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บทบรรณาธิการ

วารสาร “ฟาเหนือ” เปนวารสารที่มีความมุงมั่นในการนําเสนอ
บทความทางวิชาการลักษณะตาง ๆ ที่เก่ียวของกับ ภาษาและภาษาศาสตร 
มานุษยวิทยา ประวัติศาสตร สังคมวิทยา ภูมิปญญา วรรณกรรม คติชนวิทยา 
ประเพณี วัฒนธรรม และการจัดทางการวัฒนธรรม โดยฉบับนี้ไดรับเกียรติจาก
นกัวิชาการ นกัคดิ นกัเขียนผูมคีวามเช่ียวชาญดานตาง ๆ  ไดกรณุาสงผลงานมา
รวมตีพิมพจํานวน 7 ผลงาน ไดแก บทความวิจัยเรื่อง “ชีวิตติดรีวิว” : กลวิธี
ทางภาษาในการโนมนาวใจในเพจอาหาร ที่มุงเนนนําเสนอผลการศึกษากลวิธี
ทางภาษาโนมนาวใจในอินเทอรเน็ตและการโฆษณาประชาสัมพันธผานเพจ
อาหารที่ใชชื่อ “ชีวิตติดรีวิว” 

อีกผลงานหน่ึงคือบทความวิจัยเร่ืองกลวิธีการพูดชักจูงใจในนวนิยาย
เรื่อง “ผูหญิงคนน้ันชื่อบุญรอด” ของ โบต๋ัน มุงศึกษาวิเคราะหกลวิธีการพูดชักจูงใจ
ของตวัละครตาง ๆ  ในเรือ่งดงักลาวไดอยางนาสนใจวาตวัละครทีเ่ปนผูพดูในเรือ่ง
มีกลวิธีอยางไรจึงทําใหการพูดสื่อสารนั้นเกิดความเขาใจกันไดทั้งสองฝาย 

สวนบทความวิจยัเร่ือง ฟอนเจิง: วฒันธรรมอันลํา้คาของชาวลานนาไทย
นั้นไดนําเสนอแงมุมทางวัฒนธรรมเก่ียวกับการฟอนเจิง อันเปนศิลปะการตอสู
ปองกันตัวของชายชาวลานนา โดยไดนําเสนอขอมูลที่มาจากคําบอกเลาของผูรู
ในทองถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงรายครอบคลุมหลายพื้นที่ 

บทความเร่ือง Stories of Taxonomy: Uncovering Differences 
between Folk Taxonomy and Taxonomy in Systemic Functional 
Linguistics Theory เปนการเปรียบเทียบทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับศัพทวทิยา
ระหวางทฤษฏีการจัดแบงหมวดคําศัพทโดยท่ัวไปและการจัดหมวดหมูคําศัพท
โดยนําใชทฤษฏีระบบไวยากรณเชิงหนาที่ และยังมีบทความเร่ือง The 
Evaluation of Students’ Writing Skill Characteristics at Chiang Rai 
Rajabhat University ซึง่เปนบทความท่ีเก่ียวกับการประเมินลกัษณะและทักษะ
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การเขียนของนักศึกษาอันเปนประโยชนตอการหาแนวทางในการพัฒนาทักษะ
การเขียนของนักศึกษาใหมีประสิทธิภาพ

汉语“火”及“火”词族的隐喻转喻分析 เปนการศึกษาอุป
ลักษณคํานามในภาษาจีน โดยวิเคราะหความสัมพันธของความหมายของตัว

อักษร “火”(ไฟ) และความหมายของตัวอักษรท่ีมี “火”(ไฟ) เปนสวน
ประกอบ ผานแนวคิดทางภาษาศาสตร metaphor และ metonymy 

ปดทายดวยบทปริทัศนหนังสือ “วันที่หัวใจกลับบาน” ของ เสกสรรค 
ประเสริฐกุล : “บาน” ในมิติทางจิตวิญญาณ และความสงบภายใน  ที่มุงเนน
การนาํเสนอเนือ้หาสาระของสภาวะสวนลกึแหงจติใจมนษุยทีผ่กูโยงกบัเร่ืองราว
ในชั่วชีวิตท่ีผานมา มีทั้งการเดินทางไปยังภูมิประเทศตาง ๆ, สภาพความไมเทา
เทยีมกันในสงัคมไทย, สถานการณความรกั ความผกูพนั และการพลดัพราก และ
การฝกฝนสภาวะจิตสูความสงบภายใน เปนตน ซึ่งผูอานจะสามารถคนหาความ
หมายของชีวิตมนุษยไดจากการอานบทปริทัศนหนังสือเรื่องนี้

ทายท่ีสุดนี้ บรรณาธิการขอขอบพระคุณนักวิชาการทุกทานที่เมตตาสง
ผลงานขางตนมาตีพิมพ และหวังเปนอยางย่ิงวา “ฟาเหนือ” จะเปนเวทีสําหรับ
นําเสนอผลงานวิชาการ และเปนเสนทางเช่ือมใหผูที่สนใจ “มนุษยศาสตร” ไดมี
การแลกเปล่ียนเรียนรูซึ่งกันและกันตลอดไป

  
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปฏิพันธ อุทยานุกูล
 บรรณาธิการวารสารฟาเหนือ
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 “วันที่หัวใจกลับบาน” ของ เสกสรรค ประเสริฐกุล :
“บาน” ในมิติทางจิตวิญญาณ และความสงบภายใน

“The Day the Heart Returned Home” by Seksan 
Praseotkun: “Home” in the Spiritual Dimension and 

Inner Peace

 บุณยเสนอ ตรีวิเศษ
 Bunsanoe Triwiset

Email: bunsanoe.tw@bru.ac.th
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย

Abstract 

 The Day the Heart Returned Home was the 40th work of 
Seksan Praseotkun, a former leader of the procession against dicta-
torship on October 14, 1973 and former Dean of the Faculty of 
Political Science, Thammasat University, was a political science 
scholar and was a writer with a wide range of works. In the year 
2009, he was honored as a national artist in Literary Art. The day 
the heart returned home was an essay of 18 stories aimed at 
presenting important concepts: to explore, to discover what was a 
mental state that attaches to, and to learn, watch, and practice to 
redeem from that attachment to freedom and peace, with the 
language from the elaborate words and the use of effective figures 
of speech, leading to achievement of a beautiful spiritual presentation.

