะผู้อื่น เป็นอัตลักษณ์ที่สื่อถึงจิตใจของตัวละคร
ที่ว่าอยากได้อยากมีเหมือนคนอื่น ต้องการเอาชนะศัตรู อีกทั้งยังเป็นผู้แพ้ไม่ได้ จากตัวบทที่ผู้วิจัยศึกษาทั้งหมด 156 ข้อความ 
พบอัตลักษณ์ภรรยาน้อยอิจฉาริษยาและต้องการเอาชนะจ านวน 12 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 7.69 โดยปรากฏกลวิธีที่ใช้
น าเสนออัตลักษณ์ทั้งสิ้น 4 กลวิธี ได้แก่ 1) การเลือกใช้ค าศัพท์ เช่นค าว่า อิจฉา ริษยา เจ้าคิดเจ้าแค้น แค้น 2) การใช้มูลบท  
3) การใช้อุปลักษณ์ เช่นค าว่า แพ้ ชนะ หมาบ้า และ 4) การใช้ค าถามเชิงวาทศิลป์ ตามล าดับ ดังตัวอย่างต่อไป 
 
สถานการณ์ : สายน้ าผึ้งไปท่ีงานแต่งของกันตาและมอบต้นง้ิวให้กับกันตา 
  (8) รสสุคนธ ์ : ท าไมผึ้งต้องท าแบบนี้ หนูก้อยเขาไปท าอะไรให้ผึ้ง ท าไมต้องไปท าให้เขาอายด้วย 
   สายน้ าผึ้ง : ก็เพราะว่านังก้อยมันเป็นน้องนังกั้งไง น้ารสลองคิดดูสิ ต่อไปถ้านังกั้งมันรู้ว่านอกจากผึ้งจะได้
       ผัวมันแล้ว ผึ้งยังได้ผัวน้องสาวมันอีก ดูสิ มันจะเจ็บปางตายแค่ไหน  
   รสสุคนธ ์ : นี่น้าเลี้ยงผึ้งผิดตรงไหนเนี่ย ท าไมผึ้งถึงเป็นคนที่มีจิตใจหมกมุ่นอยู่กับความอิจฉาริษยา มันท า
       ให้ผึ้งตาบอด ใจบอด จนไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรช่ัว ผึ้งรู้ไหมว่าตอนนี้ผึ้งอะเหมือนหมาบ้าเข้าไปทุกทีแล้ว 
   สายน้ าผึ้ง : น้ารส อย่าเพิ่งใช้ค านี้กับผึ้งเลย ให้น้ารสรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นซะก่อนนะ แล้วน้ารสค่อยมาด่า
       ผึ้งทีเดียว เพราะว่ามันอาจจะมากกว่าค าว่าหมาบ้าก็ได้ 

(ละครโทรทัศน์เรื่องสามตีีตรา) 

 

 จากตัวอย่างที่ 8 แสดงอัตลักษณ์ภรรยาน้อยอิจฉาริษยาและต้องการเอาชนะผู้อื่น ผ่านการเลือกใช้ค านาม เช่น 

ความอิจฉาริษยา การใช้ค าถามวาทศิลป์จากคู่สนทนาผู้เป็นน้าว่า น้าเลี้ยงผึ้งผิดตรงไหน ท าไมผึ้งถึงเป็นคนท่ีมีจิตใจหมกมุ่นอยู่

กับความอิจฉาริษยา เป็นเครื่องเน้นย้ าว่าตัวละครภรรยาน้อยเป็นผู้ที่มีจิตใจริษยาและต้องการเอาชนะผู้อื่น นอกจากนั้นยังมี

การใช้อุปลักษณ์ เช่น ใจบอด หมาบ้า ที่แสดงภาพของภรรยาน้อยได้ชัดเจนยิ่งขึ้น กลวิธี เหล่านี้แสดงให้เห็นว่าผู้ผลิตละคร

พยายามประกอบสร้างความหมายด้านลบให้แก่กลุ่มภรรยาน้อยว่าเป็นคนที่ภายในจิตใจมีแต่ความริษยา จนน าไปสู่การเป็น

ภรรยาน้อยอันเกิดจากการต้องการเอาชนะ 

 

 สรุปและอภิปรายผล 
 การศึกษาอัตลักษณ์ของภรรยาน้อยในละครโทรทัศน์ไทย กลุ่มตัวอย่างคือละครโทรทัศน์ 3 เรื่อง ได้แก่ เมียหลวง 
(2552) ดอกส้มสีทอง (2554) และสามีตีตรา (2557) มีตัวบทที่ศึกษารวมทั้งสิ้น 156 ข้อความ วิเคราะห์ตัวบทวิเคราะห์ตัวบท
โดยใช้กรอบแนวคิดของแฟร์คลาฟ  (Fairclough, 1989) และใช้วิธีการศึกษาของ จันทิมา อังคพนิชกิจ (2560) ณัฐพร พาน
โพธิ์ทอง (2556) และชัชวดี ศรลัมพ์ (2548) และวิเคราะห์ตัวบทเพื่อหาอัตลักษณ์ใช้แนวคิดอัตลักษณ์ของศิริพร ภักดีผาสุข 
(2561)  
 ผลการศึกษาพบว่า อัตลักษณ์ของภรรยาน้อยในละครโทรทัศน์ไทย แบ่งเป็น 2 อัตลักษณ์ส าคัญ คือ อัตลักษณ์ทาง
กาย จ านวน 68 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 43.59 และอัตลักษณ์ทางจิตใจ จ านวน 88 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 56.41 1)       
อัตลักษณ์ทางกาย ปรากฏอัตลักษณ์ของภรรยาน้อยดังนี้ 1.1) ภรรยาน้อยสวย 1.2) ภรรยาน้อยเสแสร้ง และ 1.3) ภรรยาน้อย
ร้ายกาจ 2) อัตลักษณ์ทางจิตใจ ประกอบไปด้วย 2.1) อัตลักษณ์ทางจิตใจที่เกี่ยวกับตนเอง ได้แก่ 2.1.1) ภรรยาน้อยไม่ยึดมั่นใน
คุณงามความดี 2.1.2) ภรรยาน้อยมีภูมิหลังต้อยต่ าเป็นปมด้อยในจิตใจ และ 2.2) อัตลักษณ์ทางจิตใจที่เกี่ยวกับผู้อื่น ได้แก่ 
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2.2.1) ภรรยาน้อยไม่คิดถึงครอบครัวอื่นและสังคม 2.2.2) ภรรยาน้อยอิจฉาริษยาและต้องการเอาชนะผู้อื่น อัตลักษณ์ดังกล่าว
ปรากฏอัตลักษณ์ด้านบวกเพียงอัตลักษณ์เดียว คือ อัตลักษณ์ภรรยาน้อยสวย นอกเหนือจากนั้นล้วนเป็นอัตลักษณ์ด้านลบ
ทั้งสิ้น แสดงให้เห็นว่าผู้ผลิตละครโทรทัศน์ต้องการสื่อความหมายด้านลบให้ภรรยาน้อยมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐาน
ของสังคม จึงน าเสนอภาพภรรยาน้อยเป็นผู้หญิงนิสัยไม่ดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ อภิรัตน์ รัทยานนท์ (2547) ที่ได้ศึกษาเรื่อง 
“กระบวนการสร้างความเป็นจริงทางสังคมของตัวละครนางร้ายในละครโทรทัศน์” ผลการวิจัยพบว่า ผู้ผลิตละครโทรทัศน์
เสนอภาพนางร้ายเป็นผู้หญิงนิสัยไม่ดี ไม่มีคนปรารถนาจะอยู่ใกล้ มักกระท าสิ่งช่ัวร้ายต่าง ๆ โดยไม่ค านึงถึงผลกระทบที่จะเกดิ
ขึ้นกับผู้อื่น และท าทุกอย่างได้เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง  
 
 ส่วนด้านกลวิธีทางภาษาที่ใช้ในการน าเสนออัตลักษณ์พบทั้งสิ้น 7 กลวิธี ได้แก่ การเลือกใช้ค าศัพท์ การใช้มูลบท 
การใช้ค าถามเชิงวาทศิลป์ การใช้อุปลักษณ์ การใช้วัจนกรรม การใช้ส านวน และการกล่าวอ้าง ตามล าดับ 
 
 ผู้วิจัยพบข้อสังเกตว่า เหตุที่ผู้ผลิตละครโทรทัศน์สร้างอัตลักษณ์ของตัวละครภรรยาน้อยออกมาเช่นนี้ก็เพราะผู้ผลิต
ละครโทรทัศน์ต้องการสอดแทรกค่านิยมเกี่ยวกับสถาบันครอบครัวให้รักและซื่อสัตย์ต่อสามีภรรยาของตน และหากไม่ปฏิบัติ
ตามบรรทัดฐานเหล่านี้ ก็จะต้องได้รับโทษจากสังคมเหมือนอย่างที่ตัวละครภรรยาน้อยได้รับ อีกนัยหนึ่งก็แสดงถึงความไม่เท่า
เทียมกันระหว่างหญิงและชาย ในประเด็นที่ว่าตัวละครเอกชายก็มีความผิดที่มีภรรยาน้อยแต่ผู้ผลิตละครมิได้เสนอภาพการ
ลงโทษตัวละครนี้แต่อย่างใด หากแต่เสนอเพียงภาพการลงโทษตัวละครภรรยาน้อยผู้เป็นเพศหญิง ประเด็นนี้สอดคล้องกับ
งานวิจัยของรัชดา แดงจ ารูญ (2538) ที่ได้ศึกษาเรื่อง “ภาพของโสเภณีในละครโทรทัศน์ ปี 2535” ผลการวิจัยพบว่า ภาพของ
โสเภณีที่ถูกน าเสนอเป็นไปในทางลบเกิดจากอุดมการณ์ความเหนือของเพศชายที่ปรากฏอยู่ในทุกมิติของสังคม ท าให้ความผิด
ทุกอย่างตกอยู่ที่ผู้หญิงเท่านั้น อย่างไรก็ตาม แม้ละครโทรทัศน์ได้น าเสนออัตลักษณ์ของภรรยาน้อย และบทลงโทษทางสังคม 
แต่ตัวละครภรรยาน้อยก็เป็นเพียงภาพจ าลองชีวิต ซึ่งอาจไม่ได้มีผลหรือเป็นอุทาหรณ์ให้ผู้หญิงในสังคมจริง เพราะผู้หญิงบาง
คนยังยินดีเป็นภรรยาน้อยด้วยความตั้งใจ หรืออยู่ในสถานภาพภรรยาน้อยโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ทั้งนี้การเลือกละครโทรทัศน์ใน
ครั้งนี้พิจารณาเพียงปีที่ออกอากาศ ผลการวิเคราะห์อาจไม่ได้อัตลักษณ์ของภรรยาน้อยที่สัมพันธ์กับยุคสมัยที่ออกอากาศอย่าง
แท้จริง เพราะตัวบทที่น ามาผลิตละครโทรทัศน์เป็นตัวบทที่ประพันธ์คนละยุคสมัย และการเลือกละครโทรทัศน์ทั้ง 3 เรื่องนี้
มิใช่ตัวแทนของอัตลักษณ์ภรรยาน้อยทั้งหมด เพราะมีละครโทรทัศน์อีกหลายเรื่องที่ไม่ได้ใช้ในงานวิจัยนี้และอาจน าเสนอ      
อัตลักษณ์ภรรยาน้อยที่ดี ประสบความสุข หรือส าเร็จในบั้นปลายได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาอัตลักษณ์ของตัวละครภรรยาน้อยที่ปรากฏในละครโทรทัศน์จากมุมมองด้านภาษา ยังมี
ประเด็นอ่ืน ๆ ที่สามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตลักษณ์ได้ เช่น 
 1. การศึกษาอัตลักษณ์ของภรรยาน้อยจากกลุ่มข้อมูลอื่น ๆ ทั้งนี้อาจเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นแง่มุมที่น่าสนใจและ
เข้าใจอัตลักษณ์ภรรยาน้อยมากยิ่งขึ้น 
 2. การศึกษาอัตลักษณ์ของตัวละครในละครโทรทัศน์ตัวอ่ืน ๆ เช่น ภรรยาหลวง ตัวละครเอกชาย คนรับใช้ ฯลฯ 
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กลวิธีทางภาษาในนิตยสารดิจิทัล Krua.co : กรณีศึกษาหมวดหมู่ “Cooking”* 
Linguistic Strategies in Krua.co Digital Magazine : Case Studies of “Cooking” Category 

 
จีอึน ยัง1 
สุรีย์รัตน์ บ ารุงสุข2 
บุญเลิศ วิวรรณ์3 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลวิธีทางภาษาในการเขียนบทความที่ปรากฏในนิตยสารดิจิทัล Krua.co ซึ่งเป็น
นิตยสารที่ใช้สื่อดิจิทัลในการเผยแพร่บทความเกี่ยวกับอาหารโดยเปลี่ยนรูปแบบจากสื่อสิ่งพิมพ์ ผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจงในหมวดหมู่ “Cooking” ซึ่งประกอบไปด้วย 4 หัวข้อย่อย ได้แก่ 1) ท าอาหารยากตรงไหน 2) Cook to Know  
3) ขนมไทยจงเจริญ 4) Cooking Essential จากเว็บไซต์ https://krua.co/cooking ตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 ได้ข้อมูลทั้งสิ้นจ านวน 109 บท การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยวิเคราะห์กลวิธีทางภาษาในการเขียนบทความ
เพื่อพิจารณาความหมายของข้อความและบริบทการใช้ภาษา โดยประมวลกรอบแนวคิดจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ผลการศึกษาพบว่าผู้เขียนบทความในนิตยสารดิจิทัล Krua.co ใช้กลวิธีทางภาษา ทั้งหมด 7 กลวิธี ได้แก่ 1) การ
เลือกใช้ถ้อยค าแสดงทัศนะ 2) การสร้างความเป็นกันเอง 3) การใช้ค าถามเชิงวาทศิลป์ 4) การกล่าวถึงปัญหา 5) การใช้
ถ้อยค าโน้มน้าวหรือเชิญชวน 6) การกล่าวอ้าง และ7) การให้ค าแนะน า ซึ่งสังเกตได้ว่าผู้เขียนบทความเลือกใช้กลวิธีทาง
ภาษาหลากหลายกลวิธีเพื่อน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับอาหารและเพื่อโน้มน้าวใจผู้อ่านเปลี่ยนความคิด  ความเช่ือเกี่ยวกับการ
ท าอาหารว่าการท าอาหารด้วยตนเองนั้นเป็นเรื่องง่ายและท าให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกคล้อยตามสิ่งที่ผู้เขียนต้องการ 
 

ค ำส ำคัญ:  กลวิธีทางภาษา  นิตยสารดิจิทัล  Krua.co 
 

Abstract 
 This research is aimed to study Linguistic Strategies in Krua.co Digital Megazine which is  a magazine 
that uses digital media to publish food articles by changing formats from print media. The data were 
collected from “Cooking” category which consists of 4 sub categories including 1) Why do people think 
cooking is hard? 2) Cook to Know 3) Prosperity of Thai desserts and 4) Cooking Essential from the website 
https://krua.co/cooking from May 2018 to March 2019, 109 articles in total. The analysis of linguistic 
strategies is based on the conceptual framework of relevant documents and research to consider the 
meaning of discourse and language usage context.  
 The results of the study showed that the authors of Krua.co digital magazine use 7 linguistic 
strategies including 1) Using of lexical selection to express opinions 2) Creating a friendly environment  3) 

                                                           
*บทความวิจัยนี้เป็นสว่นหนึง่ของวิทยานพินธ์เรื่องกลวธิีทางภาษาในนิตยสารดจิิทัล Krua.co 
1 นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2 อาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์หลกั อาจารย์ประจ าภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 
3 อาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานิพนธร์่วม อาจารย์ประจ าภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์
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Rhetorical questions 4) Telling the problem 5) Using of persuasive lexicon 6) Claiming and 7) Provision of 
recommendation. It means that the author uses many linguistic strategies to present food articles and to 
persuade readers to change their thoughts and beliefs that cooking by yourself is easy and make readers 
act according to what the author wants. 
 
Keywords:  Linguistic Strategies, Digital Magazine, Krua.co 
 
บทน า 
 ความต้องการด้านร่างกาย (Physiological Need) ถือเป็นบันไดขั้นแรกที่มนุษย์พึงมีในการใช้ด ารงชีวิต อันประกอบ
ไปด้วย อาหาร อากาศ น้ า เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค (Maslow, 1998) อาหารจึงถือว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานเพื่อให้
มนุษย์สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ ดังนั้น การท าให้ผู้อ่านสนใจการท าอาหารจึงเป็นเรื่องส าคัญ โดยสื่อแต่ละประเภทท าหน้าที่ใน
การส่งสารเกี่ยวกับอาหารในลักษณะที่แตกต่างกัน ด้วยสาเหตุนี้จึงมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารจากสื่อหลายประเภท 
ทั้งสื่อดิจิทัลและสื่อสิ่งพิมพ์ 
 สื่อดิจิทัลเป็นสื่อที่ได้รับความสนใจในยุคปัจจุบันโดยเป็นสื่อที่ตอบสนองความต้องการของผู้อ่านที่นิยมใช้เครื่องมือ
สื่อสารเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการรับสาร ทักษิณา ชัยอิทธิพรวงศ์ (2560: 180-183) กล่าวว่า ในศตวรรษที่ 21 สื่อ
ดิจิทัลส่งผลกระทบต่อทิศทางของนิตยสาร กล่าวคือ สื่อดิจิทัลท าให้เกิดนิตยสารดิจิทัลซึ่งเป็นสื่อที่สร้างภาพลักษณ์คว าม
ทันสมัยให้แก่สื่อนิตยสารโดยยังคงรักษารูปแบบสื่อมวลชนในสังคม 
 นิตยสารดิจิทัล Krua.co เป็นนิตยสารที่ใช้สื่อดิจิทัลโดยเปลี่ยนแปลงรูปแบบจากนิตยสารสื่อพิมพ์เป็นนิตยสารสื่อ
ดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2561 เพื่อปรับตัวให้เข้ากับโลกในยุคดิจิทัลและให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคน
สมัยใหม่ ซึ่งนิตยสาร Krua.co เผยแพร่บทความเกี่ยวกับอาหาร ตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบ อุปกรณ์การท าครัว วิธีการท าอาหาร 
รวมถึงเคล็ดลับในการท าครัวต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อท าให้ผู้อ่านสนใจติดตามนิตยสารดิจิทัล Krua.co มากขึ้น ผู้วิจัยสังเกตเห็นว่า
ภาษาที่ใช้ในนิตยสารดิจิทัลฉบับนี้ มีการใช้ภาษาที่ดึงดูดใจผู้อ่าน ชวนให้ติดตามอ่านบทความต่อในนิตยสาร  Krua.co ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี ้
 
 ตัวอย่าง มันง่ายกว่าที่คิดมากกกก... ไม่เช่ือลองอ่านบทความนี้ให้จบ แล้วไปเข้าครัวลองท าดู จะเข้าใจว่าท าสเต๊ก
กินเองที่บ้านมันเรื่องหมูๆ 

  (ท าอาหารยากตรงไหน: Steak at home perfect every time!, วันท่ี 22 พ.ค. 61) 
  
 จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นกลวิธีทางภาษาในการเขียนบทความ ได้แก่ การเลือกใช้ถ้อยค าแสดงทัศนะ         ดัง
ข้อความ ‘ง่าย’ ‘เรื่องหมูๆ’ เพื่อแสดงทัศนะของผู้เขียนว่าการท าอาหารเป็นเรื่องที่ไม่ยาก นอกจากนี้ยังสร้างความเป็นกันเอง
ในการสื่อสาร ดังข้อความ ‘มากกกก...’ และการใช้ถ้อยค าโน้มน้าวหรือเชิญชวน ดังข้อความ ‘ลองอ่านบทความนี้ให้จบ’ ‘เข้า
ครัวลองท าดู’ เพื่อท าให้ผู้อ่านคล้อยตามความต้องการของผู้เขียนในการติดตามบทความและท าอาหารด้วยตนเอง สังเกตได้ว่า
กลวิธีทางภาษาในการเขียนบทความที่ปรากฏในนิตยสารดิจิทัล  Krua.co มีลักษณะเฉพาะในการน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ
อาหาร  
 จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า มีงานวิจัยที่ศึกษากลวิธีทางภาษาในนิตยสารไว้บ้างแล้ว
จ านวนหนึ่ง เช่น งานวิจัยของ ยาภา ลิ่วเจริญชัย (2548) ศึกษาปริจเฉทแบบทดสอบในนิตยสารไทย ซึ่งเป็นการศึกษา
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ภาษาระดับข้อความโดยวิเคราะห์กลวิธีในการชี้น าผู้อ่าน วัลลภา จิระติกาล (2550) ศึกษาวิเคราะห์การใช้ภาษาโน้มน้าวใจใน
โฆษณาเครื่องส าอางส าหรับผู้ชายในนิตยสารผู้ชายปี พ.ศ. 2549 สุทธาทิพย์ อร่ามศักดิ์ (2551) ศึกษากลวิธีการเขียนเพื่อโน้ม
น้าวใจในคอลัมน์หมวดแฟช่ันในนิตยสาร SPICY พ.ศ. 2549 และนพวัฒน์ สุวรรณช่าง (2553) ศึกษาการใช้ภาษาโน้มน้าวใจใน
บทโฆษณาในนิตยสารสุขภาพ งานวิจัยทั้ง 3 เรื่องนี้ สนใจศึกษากลวิธีการโน้มน้าวใจที่ปรากฏในนิตยสาร นอกจากนั้นยังมี
งานวิจัยของ วรวรรณ สุขใส (2551) ศึกษาลักษณะเด่นของงานเขียนน าเที่ยวต่างประเทศในนิตยสารท่องเที่ยวภาษาไทย พ.ศ. 
2549 
 สังเกตได้ว่า งานวิจัยท่ีกล่าวมาข้างต้น ใช้กลุ่มข้อมูลเป็นนิตยสารสื่อสิ่งพิมพ์ โดยศึกษาในมุมมองกลวิธีทางภาษาใน
การชี้น า โน้มน้าวใจ และการใช้ภาษาในโฆษณา แต่ยังไม่พบงานวิจัยท่ีศึกษานิตยสารสื่อดิจิทัลและกลวิธีทางภาษาในนิตยสาร
ดิจิทัล Krua.co ไว้ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษากลวิธีทางภาษาในการเขียนบทความที่ปรากฏในนิตยสารดิจิทัล Krua.co 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษากลวิธีทางภาษาในการเขียนบทความในหมวดหมู่ “Cooking” ที่ปรากฏในนิตยสารดิจิทัล Krua.co 
  

สมมุติฐานของการวิจัย 
 กลวิธีทางภาษาในการเขียนบทความในหมวดหมู่ “Cooking” ที่ปรากฏในนิตยสารดิจิทัล Krua.co มีลักษณะเฉพาะ
ในการน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับอาหารที่สอดคล้องกับลักษณะการใช้ภาษาในสื่อดิจิทัล 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. งานวิจัยนี้ ศึกษากลวิธีทางภาษาในการเขียนบทความที่ปรากฏในนิตยสารดิจิทัล  Krua.co โดยคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจงในหมวดหมู่ “Cooking” ซึ่งประกอบไปด้วย 4 หัวข้อย่อย ได้แก ่ 
  1) ท าอาหารยากตรงไหน  
  2) Cook to Know 
  3) ขนมไทยจงเจริญ  
  4) Cooking Essential 
 2. งานวิจัยนี้ เก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ https://krua.co/cooking โดยคัดเลือกจากหัวข้อ “Cooking” (Krua.co, 
2562) ตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562  
 
กรอบความคิดที่ใช้วิจัย 
 ผู้วิจัยจะวิเคราะห์กลวิธีทางภาษาในการเขียนบทความเพื่อพิจารณาความหมายของข้อความและบริบทการใช้ภาษา 
โดยประมวลกรอบแนวคิดเกี่ยวกับกลวิธีทางภาษาของ จันทิมา อังคพนิชกิจ (2561) และงานวิจัยที่ศึกษากลวิธีทางภาษาที่
ปรากฏในนิตยสาร ได้แก่ ยาภา ลิ่วเจริญชัย (2548) วัลลภา จิระติกาล (2550) สุทธาทิพย์ อร่ามศักดิ์ (2551) นพวัฒน์ สุวรรณ
ช่าง (2553) และวรวรรณ สุขใส (2551) 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ศึกษาทฤษฎีอรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์เพื่อใช้เป็นกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์กลวิธีทางภาษาในการ
เขียนบทความ กลวิธีทางภาษาในงานวิจัยนี้ หมายถึง การใช้ภาษาเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร โดยประกอบด้วยกลวิธี
ทางภาษาในการตั้งช่ือบทความ และกลวิธีทางภาษาในการเขียนบทความ 
 2. เก็บรวบรวมตัวบทท่ีใช้ในการวิเคราะห์ โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงในหมวดหมู่ “Cooking” เก็บข้อมูล
จากเว็บไซต์ https://krua.co/cooking ตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 ได้ข้อมูลทั้งสิ้น
จ านวน 109 บาท 
 3. คัดเลือกข้อความที่เป็นกลวิธีทางภาษาในการเขียนบทความ โดยพิจารณาความหมายของข้อความและบริบทที่
ปรากฏข้อความดังกล่าว 
 4. จัดกลุ่มข้อความที่ได้จากการคัดเลือกทั้งหมด 
 5. วิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์ 
 
ผลการวิจัย 
 การศึกษากลวิธีทางภาษาในนิตยสารดิจิทัล Krua.co : กรณีศึกษาหมวดหมู่ “Cooking” โดยเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ 
https://krua.co/ ตั้งแต่ พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2562 ในหัวข้อ “Cooking” จ านวน 109 บท ประกอบด้วย 
4 หัวข้อย่อย ได้แก่ หัวข้อที่ 1) การท าอาหารยากตรงไหน หัวข้อที่ 2) Cook to Know หัวข้อที่ 3) ขนมไทยจงเจริญ หัวข้อท่ี 
4) Cooking Essential ผลการศึกษาพบกลวิธีทางภาษาในการเขียนบทความ ทั้งหมด 7 กลวิธี ได้แก่ 1) การเลือกใช้ถ้อยค า
แสดงทัศนะ 2) การสร้างความเป็นกันเอง 3) การใช้ค าถามเชิงวาทศิลป์ 4) การกล่าวถึงปัญหา 5) การใช้ถ้อยค าโน้มน้าวหรือ
เชิญชวน 6) การกล่าวอ้าง และ7) การให้ค าแนะน า ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
     1. การเลือกใช้ถ้อยค าแสดงทัศนะ 
 การเลือกใช้ถ้อยค าแสดงทัศนะ หมายถึง การใช้ถ้อยค าเพื่อแสดงเจตนาหรือความคิดเห็นของผู้เขียนเพื่อส่งสารใน
การอธิบายเกี่ยวกับการท าอาหารให้แก่ผู้อ่านอย่างตรงตามจุดประสงค์ในการน าเสนอข้อมูล โดยประกอบด้วย 3 กลวิธี ได้แก่ 
การใช้ถ้อยค าแสดงว่า เป็น เรื่องง่าย การใช้ถ้อยค าแสดงความมั่นใจ และการใช้ถ้อยค าแสดงความน่ารับประทาน                          
ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
           1.1 การใช้ถ้อยค าแสดงว่า เป็น เร่ืองง่าย หมายถึง การแสดงทัศนะของผู้เขียนบทความว่าการท าอาหารเป็นสิ่งที่ท า
ได้ไม่ยาก เป็นเรื่องเล็กน้อย โดยใช้ค าว่า ไม่ยาก น้อย เล็กน้อยเท่านั้น ไม่น่าจะเรื่องยาก ซึ่งใครๆ ก็ปฏิบัติท าอาหารตาม
กระบวนการที่ผู้เขียนน าเสนอไว้ได้อย่างง่ายและสะดวก ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 ตัวค า ซุปแบบฝรั่งท าเองได้ในครัวบ้านแบบไทยๆ ไม่ยาก ส่วนผสมก็น้อย แต่ขอให้มีหลักการเล็กน้อยเท่าน้ัน ก็ไม่
ต้องไปกินซุปที่ร้านอาหารฝรั่งหรูๆ แล้ว ท าซุปกินเองในบ้านก็หรูได้ 

  (ท าอาหารยากตรงไหน: Everyday Soup, วันท่ี 8 มี.ค. 62) 
 ตัวค า ถึงแม้จะไม่เคยท าซาวร์เคราต์กินเองมาก่อน แต่พอเริ่มได้ดองผักกาดเอง ก็ดูเหมือนว่าซาวร์เคราต์ไมน่่าจะ
ใช่เรื่องยาก 

  (Cook to know: ‘ซาวร์เคราต’์ กะหล่ าปลีหมักแบบฝรั่ง ท าเองไมเ่ห็นยาก, วันที่ 25 ก.ค. 61) 
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 จากตัวอย่างข้างต้นปรากฏการใช้ถ้อยค าแสดงว่า เป็น เรื่องง่าย ได้แก่ ไม่ยาก น้อย เล็กน้อยเท่านั้น ไม่น่าจะใช่
เรื่องยาก แสดงให้เห็นว่าผู้เขียนน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอาหารเพื่อท าให้ผู้อ่านเกิดความคิดเห็นว่าการท าอาหารเป็นเรื่องง่าย ใช้
ส่วนผสมน้อย หลักการในการท าอาหารก็มีน้อย ซึ่งท าให้ผู้อ่านสนใจติดตามอ่านบทความและคล้อยตามที่ผู้เขียนน าเสนอ 

1.2 การใช้ถ้อยค าแสดงความมั่นใจ หมายถึง การแสดงความมั่นใจของผู้เขียนเกี่ยวกับการปรุงอาหาร และผลลัพธ์
ที่ได้จากการท าอาหาร โดยใช้ค าว่า ดังๆ อย่างแน่นอน รับรอง เพื่อท าให้ผู้อ่านเช่ือถือค าแนะน าของผู้เขียนและสนใจท าอาหาร 
ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
 
 ตัวค า แต่เคยสงสัยไหมครับว่า อะไรที่ท าให้สเต๊กโฮมเมดของเรามันไม่ได้เรือ่ง แห้งไปบ้าง สีไม่สวยบ้าง เหนียวไป
บ้าง แล้วชาตินี้จะท ากินเองได้ที่บ้านหรือเปล่าเนี่ย ขอตอบเพื่อนๆ ดังๆ เลยนะครับว่าชาตินี้ต้องท าสเต๊กอร่อยๆ กินเองที่บ้าน
ได้อย่างแน่นอนครับ 

  (ท าอาหารยากตรงไหน: Steak at home perfect every time!, วันท่ี 22 พ.ค. 61) 
 
 ตัวค า เสิร์ฟกับไอศกรีมวานิลลาและวิปปิ้งครีม กินอุ่นๆ กับไอศกรีมเย็นๆ ซอสช็อกโกแลตเยิ้มเปื้อนปาก รับรอง
ว่าฟินไปสามบ้านแปดบ้าน 

  (ท าอาหารยากตรงไหน: Lava Chocolate Cake in Cup, วันที่ 21 ก.ย. 61) 
 
 จากตัวอย่างข้างต้นปรากฏการใช้ถ้อยค าแสดงความมั่นใจ ได้แก่ ขอตอบ...ดังๆ อย่างแน่นอน รับรอง แสดงให้เห็นว่า
ผู้เขียนแสดงความมั่นใจเกี่ยวกับการท าอาหารเพื่อท าให้ผู้อ่านเกิดแรงบันดาลใจในการปฏิบัติตามกระบวนการท าอาหาร อีกทั้ง
ผู้เขียนยังแสดงเจตนาในการสร้างความน่าเช่ือถือเพื่อท าให้ผู้อ่านเกิดความเช่ือว่าหลังจากปฏิบัติท าตามค าแนะน าของผู้เขียน
แล้ว จะได้ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์อย่างแน่นอน 
 
 1.3 การใช้ถ้อยค าแสดงความน่ารับประทาน หมายถึง การแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการท าอาหารและผู้เขียนน าเสนอ
ลักษณะของอาหารว่า น่ากิน สวย หรูหรา เพื่อดึงดูดใจผู้อ่านสนใจอาหารมากขึ้น ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
 
 ตัวค า เพราะเราท าอาหารสิ้นเดือนให้มีความหรูหรา ราคากับวัตถุดิบมันก็คงจะไม่ไฮโซหรอก (ก็จนอะ) แต่
รับประกันเลยว่าท าออกมาแล้วมีความน่ากินจนคนเห็นต้องอิจฉา 

           (Cook to know: สิ้นเดือนจะไมส่ิ้นใจอีกต่อไป, วันท่ี 29 มิ.ย. 61) 
 
 ตัวค า ทุกเมนูรับประกันความสวยหรูดูดีมีราคาจนไม่บอกก็ไม่รู้ว่าท าจากของเหลือล้วนๆ 

  (Cook to know: แปลงของเหลือเป็นของหรูสุดอร่อย!, วันท่ี 28 พ.ค. 61) 
 จากตัวอย่างข้างต้นปรากฏการใช้ถ้อยค าแสดงความน่ารับประทาน ได้แก่ หรูหรา น่ากิน ความสวยหรูดูดีมีราคา 
แสดงให้เห็นว่าผู้เขียนกล่าวถึงผลลัพธ์ที่พึงประสงค์หลังจากท าอาหาร ซึ่งถึงแม้ว่าวัตถุดิบที่ใช้ในการท าอาหารไม่ใช่ของแพง 
หรือท าอาหารโดยใช้วัตถุดิบที่เหลือเท่าน้ัน แต่ยังท าอาหารที่น่ารับประทานและมีคุณภาพได้ 
 
     2. การสร้างความเป็นกันเอง หมายถึง การสร้างความสนิทสนมระหว่างผู้เขียนกับผู้อ่าน โดยใช้ค าว่า เพื่อนๆ นิ๊ดดดดด
เดียว โอเคปะ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
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  ตัวอย่าง  เพื่อนๆ รู้ไหมครับว่ามันท าง่ายนิ๊ดดดดดเดียว ... 