Keywords: The Day the Heart Returned Home, Seksan Praseotkun, 
Spiritual Dimension, Inner Peace
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บทคัดยอ

วันท่ีหัวใจกลับบาน เปนผลงานเลมที่ 40 ของเสกสรรค ประเสริฐกุล 
อดตีผูนาํขบวนตอตานเผดจ็การในเหตกุารณ 14 ตลุาคม 2516 และอดตีคณบดี
คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนนกัวชิาการทางรัฐศาสตร และเปน
นักเขียนที่มีผลงานหลากหลายประเภท ป 2552 ไดรับการประกาศเกียรติคุณ
เปนศิลปนแหงชาติ สาขาวรรณศิลป วันท่ีหัวใจกลับบาน เปนความเรียง 18 
เรือ่ง มุงนาํเสนอแนวคิดสาํคญั คอื เพือ่สาํรวจ คนหา สิง่ทีเ่ปนภาวะจิตทีไ่ปผูกพัน
ยึดเกาะ และเรียนรู เฝาระวัง ฝกฝนที่จะไถถอนจากส่ิงที่ยึดติดหนวงเหนี่ยวนั้น
สูอิสระและความสงบ ดวยภาษาจากการสรรคําที่ประณีต และการใชภาพพจน
ตางๆ ทีม่ปีระสิทธภิาพ ทาํใหการนําเสนอสารทางจิตวญิญาณบรรลุเปาประสงค
อยางงดงาม

คําสําคัญ: วันที่หัวใจกลับบาน, เสกสรรค ประเสริฐกุล, มิติทางจิตวิญญาณ, 
ความสงบภายใน
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บทนํา

เสกสรรค ประเสรฐิกลุ เกดิเมือ่วนัที ่28 มนีาคม พทุธศกัราช 2492 ที่
อาํเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา ศกึษาชัน้ประถมศกึษาและมธัยมศกึษาตอน
ตนที่โรงเรียนบางประกงบวรวิทยายน ตําบลบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
สําเร็จมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนชลกันยานุกูล จังหวัดชลบุรี ไดรับทุน 
AFS เปนนกัเรยีนแลกเปลีย่นไปศกึษา ชัน้มธัยมศกึษาในสหรฐัอเมรกิาในระหวาง 
พ.ศ. 2510-2511 จากนั้นกลับมาศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัย จนสําเร็จการ
ศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เมื่อ พ.ศ. 
2517 และระหวาง พ.ศ. 2524-2532 ศึกษาตอในประเทศสหรัฐอเมริกา จน
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชารัฐศาสตร จากมหา
วิทยาลัยคอรแนลล  เริ่มเขียนวรรณกรรมต้ังแตศึกษาอยูชั้นปที่ 2 มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร โดยเขียนเรื่องสั้น บทกวี บทความ ลงในหนังสือตางๆ ที่นักศึกษา
จัดทําขึ้น นอกจากนี้ยังสงขอเขียนบางชิ้นลงพิมพในสยามรัฐรายวัน ขณะอยูชั้น
ปที่ 4 เสกสรรค ไดสงเร่ืองสั้นเขาประกวดรางวัลพลับพลามาลี และไดรับรางวัลที ่
3 กอนเกดิเหตกุารณ 14 ตลุาคม 2516 ไดเขาประจาํกองบรรณาธกิารวทิยาสาร 
งานเขียนเร่ืองแรก คอื สงครามอินโดจีนในเหตุการณ 14 ตลุาคม 2516 เสกสรรค 
เปนผูนาํนกัศึกษาคนสาํคญั ทาํหนาทีเ่ปนผูบญัชาการและควบคมุการเดนิขบวน
ประทวงรัฐบาลไปตามถนนราชดําเนิน เปนผูประพันธบทเพลง “สูไมถอย” ซึ่ง
ใชขบัรองรวมกันในระหวางชมุนมุ นอกจากน้ียงัไดปราศรยัในฐานะผูนาํนกัศกึษา
ระหวางการชมุนมุ สรางพลงัปลกุเราจติใจมวลชนใหยนืหยดั ตอสู จนไดชยัชนะ 
เสกสรรค ประเสริฐกุลและผูนํานักศึกษาอื่นๆ ไดกลายเปนวีรบุรุษในใจคนหนุม
สาวสาวยุคนั้น (สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ, 2552: 92)

การตอสูทางเมืองหลังเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 ทวีความรุนแรงข้ึน 
เมือ่รฐับาลไดปฏบิตักิารกดดนัผูตอตานทกุรปูแบบ เสกสรรค ประเสริฐกลุ จงึได
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ตัดสินใจเดินทางเขาปาเพ่ือรวมขบวนปฏิวัติของพรรคคอมมิวนิสตแหง
ประเทศไทย ในชวงกอนเกิดเหตุ 6 ตุลาคม 2519 เล็กนอย แตตอมามีความคิด
ขดัแยงกบัพรรคอยางรุนแรง เสกสรรคเหน็วาพรรค ไมมคีวามเปนประชาธิปไตย 
จงึขอลาออกจากขบวนการปฏิวตัแิละออกจากปาพรอมกับภรรยา ขณะเดียวกัน
ความขัดแยงภายในขบวนปฏิวัติประกอบกับการดําเนินนโยบาย 66/23 ของ
รัฐบาล ก็ไดสงผลใหนักศึกษาและประชาชนทยอยกลับมารวมพัฒนาชาติไทย
เปนจํานวนมาก จากนั้นเสกสรรคไดเดินทางไปศึกษาที่มหาวิยาลัยคอรแนลล 
สหรัฐอเมริกา จนสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขารัฐศาสตร

หลงัจากไดใชชวีติอยูในประเทศสหรัฐอเมริกาเปนเวลา 10 ป เสกสรรค 
ประเสริฐกลุ ไดเดนิทางกลบัประเทศไทย และเขาทาํงานเปนอาจารยประจําคณะ
รฐัศาสตร มหาวทิยาลยั ธรรมศาสตรจนเกษยีณอายรุาชการใน พ.ศ. 2552 ทัง้นี้
ในระหวางป พ.ศ. 2536–2538 เสกสรรคเคยดํารงตําแหนงคณบดีคณะรัฐศาสตร 
นอกจากน้ันยงัทาํงานใหแกสงัคมภายนอก  เชน เปนเลขาธิการคนแรกของมูลนธิิ
สืบ นาคะเสถียร และเปนประธานกลุมประชาธิปไตยเพ่ือประชาชน (ปxป) 
ปจจบุนัแมเกษยีณอายรุาชการแลว กย็งัเปนอาจารยพเิศษสอนนักศกึษาปริญญา
เอก และเปนกรรมการอาํนวยการของสถาบนัสญัญา ธรรมศกัดิ ์ของมหาวทิยาลยั 
ธรรมศาสตร (สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ, 2552: 93)

ในดานวรรณกรรม เสกสรรค ประเสริฐกลุ ไดสรางสรรควรรณกรรมข้ึน
หลายรูปแบบ ทั้งเรื่องสั้น เรื่องสั้นขนาดยาว ความเรียง บันทึก กวีนิพนธ บท
ปาฐกถา บทวิจารณวรรณกรรม งานแปล งานเขียนช้ินแรกเกิดขึน้ใน พ.ศ. 2512 
ไดตีพิมพรวมเลมครั้งแรก พ.ศ. 2516 เสกสรรคก็ไดสรางสรรคผลงานอยางตอ
เนื่อง โดยเขียนบทความลงในหนังสือพิมพ และนิตยาสารตางๆ เชน ผูจัดการ
รายวัน ผูจดัการรายสัปดาห มตชินรายวัน สูอนาคต ชวีติกลางแจง Travel Guide 
นิตยาสาร ฅ.คน เปนตน เมื่อนํามารวมเลม ผลงานหลายเลมไดรับการตีพิมพซํ้า
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แลวซํ้าอีก ปจจุบันมีหนังสือทั้งสิ้น 45 เลม ไมนับการตีพิมพซํ้า 

วรรณกรรมของเสกสรรในชวงกอนป 2544 สวนใหญเนนการวิพากษ
สังคมอยางเขมขน นาสังเกตวา ชวงหลัง พ.ศ. 2544 เปนตนมา เนื้อหาที่เนน
ความเขมขนในการวิพากษวิจารณสังคมกลับลดนอยลงไปมาก กลับมุงเนน
วิจารณตนเองเปนดานหลัก แตปมประเด็นยังอยูที่เหตุการณสําคัญในอดีตของ
ชีวิตที่ตอสูกับทหาร กับพรรคคอมมิวนิสต สายตาการมองแบบแตกตางลดนอย
ลงสูภาวะเขาใจจิตภายในของตนเอง  หนังสือ วิหารท่ีวางเปลา เปนจุดพลิกผัน 
การสรางตัวตนใหม ที่หันมาสลายตัวตนอยางจริงจังจากเคยใชสรรพนามบุรุษที่
หนึ่งเลาเร่ือง หันมาใชบุรุษที่สามแทน ความกระตือรือรนในการแสดงออก
ทางการเมืองลดนอยลง กระท่ังไมอยากเขารวมกิจกรรมทางการเมือง  เนือ่งจาก
บทเรียนที่ผานมา ทําใหเรียนรูวา ไมมีสิ่งใดเปนอยางใจตนในสังคมที่ไมเคารพ
ความเทาเทียมกัน และมองเห็นวาการตอสูทางการเมือง สุดทายแลวก็มักจบลง
ที่วา ชนช้ันนําประสงคจะใหเปนไปแบบใด วรรณกรรมชุดตอๆ มา เชน ผานพบ
ไมผูกพัน (2548) อํานาจแหงความวางความวางแหงอํานาจ (2551) บุตรธิดา
แหงดวงดาว (2552)  ลวนมเีนือ้หามุงเนนในการสือ่สารทางจิตวญิญาณแกผูอาน 

การวิเคราะหเน้ือหา

วนัทีห่วัใจกลบับาน เปนผลงานเขยีนเลมที ่40 ของเสกสรรค ประเสรฐิ
กุล ที่มุงเนนการนําเสนอแกนสารลงลึกไปยังจิตใจที่ตองสืบยอนไปถึงจุดกําเนิด
แรกเริ่ม มองยอนออกไปไกลเพื่อใหคนสํานึกวา การมีอยูของคนในปจจุบัน เกิด
จากส่ิงท่ีใหญกวาคนมหาศาล การสํานึกถึงสิ่งท่ีใหญกวา ทําใหคนมีความเปน
มนุษยที่มีความหมาย 

วนัท่ีหวัใจกลบับาน ประกอบดวย ความเรยีง 18 เร่ือง อาจแบงเนือ้หา
ออกเปน 3 สวน ไดแก การเดินทางไปยังภูมิประเทศตางๆ แมนํ้า ภูผา ปาไพร 
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4 เรื่อง ไดแก สัมผัสใน ขุนเขาแหงความวาง ภูมิประเทศอันยากยิ่ง และ หวย
ภาวนา รูปธรรมของความไมเทาเทียมกันในสังคมไทย 3 เรื่อง ไดแก ความ
เงยีบในเสยีงปน เมือ่เมอืงหลวงนํา้หนกัเกนิ ดารา ชาวนา เด็กกาํพรา และขอทาน 
และในโลกสเีทา สถานการณความรกั ความผกูพนั และการพลดัพราก 3 เร่ือง 
ไดแก บาดแผลบางประเภท ซอกมุมที่พักพิง และสายนํ้าไมหวนกลับ และการ
ฝกฝนสภาวะจิตสูความสงบภายใน 8 เรื่อง ไดแก ทางโลกทางธรรม วันที่หัวใจ
กลับบาน ความเปนครู ทามกลางความชิงชังรังเกียจ คนกับปา คนกับคน โอมิ
โอแหงคลองปลาก้ัง และที่พักในสายนํ้า

อยางไรก็ตาม ความเรียงทุกเรื่อง จะใชประวัติชีวิตในอดีตของตนเปน
ฉากหลงั บางครัง้เปนการยอนถงึชวีติวยัเยาว บางครัง้ยอนถงึความผดิพลาดบาง
ประการ โดยมากเปนการยอนถงึชวีติ “นกัรบ” บนผาภู เมือ่ครัง้เขารวมกับพรรค
คอมมวินสิตแหประเทศไทย  ทัง้นี ้เหมอืนเปนการทบทวนอดตีเพือ่แกไขปจจบุนั 
สะทอนการเติบโตทางจิตวิญญาณ การพัฒนาลักษณะนิสัยจากเดิมที่เคยมุทะลุ 
ไมกลวัใคร  มลีกัษณะเปนนกัเลงโบราณทีไ่มเคยปฏเิสธคาํทาของผูใด และพรอม
ใชกําลังเพื่อแกปญหาแบบท่ีคุนชน สูการฝกฝน ขัดเกลาตนเอง และมีเหตุมีผล
มากขึน้ เขาใจความเปนจรงิในบริบทสงัคมและวัฒนธรรมไทยมากข้ึน ดงัขอความ

ตัวอยาง การนําเสนอเนื้อหา การเดินทางไปยังภูมิประเทศตางๆ  

(1) “เขาไมเคยมาบางนอย แตรูสึกเหมือนเคยมา ไมเพียงเคยมา หาก
ในบางมิตยิงัรูสกึเหมือนเคยอยู กระท่ังในบางวูบของหวงขณะ เขาไมแนใจเหมือน
กันวา ตัวเองคือเด็กนอยวัยหาขวบท่ีกําลังมองโลกของตนผานสายตาของชาย
ชรา หรือเรื่องทั้งหมดมีแตตาแกคนหนึ่งกําลังนึกถึงวัยเด็กที่หายไป” (หนา 20)

(2) “ดกึสงดั...เขาบอกกบัประกายดาวบนผวินํา้วา สรรพสิง่เปนเชนนัน้
เพราะมันเปนเชนน้ัน เขาไมไดมาที่นี่เพื่อคันหาวัยหนุมท่ีตกหาย หากประสงค



วารสารฟาเหนือ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   9

เพียงเติมเต็มใหกับวัยชราท่ีเพิ่งมาเยือน...การเดินทางรอบขุนเขาแหงอดีตดวย
อารมณปลอยวาง ก็แคสรางรูปลักษณใหกับวันเวลา...รูปคือความวาง ความวาง
ก็คือรูป...ใชหรือไมวานี่คือความจริงที่อยูเหนือสิ่งขัดแยงทั้งปวง” (หนา 76)

ตัวอยาง การนําเสนอเนื้อหา รูปธรรมของความไมเทาเทียมกันทาง
สังคม

(3) “เขาและนักอดุมคตริุนเดยีวกนัตองพบกับความพายแพลมเหลวใน
ความพยายามกอบกูชีวิตของชาวไรชาวนา ถึงวันนี้โลกของของชาวนายิ่งเลวลง 
ขณะที่คนรุนเขายิ่งมาหมดเรี่ยวแรง” (หนา 135)

(4) “ใชหรือไมกวา 100 ปมาแลวที่กรุงเทพฯ ริบอํานาจในการกําหนด
ตนเองของทองถ่ินท่ัวราชอาณาจักรมาไวทีน่ี ่และราว 50 ป ทีผ่านมา แผนพฒันา
เศรษฐกิจแบบเผด็จการก็ยิ่งขยายความแตกตางระหวางกับชนบทใหถางกวาง
จนแทบเปนคนละประเทศ” (หนา 129)