   (ท าอาหารยากตรงไหน: Homemade Bread ง่ายนิ๊ดเดียว, วันท่ี 8 ก.พ. 62) 
 

  ตัวอย่าง  อย่าลืมถ่ายรูปลงไอจีสวยๆ อวดกัน (โอเคปะ) คนไหนเป็นแม่การะเกด คนไหนเป็นแม่มะลิก็แท็กกันเอง
นะคะ 

  (ขนมไทยจงเจรญิ: ‘ขุมทรัพย์ท้าวทองกีบม้า’ ฝอยทองเคล้าไอศกรมีชาเขียวโรยด้วยผงมัทฉะ, วันท่ี 11 
ก.ย. 61) 

 
 จากตัวอย่างข้างต้นปรากฏการสร้างความเป็นกันเอง ได้แก่ เพื่อนๆ นิ๊ดดดดดเดียว (โอเคปะ) แสดงให้เห็นว่า
ผู้เขียนใช้ค าแทนผู้อ่านเป็น เพื่อนๆ เพื่อเป็นการกล่าวถึงความเป็นพวกเดียวกัน และใช้การซ้ าอักษร เพื่อสื่อเจตนารมณ์ของ
ผู้เขียน อีกทั้งยังปรากฏการใช้ภาษาพูด เพื่อสร้างบรรยากาศในการพูดคุยกับเพื่อนสนิท ซึ่งท าให้ผู้อ่านสนใจติดตามอ่าน
บทความอย่างต่อเนื่อง 
 
     3. การใช้ค าถามเชิงวาทศิลป์ 
         การใช้ค าถามเชิงวาทศิลป์ หมายถึง การใช้ประโยคค าถามที่ไม่ต้องการค าตอบจากผู้อ่าน แต่ผู้เขียนมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ท าให้ผู้อ่านตระหนักถึงเรื่องที่ซักถาม ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
         ตัวอย่าง  ใครว่าข้าวผัดท ายากมั่งครับ หลายคนคงคิดว่าข้าวผัดน่าจะเป็นจานอาหารที่ง่ายและเร็วที่สุดจานหนึ่งจะมี
อะไรยากล่ะ 

         (ท าอาหารยากตรงไหน: Master Your Fried Rice ผัดข้าวอย่างโปร, วันท่ี 6 มิ.ย. 61) 
 
         ตัวอย่าง  ใครว่าท าสเต๊กกินเองที่บ้านไม่ได้บ้างครับ 

         (ท าอาหารยากตรงไหน: Steak at home perfect every time!, วันท่ี 22 พ.ค. 61) 
 
          จากตัวอย่างข้างต้นปรากฏการใช้ค าถามเชิงวาทศิลป์ ได้แก่ ใครว่าข้าวผัดท ายากมั่ง อะไรยากล่ะ ใครว่าท าสเต๊กกิน
เองที่บ้านไม่ได้บ้าง แสดงให้เห็นว่าผู้เขียนตั้งค าถามเพื่อเน้นย้ าว่าการท าอาหารเป็นเรื่องง่าย ไม่ยาก ท าเองที่บ้านได้ โดยท าให้
ผู้อ่านเข้าใจเจตนาในการส่งสารของผู้เขียนอย่างชัดเจน 
 
     4. การกล่าวถึงปัญหา 
         การกล่าวถึงปัญหา หมายถึง การกล่าวถึงปัญหาที่ผู้อ่านมักประสบในการท าอาหาร เช่น วิธีการปรุงอาหาร หรือเรื่อง
ค่าใช้จ่ายในการท าอาหาร ซึ่งเป็นปัญหาที่ท าให้ผู้อ่านหลีกเลี่ยงที่จะลงมือท าอาหารด้วยตนเองที่บ้าน ผู้เขียนจึงน าเสนอวิธีการ
แก้ไขปัญหาเหล่านี้เพื่อท าให้ผู้อ่านคล้อยตามข้อมูลที่ปรากฏในบทความ ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
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         ตัวอย่าง  ต้มไข่ให้มันยางมะตูมนี่สิเป็นปัญหา เพื่อนๆ หลายคนอาจเคยลองต้มไข่ยางมะตูมกินเองที่บ้านความยากของ
มันอยู่ที่ไข่มันสุกไม่พอดี ไม่ได้ดั่งใจสักที บางครั้งก็แข็งเกินไปจนเป็นไข่ต้ม บางครั้งก็เละเกินเหตุ สูญเสียความอร่อยตามที่ฝัน
ไปเสียหมด 

           (ท าอาหารยากตรงไหน: 4 ขั้นตอนง่ายๆ ต้มไข่ยางมะตมูให้เยิ้ม, วันท่ี 7 ส.ค. 61) 
 
         ตัวอย่าง  ... เพราะได้เงินเดือนมาปุ๊บ หักค่าบ้าน ค่าคอนโด ค่ารถ ค่าโทรศัพท์ ค่าบัตรเครดิต ค่าโน่นนี่แล้ว  แทบจะ
เหลือใช้ไม่ถึงปลายเดือน อาหารสิ้นเดือนเลยมักจะเป็นอาหารสิ้นใจเสมอ แต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป  

           (Cook to know: สิ้นเดือนจะไมส่ิ้นใจอีกต่อไป, วันท่ี 29 มิ.ย. 61) 
        จากตัวอย่างข้างต้นปรากฏการกล่าวถึงปัญหา ได้แก่ ต้มไข่ให้มันยางมะตูมนี่สิเป็นปัญหา อาหารสิ้นเดือนเลยมักจะเป็น
อาหารสิ้นใจเสมอ แต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป แสดงให้เห็นว่าปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่ผู้อ่านมักจะพบในการท าอาหาร 
เนื่องจากผู้อ่านยังไม่มีประสบการณ์ในการท าอาหารมากพอหรือยังไม่ทราบวิธีการท าอาหาร ผู้เขียนจึงช้ีแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาซึ่งเป็นจุดหมายในการเขียนบทความ 
 
     5. การใช้ถ้อยค าโน้มน้าวหรือเชิญชวน 
         การใช้ถ้อยค าโน้มน้าวหรือเชิญชวน หมายถึง การใช้ถ้อยค าเพื่อท าให้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้อ่านและท าให้ผู้อ่าน
คล้อยตามที่ผู้เขียนต้องการ โดยประกอบด้วย การใช้ถ้อยค าโน้มน้าวหรือเชิญชวนให้ติดตามบทความ และการใช้ถ้อยค าโน้ม
น้าวหรือเชิญชวนให้ท าอาหาร ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
         5.1 การใช้ถ้อยค าโน้มน้าวหรือเชิญชวนให้ติดตามบทความ หมายถึง การชักชวนผู้อ่านให้ติดตามอ่านบทความโดย
ผู้เขียนต้องการส่งสารเกี่ยวกับอาหารเพื่อใหเ้ป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
 
   ตัวอย่าง  4 เมนูแนะน า ที่จะท าให้การกินทุเรียนน่าตื่นเต้นมากกว่ากินธรรมดา เราชวนน าทุเรียนดิบมาท าอาหาร
เสียส่วนใหญ่ และตบท้ายด้วยเมนูของหวานจากทุเรียนสุก ไปดูกันเลยว่า proudly present อะไรบ้าง 

    (Cook to know: ทุเรียนมาแลว้! มัสมั่น ส้มต า เฟรนช์ฟรายส์ โมจิ เลือกเลย, วันท่ี 8 พ.ค. 61) 
 
   ตัวอย่าง  ผู้เขียนเคยน าสายบัวมาท าขนมหวานหลากหลายอย่างทั้งสายบัวชีสเค้ก กราโนลาบาร์สายบัว ขนมปังไส้
สายบัว หวานอร่อยหอมชุ่มฉ่ า จนในปีล่าสุดคือไอศกรีมสายบัวหากสนใจอยากรู้ว่าเป็นอย่างไร โปรดติดตามทาง KRUA.CO นี้
ค่ะ 

    (ขนมไทยจงเจรญิ: ‘ลั่นบึง’ เครือ่งดื่มเย็นจากสายบัว หอมอร่อยแสนช่ืนใจ, วันท่ี 11 มิ.ย. 61) 
   จากตัวอย่างข้างต้นปรากฏการใช้ถ้อยค าโน้มน้าวหรือเชิญชวนให้ติดตามบทความ ได้แก่ ชวน ไปดูกันเลยว่า 
proudly present อะไรบ้าง โปรดติดตามทาง KRUA.CO นี้ แสดงให้เห็นว่าผู้เขียนสื่อเจตนาในการเชิญชวนให้ผู้อ่าน
สนใจรับสารจากบทความโดยผู้เขียนมีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ค าแนะน าหรือความรู้เกี่ยวกับอาหาร 
 
        5.2 การใช้ถ้อยค าโน้มน้าวหรือเชิญชวนให้ท าอาหาร หมายถึง การชักชวนผู้อ่านให้ท าอาหารตามบทความที่ผู้เขียน
น าเสนอไว้เป็นแนวทางในการท าอาหาร ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
  ตัวอย่าง  ฉะนั้นคนรักการท าอาหารอย่างเราก็สมควรได้ลองท าอาหารหวานสักครั้งในชาตินี้ 
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   (ท าอาหารยากตรงไหน: Lava Chocolate Cake in Cup, วันท่ี 21 ก.ย. 61) 
 
  ตัวอย่าง  อย่าลืมถ่ายรูปลงอินสตาแกรม ชักชวนกันมาท าของหวานจากขนมไทยให้ไลค์และแชร์กันมากๆ นะคะ จึง
จะ ‘เจริญ’ และ ‘เสร็จพิธี’ จริงๆ 

    (ขนมไทยจงเจรญิ: จับเลี้ยงกรานิต้า รวมมติรเกล็ดน้ าแข็งหวานเยน็ดับร้อนเมืองสยาม, วันท่ี 14 ม.ค. 
62) 

 
  จากตัวอย่างข้างต้นปรากฏการใช้ถ้อยค าโน้มน้าวหรือเชิญชวนให้ท าอาหาร ได้แก่ ลองท าอาหารหวานสักครั้ง
ในชาตินี ้ ชักชวนกันมาท าของหวาน แสดงให้เห็นว่า ผู้เขียนมีความต้องการให้ผู้อ่านเกิดพฤติกรรมการท าอาหารตาม
ค าแนะน าของผู้เขียน การโน้มน้าวใจน้ีจะท าให้ผู้อ่านเกิดความสนใจท่ีจะท าอาหารมากข้ึน 
 
     6. การกล่าวอ้าง 
 การกล่าวอ้าง หมายถึง การที่ผู้เขียนกล่าวถึงความเป็นมา ข้อเท็จจริง และเหตุผลเกี่ยวกับอาหารเพื่อสร้างความ
น่าเช่ือถือในการน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร โดยประกอบด้วย การกล่าวอ้างประวัติความเป็นมาของอาหาร การกล่าวอ้าง
ประโยชน์ทางโภชนาการ และการกล่าวอ้างเหตุผลในการน าเสนอรายการอาหาร ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
         6.1 การกล่าวอ้างประวัติความเป็นมาของอาหาร หมายถึง การกล่าวอ้างเกี่ยวกับความเป็นมาของอาหารเพื่อท าให้
ผู้อ่านได้เรียนรู้การพัฒนาการในการท าอาหารตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นการท าความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารมากขึ้น 
 
   ตัวอย่าง  แต่ถ้าจะถามว่าซาวร์เคราต์มีที่มาอย่างไรนั้น ข้อสรุปที่ชัดเจนหาได้ยากสักหน่อย บางคนอ้างว่าในยุโรป
หมักซาวร์เคราต์มาตั้งแต่สมยัโรมัน แต่ก็มีข้อโต้แย้งว่าการหมักผักด้วยเกลือจนเกิดรสเปรี้ยวในสมยัโรมันนั้น ท าเพื่อเป็นอาหาร
เลี้ยงสัตว์เท่าน้ัน 

   (Cook to know: ‘ซาวร์เคราต’์ กะหล่ าปลีหมักแบบฝรั่ง ท าเองไม่เห็นยาก, วันที่ 25 ก.ค. 61) 
 
   ตัวอย่าง  ขนมปัง (bread) เป็นอาหารที่มีมาแต่โบราณกาล โดยย้อนไปประมาณ 3,000 ปีก่อนคริสตกาลมี ชาว
สวิสน าข้าวสาลีมาต าหยาบๆ ผสมกับน้ าแล้วเทลงบนหินร้อนฉ่า ท าให้แผ่นแป้งบนหินสุก ฟูขึ้นโดยไม่ตั้งใจ  

    (Cooking Essential: ขนมปัง (Bread), วันท่ี 24 ก.ค. 61) 
 

      จากตัวอย่างข้างต้นปรากฏการกล่าวอ้างประวัตคิวามเปน็มาของอาหาร ได้แก่ ซาวร์เคราต์มีที่มาอย่างไร ขนมปัง 
(bread) เป็นอาหารที่มีมาแต่โบราณกาล แสดงให้เห็นว่าผู้เขียนกล่าวถึงความเป็นมาของอาหารที่มีต้นก าเนิดมาจาก
ต่างประเทศ ซึ่งเป็นอาหารที่ผู้อ่านชาวไทยอาจไม่คุ้นเคยกับการท าอาหารประเภทดังกล่าว ผู้เขียนจึงน าเสนอท่ีมาของอาหาร
เพื่อท าให้ผู้อ่านได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาหารมากขึ้น 
 
   6.2 การกล่าวอ้างประโยชน์ทางโภชนาการ หมายถึง การกล่าวอ้างเกี่ยวกับประโยชน์ทางโภชนาการโดยกล่าวถึง
ศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและดึงดูดผู้อ่านที่สนใจดูแลสุขภาพ 
   ตัวอย่าง  โปรตีนจากไข่ถือว่าเป็นโปรตีนคุณภาพสูง เพราะมีกรดอะมิโนที่ร่างกายจ าเป็นครบทั้ง 9 ตัว ซึ่งเราต้อง
ได้มาจากอาหารเท่านั้น!  
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    (ท าอาหารยากตรงไหน: 4 ขั้นตอนง่ายๆ ต้มไขย่างมะตมูให้เยิม้, วันท่ี 7 ส.ค. 61) 
 
   ตัวอย่าง  นอกจากผักใบจะให้กลิ่นและรสที่ดีแล้วยังเป็นแหล่งสารอาหารที่จ าเป็นต่อร่างกาย อยากได้วิตามิน ใย
อาหาร แร่ธาตุต่างๆ มาเลยจ้ะ น้องผักใบมีให้ครับ! 

    (Cook to know: ‘ผักใบ’ หน้าตาคล้าย แต่ใช้แทนกันไมไ่ด้ , วันที่ 22 ต.ค. 61) 
 
    จากตัวอย่างข้างต้นปรากฏการกล่าวอ้างประโยชน์ทางโภชนาการ ได้แก่ โปรตีนจากไข่ถือว่าเป็นโปรตีน
คุณภาพสูง มีกรดอะมิโนที่ร่างกายจ าเป็นครบทั้ง 9 ตัว อยากได้วิตามิน ใยอาหาร แร่ธาตุต่างๆ มาเลยจ้ะ น้องผักใบมีให้ครับ! 
แสดงให้เห็นว่าผู้เขียนกล่าวถึงสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเพื่อท าให้ผู้อ่านสนใจความส าคัญในการท าอาหารและ
ตระหนักถึงประโยชน์ในการท าอาหารกินเอง 
 
    6.3 การกล่าวอ้างเหตุผลในการน าเสนอรายการอาหาร หมายถึง การกล่าวอ้างเกี่ยวกับเหตุผลในการน าเสนอ
รายการอาหาร เพื่อท าให้ผู้อ่านเข้าใจจุดประสงค์ในการน าเสนอเกี่ยวกับอาหารของผู้เขียนอย่างชัดเจน ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
   ตัวอย่าง  ที่ผมน าซุปประเภทนี้มาเล่าสู่เพื่อนๆ ก็เพราะเห็นว่า ถูกปากคนไทยและสามารถน าไปปรับใช้กับวัตถุดิบ
ที่บ้านได้ไม่ยาก  

   (ท าอาหารยากตรงไหน: Everyday Soup, วันท่ี 8 มี.ค. 62) 
 
   ตัวอย่าง  นอกจากความซาบซึ้งตรึงใจ หนังเรื่อง ‘Hana’s Miso Soup’ ยังเต็มไปด้วยซีนอุ่นๆ ของครัวแบบญี่ปุ่น
ที่ท าให้ฉันอยากเดินเข้าครัวไปหยิบกระทะคว้าตะหลิวลองท าอาหารญี่ปุ่นต ารับคุณแม่ดูสักมื้อ กว่านั้น รายละเอียดของอาหาร
ในเรื่องยังไม่ได้อุดมแค่ความอร่อย ทว่ายังมีมิติเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพมากมาย 

    (Cook to know: ‘มิโสะ’ ความอบอุ่นแบบญี่ปุ่นที่ท าเองได้ที่บ้าน, วันที่ 9 ก.ค. 61) 
 
   จากตัวอย่างข้างต้นปรากฏการกล่าวอ้างเหตุผลในการน าเสนอรายการอาหาร ได้แก่ ที่ผมน าซุปประเภทนี้มาเลา่สู่
เพื่อนๆ ก็เพราะเห็นว่า ถูกปากคนไทยและสามารถน าไปปรับใช้กับวัตถุดิบที่บ้านได้ไม่ยาก  ความซาบซึ้งตรึงใจ หนังเรื่อง 
‘Hana’s Miso Soup’... ที่ท าให้ฉันอยากเดินเข้าครัว แสดงให้เห็นว่าผู้เขียนมีความต้องการให้ผู้อ่านเข้าใจเจตนาในการ
น าเสนอเกี่ยวกับอาหารโดยกล่าวถึงความนิยมของอาหารหรือวัฒนธรรมการรับประทานของประเทศญี่ปุ่น 
 
     7. การให้ค าแนะน า 
 การให้ค าแนะน า หมายถึง การน าเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการท าอาหารโดยกลา่วถึงสิ่งที่แนะน าและไมแ่นะน า
เกี่ยวกับกระบวนการท าอาหารโดยประกอบด้วยการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับวัตถุดิบ การให้ค าแนะน าเกี่ยวกับอุปกรณ์ และการ
ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการปรุงอาหาร ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
 7.1 การให้ค าแนะน าเกี่ยวกับวัตถุดิบ หมายถึง การให้ค าแนะน าในการเตรียมวัตถุดิบและวิธีการเลือกวัตถุดิบที่
เหมาะสมกับการท าอาหาร ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
     ตัวอย่าง  ที่ผมโปรดปรานก็คือ กระเทียม หอมแดง รากผักชี ผักชี เรียกว่าขาดไม่ได้จริงๆ นอกจากให้ความหอม
แล้วยังช่วยท าให้น้ าย าของเราขน้น่ากิน 
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     (ท าอาหารยากตรงไหน: เคล็ดลบัปรุงน้ าย าให้ไม่พังคามือ, วันท่ี 6 ก.ค. 61) 
 

          ตัวอย่าง  ไม่แนะน าชาเขยีวเกรดท าขนมหรือชงเครื่องดื่มขายแบบท่ัวไปในร้านเบเกอรี เพราะไม่หอมพอนะคะ 
   (ขนมไทยจงเจรญิ: ‘ขุมทรัพย์ท้าวทองกีบม้า’ ฝอยทองเคล้าไอศกรมีชาเขียวโรยด้วยผงมัทฉะ, วันท่ี 11 ก.ย. 61) 

 
      จากตัวอย่างข้างต้นปรากฏการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับวัตถุดิบ ได้แก่ โปรดปรานก็คือ กระเทียม หอมแดง รากผักชี 
ผักชี เรียกว่าขาดไม่ได้จริงๆ ไม่แนะน าชาเขียวเกรดท าขนมหรือชงเครื่องดื่มขายแบบทั่วไปในร้านเบเกอรี  แสดงให้เห็นว่า
ผู้เขียนกล่าวถึงสิ่งที่พึงประสงค์และสิ่งที่ไม่พึงประสงค์เกี่ยวกับวัตถุดิบ รวมถึงเหตุผลในการแนะน าดังกล่าว 
 
 7.2 การให้ค าแนะน าเกี่ยวกับอุปกรณ์ หมายถึง การให้ค าแนะน าในการเลือกอุปกรณ์และการใช้อุปกรณ์ระหว่าง
การท าอาหาร ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
   ตัวอย่าง  การเซียร์ปลาแบบนี้แนะน าทุกคนให้ใช้กระทะ non stick ที่มีสารเคลือบป้องกันการติดกระทะเหมาะ
มากๆ ส าหรับท าเมนูจากปลา 

    (ท าอาหารยากตรงไหน: เซียร์ปลาให้หนังกรอบและสุกพอด,ี วันท่ี 22 มิ.ย. 61) 
 
   ตัวอย่าง  ก่อนอบอะไรก็ตาม ต้องวอร์มเตาอบเสมอ การอุ่นเตาอบส าคัญมากกกกก ใครมัวง่วนอยู่แต่กับตัว ขนม
จนลืมเปิดเตาอบอุ่นไว้ เมื่อถึงเวลาอบอาจไม่ได้อุณภูมิที่ต้องการ และเป็นสาเหตุให้ขนมพัง ไม่ขึ้นฟู เนื้อเค้กเหี่ยวหดหู่ดูยังไงก็
ไม่น่าอร่อย 

    (Cook to know: 5 ความพังของมือใหม่หัดอบ, วันท่ี 23 มิ.ย. 61) 
 
    จากตัวอย่างข้างต้นปรากฏการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับอุปกรณ์ ได้แก่ แนะน าทุกคนให้ใช้กระทะ non stick  ต้อง
วอร์มเตาอบเสมอ การอุ่นเตาอบส าคัญมากกกกก แสดงให้เห็นว่าผู้เขียนแนะน าอุปกรณ์ที่เหมาะสมเพื่อท าให้ผู้อ่านปฏิบัติ
ท าอาหารตามขั้นตอนง่ายขึ้น อีกทั้งยังปรากฏการแนะน าในการใช้อุปกรณ์โดยเน้นย้ าความส าคัญที่ส่งผลต่อกระบวนการ
ท าอาหาร 
 
 7.3 การให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการปรุงอาหาร หมายถึง การให้ค าแนะน าในการปรุงอาหาร ซึ่งเป็นเนื้อหาส าคัญเพื่อ
ท าอาหารตามความต้องการของผู้อ่าน ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
    ตัวอย่าง  แต่ขอให้หั่นเนื้อสัตว์และเครื่องเคราเป็นช้ินเล็กๆ เพราะสุกง่าย และเวลากินข้าวผัดจะได้ครบเครื่องใน
ทุกค านั่นเอง 

    (ท าอาหารยากตรงไหน: Master Your Fried Rice ผัดข้าวอย่างโปร, วันท่ี 6 มิ.ย. 61) 
 
    ตัวอย่าง  จึงควรระมัดระวังในการปรุงให้มาก อย่าให้ไฟแรงจนเกินไปเพราะเนื้อด้านนอกอาจสุกและไหม้ไปแล้ว 
แต่เนื้อด้านในอาจยังไม่สุกดี เป็นข้อควรระวังที่ต้องจ าให้ข้ึนใจเลยก็ว่าได้ 

    (Cook to know: คู่มือช าแหละไก่และความอร่อยขั้นสุดของแตล่ะชิ้นส่วน, วันท่ี 1 มิ.ย. 61) 
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    จากตัวอย่างข้างต้นปรากฏการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการปรุงอาหาร ได้แก่ ขอให้หั่นเนื้อสัตว์และเครื่องเคราเป็นช้ิน
เล็กๆ ควรระมัดระวังในการปรุงให้มาก อย่าให้ไฟแรง แสดงให้เห็นว่าผู้เขียนกล่าวถึงวิธีการหั่นเนื้อและวิธีการสุกเนื้อ โดยให้
เหตุผลประกอบการแนะน าด้วย 
 

สรุปและอภิปรายผล  
 1. การศึกษากลวิธีทางภาษาในการเขียนบทความที่ปรากฏในนิตยสารดิจิทัล  Krua.co : กรณีศึกษาหมวดหมู่ 
“Cooking” ผลการศึกษาพบว่าผู้เขียนบทความใช้กลวิธีทางภาษา ทั้งหมด 7 กลวิธี ได้แก่ 1) การเลือกใช้ถ้อยค าแสดงทัศนะ 
2) การสร้างความเป็นกันเอง 3) การใช้ค าถามเชิงวาทศิลป์ 4) การกล่าวถึงปัญหา 5) การใช้ถ้อยค าโน้มน้าวหรือเชิญชวน   6) 
การกล่าวอ้าง และ7) การให้ค าแนะน าซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยท่ีศึกษากลวิธีการเขียนเพื่อโน้มน้าวใจในคอลัมน์หมวดแฟช่ันใน
นิตยสาร SPICY พ.ศ. 2549 ของสุทธาทิพย์ อร่ามศักดิ์ (2551) กลวิธีการใช้ภาษาเพื่อโน้มน้าวใจพบว่ามีกลวิธี 7 กลวิธีด้วยกัน 
คือ การใช้ระดับภาษาไม่เป็นทางการ การให้ค าแนะน า การกล่าวอ้างบุคคล การรับรองผล การกล่าวย้ าความส าคัญ การ
เปรียบเทียบ และการใช้จุดจับใจด้านราคา สังเกตได้ว่าผู้เขียนนิตยสาร SPICY ใช้ภาษาไม่เป็นทางการ เนื่องจากกลุ่มเป้าหมาย
ในการสื่อสารเป็นวัยรุ่นหญิง ปรากฏการใช้ภาษาตรงตามกลุ่มผู้อ่านนิยมใช้ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งสอดคล้องกับการใช้ภาษาแบบ
กันเองที่ปรากฏในนิตยสารดิจิทัล Krua.co เนื่องจากสื่อดิจิทัลเป็นสื่อท่ีอยู่ในสังคมออนไลน์ ผู้อ่านจึงนิยมใช้ภาษาที่สะท้อนให้
เห็นลักษณะการใช้ภาษาผ่านสื่อดิจิทัล ทั้งนี้ ท าให้การใช้ภาษาในนิตยสารดิจิทัล Krua.co ปรากฏภาษาแบบกันเอง อีกทั้ง ทั้ง
นิตยสาร SPICY กับนิตยสารดิจิทัล Krua.co ปรากฏกลวิธีการให้ค าแนะน าเพื่อน าเสนอข้อมูลให้แก่ผู้อ่านอย่างชัดเจนและท า
ให้ข้อมูลมีประโยชน์ต่อผู้อ่าน แต่นิตยสาร SPICY ปรากฏการกล่าวถึงราคาซึ่งเป็นวิธีการดึงดูดใจผู้อ่านสนใจซื้อสินค้าที่ผู้เขียน
น าเสนอ 
 นอกจากน้ี งานวิจัยของนพวัฒน์ สุวรรณช่าง (2553) ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับลักษณะการใช้ภาษาเพื่อโน้มน้าวใจใน
บทโฆษณาในนิตยสารสุขภาพ ผลการศึกษาพบว่าการใช้ภาษาโน้มน้าวใจมี 13 กลวิธี ได้แก่ การกล่าวถึงคุณสมบัติหรือ
สรรพคุณของสินค้าหรือบริการ การให้ข้อมูลความรู้ การกล่าวถึงสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ การกล่าวถึงสิ่งที่พึงประสงค์ การใช้
ค าศัพท์ทางวิทยาศาสตร์หรือศัพท์เฉพาะ การกล่าวถึงกระบวนการการท างานของสินค้าหรือบริการ การใช้ค าถามเชิงวาทศิลป์ 
การให้ค าแนะน า การกล่าวอ้าง การระบุกลุ่มเป้าหมาย การใช้จุดจับใจเชิงข่าว การระบุความปลอดภัย การลดราคาและการให้
ของสมนาคุณหรือมีระยะเวลาส่งเสริมการขาย สังเกตได้ว่างานวิจัยของนพวัฒน์ สุวรรณช่างสอดคล้องกับงานวิจัยนี้ เนื่องจาก
ทั้งนิตยสารสุขภาพกับนิตยสารดิจิทัล Krua.co น าเสนอเกี่ยวกับอาหารที่มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน ซึ่งผู้เขียนกล่าวถึงคุณสมบัติ 
ข้อมูลความรู้ สิ่งที่พึงประสงค์เกี่ยวกับอาหาร และยังปรากฏการแนะน าเพื่อท าให้ผู้อ่านรักษาสุขภาพโดยรบัประทานอาหารทีม่ี
คุณภาพและการกล่าวอ้างเพื่อท าให้การน าเสนอเกิดความน่าเชื่อถือ แต่นิตยสารสุขภาพเน้นโฆษณาอาหารเสริม จึงปรากฏการ
น าเสนอรายละเอียดของสินค้าเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและโน้มน้าวใจให้ผู้อ่านสนใจมากขึ้น 
 2. ผู้วิจัยพบข้อสังเกตว่ากลวิธีการเขียนบทความที่ปรากฏในนิตยสารดิจิทัล Krua.co มีวัตถุประสงค์ในการน าเสนอ
ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารให้แก่ผู้อ่านเพื่อเป็นประโยชน์ในการท าอาหารและเป็นความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวในการท าอาหารต่างๆ โดย
กล่าวถึงความเป็นมาของอาหาร ประโยชน์ทางโภชนาการ นอกจากนี้ ยังมีการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับวัตถุดิบ อุปกรณ์ และการ
ปรุงอาหาร อันสะท้อนให้เห็นว่าผู้เขียนมีเจตนาในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารไม่เพียงแค่ขั้นตอนในการท าอาหารเท่านั้น แต่ยัง
พยายามน าเสนอข้อมูลต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านอย่างมีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับการท าอาหารทุกประเด็น 
 นอกจากน้ีแล้ว ผู้วิจัยยังสังเกตว่า ผู้เขียนบทความมีวัตถุประสงค์ในการโน้มน้าวใจผู้อ่านโดยพยายามเปลี่ยนความคิด
และทัศนคติเกี่ยวกับการท าอาหารว่าการท าอาหารเป็นเรื่องง่าย เป็นเรื่องเล็กน้อย และใครๆ ก็ท าได้ด้วยตนเอง อีกทั้งผู้เขียน
ยังเชิญชวนให้ผู้อ่านลงมือท าอาหาร โดยผู้เขียนมีความต้องการให้ผู้อ่านเกิดพฤติกรรมคล้อยตามสิ่งที่ผู้เขียนน าเสนอใน
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บทความ ซึ่งสอดคล้องกับอรวรรณ ปิลันธน์โอวาท (2554: 5) กล่าวว่า การโน้มน้าวใจมีลักษณะที่ว่าผู้โน้มน้าวใจตั้งใจจะมี
อิทธิพลต่อผู้ถูกโน้มน้าวใจโดยชักจูงใจเพื่อปฏิบัติตามสิ่งที่ตนเสนอ อีกทั้งผู้โน้มน้าวใจมีวัตถุประสงค์เพื่อเปลี่ยนแปลงความ
คิดเห็น ทัศนคติ ค่านิยม และความเชื่อของผู้ถูกโน้มน้าวใจตามความต้องการของตน และยังสอดคล้องกับณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี 
(2556: 3-5) ที่กล่าวว่าการโน้มน้าวใจคือผู้ส่งสารพยายามจะมีอิทธิพลต่อทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรมของผู้รับสารอย่างมี
ความตั้งใจ อีกทั้งการโน้มน้าวใจเป็นวัตถุประสงค์ประเภทหน่ึงของการสื่อสารโดยผู้ส่งสารต้องการปฏิกิริยาตอบสนองจากผู้รับ
สารและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ศึกษากลวิธีการตั้งช่ือบทความที่ปรากฏในนิตยสารดิจิทัล Krua.co เพื่อท าให้เห็นวิธีการตั้งช่ือบทความที่ดึงดูดใจ
ผู้อ่านสนใจติดตามอ่านบทความ 
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อุปลักษณ์ที่ใช้ในรายการเดอะเฟซไทยแลนด์ 
The Metaphors used in THE FACE THAILAND 

 

วิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต1 
วุฒินันท์ แก้วจันทร์เกตุ2 
 

บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ถ้อยค าอุปลักษณ์ที่ใช้ในรายการเดอะเฟซไทยแลนด์ โดยเก็บรวบรวมข้อมูล
จากรายการเดอะเฟซไทยแลนด์ซีซั่นที่ 1-3 จากเว็บไซต์ www.youtube.com รวมทั้งสิ้น 39 ตอน 
 ผลการวิจัยพบว่า ถ้อยค าอุปลักษณ์ที่ใช้ในรายการเดอะเฟซไทยแลนด์สะท้อนมโนอุปลักษณ์ 20 มโนอุปลักษณ์ 
ได้แก่ [รายการเดอะเฟซไทยแลนด์ คือ โรงเรียนหรือสถานศึกษา], [เมนเทอร์ คือ แม่], [ทีมแข่งขัน คือ ครอบครัว], [ผู้เข้า
แข่งขัน คือ ลูก], [ผู้เข้าแข่งขัน คือ พืชผล], [ผู้เข้าแข่งขัน คือ วัตถุสิ่งของ], [ผู้เข้าแข่งขัน คือ อาหาร], [โอกาสของผู้เข้าแข่งขัน 
คือ สิ่งมีค่า], [ประสบการณ์ของผู้เข้าแข่งขัน คือ พืชผล], [ความสามารถของผู้เข้าแข่งขัน คือ เครื่องมือ], [ความกลัวของผู้เข้า
แข่งขัน คือ วัตถุสิ่งของ], [ชีวิตของผู้เข้าแข่งขัน คือ การเดินทาง], [เวลาในการแข่งขัน คือ สิ่งมีค่า], [การแข่งขัน คือ การท า
สงครามหรือการต่อสู้], [ผลงานที่ไม่ดีของผู้เข้าแข่งขัน คือ สิ่งไร้ค่า], [ผลงานที่ไม่ดีของผู้เข้าแข่งขัน คือ คนไร้ความสามารถ
หรือคนตาย], [สติ คือ วัตถุสิ่งของ], [ประสบการณ์ คือ วัตถุสิ่งของ], [ใจ คือ สสาร] และ [ผู้ชายหรือนายแบบ คือ อาหาร]  
มโนอุปลักษณ์ดังกล่าวมีหน้าที่ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการถ่ายทอดความคิด ด้านบุคคลสัมพันธ์ และด้านการเรียบเรียงความ 
 

ค ำส ำคัญ:  อุปลักษณ์  มโนอุปลักษณ์  รายการเดอะเฟซไทยแลนด์ 
 

Abstract 
 This article aimed to analyze the metaphorical expressions used in THE FACE THAILAND. Data were 
collected from THE FACE THAILAND Seasons 1-3 broadcasted on www.youtube.com, a total of 39 episodes.   
 The research found that the metaphorical expressions used in THE FACE THAILAND reflected 2 0 
conceptual metaphors as follows. [THE FACE THAILAND is a school or an educational institution.] [A mentor 
is a mother.] [Team is a family.] [Contestants are children.] [Contestants are crops.] [Contestants are objects.] 
[Contestants are food.] [Contestants’ opportunity is preciousness.] [Contestants’ experience is a crop.] 
[Contestants’ ability is a tool.] [Contestants’ fear is an object.] [Contestants’ life is traveling.] [The time of 
competition is preciousness.] [The competition is a war or a fight.] [The poor performance of the contestants 
is worthlessness.] [The poor performance of the contestants is an incompetent person or a dead person.] 
[Consciousness is an object.] [Experience is an object.] [Heart is matter] [Male or male models are food.] 
The metaphors served three functions, including ideational function, interpersonal function and textual 
function. 
 

Keywords:  metaphor, conceptual metaphor, THE FACE THAILAND TV Program 

                                                           
1 อาจารย์ประจ าภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2 อาจารย์ประจ าภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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บทน า 

 เดอะเฟซไทยแลนด์ (THE FACE THAILAND) เป็นรายการเรียลลิตี้3ค้นหานางแบบและนักแสดงหน้าใหม่ของ            

ประเทศไทยที่ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องทุกซีซั่น (มติชนสุดสัปดาห์ , 2560) นอกจากเกมการแข่งขันที่ท้าทาย

ความสามารถของทั้งเมนเทอร์และผู้เข้าแข่งขันแล้ว ภาษาที่เมนเทอร์4เลือกใช้ปะทะและเชือดเฉือนคารมก็ได้รับความสนใจ       

กลายเป็นค าหรือวลีที่ได้รับความนิยม อาทิ #Strong #พี่ไม่ได้มาเล่น ๆ #ตื่นค่ะ #แม่ก็คือแม่  
 ค าและวลีดังกล่าวช่วยสร้างและเพิ่มกระแสความนิยมจนท าให้รายการเดอะเฟซไทยแลนด์เป็นที่กล่าวถึงในสังคม           
วงกว้าง นอกจากน้ีถ้อยค าอื่น ๆ ที่เมนเทอร์และผู้เข้าแข่งขันใช้ปฏิสัมพันธ์ในรายการก็น่าสนใจไม่น้อยไปกว่ากัน หากพิจารณา
ถ้อยค าภาษาตลอดรายการการแข่งขันจะเห็นว่าเมนเทอร์และผู้เข้าแข่งขันใช้ถ้อยค าอุปลักษณ์เป็นจ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็น 
การถ่ายทอดและล าดับความคิดของตน การสื่อสารปฏิสัมพันธ์ระหว่างเมนเทอร์ ผู้เข้าแข่งขัน รวมถึงการสื่อสารกับผู้ชม
รายการ และเมื่อการสื่อสารเหล่านี้ปรากฏในบริบทของรายการแบบเรียลลิตี้ ซึ่งเป็นสถานการณ์การสื่อสารที่เกิดขึ้นจริง               
ก็ยิ่งจะท าให้การศึกษาถ้อยค าอุปลักษณ์ในรายการดังกล่าวน่าสนใจ เพราะ เป็นการสะท้อนรูปแบบภาษาที่ใช้จริง                        
ในชีวิตประจ าวัน 
 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องพบว่ามีผู้ศึกษาอุปลักษณ์ในภาษาไทยไว้แล้วจ านวนหนึ่งไม่ว่าจะเป็น
การศึกษาอุปลักษณ์ในข่าวกีฬา ข่าวการเมือง ข่าวเศรษฐกิจ หรือการศึกษาอุปลักษณ์ในปริจเฉทอื่นๆ เช่น หนังสือธรรมะ 
หนังสือแนะน าการด าเนินชีวิต บทเพลง นวนิยาย บล็อก และห้องสนทนาทางอินเทอร์เน็ต รวมทั้งการศึกษาอุปลักษณ์ที่ใช้
ข้อมูลจากคลังข้อมูลภาษาไทยแห่งชาติ การศึกษาอุปลักษณ์ดังกล่าวมีการใช้มุมมองทางภาษาศาสตร์ปริชานหรืออรรถศาสตร์
ปริชานเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา และบางงานวิจัยใช้ทั้งกรอบแนวคิดทางอรรถศาสตร์ปริชานและวัจนปฏิบัติศาสตร์ใน
การศึกษา นอกจากน้ียังพบงานวิจัยของศุภชัย ต๊ะวิชัย (2561) ที่สังเคราะห์งานวิจัยท่ีศึกษาอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ในภาษาไทย
ไว้อย่างครอบคลุม แต่ไม่พบว่ามีผู้ศึกษาอุปลักษณ์ที่ใช้ในรายการเรียลลิตี้โชว์ไว้ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาอุปลักษณ์ที่ใช้ในรายการ
เดอะเฟซไทยแลนด์ซึ่งเป็นรายการเรียลลิตี้โชว์หนึ่งที่ได้รับความนิยมมากในสังคมไทยเพื่อสะท้อนให้เห็นความคิดและมุมมอง
ต่างๆผ่านการใช้ภาษาจริงของผู้ใช้ภาษาที่อยู่ในบริบทของเกมการแข่งขัน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อวิเคราะห์ถ้อยค าอุปลักษณ์ที่ใช้ในรายการเดอะเฟซไทยแลนด์ 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากรายการเดอะเฟซไทยแลนด์ซีซั่นที่ 1-3 จากเว็บไซต์ www.youtube.com ที่
ได้รวบรวมข้อมูลรายการดังกล่าวไว้ทั้งหมด โดยจะศึกษาการใช้ถ้อยค าอุปลักษณ์ในทุกช่วงของรายการที่อยู่ในบริบทของเกม
การแข่งขัน ยกเว้นช่วงที่เป็นการสัมภาษณ์เกี่ยวกับชีวิตของผู้เข้าแข่งขันจะไม่น ามาศึกษา รวมทั้งไม่ศึกษาถ้อยค าอุปลักษณ์ที่
กลายเป็นส านวนแล้วในปัจจุบัน เช่น ม้ามืด กินขาด ฝากตัว อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่ใช้ศึกษาครั้งนี้มีจ านวนท้ังสิ้น 39 ตอน  
กรอบความคิดที่ใช้วิจัย 

                                                           
3 รายการเรียลลิตี้ (reality show) เป็นรายการโทรทัศน์รูปแบบหนึ่งที่มีกล้องติดตามถ่ายท าอย่างใกล้ชิด เน้นความสมจริง และไม่มีการเขียนบท ทั้งนี้เหตุการณ์

ที่เกิดขึ้นในรายการจะอยู่ภายใต้สถานการณ์แวดล้อมที่ผู้ผลิตรายการก าหนด (อรยา จินตพานิชการ, 2548 : 19-20; จันทิมา สว่างลาภ, 2556: 1; วุฒินันท์                  

แก้วจันทร์เกตุ และวิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2561)    
4 เมนเทอร์ (mentor) คือผู้ให้ค าปรึกษา (Oxford Dictionary, 2019)  ซ่ึงในรายการเดอะเฟซไทยแลนด์ (THE FACE THAILAND) จะมีเมนเทอร์หรือผู้ให้

ค าปรึกษาผู้เข้าแข่งขันอยู่ในแต่ละทีม (วุฒินันท์ แก้วจันทร์เกตุ และวิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2561) 
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 กรอบแนวคิดที่ใช้ในงานวิจัยนี้คือ แนวคิดเรื่องอุปลักษณ์ (metaphor) ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือทางวรรณศิลป์ท่ีใช้
ในการสร้างสุนทรียภาพให้แก่งานประพันธ์เท่านั้น แต่อุปลักษณ์ยังสะท้อนการกระท าและความคิดของมนุษย์ผ่านภาษาที่
มนุษยใช้ในชีวิตประจ าวันได้อีกด้วย ดังที่ Lakoff and Johnson (1980) เรียกว่า อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ (conceptual 
metaphor)  
 อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เป็นกระบวนการทางภาษาศาสตร์ปริชานที่มีการเปรียบเทียบสิ่ งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่ง โดยสิ่งที่
น ามาเปรียบเทียบนั้นมาจากวงความหมายที่แตกต่างกัน ถ้อยค าที่มนุษย์ใช้แสดงการเปรียบเทียบเรียกว่า ถ้อยค าอุปลักษณ์ 
(metaphorical expressions) ซึ่งจะสะท้อนความคิดเชิงเปรียบเทียบในระบบการรับรู้ของผู้ใช้ภาษาเรียกว่า มโนอุปลักษณ์ 
(conceptual metaphor) ทั้งนี้กระบวนการดังกล่าวสามารถเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างกันได้ (Lakoff and Johnson, 
1980: 3-9) การเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างกันนั้น Kövecses (2002: 4-9) เรียกว่า กระบวนการถ่ายโยงความหมาย ซึ่ง
ประกอบด้วยวงความหมายต้นทางหรือแบบเปรียบ (source domain) ถ่ายโยงความหมายไปหาวงความหมายปลายทางหรือ
สิ่งที่ถูกเปรียบ (target domain)  อย่างไรก็ตาม แม้ว่า Lakoff and Johnson (1980) จะเน้นว่าถ้อยค าอุปลักษณ์ส่วนใหญ่จะ
เป็นถ้อยค าที่มนุษย์ใช้สื่อสารกันทั่วไปในชีวิตประจ าวัน โดยที่อาจจะไม่รู้ตัวว่าตนก าลังใช้อุปลักษณ์อยู่ แต่ Gibbs (1994: 7) 
และ Kövecses (2002: 47) ต่างมีความเห็นที่สอดคล้องกันว่า ถ้อยค าอุปลักษณ์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันไม่ว่าจะอยู่ในนวนิยาย 
หรือบทประพันธ์ต่างๆก็ตาม นับว่าเป็นอุปลักษณ์ที่สะท้อนมโนทัศน์ของผู้ใช้ภาษาในสังคมวัฒนธรรมนั้นๆได้เช่นเดียวกัน   
 แนวคิดที่กล่าวมาข้างต้นเป็นแนวคิดที่นักอรรถศาสตร์หรือนักภาษาศาสตร์ปริชานใช้ศึกษาอุปลักษณ์ แต่อุปลักษณ์
ยังสามารถศึกษาในมุมมองทางวัจนปฏิบัติศาสตร์ได้อีกด้วย ดังที่ Goatly (1997 อ้างถึงใน ณัฐพร พานโพธิ์ทอง, 2556: 106-
107) ได้ศึกษาหน้าท่ีของอุปลักษณ์ไว้โดยใช้แนวคิดเรื่องหน้าที่ทางสังคมของภาษาที่ Michael Halliday เสนอไว้มาเป็นเกณฑ์
ในการจัดกลุ่มหน้าท่ีของอุปลักษณ์ซึ่งประกอบด้วยหน้าที่ด้านถ่ายทอดความคิด เช่น การเติมช่องว่างในคลังค า การอธิบายสิ่งที่
เป็นนามธรรมและเป็นแบบจ าลอง การก าหนดมุมมองใหม่ หน้าที่ด้านบุคคลสัมพันธ์ เช่น การแสดงอารมณ์ความรู้สึก การ
สร้างความสนิทสนมหรือสร้างอารมณ์ขัน และหน้าที่ด้านการเรียบเรียงความ เช่น การเรียบเรียงเนื้อความให้เกิดสัมพันธภาพ 
ช่วยให้จดจ าง่าย จากที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น ผู้วิจัยจะใช้กรอบแนวคิดดังกล่าวเป็นแนวทางในการศึกษาอุปลักษณ์ ที่ใช้ใน
รายการเดอะเฟซไทยแลนด์  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดเรื่องอุปลักษณ์และหน้าที่ของอุปลักษณ์เพื่อใช้ในการ
วิเคราะห์ถ้อยค าอุปลักษณ์ที่ใช้ในรายการเดอะเฟซไทยแลนด์ ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) คือรายการเดอะเฟซไทยแลนด์ซีซั่นท่ี 1-3 ที่มีการบันทึกเทปไว้ในเว็บไซต์ www.youtube.com เมื่อ
ได้ข้อมูลแล้ว ผู้วิจัยได้ถ่ายถอดถ้อยค าจากรายการที่มีการบันทึกเทปไว้ จากนั้นได้จ าแนกถ้อยค าที่ใช้อุปลักษณ์ออกจากถ้อยค า
อื่นๆที่ไม่ได้ใช้อุปลักษณ์ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ถ้อยค าอุปลักษณ์ที่สื่อมโนทัศน์ต่างๆ แล้วน าเสนอผลการวิจัยแบบพรรณนา
วิเคราะห์ จากนั้นจึงสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
ผลการวิจัย 
  การศึกษาข้อมูลในรายการเดอะเฟซไทยแลนด์ทั้งหมด 3 ซีซั่นท าให้พบว่า ถ้อยค าอุปลักษณ์ที่ใช้ในรายการเดอะเฟซ
ไทยแลนด์สะท้อนมโนอุปลักษณ์ได้ 20 มโนอุปลักษณ์ โดยมีรายละเอียดแต่ละมโนอุปลักษณ์ดังนี้ 
  1. [รายการเดอะเฟซไทยแลนด์ คือ โรงเรียนหรือสถานศึกษา] พบถ้อยค าอุปลักษณ์ที่ผู้พูดหรือ          ผู้ร่วม
เหตุการณ์การสื่อสาร ได้แก่ พิธีกร เมนเทอร์ กรรมการ และผู้เข้าแข่งขันใช้เพื่อสื่อความหมายถึงตัวรายการ ได้แก่ ศิษย์ สอน 