 (5) “จริงอยู ผูหวังดีจํานวนไมนอยตางออกมาเรียกรองใหคนไทย ‘รัก
กนัไวเถดิ’ ซึง่หมายถึงวาพลงัทีร่กัสนัตยิงัคงมอียูมากพอสมควร ทานเหลานีย้อม
ไมอยากเห็นความรุนแรงอยางท่ีเกิดขึ้นอีกตอไป…แตปญหาเชิงโครงสรางที่ราย
แรงระดบัน้ีไหนเลยจะแกไขไดงายดายปานน้ัน อยาวาแตในโลกของปถุชุน ความ
รักยอมไมใชเรื่องท่ีเกิดขึ้นดื้อๆ โดยไมมีที่มาที่ไป...ใชหรือไมวาหลายปที่ผานมา 
ระบบเศรษฐกิจการเมืองและการศึกษาวัฒนธรรม (ที่เปนจริง) ในประเทศนี้ ไม
เคยสอนใหใครรักใครเลยถาไมไดผลประโยชนอะไรตอบแทน (หนา 130-131)

(6) “ยิ่งนึกไปเขาก็ยิ่งสงสัยไมไดวาความเปนประชาธิปไตย “แทจริง” 
กับประโยชนสุขของสวนรวมในประเทศไทยท่ีผูนําทุกฝายเอยอางถึง แทจริงคือ
มานรุงที่มีไวปดบังสิ่งใด” (หนา 117)
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ตัวอยาง การนําเสนอเนื้อหา สถานการณความรัก ความผูกพัน และ
การพลัดพราก

(7)  “ชวีติทีเ่คยใชไปในการเดินตามอุดมคตินัน้ แทจริงแลวมนัไมใชชวีติ
ของเขาคนเดียว และยิ่งไมใชเขาคนเดียวที่ตองจายราคา” (หนา 207) 

(8) “บางทีการเปนที่รักและไวใจของผูอื่นนั้น ควรนับเปนบาปเคราะห
เสียมากกวาคําอวยพร” (หนา 34)

(9) “เขามีเหตุผลสารพัดทีจ่ะอธิบายเสนทางชีวติของตัวเอง แตลกึเขาไป
ขางในแลวก็อดไมไดที่จะรูสึกผิดอยูในบางเรื่องบางราว คนเราเมื่อผานโลกมา
นานพอ ใชหรือไมมักมีจุดเจ็บในใจที่เหตุผลทั้งปวงไมอาจเยียวยา” (หนา 106)

ตวัอยาง การนําเสนอเน้ือหา การฝกฝนสภาวะจิตสูความสงบภายใน

(10) “ในวัยหนุม เขาเองไมเคยคิดจะกมยอมใหกับคานิยมของกระแส
หลัก ซึ่งเขาเห็นวาทั้งแคบและตื้น มิหนําซํ้ายังวางอยูบนโครงสรางทางสังคมที่
ปราศจากความเปนธรรม ยามน้ัน วัยนั้น เขาไมเพียงถอยหางจากวิถีที่ตัวเอง
รังเกียจ หากยังไกลถึงขั้นทุมชีวิตเปลี่ยนแปลงมัน” (หนา 23)

(11) “เงื่อนไขท่ีจําเปนกวานี้ คือ การเปล้ืองเปลือยตัวเองออกจากชุด
ความคิดทั้งปวง เพื่อเขาสูสภาวะสัมผัสตรง รูจักตรง จากนั้นสลายเสนแบง
ระหวางผูสัมผัสกับสิ่งที่ถูกสัมผัส จนไมมีการเขามาหรือออกไป” (หนา 142)

(12) “ชีวิตคนเรานั้นชางเต็มไปดวยหลุมบอทางอารมณ หากไมเจริญ
สติไวอยางตอเน่ือง ก็ยากนักที่จะไปถึงประตูธรรม” (หนา 188) 

(13) “เขาเอง ไมรูเหมอืนกนัวาหลายปทีผ่านมา อะไรเปนสาเหตุทีท่าํให
ตนเองเปล่ียนจากการใชความคิดเปนตวัตัง้มาเปนถอืมนษุยเปนตัวตัง้ ทัง้ๆ ทีใ่น
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ชวงหนึง่ยาวนานเขากเ็คยพรอมแตกหกัรนุแรงเพือ่ปกปองอดุมคตขิองตน” (หนา 
118)

การวิเคราะหกลวิธีแตง

 เสกสรรคมกัเปดเรือ่งคลายงานเขยีนบนัเทงิคด ีเชน นวนิยาย หรอืเรือ่งส้ัน 
กลาวคือ มใีชการบรรยายฉากดวยภาษาท่ีพลิว้ไหวไปกับบรรยากาศในหวงเวลาน้ัน  
จากน้ันคอยบรรยายถึงความนึกคิด หรือทาทีของตัวละคร

 ตัวอยาง การเปดเรื่องดวยการบรรยายฉาก

(14) “หมอกเขาคล่ีคลมุทุงโลงและปดทบัดวยเทือกเขาในฉากหลัง ขณะ
ที่แนวสนขางแคมปก็พราเลือนราวตนไมในความฝน เขายืนนิ่งอยูในความวางสี
ขาวดวยความรูสึกเงียบอึ้ง ใจเลือนหายไปกับเมฆหมอกไดพักหนึ่งแลว แตกาย
ยังแยกจากทุกอยางรอบๆ ตัว” (หนา 68)

จาก (14) เปนการใชภาพพจนบุคลาธษิฐาน และอุปมา เพื่อใหผูอาน
มองเห็นภาพ และรวมรูสกึไปกับตวัละครท่ีกาํลงัเพริดกบัส่ิงทีเ่หน็เบือ้งหนาและ
การจดจอสูดรับโอโซนกับบรรยากาศยามรุงอรุณ

 ตัวอยาง การเปดเรื่องเร่ืองแบบการเลาเรื่อง

 (15)  “เขามีอายุครบ 60 ป เมื่อเดือนมีนาคม...มิตรสหายบางคนเสนอ
ตัวเปนเจาภาพจัดงานเลี้ยง บางอยากพิมพหนังสือเพื่อยกยองสรรเสริญ และมี
อยูไมนอยเฝาถามวา วาตอจากนี้จะทําไร” (หนา 35)

 การบอกเลาในลกัษณะชวนคุย เปนการยืน่ไมตรแีรกเร่ิมแกผูอาน ทาํให
บรรยากาศการสงสารรับสารคลี่คลายและพรอมสําหรับการสงและรับตอไป
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 เมือ่เปดเรือ่งภายในหนึง่หรอืสองยอหนาแลว จากนัน้จะเปนการไลเรยีง
ครุนคิดยอนไปถึงเหตุการณในอดีต วันเยาว วันหนุมที่กลาหาญ สถานการณใน
อดตีทีเ่ปนจดุเจ็บ ฉากในอดีตถูกสือ่สารออกมาผานการครุนคาํนงึ จากน้ันจะเร่ิม
วกกลับมาท่ีการสํารวจตัวตนในปจจุบันขณะ กลาวถึงความผิดพลาดของตนใน
อดีต การยึดติดกับอุดมคติแลวใชพลังตางๆ ปกปองมันไว และในระหวางนั้น จะ
มองเห็นความพยายามฝกตน ทั้งการใหเหตุผล และมักจบดวยขอความท่ีเปน
ความรวบยอดของเรื่องราวที่กลาวมา ดังตัวอยาง

 (16)  “คนเรา...เวลาไดอยู “บาน” เงยีบๆ มกัไมคอยคดิวา ตวัเองเปนใคร” 
(หนา 199)