  

 

-ภาษาศาสตร์ วรรณคด ีสือ่สารมวลชน- 716 
 

 

 

       รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 9 

บททดสอบ การทดสอบ การเรียนรู้ ท าการบ้าน โจทย์ ห้องเรียน เด็กหลังห้อง เพื่อสะท้อนมโนทัศน์ว่า รายการเดอะเฟซไทย
แลนด์ไม่ได้เป็นเพียงรายการเกมการแข่งขัน แต่รายการเดอะเฟซไทยแลนด์เป็นโรงเรียนหรือสถานศึกษาท่ีมีทั้งผู้เรียน ผู้สอน มี
แบบฝึกหัดหรือบททดสอบต่างๆ ดังตัวอย่างท่ี (1) เราเป็น เขาเรียกว่าอะไร ศิษย์เก่า ศิษย์ใหม่ ไม่เป็นไร เดี๋ยวเราจะช่วยสอน
พี่มาช่าว่าเกมนี้เล่นยังไง เกมนี้พี่ยังไม่เคยเล่นไม่เป็นไร เดี๋ยวน้องสองคนจะช่วยสอนค่ะ (เดอะเฟซไทยแลนด์ซีซั่น 3 ep. 1) 
หรือในตัวอย่างที่ (2) เดี๋ยวเรายังไม่บอกว่าการทดสอบมาสเตอร์คลาสวันนี้คืออะไร โจทย์ก็คือว่ารถจะมาส่งคุณที่ด้านหน้า 
(เดอะเฟซไทยแลนด์ซีซั่น 3 ep. 3) ทั้งนี้สามารถแสดงกระบวนการถ่ายโยงความหมายได้ดังนี้ 

วงความหมายต้นทาง วงความหมายปลายทาง 
[โรงเรียนหรือสถานศึกษา] [รายการเดอะเฟซไทยแลนด์] 

สถานศึกษา/ห้องเรียน ตัวรายการ 
ครู/อาจารย ์ เมนเทอร ์

นักเรียน/นักศึกษา ผู้เข้าแข่งขัน 
แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ กิจกรรมในแตล่ะช่วงของรายการ 

  2. [เมนเทอร์ คือ แม่] พบถ้อยค าอุปลักษณ์ว่า “แม่/คุณแม่” ที่สื่อความหมายถึงเมนเทอร์ ซึ่งโดยปกติแล้วค าว่าเมน
เทอร์มาจากค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่ว่า mentor ที่มีความหมายว่า ครู อาจารย์ หรือผู้ให้ค าปรึกษา แต่ในบริบทของรายการซึ่ง
เป็นเกมการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันเปรียบเมนเทอร์ของตัวเองว่าเป็นแม่ซึ่งจะสามารถเลี้ยงดู ปกป้อง อบรม สั่งสอน คอยให้ความ
ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาต่างๆให้แก่ผู้เข้าแข่งขันได้ ดังตัวอย่างท่ี (3) พี่หญิงอ่ะ เรื่องสอนไม่ต้องพูดนะ คุณแม่ของหนูอ่ะ เลิศ
อยู่แล้ว (เดอะเฟซไทยแลนด์ซีซั่น 2 ep. 9) หรือตัวอย่างท่ี (4) คุณแม่มาแล้ว ทุกอย่างจะต้องดีขึ้น (เดอะเฟซไทยแลนด์ซีซั่น 3 
ep. 2) นอกจากนี้มโนอุปลักษณ์ดังกล่าวยังใช้เพื่อวิพากษ์วิจารณ์เมนเทอร์ฝ่ายตรงข้ามได้อีกด้วย ดังตัวอย่างที่ (5) เป็นแม่
อะไรก็ไม่รู้ รักลูกไม่เท่ากัน (เดอะเฟซไทยแลนด์ซีซั่น 3 ep. 5) และตัวอย่างที่ (6) เดี๋ยวนะคะน้องๆ กอดแม่น้องๆไว้แน่นๆค่ะ 
อาทิตย์หน้าเหลือทีมละคนค่ะ น้องจะได้รู้ค่ะว่าแม่น้องจะฆ่าใครออก (เดอะเฟซไทยแลนด์ซีซั่น 3 ep. 11) ทั้งนี้สามารถแสดง
กระบวนการถ่ายโยงความหมายได้ดังนี้ 

วงความหมายต้นทาง วงความหมายปลายทาง 
[แม่] [เมนเทอร์] 

 ผู้ที่คอยอบรมสั่งสอน ปกป้อง และเลี้ยงด ู เมนเทอร ์
ผู้ที่คอยช่วยเหลือและแก้ปญัหาให ้ เมนเทอร ์

ผู้ที่มีพระคณุ เมนเทอร ์
ผู้ที่ไดร้ับการอบรมสั่งสอน ปกป้อง และเลี้ยงด ู ผู้เข้าแข่งขัน 

 3. [ทีมแข่งขัน คือ ครอบครัว] พบถ้อยค าอุปลักษณ์ว่า “ครอบครัว/แฟมิลี่ (family)” ที่สื่อความหมายถึงทีมแข่งขัน 
โดยที่ทีมแข่งขันในรายการประกอบไปด้วย 3 ทีม ดังนั้นรายการเดอะเฟซไทยแลนด์จะประกอบไปด้วย 3 ครอบครัวที่มาเล่น
เกมเพื่อพิชิตให้ลูกในครอบครัวของตัวเองได้รับต าแหน่งเดอะเฟซไทยแลนด์ ดังตัวอย่างที่ (7) อยากให้น้องมาอยู่ทีมบี มาเป็น 
แฟมิลี่เดียวกัน (เดอะเฟซไทยแลนด์ซีซั่น 3 ep. 1) หรือตัวอย่างที่ (8) ถึงแม้ว่าจะจบแล้ว ทีมลูกเกดไม่ใช่แค่ทีม เราเป็น
ครอบครัวเดียวกัน (เดอะเฟซไทยแลนด์ซีซั่น 1 ep. 1) อย่างไรก็ตาม เมนเทอร์มักใช้อุปลักษณ์ดังกล่าวในการโน้มน้าวให้          
ผู้เข้าแข่งขันมาอยู่ในทีมของตนแล้วใช้สร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ผู้เข้าแข่งขันทีมของตน ท้ังนี้ สามารถแสดงกระบวนการ       
ถ่ายโยงความหมายได้ดังนี้ 

วงความหมายต้นทาง วงความหมายปลายทาง 
[ครอบครัว] [ทีมแข่งขัน] 
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กลุ่มคนท่ีผูกพันและใช้ชีวิตร่วมกัน เมนเทอร์และผู้เข้าแข่งขัน 
กลุ่มคนท่ีคอยช่วยเหลือและแก้ปญัหาร่วมกัน เมนเทอร์และผู้เข้าแข่งขัน 

   4. [ผู้เข้าแข่งขัน คือ ลูก] พบถ้อยค าอุปลักษณ์ว่า “ลูก/ลูกสาว” ที่สื่อความหมายถึงผู้เข้าแข่งขัน ดังตัวอย่างท่ี (9) หนู
จะได้กลับมาลูก (เดอะเฟซไทยแลนด์ซีซั่น 3 ep. 2)  หรือตัวอย่างที่ (10) ท าได้ ท าได้ ลูกสาวแม่ (เดอะเฟซไทยแลนด์ซีซั่น 3 
ep. 3) นอกจากนี้ยังพบว่าอุปลักษณ์ดังกล่าวใช้เพื่อสื่อความรู้สึกของเมนเทอร์ที่มีต่อผู้เข้าแข่งขันในทีมของตน ดังตัวอย่างที่ 
(11) การตีลูกตัวเองเนี่ย มันเจ็บ แต่มันให้อะไรเค้า มันให้เค้าได้เรียนรู้ความเจ็บ (เดอะเฟซไทยแลนด์ซีซั่น 1 ep. 8) และใช้เพื่อ
วิพากษ์วิจารณ์เมนเทอร์ฝ่ายตรงข้ามได้อีกดัวย ดังตัวอย่างที่ (12) วันนี้มันท าให้เห็นเลยนะว่าบีไม่ได้ท าเพื่อลูก ทั้งนี้สามารถ
แสดงกระบวนการถ่ายโยงความหมายได้ดังนี้ 

วงความหมายต้นทาง วงความหมายปลายทาง 
[ลูก] [ผู้เข้าแข่งขัน] 

ผู้ที่ไดร้ับการอบรมสั่งสอน ปกป้อง และเลี้ยงด ู ผู้เข้าแข่งขัน 
ผู้ที่อบรมสั่งสอน ปกป้อง และเลี้ยงดู เมนเทอร ์

   5. [ผู้เข้าแข่งขัน คือ พืชผล] พบถ้อยค าอุปลักษณ์ว่า “สด, ช้ า, ดอกไม้, เมล็ด” ที่สื่อความหมายถึงผู้เข้าแข่งขัน           
ดังตัวอย่างที่ (13) มั่นใจกับหน้าสดตัวเอง 99% ค่ะ (เดอะเฟซไทยแลนด์ซีซั่น 3 ep. 1) เพื่อใช้สื่อความหมายว่าใบหน้าของ           
ผู้เข้าแข่งขันดูสวย สดใส แม้ว่าจะไม่ได้มีการแต่งหน้า ส่วนตัวอย่างที่ (14) เราเห็นเขาจนช้ าอะ (เดอะเฟซไทยแลนด์ซีซั่น 3 
ep. 1) เพื่อสื่อความหมายถึงผู้เข้าแข่งขันที่เมนเทอร์พบเห็นอยู่บ่อยๆ ถูกใช้งานบ่อยๆ เหมือนกับพืชผลที่มีรอยฟกช้ า และใน
ตัวอย่างที่ (15) กว่าที่เราจะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ย น้องๆทุกคนเนี่ยก็เหมือนดอกไม้ ตอนแรกมาก็เป็นเมล็ดก าหนึ่ง มิ้นท์เป็นเมล็ด
ที่มาจากต่างจังหวัดไม่รู้อะไร (เดอะเฟซไทยแลนด์ซีซั่น 3 ep. 12) เพื่อใช้วิพากษ์วิจารณ์พัฒนาการด้านรูปร่างหน้าตา 
บุคลิกลักษณะ และพฤติกรรมของผู้เข้าแข่งขัน ทั้งนี้สามารถแสดงกระบวนการถ่ายโยงความหมายได้ดังนี้ 

วงความหมายต้นทาง วงความหมายปลายทาง 
[พืชผล] [ผู้เข้าแข่งขัน] 

ความสดใหม่  รูปร่างหน้าตาของผู้เข้าแข่งขัน 
ริ้วรอยฟกช้ า การปรากฏตัวบ่อยๆ ของผูเ้ข้าแข่งขัน 

เมลด็พันธ์ุและการออกดอกออกผล ผู้เข้าแข่งขัน 
การเจรญิเติบโตของพืชผล พัฒนาการของผู้เข้าแช่งขัน 

 6. [ผู้เข้าแข่งขัน คือ วัตถุสิ่งของ] พบถ้อยค าอุปลักษณ์ว่า “ปั้น ประดิษฐ์ ไม้แขวนเสื้อ สะดุดตา แข็ง ก าแพง อ่อน 
แพง ประกาย เปล่งประกาย ดาว” ที่สื่อความหมายถึงผู้เข้าแข่งขัน ดังตัวอย่างที่ (16) เมนเทอร์ที่ได้จะสอนพวกเรา ปั้นและ
ประดิษฐ์พวกเรามากที่สุด (เดอะเฟซไทยแลนด์ซีซั่น 3 ep. 1) เพื่อแสดงให้เห็นความสามารถของเมนเทอร์ที่จะสร้างหรือท าให้
ผู้เข้าแข่งขันทีมของตนมีผลงานท่ีดีและโดดเดน่ได ้หรือในตัวอย่างท่ี (17) คุณเป็นไม้แขวนเสื้อ คุณต้องสามารถเปลีย่นแปลงได้
อยู่เรื่อยๆ (เดอะเฟซไทยแลนด์ซีซั่น 3 ep. 3) เพื่อแสดงให้เห็นว่า ผู้เข้าแข่งขันจะต้องรู้จักปรับตัวแล้วพร้อมที่จะรับมือใน ทุก
สถานการณ์การเดินแบบและการถ่ายแบบ ส่วนตัวอย่างที่ (18) หน้าเขาดูเหมือนก าแพงอะ มันแข็งมากเลย (เดอะเฟซ        
ไทยแลนด์ซีซั่น 3 ep. 11) และตัวอย่างที่ (19) ถ้าให้คริสคิด คริสรู้สึกว่าเพลงขวัญอ่อนที่สุด (เดอะเฟซไทยแลนด์ซีซั่น 3           
ep. 13) เพื่อวิพากษ์วิจารณ์รูปร่างหน้าตา บุคลิกและความสามารถของผู้เข้าแข่งขันที่ยังบกพร่องอยู่ นอกจากนี้ ตัวอย่างที่ 
(20) พี่ว่าสวยท่ีสุดตั้งแต่เข้ารอบมาเลย พี่สะดุดตา (เดอะเฟซไทยแลนด์ซีซั่น 3 ep. 1) เพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้เข้าแข่งขันเป็นวัตถุ
สิ่งของทีส่วย โดดเด่น จนท าให้เมนเทอร์ต้องหยุดชะงัก ส่วนตัวอย่างท่ี (21) สกายดู Luxury ดแูพงด ี(เดอะเฟซไทยแลนดซ์ซีัน่ 
3 ep. 8) ตัวอย่างที่ (22) พี่จะให้โอกาสหนูเปล่งประกายอีกครั้งนึงนะคะ (เดอะเฟซไทยแลนด์ซีซั่น 1 ep. 9) ตัวอย่างที่ (23) 
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มันเหมือนดาวกับดาวมาชนกันอ่ะ แต่ว่าดาวดวงไหนมันจะอยู่ได้อย่างง้ี (เดอะเฟซไทยแลนด์ซีซั่น 1 ep. 11)  เพื่อแสดงให้
เห็นว่าผู้เข้าแข่งขันเป็นวัตถุสิ่งของที่ดูดีมีมูลค่า ทั้งนี้สามารถแสดงกระบวนการถ่ายโยงความหมายได้ดังนี้  

วงความหมายต้นทาง วงความหมายปลายทาง 
[วัตถุสิ่งของ] [ผู้เข้าแข่งขัน] 

ผู้สร้างหรือผู้ประดิษฐ์วัตถุสิ่งของ  เมนเทอร ์
ชนิดของวัตถุสิ่งของ ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคน 

คุณภาพของวัตถุสิ่งของ ความรู้ความสามารถของผู้เข้าแข่งขัน 
มูลค่าของวัตถุสิ่งของ ความสามารถอันโดดเด่นและความงามของผู้เข้าแข่งขัน 

 7. [ผู้เข้าแข่งขัน คือ อาหาร] พบถ้อยค าอุปลักษณ์ว่า “เผ็ด, แซ่บ, เปรี้ยว, หวาน, ทุกรสชาติ” ที่สื่อความหมายถึง        
ผู้เข้าแข่งขัน ดังตัวอย่างท่ี (24) ก็น่าสนใจค่ะ สวยท้ังคู่ คนละแบบ คนละสไตล์ อีกคนหน่ึงหวาน อีกคนหนึ่งเปร้ียว (เดอะเฟซ
ไทยแลนด์ซีซั่น 3 ep. 1) หรือในตัวอย่างที่ (25) หน้าเผ็ดมาก หน้าเผ็ดมาก (เดอะเฟซไทยแลนด์ซีซั่น 2 ep. 4) เพื่อ
วิพากษ์วิจารณ์รูปร่างหน้าตา การเดินแบบหรือการท าผลงานของผู้เข้าแข่งขัน ทั้งนี้สามารถแสดงกระบวนการถ่ายโยง
ความหมายได้ดังนี้ 

วงความหมายต้นทาง วงความหมายปลายทาง 
[อาหาร] [ผู้เข้าแข่งขัน] 

รสชาติของอาหาร  รูปร่าง บุคลิก และความสามารถของผู้เข้าแข่งขัน 
การปรุงแต่งรสชาติของอาหาร   การเดินแบบหรือการท าผลงานของผู้เข้าแข่งขัน 

ความยั่วยวนหรือความดึงดดูใจของอาหาร  ผู้เข้าแข่งขัน  
      8. [โอกาสของผู้เข้าแข่งขัน คือ สิ่งมีค่า] พบถ้อยค าอุปลักษณ์ว่า “ให้โอกาส, มีโอกาส, หาโอกาส, ขอโอกาส, ได้รับ
โอกาส, ได้โอกาส, คว้าโอกาส, ทิ้งโอกาส” ที่สื่อความหมายว่าโอกาสของผู้เข้าแข่งขันเป็นวัตถุสิ่งของอันมีค่าและมีความส าคัญ
ที่จะท าให้ผู้เข้าแข่งขันได้รับชัยชนะ โอกาสจึงเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับผู้เข้าแข่งขัน ดังตัวอย่างที่ (26) พวกคุณมีโอกาสเดียวท่ีจะ
ท าให้เมนเทอร์ประทับใจ (เดอะเฟซไทยแลนด์ซีซั่น 3 ep. 1) นอกจากนี้อุปลักษณ์ดังกล่าวเมนเทอร์ยังใช้เพื่อตักเตือน             
ผู้เข้าแข่งขันได้อีกด้วย ดังตัวอย่างท่ี (27) มิ้นท์เนี่ยเป็นเด็กคนหน่ึงทีม่ีโอกาสมากกว่าคนอื่นอีก เพราะว่าหลุดไปจากเกมนี้แล้ว 
แล้วพี่ดึงกลับเข้ามา แต่กลับกลายเป็นท าให้พ่ีรู้สึกว่าไม่คว้าโอกาสครั้งที่สองที่น้องได้ไปแล้ว...แล้วน้องยังมีโอกาสที่จะกลับตัว 
เวลาโอกาสมันมา น้องต้องคว้าเอาไว้ แล้วท าให้มันดีที่สุด อย่าทิ้งโอกาสนี้ไป  อย่าท าให้คนท่ีให้โอกาสน้องเสียใจ (เดอะเฟซ
ไทยแลนด์ซีซั่น 3 ep. 12)  ทั้งนี้สามารถแสดงกระบวนการถ่ายโยงความหมายได้ดังนี้ 

วงความหมายต้นทาง วงความหมายปลายทาง 
[สิ่งมีค่า] [โอกาสของผู้เข้าแข่งขนั] 

ลักษณะและคณุค่าของสิ่งมคี่า  โอกาส 
การไดม้าและการได้ครอบครองสิ่งมีค่า   การไดร้ับโอกาส 

การไมเ่ห็นคณุค่าของสิ่งมีค่า  การละทิ้งโอกาส  
  9. [ประสบการณ์ของผู้เข้าแข่งขัน คือ พืชผล] พบถ้อยค าอุปลักษณ์เพียงหนึ่งเดียวที่ว่า “เก็บเกี่ยวประสบการณ์” ที่
สื่อความหมายว่าผู้เข้าแข่งขันจ าเป็นต้องสั่งสมและรวบรวมประสบการณ์เพื่อที่จะได้น าไปพัฒนาความรู้ความสามารถของ
ตนเอง ดังตัวอย่างที่ (28) อยากเก็บเกี่ยวประสบการณ์เยอะๆ อยากเก็บเกี่ยวกับพี่ลูกเกดให้มากที่สุดอ่ะค่ะ (เดอะเฟซ           
ไทยแลนด์ซีซั่น 1 ep. 1) ทั้งนี้สามารถแสดงกระบวนการถ่ายโยงความหมายได้ดังนี้ 

วงความหมายต้นทาง วงความหมายปลายทาง 
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[พืชผล] [ประสบการณ์ของผู้เข้าแข่งขนั] 
การเก็บรวบรวมพืชผล  ประสบการณ์ที่ผู้เข้าแข่งขันได้รับ 

ผลผลติหรือพืชผล   ประสบการณ ์
 10. [ความสามารถของผู้เข้าแข่งขัน คือ เคร่ืองมือ] พบถ้อยค าอุปลักษณ์ที่ว่า “มีของ, แก้ปัญหา, แก้สถานการณ์” ที่
สื่อความหมายถึงความสามารถของผู้เข้าแข่งขัน โดยเปรียบความสามารถของผู้เข้าแข่งขันเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นจะต้องมีเพื่อ
ไว้แสดงความสามารถให้ผู้อื่นได้เห็น หรือใช้เพื่อแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆ ดังตัวอย่างที่ (29) ส าหรับปาร์ค แว้บแรกที่
พี่เห็น ที่หนูเดินเข้ามาในห้องตั้งแต่วันแรกท่ีเราเจอกัน หนูมี หนูมีของทั้งหมดเลยค่ะ (เดอะเฟซไทยแลนด์ซีซั่น 1 ep. 2) หรือ
ในตัวอย่างที่ (30) ครั้งนี้ให้มันเป็นประสบการณ์ของน้อง ๆ ก็แล้วกัน แล้วไปช่วยแก้สถานการณ์ให้มันดีขึ้นด้วย (เดอะเฟซไทย
แลนด์ซีซั่น 3 ep. 3) และตัวอย่างที่ (31) ที่เหลือตรงนั้นก็คงเป็นเรื่องของไหวพริบปฏิภาณเขาท่ีจะแกป้ัญหาตรงนั้น (เดอะเฟซ
ไทยแลนด์ซีซั่น 3 ep. 4) อุปลักษณ์ดังกล่าวเป็นอุปลักษณ์ที่เมนเทอร์ใช้เพื่อวิพากษ์วิจารณ์ความสามารถและปฏิภาณไหวพริบ
ของผู้เข้าแข่งขัน ทั้งนี้สามารถแสดงกระบวนการถ่ายโยงความหมายได้ดังนี้  

วงความหมายต้นทาง วงความหมายปลายทาง 
[เคร่ืองมือ] [ความสามารถของผู้เข้าแข่งขนั] 

วัตถุสิ่งของส าหรับใช้ประดิษฐ์ สรา้ง หรือแก้ไข  ความสามารถของผู้เข้าแข่งขัน 
ผู้ประดิษฐ์ สรา้ง หรือแก้ไข  ผู้เข้าแข่งขัน 

 11. [ความกลัวของผู้เข้าแข่งขัน คือ วัตถุสิ่งของ] พบถ้อยค าอุปลักษณ์ที่ว่า “ก าแพงความกลัว, สลัดความกลัว, 
นอต” ที่สื่อความหมายถึงผู้เข้าแข่งขันที่มีความกลัวมาเกาะกุมหรือก้ันขวางไว้อยู่ ดังตัวอย่างท่ี (32) เทียร์คิดว่ามีความสามารถ
อยู่ในตัวเอง แต่ตอนนี้มีก าแพงกั้นไว้ (เดอะเฟซไทยแลนด์ซีซั่น 3 ep. 6) หรือในตัวอย่างท่ี (33) ครั้งหน้าท่ีเราแข่งขันต้องไม่มี
นอตตัวนี้ นอตที่เรียกว่า fear อุปลักษณ์ดังกล่าว เมนเทอร์ใช้เพื่อวิพากษ์วิจารณ์ผู้เข้าแข่งขันที่มีความกลัวมากั้นขวางจน        
ไม่สามารถท าผลงานออกมาได้ดี ท้ังๆที่ตัวเองมีความสามารถ ทั้งนี้สามารถแสดงกระบวนการถ่ายโยงความหมายได้ดังนี้ 

วงความหมายต้นทาง วงความหมายปลายทาง 
[วัตถุสิ่งของ] [ความกลัวของผู้เข้าแข่งขัน] 

วัตถุสิ่งของที่ยึดเกาะหรือกั้นขวาง  ความกลัวของผู้เข้าแข่งขัน 
ผู้ที่ถูกวัตถุสิ่งของยึดเกาะหรือก้ันขวาง  ผู้เข้าแข่งขัน 

  12. [ชีวิตของผู้เข้าแข่งขัน คือ การเดินทาง] พบถ้อยค าอุปลักษณ์ที่ว่า “ก้าวเดิน, ไม่ถอย, เส้นทาง, เป้าหมาย, กราฟ
ชีวิต” เพื่อสื่อความหมายถึงชีวิตของผู้เข้าแข่งขันที่จะต้องมีขึ้นมีลง แต่จะไม่หยุดอยู่กับที่ ต้องพัฒนาตัวเอง เพื่อไปสู่
ความส าเร็จ นั่นคือการที่ได้เป็นเดอะเฟซไทยแลนด์ โดยมีเมนเทอร์เป็นผู้น าทางไปสู่ความส าเร็จ ดังตัวอย่างที่ (34) น้องคะ พี่
ได้ซีซั่นแรก เด็กของพี่ชนะ หนูอยากไปเส้นทางไหน พ่ีพาหนูไปได้ (เดอะเฟซไทยแลนด์ซีซั่น 2 ep. 1) หรือในตัวอย่างท่ี (35) 
จะพาฮาน่าไปใน goal ในจุดเป้าหมายที่ฮาน่าต้องการ (เดอะเฟซไทยแลนด์ซีซั่น 2 ep. 1) อุปลักษณ์ดังกล่าว เมนเทอร์ใช้
เพื่อโน้มน้าวให้ผู้เข้าแข่งขันเข้ามาอยู่ในทีมของตน นอกจากน้ีอุปลักษณ์ดังกล่าวยังใช้เพื่อสื่ออารมณ์ความรู้สึกของผู้เข้าแข่งขัน
ที่ไม่สามารถไปสู่ความส าเร็จเป็นเดอะเฟซไทยแลนด์ได้ แต่ก็ไม่ละความพยายาม ดังตัวอย่างท่ี (36) อยากขอโทษพีเ่กดที่ปาร์ค
ไม่สามารถกลับไปได้ แต่ เราก็ยังคงต้องมีชีวิตที่ก้าวเดินต่อไป ... หนูขอบคุณทุกก าลังใจที่ทุกคนส่งมาให้หนู หนูจะสู้ต่อไป  
หนูจะไม่ถอย (เดอะเฟซไทยแลนด์ซีซั่น 1 ep. 6) ทั้งนี้สามารถแสดงกระบวนการถ่ายโยงความหมายได้ดังนี้ 

วงความหมายต้นทาง วงความหมายปลายทาง 
[การเดินทาง] [ชีวิตของผู้เข้าแข่งขนั] 

ผู้น าทาง   เมนเทอร ์
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ผู้เดินทางและผูร้่วมเดินทาง  ผู้เข้าแข่งขัน 
เส้นทาง ระยะเวลาของการแข่งขัน 

จุดหมายปลายทาง ความส าเร็จหรือชัยชนะ 
      13. [เวลาในการแข่งขัน คือ สิ่งมีค่า] พบถ้อยค าอุปลักษณ์ที่ว่า “หมดเวลา, จับเวลา, เหลือเวลา, มีเวลา, ใช้เวลา, 
เสียเวลา” เพื่อสื่อความหมายถึงเวลาในการแข่งขันว่าเป็นสิ่งท่ีมีค่าส าหรับผู้เข้าแข่งขัน ดังนั้นผู้เข้าแข่งขันจึงจะต้องรู้จักบริหาร
จัดการเวลาให้เหมาะสม ดังตัวอย่างท่ี (37) ส่วนหน่ึงพี่ช่ารู้สึกว่ามันท าให้เสียเวลาไปหน่อย (เดอะเฟซไทยแลนด์ซีซั่น 3 ep. 2)    
หรือในตัวอย่างที่ (38) ไม่เหลือเวลาแล้ว (เดอะเฟซไทยแลนด์ซีซั่น 3 ep. 13) ทั้งนี้สามารถแสดงกระบวนการถ่ายโยง
ความหมายได้ดังนี้ 

วงความหมายต้นทาง วงความหมายปลายทาง 
[สิ่งมีค่า] [เวลาในการแข่งขัน] 

ลักษณะและคณุค่าของสิ่งมคี่า  เวลา 
การไดม้าและครอบครองสิ่งมีค่า  ระยะเวลาตามก าหนดของรายการ 

ผู้ใช้สิ่งมีค่า ผู้เข้าแข่งขัน 
การปล่อยเวลาหมดไป การบริหารจัดการเวลาไม่ดีพอของเมนเทอร์และผูเ้ข้า

แข่งขัน 
 14. [การแข่งขัน คือ การท าสงครามหรือการต่อสู้] พบถ้อยค าอุปลักษณ์ที่ว่า “ฆ่า, ไฟท์ (fight), สู้, ตาย, เชือด, รบ, 
ฟาด, ตัด, ขย้ า, รุม, ชน, เฉือน, เคาะ, ทุบ, ตี, แว้งกัด, ล้างแค้น, พลัง, สงคราม, กลยุทธ์, เปิดศึก, นักรบ, นักสู้, ห้องเชือด, 
สังเวียน เป็นต้น ดังตัวอย่างที่ (39) ทีมเราต้องชนะ เพราะตอนนี้มีสองทีมที่ก าลังรอที่จะเชือดเราอยู่ (เดอะเฟซไทยแลนด์           
ซีซั่น 1 ep. 8)  หรือในตัวอย่างที่ (40) ใครจะเกลียดเรา เนี่ยอ่านะ หมั่นไส้โน่นนี่นั่น ปล่อยเค้าไปเลย ฆ่าคือฆ่า ใครตาย         
ช่างมัน (เดอะเฟซไทยแลนด์ซีซั่น 2 ep. 2) เพื่อแสดงให้เห็นว่าเกมการแข่งขันในรายการเดอะเฟซไทยแลนด์เสมือนว่า            
ผู้เข้าแข่งขันและเมนเทอร์จะต้องท าสงครามหรือต่อสู้กับฝ่ายตรงข้ามเพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะและความส าเร็จ นั่นคือการได้เป็น
เดอะเฟซไทยแลนด์ นอกจากนี้อุปลักษณ์ดังกล่าวยังใช้เพื่อวิพากษ์วิจารณ์หรือข่มขวัญฝ่ายตรงข้ามได้อีกด้วย ดังตัวอย่างที่ 
(41) อย่ามัวเอาเวลาที่สอนเด็กมานั่งฟัดกันเรื่อยเปื่อยนะคะ (เดอะเฟซไทยแลนด์ซีซั่น 3 ep. 2) หรือในตัวอย่างที่ (42) ไม่รู้สิ 
บีเขาคงไม่กล้าเปิดศึกกับพี่รึเปล่า (เดอะเฟซไทยแลนด์ซีซั่น 3 ep. 2) ทั้งนี้สามารถแสดงกระบวนการถ่ายโยงความหมายได้
ดังนี้    

วงความหมายต้นทาง วงความหมายปลายทาง 
[การท าสงครามหรือการต่อสู้] [การแข่งขัน] 

สงคราม   การแข่งขันในรายการ 
ศัตรู   ทีม/ฝ่ายตรงข้าม 

อาวุธ/วิธีการต่อสูห้รือท าสงคราม  ความสามารถท่ีใช้ในการแข่งขัน  
และการขม่ขวัญทีม/ฝ่ายตรงข้าม 

 ชัยภูมิ/สถานท่ีท าสงครามหรือต่อสู ้ รายการเดอะเฟซไทยแลนด์  
ลานประหาร ห้องด า/ห้องคัดออก  

  15. [ผลงานที่ไม่ดีของผู้เข้าแข่งขัน คือ สิ่งไร้ค่า] พบถ้อยค าอุปลักษณ์เพียงค าเดียวว่า “ขยะ” ที่สื่อความหมายถึง
ผลงานของผู้เข้าแข่งขันที่ท าได้ไม่ดีเปรียบเสมือนสิ่งของไร้ค่า ไม่น่าช่ืนชม ดังตัวอย่างที่ (43) การ present เค้า ตือไม่รู้ว่า       
ตือจะดูหมวก ตือจะดูรองเท้า หรือตือจะดูถุงมือ หรือดู คือตือไม่เห็นกระเป๋าเค้าเลยอ่ะ คือมัน maximum จนท าให้ทุกอย่าง
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กลายเป็นขยะ (เดอะเฟซไทยแลนด์ซีซั่น 1 ep. 2) อุปลักษณ์ดังกล่าวน ามาใช้เพื่อวิพากษ์วิจารณ์ผลงานของผู้เข้าแข่งขันที่          
ท าได้ไม่ดี ไม่น่าช่ืนชม และไม่ตรงกับความต้องการ ทั้งนี้สามารถแสดงกระบวนการถ่ายโยงความหมายได้ดังนี้      

วงความหมายต้นทาง วงความหมายปลายทาง 
[สิ่งไร้ค่า] [ผลงานที่ไม่ดีของผู้เข้าแข่งขัน] 

สิ่งของที่ไม่ต้องการ  ผลงานของผู้เข้าแข่งขัน 
สิ่งที่ใช้การไม่ได้  ผู้เข้าแข่งขัน 

   16. [ผลงานที่ไม่ดีของผู้เข้าแข่งขัน คือ คนไร้ความสามารถหรือคนตาย] พบถ้อยค าอุปลักษณ์ว่า “ง่อย, คนพิการ, 
ไม่สมประกอบ, ศพ, ซอมบี้ , หุ่นยนต์” ที่สื่อความหมายถึงผลงานของผู้เข้าแข่งขันที่ท าได้ไม่ดี เปรียบเสมือนคนที่                          
ไร้ความสามารถหรือคนพิการที่ไม่สมประกอบ ใช้การไม่ได้ รวมทั้งผลงานของผู้เข้าแข่งขันบางคนยังถูกเปรียบเหมือนกับ         
คนตายหรือหุ่นยนต์ที่ไร้ชีวิตชีวา และใช้การไม่ได้เช่นกัน ดังตัวอย่างที่ (44) นี่คือรูปที่ดีที่สุดของน้อง พี่พูดจริงๆ นิ้วมือหนู
เหมือนคนพิการอ่ะ เหมือนมือหัก ไม่สมประกอบป่ะ (เดอะเฟซไทยแลนด์ซีซั่น 2 ep. 2) ส่วนตัวอย่างที่ (45) เหมือนศพไม่
สบาย เดินแบบนี้อะ เหมือนซอมบี้อะ ไม่มีแรง (เดอะเฟซไทยแลนด์ซีซั่น 3 ep. 1) และตัวอย่างที่ (46) แต่แพรวก็ยังติดเดิน
แบบแกว่งแขนเยอะไป แล้วมันดูแบบเก้งก้าง มันดูแล้วเหมือนแบบ เหมือนไม่ใช่คนที่มีชีวิตมาเดินอ่ะ เดินเหมือนหุ่นยนต์อ่ะ 
(เดอะเฟซไทยแลนด์ซีซั่น 2 ep. 4) อุปลักษณ์ดังกล่าวใช้เพื่อวิพากษ์วิจารณ์ผลงานของผู้เข้าแข่งขันที่ท าได้ไม่ดี ใช้ประโยชน์
อะไรไม่ได้ ทั้งนี้สามารถแสดงกระบวนการถ่ายโยงความหมายได้ดังนี้      

วงความหมายต้นทาง วงความหมายปลายทาง 
[คนไร้ความสามารถหรือคนตาย] [ผลงานที่ไม่ดีของผู้เข้าแข่งขัน] 
 ผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ผลงานของผู้เข้าแข่งขันและผูเ้ข้าแข่งขัน 

ซากผี/ร่างของคนตายและผู้ทีไ่ม่มชีีวิตจิตใจ ผลงานของผู้เข้าแข่งขันและผูเ้ข้าแข่งขัน 
  นอกจากอุปลักษณ์ที่ใช้เพื่อสื่อความหมายถึงรายการ เมนเทอร์ ทีมแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขัน และบริบทของการแข่งขัน
แล้วยังพบว่ามีการใช้อุปลักษณ์ที่เสริมบรบิทของการแข่งขัน ท าให้เกมการแข่งขันมีความสนุกมากยิ่งขึ้นด้วย รายละเอียดมีดังนี้ 
  17. [สติ คือ วัตถุสิ่งของ] พบถ้อยค าอุปลักษณ์ว่า “มีสติ, ดึงสติ, ควบคุมสติ” ที่สื่อความหมายถึงผู้ที่อยู่ในบริบท
ของเกมการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นเมนเทอร์หรือผู้เข้าแข่งขันจะต้องรู้สึกตัวและควบคุมความรู้สึกนึกคิดของตนเองระหว่างที่มีการ
แข่งขันอยู่ให้ได้ มิเช่นนั้นจะท าให้ทีมของตนแพ้การแข่งขัน ดังตัวอย่างที่ (47) เหม่ย อย่าเข้าไปเป็นเด็ก มีสตินะ เรียบเรียง        
ค าพูดนะคะ (เดอะเฟซไทยแลนด์ซีซั่น 1 ep. 5) หรือในตัวอย่างท่ี (48) คนท่ีไม่ฟังพี่เกดมากที่สุดก็คือโกโก้ พี่ก็พยายามที่จะดึง
กลับมา ดึงสติกลับมา (เดอะเฟซไทยแลนด์ซีซั่น 2 ep. 2) อุปลักษณ์ดังกล่าว เมนเทอร์ใช้เพื่อตักเตือนผู้เข้าแข่งขันในทีมของ
ตนให้เกิดความรู้สึกตัวและพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ต่างๆของตน ทั้งนี้สามารถแสดงกระบวนการถ่ายโยง
ความหมายได้ดังนี้      

วงความหมายต้นทาง วงความหมายปลายทาง 
[วัตถุสิ่งของ] [สต]ิ 

 ลักษณะของวัตถุสิ่งของ สต ิ
การไดม้าและการครอบครองวัตถสุิ่งของ ความมีสติของผู้เข้าแข่งขัน 

 
     18. [ประสบการณ์ คือ วัตถุสิ่งของ] พบถ้อยค าอุปลักษณ์ที่ว่า “หาประสบการณ์, ประสบการณ์น้อย, ประสบการณ์
น้อยมาก, ประสบการณ์แน่นมาก” ที่สื่อความหมายถึงความจัดเจนของเมนเทอร์และผู้เข้าแข่งขัน ดังตัวอย่างที่ (49) ส าหรับ
เด็กๆประสบการณ์ถ่ายแบบน้อยมาก (เดอะเฟซไทยแลนด์ซีซั่น 3 ep. 2) หรือในตัวอย่างที่ (50) พี่ช่าประสบการณ์แน่นมาก 
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(เดอะเฟซไทยแลนด์ซีซั่น 3 ep. 4)  อุปลักษณ์ดังกล่าวน ามาใช้เพื่อสื่ออารมณ์ความรู้สึกท่ีเมนเทอร์            มีต่อผู้เข้าแข่งขัน
และอารมณ์ความรู้สึกท่ีผู้เข้าแข่งขันมีต่อเมนเทอร์ ทั้งนี้สามารถแสดงกระบวนการถ่ายโยงความหมายได้ดังนี้      

วงความหมายต้นทาง วงความหมายปลายทาง 
[วัตถุสิ่งของ] [ประสบการณ์] 

 ลักษณะของวัตถุสิ่งของ ประสบการณ ์
ปริมาณของวัตถุสิ่งของ ประสบการณ์ของเมนเทอร์และผู้เข้าแข่งขัน 
การไดม้าของวัตถุสิ่งของ การฝึกฝนและการเรียนรู้ของผูเ้ข้าแข่งขัน 

    19. [ใจ คือ สสาร] พบถ้อยค าอุปลักษณ์ที่ว่า “เข้าใจ, ใจด า, ใจอ่อน, เปิดใจ/เปิดหัวใจ, เทใจ, ใจร้อน, หนักใจ,    ใจ
กว้าง” เพื่อสื่อความหมายถึงผู้เข้าแข่งขันที่จะต้องพร้อมปรับตัวหรือเปลี่ยนแปลงสภาพจิตใจ อารมณ์ความรู้สึกนึกคิดต่างๆ
ตามที่เมนเทอร์ได้ตักเตือนหรือสั่งสอนมา ในขณะเดียวกันเมนเทอร์ก็ต้องเข้าถึงความรู้สึกนึกคิดของผู้เข้ าแข่งขันให้ได้เช่นกัน 
เพื่อที่จะท าให้ทีมของตนได้รับชัยชนะจากการแข่งขัน ดังตัวอย่างที่ (51) ที่มาตรงนี้ไม่ใช่เพราะว่าตัวน้อง คนเดียว ง้ันหนูต้อง
บอกพี่คริส หนูต้องให้เค้าเห็นความส าคัญว่ารายการเนี้ยะ ที่หนูมาตรงนี้มันส าคัญกับหนูมาก เทใจ เปิดหัวใจให้เค้าเห็นเลย      
ให้เค้าสงสาร เข้าใจไหมคะ แล้วหนูก็จะกลับมา (เดอะเฟซไทยแลนด์ซีซั่น 2 ep. 8)  หรือในตัวอย่างท่ี (52) น้องอย่าลืมนะคะ
ว่าพี่เรียนการแสดงมานะคะ พี่รู้ว่าน้องก าลังแสดงอยู่ มันไม่ได้ท าให้พี่ใจอ่อนเลย (เดอะเฟซไทยแลนด์ซีซั่น 2 ep. 3) ทั้งนี้
สามารถแสดงกระบวนการถ่ายโยงความหมายได้ดังนี้      

วงความหมายต้นทาง วงความหมายปลายทาง 
[สสาร] [ใจ] 

 สิ่งที่มีมวล สามารถสัมผัสไดด้้วยประสาทสัมผัส ใจ 
ลักษณะ พื้นที่ และปริมาณของสิ่งที่มีมวล/สสาร ความรูส้ึกนึกคิดของเมนเทอร์และผู้เข้าแข่งขัน 

    20. [ผู้ชายหรือนายแบบ คือ อาหาร] พบถ้อยค าอุปลักษณ์เพียงค าเดียวว่า “กิน” เพื่อสื่อความหมายถึงผู้ชายหรือ
นายแบบท่ีเข้ามาช่วยเสริมการแข่งขันท าให้บรรยากาศการแข่งขันมีสีสันและเกิดความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น ดังตัวอย่างท่ี (53) 
ผู้ชายดูเหมือนจะกินได้มะ เหมือนจะกนิเค้าอ่ะ (เดอะเฟซไทยแลนด์ซีซั่น 2 ep. 5) หรือในตัวอย่างท่ี (54) น้อง… เขาให้ปิ้งบาบี
คิว ไม่ได้ให้กินฝรั่งนะคะ (เดอะเฟซไทยแลนด์ซีซั่น 3 ep. 4) อุปลักษณ์ดังกล่าวใช้เพื่อกระเซ้าเย้าแหย่ผู้เข้าแข่งขันระหว่างที่
ด าเนินการแข่งขันอยู่ อีกทั้งยังช่วยลดความตึงเครียดระหว่างการแข่งขันได้อีกด้วย ทั้งนี้สามารถแสดงกระบวนการถ่ายโยง
ความหมายได้ดังนี้      

วงความหมายต้นทาง วงความหมายปลายทาง 
[อาหาร] [ผู้ชายหรือนายแบบ] 

 สิ่งที่เป็นประโยชน์และสามารถน าเข้าสู่รา่งกายได ้ ผู้ชายหรือนายแบบ 
 สิ่งที่สามารถเคี้ยวหรือกลืนได ้ ผู้ชายหรือนายแบบ  

    ผลการวิจัยดังกล่าวข้างต้นจะเห็นว่า อุปลักษณ์ที่ใช้ในรายการเดอะเฟซไทยแลนด์ไม่ไดเ้พียงแค่เปรยีบเทียบสิง่สองสิง่
ที่มาจากต่างวงความหมายกันเท่านั้น แต่อุปลักษณ์ดังกล่าวยังใช้เพื่อสื่อความรู้สึกนึกคิดที่อยู่ในระบบปริชานของผู้ใช้ภาษาด้วย 
ดังนั้นอุปลักษณ์ที่ใช้ในรายการเดอะเฟซไทยแลนด์จึงมีหน้าท่ีส าคัญ 3 ประการ ได้แก่  
 1) หน้าที่ด้านการถ่ายทอดความคิด (ideational function) คือการใช้อุปลักษณ์เพื่ออธิบายสิ่งที่เป็นนามธรรมให้
เห็นเป็นรูปธรรม  เช่น การกล่าวถึงโอกาส ประสบการณ์ ความสามารถ และความกลัวของผู้เข้าแข่งขันซึ่งเป็นนามธรรมแล้ว
น าไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ สิ่งมีค่า พืชผล เครื่องมือ และวัตถุสิ่งของ ตามล าดับ นอกจากนี้ยังใช้อุปลักษณ์
เพื่อให้เหตุผลที่จะท าให้ผู้ฟังกระท าหรือไม่กระท าบางอย่าง เช่น การเปรียบเทียบผลงานที่ไม่ดีกับสิ่งไร้ค่าและคนไร้
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ความสามารถหรือคนตาย เพื่อสื่อให้เห็นถึงความไม่น่าช่ืนชมยินดีและความไร้ประโยชน์หรือผลงานใช้การไม่ได้ อย่างไรก็ตาม 
อุปลักษณ์ยังช่วยเปลี่ยนมุมมองบางประการได้อีกด้วย เช่น การเปรียบเทียบผู้ชายหรือนายแบบเป็นอาหาร ซึ่งโดยปกติเรา
มักจะได้ยินการเปรียบเทียบผู้หญิงว่าเป็นอาหารตาส าหรับผู้ชายหรือเป็นวัตถุทางเพศส าหรบัผู้ชาย แต่ในรายการเดอะเฟซกลบั
มีการใช้อุปลักษณ์ที่สื่อความหมายในทางตรงกันข้าม และประการสุดท้าย อุปลักษณ์ที่ใช้ในรายการเดอะเฟซไทยแลนด์ยงัสรา้ง
อุดมการณ์การศึกษาว่าเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้ผู้เข้าแข่งขันมีพัฒนาการ มีประสบการณ์และความสามารถมากยิ่งขึ้น โดยที่
จะต้องเชื่อฟังและอยู่ภายใต้การก ากับและการตีกรอบของเมนเทอร์ นอกจากน้ียังสร้างอุดมการณ์ความเป็นครอบครัวท่ีทุกคน
จะต้องสมัครสมานสามัคคีกันและท าทุกอย่างเพื่อครอบครัวหรือทีมของตน และอุดมการณ์สุดท้าย คืออุดมการณ์ความส าเร็จที่
ได้มาจากการต่อสู้หรือฟาดฟันกับทีม/ฝ่ายตรงข้าม และผู้เข้าแข่งขันที่อยู่ในทีม/ฝ่ายเดียวกัน  เพื่อให้ตนได้รับชัยชนะเป็น
เดอะเฟซไทยแลนด์ 
  2) หน้าที่ด้านบุคคลสัมพันธ์ (interpersonal function) คือการใช้อุปลักษณ์เพื่อสื่ออารมณ์ความรู้สึกนึกคิด
ต่างๆของเมนเทอร์ ผู้เข้าแข่งขัน และกรรมการ เช่น อารมณ์ความรู้สึกของการเป็นแม่-ลูก หรือการใช้อุปลักษณ์เพื่อโน้มน้าวใจ 
ตักเตือน หรือใช้เพื่อวิพากษ์วิจารณ์เมนเทอร์และผู้เข้าแข่งขัน รวมทั้งอุปลักษณ์ที่ใช้เพื่อข่มขวัญทีม/ฝ่ายตรงข้าม นอกจากน้ียัง
สามารถใช้อุปลักษณ์เพื่อสร้างความสนิทสนมและสร้างอารมณ์ขันเพื่อลดบรรยากาศตึงเครียด เช่น การใช้อุปลักษณ์เพื่อ
กระเซ้าเย้าแหย่  
  3) หน้าที่ ด้านการเรียบเรียงความ (textual function) คือการใช้อุปลักษณ์เพื่อล าดับความในปริจเฉท 
(discourse) ให้เกิดสัมพันธภาพ เช่น การท าให้คนดูหรือผู้ชมเห็นว่าเกมการแข่งขันเปรียบเสมือนกับการต่อสู้หรือการท า
สงคราม รวมทั้งการสร้างความเป็นครอบครัวมีแม่ ลูก พี่ น้อง ในแต่ละทีม และประการสุดท้ายคือ การล าดับเหตุการณ์ตาม
เวลาและตามล าดับก่อนหลังของเหตุการณ์เพื่อให้คนดูหรือผู้ชมสามารถเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของอุปลักษณ์ที่ใช้ได้ 
 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
  การศึกษาอุปลักษณ์ที่ใช้ในรายการเดอะเฟซไทยแลนด์ซีซั่นที่ 1-3 จากเว็บไซต์ www.youtube.com ท าให้พบว่า            
มีการใช้อุปลักษณ์ที่สื่อความหมายถึงรายการ ได้แก่ [รายการเดอะเฟซไทยแลนด์ คือ โรงเรียนหรือสถานศึกษา] เมนเทอร์ 
ได้แก่ [เมนเทอร์ คือ แม่] ทีมแข่งขัน ได้แก่ [ทีมแข่งขัน คือ ครอบครัว] ผู้เข้าแข่งขัน ได้แก่ [ผู้เข้าแข่งขัน คือ ลูก], [ผู้เข้า
แข่งขัน คือ พืชผล], [ผู้เข้าแข่งขัน คือ วัตถุสิ่งของ] , [ผู้เข้าแข่งขัน คือ อาหาร] , [โอกาสของผู้เข้าแข่งขัน คือ สิ่งมีค่า] , 
[ประสบการณ์ของผู้เข้าแข่งขัน คือ พืชผล], [ความสามารถของผู้เข้าแข่งขัน คือ เครื่องมือ], [ความกลัวของผู้เข้าแข่งขัน คือ 
วัตถุสิ่งของ], [ชีวิตของผู้เข้าแข่งขัน คือ การเดินทาง] บริบทการแข่งขัน ได้แก่ [เวลาในการแข่งขัน คือ สิ่งมีค่า], [การแข่งขัน 
คือ การท าสงครามหรือการต่อสู้] , [ผลงานที่ไม่ดีของผู้เข้าแข่งขัน คือ สิ่งไร้ค่า] , [ผลงานที่ไม่ดีของผู้เข้าแข่งขัน คือ คนไร้
ความสามารถหรือคนตาย]  และส่วนเสริมการแข่งขัน ได้แก่ [สติ คือ วัตถุสิ่งของ], [ประสบการณ์ คือ วัตถุสิ่งของ], [ใจ คือ 
สสาร] และ [ผู้ชายหรือนายแบบ คือ อาหาร] มโนอุปลักษณ์ดังกล่าวมีหน้าที่ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการถ่ายทอดความคิด               
ด้านบุคคลสัมพันธ์ และด้านการเรียบเรียงความ  
  อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาการใช้อุปลักษณ์ในรายการเดอะเฟซไทยแลนด์ผ่านมุมมองเชิงวิพากษ์ตามแนวคิดของ 
Charteris-Black (2004) จะพบว่าอุดมการณ์ที่แฝงอยู่เบื้องหลังของการใช้อุปลักษณ์ในรายการเดอะเฟซไทยแลนด์ คือ               
การแบ่งพวกเขา-พวกเรา ซึ่งชุดความคิดที่อยู่ภายใต้อุดมการณ์นี้ คือ “รวมกันเราอยู่ แยกหมู่เราตาย” กล่าวคือ ใครที่ไม่ได้
อยู่ในทีม/ฝ่ายเดียวกันหรือไม่ใช่ครอบครัวเดียวกันจะต้องก าจัด เพื่อให้ตนหรือคนในทีม/ฝ่ายของตนได้รับชัยชนะเป็นเดอะเฟซ
ไทยแลนด์ โดยที่อุปลักษณ์เป็นเครื่องมือส าคัญที่ผู้พูดจะใช้ถ่ายทอดอารมณ์หรือความรู้สึกนึกคิดเพื่อโจมตีทีม/ฝ่ายตรงกันข้าม 
  ผลการวิจัยที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นสอดคล้องกับ Lakoff and Johnson (1980) Gibbs (1994) และ Kövecses 
(2002) ที่กล่าวว่าอุปลักษณ์ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือที่สร้างความงามทางวรรณศิลป์เท่านั้น แต่อุปลักษณ์เป็นสิ่งที่มนุษย์ใช้
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สื่อสารทั่วไปในชีวิตประจ าวันผ่านระบบความคิดของมนุษย์ที่มีการเปรียบเทียบเชื่อมโยง นอกจากนี้อุปลักษณ์ที่ใช้ในรายการ
เดอะเฟซไทยแลนด์ยังมีหน้าที่สอดคล้องกับที่ Goatly (1997) ได้เสนอไว้ สามารถใช้ในการอธิบายความ วิพากษ์วิจารณ์ สื่อ
อารมณ์ความรู้สึกต่างๆ และใช้เพื่อข่มขวัญทีม/ฝ่ายตรงกันข้ามได้ อีกทั้งยังสามารถโน้มน้าวใจ และสร้างอุดมการณ์ได้
สอดคล้องกับที่ Charteris-Black (2004) เสนอไว้เช่นกัน ดังนั้นอุปลักษณ์ที่ใช้ในรายการเดอะเฟซไทยแลนด์จึงมีลักษณะ
เฉพาะที่สะท้อนมโนทัศน์ท่ีมีร่วมกันของคนในสังคมวัฒนธรรมไทย ผู้ชมที่ชมรายการสามารถตีความและเข้าใจความหมายของ
อุปลักษณ์ต่างๆที่ใช้ในรายการได้ เพราะอยู่ในบริบทสังคมวัฒนธรรมเดียวกัน 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาอุปลักษณ์ที่ใช้ในรายการเดอะเฟซไทยแลนด์ซึ่งเป็นรายการเรียลลิตี้โชว์รายการเดียว
เท่านั้น หากมีการศึกษารายการเรียลลิตี้โชว์อื่นๆด้วย ก็อาจจะท าให้เห็นมโนทัศน์ รวมทั้งความคิดความเช่ือบางประการที่มี
ร่วมกันได้ หรือในทางกลับกันอาจท าให้พบมโนทัศน์บางประการที่แตกต่างไปจากงานวิจัยนี้ก็เป็นได้ นอกจากนี้หากมี
การศึกษาเปรียบเทียบอุปลักษณ์ที่ใช้ในรายการเดอะเฟซของประเทศอื่นๆด้วย อาจช่วยขยายมุมมองและท าให้ทราบความคิด
ความเชื่อที่น่าสนใจมากยิ่งข้ึน 
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กลวิธีทางภาษาที่ใช้ในการเตือนเพื่อนสนิทเรื่องความรัก 
Linguistic Strategies of Warning Close Friends about Love 

 
ดีอนา คาซา1 
ศิระวัสฐ์ กาวิละนันท์2 
 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยเรื่องนี้เป็นการศึกษากลวิธีทางภาษาที่ใช้ในการเตือนเพื่อนสนิทเรื่องความรัก ตามแนวคิดเรื่องวัจนกรรม 
(Searle, 1969) และความสุภาพ (Brown and Levinson, 1987) ด้วยการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามออนไลน์ (online 
questionnaire) ชนิดแบบเติมเต็มบทสนทนา (WDCT) จากผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 51 คน ผลการวิจัยพบว่าปรากฏกลวธิี
ทางภาษาที่ใช้ในการเตือนเพื่อนสนิทเกี่ยวกับเรื่องความรัก 98 ถ้อยค า แบ่งเป็นกลวิธีทางภาษา 9 กลวิธี ได้แก่ กลวิธีการสั่ง 
การถามให้คิด การให้ค านึงผลของการกระท า การให้ค านึงถึงความถูกต้อง การให้ค าแนะน า การบอกกล่าว การต าหนิ  การ
บอกความรู้สึก และการประชดประชัน โดยพบกลวิธีการถามให้คิดและการสั่งปรากฏร่วมกันมากท่ีสุด และยังพบว่าหากผู้พูด
เลือกแสดงวัจนกรรมที่เสี่ยงต่อการคุกคามหน้า ผู้พูดจะกล่าวตรงไปตรงมา (Bold on record) ซึ่งถือเป็นหลักในการแสดง
เจตนาของผู้พูด เหตุดังกล่าว อาจเนื่องมาจากปัจจัยเรื่องความสนิทสนมระหว่างผู้พูดกับผู้ฟัง ทั้งนี้  นอกจากปัจจัยที่มีผลต่อ
การเลือกกลวิธีของผู้พูดดังที่บราวน์และเลวินสันเสนอแล้ว ยังพบปัจจัยทางวัฒนธรรมของผู้พูดภาษาไทยที่เกี่ยวกับความเชื่อ
เรื่องกรรมอีกด้วย 
 
ค ำส ำคัญ:  กลวิธีทางภาษา  การเตือน  วัจนปฏิบัติศาสตร์ 
 
Abstract 
 This research is a study of the linguistic strategies of warning close friends about love. According to 
the concept of Speech acts (Searle, 1969 )  and Politeness (Brown and Levinson, 1987 ) .  The data were 
collected through an online questionnaire; written discourse completion task (WDCT) from 51 participants. 
The results of the study showed that the linguistic strategies used in 9  strategies were ordering, asking to 
think, giving consideration to the consequences of the action, giving consideration to accuracy, advising, 
stating, reprimanding, telling feelings, and irony. The most common tactic found is asking to think and 
ordering. In addition, if the speakers choose to act on the face-threatening acts, the most speakers will bold 
on record, which is considered the principle of expressing the intent of them. This is because of the factor 
of intimacy between the speakers and the hearers. In addition to the factors that Brown and Levinson offer. 
This study found cultural factors of Thai speakers regarding karma beliefs as well. 
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บทน า 
 ทางจิตวิทยา “ความรัก” มีผู้อธิบายว่าคือความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลซึ่งเกิดจากการพัฒนาความสัมพันธ์ (relation 
development) ในแต่ละขั้นจนกลายเป็นความรัก (มลินี สมภพเจริญ, 2556: 142) การให้คุณค่าของความรักในแต่ละคนจึง
ไม่เหมือนกัน เป็นเรื่องเฉพาะตัว และจะคาดหวังความรักให้เกิดขึ้นในรูปแบบเดียวกันไม่ได้ ทั้งสมหวังและไม่สมหวัง (ทิพา
วรรณ บูรณสิน, 2558: 48) แต่หลายต่อหลายคนก็ต่างให้ความส าคัญกับความรักมากกว่าเหตุผล กระทั่งมีผู้กล่าวว่า “ความรัก
บังตา”  
 ปัจจุบันจึงพบข่าวเกี่ยวกับความรักในหลากหลายมุม ไม่ว่าจะเป็นข่าวการยอมรับว่าก าลังคบหาดูใจ ข่าวงานแต่งงาน 
ข่าวเลิกราหย่าร้าง หรือข่าวการคบซ้อนหรือมือที่สาม เป็นต้น ดังข่าวของนักร้องช่ือดัง ป๊อบ ปองกูล ที่คบซ้อนกับผู้หญิง 2 คน
ซึ่งต่างฝ่ายต่างคิดว่าตนเองคือคนท่ีคบกับป๊อบ ปองกูล จนกระทั่งมีข่าวว่าป๊อบ ปองกูล ได้เข้าพิธีมงคลสมรสกับผู้หญิงคนหนึ่ง 
ท าให้สังคมต้องการทราบท่ีมาที่ไปถึงความจริงที่เกิดขึ้นว่ามีใครทราบเรื่องดังกล่าวหรือไม่ โดยเฉพาะเพื่อนสนิท ดังข้อความที่
สังคมออนไลน์ได้ถาม โอ๊ต ปราโมทย์ ในแอพลิเคชันอินสตาแกรมว่า “เพื่อนกัน ท าไมไม่เตือน” (เอ็มไทย, 2562) หรือกรณีที่
คารีสา สปริงเก็ตต์ ได้ให้สัมภาษณ์นักข่าวถึงสาเหตุที่เป็นนักแสดงเพียงคนเดียวที่ได้ไปร่วมงานมงคลสมรสว่า “คนก็ถามว่า 
ท าไมไม่ไปบอก ท าไมไม่ไปเตือน คือมันไม่ใช่เรื่องตัวเอง อีกอย่างคนอ่ืนก็วิจารณ์เก่ง พอมันเป็นเรื่องแบบน้ีพี่ป๊อบเขาค่อนข้างมี
คาแรกเตอร์ที่บางเรื่องพูดได้ บางเรื่องพูดไม่ได้ แต่ถึงมันไม่ใช่พี่ป๊อบ หากเป็นเรื่องความรักถ้าเราพูดมากไปก็หมา เข้าใจไหม” 
(ไทยรัฐออนไลน์, 2562) จากการคอมเมนต์ในอินตาแกรมของสังคม และการให้สัมภาษณ์ของผู้ที่ใกล้ชิดสนิทสนม ท าให้ตั้ง
ค าถามได้ว่า ในสังคมไทย การเตือนเรื่องส่วนตัว โดยเฉพาะเรื่องความรักนั้น เป็นสิ่งที่เพื่อนสามารถเตือนกันได้หรือไม่ หาก
เตือนได้ เพื่อนจะมีวิธีการเตือนด้วยวิธีการอย่างไรเพื่อให้สุภาพและไม่ให้คุกคามหน้ามากที่สุด เนื่องจากการเตือนนับได้ว่า
เป็นวัจนกรรมหนึ่งท่ีถือว่าเป็นการคุกคามหน้าด้านลบของผู้ฟังตามการนิยามของ Brown and Levinson (1987) 
 เมื่อทบทวนวรรณกรรมเรื่องวัจนกรรมการเตือนในภาษาไทยกับความสุภาพตามแนวคิดวัจนปฏิบัติศาสตร์ จึงพบว่า
ยังไม่มีผู้ศึกษาไว้ งานวิจัยที่ศึกษาวัจนกรรมที่ใกล้เคียงกับการเตือน อาทิงานวิจัยของสิทธิธรรม อ่องวุฒิวัฒน์ (2549) ที่ได้
ศึกษาวัจนกรรมการตักเตือนระหว่างครูกับศิษย์โดยใช้แนวคิดความสุภาพของ Brown and Levinson (1987) และงานวิจัย
ของสิทธิธรรม อ่องวุฒิวัฒน์ (2559) อีกเรื่องที่ได้ศึกษากลวิธีทางภาษาที่ใช้ในการตักเตือนในภาษาไทยและข้อค านึงที่เป็นเหตุ
จูงใจโดยใช้แนวคิดวัจนปฏิบัติศาสตร์แนวปลดปล่อย อย่างไรก็ตาม งานวิจัยทั้งสองเรื่องไม่ได้ศึกษาประเด็นเรื่องของความรัก
ระหว่างเพื่อนสนิทไว้โดยตรง ดังนั้นการศึกษากลวิธีทางภาษาที่ใช้ในการเตือนเกี่ยวกับเรื่องความรักซึ่งเป็นเรื่องส่วนบุคคลจึง
เป็นการศึกษาที่ส าคัญของสังคมไทยส าหรับการน ามาศึกษาเป็นอย่างยิ่ง  เพราะจะสะท้อนให้เห็นแง่มุมทางวัฒนธรรมบาง
ประการผ่านการใช้ภาษาเมื่อมีการปฏิสัมพันธ์กันในสถานการณ์ที่ต้องมีการเตือนเพื่อนสนิทในเรื่องความรัก รวมทั้งยังจะช่วย
ตอบค าถามของคนในสังคมไทยได้ด้วยว่า เพราะเหตุใดเมื่อเพื่อนเกิดปัญหาเรื่องความรักแล้ว บางคนถึงเลือกที่จะไม่เตือน  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษากลวิธีทางภาษาที่ใช้ในการเตือนเพื่อนสนิทเกี่ยวกับเรื่องความรัก  
 

ขอบเขตของการวิจัย 
  งานวิจัยเรื่องนี้จะศึกษากลวิธีทางภาษาที่ใช้ในการเตือนเพื่อนสนิทเกี่ยวกับเรื่องความรักเท่านั้น โดยเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากแบบสอบถามออนไลน์ (online questionnaire) ที่มีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 51 คน ทั้งนี้ เครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษา ได้แก่ แบบสอบถามแบบเติมเต็มบทสนทนา (WDCT) ที่ประกอบด้วยประเด็นส าคัญ 2 ประเด็น ได้แก่ การนอกใจ
และการไม่ระมัดระวังในค าพูด ทั้งสองประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ได้จากผลส ารวจเบื้องต้นที่ผู้ท าแบบสอบถามเห็นว่าเป็นเรื่อง
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ใหญ่ทีเ่พื่อนมีความจ าเป็นต้องเตือนเพื่อนในเรื่องความรัก โดยแบ่งออกเป็น 4 สถานการณ์ ได้แก่ 1) ท่านกับ ก. เป็นเพื่อนสนิท
กัน ท่านทราบว่า ก. แม้จะมีแฟนอยู่แล้ว แต่ยังแอบคุยไลน์ กินข้าว ไปเที่ยว รับ-ส่งกับผู้หญิง/ผู้ชายคนอื่นด้วย 2) ท่านกับ ก. 
เป็นเพื่อนสนิทกัน ก. มักจะชอบวิจารณ์แฟนตัวเองให้ท่านฟัง เช่น แฟนหน้าตาไม่ดี แฟนบุคลิกแย่ แฟนไม่รวย 3) ท่านกับ ก. 
เป็นเพื่อนสนิทกัน แฟนของ ก. แอบมาจีบท่านโดยที่ ก. ไม่ทราบ และ 4) ท่านกับ ก. เป็นเพื่อนสนิทกัน เวลาที่ ก. ลุกไปท่ีอื่น 
แฟนของ ก. มักจะชอบนินทา ก. ให้ท่านฟัง เช่น ก. ขาใหญ่นะ ก. แต่งตัวเชย ก. น่าจะไปท าจมูกนะ 
 
กรอบความคิดที่ใช้วิจัย 
 กรอบความคิดที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยแนวคิดเรื่องวัจนกรรมและความสุภาพ ดังรายละเอียดส าคัญ
ต่อไปนี ้
 

 แนวคิดเร่ืองวัจนกรรมและความสุภาพ 
 การกระท าที่เกิดจากการพูด นักวัจนปฏิบัติเรียกว่า “วัจนกรรม” (speech act) ซึ่ง Austin (1962) เป็นผู้บุกเบิก
และเสนอแนวคิดดังกล่าว โดยการกล่าวถ้อยค าแต่ละครั้งจะประกอบไปด้วย 1) การกล่าวถ้อย (locutionary act) คือผู้พูด
กล่าวถ้อยค าหรือใช้ภาษาเพื่อต้องการสื่อความหมายไปถึงผู้ฟัง 2) วัจนกรรม (illocutionary act) เป็นการสื่อเจตนาของผู้พูด
ไปสู่ผู้ฟัง และ 3) วัจนผล (perlocutionary act) คือผลที่เกิดขึ้นกับผู้ฟังเมื่อมีการกล่าวถ้อยค าในแต่ละครั้ง นอกจากน้ี Searle 
(1969) ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของ Austin ได้น าแนวคิดของ Austin มาปรับปรุงพร้อมกับเสนอว่าวัจนกรรมแต่ละวัจนกรรมจะต้อง
ประกอบไปด้วยเง่ือนไขต่างๆ ได้แก่ 1) เง่ือนไขเนื้อความ (propositional condition) 2) เง่ือนไขเบื้องต้น (preparatory 
condition) 3) เงื่อนไขความจริงใจ (sincerity condition) และ 4) เงื่อนไขจ าเป็น (essential condition)  
 การเตือนนับว่าเป็นวัจนกรรมหนึ่ง เพราะผู้พูดต้องการบอกหรือกล่าวถึงความผิดพลาดหรือข้อบกพร่องของผู้ฟัง โดย
มีเจตนาเพื่อให้ผู้ฟังรู้ตัวว่าตนได้กระท าความผิดพลาดหรือมีข้อบกพร่อง การแสดงวัจนกรรมดังกล่าว อาจจะน าไปสู่การ
ปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมต่าง ๆ ของผู้ฟังได้ ดังท่ี สิทธิธรรม อ่องวุฒิวัฒน์ (2549) ได้กล่าวว่า “การเตือนหมายถึงทัก
ไม่ให้ลืม ท าให้รู้ตัว บอกให้รู้ล่วงหน้า บอกให้ระวังตัว และสั่งสอนให้รู้หรือส านึกในความผิดพลาดหรือในข้อบกพร่อง ” 
เช่นเดียวกับงานวิจัยนี้ จะใช้นิยามการเตือนดังกล่าว ส่วนเง่ือนไขของวัจนกรรมการเตือนประกอบด้วย  1) เง่ือนไขเนื้อความ 
คือการกล่าวถึงเหตุการณ์ในอนาคต 2) เง่ือนไขเบื้องต้น คือผู้ฟังเช่ือว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นและเป็นสิ่งที่ผู้ฟังไม่ได้ค านึงถึง 
รวมทั้งผู้พูดและผู้ฟังไม่แน่ใจว่าจะเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้น 3) เง่ือนไขความจริงใจ คือผู้พูดเช่ือว่าเหตุการณ์นั้นไม่ใช่สิ่งที่ผู้ฟัง
ค านึงถึงมากที่สุด และ 4) เง่ือนไขจ าเป็น คือ ผู้พูดพยายามที่จะท าให้ผู้ฟังค านึงถึงเหตุการณ์นั้น อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้พูด
แสดงวัจนกรรมการเตือนผู้ฟัง วัจนกรรมดังกล่าวก็อาจ “คุกคามหน้า” (Face Threatening Acts: FTA) ผู้ฟัง วัจนกรรม
การเตือนจึงสัมพันธ์กับเรื่องหน้าและความสุภาพ 
 ส่วนแนวคิดเรื่องหน้าและความสุภาพที่มีช่ือเสียงและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง คือแนวคิดของ Brown and 
Levinson (1987: 61-62) ที่เสนอว่า “หน้า” (face) คือภาพลักษณ์สาธารณะ (public self-image) ซึ่งประกอบไปด้วย 
“หน้าด้านบวก” (positive face) โดยที่หมายถึงความต้องการให้ผู้อื่นยอมรับหรือช่ืนชม ในขณะที่ “หน้าด้านลบ” 
(negative face) หมายถึงความต้องการเป็นอิสระ ไม่ถูกผู้ใดมารบกวนหรือลิดรอนสิทธิ ดังนั้นการสนทนาหรือการมี
ปฏิสัมพันธ์ในแต่ละครั้งจะราบรื่นหรือไม่นั้น ผู้พูดและผู้ฟังจะต้องเลือกใช้กลวิธีความสุภาพให้เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงต่อ
การคุกคามหน้าระหว่างกัน ทั้งนี้ Brown and Levinson เสนอ “กลวิธีความสุภาพ” (politeness strategies) ซึ่งประกอบ
ไปด้วยกลวิธีการกล่าวอย่างตรงไปตรงมา (on record) ได้แก่ กลวิธีการกล่าวอย่างตรงไปตรงมาแบบไม่มีการตกแต่งถ้อยค า 
(bald on record) กลวิธีการกล่าวอย่างตรงไปตรงมาแบบมีการตกแต่งถ้อยค า (redressive on record) ประกอบด้วยการใช้
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ความสุภาพด้านบวก (positive politeness) และการใช้ความสุภาพด้านลบ (negative politeness) กลวิธีการกล่าวแบบ
อ้อม (off record) และกลวิธีการไม่กระท าการคุกคามหน้า (don’t do the FTA)  
 แนวคิดดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจะใช้เป็นแนวทางในการศึกษากลวิธีทางภาษาที่ใช้ในการเตือนเพื่อนสนิทเกี่ยวกับเรื่อง
ความรักเพื่อแสดงให้เห็นว่า ผู้พูดใช้กลวิธีทางภาษาแบบใดในการแสดงวัจนกรรมการเตือนเพื่อนซึ่งเป็นผู้ที่มีสถานภาพเท่ากัน 
และกลวิธีทางภาษาที่ใช้สัมพันธ์กับความสุภาพอย่างไร 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องวัจนกรรม ความสุภาพ การเตือนและการตักเตือน 
  2. รวบรวมข้อมูลที่ใช้ศึกษาจากการออกแบบสอบถามสถานการณ์ที่เพ่ือนมีความจ าเป็นต้องเตือนเพื่อนในเรื่องความ
รัก แล้วน ามาสร้างแบบสอบถามแบบเติมเต็มบทสนทนาเพื่อใช้ในการศึกษากลวิธีทางภาษาที่ใช้ในการเตือนและเหตุผลที่
เลือกใช้กลวิธีทางภาษาที่ใช้ในการเตือนเช่นนั้น 
  3. น าแบบสอบถามแบบเติมเต็มบทสนทนาไปใช้สอบถามกลุ่มตัวอย่างจ านวน 51 คน แล้วน ามาจัดระเบียบข้อมูล 
  4. วิเคราะห์กลวิธีทางภาษาที่ใช้ในการเตือนเพื่อนสนิทเกี่ยวกับเรื่องความรัก จัดกลุ่มกลวิธีและเหตุผลที่เลือกใช้
กลวิธีทางภาษาเช่นนั้น จากนั้นน ามาวิเคราะห์กลวิธีความสุภาพตามแนวคิดของ Brown and Levinson (1987) และ
สังเคราะห์ประเด็นทางวัฒนธรรมที่สัมพันธ์กับผลการวิจัยที่ศึกษา 
  5. เรียบเรียงสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 
 
ผลการวิจัย 
 การศึกษากลวิธีทางภาษาที่ใช้ในการเตือนเพื่อนสนิทเรื่องความรักพบว่า ผู้ใช้ภาษาไทยใช้กลวิธีทางภาษา 9 กลวิธี 
ได้แก่ 1) กลวิธีการสั่ง 2) การถามให้คิด 3) การให้ค านึงผลของการกระท า 4) การให้ค านึงถึงความถูกต้อง 5) การให้ค าแนะน า 
6) การบอกกล่าว 7) การต าหนิ 8) การบอกความรู้สึก และ 9) การประชดประชัน กลวิธีทางภาษาดังกล่าวใช้เตือนเพื่อนสนิท
เรื่องความรักเพื่อให้ฉุกคิด รู้ตัว ส านึก และปรับเปลี่ยนการกระท า โดยมีรายละเอียดของแต่ละกลวิธีดังนี้  
 1. การสั่ง (Ordering) 
  การสั่ง คือการบอกให้ผู้ฟังกระท าตาม โดยมีเจตนาเพื่อให้ผู้ฟังรู้ตัวหรือคิดใคร่ครวญตามสิ่งที่ผู้พูดกล่าว ดังตัวอย่างที่ 
(1) และ (2) ต่อไปนี ้
   (1) แก เลิกคุยเหอะ  
   (2) แฟนเธอคนนี้ไม่ดีนะเลิกๆไปเหอะ  
  จากตัวอย่างที่ (1) และ (2) จะเห็นว่า ผู้พูดใช้รูปประโยคค าสั่งเพื่อเตือนผู้ฟังเรื่องความรัก กลวิธีดังกล่าวถูกน ามาใช้
เพื่อมุ่งหวังให้ผู้ฟังได้รู้ตัวหรือคิดใคร่ครวญในเรื่องที่ผิดพลาด  
 
 2. การถามให้คิด (Asking to Think) 
  การถามให้คิด คือการใช้ค าถามที่ไม่ได้ต้องการค าตอบ แต่มีเจตนาเพื่อมุ่งหวังให้ผู้ฟังฉุกคิดเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้นๆ 
ดังตัวอย่างท่ี (3) และ (4) ต่อไปนี้ 
    (3) ท ำไมมึงคุยกับคนอื่นวะ แล้วแฟนมึงอะ ไม่สงสำรเขำบ้ำงหรอวะ  
   (4) แฟนแกดูแปลกๆนะ แกว่ำงั้นมั้ย  
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  จากตัวอย่างที่ (3) และ (4) จะเห็นว่า ผู้พูดใช้การถามเพื่อเตือนเพื่อนในเรื่องความรัก เพื่อมุ่งหวังให้เพื่อนได้ฉุกคิด
และตรึกตรองในความผิดพลาดของตนและคนรัก 
 
 3.  การให้ค านึงถึงผลของการกระท า (Giving consideration to the consequences of the action) 
  การให้ค านึงถึงผลของการกระท า คือการกล่าวถ้อยค าที่แสดงผลลัพธ์จากการกระท าที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตกับ
ผู้ฟัง ทั้งนี้ ถ้อยค าที่ใช้เตือนเพื่อนมักจะสะท้อนให้เห็นความเช่ือทางพุทธศาสนาในเรื่องของ “กรรม” หรือการกระท าท่ีอาจจะ
ส่งผลกลับมาถึงตัวผู้กระท า ดังตัวอย่างท่ี (5) และ (6) ต่อไปนี้ 
   (5) ระวังเวรกรรม  
   (6) การที่คุณมีแฟนอยู่แล้วคุณไม่ควรท าแบบนี้เพราะถ้ำคุณเป็นฝ่ำยที่โดนบ้ำงคุณก็คงเจ็บไม่ต่ำงอะไร
   จำกเขำ  
  จากตัวอย่างที่ (5) และ (6) จะเห็นว่า ผู้พูดกล่าวเตือนเพื่อนในเรื่องความรัก เพื่อมุ่งให้ผู้ฟังได้คิดทบทวนหรือ
ตระหนักถึงผลลัพธ์ของการกระท าท่ีจะเกิดขึ้น   
 