 การปดเรื่อง ในเรื่อง “หวยภาวนา” ที่เสกสรรคเดินทางไปพักคางแรม 
ณ ที่สูงของเทือกเขาอันซับซอน  ขณะซึมซับกับบรรยากาศของปลีกวิเวก หาง
ไกลจากผูคน และหนังสือ “วัชรปรัชญาปารมิตาสูตร” ที่หยิบมาอานดวย และ
ขณะที่ลงไปแชนํ้าในรองหวย ปลอยใหปลามาตอดตามรางกาย เขากลับรูสึกกับ
ปลาท่ีไมเหมือนเดิมท่ีเคยมองวาคือมันเปนอาหาร ทั้งนี้เนื่องจากท่ีผานมา
กจิกรรมทีเ่สกสรรคทาํเปนประจาํคอืตกปลาลาสตัว  ภาวะดังกลาวทาํใหเขาแทบ
จะรองไหออกมา ภาวะภายในเปรยีบเสมอืนการทีเ่ขานอนและฝนรายเมือ่ตืน่ขึน้
มากพ็บวา ตวัเขาอยูทีเ่ดมิ เหมอืนการทีเ่ขาไดกลบับาน “ตรงนีต้างหากคอืบาน...
ไมใช...หวงยามนี้ตางหากคือบาน...บานไมใชสถานที่ บานคือความรูสึกภายใน” 
(หนา 197)

 (17)  “จากนัน้มาเขากเ็ร่ิมรูสกึกลวัการเปนท่ีรกัและไวใจของผูใด” (หนา 35)

 เปนการปดเร่ือง ในเร่ือง “บาดแผลบางประเภท” เนื้อเร่ืองกลาวถึง
ความผูกพันของเสกสรรคกับสุนัข 3 ตัว ที่เขาเลี้ยง และสุนัขทั้ง 3 ตัว ก็ตองจาก
ไปดวยความจําเปนและเหตุผล กลาวคือ สุนัขตัวแรก คือ “ตูบ” เมื่ออายุมากขึ้น 
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ตูบลมปวยดวยสารพัดโรคท่ีแพทยไมอาจรักษา เขาตัดสินใจใหแพทยฉีดยาให
มันตายพนจากการทรมาน  ตัวที่ 2 คือ “ซิมบา” สุนัขพันธุผสมระหวางรอดไว
เลอรกับสุนัขไทยขางถนน พอเติบโตไดที่ เริ่มกัดคนไมเลือกตามสัญชาตญาณที่
ไดรบัจากพอแมของมนั  เขาจาํตองสงมนัใหแกผูเตม็ใจอปุถมัภดแูลคนตอไป  ตวั
ที่ 3 คือ “บั๊ก” เมื่อมันลมปวยและแพทยไมมีทางรักษา เขาก็ตัดสินใจเชนเดียว
กับกรณีของ “ตูบ” การจากไปของสุนัขท่ีทั้งเขาและสุนัขมีความผูกพันกันอยาง
มาก แตการกระทําของเขา เขาถือวาเปน “บาดแผล” ในใจ ที่กระทําตอสิ่งที่ตน
รัก และรักตนอยางเลือดเย็น  “แนละ มันไมใชเรื่องงายที่เขาจะตองแบกความ
รูสกึวาตัวเองเปน “ผูทรยศ” แตเพื่อนแททั้ง 3 ตัว แตเขาก็อดรูสึกไมไดวา อยาง
นอยตนเองไดมอบผาหอศพที่สวยงามใหกับความฝนที่ตายแลว” (หนา 35)

คุณคาที่โดดเดนอันเปนคุณสมบัติของนักเขียนคือ ความสามารถทาง
วรรณศิลปในระดับเปนนายของภาษา ไมวาจะเปนการสรางคํา การใชอุปมา 
(Simile) การใชอปุลักษณ (Metaphor) บคุลาธษิฐาน (Personification) คาํถาม
เชงิวาทศลิป (Rhetorical Question) และการซํา้กระสวนประโยค (Repeating 
Pattern) โดยมักใชภาพพจนซอนกันหลายชนิดในขอความเดียวกัน ดังนี้

การใชอุปมา (Simile) หมายถึง การเปรียบเทียบของสิ่งหนึ่งใหหมือ
นหรือคลายกับอีกสิ่งหนึ่ง โดยเพงเล็งที่รูปสมบัติหรือลักษณะสมบัติเปนสําคัญ 
โดยใชคําเปรียบตางๆ เปนคําเชื่อม เชน กล ดัง ดุจ ประหนึ่ง เลห ประเลห เพียง 
ถนัด ละมาย แมน เหมือน เฉก เชน เฉกเชน ราว ราวกับ เปนตน (สมเกียรติ  
รักษมณี, 2551:73)

(18) “กลางคืนคือเงาของกลางวัน โลกสวนที่สวางอําพรางโลกท่ีมืดมิด 
เฉกเชนรอยย้ิมบนใบหนากับรอยหมนในหัวใจท่ีสามารถเกิดคูกันไดในหวง
เดียวกัน” (หนา 192)
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 ความจรงิของกลางวันกลางคนื คอื การเกดิขึน้จากการหมนุรอบตวัเอง
ของโลกจากทศิตะวนัตกไปยงัทศิตะวนัออก ดานทีห่นัรับแสงอาทติยเปน “กลาง
วนั” และดานตรงขามทีไ่มไดรบัแสงอาทิตยเปน “กลางคืน” เชนเดยีวกบัในยาม
ที่ไดรับความทุกขใบหนาก็หมองหมน หากยามใดมีความสุขใบหนาก็สดใสดวย
รอยยิ้ม

(19) “ใช...ชีวิตคลี่คลายเหมือนบทกวี เมื่อภายนอกเขามาสัมผัส
คลองจองกันภายใน” (หนา 25)

 บทกวีถูกกําหนดดวยฉันทลักษณที่จํากัดคํา ฉะน้ันการแตงบทกวีใหได
ดีตองใชความพยายามอยางมาก เพื่อสรรหาคําสัมผัสนอกไปวางลงใหเหมาะคํา 
เหมาะความ มีความไพเราะ และไดความหมายที่ลึกซึ้ง และสามารถสงสารถึง
ผูรับสารอยางสัมผัสใจดวย ยิ่งเปนบทกวีที่ดี เมื่อแตงไดตามที่ใจตองการ ก็รูสึก
คล่ีคลายจากความเครงเครียด เชน เดียวกับหากการใชชีวิต เมื่อทุกอยางลงตัว 
ก็เหมือนบทกวีที่มีสัมผัสคลองจองไดงดงาม

(20) “ดวงตาท่ีครั้งหน่ึง เคยเปลงประกายราวอัญมณี บัดน้ีกลับหมน
แหงปราศจากพลังชีวิต” (หนา 34)

กลาวคือ ดวงตาคือหนาตางของหัวใจ ดังนั้น เราอาจสังเกตพลังของส่ิง
มีชีวิตไดจากดวงตา ในบริบทน้ี เสกสรรคไดเปรียบเทียบแววตาของสุนัข “ตูบ” 
เมือ่ครัง้ยงัวยัหนุมเปนดวงตาทีส่ะทอนพลงัชวีติอยางมาก แตเมือ่มนัลมปวยดวย
โรคหลากชนดิ ดวงตากลบัหมนหมองสิน้ไรพลงัแทบสิน้เชงิ นัน่กค็อืดวงตาทีท่อด
อาลัยมายังเขากอนมันจะเสียชีวิตดวยยาฉีดประหาร