 4. การให้ค านึงถึงความถูกต้อง (Giving consideration to accuracy) 
  การให้ค านึงถึงความถูกต้อง คือการกล่าวถ้อยค าที่ท าให้ผู้ฟังได้คิดทบทวนหรือตระหนักถึงความดีหรือความ
เหมาะสมของการกระท า ดังตัวอย่างที่ (7) และ (8) ต่อไปนี้ 
   (7) ท ำแบบนี้มันไม่ดีนะ  
   (8) มันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะท ำอยู่แล้ว  
  จากตัวอย่างที่ (7) และ (8) จะเห็นว่า ผู้พูดกล่าวเตือนผู้ฟังเพื่อให้คิดทบทวนกับการกระท าที่ไม่ดี ไม่ถูกต้อง หรือไม่
เหมาะสมของตน เพื่อมุ่งหวังให้ผู้ฟังได้รู้ส านึกและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือการกระท า 
 
 5.  การให้ค าแนะน า (Advising) 
  การให้ค าแนะน า คือการเสนอทางเลือก ให้ข้อมูล หรือช้ีแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ ฟังมากที่สุด ดัง
ตัวอย่างที่ (9) และ (10) ต่อไปนี ้
   (9) ควรนึกถึงใจเขำใจเรำ  
   (10) ถ้ำแกรักเค้ำจริง ๆ แกจะมองข้ำมข้อเสียเล็ก ๆ น้อย ๆ ไปได้  
  จากตัวอย่างที่ (9) และ (10) จะเห็นว่า ผู้พูดใช้การให้ค าแนะน าเพื่อช้ีแนะหนทางที่จะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาเรื่อง
ความรัก กลวิธีดังกล่าวถูกน ามาใช้เพื่อให้ผู้ฟังได้ส านึกและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือการกระท า 
 
 6. การบอกกล่าว (Stating) 
  การบอกกล่าว คือการที่ผู้พูดบอกความจริง หรืออ้างถึงเหตุผล รวมทั้งหลักฐานต่างๆกับผู้ฟังเพื่อย้ าหรือบอกให้ผู้ฟัง
รู้ตัว ดังตัวอย่างท่ี (11) และ (12) ต่อไปนี้ 
   (11) มึง แฟนมึงมำจีบกู  
   (12) แกมีแฟนอยู่แล้วนะ  
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  จากตัวอย่างที่ (11) และ (12) จะเห็นว่า ผู้พูดกล่าวเตือนผู้ฟังโดยบอกกล่าวความจริงว่าแฟนของผู้ฟังมาจีบผู้ พูด 
เพื่อให้ผู้ฟังได้รับทราบถึงพฤติกรรมหรือการกระท าของคนรัก ส่วนในอีกตัวอย่างหนึ่ง ผู้พูดกล่าวย้ าเพื่อเตือนผู้ฟัง เพื่อมุ่งหวัง
ให้ผู้ฟังได้คิดตรึกตรองหรือยับยั้งช่ังใจ  
 
 
 7. การต าหนิ (Reprimanding) 
  การต าหนิ คือการใช้ถ้อยค าเพื่อว่ากล่าว ติเตียน หรือกล่าวถึงข้อบกพร่องของผู้ฟัง โดยมุ่งหวังให้ผู้ฟังส านึกหรือ
เปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรม ดังตัวอย่างท่ี (13) และ (14) ต่อไปนี้ 
   (13) เพรำะท ำแบบนี้มันไม่ได้ดูเท่หรือดูดีซักนิดมีแต่จะท ำให้แกดูแย่ในสำยตำของคนอื่น เพรำะขนำดคน
ที่แกคบแกยังท ำแบบนี้เลย  
   (14) ถ้ำแค่นี้ซื่อสัตย์ไม่ได้ก็อย่ำไปรักใครเลย  
  จากตัวอย่างที่ (13) และ (14) จะเห็นว่า ผู้พูดกล่าวต าหนิผู้ฟัง โดยมีเจตนาเพทาอเตือนให้ผู้ฟังได้รู้ตัวในสิ่งที่ตน
กระท าเพื่อให้ผู้ฟังส านึกหรือปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม 
 
 8. การบอกความรู้สึก (Telling feelings) 
  การบอกความรู้สึก คือการอ้างถึงอารมณ์ ความคิด หรือความรู้สึกต่างๆของผู้พูดที่มีต่อเหตุการณ์ความรักของเพื่อน 
ดังตัวอย่างท่ี (15) และ (16) ต่อไปนี้ 
   (15) เรำรู้สึกว่ำแฟนเธอ (เพ่ือน) เป็นคนคุยกับคนง่ำย  
   (16) สงสำรแฟนมึง  
  จากตัวอย่างที่ (15) และ (16) จะเห็นว่า การบอกความรู้สึกของผู้พูดที่มีต่อคนรักของเพื่อน โดยกล่าวว่าคนรักของ
เพื่อนเป็นคนคุยกับคนง่าย เพื่อเตือนให้เพื่อนได้รู้ตัวว่าคนรักของตนมีพฤติกรรมเช่นไรจะได้ระมัดระวังหรือรับมือกับปัญหาที่
จะตามมาในอนาคต ส่วนอีกตัวอย่างหนึ่งที่ผู้พูดกล่าวถึงความรู้สึกสงสารคนรักของเพื่อน เพื่อเตือนเพื่อนให้ส านึกและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
 
 9. การประชดประชัน (Irony) 
  การประชดประชัน คือการกล่าวถ้อยค าที่สื่อความหมายตรงข้ามกับรูปประโยคที่ผู้พูดกล่าว เพื่อกระทบกระเทียบ
ความรู้สึกของผู้ฟัง ถ้อยค าดังกล่าวสอดคล้องกับที่นักวัจนปฏิบัติศาสตร์เรียกว่า “ถ้อยค านัยผกผัน” โดยที่การประชดประชัน
เป็นหน้าที่หน่ึงของการใช้ถ้อยค านัยผกผัน (ณัฐพร พานโพธิ์ทอง, 2556: 113-120) ดังตัวอย่างท่ี (17) และ (18) ต่อไปนี้ 
   (17) โตละ คิดเองไม่อยำกพูดเยอะเจ็บคอ  
   (18) สงสำรนรกบ้ำงนะ  
  จากตัวอย่างที่ (17) และ (18) จะเห็นว่า ผู้พูดใช้การประชดประชันเพื่อเตือนเพื่อนในเรื่องของความรัก แม้ว่าการ
ประชดประชันจะกระทบกระเทียบความรู้สึกของผู้ฟัง แต่ก็อาจจะท าให้ผู้ฟังได้รู้ส านึกหรือน าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
หรือการกระท า 
 
 ผลการวิจัยข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ผู้พูดเลือกที่จะแสดงวัจนกรรมที่เสี่ยงต่อการคุกคามหน้า นั่นคือการกล่าวเตือนเพื่อน
ในเรื่องความรัก โดยใช้กลวิธีความสุภาพตามแนวคิดของ Brown and Levinson (1987) จ านวน 4 กลวิธี ได้แก่ 1) การกล่าว
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อย่างตรงไปตรงมา 2) การใช้ความสุภาพด้านบวก 3) การใช้ความสุภาพด้านลบ และ 4) การกล่าวอ้อม เพื่อลดความรุนแรง
ของการแสดงวัจนกรรมที่คุกคามหน้า  
  การกล่าวอย่างตรงไปตรงมา คือการแสดงวัจนกรรมที่คุกคามหน้าผู้ฟัง แต่มีความเสี่ยงน้อย เนื่องจากผู้พูดเช่ือว่า
ถ้อยค าที่กล่าวเตือนจะเป็นประโยชน์กับผู้ฟัง เมื่อวิเคราะห์กลวิธีการเตือนเรื่องความรักของเพื่อสนิทในท่ีนี้จึงพบว่า กลวิธีทาง
ภาษาที่ผู้พูดเลือกใช้ในการเตือนเพื่อนสนิทเรื่องความรักท่ีสัมพันธ์กับกลวิธีความสุภาพข้างต้นจึงประกอบด้วย 5 กลวิธี ได้แก่ 
1) กลวิธีการสั่ง 2) กลวิธีการบอกกล่าว 3) กลวิธีให้ค านึงผลของการกระท า 4) กลวิธีให้ค านึงถึงความถูกต้อง และ 5) กลวิธี
การต าหน ิ
 ขณะเดียวกัน การใช้ความสุภาพด้านบวก ซึ่งเป็นการแสดงวัจนกรรมที่คุกคามหน้าผู้ฟัง โดยที่ผู้พูดค านึงถึงหน้าด้าน
บวกของผู้ฟังเป็นส าคัญ ทั้งนี้หน้าด้านบวกคือความต้องการที่จะให้ตนเป็นที่ยอมรับหรือเป็นที่ช่ืนชมของผู้อื่น อย่างไรก็ตาม 
งานวิจัยนี้ เมื่อวิเคราะห์กลวิธีการเตือนเรื่องความรักของเพื่อนสนิทจึงได้พบว่า ผู้พูดแสดงความสนใจและเห็นใจผู้ฟังต่อ
เหตุการณ์ความรักที่เกิดขึ้น กลวิธีทางภาษาที่ผู้พูดเลือกใช้ในการเตือนเพื่อนสนิทเรื่องความรักที่สัมพันธ์กับกลวิธีความสุภาพ
ดังกล่าวจึงมีเฉพาะกลวิธกีารบอกความรู้สึกกลวิธีเดียว 
 ส่วน การใช้ความสุภาพด้านลบ ที่หมายถึงการแสดงวัจนกรรมที่คุกคามหน้าผู้ฟัง โดยที่ผู้พูดจะค านึงถึงหน้าด้านลบ
ของผู้ฟังเป็นส าคัญ ทั้งนี้หน้าด้านลบคือความต้องการเป็นอิสระและไม่ต้องการให้ใครมาบังคับหรือรบกวน อย่างไรก็ตาม 
งานวิจัยนี้ได้พบว่า ผู้พูดมีการเสนอทางเลือกให้ผู้ฟัง กลวิธีทางภาษาที่ผู้พูดเลือกใช้ในการเตือนเพื่อนสนิทเรื่องความรักที่
สัมพันธ์กับกลวิธีความสุภาพดังกล่าวจึงมีเฉพาะกลวิธกีารให้ค าแนะน ากลวิธีเดียว 
 กลวิธีสุดท้ายคือ การกล่าวอ้อม เป็นกลวิธีการแสดงวัจนกรรมที่คุกคามหน้าผู้ฟัง ท่ีอาจเสี่ยงต่อการคุกคามหน้าใน
ระดับความรุนแรงที่มาก ผู้พูดจึงต้องลดระดับความรุนแรงของถ้อยค าลงด้วยการเลือกใช้การพูดอ้อม กลวิธีทางภาษาที่ผู้พูด
เลือกใช้ในการเตือนเพื่อนสนิทเรื่องความรักที่สัมพันธ์กับกลวิธีความสุภาพดังกล่าวจึงประกอบด้วย 2 กลวิธี ได้แก่ 1) กลวิธี
ถามให้คิด และ 2) กลวิธีการประชดประชัน  
 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 การศึกษากลวิธีทางภาษาที่ใช้ในการเตือนเพื่อนสนิทเรื่องความรัก ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม
ออนไลน์ จ านวน 51 คน ด้วยการใช้แนวคิดเรื่องวัจนกรรมและความสุภาพ ผลการวิจัยพบ 9 กลวิธี ได้แก่ กลวิธีการสั่ง การ
ถามให้คิด การให้ค านึงผลของการกระท า การให้ค านึงถึงความถูกต้อง การให้ค าแนะน า การบอกกล่าว การต าหนิ การบอก
ความรู้สึก และการประชดประชัน รวมทั้งหมด 98 ถ้อยค า นอกจากนี้ผู้วิจัยยังสังเกตว่าทุกกลวิธีมีการปรากฏร่วมกับกลวิธี  
อื่น ๆ ได้ ยกเว้นกลวิธีการประชดประชันที่ไม่พบการปรากฏร่วมกับกลวิธีอื่น จากผลการศึกษาพบว่ามีประเด็นที่ควรพิจารณา
ดังนี ้
 การที่กลวิธกีารสั่งเป็นกลวิธีที่พบมากสุด อาจเป็นเพราะปัจจัยเรื่องความสนิทสนมระหว่างผู้พูดกับผู้ฟัง จึงท าให้เมื่อ
ผู้พูดต้องการกล่าวถ้อยค าออกมา ผู้พูดสามารถกล่าวได้อย่างตรงไปตรงมา เพื่อความชัดเจน ท าให้ผู้ฟังทราบเจตนาได้ทันที 
ด้วยเหตุผลที่ผู้พูดเช่ือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเพื่อนนั้นไม่ดีหรือไม่ใช่สิ่งที่เหมาะสม จึงต้องการยับยั้งการกระท าที่เกิดขึ้น ด้วยความ
เป็นห่วงและปรารถนาดี ส่วนการที่กลวิธีการประชดประชันปรากฏใช้น้อยที่สุด อาจเป็นเพราะหนึ่งในหน้าที่ของการประชด
ประชัน คือ การแสดงการหยอกล้อ (วรนุช กรองทอง , 2547) ซึ่งไม่ใช่หน้าที่ที่ส าคัญของการเตือน เพราะการเตือนเรื่ อง
ความสัมพันธ์เช่นนี้ไม่ใช่เรื่องที่ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าน่าตลกขบขันที่ควรจะใช้การประชดประชันเป็นหลัก  
 อน่ึง ประเด็นหนึ่งที่เป็นข้อน่าสนใจที่ผู้วิจัยสังเกตพบคือ เรื่องการปราฏร่วมของกลวิธีต่าง ๆ จากผลการวิจัยได้แสดง
ให้เห็นว่ากลวิธีการบอกกล่าวมักปรากฏในต าแหน่งของถ้อยค าแรกเสมอ โดยไม่ปรากฏในถ้อยค าตามหลังแต่อย่างใด เช่น             
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มึง แฟนมึงมันมาจีบกูว่ะ มึงระวังแฟนมึงด้วย เหตุดังกล่าวอาจเนื่องมาจากผู้พูดต้องการบอกหรือเล่าเรื่องให้ผู้ฟังทราบถึง
จุดมุ่งหมายก่อน แล้วจึงแสดงเจตนาอ่ืน ๆ ตามมาในถ้อยค าหลัง ตรงข้ามกับกลวิธีการต าหนิท่ีไม่ปรากฏในถ้อยค าแรกเลย แต่
กลับปรากฏในต าแหน่งของถ้อยค าหลังเสมอ เช่น “มันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะท าอยู่แล้ว คือถ้าหากยังจะไปคุยกับคนอ่ืน ก็ไม่ควรจะ
มีใครไว้ในครอบครอง” สาเหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเพราะผู้พูดต้องการเท้าความที่มาที่ไปก่อน แล้วจึงแสดงเจตนาที่ชัดเจนให้ผู้ฟัง
ได้ทราบ ลักษณะเช่นนี้จึงสอดคล้องกับส านวนไทยที่คนไทยมักจะต าหนิผู้ที่ดุด่าว่ากล่าวก่อนที่จะชมกันในภายหลังว่า “ตบหัว
ลูบหลัง” ผลการวิเคราะห์จึงพบการต าหนิในต าแหน่งหลังจากการเท้าความเสมอ นอกจากน้ียังพบว่ากลวิธีถามให้คิดกับกลวิธี
การสั่งมักปรากฏร่วมกันมากที่สุด เช่น “ว่าเขาแล้วไปคบเขาท าไม ถ้าไม่ดีก็เลิกไปซะ” เหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเพราะผู้พูดอาจ
ต้องการกล่าวถ้อยค าที่จะคุกคามหน้าผู้ฟังน้อยที่สุดก่อนที่จะช้ีน าให้ผู้ฟังปฏิบัติตามที่ผู้พูดต้องการ รวมทั้งอาจเพราะผู้พูดมี
ค าตอบอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่แล้วเบื้องต้น การถามน าก่อนท่ีจะสั่งจึงน าไปสู่เจตนาที่แท้จริงของผู้พูดที่ต้องการจะบอกความคิด
ของผู้พูดให้ผู้ฟังได้รับทราบ ทั้งนี้การใช้กลวิธีร่วมในลักษณะดังกล่าวจึงมักจะมีอารมณ์ความรู้สึกของความไม่พอใจเข้ามาร่วม
ด้วย 
 ข้อสังเกตอีกประการของการเตือนพฤติกรรมเพื่อนสนิทของผู้พูดกับการเตือนพฤติกรรมแฟนหรือคนรักของเพื่อน 
จ านวน 98 ถ้อยค านั้น ผู้วิจัยพบว่าถ้อยค าท่ีผู้พูดเลือกท่ีจะเตือนเพื่อนสนิทของตนเอง มีทั้งสิ้น 81 ถ้อยค า หรือคิดเป็นร้อยละ 
82.65 ของถ้อยค าทั้งหมด ขณะที่ถ้อยค าท่ีเป็นการเตือนเกี่ยวกับพฤติกรมของแฟนเพื่อน ปรากฏ 17 ถ้อยค า หรือคิดเป็นร้อย
ละ 17.35 ของถ้อยค าทั้งหมด แสดงให้เห็นว่าผู้พูดเลือกที่จะเตือนผู้ที่ใกล้ชิดกับตนมากกว่า กล่าวคือในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับพฤติกรรมของแฟนเพื่อน ผู้ตอบแบบสอบถามมักจะเลือกใช้การไม่เตือนแต่ท าอย่างอื่นและการนิ่งเฉยแทนการเตือน โดย
อาจจะปรึกษาหรือเล่าให้เพื่อนคนอ่ืนฟัง รวมทั้งหาหลักฐานต่าง ๆ เพื่อบอกแก่เพื่อนของตนเอง ส่วนเหตุผลของการนิ่งเฉยนั้น 
ส่วนใหญ่มักเห็นว่าเป็นเรื่องส่วนตัวและกลัวเป็น ‘หมำ’ ซึ่งเป็นอุปลักษณ์ (metaphor) ที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้เหตุผล 
เนื่องจากเกรงว่าเมื่อเพื่อนกับแฟนเพื่อนดีกันหรือได้คุยกันแล้ว ตนก็จะถูกรังเกียจหรือหมดความส าคัญ  
 งานวิจัยนี้สอดคล้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกกลวิธีของผู้พูดดังที่ Brown and Levinson (1987) เสนอไว้ ซึ่งแม้
การเตือนจัดเป็นวัจนกรรมที่คุกคามความเป็นอิสระของผู้ฟังก็ตาม แต่ผู้พูดในงานวิจัยนี้กลับไม่ได้ลดความเสี่ยงในการคุกคาม
หน้าแต่อย่างใด ผู้พูดเลือกที่จะกล่าวตรงไปตรงมาดังผลที่พบว่ามีการเลือกใช้กลวิธีสั่งมากสุด ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากปัจจัยแวดล้อม
ด้านระยะห่างระหว่างผู้พูดกับผู้ฟัง (the social distance of S and H) ที่งานวิจัยนี้เลือกใช้ความสนิทสนมมาเป็นปัจจัยหลัก
ในการออกแบบงานวิจัย 
 อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกกลวิธีของผู้พูดนั้น ผู้พูดอาจไม่ได้พิจารณาเพียงแค่ระยะห่างระหว่างผู้พูดกับ
ผู้ฟัง (the social distance of S and H) อ านาจของผู้พูดกับผู้ฟัง (the relative power of S and H) และระดับการคุกคาม
ของวัจนกรรมในวัฒนธรรม (the absolute ranking of impositions in particular culture) ดังที่ Brown and Levinson 
(1987) ได้เสนอไว้เท่านั้น เนื่องจากเมื่อพิจารณาถ้อยค าทั้งหมดแล้ว ผู้วิจัยเห็นว่าผู้พูดมีการใช้ค าทางวัฒนธรรม (cultural key 
terms) เช่น ผิดศีล นรก เวรกรรม อันแสดงให้เห็นว่าสิ่งท่ีผู้พูดค านึงถึงนั้น คือ ความเชื่อทางศาสนาเรื่อง “กรรม” ที่จะน าไปสู่
นรก สวรรค์ หรือบาป บุญ คุณโทษ ที่มีอยู่ในมโนทัศน์และวิถีการด าเนินชีวิต จนสะท้อนผ่านพฤติกรรมทางภาษาของผู้พูดชาว
ไทยไปโดยปริยาย ด้วยเหตุเช่นนี้ กรณีความรักของนักร้องช่ือดังที่มีข่าวคบซ้อนมากว่าสิบปีที่ถูกสังคมตั้งค าถามว่าเหตุใดเพื่อน
สนิทที่อาจทราบเรื่องราวมาก่อนจึงไม่เตือน สาเหตุส่วนหนึ่งจึงต้องให้เหตุผลว่าเพราะ “เร่ืองส่วนตัว” ที่สัมพันธ์กับความเช่ือ
ที่ว่า “เวรกรรมใครก็เวรกรรมมัน” นั่นเอง 
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ข้อเสนอแนะ 
 เพื่อให้ทราบถึงกลวิธีการเตือนในประเด็นอ่ืนอาจศึกษาการเตือนประเด็นอ่ืน ๆ เช่น การท างาน การใช้ชีวิต หรืออาจ
ศึกษาในปัจจัยอื่น ๆ เช่น เพศ อายุ รวมทั้งอาจศึกษาวัจนกรรมการเตือนโดยใช้วัจนปฏิศาสตร์แนวปลดปลอ่ย (Emancipatory 
Pragmatics) ต่อไปเพื่อให้ครอบคลุมมากยิ่งข้ึน 
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เลือดข้นคนจำง: การดิ้นรนของผู้หญิงในโครงข่ายอ านาจของผู้ชาย 
In Family We Trust: Women’s Struggling in Patriarchy’s Network 

 

ธงชัย แซ่เจี่ย1 
 

บทคัดย่อ 
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ตัวละครหญิงในนวนิยายเรื่อง เลือดข้นคนจาง โดยใช้ทฤษฎีการวิจารณ์แนว

เพศภาวะ ผลการศึกษาพบว่า นวนิยายเรื่องนี้น าเสนอตัวละครหญิงที่มีบทบาทส าคัญกับตระกูลจิระอนันต์จ านวนท้ังสิ้น 5 คน 
สามารถจ าแนกได้เป็น 3 รุ่นตามช่วงอายุ ตัวละครหญิงสูงวัยได้รับการน าเสนอว่าเป็นผู้อยู่ในธรรมเนียมปฏิบัติตามวัฒนธรรม
จีนโดยไม่สามารถอธิบายอย่างเป็นเหตุเป็นผลได้ ขณะเดียวกันก็เป็นผู้ ใช้อารมณ์หลากหลายแบบเพื่อพยายามออกจาก
สถานการณ์ที่ชวนอึดอัด ตัวละครหญิงกลางคนได้รับการน าเสนอว่าเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการพยายามประคับประคอง
ครอบครัวของตนเอง เป็นผู้รักษาผลประโยชน์ของลูกชายของตนเอง และยังคงไม่ได้รับการยอมรับเมื่อก้าวเข้าสู่พื้นที่สาธารณะ 
ส่วนตัวละครหญิงวัยรุ่นได้รับการน าเสนอว่าเป็นผู้ที่เข้าไปจัดการกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในคดีฆาตกรรมและท าให้รูปคดี
บิดเบือนไปเพียงเพื่อช่วยให้พ่อของตนรอดพ้นจากการถูกด าเนินคดี อาจกล่าวได้ว่า ทฤษฎีการวิจารณ์แนวเพศภาวะเผยให้เหน็
ฐานคติแบบทวิลักษณ์ที่แฝงอยู่ในวิธีคิดของการน าเสนอตัวละครหญิงผ่านนวนิยายเรื่องนี้ ทั้งยังลดทอนให้ความพยายามของ
ตัวละครหญิงท่ีน าเสนออยู่ในนวนิยายเป็นเพียงการดิ้นรนภายใต้โครงข่ายอ านาจปิตาธิปไตยของผู้ชาย 

 
ค ำส ำคัญ: การวิจารณ์แนวเพศภาวะ  ตัวละครหญิง  ปิตาธิปไตย  นวนิยาย 
 
Abstract 

This article aims to analyze female characters in the novel In Family We Trust through gender 
criticism. It is found that; this novel represent 5 female characters from Chi-Ra-A-Nant family, which could 
be separated into 3 generations. The elderly is represented as a female who stuck in Chinese tradition that 
couldn’t reasonably explain, and also an emotionalist in many uncomfortable situations. The middle-aged 
female are represented as key persons who try to maintain their families, protect their sons’ interests, and 
also unaccepted when coming out in the public space. The adolescence one is represented as a person 
who arrange for all fact and evidences in the crime scene, and distorted the criminal case to save her father 
from the prosecution. That is to say, gender criticism reveal the dualism assumption hidden in representing 
the female characters in this novel, and reduce their attempt to be only the struggling in Patriarchy’s 
network. 

 
Keywords: Female characters, gender criticism, novel, Patriarchy 
 
 

                                                           
1 สาขาวิชาภาษาไทยเพือ่อาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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บทน า 
ในปี 2561 ละครเรื่อง เลือดข้นคนจาง ถือเป็นละครเรื่องหนึ่งที่สร้างปรากฏการณ์น่าสนใจ เพราะเมื่อแรกฉายได้รับ

การประเมินค่าความนิยมที่ไม่ดี การออกอากาศตอนแรกได้รับการจัดอันดับค่าความนิยมโดยนีลเส็นที่ 0.802 ซึ่งต่ าลงจาก
ค่าเฉลี่ย 1.2 ของรายการ เอ็มเอกซ์ มวยเอ็กซ์ตรีม ที่เคยออกอากาศในเวลาเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ละครกลับสร้างกระแสตอบ
รับอย่างท่วมท้นบนโลกออนไลน์ และมีการกล่าวถึงบนสื่อสังคมออนไลน์เป็นจ านวนมาก จนท าให้ความนิยมของละครเพิ่มขึ้น
อย่างก้าวกระโดดและท าลายสถิติค่าความนิยมเฉลี่ยของรายการ เอ็มเอกซ์ มวยเอ็กซ์ตรีม ได้ส าเร็จ จากการจัดอันดับของนีล
เส็น ประเทศไทย ค่าความนิยมโดยเฉลี่ยทั่วประเทศของละครเรื่องนี้ใน 12 ตอนแรกที่ออกอากาศอยู่ที่ 1.209 (TV Digital 
Watch, 2561) 

สาเหตุที่ท าให้ละครเรื่องนี้เป็นที่กล่าวถึงบนโลกออนไลน์ ก็คือ การน าเหตุการณ์ในละครไปเปรียบเทียบกับคดีที่
เกิดขึ้นจริงในสังคม ทว่านั่นท าให้ประเด็นต่าง ๆ ท่ีละครพยายามน าเสนอถูกละเลย มองข้าม หรือไม่ได้รับการพินิจพิจารณา
มากเท่าใดนัก อย่างไรก็ดี ยังมีนักวิชาการหรือนักวิจารณ์ที่พินิจพิจารณาละครเรื่องนี้ด้วยแง่มุมทางวิชาการอยู่บ้าง ดังเช่น
บทความเรื่อง “มองวัฒนธรรมจีนผ่าน “เลือดข้นคนจาง”” ของ วรศักดิ์ มหัทธโนบล (2561) ซึ่งมีข้อชวนพินิจว่า ภาพของ
ละคร เลือดข้นคนจาง อาจเป็นภาพสะท้อนการเปลี่ยนแปลง และความขัดแย้งระหว่างความเป็นจีนดัง้เดิมเข้าสูยุ่คสมยัใหม่ ทั้ง
ในแง่วัฒนธรรมและในแง่การด าเนินธุรกิจ หรือเช่นบทความเรื่อง “วิเคราะห์ซีรีส์ เลือดข้นคนจาง: โอบอุ้ม-ท าลาย และเราไม่
เคยรู้จักแม่ของตัวเอง” ของ วริศ ลิขิตอนุสรณ์ (2561) ซึ่งได้พยายามท าความเข้าใจครอบครัวของตนเองผ่านพฤติกรรมของตวั
ละครในละครชุดนี้ภายหลังจากที่ละครชุดนี้ออกอากาศได้เพียงสองตอน วริศช้ีชวนให้เห็นว่า การให้ความส าคัญกับความ
เข้มข้นของสายเลือดและผู้ชายในฐานะคนส่งต่อสายเลือดดังที่ละครเรื่องนี้น าเสนอ ท าให้ตัวละครผู้หญิงในสายเลือดกลาย
สถานะเป็น “คนอ่ืน” ของครอบครัว ไม่ต่างจากเรื่องราวในครอบครัวของวริศเอง 

ภายหลังจากที่ละครชุดนี้จบลงแล้ว ส านักพิมพ์มติชน ได้ร่วมมือกับทรงยศ สุขมากอนันต์ ผู้ก ากับละครชุดดังกล่าว 
น าต้นฉบับบทละครโทรทัศน์มาเรียบเรียงเป็นนวนิยายเรื่อง เลือดข้นคนจาง เพื่อเล่าเรื่องราวในอีกแง่มุมหนึ่งที่ต่างออกไป มี
ฤทัยวรรณ วงศ์สิรสวัสดิ์ (2562) หนึ่งในผู้เขียนบทละครชุดนี้เป็นผู้เรียบเรียงฉบับนวนิยาย เมื่อพิจารณานวนิยายเรื่องนี้ด้วย
ประเด็นท่ีเคยมีผู้พิจารณาฉบับละครไว้แล้ว พบว่า ตัวละครผู้หญิงท่ีน าเสนออยู่ในนวนิยายเรื่องนี้ ทั้งที่อยู่ในสายเลือดและนอก
สายเลือด มิได้ด ารงสถานะเป็น “คนอื่น” โดยละม่อม หากมีความพยายามที่จะต่อต้าน ขัดขืน หรือดิ้นรนบางประการเพื่อ
ด ารงสถานะของตนอยู่ภายในครอบครัว ซึ่งประเด็นนี้ยังมิได้มีการกล่าวถึงอย่างละเอียดในบทความที่กล่าวถึงข้างต้น จึงน่าที่
จะน าตัวละครหญิงในนวนิยายเรื่อง เลือดข้นคนจาง มาศึกษาด้วยกรอบความคิดของการวิจารณ์แนวเพศภาวะ (Gender 
Criticism) 

การวิจารณ์แนวเพศภาวะเป็นผลผลิตจากแนวทางการวิจารณ์วรรณกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากกระแสสตรีนิยมใน
คริสต์ศตวรรษที่ 20 ซึ่งน าไปสู่การอภิปรายประเด็นเรื่องเพศในวรรณกรรมอย่างกว้างขวางและขยายขอบเขตรวมไปถึงเพศ
อื่นๆ นอกจากเพศหญิง เช่น เกย์และเลสเบียน (สุรเดช โชติอุดมพันธ์, 2559, หน้า 205) แนวคิดสตรีนิยมถือก าเนิดขึ้นเพื่อ
ศึกษาท าความเข้าใจวิธีการหรือวิถีปฏิบัติที่ระบบสังคมและวัฒนธรรมส่วนใหญ่ของมนุษย์เอื้อให้ผู้ชายได้เปรียบเหนือผู้หญิง 
(นพพร ประชากุล, 2552, หน้า 197) การวิจารณ์แนวเพศภาวะจึงตั้งอยู่บนฐานความคิดที่ว่า หญิงและชายมีความแตกต่าง
และไม่เท่าเทียม ผู้หญิงถูกท าให้เป็นเพศชายขอบ อันเนื่องมาจากวัฒนธรรมชายเป็นใหญ่และผู้หญิงถูกกดขี่ครอบง าจาก
วัฒนธรรมดังกล่าว การวิจารณ์แนวนี้จะเป็นการพยายามอธิบายสาเหตุที่ท าให้ความเป็นเพศไม่เท่าเทียมกันโดยพิจารณาจาก
เงื่อนไขทางวัฒนธรรมที่ได้รับการน าเสนอในตัวบทวรรณกรรม (ธัญญา สังขพันธานนท์, 2560, หน้า 301) 

การน ากระแสสตรีนิยมมาศึกษาวรรณกรรมตามวิธีการวิจารณ์แนวเพศภาวะนั้นมีนักวิชาการแสดงทัศนะไว้แตกต่าง
กัน สุรเดช โชติอุดมพันธ์ (2559, หน้า 227) เสนอว่า ในแง่หนึ่ง นักวิจารณ์อาจจะศึกษาวิเคราะห์อุดมการณ์ปิตาธิปไตยและ
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คตินิยมรักต่างเพศที่ปรากฏในวรรณกรรมว่าเป็นไปในรูปแบบใด ตัวละครเพศชายและเพศหญิงตอบสนองหรือมีปฏิสัมพันธ์กับ
อุดมการณ์ดังกล่าวในรูปแบบใด หากอุดมการณ์ปิตาธิปไตยและคตินิยมรักต่างเพศปรากฏในลักษณะของการกดทับ ตัวละคร
ชายและหญิงต่อรองกับอุดมการณ์ดังกลา่วในรูปแบบใดและประสบความส าเร็จหรอืล้มเหลว ในอีกแง่หนึ่งนักวิจารณ์อาจศึกษา
ภาพแทนของตัวละครในแง่ของเพศภาวะก็ได้ ขณะที่ธัญญา สังขพันธานนท์ (2560, หน้า 303-307) เสนอเกี่ยวกับการ
น ากระแสสตรีนิยมมาศึกษาวรรณกรรมว่า ลักษณะหนึ่งเป็นการศึกษาเพื่อค้นหาความเป็นอัตวิสัย (subjectivity) ของตัวละคร
สตรีในวรรณกรรม ทั้งยังมุ่งไปที่การศึกษาเพื่อค้นหาลักษณะชายเป็นใหญ่และการเอารัดเอาเปรียบทางเพศที่ปรากฏอยู่ใน
วรรณกรรมด้วย ส่วนอีกลักษณะหนึ่งเป็นการศึกษาวิเคราะห์แนวสังคมวิทยาเพื่อช้ีให้เห็นว่าสภาพสังคมแบบชายเป็นใหญ่ได้
ส่งผลและมีอิทธิพลต่อสถานภาพและบทบาทของสตรีในวรรณกรรมอย่างไร 

การวิจารณ์แนวเพศภาวะในบริบทการวิจัยวรรณกรรมไทยเป็นแนวทางการวิจัยที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง กล่าวเฉพาะงาน
วิจัยที่ศึกษาตัวละครหญิงในครอบครัวไทยเชื้อสายจีนซึ่งสัมพันธ์โดยตรงกับนวนิยายเรื่อง เลือดข้นคนจาง พบว่า วิทยานิพนธ์
ของซาชิ (Zarchi, 2011) เรื่อง “Ethnic Chinese Women in Thai Novels: The Negotiation of Identity, Gender and 
Generational Transitions” ซึ่งศึกษานวนิยายไทย 5 เล่ม ระหว่างปี พ.ศ. 2512 – 2550 น าเสนอว่า อัตลักษณ์ของหญิงไทย
เช้ือสายจีนที่น าเสนออยู่ในวรรณกรรมทั้ง 5 เรื่องเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต จากที่เคยได้รับการกดขี่ในครอบครัว กลายเป็นว่า
หญิงไทยเช้ือสายจีนได้รับการยอมรับในครอบครัว ได้รับยกย่องในแง่ความกตัญญูรู้คุณ และเป็นผู้ที่น าความส าเร็จมาสู่
ครอบครัว นอกจากนี้ วิทยานิพนธ์เรื่อง “สถานภาพและบทบาทสตรีในครอบครัวไทยเช้ือสายจีนในนวนิยายไทยแนวชีวิต
ครอบครัว ปี พ.ศ. 2538 – 2546” (กิติยา วิทยาประพัฒน์, 2555) น าเสนอว่า สภาพสังคมไทยในยุคโลกาภิวัตน์เป็นปัจจัย
ส าคัญในการเปลี่ยนแปลงสถานภาพและบทบาทสตรีในครอบครัวไทยเช้ือสายจีน ทั้งในแง่ที่เป็นภรรยาและลูกสาว อย่างไรก็ดี 
การใช้ชีวิตในสังคมสมัยใหม่อาจท าให้สตรีที่ได้รับการเลี้ยงดูแบบจารีตจีนเกิดความขัดแย้งทางวัฒนธรรม น าไปสู่การเรียนรู้ที่
จะยอมรับรากเหง้าและน าวัฒนธรรมดั้งเดิมมาปรับใช้ในโลกสากลอย่างเหมาะสม 

อย่างไรก็ดี นวนิยายเรื่อง เลือดข้นคนจาง น าเสนอตัวละครหญิง 3 รุ่นซึ่งมีสถานะและบทบาทต่อครอบครัวที่
แตกต่างกันอย่างชัดเจน อีกทั้งความเป็นเรื่องแนวสืบสวนสอบสวนยังท าให้นวนิยายเรื่องนี้แตกต่างจากนวนิยายเรื่องอื่นๆ ที่
เคยมีผู้ศึกษาแล้ว จึงน่าท่ีจะน าทฤษฎีการวิจารณ์แนวเพศภาวะมาใช้ศึกษาตัวละครหญิงในนวนิยายเรื่อง เลือดข้นคนจาง ได้ 

 

วัตถุประสงค ์
เพื่อวิเคราะห์ตัวละครหญิงในนวนิยายเรื่อง เลือดข้นคนจาง โดยใช้ทฤษฎีการวิจารณ์แนวเพศภาวะ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. เลือกนวนิยายเรื่อง เลือดข้นคนจาง ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2562 โดยส านักพิมพ์มติชน เรียบเรียงโดย

ฤทัยวรรณ วงศ์สิรสวัสดิ์ เป็นตัวบทในการศึกษา 
2. ศึกษาทฤษฎีการวิจารณ์แนวเพศภาวะ พร้อมทั้งส ารวจเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
3. วิเคราะห์ตัวละครหญิงในนวนิยายเรื่องดังกล่าวโดยใช้ทฤษฎีการวิจารณ์แนวเพศภาวะ 
4. สรุปและน าเสนอผลการวิจัย 
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ผลการวิจัย 
นวนิยายเรื่อง เลือดข้นคนจาง น าเสนออ านาจของระบอบปิตาธิปไตยและการยึดมั่นอุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ผ่าน

ระบบครอบครัวของตระกูลจิระอนันต์ซึ่งยึดมั่นในธรรมเนียมปฏิบัติแบบจีนด้วยการให้ความส าคัญกับสมาชิกครอบครัวที่เป็น
เพศชาย ดังที่น าเสนอว่าพีท ซึ่งเป็นตัวละครรุ่นหลาน มีสถานะเป็น “ตั่วซุง” หรือหลานชายคนแรกที่ได้ใช้นามสกุลของอากง
และมีฐานะเทียบเท่าลูกชายคนเล็กของอากง ทั้งยังมีสิทธิ์ในมรดกเทียบเท่ากับลูกชายของอากงด้วย (ฤทัยวรรณ วงศ์สิรสวัสดิ์, 
2562, หน้า 66) การให้ความส าคัญกับสมาชิกครอบครัวที่เป็นเพศชายได้รับการน าเสนอตั้งแต่ต้นเรื่องในตอนเปิดพินัยกรรม
ของอากงสุกิจท่ีแบ่งธุรกิจ “กงสี” หรือธุรกิจที่เป็นของกลางของครอบครัวให้กับลูกของอากง 3 คน คือ ประเสริฐ เมธ กรกันต์ 
และแบ่งให้กับ “ตั่วซุง” อย่างพีทด้วย ทั้งสี่คนได้รับมรดกจาก “ธุรกิจกงสี” เท่ากันที่ร้อยละ 25 ขณะที่อาม่าปรานีได้รับมอบ
บ้านและที่ดินของอากงสุกิจพร้อมด้วยเงินสด 20 ล้านบาท ส่วนภัสสรซึ่งเป็นลูกสาวของอากงได้รับเงินสด 200 ล้านบาทโดย
ไม่ได้ส่วนแบ่งจากธุรกิจของครอบครัว ทั้งที่ภัสสรคือผู้มีบทบาทส าคัญในการด าเนินธุรกิจของครอบครัวให้เจริญก้าวหน้ามาโดย
ตลอด (ฤทัยวรรณ วงศ์สิรสวัสดิ์, 2562, หน้า 37-39) มรดกจากพินัยกรรมดังกล่าวมีนัยแสดงให้เห็นบทบาทของสมาชิก
ครอบครัวที่เป็นเพศชายในฐานะผู้สืบทอดและด าเนินธุรกิจของครอบครัวต่อไป ขณะเดียวกันก็ผลักให้ตัวละครหญิงอย่างอาม่า
และภัสสรเป็นเพียงผู้รับทรัพย์สินเท่านั้น ไม่สามารถสืบทอดหรือขับเคลื่อนธุรกิจของครอบครัวต่อไปได้ ระบอบปิตาธิปไตยอัน
ปรากฏตัวผ่านการยึดมั่นในธรรมเนียมปฏิบัติแบบจีนของตระกูลจิระอนันต์ดังที่กล่าวมาก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างสมาชิก
ในครอบครัว ท้ังยังเผยเรื่องราวความขัดแย้งในอดีตที่ส่งผลต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันด้วย 

อย่างไรก็ดี แม้ระบบครอบครัวของตระกูลจิระอนันต์จะให้ความส าคัญกับสมาชิกครอบครัวที่เป็นเพศชายมากกว่า
เพศหญิง แต่นวนิยายก็ได้น าเสนอบทบาทที่หลากหลายของตัวละครหญิงภายในตระกูลจิระอนันต์ ทั้งที่เป็นการประนีประนอม
หรือต่อรองกับอุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ที่กดทับตัวละครหญิงเหล่านั้นตั้งแต่ต้นจนจบ เมื่อพิจารณาตัวละครหญิงที่มีบทบาท
ส าคัญในตระกูลจิระอนันต์ พบว่ามีจ านวนทั้งสิ้น 5 คน ได้แก่ อาม่า คริส ภัสสร นิภา และเหม่เหม เมื่อพิจารณาด้วยช่วงอายุ
จะเห็นว่า ตัวละครทั้ง 5 สามารถจ าแนกได้เป็น 3 รุ่นตามช่วงอายุ ได้แก่ ตัวละครหญิงสูงวัย ตัวละครหญิงกลางคน และตัว
ละครหญิงวัยรุ่น ตัวละครแต่ละรุ่นด าเนินบทบาทตามเพศภาวะที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ดังจะกล่าวได้ต่อไปนี้ 

1. อาม่าในฐานะตัวละครหญิงสูงวัย 
นวนิยายเรื่อง เลือดข้นคนจาง น าเสนอตัวละครหญิงสูงวัยผ่าน “ปรานี จิระอนันต์” หรือก็คืออาม่าของครอบครัว 

โดยน าเสนอ 2 ลักษณะ ได้แก่ ผู้ยึดติดกับธรรมเนียมปฏิบัติตามวัฒนธรรมจีนที่ไม่สามารถอธิบายอย่างเป็นเหตุเป็นผลได้ และ
ผู้ใช้อารมณ์เป็นเครื่องมือหนีออกจากสถานการณ์ที่ชวนอึดอัด ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

  1.1 อาม่าผู้ยึดติดกับธรรมเนียมปฏิบัติตามวัฒนธรรมจีนที่ไม่สามารถอธิบายอย่างเป็นเหตุเป็นผลได้ 
  นวนิยายเรื่อง เลือดข้นคนจาง น าเสนอว่า อาม่าเป็นผู้ที่ยึดติดอยู่กับธรรมเนียมปฏิบัติตามวัฒนธรรมจีน 

ซึ่งส่วนใหญ่แล้วอาม่าไม่สามารถอธิบายหรือให้ค าตอบที่เป็นเหตุเป็นผลได้ ดังในตัวอย่างตอนที่จัดพิธีกงเต๊กให้กับอากงสุกิจ 
อาม่าเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการจัดล าดับของญาติในตระกูลจิระอนันต์เพื่อเข้าร่วมขบวนแห่งกงเต๊ก ดังความว่า 

“สะใภ้ก่อน สะใภ้ก่อน ลูกสาวต่อหลังสะใภ้” ฉันไม่อธิบายว่าเพราะอะไร เราท าตาม
ประเพณีก็พอแล้ว 

“คริส...น้ าผึ้ง” คริสเดินมายืนหลังกรกันต์ น้ าผึ้งยืนถัดจากครสิ 
“แล้วค่อยอาสร วิเชียร” ภัสสรเดนิเข้าไป ตามด้วยวิเชียร 
“อะ หลานๆ...มา” ถึงตรงนี้อ้ีผู้เปน็เฮียใหญ่ก็เดินน าหน้าเอิร์น เต๋า และเต้ย 
“เดี๋ยวก่อน เดี๋ยวก่อน หลานนอกออกไปก่อน” 
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อี้กับน้องๆ ชะงัก พวกเขาดูงง ฉันก็รู้ตอนนั้นว่าค าว่า ‘หลานนอก’ สร้างปัญหา. . .นี่
ถ้าหลานถามต่อว่าท าไม แล้วฉันตอ้งอธิบายละก็ ฉันคงต้องกลับไปจดุธูปถามอาเหล่ากงเหล่าม่า 
ทีน้ีพวกเขาก็อาจต้องไปปลุกผีบรรพชนข้ึนมาตอบก็เป็นได ้

(ฤทัยวรรณ วงศ์สริสวสัดิ์, 2562, หน้า 32-33) 
  จากตัวอย่างจะเห็นว่า ในการจัดล าดับญาติเพื่อเข้าร่วมขบวนกงเต๊กซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติตาม

วัฒนธรรมจีน อาม่าจัดล าดับให้ลูกสะใภ้ซึ่งแต่งงานกับลูกชายในตระกูลอยู่ในล าดับท่ีมาก่อนลกูสาวของตระกูลอย่างภัสสร เมือ่
จัดล าดับหลานที่เข้าร่วมขบวนกงเต๊ก ก็จัดให้ “หลานนอก” หรือหลานที่เกิดจากลูกสาวอยู่ล าดับถัดออกไปจากหลานที่เกิด
จากลูกชาย ถ้อยค าร าพึงในใจอาม่าที่ว่า “ถ้าหลานถามต่อว่าท าไม แล้วฉันต้องอธิบายละก็ ฉันคงต้องกลับไปจุดธูปถามอา
เหล่ากงเหล่าม่า” เป็นการยืนยันว่า อาม่าเองก็ไม่มีค าอธิบายท่ีเป็นเหตุเป็นผลเกี่ยวกับการจัดล าดบัญาติในพิธีกรรมนี้ นอกจาก
พิธีกงเต๊กในงานศพแล้ว นวนิยายเรื่อง เลือดข้นคนจาง มิได้น าเสนอพิธีกรรมใดอีก อย่างไรก็ตาม ตอนท้ายเรื่องหลังจากคดี
ฆาตกรรมคลี่คลายและผู้ก่อเหตุตัวจริงถูกด าเนินคดีตามกฎหมายแล้ว ยังปรากฏธรรมเนียมปฏิบัติตามวัฒนธรรมจีน ความว่า 

อากงเอ๊ย อ๊ัวคิดถึงลื้อ  
ลื้ออยู่บนนั้นสบายดีหรือเปล่า ลื้อมองลงมาเห็นพวกเราทะเลาะกัน แตกแยกกัน มีคน

ตาย มีคนติดคุก มีคนเจ็บปวดแต่ไม่พูด ท าไมลื้อช่วยอะไรพวกเราไม่ได้เลย ท าไมบรรพบุรุษของ
เราไม่ช่วยอะไรเลย อั๊วไปท ากรรมอะไรไว้ ท าไมครอบครัวมันถึงวุ่นวายขนาดนี้. . .ตลอดบ่ายวัน
นั้น ฉันเริ่มซ่อมแซมครอบครัวตามความเช่ือและก าลังของฉันโดยมีก๋วยเตี๋ยวเป็นลูกมือ เรา
ช่วยกันท าอาหารจีนลูกผสมรสชาติไทยที่เป็นของโปรดของแต่ละคน แน่นอนว่าของทอดเป็น
หลักส าหรับเด็กบ้านน้ี 

(ฤทัยวรรณ วงศ์สริสวสัดิ์, 2562, หน้า 347-348) 
  จากตัวอย่างจะเห็นว่า จากเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดในตระกูลจิระอนันต์ อาม่าได้แต่ร าพึงค าถามในใจถึงอา

กงและบรรพบุรุษ อันเป็นการตอกย้ าให้เห็นถึงความเช่ือของอาม่าเรื่องวิญญาณบรรพบุรุษจะช่วยปกปักรักษาคนในครอบครัว 
อนึ่ง ในตัวอย่างนี้จะเห็นถึงความเช่ือของอาม่าที่ว่า “ฉันเริ่มซ่อมแซมครอบครัวตามความเช่ือและก าลังของฉันโดยมีก๋วยเตี๋ยว
เป็นลูกมือ” การ “ซ่อมแซมครอบครัว” ในข้อความดังกล่าว คือ การท าอาหารเพื่อเลี้ยงคนในครอบครัว เนื่องจากเวลาทาน
อาหารเป็นเวลาที่สมาชิกในครอบครัวทุกคนอยู่พร้อมหน้าพร้อมตา เมื่อพิจารณาข้อความที่ว่า “ของทอดเป็นหลักส าหรับเด็ก
บ้านนี้” ก็สามารถตีความได้ว่าเป็นการ “ซ่อมแซมครอบครัว” ที่ให้ความส าคัญกับสมาชิกครอบครัวรุ่นหลาน มากกว่าจะให้
ความส าคัญกับคนรุ่นลูกซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมในตระกูลจิระอนันต์ในระดับที่แตกต่างกันไป 

  อาจกล่าวได้ว่า นวนิยายเรื่อง เลือดข้นคนจาง น าเสนอตัวละครอาม่าในฐานะหญิงสูงวัยที่ธรรมเนียม
ปฏิบัติตามวัฒนธรรมจีนอันถือเป็นตัวแทนของระบอบปิตาธิปไตยที่ให้ความส าคัญกับผู้ชายกดทับมาเป็นเวลานานโดยมิเคยตั้ง
ค าถามกับธรรมเนียมปฏิบัติเหล่านั้น เมื่อถูกตั้งค าถามจากคนรุ่นหลานซึ่งเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ก็ไม่สามารถอธิบายหรือให้
ค าตอบอย่างเป็นเหตุเป็นผลได้ 

  1.2 อาม่าผู้ใช้อารมณ์เป็นเครื่องมือหนีออกจากสถานการณ์ที่ชวนอึดอัด  
  นวนิยายเรื่อง เลือดข้นคนจาง น าเสนอว่า เมื่ออาม่าต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ชวนอึดอัด อาม่าจะใช้อารมณ์

เพื่อเป็นเครื่องมือหนีออกจากสถานการณ์ดังกล่าว ดังในตอนที่อาม่ากับก๋วยเตี๋ยวดูข่าวเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมในตระกูลจิระ
อนันต์ทางโทรทัศน์แล้วเกิดความเครียดจนไม่ยอมรับประทานอาหาร บทสนทนาระหว่างอาม่าและก๋วยเตี๋ยวมีดังนี้ 

“เรื่องของอั๊ว ลื้ออย่ายุ่ง” คราวนี้อาม่าคว้ารีโมตทีวีมาถือไว้ด้วย 
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“ไม่ยุ่งได้ไง แล้วนี่ ไม่กินข้าวอีกแล้วนะ เดี๋ยวก็เป็นลมไปหรอก” ผมดุอาม่าเหมือน
อาม่าเป็นเด็ก 

“ช่างอั๊ว! อั๊วจะได้ตายๆ ตามอากงไปเลย!” อาม่าตะโกนใส่ผม 
(ฤทัยวรรณ วงศ์สริสวสัดิ์, 2562, หน้า 162) 

  จากบทสนทนาจะเห็นว่า ก๋วยเตี๋ยวพยายามพูดให้อาม่ารับประทานอาหารเนื่องจากเห็นว่าอาม่าเอาแตเ่สพ
ข่าวที่รายงานเกี่ยวกับตระกูลจิระอนันต์ของตน แต่อาม่ากลับใช้ค าพูด “ช่างอั๊ว! อั๊วจะได้ตายๆ ตามอากงไปเลย!” อันแฝง
อารมณ์ประชดประชันด้วยอยู่ในที อีกตัวอย่างหนึ่งเป็นตอนท่ีอาม่าเผชิญหน้ากับอี้ท่ีพยายามขุดคุ้ยเรื่องราวในอดีตของตระกูล
จิระอนันต์จากสมุดปกหนังสีแดงท่ีอากงวาดรูปต่างๆ เก็บไว้ ดังความว่า 

“แล้วสรุปในรูปนั่น อากงวาดใครครับอาม่า” แต่ผมต้องการค าตอบมากกว่า 
อาม่าหันมา ท่าทางละล้าละลังไม่รู้ว่าจะท าอะไรดี ผมมองหน้าอาม่าด้วยสายตาโปรด

บอกผมเถอะ ได้รับผลเป็นการตะคอก “ลื้อจะรู้ไปท าไม! ออกไปเลย! อาม่าจะท ากับข้าว 
เกะกะ!” 

(ฤทัยวรรณ วงศ์สริสวสัดิ์, 2562, หน้า 274) 
  บทสนทนาข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ในสถานการณ์ที่อี้พยายามถามจี้เรื่องรูปวาดในสมุดของอากงและท าให้

อาม่ารู้สึกอึดอัดใจที่จะตอบ อาม่ากลับตอบว่า “ลื้อจะรู้ไปท าไม! ออกไปเลย!” ที่นอกจากจะแฝงด้วยอารมณ์ขัดเคืองใจแล้ว ยัง
พยายามเปลี่ยนประเด็นของคู่สนทนาด้วย ดังความว่า “อาม่าจะท ากับข้าว เกะกะ!” 

  นอกจากนี้ ในตอนท้ายเรื่องเมื่อคดีฆาตกรรมในตระกูลจิระอนันต์คลี่คลายลงและอาม่าท าอาหารเลี้ยงทุก
คนเพื่อให้สมาชิกในครอบครัวที่ยังมีชีวิตอยู่ได้กลับมาพร้อมหน้าพร้อมตา อาม่าได้ใช้อารมณ์อีกแบบหนึ่งเพื่อช่วยพาออกจาก
สถานการณ์ที่ชวนอึดอัดในครอบครัว ดังความว่า 

ช่ัวขณะหนึ่งนั้น ฉันมองภัสสรแล้วคิดได้ว่าอาหารมื้อน้ียังไม่สมบูรณ์ ฉันจึงยื่นตะเกียบ
ออกไปคีบกุ้งทอดในจานกลาง แล้ววางลงในชามข้าวของเธอ 

“กุ้งตัวนี้ ม้าให้อาสร” เธอประหลาดใจ 
“ให้คนเดียว ไม่แบ่งใคร” 
นั่นฉันท าให้ลูกสาวของฉันยิ้มจนน้ าตารื้น แล้วฉันก็บอกเธอว่า “ม้าขอโทษ” ลูกสาว

ฉันพยักหน้าหยดน้ าตาร่วงพรู นาทีนั้นฉันรู้แล้วว่าครอบครัวเราจะยังอยู่และเราจะเดินหน้า
ต่อไปแม้ว่ามันไม่สมบูรณ์แบบอย่างท่ีฉันฝันไว้ 

(ฤทัยวรรณ วงศ์สริสวสัดิ์, 2562, หน้า 349-350) 
  จากตัวอย่างจะเห็นว่า การคีบกุ้งและค าขอโทษของอาม่าที่มีให้ภัสสรเป็นการแสดงความรักที่แม่มีต่อลูก

สาวท่ีถูกละเลยความส าคญัมานาน เนื่องมาจากการติดอยู่ในระบบครอบครัวที่ให้ความส าคัญกับลูกชายมากกว่าลูกสาว โดยนัย
หนึ่งอาจพิจารณาได้ว่าเป็นการ “ปลดล็อก” อาม่าให้ออกจากธรรมเนียมเดิมที่ให้ความส าคัญแต่กับลูกชายจนลืมมองลูกสาว 
แต่อีกนัยหนึ่งก็สามารถพิจารณาได้ว่า การกระท าของอาม่าเป็นการพยายามรักษาครอบครัวด้วยการให้ความส าคัญกับสมาชิก
รุ่นลูกเพียงหนึ่งเดียวท่ีมีความสามารถและยังด าเนินธุรกิจของครอบครัวต่อไปได้ เนื่องจากกรกันต์ ลูกชายอีกหน่ึงคนของอาม่า 
มิได้สนใจท าธุรกิจเท่าท่ีภัสสรท า ข้อความที่ว่า “ครอบครัวเราจะยังอยู่และเราจะเดินหน้าตอ่ไปแม้ว่ามันไม่สมบูรณแ์บบอย่างที่
ฉันฝันไว้” จึงมิได้หมายถึงเฉพาะสมาชิกครอบครัวเท่านั้น หากยังมีนัยถึงความเป็นครอบครัวและธุรกิจของครอบครัวซึ่ง เป็น
ผลผลิตของระบบวิธีคิดแบบปิตาธิปไตย 
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  อาจกล่าวได้ว่า สถานการณ์ที่ชวนอึดอัดดังที่กล่าวมาข้างต้นล้วนเกิดขึ้นเพราะหลานชายของอาม่าอย่าง
ก๋วยเตี๋ยวและอี้ กับเป็นผลมาจากคดีฆาตกรรมระหว่างประเสริฐและเมธซึ่งเป็นลูกชายของอาม่า อันถือได้ว่าเป็นตัวแทน
โดยตรงของระบอบปิตาธิปไตยที่ให้ความส าคัญกับผู้ชาย ขณะที่การใช้อารมณ์หลากหลายแบบของอาม่าก็เป็นความพยายามที่
จะออกจากสถานการณ์ชวนอึดอัดอันเกิดจากสมาชิกในครอบครัวที่เป็นผู้ชายดังที่กล่าวแล้ว และเป็นความพยายามรักษา
ครอบครัวของตนอันเป็นผลผลิตจากระบอบปิตาธิปไตยไว้ 

2. คริส ภัสสร และนิภา ในฐานะตัวละครหญิงกลางคน 
นวนิยายเรื่อง เลือดข้นคนจาง น าเสนอตัวละครหญิงวัยกลางคนผ่านคริส ภัสสร และนิภา ในลักษณะที่แตกต่างกัน

ไป ดังมีรายละเอียดจะกล่าวได้ต่อไปนี้ 
 2.1 หญิงวัยกลางคนผู้พยายามรักษาความสัมพันธ์ในครอบครัวของตน 
  นวนิยายเรื่อง เลือดข้นคนจาง น าเสนอตัวละครทั้งสามในฐานะหญิงวัยกลางคนผู้ให้ก าเนิดทายาทและมี

ความสัมพันธ์ทางสายเลือดกับตระกูลจิระอนันต์ โดยเฉพาะคริสซึ่งเป็นภรรยาคนแรกของประเสริฐ ลูกชายคนโตของตระกูล 
คริสให้ก าเนิดพีทผู้เป็นหลานชายคนแรกที่ใช้นามสกุลจิระอนันต์ แต่คริสกับประเสริฐหย่ากันหลังจากคริสให้ก าเนิดพีทแล้ว 
ขณะที่นิภาเป็นภรรยาอีกคนของประเสริฐ ทั้งสองมีความสัมพันธ์กันมานานแล้วและมีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนช่ือฉี นิภาได้จด
ทะเบียนสมรสกับประเสริฐก่อนที่ประเสริฐจะเสียชีวิต จึงถือว่าเป็นภรรยาตามกฎหมาย ส่วนภัสสรแม้จะเป็นลูกสาวของ
ตระกูลจิระอนันต์ แต่เมื่อแต่งงานกับวิเชียร สุริยไพโรจน์แล้วก็ต้องเปลี่ยนนามสกุลและไม่ถือเป็นคนของตระกูลจิระอนันต์อีก
ต่อไป อย่างไรก็ดี ท้ังสามคนเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการพยายามรักษาความสัมพันธ์ในครอบครัวของตน ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

หากว่ากันด้วยหน้าที่ที่จะร่วมสร้างทายาทเพื่อสืบทอดนามสกุลนี้ พ่อแม่ฉันก็เห็นดี
เห็นงาม. . .และแน่นอนว่าฉันต้องท าดีกับสามี พ่อสามี แม่สามี และบรรดาเครือญาติ แม้พวก
เขาจะดูไม่เป็นมิตรกับฉันนัก ไม่สิ พวกเขาเล่นละครเป็นมิตรน่ะ แต่ฉันแคร์ไหม ไม่เลย ฉันก็เล่น
ละครเป็น และทั้งโลกฉันแคร์ลูกชายของฉันคนเดียว  

(ฤทัยวรรณ วงศ์สริสวสัดิ์, 2562, หน้า 65-67) 
  จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่า คริสเล่าถึงการเข้ามาอยู่ในตระกูลจิระอนันต์ของตนเองผ่านการแต่งงาน

ตามที่พ่อแม่ทั้งสองฝ่ายเห็นดีเห็นงาม เดิมคริสเป็นชาวฮ่องกง แต่เพราะตระกูลจิระอนันต์ต้องการให้หลานท่ีเกิดกับลูกชายคน
โตมเีชื้อสายจีนจึงได้จัดการเรือ่งงานแต่งงานระหว่างคริสและประเสรฐิ อย่างไรก็ดี ในสายตาของคริสแล้ว ตระกูลจิระอนันตแ์ค่ 
“เล่นละครเป็นมิตร” กับเธอ คริสพยายามไม่ใส่ใจคนในตระกูลดังกล่าวเนื่องจากต้องการทุ่มความใส่ใจให้แก่พีทผู้เป็นลูกชาย
คนเดียวของเธอ สิ่งที่คริสใช้รักษาความสัมพันธ์ในครอบครัวของตนเองไว้ได้ก็คือการ “เล่นละครเป็นมิตร” แบบเดียวกับท่ีคน
ในตระกูลจิระอนันต์กระท าต่อคริส นอกจากนี้ ค าพูดที่คริสพูดกับพีทว่า “ม้าท าใจอยู่กับป๊ามาได้ก็เพื่อจะได้อยู่กับพีทที่นี่” 
(ฤทัยวรรณ วงศ์สิรสวัสดิ์, 2562, หน้า 133) ก็ยิ่งตอกย้ าความพยายามดังกล่าวของคริส 

 ขณะที่นิภาซึ่งเป็นภรรยาอีกคนของประเสริฐและเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย แม้จะไม่ได้เข้ามาอยู่ใน
ตระกูลจิระอนันต์ แต่นิภาก็พยายามรักษาความสัมพันธ์ในครอบครัวของตนไว้ ดังในตอนที่นวนิยายน าเสนอเรื่องเล่าของนิภา 
ความว่า 

ทุกวันนี้ที่ฉันยังพออยากมีชีวิตอยู่ต่อไป ก็เพราะทุกวันพุธเสริฐจะมาหาฉันและ
ปรนนิบัติฉันอย่างกับว่าฉันเป็นรักเดียวของเขาตลอดมา และดีที่สุดนี่เป็นโอกาสที่ฉันได้เห็น
ผู้ชายที่ฉันรักสองคนอยู่ร่วมบ้านกัน. . .ฉันเข้าใจหัวอกเสริฐที่เป็นลูกชายคนโตของบ้านคนจีน
แท้ที่ “ป๊ากับม้าผมต้องการลูกสะใภ้เชื้อสายจีน” และฉันรับสถานภาพระหว่างเราได้ การตามใจ



  

 

-ภาษาศาสตร์ วรรณคด ีสือ่สารมวลชน- 741 
 

 
 

       รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 9 

บุพการีและปฏิบัติตามจารีตเป็นหน้าที่ของเขา แล้วอีกอย่าง ฉันก็เปลี่ยนเช้ือสายตัวเองไม่ได้
ด้วยสิ 

(ฤทัยวรรณ วงศ์สริสวสัดิ์, 2562, หน้า 86) 
 เรื่องเล่าของนิภาข้างต้นนี้น าเสนอให้เห็นว่า “วันพุธ” เป็นวันครอบครัวท่ีนิภาจะได้อยู่กับประเสริฐและฉีผู้

เป็นลูกชาย ข้อความที่ว่า “ฉันรับสถานภาพระหว่างเราได”้ มิใช่เพียงการยอมรับการต้องคบหากันอย่างหลบๆ ซ่อนๆ ไม่เป็นท่ี
ยอมรับของตระกูลจิระอนันต์เท่านั้น หากยังหมายถึงการยอมรับความสัมพันธ์ในครอบครัวที่จะเป็นครอบครัวสมบูรณ์ได้เพียง
สัปดาห์ละหนึ่งวันด้วย 

 ส่วนภัสสรในฐานะที่เป็นแม่ในครอบครัวสุริยไพโรจน์ ภัสสรก็ต้องพยายามรักษาความสัมพันธ์ในครอบครัว
ของตนไว้เช่นกัน ดังในตอนท่ีเอิร์นเล่าถึงพ่อแม่ของตนเอง ความว่า 

พ่อบอกว่าแม่เราเป็นคนมีวิสัยทัศน์ทั้งเรื่องงานและเรื่องบ้าน จิรานันตาพัทยาจะไม่
เจริญก้าวหน้าและมีช่ือเสียงขนาดนี้ถ้าไม่มีแม่เป็นกรรมการผู้จัดการ ส่วนบ้านเราที่พ่อเป็น
ต ารวจและจ าเป็นต้องเข้าเวร ตรวจท้องที่ ออกต่างจังหวัดไม่เป็นเวล่ าเวลา และไปศึกษาต่อ
หลักสูตรนายต ารวจช้ันสูงที่ต่างประเทศอีก 2 ปี ถ้าไม่มีแม่วางแผนการใช้ชีวิตประจ าวันให้ลูก
และเลือกสถานศึกษาท่ีมีมาตรฐานสูงให้ละก็ โอกาสที่ลูกชายสี่คนจะเละเทะมีอยู่มาก 

(ฤทัยวรรณ วงศ์สริสวสัดิ์, 2562, หน้า 165) 
 จากตัวอย่างจะเห็นว่า ครอบครัวของภัสสรมีภัสสรเป็นเสมือนหัวหน้าครอบครัว เนื่องจากเป็นผู้ที่ “มี

วิสัยทัศน์ทั้งเรื่องงานและเรื่องบ้าน” กล่าวเฉพาะ “เรื่องบ้าน” ข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นว่าภัสสรเป็นผู้มีบทบาทส าคัญใน
ครอบครัวสุริยไพโรจน์ของเธอกับวิเชียร เนื่องด้วยหน้าที่การงานของวิเชียรซึ่งเป็นต ารวจและไม่ค่อยมีเวลาให้กับครอบครัว 
เป็นเหตุให้ภัสสรท าหน้าที่ “วางแผนการใช้ชีวิตประจ าวันให้ลูกและเลือกสถานศึกษาท่ีมีมาตรฐานสงูให้” การกระท าของภัสสร
คือความพยายามรักษาความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวของตนเองไว้ เพราะหากภัสสรไม่ท าดังนั้น ครอบครัวของภัสสรก็คง
จะไม่มีความสุข ดังท่ีเอิร์นเล่าว่า “โอกาสที่ลูกชายสี่คนจะเละเทะมีอยู่มาก” หากไม่มีภัสสรคอยดูแลครอบครัว 

 จากท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ว่า ในฐานะตัวละครหญิงกลางคน ทั้งสามต่างมีความพยายามเพื่อรักษาครอบครัว
ของตนเองไว้ คริสและนิภาเป็นผู้ที่พยายามรักษาครอบครัวของตนเองโดยต่างเป็นฝ่ายยอมรับเง่ือนไขบางประการ กล่าวคือ 
คริสยอมรับการเล่นละครเป็นมิตรของครอบครัวจิระอนันต์ ขณะที่นิภาต้องยอมรับความสัมพันธ์วันพุธกับประเสริฐ ส่วนภัสสร
ก็พยายามรักษาครอบครัวของตนเองไว้ด้วยการวางแผนการใช้ชีวิตให้ลูก การกระท าของตัวละครทั้งสามเป็นความพยายาม
รักษาครอบครัวอันเป็นผลผลิตภายใต้ระบบคิดและอุดมการณ์ปิตาธิปไตยที่ให้ความส าคัญกับผู้ชายในครอบครัว 

 2.2 หญิงวัยกลางคนผู้รักษาผลประโยชน์ของลูกชาย 
 นอกจากจะเป็นผู้พยายามรักษาความสัมพันธ์ในครอบครัวของตนแล้ว นวนิยายเรื่อง เลือดข้นคนจาง ยัง

น าเสนอตัวละครหญิงวัยกลางคนในฐานะที่เป็นผู้รักษาผลประโยชน์ของลูกชายผู้สืบสัมพันธ์ทางสายเลือดกับตระกูลจิระอนันต์ 
ผลประโยชน์ดังกล่าวมิใช่เพียงการสืบสายเลือดเท่านั้น หากยังหมายถึง “ธุรกิจกงสี” หรือธุรกิจโรงแรมเครือจิรานันตาของ
ตระกูลด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคริสกับภัสสร ดังในตอนท่ีน าเสนอเรื่องราวความหลังด ามืดของคริสซึ่งถูกเปิดเผยผ่านคลิปที่พีท
ได้ดูขณะถูกเมธไล่ต้อนจนจนมุมที่ฮ่องกง ความว่า 

สีหน้าเคียดแค้นก าลังเล็งปืนไปที่กลางตัวแม่ผม เขาพูดว่า “มึงวางยาลูกเมียกูท าไม” 
แม่ผมดูตกใจ ละล่ าละลักตอบ “ก็ตอนนั้นฉันแท้งลูกตัวเอง ฉันเห็นพิมท้อง แล้วทุกคนก็เข้าไป
โอ๋แต่พิม ฉันอิจฉา...” เจ็กเมธยังไม่ลดปืนลง เขาพูดด้วยเสียงท่ีดังข้ึน 
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“มึงก็เลยวางยาให้พิมแท้งเพื่อให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นง้ันเหรอ...แค่นี้ใช่มั้ย เหตุผลที่มึงท า
ลูกเมียก”ู 

(ฤทัยวรรณ วงศ์สริสวสัดิ์, 2562, หน้า 314) 
 จากตัวอย่างจะเห็นว่า เรื่องราวความหลังด ามืดของคริส คือการที่คริสวางยาพิมผู้เป็นภรรยาของเมธขณะที่

พิมก าลังตั้งครรภ์ ทั้งหมดเป็นเพราะคริสเพิ่งแท้งลูกไป การวางยาของคริสแม้จะกระท าด้วยความอิจฉาแต่ก็เป็นเพราะต้องการ
รักษาสถานะ “ตั่วซุง” หรือหลานชายคนแรกซึ่งมีสถานะเทียบเท่ากับลูกชายอีกคนของอากงอาม่าไว้ให้กับลูกที่จะเกิดจากคริส
กับประเสริฐ และภายหลังจากท่ีพิมแท้งแล้ว คริสก็ตั้งครรภ์และมีลูก คือ พีท ผู้กลายเป็นตั่วซุงในเวลาต่อมา กล่าวได้ว่า สิ่งที่ค
ริสพยายามท าเพื่อรักษาผลประโยชน์ของลูกชายนั้นประสบความส าเร็จ 

 ในเรื่องราวความหลังด ามืดของคริสนั้น ภัสสรก็มีส่วนรู้เห็นด้วยเช่นกัน ดังในตอนที่ภัสสรเล่าเหตุการณ์ใน
อดีตให้พีทผู้เป็นหลานชายฟัง ความว่า 

“โกวเห็นตั้งแต่วันแรกที่ซ้อคริสแอบเพิ่มตัวยาลงไปในหม้อต้ม ซึ่งตอนนั้นโกวจะเดิน
เข้าไปห้ามก็ได้ใช่มั้ย แต่โกวกลับเลือกไม่ท าอะไร โกวปล่อยให้มันเกิดขึ้น ซ้อคริสชะงักไปตอนที่
เห็นโกวยืนใกล้ประตูห้องครัว เธอรู้แหละว่าโกวเห็น แต่โกวก็พยักหน้าทักทายเป็นปกติ ไม่พูด
อะไร พอซ้อคริสลับตาไปโกวก็สับสนนะ ไม่รู้ว่าควรท ายังไง แต่พอมองอี้ในอ้อมแขนของโกว มัน
ก็เหมือนมีค าตอบให้โกวว่าโกวควรอยู่เฉยๆ โกวบอกตัวเองว่าเราไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ เราไม่
เห็นต้องเข้าไปยุ่ง เขาสองคนท าร้ายกันเอง ดีซะอีก ลูกของเราจะได้ทุกอย่าง” 

(ฤทัยวรรณ วงศ์สริสวสัดิ์, 2562, หน้า 336-337) 
 จากข้อความข้างต้นจะเห็นว่า ภัสสรในฐานะ “โกว” หรืออาผู้หญิงของพีทเล่าว่าเป็นผู้เห็นเหตุการณ์ตอน

ที่คริสวางยาในหม้อต้มที่จะให้พิมรับประทานตั้งแต่แรก แต่ภัสสรเลือกที่จะ “อยู่เฉยๆ” เนื่องจากต้องการรักษาผลประโยชน์
จากตระกูลจิระอนันต์ท่ีจะพึงมีแก่ “อี”้ ผู้เป็นลูกชายของตน ดังข้อความตอนสุดท้ายที่ว่า “ดีซะอีก ลูกของเราจะได้ทุกอย่าง” 

 นอกจากการรักษาผลประโยชน์ของลูกชายที่จะได้จากตระกูลจิระอนันต์แล้ว ในคดีฆาตกรรมประเสริฐซึ่ง
เกิดขึ้นตอนต้นเรื่อง เต้ยซึ่งเป็นลูกชายอีกคนหนึ่งของภัสสรหลวมตัวเข้าไปช่วยเหลือเหม่เหมเอาปืนที่ใช้ก่อเหตุไปท้ิงและท าให้
เขาถูกจับ ภัสสรได้พยายามรักษาผลประโยชน์ของเต้ยไว้ด้วย ดังความว่า 

“ฉันเป็นคนยิงคุณประเสริฐเองค่ะ เต้ยแค่เอาปืนไปทิ้งให้ฉันเองค่ะ” แล้วฉันก็เปิด
กระเป๋าบนตักออก หยิบเอากางเกงที่ฉันม้วนไว้ออกมากางให้เขาดูและเล่าความเป็นมาของมัน
ก่อนยื่นส่งให้เขา “สารวัตรเอาไปตรวจดีเอ็นเอได้เลยค่ะ ต้องเจอร่องรอยเลือดของเฮียเสริฐแน่” 

(ฤทัยวรรณ วงศ์สริสวสัดิ์, 2562, หน้า 293) 
 จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่า ภัสสรให้การสารภาพกับต ารวจว่าเธอเป็นคนยิงประเสริฐพี่ชายของเธอ โดย

มีหลักฐานคือกางเกงที่มีร่องรอยเลือดของประเสริฐ ส่วนปืนที่เต้ยน าไปทิ้งก็เป็นเพราะค าสั่งของภัสสร อย่างไรก็ดี นี่เป็นการ
กลับค าให้การที่ให้ไว้กับต ารวจในตอนแรกว่าภัสสรเป็นเพียงแค่ผู้มาพบศพเป็นคนแรก ไม่ใช่ผู้ลงมือ อีกทั้งต ารวจก็ไม่ปักใจเช่ือ 
เนื่องจากขัดแย้งกับค าให้การของเต้ยและพอจะสันนิษฐานได้ว่าที่ภัสสรท าแบบนี้เพราะต้องการช่วยเต้ย กล่าวได้ว่าการกระท า
ของภัสสรเป็นความพยายามที่รักษาผลประโยชน์ของเต้ยไว้เพื่อไม่ให้เต้ยต้องรับโทษจากคดีที่เต้ยไม่ได้ก่อ 

 นอกจากคริสกับภัสสรแล้ว นิภาในฐานะที่เป็นแม่ของฉีก็ได้พยายามรักษาผลประโยชน์ของลูกชายด้วย
เช่นกัน แม้ว่าจะไม่ใช่ผลประโยชน์เรื่องมรดกของตระกูลจิระอนันต์ก็ตาม ดังเรื่องเล่าเกี่ยวกับนิภาในมุมมองการเล่าของฉี 
ความว่า 
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เมื่อผมกับแม่กลับถึงบ้าน แม่ก็บอกผมว่า “ฉีไม่ต้องกลัวว่าแม่จะอยากตามพ่อไปนะ 
แม่เหลืออะไรที่อยากท ากับฉีอีกเยอะเลยลูก แม่จะไม่ไปไหนง่ายๆ นะ ขอบคุณที่อดทนกับแม่ 
แม่ขอโทษท่ีท าให้ฉีเหนื่อยนะ” 

ผมกอดแม่ เรากอดกัน ยิ้มให้กันท้ังน้ าตา 
(ฤทัยวรรณ วงศ์สริสวสัดิ์, 2562, หน้า 242) 

 จากตัวอย่างนี้จะเห็นว่า นิภาซึ่งก าลังรักษาตัวจากอาการมะเร็งเม็ดเลือดขาวเป็นฝ่ายให้สัญญากับฉีว่าจะ
ยังไม่รีบเสียชีวิตตามประเสริฐไป เพราะยังอยากท าหลายสิ่งหลายอย่างกับฉีในฐานะที่เปน็แม่ลูกกัน ดังความว่า “แม่เหลืออะไร
ที่อยากท ากับฉีอีกเยอะเลยลูก” ความพยายามรักษาชีวิตของนิภาคือความพยายามรักษาผลประโยชน์ของลูกชายในการที่จะมี
สมาชิกอยู่ร่วมครอบครัวภายหลังการเสียชีวิตของประเสริฐ หากไม่มีนิภาแล้ว ฉีก็จะกลายเป็นลูกก าพร้า 

 จากที่กล่าวมาจะเห็นว่า ในฐานะหญิงกลางคนซึ่งเป็นสมาชิกของครอบครัวและมีสถานะเป็นแม่ ตัวละคร
ทั้งสามพยายามรักษาผลประโยชน์ของลูกชายด้วยการกระท าที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นการกระท าผิดกฎหมายเช่นที่คริสวาง
ยาพิมเพื่อให้พีทได้รับผลประโยชน์ การวางเฉยของภัสสรต่อการกระท าของคริสเพื่อให้ผลประโยชน์ในครอบครัวตกมาอยู่กับอี้ 
การยอมรับสารภาพว่าเป็นฆาตกรของภัสสรเพื่อช่วยเต้ย หรือการที่นิภาพยายามรักษาชีวิตเพื่อจะได้อยู่กับฉี การที่ตัวละครทั้ง
สามพยายามรักษาผลประโยชน์ของลูกชายแสดงให้เห็นถึงการที่ตัวละครหญิงตกอยู่ภายใต้อ านาจของระบอบปิตาธิปไตยที่ให้
ความส าคัญกับผู้ชายในครอบครัวจนสามารถยอมท าทุกอย่างได้ แม้ว่าบางอย่างจะขัดกับกฎหมายก็ตาม 