บุคลาธิษฐาน (Personification) หมายถึง การทําสิ่งท่ีไมใชคนใหมี
ความรูสึกนึกคิดอยางคน  ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความรูสึกประทับใจ มีอารมณสะเทือนใจ 
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หรือใหภาพงดงามเปนภาษากวี มากกวาการใชภาษาอยางตรงไปตรงมา 
(สมเกียรติ  รักษมณี, 2551: 79)

 (21)  “เหมือนกลางวันแอบมาเยี่ยมกลางคืน” (หนา 191)

กลาวคือ ความจริงของกลางวันกลางคืนทีแ่ทไดรบัแสงจากดวงอาทิตย  
แตความลี้ลับของจักรวาลก็ทําใหเราเขาใจวา ดวงจันทรมีแสงในตัวเอง  แตเสก
สรรคกลับใชลีลาภาษาใหความเรียงตรึงตราผูดวยบรรยากาศบรรยากาศของ
กลางคืนที่สูงเทือกเขาสลับซับซอนวาดวยบุคลาธิษฐานอีกวา “จันทรเพ็ญลอย
ดวงขึ้นเหนือแนวปาทางทิศตะวันออก พรอมทั้งสาดลําแสงแจมจามาตามชอง
วางระหวางยอดไม ไมนานผิวพื้นบริเวณลานกางเต็นทก็เริ่มเรืองสลัว ผิวนํ้าใน
ลาํหวยขางลางปรากฏประกาย ขณะเส้ียวแสงเดือนลูบไลชะงอนหิน” (หนา 191)

 (23)  “เมื่อเมืองหลวงนํ้าหนักเกิน” (หนา 123)

 ภาวะของการมีนํ้าหนักท่ีมากเกินไปของส่ิงมีชีวิต จะแสดงออกดวย
รางกายท่ีใหญโต ขยายออกไปท้ังสองขางของตัว  สวนส่ิงไมมชีวีติ เชน รถบรรทุก 
ก็มีการกําหนดวาสามารถบรรทุกไดหนักเพียงใด ที่จะเปนการรักษาสภาพรถให
ใชงานไดยืนยาวนาน หากรถบรรทุกทีบ่รรทุกนํา้หนักเกินกาํหนด นอกจากสงผล
ตอความเส่ือมสภาพกอนกาํหนดแลว ยงัทําใหถนนผพุงักอนอายดุวยเชนกนั  แต
โดยนัยของขอความนี้ แมจะสามารถมองเห็นรูปธรรม แตเสกสรรคตองการ
สือ่สารในเชิงนามธรรมมากกวา กลาวคือ กรงุเทพฯเปนเมืองหลวงท่ีรวมศูนยทกุ
สิ่งทุกอยาง หนวยงานหลักๆ สําคัญๆ รวมศูนยกันอยูกรุงเทพฯ สถานศึกษา 
โรงงานอตุสาหกรรม ตลอดจนบรรดายาเสพตดิ และอบายมขุตางๆ สงผลใหเปน
แหลงรวมพลังอํานาจดานมืดเอาไวอยางเต็มที่ ทุกอยางในกรุงเทพกระตุนแรง
ขบัทีเ่คลือ่นตวัดวยโลภะ โทสะ โมหะ กรงุเทพฯจึงกลายเปนแหลงรวมของกิเลส
ตัณหา ภาพทั้งหมดน้ี เปนโครงสรางทางสังคมที่อยุติธรรม กรุงเทพฯจึงดึงดูด
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ทรัพยากรที่มีคุณภาพจากชนบทเพื่อเพิ่มเสริมใหตนแข็งแกรง ขณะที่ชนบท
ออนแอและถดถอยลงตลอดมา “อาํนาจรัฐทีร่วมศูนย และเศรษฐกิจทีร่วมทรัพย
ทาํใหเมอืงหลวงกรุงเทพฯเหมือนหวัรถจักรท่ีวิง่ไปตามลําพงัโดยปราศจากขบวน
ผูโดยสารผูกพวงไปดวย กรงุเทพฯโตข้ึนไมหยดุยัง้ ในขระท่ีชนบทลมสลายอยาง
ไมหยุดยั้งเชนกัน” (หนา 129)

อุปลักษณ (Metaphor)

อุปลักษณ หมายถึง ถอยคําแสดงการเปรียบเทียบของสองสิ่ง สิ่งหนึ่ง
เปนสิ่งที่ถูกเปรียบและอีกสิ่งเปนแบบเปรียบ (ณัฐพร พานโพธิ์ทอง, 2556: 99) 
สิ่งที่ถูกเปรียบและแบบเปรียบนี้ Lakoff and Johnsan (1980) อธิบายวา จะ
ตองเปนสมาชิกคนละกลุมกนั เชน ถอยคาํอปุลกัษณ “เวลาเปนเงนิเปนทอง” ที่
นํา “เงนิ” และ “ทอง” ซึง่หมายถึงโลหะมีคามาเปนแบบเปรียบเพ่ือเปรียบเทียบ
กับสิ่งที่ถูกเปรียบ คือ “เวลา” ซึ่งหมายถึง ชั่วขณะของความยาวที่มีอยูหรือเปน
อยู (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546: 1086)  ดังนั้น อุปลักษณจึงเปนการกลาวถึง
ปฏิสัมพันธบางประการระหวาง 2 สิ่ง โดยอาจจะถายทอดผานคําคําเดียวหรอื
วลีเพียงวลีเดียว

นอกจากนี้ ณัฐพร พานโพธิ์ทอง (2556: 99) ไดกลาววา อุปลักษณ
เปนการแนะความหมายแบบหน่ึงเน่ืองจากผูใชอปุลกัษณมไิดหมายความตามรูป
และผูรับสารก็ตอง “ตีความหมาย” ที่ผูใชอุปลักษณตองการสื่อออกมา แต
ประเด็นสําคัญที่นักวัจนปฏิบัติศาสตรและนักวาทกรรมวิเคราะหเชิงพิพากษ
สนใจก็คือ  หนาที่ในดานการถายทอดความคิด และพลังในการโนมนาวใจของ
อปุลกัษณ นกัวิชาการท้ังสองสาขากลาวตรงกันวา อปุลกัษณสามารถเปล่ียนมุม
มองผูรับสาร รวมถึงสื่ออุดมการณดวย ตัวอยาง การใชอุปลักษณ ไดแก

“บนทางเดินของชีวิต คนเราลวนเปนภูมิประเทศของกันและกัน...ใช
หรือไมวาบางคน ถึงกับเปนภูมิประเทศอันยากกันดารยิ่ง” (หนา 101)
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นาสังเกตวา เหตุใดเสกสรรคเปรียบคนเปนภูมิประเทศ เมื่อพิจารณา 
ภมูปิระเทศอันหมายลักษณะทางกายภาพและทางธรรมชาติของแผนดิน รวมถึง
ความสูงตํ่าของพื้นผิวโลก ทะเลสาบ ถนนหนทาง ตางๆ หากเราตองเดินทางไป
ในภูมิประเทศตางๆ บางมีหลุมมีบอ บางราบเรียบ บานอุดมสมบูรณ บาง
ทรุกนัดาร จะเห็นไดวา เราก็จะไดรบัความสะดวกสบาย หรือลาํบากแตกตางกนั  
เมื่อมาพิจารณารูปลักษณของ “คน” ก็พบวามีลักษณะที่แตกตางกันเชนเดียว
กบัภูมปิระเทศ มสีงูตํา่ดาํขาว มลีกัษณะนสิยัท่ีแตกตางกนั ในเรือ่ง “ภมูปิระเทศ
อนัยากย่ิง” เมือ่เสกสรรคไดพบบคุคลหน่ึงซึง่มนีสิยัไมพงึประสงคอยางยิง่ เพราะ
เปนบคุคลทีค่อยรบกวนความสงบสขุของเขา และพยายามยดัเยยีดกจิกรรมบาง
อยางทีไ่มอยากทาํ ถงึขัน้คดิจะหยดุชายคนดงักลาวดวยกาํลงั แตเหตกุารณกลบั
คลีค่ลายโดยทีเ่ขาไมตองทาํอยางทีค่ดิ ภาวะทีเ่ผชญิกบัมนษุยดงักลาว เสกสรรค
ไดเปรียบวาเปนผู “ปวยดวยโรคทองรวงทางปาก” (หนา 101) กลายเปนบุคคล
ที่เปรียบกับภูมิประเทศอันทุรกันดาร ซึ่งอาจหมายความกันดารคุณสมบัติของ
สิ่งที่มนุษยธรรมดาพึงมี นาก็คือ มารยาทพื้นฐานของมนุษย 

“บทสํารวจพื้นที่วาง ณ ใจกลางปาอารมณ” (คําขยายชื่อเรื่อง)

ในทางรูปธรรม การสํารวจพื้นที่ เชน ที่ดิน ที่ปา เปนสิ่งท่ีเขาใจได แต
การสํารวจพ้ืนที่วาง “ณ ใจกลางปาอารมณ” คือสิ่งใด เสกสรรคกลาวถึงสํารวจ 
คนหา สิ่งที่เปนภาวะภายใน กลาวคือ จิตมนุษยมักไปผูกติดกับเรื่องตางๆ พล้ิว
ไหวไปตามเง่ือนไขภายนอก ซึ่งเยายวนชวนลุมหลง โดยมีแรงขับทางกายภาพ
เปนพลังใหเล่ือนไหลไปกับความเยายวนนั้น จิตที่แสสายหมกมุนกับความรูสึก
ตางๆ ก็เหมือนกับจิตนั้น เดินทางทองเท่ียวไปยังภูมิสถานซ่ึงหลากหลาย
ภูมิประเทศ ราวกับจิตที่หลงอยูในอุทยานท่ีกวางใหญไพศาล หากปลอยจิตไป
ลุมหลงกับสิ่งดังกลาว ก็ยากที่จะถอนตัวออกจากการผูกพันยึดเกาะนั้น ชื่อเลม
ของความเรียงนี้ จึงมุงเนนนําเสนอ ภาวะของการเฝาดูจิตของตัวเองเปนหลัก 
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ทั้งพยายามฝกตนเองเอง ทั้งความกระเสือกกระสนที่จะถอนตัวออกมา ซึ่งเปน
สิ่งที่ยากยิ่ง นัยของเหตุผลทั้งหลายที่กลาวมาก็คือ มุงหมายเพื่อจะนําพาที่จิตท่ี
ติดผูกโยงยึดกับอุปาทานท้ังหลายนั้นกลับสูจิตเดิม คือความไมมีอะไร ความวาง 
นั่นหมายถึง ความสงบ นั่นเอง  

จะเห็นไดวา การใชอุปลักษณ ดังตัวอยางดังกลาว เปนเรื่องของ
มโนทศันการเปรยีบสิง่สองสิง่ซึง่อยูตางประเภทกนั แตเมือ่นาํมาเปรยีบเทยีบกนั
แลว กอใหเกิดความหมายดวยการตีความ กลวิธีทางภาษาดังกลาวนี้ มีพลังใน
การโนมนาวใจผูรับสาร

คําถามเชิงวาทศิลป (Rhetorical Question)

คําถามเชิงวาทศิลป หมายถึง คําถามที่ไมตองการคําตอบ แตเวนที่วาง
ใหผูอานไดคดิหาคําตอบเอง และผูเขยีนกค็าดหวังใหผูอานคดิตอบใหไดอยางถกู
ตองตรงกับผูเขียนตองการ (Fowler, 1991: 40) พจนานุกรมศัพทวรรณกรรม
ของกระทรวงศึกษาธิการ (ทองสุก เกตุโรจน, 2538: 298-299) กลาวถึงหนาที่
ในการสือ่สารของคาํถามเชงิวาทศลิปวา คาํถามเชงิวาทศลิปนัน้ “ประโยคคาํถาม
ที่มิไดตองการคําตอบอยางแทจริง  แตตองการใหขอความท่ีพูดมีนํ้าหนักยิ่งกวา
ที่จะเปนประโยคบอกเลาตรงๆ โดยชักชวนผูฟงใหคําตอบซึ่งผูพูดเชื่อวา เปนที่
กระจางชดัอยูแลว” สวน ชนกพร พวัพฒันกลุ (2548: 93) กลาววา การใชคาํถาม
เชิงวาทศิลปนั้นเปนกลวิธีหนึ่งท่ีชวยใหผูเขียนไมตองแสดงความเห็นของตนเอง
ออกมาตรงๆ แตใชวธิกีารต้ังคําถามพรอมท้ังแสดงเหตุผลสนับสนุนเพ่ือนาํผูอาน
ไปสูคําตอบที่ผูเขียนตองการ ตัวอยางการใชคําถามเชิงวาทศิลป ไดแก

...ใชหรือไมชีวิตคล่ีคลายเหมือนบทกวี เมื่อส่ิงภายนอกเขามาสัมผัส
คลองจองกับสิ่งที่อยูภายใน (หนา 25)
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...ใชหรือไมชีวิตที่หมุนวนอยูในกรอบสมมุติมักจะลงเอยดวยความผิด
หวัง เจ็บปวด เหงา แลเศราอยูรํ่าไป” (หนา 147)

จะเห็นไดวา การใชคาํถามเชิงวาทศิลป จากตัวอยางขางตน เปนชกัชวน
ผูอานคิด แมสิ่งที่ตั้งคําถามนั้น  ผูอานจะรูอยูแลว แตกลวิธีทางภาษาจะนําพาผู
อานไปสูการคิดใครครวญกับสารนั้นอีกครั้ง

การซํ้ากระสวนประโยค (Repeating Pattern)

การซํ้ากระสวนประโยค คือ การนําประโยคที่มีโครงสรางคลายคลึงกัน 
2 ประโยคหรอืมากกวาน้ันมาลําดับตอเนือ่งกนั การซํา้ประโยคลักษณะน้ีเปนการ
ใหขอมูลบางประการในประโยคซ้ําเดิม ขณะเดียวกันก็มีการใหขอมูลใหมบาง
ประการท่ีแตกตางออกไปแกผูอานดวย การซ้ํากระสวนประโยคจึงเปนกลวธิทีาง
ภาษาที่ทั้งสามารถตอกยํ้าและเปรียบเทียบภาพหรือความคิดบางประการ ที่ตัว
บทตองส่ือไปยังผูอานไวในคราวเดียวกัน  นอกจากน้ีการซ้ํากระสวนประโยค ยงั
เปนการทาํใหขอมลูเกาทีถ่กูกลาวซํา้และขอมลูใหมในประโยคเดนชดัขึน้ จนเปน
ที่สะดุดตาแกผูอาน ดวยเหตุนี้ การซํ้ากระสวนประโยคจึงเปนกลวิธีทางภาษาที่
ทําใหตัวบทสามารถสื่ออุดมการณไปยังผูอานไดอยางมีประสิทธิภาพ (โชษิตา  
มณีใส, 2553: 145) ตัวอยาง การซํ้ากระสวนประโยค ไดแก