 2.3 หญิงวัยกลางคนผู้กลายเป็นคนนอกครอบครัวที่ถือก าเนิด 
 นวนิยายเรื่อง เลือดข้นคนจาง น าเสนอตัวละครภัสสรในฐานะคนนอกของตระกูลจิระอนันต์ เนื่องจากเธอ

แต่งงานกับวิเชียรและได้เปลี่ยนนามสกุลเป็นสุริยไพโรจน์ไปแล้ว อย่างไรก็ดี ภัสสรคือผู้บริหารคนหนึ่งที่พยายามด าเนินธุรกิจ
โรงแรมในเครือจิรานันตาของตระกูลและสามารถท าได้เป็นอย่างดี แต่ตระกูลจิระอนันต์ก็ได้มอบสถานะคนนอกของครอบครัว
ที่ถือก าเนิดให้ผ่านพินัยกรรมหลังการเสียชีวิตของสุกิจ จิระอนันต์ที่มิได้มอบหุ้นของบริษัทให้แก่ภัสสรเลย มีก็แต่เพียงเงิน
จ านวนสองร้อยล้านบาทจากบัญชีของสุกิจเท่านั้น ภัสสรในฐานะที่ถูกผลักให้กลายเป็นคนนอกได้ตอบโต้ต่อการกระท าของ
ตระกูลจิระอนันต์ ดังท่ีตัดพ้อกับอาม่า ความว่า “หนูคงโง่เองมั้ง ที่คิดว่าถ้าท าตัวให้เก่ง ไม่ใช่แค่เก่งเท่าเฮียนะ ต้องเก่งกว่าเฮีย
ด้วย แล้วป๊ากับม้าจะเห็นหนูอยู่ในสายตาบ้าง แต่วันนี้มันพิสูจน์แล้วม้า ว่าหนูคิดผิด ถึงหนูจะท าดีแค่ไหน พยายามแค่ไหน หนู
ก็ไม่เคยอยู่ในสายตาของป๊ากับม้าอยู่ดี” (ฤทัยวรรณ วงศ์สิรสวัสดิ์, 2562, หน้า 47) นอกจากการกล่าวตัดพ้อดังกล่าวแล้ว 
ในนวนิยายยังน าเสนอว่า เมื่อภัสสรเสนอขอซื้อหุ้นธุรกิจโรงแรมของตระกูลจิระอนันต์ด้วยเงินส่วนตัวแล้วถูกประเสริฐปฏิเสธ 
ภัสสรเลือกที่จะตอบโต้ด้วยการขู่ให้พนักงานทั้งหมดของโรงแรมที่พัทยาย้ายมาท างานกับภัสสรเองจนกระทั่งภัสสรกับ
ประเสริฐมีปากเสียงกัน ความว่า 

“นี่แกกล้าขู่ฉันเหรอ! แล้วเอาโรงแรมของครอบครัวมาเป็นตัวประกันเนี่ยนะ!” 
ใช่เลยเฮีย ทีนี้เฮียเข้าใจแล้วสิ ฉันคือผู้บริหารตัวจริงของโรงแรมจิรานันตา ฉันต้อง

เป็นเจ้าของจึงจะถูกต้อง ยังจะมาอ้างว่าเป็นโรงแรมของครอบครัว 
“ก็ช่างหัวมันปะไรล่ะ! ท าเพื่อครอบครัวแล้วได้อะไร! ฉันทุ่มเทท ามายี่สิบกว่าปี ตอนนี้

มาบอกว่าฉันไม่ใช่คนของตระกูลนี้ พูดออกมาได้! เฮงซวย!” 
(ฤทัยวรรณ วงศ์สริสวสัดิ์, 2562, หน้า 50) 

 ค าพูดของภัสสรข้างต้นท่ีว่า “ท าเพื่อครอบครัวแล้วได้อะไร! ฉันทุ่มเทท ามายี่สิบกว่าปี ตอนนี้มาบอกว่าฉัน
ไม่ใช่คนของตระกูลนี้” แสดงนัยไม่เห็นด้วยกับพินัยกรรมของอากงสุกิจและการตัดสินใจของประเสริฐ ขณะเดียวกันก็เป็น
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ปฏิกิริยาตอบโต้ต่อการถูกผลักให้กลายเป็นคนนอกครอบครัวท่ีถือก าเนิด ทั้งนี้สามารถพิจารณาได้ว่า ปฏิกิริยาดังกล่าวคือการ
ตอบโต้ต่อระบอบปิตาธิปไตยที่ให้อ านาจผู้ชายในตระกูลจิระอนันต์เป็นใหญ่เหนือผู้หญิงในตระกูล  

 เหตุการณ์อีกตอนหนึ่งที่ตอกย้ าว่า ปฏิกิริยาของภัสสรคือการตอบโต้ต่อการถูกผลักให้กลายเป็นคนนอก
ครอบครัวที่ถือก าเนิด คือ ตอนที่ภัสสรพบศพประเสริฐในห้องนอนของประเสริฐ ภัสสรได้เล่าให้วิเชียรฟังว่า “ตอนที่ทาง
โรงพยาบาลรับสายนั่น ฉันคิดว่าถ้าปล่อยให้เฮียตายไปน่าจะดี แล้วฉันก็ยืนมองเฮียหายใจอ่อนลงเรื่อยๆ และตายไปต่อหน้าต่อ
ตา. . .ฉันรู้สึกเหมือนฉันเพ่ิงฆ่าคนตาย ลองเรียกเฮีย แต่เขาก็ไม่ฟื้นขึ้นมาแล้ว ฉันเอาน้ิวไปจ่อจมูกเขา เขาไม่หายใจแล้วจริงๆ” 
(ฤทัยวรรณ วงศ์สิรสวัสดิ์, 2562, หน้า 184) ค าบอกเล่าของภัสสรดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า แม้ภัสสรจะมิใช่ผู้ที่ลงมือฆาตกรรม
ประเสริฐ แต่เธอก็มิได้ช่วยเหลือใดๆ เมื่อพบศพของประเสริฐ กลับสามารถปล่อยให้อีกฝ่ายเสียชีวิตลงต่อหน้าต่อตา เนื่องจาก
ภัสสรไม่พอใจพินัยกรรมของอากงสุกิจและการกระท าของประเสริฐที่ปฏิเสธว่าเธอไม่ใช่คนของตระกูลจิระอนันต์ 

 จากที่กล่าวมาจะเห็นว่า ในฐานะหญิงวัยกลางคนผู้กลายเป็นคนนอกครอบครัวที่ถือก าเนิดเพียงเพราะ
แต่งงานไปกับชายอื่นและเปลี่ยนนามสกุลแล้ว แม้ภัสสรจะพยายามมีบทบาทในพื้นที่สาธารณะผ่านการท างานนอกบ้านด้วย
ความสามารถที่มากกว่าพี่ชายแต่ก็ไม่ได้รับการยอมรับจากตระกูลจิระอนันต์ ตอกย้ าการถูกผลักให้เป็นคนนอกครอบครัวที่ถือ
ก าเนิด อย่างไรก็ดี ตัวละครภัสสรได้พยายามตอบโต้ต่อการถูกผลักสถานะให้เป็นคนนอก ทั้งด้วยวิธีตัดพ้อ มีปากเสียง เลยไป
ถึงการปล่อยให้พี่ชายอย่างประเสริฐเสียชีวิตต่อหน้าโดยไม่ท าอะไรเพื่อช่วยเหลือ ปฏิกิริยาเหล่านี้ล้วนเป็นการตอบโต้ต่อ
ระบอบปิตาธิปไตยในตระกูลจิระอนันต์ท่ีให้อ านาจแก่สมาชิกผู้ชายอยู่เหนือผู้หญิง 

3. เหม่เหมในฐานะตัวละครหญิงวัยรุ่น 
นวนิยายเรื่อง เลือดข้นคนจาง น าเสนอตัวละครหญิงวัยรุ่นผ่าน “เหม่เหม” ซึ่งเป็นลูกสาวของเมธ กับ “คิม” ซึ่งเป็น

คนรักเก่าของพีทและเป็นคนรักปัจจุบันของอี้ อย่างไรก็ตาม คิมมีสถานะเป็นคนนอกที่เพียงแค่เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน
ตระกูลจิระอนันต์เท่านั้น เพราะยังมิได้แต่งงานกับอี้และยังไม่มีบทบาทใดๆ ที่ส่งผลต่อโครงเรื่อง ในที่นี้จึงพิจารณาเฉพาะ
บทบาทของตัวละครเหม่เหมเท่านั้น 

เหม่เหมเป็นตัวละครเดียวท่ีทราบตั้งแต่ต้นว่าเมธผู้เป็นพ่อของเธอเป็นฆาตกรที่สังหารประเสริฐ แต่เหม่เหมพยายาม
ท าทุกอย่างเพื่อปกปิดเรื่องดังกล่าวเป็นความลับเพราะต้องการใช้ชีวิตอยู่กับพ่อของตน เหม่เหมใช้ค าพูดและเรื่องเล่าของเธอ
ท าให้บางคนเชื่อและยอมท าตามที่เธอพูด ดังเช่นในตอนท่ีเหม่เหมพูดหว่านล้อมให้เต้ยเชื่อ ความว่า 

“วันนั้นเราตัดสินใจว่าเราจะไม่ยอมมันแล้ว เราก็เลยไปขอร้องให้มันเลิกท าแบบนี้...แต่มันไม่
ยอมหยุดไงเต้ย มันพยายามจะข่มขืนเราให้ได ้มันล็อกตัวเรา เราดิ้นหลุด แต่ดันถอยหลังล้มไปบนเตียง มัน
เดินเข้ามาหา ยังไม่ยอมหยุด เรากลัวมันมาก แต่มือเราโดนอะไรบางอย่างบนเตียง เราหันไปมอง มันคือ
ปืน จังหวะนั้นมันพุ่งใส่เรา เราก็เลยตัดสินใจหยิบปืนขึ้นมายิง” 

“แม่ง...โคตรเลว สมควรตายแล้วไอ้เหี้ย” ผมพูดได้แค่นี้เลย 
(ฤทัยวรรณ วงศ์สริสวสัดิ์, 2562, หน้า 194) 

จากข้อความข้างต้นจะเห็นว่า เหม่เหมเล่าให้เต้ยฟังว่าตนเองถูกประเสริฐล่วงละเมิดทางเพศจึงตัดสินใจใช้ปืนยิง
ประเสริฐ ท าให้เต้ยเช่ือและช่วยเหม่เหมเอาปืนไปท้ิง แต่เมื่อเต้ยถูกจับและต ารวจสอบปากค าเหมเ่หม เธอกลับให้การเป็นอยา่ง
อื่น ดังความว่า “‘หนูไม่ได้อายค่ะ แปะเค้าไม่เคยท าอะไรหนูเลยจริงๆ ถ้าสารวัตรไม่เช่ือ จะตรวจร่างกายหนูก็ได้นะคะ’ ซึ่งหนู
รู้ดีว่าต ารวจไม่ตรวจหนูหรอก เรื่องมันเกิดขึ้นตั้งหนึ่งเดือนมาแล้ว หนูพูดไปง้ันแหละ” (ฤทัยวรรณ วงศ์สิรสวัสดิ์, 2562, หน้า 
204) การกระท าของเหม่เหมสามารถตีความได้ว่าเป็นการพยายามรักษาพ่อผู้เป็นตัวแทนของระบอบปิตาธิปไตยไว้ไม่ให้ต้อง
กลายเป็นผู้กระท าตามกฎหมาย 

นอกจากน้ี เหม่เหมยังใช้ค าพูดของเธอเองเพื่อให้เมธท าตามความต้องการของเหม่เหมด้วย ดังความว่า 
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น้ าตาของหนูไหลออกมาจริงๆ เพราะหนูผิดหวัง “ถ้าป๊าไม่รักหนู แล้วหนูจะอยู่ต่อไปท าไม
เนอะ” หนูพูดแค่นั้น หนูวิ่งขึ้นบันไดไป ไม่ว่าป๊าจะเรียกยังไงหนูก็ไม่หันกลับมามองเขาแล้ว หนูวิ่งเข้าห้อง
ไปหาของจ าเป็นที่หนูต้องใช้เร่งด่วน เจอแล้ว เชือกกระโดดนี่แหละได้เลย ราวบันไดนี่ก็แข็งแรงดี ถ้าป๊า
กลับมาจริงๆ ก็จะเห็นหนูชัดเลย 

“เหม่เหม!” 
ในสติสัมปชัญญะที่รางเลือน หนูรู้สึกว่าตัวเองก าลังยิ้ม เมื่อป๊าวิ่งกลับเข้ามาในบ้าน ป๊าหยิบเก้าอี้

ที่หนูถีบล้มไปขึ้นตั้งแล้วขึ้นไปยืนอุ้มร่างหนูไว้ ใช้อีกมือแก้ปมเชือกที่บันไดออก 
(ฤทัยวรรณ วงศ์สริสวสัดิ์, 2562, หน้า 250) 

จากข้อความข้างต้นจะเห็นว่า เหม่เหมพูดประชดเมธและใช้วิธีผูกคอกับราวบันไดเพื่อเรียกความสนใจจากเมธและให้
เมธท าตามความต้องการของเหม่เหมที่อยากจะใช้ชีวิตครอบครัวกับเมธ กล่าวได้ว่า ความพยายามของเหม่เหมเป็นผลผลิตจาก
การตกอยู่ใต้อ านาจระบอบปิตาธิปไตยที่ปรากฏเป็นรูปธรรมผ่านระบบครอบครัว อย่างไรก็ดี ความพยายามดังกล่าวกลับไม่
ประสบผลส าเร็จ เมื่อสุดท้ายแล้วเรื่องราวคลี่คลายลงด้วยการที่ผู้กระท าความผิดถูกลงโทษตามกฎหมาย 
 
สรุปและอภิปรายผล 

นวนิยายเรื่อง เลือดข้นคนจาง น าเสนอตัวละครหญิงที่มีบทบาทส าคัญกับตระกูลจิระอนันต์จ านวนทั้งสิ้น 5 คน 
ได้แก่ อาม่า คริส ภัสสร นิภา และเหม่เหม เมื่อพิจารณาด้วยช่วงอายุจะเห็นว่า ตัวละครทั้ง 5 สามารถจ าแนกได้เป็น 3 กลุ่ม
ตามช่วงอายุ ได้แก่ ตัวละครหญิงสูงวัย ตัวละครหญิงกลางคน และตัวละครหญิงวัยรุ่น ตัวละครแต่ละรุ่นด าเนินบทบาทตาม
เพศภาวะที่แตกต่างกันภายใต้ระบอบปิตาธิปไตย หากพิจารณาด้วยฐานคติแบบทวิลักษณ์2 (dualism) ซึ่งมุ่งอธิบายระบบเพศ
ภาวะแบบคู่ตรงข้าม จะเห็นว่า นวนิยายเรื่อง เลือดข้นคนจาง น าเสนอตัวละครหญิงภายใต้ฐานคติดังกล่าว 

ในฐานะหญิงสูงวัย นวนิยายน าเสนอว่าอาม่าคือผู้ที่อยู่ภายใต้อ านาจชายเป็นใหญ่ของระบอบปิตาธิปไตยที่แฝงตัวอยู่
ในธรรมเนียมปฏิบัติตามวัฒนธรรมจนีท่ีตระกูลจิระอนันต์ยึดถือมาเป็นเวลานานโดยมเิคยตัง้ค าถาม เมื่อถูกตั้งค าถามจากคนรุน่
หลานซึ่งเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ก็ไม่สามารถอธิบายหรือให้ค าตอบอย่างเป็นเหตุเป็นผลได้ ขณะเดียวกัน เมื่อเกิดสถานการณ์ที่
ชวนให้อาม่ารู้สึกอึดอัด นวนิยายน าเสนอว่าอาม่าเป็นผู้ใช้อารมณ์หลากหลายแบบเพื่อพยายามออกจากสถานการณ์เหล่านั้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ที่เกิดจากสมาชิกในครอบครัวที่เป็นผู้ชาย โดยนัยนี้ อาม่าคือผู้ที่สยบยอมอยู่ใต้อ านาจระบอบ
ปิตาธิปไตยที่แฝงตัวอยู่ในตระกูลจิระอนันต์ ความไร้เหตุผลหรือไม่สามารถอธิบายการปฏิบัติตามธรรมเนียมอย่างเป็นเหตุเป็น
ผลได้ และการใช้อารมณ์เพื่อออกจากสถานการณ์ชวนอึดอัดก็เป็นการตอกย้ าภาพผู้หญิงใช้อารมณ์ ไม่ใช้เหตุผล ตามการแบ่ง
เพศภาวะแบบคู่ตรงข้าม 

ในฐานะหญิงกลางคน นวนิยายน าเสนอว่าตัวละครหญิงท้ังคริส นิภา และภัสสร คือผู้มีบทบาทส าคัญในการพยายาม
ประคับประคองและรักษาครอบครัวของตนเองอันเป็นผลผลิตภายใต้ระบบคิดและอุดมการณ์ปิตาธิปไตย อีกทั้งด้วยสถานะที่
เป็นแม่ ตัวละครทั้งสามได้พยายามรักษาผลประโยชน์ของลูกชายของตนเองผ่านการกระท าที่แตกต่างกัน ลักษณะดังกล่าว
แสดงให้เห็นถึงการที่ตัวละครหญิงจ าต้องตกอยู่ภายใต้อ านาจของระบอบปิตาธิปไตยที่ให้ความส าคัญกับผู้ชายในครอบครัว
กระทั่งสามารถยอมท าทุกอย่างได้แม้ว่าบางอย่างจะขัดกับกฎหมายก็ตาม โดยนัยนี้ ตัวละครหญิงกลางคนทั้งคริ ส นิภา และ
ภัสสรคือผู้มีบทบาทส าคัญในพ้ืนท่ีของบ้าน (domestic) และตอกย้ าภาพความเป็นผู้หญิงในระบบการแบ่งเพศภาวะแบบคู่ตรง

                                                           
2 ตัวอย่างระบบเพศภาวะแบบคู่ตรงข้าม เชน่ ผู้ชายมีบทบาทในพื้นที่สาธารณะ (public) ผู้หญิงมีบทบาทภายในพื้นที่ของบ้าน (domestic) ผู้ชายเป็นวัฒนธรรม 

(culture) ผู้หญิงเป็นธรรมชาติ (nature) ผู้ชายใช้เหตุผล (reason) ผู้หญิงใช้อารมณ ์(emotion) อ่านรายละเอียดได้ใน สชุาดา ทวีสิทธิ์ (2550)  
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ข้าม อน่ึง เมื่อตัวละครหญิงกลางคนอย่างภัสสรก้าวเข้าสู่พื้นที่สาธารณะผ่านการท างานนอกบ้าน เธอกลับไม่ได้รับการยอมรับ
จากตระกูลจิระอนันต์เพราะได้กลายเป็นคนนอกครอบครัวท่ีถือก าเนิดเพียงจากการแต่งงานไปกับชายอื่นและเปลี่ยนนามสกุล
แล้ว อันเป็นการตอกย้ าภาพความเป็นผู้หญิงที่จะไม่ได้รับการยอมรับเมื่อก้าวเข้าสู่พื้นที่สาธารณะ อนึ่ง นวนิยายยังน าเสนอ
ปฏิกิริยาของภัสสรในฐานะเครื่องมือตอบโต้ต่อระบอบปิตาธิปไตยในครอบครัวที่ให้อ านาจแก่สมาชิกผู้ชายอยู่เหนือผู้หญิงด้วย 

ในฐานะหญิงวัยรุ่น นวนิยายน าเสนอตัวละครเหม่เหมในฐานะผู้ที่เข้าไปจัดการกับข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึ้นในคดีฆาตกรรม
ประเสริฐ จิระอนันต์ ด้วยการพยายามปกปิดทุกอย่างเป็นความลับและใช้ค าพูดของตนเองให้ตัวละครอื่นๆ หลงเช่ือจนรูปคดี
บิดเบือนไป ความพยายามของเหม่เหมตอกย้ าภาพผู้หญิงใช้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลและความถูกต้อง ขณะเดียวกันก็เป็น
ผลผลิตจากการตกอยู่ใต้อ านาจระบอบปิตาธิปไตยที่ปรากฏเป็นรูปธรรมผ่านระบบครอบครัว การที่นวนิยายน าเสนอใน
ตอนท้ายว่าความพยายามของเหม่เหมไม่ประสบผลส าเร็จก็ยิ่งตอกย้ าว่า อารมณ์อันเป็นเครื่องสื่อถึงความเป็นหญิงไม่สามารถ
เอาชนะเหตุผลหรือการคลี่คลายคดีที่อยู่ในมือของตัวละครชายได้ 

อาจกล่าวได้ว่า การอ่านด้วยทฤษฎีการวิจารณ์แนวเพศภาวะเผยให้เห็นฐานคติแบบทวิลักษณ์ที่แฝงอยู่ในวิธีคิดของ
การน าเสนอตัวละครหญิงผ่านนวนิยายเรื่อง เลือดข้นคนจาง แม้นวนิยายจะน าเสนอว่าตัวละครหญิงแต่ละคนต้องดิ้นรน
แตกต่างกันไปในแต่ละสถานการณ์ที่ต่างคนต่างเผชิญ แต่ที่สุดแล้ว การดิ้นรนอยู่ภายใต้ร่มตระกูลจิระอนันต์ก็คือเครื่องตอกย้ า
ว่า ไม่ว่าตัวละครหญิงจะดิ้นรนอย่างไรก็ไม่สามารถหลุดพ้นจากโครงข่ายปิตาธิปไตยซึ่งเป็นโครงข่ายอ านาจของผู้ชายที่แฝงฝัง
อยู่ในระบบครอบครัวได้ 

 
ข้อเสนอแนะ 

บทความนี้มุ่งศึกษาเฉพาะตัวละครหญิงในนวนิยายเรื่อง เลือดข้นคนจาง เท่านั้น หากศึกษาตัวละครชายที่น าเสนอ
อยู่ในนวนิยายเรื่องนี้ก็น่าที่จะท าให้เห็นการท างานของระบบคิดแบบปิตาธิปไตยมากขึ้น นอกจากน้ี หากศึกษานวนิยายเรื่องนี้
ในฐานะที่เป็นนวนิยายสืบสวนสอบสวนก็น่าจะท าให้เข้าใจวรรณกรรมประเภทนี้ในวงวรรณกรรมไทยมากขึ้นต่อไป 
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บทบาทสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทางการพูดภาษาอังกฤษ 
ของนิสิตวิชาเอกภาษาอังกฤษช้ันปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ 

The Roles English Phonetics Play in English Oral Communication of First-Year English 
Major Students at Thaksin University 

 

วไลพร ศาสนประดิษฐ์ 1 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้เป็นงานวิจัยกึ่งทดลองมีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถของนิสิตในการออกเสียง
พยัญชนะและเสียงสระภาษาอังกฤษก่อนและหลังเรียนสัทศาสตร์ที่เน้นการฝึกออกเสียงตามหลักสรีรสัทศาสตร์ (2) เพื่อ
เปรียบเทียบความสามารถของนิสิตในการออกเสียงค าศัพท์และการอ่านค าศัพท์ในรูปแบบที่เป็นค าอ่านก่อนและหลังฝึกใช้
สัญลักษณ์แทนเสียงพูดหรือการถ่ายถอดเสียง (3) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการสื่อสารทางการพูดของนิสิตก่อนและ
หลังเรียน (4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการออกเสียงกับความสามารถในการสื่อสารทางการพูดของ
นิสิตก่อนและหลังเรียน กลุ่มตัวอย่าง คือนิสิตช้ันปีท่ี 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา ซึ่งเรียนวิชา
สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ 1 ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 24 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย (1) แบบทดสอบก่อน
และหลังเรียน (2) แผนการสอน จ านวน 15 แผน ที่เน้นการฝึกออกเสียงตามหลักสรีรสัทศาสตร์และการฝึกใช้สัญลักษณ์แทน
เสียงพูด 
 ผลการวิจัยพบว่า (1) ความรู้ด้านสัทศาสตร์ช่วยเสริมให้นิสิตออกเสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น (2) ก่อนการ
ทดลอง นิสิตมีความสามารถด้านการออกเสียงค าศัพท์และการอ่านค าศัพท์ ในรูปแบบที่เป็นค าอ่านอยู่ในระดับต่ า (3) 
ความสามารถในการสื่อสารทางการพูดของนิสิตเพิ่มขึ้นเมื่อเรียนครบทั้ง 15 แผนการสอน และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (4) ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการออกเสียงกับความสามารถใน
การสื่อสารทางการพูดภาษาอังกฤษของนิสิตเป็นไปลักษณะที่เสริมประสิทธิภาพซึ่งกันและกัน  
  
ค ำส ำคัญ:  สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ  การถ่ายถอดเสียง  ความสามารถในการสื่อสารทางการพูดภาษาอังกฤษ 
 
Abstract 
 The purposes of this quasi-experimental study were: (1) to compare students’ ability to pronounce 
English consonant sounds and English vowel sounds before and after the use of learning activities focusing 
on articulatory phonetics; (2) to compare students’ ability to pronounce English words and to read 
phonemic scripts before and after the use of learning activities focusing on transcription; (3) to compare 
students’ English oral communicative competence before and after the use of learning activities focusing 
on articulatory phonetics; (4) to examine the relationship between students’ ability to pronounce English 
words and their English oral communicative competence before and after the use of learning activities 
focusing on articulatory phonetics.  The purposively selected research sample group consisted of 24 first-
year students majoring in English at Thaksin University, Songkhla Province.   

                                                           
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยทกัษิณ 
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All the 24 students were studying English Phonetics 1 in the second semester of the academic year 2018. 
The instruments used in the study were: (1) a pre-test and a post-test; (2) 15 lesson plans on articulatory 
phonetics knowledge and transcription. 
 The findings were as follows: (1) the articulatory phonetics knowledge could effectively enhance 
the students’ English pronunciation competence; (2) before the experiment, the students’ ability to 
pronounce English words and to read phonemic scripts was at a low level; (3) students’ English oral 
communicative competence after completing all the 15 lesson plans was at a high level; the score on the 
post-test was significantly higher than the pre-test score at .05; (4) the positive relationship between the 
students’ ability to pronounce English words and to read phonemic scripts, and their English oral 
communicative competence was found at the statistical significance level of .05. 
 
Keywords:  English phonetics, transcription, English oral communicative competence  
 
บทน า 
 ปัจจุบันเป็นยุคที่ประเทศไทยก าลังพัฒนาไปสู่ Thailand 4.0 การเตรียมตนเองให้พร้อมในทุก ๆ ด้านจึงเป็น
สิ่งจ าเป็นส าหรับคนไทยทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของตนเองให้อยู่ในระดับที่
สื่อสารได้ นักเรียนนักศึกษาไทยในยุคนี้จึงต้องเป็นผู้ที่มีสมรรถนะสากล ซึ่งสมรรถนะสากลในที่นี้ หมายถึง สมรรถนะทักษะ
สากลด้านภาษา นั่นเอง (จุฑาวรรณ  แสงช่วง,  2559) การสื่อความด้วยภาษาอังกฤษโดยทั่ว ๆ ไป กระท าได้ใน 2 รูปแบบ คือ 
การสื่อความด้วยการพูด และการสื่อความด้วยการเขียน การสื่อความทั้ง 2 รูปแบบมีความส าคัญเท่า ๆ กัน  แต่การสื่อความ
ด้วยการพูดเป็นการสื่อความที่สะดวกรวดเร็วกว่า กล่าวคือ ผู้พูดสามารถพูดออกมาได้ทันทีรวดเร็ว สามารถใช้ท่าทางประกอบ 
รวมทั้งสื่อความผ่านสีหน้า แววตา เพื่อแสดงอารมณ์และความรู้สึกให้คู่สนทนาสามารถเข้าใจได้ทันที ซึ่งง่ายกว่าการเขียน ใน
ประเทศไทยมีอาชีพหลากหลายอาชีพที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเจรจาสื่อสารระหว่างกันโดยผ่านทักษะต่าง ๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ทักษะการพูด” เช่น เจ้าหน้าที่หรือพนักงานในธุรกิจด้านการบิน การโรงแรม การท่องเที่ยว นักการทูต 
นักธุรกิจ  มัคคุเทศก์ นักวิชาการ อาจารย์ แพทย์ พยาบาล วิศวกร สถาปนิก ล่าม นักร้อง นักแสดง พ่อค้าแม่ค้า รวมทั้ง
นักเรียน นักศึกษาในระดับต่าง ๆ หรือแม้แต่กระทั่งพนักงานขับรถสาธารณะ เป็นต้น ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของผู้ที่
ประกอบอาชีพต่าง ๆ ข้างต้น จะปรากฏผลลัพธ์ในระดับที่น่าพึงพอใจหรือไม่นั้ น ส่วนหนึ่งถูกพิจารณาควบคู่ไปกับ
ประสิทธิภาพในการสื่อสารทางการพูดภาษาอังกฤษด้วย ซึ่งแน่นอนว่าทักษะการพูดเป็นทักษะที่ควบคู่กับทักษะการฟัง และ
การที่จะท าให้การสื่อสารทางการพูดภาษาอังกฤษในแต่ละครั้งประสบความส าเร็จ คู่สนทนาหรือผู้ฟังสามารถรับสารได้ถูกต้อง
ครบถ้วนพร้อมท้ังเกิดความประทับใจต่อตัวผู้พูดในระหว่างการสนทนา ต้องอาศัยการพูดที่ผ่านการออกเสียงท่ีชัดเจนถูกต้อง มี
การออกเสียงภาษาอังกฤษทีด่ี (good English pronunciation) คือลักษณะการออกเสียงที่เมื่อพูดออกไปแล้ว มีลักษณะดังนี้
เกิดขึ้น น่ันคือ “ผู้ฟังเข้าใจในสิ่งท่ีผู้พูด ๆ การพูดหรือการสื่อสารดว้ยภาษาอังกฤษของผู้พูดท าให้ผู้ฟังเกิดความพึงพอใจท่ีไดย้นิ
เสียงที่ผู้พูดเปล่งออกมาขณะที่พูดคุยสนทนากัน ฟังแล้วรื่นหูเหมาะสมตามลักษณะเฉพาะของภาษาอังกฤษ” (Szynalski, 
2007) หรือพูดอีกแง่หนี่งก็คือ การพูดที่เป็นไปตามหลักสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ (English Phonetics) นั่นเอง การออกเสียงท่ี
ไม่ถูกต้อง (incorrect pronunciation) ท าให้ผู้ฟังรู้สึกเบื่อ หรืออาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิดความรู้สึกไม่ยินดีที่จะร่วม
สนทนาด้วย ในทางตรงกันข้าม การออกเสียงท่ีด ี(good pronunciation) ช่วยสร้างความประทับใจครั้งแรกให้เกิดขึ้นระหว่าง
ผู้พูดและผู้ฟัง  
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 ความสามารถด้านการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง เป็นหนึ่งในปัจจัยพื้นฐานท่ีส าคัญที่สุดในการสื่อสารทางการ
พูดภาษาอังกฤษ การสื่อสารทางการพูดภาษาอังกฤษเป็นการบูรณาการความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษในส่วนอื่น ๆ เช่น 
ไวยากรณ์ ค าศัพท์  ส านวนต่าง ๆ การฟัง การอ่าน เข้ากับการออกเสียงภาษาอังกฤษ ความจริงประการหนึ่งที่ไม่สามารถ
ปฏิเสธได้เลยในประเด็นของความส าคัญในการออกเสียงก็คือ ไม่ว่าผู้ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางการพูดจะมีความรู้ดา้น
ไวยากรณ์ลึกซึ้งขนาดไหน รู้ค าศัพท์ ส านวนมากมายเพียงใด หากไม่สามารถพูดสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจในสารหรือเนื้อหา
สาระส าคัญที่ตนต้องการจะสื่อได้ นั่นเท่ากับว่าความรู้ที่เรียนมาทั้งหมดแทบจะเป็นการสูญเปล่า ไม่คุ้มค่ากับเวลารวมถึงทุน
ทรัพย์ต่าง ๆ ที่เสียไป โดยความสามารถด้านต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นจะถูกแสดงออกมาผ่านการพูดในลักษณะที่เรียกว่า การ
การสื่อสารทางการพูด (English oral communication) ซึ่งในการสื่อสารทางการพูดนี้ จัดได้ว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายหรือ
ขั้นตอนปลายทางของการน าความรู้ความสามารถมาใช้ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของการเรียนภาษาอย่างแท้จริง นั่น
ก็คือเพื่อ “การสื่อสาร” และระดับของความสามารถด้านการออกเสียงที่ถูกต้องเหมาะสมและเป็นธรรมชาตินี้เอง ที่เป็นส่วน
หนึ่งที่ส าคัญที่จะบ่งบอกหรือสะท้อนถึงความส าเร็จและระดับความสามารถในด้านการสื่อสารทางการพูด (communicative 
competence) ของผู้พูดได้อย่างชัดเจน 
 เนื่องจากเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษท่ีไม่มีในภาษาไทยมีถึง 9 เสียง ได้แก่ , , , , , , , ,  
(พงษ์ศรี  เลขะวัฒนะ และคณะ, 2550) เสียงภาษาอังกฤษเหล่านี้จึงยังคงเป็นปัญหาทั้งทางด้านการฟังและการออกเสียง
ส าหรับผู้เรียนชาวไทย กล่าวคือ ผู้เรียนชาวไทยมักจะเลือกใช้เสียงที่ตนคุ้นเคยและใกล้เคียงกับเสียงที่มีอยู่ในภาษาไทยมาใช้
แทนเสียงในภาษาอังกฤษ จึงเป็นผลให้การออกเสียงมีความผิดเพี้ยนไป เมื่อออกเสียงเพี้ยนความหมายย่อมเปลี่ยน จึงเป็นเหตุ
ให้ผู้พูดและผู้ฟังเกิดการตีความสารที่ส่งไปคลาดเคลื่อนก่อให้เกิดการเข้าใจผิดระหว่างกัน ในส่วนของเสียงสระภาษาอังกฤษ ก็
มีหลักการและวิธีการในการออกเสียงที่เป็นแบบฉบับเฉพาะของสระภาษาอังกฤษซึ่งแตกต่างไปจากสระภาษาไทย ซึ่ง
ประกอบด้วยสระเดี่ยว จ านวน 12 เสียง ดังนี้ , , , , , , , , , , ,  สระเลื่อนหรือสระ
ประสมสองเสียง จ านวน 8 เสียง ดังนี้  , , , , , , ,  และสระเลื่อนหรือสระประสมสามเสียง 
จ านวน 5 เสียง ดังนี้ , , , ,  แน่นอนว่าความแตกต่างของเสียงสระและเสียงพยัญชนะต่าง ๆ 
สามารถใช้เป็นหน่วยบอกความแตกต่างด้านความหมายของค าต่าง ๆ ได้  
 ด้วยความส าคัญของการออกเสียงในการสื่อสารทางการพูด งานวิจัยฉบับนี้ จึงมุ่งเน้นการน าความรู้ด้านสัทศาสตร์
ภาษาอังกฤษ (English Phonetics) ซึ่งเป็นศาสตร์ทีศ่ึกษาในเรื่องหลักการ กระบวนการ วิธีการในการออกเสียงพยัญชนะและ
เสียงสระภาษาอังกฤษ อวัยวะที่ใช้ในการออกเสียง การถ่ายถอดเสียงในภาษาอังกฤษเป็นสัญลักษณ์ทางสัทศาสตร์  มาใช้เพื่อ
พัฒนาความสามารถในการสื่อสารทางการพูดภาษาอังกฤษของนิสิตเป็นหลัก ทั้งนีเ้พื่อรองรับการเป็นสมาชิกในกลุ่มประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน และการก้าวไปสู่  Thailand 4.0 ได้อย่างมั่นใจ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ และตัวผู้ใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเอง 
    

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถของนิสิตในการออกเสียงพยัญชนะและเสียงสระภาษาอังกฤษก่อนและหลังเรียน
สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษท่ีเน้นการฝึกออกเสียงตามหลักสรีรสัทศาสตร์ (articulatory phonetics) 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถของนิสิตในการออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษและการอ่านออกเสียงค า
ภาษาอังกฤษในรูปแบบที่เป็นค าอ่าน (phonemic scripts) ก่อนและหลังการฝึกใช้สัญลักษณ์แทนเสียงพูดหรือการถ่ายถอด
เสียง (transcription)  
 3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการสื่อสารทางการพูดภาษาอังกฤษของนิสิตก่อนและหลังเรียน 
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 4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการออกเสียงกับความสามารถในการสื่อสารทางการพูด
ภาษาอังกฤษของนิสิตก่อนและหลังเรียน 
 
สมมุติฐานของการวิจัย 
  ความสามารถของนิสิตในการออกเสียงพยัญชนะและเสียงสระภาษาอังกฤษ ในการออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ในการสื่อสารทางการพูดภาษาอังกฤษหลังเรียนสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษที่เน้นการฝึกออกเสียงตามหลักสรีรสัทศาสตร์ 
(articulatory phonetics) และหลังการฝึกใช้สัญลักษณ์แทนเสียงพูดหรือการถ่ายถอดเสียง (transcription) สูงกว่าก่อนเรียน 
รวมถึงได้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษกับความสามารถด้านการสื่อสารทางการพูดภาษาอังกฤษ
ของนิสิตทีเ่ป็นไปในลักษณะเสริมประสิทธิภาพซึ่งกันและกัน 
  

ขอบเขตของการวิจัย 
  1. ประชากร 
     ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีคือ นิสิตระดับปริญญาตร ีหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ช้ันปี
ที่ 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จังหวัดสงขลา เป็นนิสิตที่ลงทะเบียนรายวิชา 0115161 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ 1 
ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 24 คน 
  2. ตัวแปรที่ศึกษา 
     ตัวแปรต้น ได้แก่ กระบวนการสอนตามหลักสรีรสัทศาสตร์ (articulatory phonetics) และการฝึกใช้สัญลักษณ์
แทนเสียงพูดหรือการถ่ายถอดเสียง (transcription)  
     ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถในการสื่อสารทางการพูดภาษาอังกฤษ  
  3. เนื้อหาท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย 
        สรีรสัทศาสตร์ (articulatory phonetics) ซึ่งเป็นสาขาย่อยของสัทศาสตร์ ที่ศึกษาถึงกลไกกระแสลมที่ใช้ในการ
เปล่งเสียงพูด อวัยวะที่ใช้ในการออกเสียง สภาวะของการเปล่งเสียง การออกเสียงประเภทต่าง ๆ จากจุดที่เกิดเสียงในปาก 
และลักษณะทางเสียงอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นพร้อมกับเสียงพยัญชนะและเสียงสระหรือเรียกว่า สัทสัมพันธ์ (prosody) ตลอดจน
ปรากฏการณ์ในการออกเสียงลักษณะอื่น ๆ รวมทั้งการใช้สัญลักษณ์แทนเสียงพูดหรือการถ่ายถอดเสียง (transcription)  
  4. การสอนกลุ่มตัวอย่าง 
                การวิจัยครั้งนี้ใช้เวลา 15 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ช่ัวโมง รวม 15 แผนการเรียน ในการฝึกออกเสียงพยัญชนะและ
เสียงสระภาษาอังกฤษตามหลักสรีรสัทศาสตร์ (articulatory phonetics) ควบคู่ไปกับการฝึกใช้สัญลักษณ์แทนเสียงพูดหรือ
การถ่ายถอดเสียง (transcription) และการฝึกอ่านออกเสียงสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงการออกเสียงค าภาษาอังกฤษต่าง ๆ ที่
ปรากฏอยู่ในค าอ่าน (phonemic scripts) 
 
กรอบความคิดที่ใช้วิจัย 
 ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากลของโลก (international language) ที่คนทั่วโลกยอมรับและใช้เป็นสื่อกลางในการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างกันมาเป็นเวลายาวนาน หรือจะเรียกภาษาอังกฤษว่าเป็นภาษาของโลก (world language) ก็ได้ ใน
ปัจจุบันคนไทยส่วนใหญ่มีโอกาสได้รับรู้ เรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันจากสื่อต่าง ๆ มากขึ้นเรื่อย ๆ เช่น หนังสือ ต ารา 
หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ โซเชียลมีเดีย (social media) ฯลฯ หากลองย้อนกลับไปดูการเรียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนชาว
ไทย จะเห็นได้ว่า ผู้เรียนชาวไทยส่วนใหญ่รู้จักภาษาอังกฤษเมื่อเริ่มเข้าโรงเรียนหรือตั้งแต่เรียนในระดับปฐมวัยเรื่อยมา
จนกระทั่งจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งอย่างน้อยไม่ต่ ากว่าสิบปี คนไทยจึงน่าจะใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างดีทีเดียว แต่
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ผลลัพธ์ที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันไม่ได้ตรงกับสิ่งที่ควรจะเป็นหรือน่าจะเป็นเลย นักเรียนนักศึกษาชาวไทย หรือแม้แต่กระทั้งคน
ไทยที่อยู่ในวัยท างานส่วนใหญ่ยังมีข้อบกพร่องในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะในด้านการออกเสียง (pronunciation) 
สาเหตุหนึ่งเป็นเพราะได้เรียนรู้แต่กฎเกณฑ์ด้านไวยากรณ์ และการเพิ่มพูนพัฒนาเฉพาะด้านค าศัพท์ที่เน้นแต่เพียงการจดจ า
ความหมาย แต่ไม่ได้รับการฝึกฝนการออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องและเพียงพอที่จะท าให้เกิดความมั่นใจในการสื่อสาร  
การสื่อความหมายด้วยภาษาอังกฤษให้ได้ผลดี  จะต้องไม่ละเลยทักษะด้านการออกเสียง จากการศึกษาของ Wei และ Zhou 
(2002) ท าให้ทราบว่า เรื่องของการออกเสียงภาษาอังกฤษส าหรับในประเทศไทยนั้นเป็นประเด็นที่ถูกมองข้ามอย่างตั้งใจหรือ
จงใจ 
 การออกเสียง (pronunciation) หมายถึง วิธีของการออกเสียงค าต่าง ๆ ในภาษาใดภาษาหนึ่ง ให้เป็นที่เข้าใจหรือ
ได้รับการยอมรับ (Oxford Advanced Learner’s Dictionary, 2005) การออกเสียงเป็นส่วนหนึ่งของการบูรณาการการ
เรียนรู้ภาษาอันส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการสื่อสาร  ดังนั้นเพื่อให้สามารถสื่อสารกับคนอ่ืน ๆ ได้ เราจ าเป็นต้องมีการ
ออกเสียงที่ดี Garrigue (1999) ได้กล่าวถึงการออกเสียงที่ดีว่าเป็นเสมือนพื้นฐานของการสื่อสารทางการพูดที่มีประสิทธิภาพ 
การพูดคุยระหว่างผู้พูดและคู่สนทนาจะด าเนินไปได้อย่างราบรื่นและอย่างเป็นที่พึงพอใจของทั้ง 2 ฝ่ายหรือไม่นั้น อยู่ท่ีผู้พูดว่า
จะออกเสียงได้ถูกต้องและชัดเจนได้มากเพียงใด ซึ่งถ้าผู้พูดออกเสียงได้ถูกต้องและชัดเจนเพียงพอ  คู่สนทนาก็จะสามารถ
เข้าใจสารที่ผู้พูดต้องการที่จะสื่อมายังคู่สนทนาได้อย่างถูกต้องและตรงประเด็น ในทางตรงกันข้าม หากผู้พูดออกเสียงค าต่าง ๆ 
ไม่ถูกต้อง ความเข้าใจผิดก็จะเกิดขึ้นอันจะเป็นสาเหตุให้การสื่อสารล้มเหลวในท่ีสุด 
 Morley (1991) เป็นอีกคนหนึ่งที่กล่าวถึงการออกเสียง แต่ได้กล่าวถึงในแง่ของการออกเสียงที่สามารถเข้าใจได้ 
(intelligible pronunciation) ซึ่งการออกเสียงที่สามารถเข้าใจได้นี้ จัดเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของความสามารถในการ
สื่อสาร (communicative competence) กล่าวคือ ผู้พูดสามารถออกเสียงผิดพลาดได้บ้าง แต่จะต้องไม่ท าให้คู่สนทนาหรือ
ผู้ฟังเกิดการเข้าใจผิดหรือเกิดการตีความคลาดเคลื่อนในสารหรือสาระส าคัญที่ผู้พูดต้องการจะสื่อสารไปยังผู้ฟังหรือคู่สนทนา  
ทั้งผู้ใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นเจ้าของภาษาและไม่ใช่เจ้าของภาษาต่างยอมรับและเห็นพ้องกันว่าการออกเสียงที่สามารถเข้าใจได้ 
(intelligible pronunciation) นี้เป็นปัจจัยเอื้อช่วยให้พวกเขาสามารถสื่อสารระหว่างกันได้ง่ายขึ้น 
 คนส่วนใหญ่ต่างเห็นพ้องว่า วัตถุประสงค์หลักประการหนึ่งของการเรียนภาษาอังกฤษก็คือค วามปรารถนาที่จะ
สามารถสื่อสารได้ทั้งกับคนที่เป็นเจ้าของภาษา (native English speakers) อย่างชาวอังกฤษแท้ ๆ ที่พูดภาษาอังกฤษมาตั้งแต่
เกิดใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่หนึ่ง (first language) หรือที่เรียกกันว่าพูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ (mother tongue) ซึ่ง
คนกลุ่มนี้ยังหมายรวมถึงชนชาติอื่นที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ (native speakers of English) เช่นกัน อันได้แก่ ชาว
ออสเตรเลีย ชาวสหรัฐอเมริกา ชาวนิวซีแลนด์ ชาวแคนาดา และชาวไอร์แลนด์ และ  non-native English speakers 
(foreigners) ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่หนึ่ง แต่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (second language) 
หรือภาษาต่างประเทศ (foreign language)  
 Fauziati (2005) ได้กล่าวสนับสนุนความส าคัญของการออกเสียงไว้ว่า ไม่ว่าผู้เรียนจะรู้ค าศัพท์จ านวนมากมาย
เพียงใด หากไม่สามารถออกเสียงค าศัพท์เหล่านั้นได้อย่างถูกต้อง เขาเหล่านั้นก็จะไม่สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้ 
เพราะการออกเสียงผิดท าให้ข้อมูลต่าง ๆ ถูกบิดเบือนไปจากความจริง ผู้ฟังก็จะเข้าใจผิดได้ Otlowski (1998) เป็นอีกคนหนึ่ง
ที่ได้กล่าวสนับสนุนเรื่องการออกเสียง โดยกล่าวไว้ว่า หากผู้พูดมีทักษะการออกเสียงที่ไม่มากพอ จะส่งผลให้เกิดข้อจ ากัดด้าน
ความสามารถในการสื่อสารทางการพูด 
 จากประเด็นต่าง ๆ ที่ได้กล่าวแล้วในข้างต้นทั้งหมด สะท้อนให้เห็นว่า หากต้องการให้การสื่อสารทางการพูด
ภาษาอังกฤษราบรื่น ครบถ้วนสมบรูณ์ และตรงประเด็น ผู้พูดจะต้องไม่มองข้ามความส าคัญของการออกเสียง โดยจะต้องใส่ใจ
ในรายละเอียดทั้งในเรื่องของความถูกต้องของเสียงพยัญชนะ เสียงสระ การเน้นเสียงหนักเบาต่าง ๆ  รวมทั้งความเป็น
ธรรมชาติในการออกเสียง เมื่อผู้พูดมีการออกเสียงภาษาอังกฤษด ีจะส่งผลให้ทักษะด้านการฟังของบุคคลดังกล่าวพัฒนาควบคู่
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ตามไปด้วย อันจะช่วยส่งเสริมให้ประสิทธิภาพการสื่อสารทางการพูดดขีึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับผู้ที่อยู่ในแวดวงการศึกษา 
อาทิ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ซึ่งความรู้ด้านสัทศาสตร์นี้จะช่วยให้ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ สามารถออกเสียงภาษาอังกฤษได้
ถูกต้องมากยิ่งขึ้น มีความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษและการออกเสียงภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น สามารถอ่านสัญลักษณ์แทน
เสียงค าในพจนานุกรมภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง ปัญหาการอ่านค าผิด หรืออ่านออกเสียงค าผิดก็จะลดน้อยลง ประสิทธิภาพ
ในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารก็จะสูงขึ้นตามล าดับ และที่ส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันก็คือ ช่วยให้ครูสามารถช่วย
แก้ปัญหาการออกเสียงของผู้เรียนได้อย่างตรงจุดตรงประเด็นด้วย  
  
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental Research) โดยมีรูปแบบการวิจัยเป็นแบบกลุ่มเดียว
ทดสอบก่อนสอนและหลังสอน (One Group Pre-test-Post-test Design) ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
  1. ศึกษาขอบเขตเนื้อหาการสอนสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ 
 2. สร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ดังน้ี  
  2.1 แบบฝึกที่ 1 ค าศัพท์จ านวน 25 ค า ที่เป็นตัวแทนของเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษแต่ละหน่วยเสียง 
  2.2 แบบฝึกที่ 2 ค าศัพท์จ านวน 15 ค า ที่เป็นตัวแทนของเสียงสระเดี่ยวแต่ละหน่วยเสียง 
  2.3 แบบฝึกที่ 3 ค าศัพท์จ านวน 10 ค า ท่ีเป็นตัวแทนของเสียงสระประสมสองเสียงแต่ละหน่วยเสียง 
  2.4 แบบฝึกที่ 4 ค าศัพท์จ านวน 5 ค า ท่ีเป็นตัวแทนของเสียงสระประสมสามเสียงแต่ละหน่วยเสียง 
  2.5 แบบฝึกที่ 5 ค าศัพท์จ านวน 10 ค า ซึ่งคัดเลือกมาจากค าภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยแต่ผู้เรียนไทยมักออก
เสียงผิด และเป็นกลุ่มเสียงที่ไม่มีในภาษาไทย เพื่อประเมินความสามารถด้านการออกเสียงภาษาอังกฤษของผู้เรียนก่อนและ
หลังเรียนสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษท่ีเน้นการฝึกตามหลักสรีรสัทศาสตร์ (articulatory phonetics) 
  2.6 แบบฝึกที่ 6 ค าศัพท์ในรูปแบบที่ป็นค าอ่าน (phonemic scripts) จ านวน 10 ค า ซึ่งคัดเลือกมาจาก
ค าภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยแต่ผู้เรียนไทยมักออกเสียงผิด และเป็นกลุ่มเสียงที่ไม่มีในภาษาไทย เพื่อประเมินความสามารถด้าน
การถอดรหัสเสียงผ่านการอ่านสัญลักษณ์ทางสัทศาสตร์ (phonemic symbols) และความสามารถด้านการออกเสียง
ภาษาอังกฤษของผู้เรียนก่อนและหลังการฝึกใช้สัญลักษณ์แทนเสียงพูดหรือการถ่ายถอดเสียง (transcription) 
  2.7 แบบฝึกที่ 7 ค าถามปลายเปิด จ านวน 10 ค าถาม ใช้ในการสัมภาษณ์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อ
ประเมินความสามารถด้านการสื่อสารทางการพูดภาษาอังกฤษของผู้เรียนก่อนและหลังเรียนสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษท่ีเน้นการ
ฝึกตามหลักสรีรสัทศาสตร์ (articulatory phonetics) ในการประเมินความสามารถในการสื่อสารของผู้เรียน จะพิจารณาตาม
องค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้ คือ (1) เนื้อหา/ความเข้าใจ (2) ค าศัพท์/ส านวน (3) โครงสร้างภาษา (4) การออกเสียง  และ(5) 
ความคล่องแคล่ว ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบได้แบ่งคะแนนออกเป็น 5 ระดับ จากระดับที่ 1-5 (น้อยที่สุด-มากที่สุด) พร้อมท้ังได้
ก าหนดคุณลักษณะความสามารถท่ีผู้เรียนจะแสดงออกมาผ่านการสื่อสารทางการพูดในระดับคะแนนต่าง ๆ  
  2.8 เกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการออกเสียงภาษาอังกฤษ ส าหรับใช้กับข้อ 2.1-2.6 และเกณฑ์
การประเมินความสามารถด้านการสื่อสารทางการพูดภาษาอังกฤษ ส าหรับใช้กับข้อ 2.7  
  2.9 ฟอร์มประเมินความสามารถด้านการสื่อสารทางการพูดภาษาอังกฤษ และการออกเสียงภาษาอังกฤษ 
  2.10 ต าราสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ 1 (ที่ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และได้รับความ
เห็นชอบว่าเป็นผลงานท่ีมีคุณภาพและสามารถเผยแพร่ในวงวิชาการได้)  
  3. ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความถูกต้อง และแก้ไขตามค าแนะน า  จากนั้นน า
เครื่องมือที่ผ่านการแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่มีความคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างที่จะท าการศึกษา จ านวน 5 คน
เพื่อทดสอบคุณภาพของเครื่องมือก่อนใช้จริง 
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  4. การรวบรวมข้อมูล 
   4.1 น าค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ตามแบบฝึกที่ 1-6 ให้นิสิตกลุ่มตัวอย่างอ่านออกเสียงค าเป็นรายบุคคล เพื่อ
ประเมินความสามารถด้านการออกเสียงก่อนเรียน (pre-test)  
   4.2 น าค าถามปลายเปิด จ านวน 10 ค าถาม ตามแบบฝึกที่ 7 สัมภาษณ์นิสิตกลุ่มตัวอย่างเป็นรายบุคคล เพื่อ
ประเมินความสามารถด้านการสื่อสารทางการพูดภาษาอังกฤษก่อนเรียน (pre-test) 
   4.3 ด าเนินการสอนความรู้ทางสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ โดยใช้เวลา 15 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ช่ัวโมง รวม 15 
แผนการสอน โดยจัดเรียงล าดับเนื้อหาก่อนหลังตามที่ระบุในส่วนของขอบเขตเนื้อหาที่ใช้สอน เน้นการฝึกตามหลัก
สรี รสัทศาสตร์  (articulatory phonetics) ควบคู่ ไปกับการฝึกใ ช้สัญลักษณ์แทนเสียงพูดหรือการถ่ ายถอดเสียง 
(transcription) และการฝึกอ่านออกเสียงสัญลกัษณ์ (phonemic symbols) ที่ใช้แสดงการออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษต่าง 
ๆ ที่ปรากฏอยู่ในค าอ่าน (phonemic scripts) ในทุกคาบเรียน โดยใช้รูปแบบการฝึกทั้งรายบุคคล กลุ่มเล็ก และกลุ่มใหญ่ 
รวมถึงการมอบหมายให้นิสิตศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเองนอกช้ันเรียน และเมื่อการสอนสิ้นสุดตามกรอบเวลาที่ก าหนด จึง
ด าเนินการทดสอบหลังเรียน (post-test) โดยใช้แบบฝึกชุดเดียวกันกับฉบับทดสอบก่อนเรียน และท าทุกข้ันตอนเหมือนในข้อ 
4.1-4.2 อีกครั้ง ทั้งนี้ในการทดสอบความสามารถของนิสิตด้านการสื่อสารทางการพูดภาษาอังกฤษ และความสามารถด้านการ
ออกเสียงภาษาอังกฤษทั้งก่อนและหลังเรียน จะมีผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่านเป็นผู้ประเมิน โดยพิจารณาความสามารถตามเกณฑ์การ
ประเมินความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ และการออกเสียงภาษาอังกฤษ ที่ได้ดัดแปลงจาก วนิดา วิริรันต์ และ ถนอม
จิตร สังข์จรูญ (2549 อ้างโดย ฮาสีด๊ะ ดนีามอ, 2553) และมีเกณฑ์การแปลความหมายดังนี้  

ระดับคะแนน ระดับค่าเฉลี่ย ความหมาย 
5 4.21 - 5.00 มากที่สุด 
4 3.41 - 4.20 มาก 
3 2.61 - 3.40 ปานกลาง 
2 1.81 - 2.60 น้อย 
1 1.00 - 1.80 น้อยที่สุด 

   4.4 ผู้วิจัยได้น าผลการประเมินทั้ง 2 ครั้ง ในประเด็นต่าง ๆ มาเปรียบเทียบและวิเคราะห์เพื่อพิสูจน์ตาม
สมมุติฐานที่วางไว้  
  5. การวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยนี้ได้ประมวลผลด้วยสถิติเชิงพรรณนา โดยแยกข้อมูลตามล าดับดังนี ้
   5.1 เปรียบเทียบความสามารถในการออกเสียงพยัญชนะและเสียงสระภาษาอังกฤษก่อนและหลังเรียน 
   5.2 เปรียบเทียบความสามารถของนิสิตในการออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษและการอ่านออกเสียงค าศัพท์
ภาษาอังกฤษจากค าอ่าน (phonemic scripts) ก่อนและหลังเรียน 
   5.3 เปรียบเทียบความสามารถด้านการสื่อสารทางการพูดภาษาอังกฤษของนิสิตก่อนและหลังเรียน 
   5.4 เปรียบเทียบเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการออกเสียงกับความสามารถในการ
สื่อสารทางการพูดภาษาอังกฤษของนิสิตก่อนและหลังเรียน 
   6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
      ค่าสถิติพื้นฐานที่ใช้ในข้อ 5.1-5.4 ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ
ทดสอบความแตกต่างระหว่างความสามารถในการออกเสียงและความสามารถในการสื่อสารทางการพูดภาษาอังกฤษก่อนและ
หลังเรียน ด้วยค่าที (t-test) แบบ Paired-sample test 
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ผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องบทบาทสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทางการพูดภาษาอังกฤษของนิสิตวิชาเอกภาษาอังกฤษช้ัน
ปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ มีผลการวิจัยดังนี้  
 1. ความสามารถของนิสิตในการออกเสียงพยัญชนะและเสียงสระภาษาอังกฤษก่อนและหลังเรียนสัทศาสตร์
ภาษาอังกฤษท่ีเน้นการฝึกออกเสียงตามหลักสรีรสัทศาสตร์ (articulatory phonetics) ได้น าเสนอในตารางที่ 1 ดังนี้ 
ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบความสามารถของนิสิตในการออกเสียงพยัญชนะและเสียงสระภาษาอังกฤษ ก่อนและ
หลังเรียน 

ประเภทแบบฝึก 

ระดับความสามารถของนสิิต 

ก่อนเรียน หลังเรียน 

x ̄ S.D. ระดับ x ̄ S.D. ระดับ 

แบบฝึกที่ 1  1.83 0.64 น้อย 4.29 0.69 มากที่สุด 
แบบฝึกที่ 2  2.46 0.51 น้อย 4.58 0.58 มากที่สุด 

แบบฝึกที่ 3  1.79 0.59 น้อยที่สุด 4.29 0.62 มากที่สุด 
แบบฝึกที่ 4  1.67 0.56 น้อยที่สุด 4.25 0.68 มากที่สุด 

  
จากตารางที่ 1 พบว่าความสามารถของนิสิตในการออกเสียงพยัญชนะและเสียงสระภาษาอังกฤษก่อนเรียน

สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษที่เน้นการฝึกออกเสียงตามหลักสรีรสัทศาสตร์ (articulatory phonetics) ) และก่อนการฝึกใช้

สัญลักษณ์แทนเสียงพูดหรือการถ่ายถอดเสียง (transcription) ในแบบฝึกที่ 1-4 อยู่ในระดับน้อยและน้อยที่สุด (x ̄ = 1.83, 
2.46, 1.79, 1.67) ตามล าดับ และหลังเรียนปรากฎว่ามีระดับคะแนนของการออกเสียงพยัญชนะและเสียงสระภาษาอังกฤษ 

ในแบบฝึกที่ 1-4 อยู่ในระดับมากที่สุด (x ̄ = 4.29, 4.58, 4.29, 4.25) ตามล าดับ 
2. ความสามารถของนิสิตในการออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษก่อนและหลังเรียนสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษที่เน้นการ

ฝึกออกเสียงตามหลักสรีรสัทศาสตร์ (articulatory phonetics) และความสามารถของนิสิตก่อนและหลังการฝึกใช้สัญลักษณ์
แทนเสียงพูดหรือการถ่ายถอดเสียง (transcription) ได้น าเสนอในตารางที่ 2 ดังนี้ 
ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบความสามารถของนิสิตในการออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษและการอ่านออกเสียงค า
ภาษาอังกฤษในรูปแบบท่ีเป็นค าอ่าน (phonemic scripts) ก่อนและหลังเรียน 

ประเภทแบบฝึก 

ระดับความสามารถของนสิิต 
ก่อนเรียน หลังเรียน 

x ̄ S.D. ระดับ x ̄ S.D. ระดับ 

แบบฝึกที่ 5  1.87 0.54 น้อย 4.38 0.71 มากที่สุด 
แบบฝึกที่ 6  1.0 0.00 น้อยที่สุด 4.17 0.76 มาก 

   
  จากตารางที่ 2 พบว่า นิสิตมีระดับคะแนนของการออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษก่อนเรียน ในแบบฝึกที่ 5 อยู่ใน
ระดับน้อย ที่ระดับค่าเฉลี่ย 1.87 และหลังเรียนปรากฎว่ามีระดับคะแนนของการออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษเพิ่มสูงขึ้นถึง
ระดับมากที่สุด ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.38 และในแบบฝึกที่ 6 พบว่านิสิตมีระดับคะแนนของการอ่านออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
ในรูปแบบที่ป็นค าอ่าน (phonemic scripts) ก่อนเรียนอยู่ในระดับน้อยที่สุด ที่ระดับค่าเฉลี่ย 1.0 และหลังเรียนปรากฎว่ามี
ระดับคะแนนของการอ่านออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษในรูปแบบดังกล่าว เพิ่มสูงขึ้นถึงระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.17 
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 3. ความสามารถในการสื่อสารทางการพูดภาษาอังกฤษของนิสิตก่อนและหลังเรยีนสัทศาสตรภ์าษาอังกฤษท่ีเน้นการฝกึ
ออกเสียงตามหลักสรีรสัทศาสตร์ (articulatory phonetics) และก่อนและหลังการฝึกใช้สัญลักษณ์แทนเสียงพูดหรือการถ่าย
ถอดเสียง (transcription) ได้น าเสนอในตารางที่ 3 ดังนี้ 
ตารางที ่3 แสดงการเปรียบเทียบความสามารถด้านการสื่อสารทางการพูดภาษาอังกฤษของนิสิตก่อนและหลังเรียน  

ประเภท 
แบบฝึก 

องค์ประกอบท่ีใช้
ในการประเมิน 

ระดับความสามารถในการสื่อสารทางการพูดภาษาอังกฤษของนสิิต 

ก่อนเรียน หลังเรียน 

x ̄ S.D. ความหมาย x ̄ S.D. ความหมาย 

แบบฝึกที ่7  เ นื้ อ ห า / ค ว า ม
เข้าใจ 

3.14 0.54 ปานกลาง 4.29 0.62 มากที่สุด 

ค าศัพท์/ส านวน   2.96 0.46 ปานกลาง 3.68 0.55 มาก 
โครงสร้างภาษา 2.93 0.42 ปานกลาง 3.47 0.53 มาก 

การออกเสียง 2.24 0.46 น้อย 4.50 0.65 มากที่สุด 
ความคล่องแคล่ว 2.60 0.52 น้อย 3.88 0.65 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 2.77 0.36 ปานกลาง 3.96 0.43 มาก 
   

  จากตารางที่ 3 พบว่านิสิตมีระดับคะแนนการสื่อสารทางการพูดภาษาอังกฤษก่อนเรียนสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษท่ีเน้น
การฝึกออกเสียงตามหลักสรีรสัทศาสตร์ (articulatory phonetics) และก่อนการฝึกใช้สัญลักษณ์แทนเสียงพูดหรือการถ่าย
ถอดเสียง (transcription) อยู่ในระดับน้อยถึงปานกลาง โดยมีองค์ประกอบที่ใช้ในการประเมินตามล าดับดังนี้ ด้านเนื้อหา/

ความเข้าใจ (x ̄ = 3.14) ด้านค าศัพท์/ส านวน (x ̄ = 2.96) ด้านโครงสร้างภาษา (x ̄ = 2.93) ด้านการออกเสียง (x ̄ = 2.24) ด้าน

ความคล่องแคล่ว (x ̄ = 2.60) และโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยรวม (x ̄ = 2.77) และหลังเรียนปรากฎว่ามีระดับคะแนนการสื่อสาร
ทางการพูดภาษาอังกฤษเพิ่มสูงขึ้นในทุกองค์ประกอบ คือ อยู๋ในระดับมากถึงมากท่ีสุด โดยมีองค์ประกอบท่ีใช้ในการประเมิน

ตามล าดับดังนี้ ด้านเนื้อหา/ความเข้าใจ (x ̄ = 4.29) ด้านค าศัพท์/ส านวน (x ̄ = 3.68) ด้านโครงสร้างภาษา (x ̄ = 3.47) ด้าน

การออกเสียง (x ̄ = 4.50) ด้านความคล่องแคล่ว (x ̄ = 3.88) และโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยรวมสูงขึ้นอยู่ในระดับมาก (x ̄ = 3.96) 
  4. ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการออกเสียงกับความสามารถในการสื่อสารทางการพูดภาษาอังกฤษของ
นิสิตก่อนและหลังเรียน ได้น าเสนอในตารางที่ 4 ดังนี้ 
ตารางที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบความสามารถในการออกเสียงกับความสามารถในการสื่อสารทางการพูดภาษาอังกฤษ
ของนิสิตก่อนและหลังเรียน 

 
ทักษะ 

ระดับความสามารถของนสิิต 

แบบฝึก ก่อนเรียน หลังเรียน t p-
value x ̄ S.D. ความหมาย x ̄ S.D. ความหมาย 

การออกเสียง แบบฝึกที ่1 1.87 0.54 น้อย 4.38 0.71 มากที่สุด -23.98 0.00 
แบบฝึกที่ 2 1.0 0.00 น้อยที่สุด 4.17 0.76 มาก -20.38 0.00 
แบบฝึกที่ 3 1.83 0.64 น้อย 4.29 0.69 มากที่สุด -23.66 0.00 
แบบฝึกที่ 4 2.46 0.51 น้อย 4.58 0.58 มากที่สุด -23.22 0.00 

แบบฝึกที ่5 1.79 0.59 น้อยที่สุด 4.29 0.62 มากที่สุด -23.98 0.00 
แบบฝึกที ่6 1.67 0.56 น้อยที่สุด 4.25 0.68 มากที่สุด -25.13 0.00 

การสื่อสาร แบบฝึกที ่7 2.77 0.36 ปานกลาง 3.96 0.43 มาก -31.42 0.00 
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* p < .05 
จากตารางที่ 4 พบว่า นิสิตมีระดับคะแนนการออกเสียงภาษาอังกฤษก่อนเรียนสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษที่เน้นการฝึก

ออกเสียงตามหลักสรีรสัทศาสตร์ (articulatory phonetics) และก่อนการฝึกใช้สัญลักษณ์แทนเสียงพูดหรือการถ่ายถอดเสียง 

(transcription) อยู่ในระดับน้อยที่สุดถึงน้อย โดยมีคะแนนในแบบฝึก 1-6 ตามล าดับดังนี้ แบบฝึกที่ 1 (x ̄ =1.87), แบบฝึกที่ 2 

(x ̄ =1.0), แบบฝึกที่ 3 (x ̄ =1.83), แบบฝึกที่ 4 (x ̄ =2.46), แบบฝึกที่ 5 (x ̄ =1.79), แบบฝึกที่ 6 (x ̄ =1.67) และหลังเรียน
ปรากฎว่ามีระดับคะแนนการออกเสียงภาษาอังกฤษเพิ่มสูงขึ้นอยู๋ในระดับมากถึงมากที่สุด โดยมีคะแนนในแบบฝึกที่ 1-6 

ตามล าดับดังนี้ แบบฝึกที่ 1 (x ̄ =4.38), แบบฝึกที่ 2 (x ̄ =4.17), แบบฝึกที่ 3 (x ̄ =4.29), แบบฝึกที่ 4 (x ̄ =4.58), แบบฝึกที่ 5 

(x ̄ =4.29), แบบฝึกที่ 6 (x ̄ =4.25) แสดงให้เห็นว่าความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในส่วนของระดับคะแนนความสามารถในการสื่อสารทางการพูดภาษาอังกฤษก่อนเรียนอยู่ใน
ระดับปานกลาง ที่ระดับค่าเฉลี่ย 2.77 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.36 และหลังเรียนปรากฏว่ามีระดับคะแนนเพิ่ม
สูงขึ้นอยู๋ในระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.96 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.43 แสดงให้เห็นว่าความสามารถในการ
สื่อสารทางการพูดภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
สรุปและอภิปรายผล 
 ผลการวิจัยในครั้งนี้พบว่า สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษกับความสามารถในการสื่อสารทางการพูดภาษาอังกฤษของนิสิต
วิชาเอกภาษาอังกฤษช้ันปีที่ 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ มีความสัมพันธ์กันในลักษณะที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพซึ่งกันและกัน โดยมี
ประเด็นการอภิปรายดังนี้  

  1. การที่นิสิตมีค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียนสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ ในแบบฝึกที่ 1-4 อยู่ในระดับมากที่สุด (x ̄ = 4.29, 

4.58, 4.29, 4.25) ตามล าดับ ซึ่งแตกต่างจากค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนเรียนซึ่งอยู่ในระดับน้อยที่สุดถึงน้อย (x ̄ =1.87, 1.0, 1.83, 
2.46) ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่าความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 บ่งบอกถึงประสิทธิภาพของกระบวนการสอนการออกเสียงที่เน้นการฝึกออกเสียงตามหลักสรีรสัทศาสตร์ ซึ่ง
การสอนตามแนวนี้ เริ่มตั้งแต่การแนะน าอวัยวะในการออกเสียง (The organs of speech) ทุกส่วน การฝึกใช้อวัยวะในปาก
เพื่อการออกเสียงในลักษณะต่าง ๆ ให้ถูกต้องและเหมาะสมตามลักษณะการเกิดเสียง (manner of articulation) เช่น เสียง
กักหรือเสียงระเบิด เสียงเสียดแทรก เป็นต้น หรือตามฐานที่เกิดของเสียง (place of articulation) ที่แตกต่างกัน เช่นฐานริม
ฝีปากคู่ ฐานฟันหรือฐานระหว่างฟัน เป็นต้น รวมถึงลักษณะการท างานของเส้นเสียง (voicing) เช่น เสียงก้อง เสียงไม่ก้อง 
และสัทสัมพันธ์ (prosody) เช่น เสียงหนัก-เบา เสียงสูง-ต่ า เป็นต้น ด้วยลักษณะต่าง ๆ เหล่านี้ ท าให้เสียงพยัญชนะ
ภาษาอังกฤษและเสียงสระภาษาอังกฤษแต่ละเสียงมีความแตกต่างและมีลักษณะเฉพาะที่เป็นแบบฉบับของเสียงนั้น ๆ ซึ่ง
แตกต่างจากเสียงในภาษาไทย ฉะนั้นเมื่อนิสิตได้รับการสอนและการแนะน าวิธีการออกเสียง การสาธิตให้ดู และฝึกออกเสียงที
ละหน่วยเสียงจนครบทุกเสียงอย่างถูกหลักการ ถูกวิธี นิสิตจึงสามารถออกเสียงได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรมชาติ สอดคล้อง
กับ Harmer (1991) ที่กล่าวว่า การสอนการออกเสียงไม่เพียงท าให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงความแตกต่างของเสียงและลักษณะ
ของเสียง แต่ช่วยให้พวกเขาได้พัฒนาความสามารถด้านการพูดด้วย การสอนการออกเสียง จึงเป็นการแสดงให้ผู้เรียนเห็นว่า
เสียงต่างๆ ถูกสร้าง ณ จุดใดในปากของเรา พยางค์ใดได้รับการลงน้ าหนัก และยังได้ทราบอีกว่า ในแต่ละประโยคมีการใช้
ท่วงท านองเสียงที่ต่างกัน อันจะมีผลต่อความหมายที่ต่างกัน รวมทั้งทัศนคติของคู่สนทนาที่ต่างกันด้วย ในแง่ของการสอน
ภาษาอังกฤษ หากให้ความส าคัญกับการสอนออกเสียง นอกจากจะช่วยให้ผู้เรียนออกเสียงภาษาอังกฤษได้ถูกต้องแล้วยังจะ
ช่วยเพิ่มพูนทักษะทางการพูดให้แข็งแกร่งตามไปด้วย (Harmer, 2001) 
  2. การเรียนรู้และจดจ าสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ใช้แทนเสียงภาษาอังกฤษแต่ละเสียง การได้ฝกึใช้สัญลักษณ์แทนเสียงพูด
หรือการถ่ายถอดเสียง (transcription) ค าศัพท์ต่าง ๆ และที่ส าคัญคือการได้ฝึกออกเสียงจากค าอ่าน (phonemic scripts) 
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อย่างสม่ าเสมอในทุกช่ัวโมงเรียนตลอดทั้ง 15 สัปดาห์ เป็นผลให้ความสามารถในการออกเสียงของนิสิตสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 

ซึ่งเห็นได้จากแบบฝึกที่ 2 ระดับความสามารถก่อนเรียนอยู่ที่น้อยที่สุด (x ̄ =1.0) และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.00 

เนื่องจากเป็นความรู้ใหม่ที่นิสิตส่วนใหญ่ไม่เคยเรียนรู้มาก่อน ส่วนความสามารถหลังเรียนเพิ่มขึ้นถึงระดับมาก (x ̄ =4.17) และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.76 แสดงให้เห็นว่าความรู้ในเรื่องการถ่ายถอดเสียงเป็นเสมือนเครื่องมือทางภาษาที่จะช่วยนิสิต
ในการแปลรหัสที่ไม่คุ้นเคยเมื่อต้องเจอค าศัพท์ต่าง ๆ รวมทั้งค าศัพท์ใหม่ ๆ ซึ่งผลลัพท์นี้ สอดคล้องกับ รุสลาน สาแม และ 
เปรมินทร์ คาระวี (2558) ทีก่ล่าวว่า หากผู้เรียนสามารถเข้าใจและออกเสียงถูกต้องตามหลกัสัทศาสตรม์ากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาส
ออกเสียงภาษาอังกฤษได้คล้ายกับเจ้าของภาษามากข้ึนเท่านั้น และมีผลที่ตามมาคือ ท าให้เกิดความมั่นใจในการออกเสียง ท า
ให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะความรู้ด้านสัทศาสตร์ และการออกเสียงพยัญชนะได้อย่างถูกต้อง จะช่วยสนับสนุน
การสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้เรียนให้ดีขึ้น ความรู้ด้านสัทศาสตร์เป็นการศึกษาลักษณะของการออกเสียงในภาษา ซึ่งจะช่วย
ให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับอวัยวะที่ใช้ในการออกเสียง การวางอวัยวะในต าแหน่งต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามหลักสัทศาสตร์ รวมทั้ง
ความรู้เรื่องสัทอักษร (The International Phonetic Alphabet หรือท่ีเรียกย่อ ๆ ว่า  IPA)  
  3. ข้อมูลในตารางที่ 3 และ 4 แสดงให้เห็นว่าหลังจากการเรียนสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษที่เน้นการฝึกออกเสียงตาม
หลักสรีรสัทศาสตร์ (articulatory phonetics) และหลังจากการฝึกใช้สัญลักษณ์แทนเสียงพูดหรือการถ่ายถอดเสียง 
(transcription) แล้ว นิสิตมีความสามารถในการออกเสียงเพิ่มสูงขึ้นในระดับมากถึงมากที่สุด โดยมีคะแนนในแบบฝึกที่ 1-6 

ตามล าดับดังนี้ แบบฝึกที่ 1 (x ̄ =4.38), แบบฝึกที่ 2 (x ̄ =4.17), แบบฝึกที่ 3 (x ̄ =4.29), แบบฝึกที่ 4 (x ̄ =4.58), แบบฝึกที่ 5 

(x ̄ =4.29), แบบฝึกที่ 6 (x ̄ =4.25) จึงเป็นผลให้ความสามารถในด้านการสื่อสารทางการพูดภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงขึ้นตาม
ไปด้วย ดังที่ปรากฏในแบบฝึกที่ 7 โดยมีระดับคะแนนเพิ่มสูงขึ้นอยู๋ในระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.96 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.43 สอดคล้องกับ Ashby (2011 อ้างโดย รุสลาน สาแม และ เปรมินทร์ คาระวี, 2558) ที่กล่าวว่า การ
ออกเสียงเป็นองค์ประกอบส าคัญในทักษะการสื่อสาร เมื่อสื่อสารกับผู้อื่นจะต้องออกเสียงให้ถูกต้องเพื่อที่จะให้การสื่อสารเกิด
ประสิทธิผล และยังสอดคล้องกับ Garrigue (1999) ที่กล่าวถึงการออกเสียงที่ดวี่า เป็นเสมือนพื้นฐานของการสื่อสารทางการ
พูดที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงสอดคล้องกับ Goodwin (2001 อ้างโดย รุสลาน สาแม และ เปรมินทร์ คาระวี, 2558) ที่กล่าวว่า 
การออกเสียงที่สามารถท าให้ผู้อื่นเข้าใจได้เป็นสิ่งส าคัญของการเรียนภาษาที่สอง และความสามารถทางภาษาที่สองส่วนมาก
มักจะตัดสินจากการออกเสียงของผู้พูด จากแนวคิดต่าง ๆ ข้างต้นล้วนบ่งบอกถึงความส าคัญของการออกเสียงรวมถึง
องค์ประกอบต่าง ๆ ของเสียงท่ีเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กัน อันมีผลต่อประสิทธิภาพในด้านการสื่อสารทางการพูดและการฟัง  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ด้วยเนื้อหาด้านสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถ่ายถอดเสียงค าศัพท์และการฝึกอ่านออกเสียง
ค าศัพท์จากค าอ่าน (phonemic scripts) มีส่วนช่วยเสริมให้การสื่อสารทางการพูดประสบความส าเร็จ ฉะนั้นการถ่ายทอด
ความรู้ที่เข้าใจได้ง่าย การใช้สื่อการสอนที่ปฏิบัติตามได้จริง ประกอบกับการสาธิตการออกเสียงทีถู่กต้อง รวมถึงการเปิดโอกาส
ให้นิสิตได้ฝึกออกเสียงอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง ล้วนแล้วแต่เป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่จ าเป็นอย่างมาก ผู้สอนจึงต้องหมั่น
กระตุ้นให้นิสิตได้เห็นถึงประโยชน์และความส าคัญของการออกเสียงที่มีต่อประสิทธิภาพในการสื่อสารทางการพูด ขั้นตอนการ
สอนต้องเริ่มตั้งแต่ระดับหน่วยเสียง ระดับค า ระดับวลี ระดับประโยค จนกระทั้งถึงย่อหน้า รวมทั้งการฝึกฟังเพื่อแยกความ
แตกต่างของเสียง (คู่เทียบเสียง) และที่ส าคัญควรมีการบูรณาการความรู้ด้านสัทศาสตร์กับวิชาอื่น ๆ ในหลักสูตรด้วย เช่น การ
ฟัง-พูดภาษาอังกฤษ การพัฒนาค าศัพท์ หลักการอ่าน ไวยากรณ์ การอภิปรายและการน าเสนอเชิงวิชาการ เทคนิคการสอน 
เป็นต้น 
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