“เงินทองที่มีมากเกินอาจนํามาซึ่งความทุกข ปริญญาหลายใบไมได
หมายถึงความรูที่มากกวาคนอื่น  อีกทั้งผูคนที่ไรยศไรศักดิ์ อาจจะมีคุณสมบัติ
ทางจิตใจสูงกวาผูมีฐานะทางสังคมก็ได” (หนา 145)

“ผูคนทะเลาะเบาะแวงกนัเพราะเร่ืองนี ้เกลียดชังกนัเพราเร่ืองนี ้กระท่ัง
รบราฆาฟนกันก็เพราะเรื่องนี้” (หนา 145)



 20    วารสารฟาเหนือ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

“คนจนลนตลาด กรรมกรนบัลานอานหนงัสอืไมออก  ชมุชนทองถิน่ถกู
ทําลายยอยยับ  ทรัพยากรทุกอยางอยูในมือคนสวนนอย  การศึกษาลมเหลวกัน
ทัง้ระบบ  ชองวางระหวางรายไดถางกวาง  ประชาชนสวนใหญไรอาํนาจตอรอง” 
(หนา 159)

จะเห็นไดวา ขอความตัวอยางขางตน จะเห็นกลวิธีทางภาษาที่ทั้ง
สามารถตอกยํ้าและเปรียบเทียบภาพหรือความคิดบางประการ ที่ตัวบทตองสื่อ
ไปยังผูอานไวในคราวเดียวกัน  นอกจากน้ีการซ้ํากระสวนประโยค ยังเปนการ
ทาํใหขอมลูเกาทีถ่กูกลาวซ้ําและขอมลูใหมในประโยคเดนชดัขึน้ จนเปนท่ีสะดุด
ตาแกผูอาน ดวยเหตน้ีุ การซํา้กระสวนประโยคจงึเปนกลวธิทีางภาษาทีท่าํใหตวั
บทสามารถสื่ออุดมการณไปยังผูอานไดอยางมีประสิทธิภาพ

วิเคราะหทัศนะของผูแตง

 พิจารณาถึง “หัวใจที่กลับบาน” อันมีแกนคิดสําคัญคือ “บาน” มีนัยที่
อาจวิเคราะหในดานน้ําเสียงหรือความคิดเห็นท่ีสะทอนผานความเรียงท้ัง 18 
หัวขอนี้ อาจประมวลได 4 ประการ ดังตอไปน้ี 

 1. บานในฐานะองคประกอบและหนาทีข่องสมาชกิในบาน  การหวน
คืนยังจิตเดิมเพ่ือรักษาไวซึ่งองคประกอบของ “บาน” และหนาที่ของผูเปนองค
ประกอบในบาน กลาวคือ ในเรื่อง “สายน้ําไมหวนกลับ” (หนา 103-112) 
เสกสรรคไดพาพี่ชาย พี่สาว เดินทางไปเท่ียวประเทศพมา โดยมีจุดมุงหมายเพื่อ 
“เปนหวงยามท่ีพี่นองคลานตามกันมาจะไดแบงปนวัยชราใหกัน” (หนา 103) 
ระหวางเสกสรรคกบัครอบครวั มจีดุเจบ็ เกดิขึน้หลายประการทีเ่ขาสมนกึวา เขา
ทาํผดิกบัครอบครัว เชน แมตายขณะเปนทหารปา ไมมโีอกาสมากรอบศพ พีช่าย
ของเขาสอบไดทุนไปศึกษาตางประเทศแตแมไมอนุญาต เพราะไมตองการให
ลกูชายตองหายตัวไปแบบเขาอีกคน และความสํานกึนี ้จงึอยากใชชวีติรวมกับพ่ี
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นองรวมทองเดียวกัน และที่ลึกลงไปมากกวานั้น เขาคิดถึงแมดวยความรูสึกผิด
ทีไ่มมโีอกาสไดดแูลแมเลย ในรุงเชาวนัหนึง่เขามองเห็นภาพชายชราวัยตนๆ เข็น
หญิงชราในวีลแชร ความสํานึกผิดที่ทําตอแม เขาปรารถนาใหภาพนั้นเปนภาพ
ของเขากับแม ขอความตอไปนี้ สะทอนองคประกอบและหนาที่ของสมาชิกใน
บาน “ทวาอีกวูบหนึ่งของความปรารถนา เขาอดรูสึกไมไดวาคนเข็นวีลแชรคัน
นั้นนาจะเปนตัวของเขา และผูที่นั่งชมยามเชาคือแมที่ยังไมจากไป” (หนา 112)

 2. บานที่เหลื่อมลํ้าไรความเทาเทียม เราอยูบานหลังเดียวกันเหตุใด
เราจึงไมเทากัน  ความเรียงไมนอยกวา 4 เรื่อง ที่มุงเนนสื่อสารเรื่องความไมเทา
เทยีม หรอืเหลือ่มลํา้ของคนในประเทศ  กลาวคอื เราอยูในบานทีม่ชีนชัน้นาํ หรอื
นักการเมืองที่เปนตัวแทนมักอางนโยบาย หรือแสดงวาทกรรมโดยอางคนสวน
ใหญ เชน จะทําเพื่อเปาหมายที่สูงสง อางประชาธิปไตยที่แท อางผลประโยชน
สวนรวม ตลอดจนหวงใจสวัสดิภาพและสวัสดิการของประชาชน แตที่แทแลว 
สิง่ทีย่กอางนี ้เปนเพยีงวาทกรรม เปนการกระทาํทางคาํพูด ไมมกีารนาํไปปฏิบตัิ
จรงิ ชนช้ันนาํจึงยงัคงม่ังคัง่ มัน่คง แตประชาชนทรุดโทรมลงไปเร่ือยๆ ทรพัยสนิ
เงินทองครึ่งหนึ่งของจีดีพีเปนของคนไมกี่นามสกุล ขณะผูคนสวนใหญยังยาก
ลําบาก โครงสรางทางสังคมที่อยุติธรรม ใชหรือไม ที่กรุงเทพฯดูดดึงทุกสิ่งทุก
อยางจากภูมิภาค คนที่เกง คนดี มีความสามารถในชนบท  กรุงเทพฯ ดูดดึงไป
หมด ไปทําใหกรุงเทพฯ แข็งแรง และนับวันความเจริญทางเทคโนโลยีของ
กรุงเทพฯ ก็เจริญรุดหนาไปมาก ในขณะเดียวกันชนบทหรือภูมิภาคก็ออนแอ
และลมสลายไปมหาศาล  จรงิหรอืไมทีเ่รามกีารปกครองทีห่ลกัการนัน้ยกยองให
ประชาชนเปนใหญ แตประชาชนสวนใหญไมเคยไดใชอํานาจของตนเองเลย ใน
ประเทศที่มีความเหลื่อมลํ้าสูงสุดในโลก บานที่ไรความเปนธรรม

 3. การมีบานในลักษณะนามธรรม การมีบานในลักษณะนามธรรม 
หมายถึง บานที่ไมใชตัวบาน หากแตเปนบาน คือที่ที่มีคนท่ีอาทรเขา และเขา
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อาทรคนเหลานัน้ กลาวคอื เสกสรรคใชเวลาเรยีนระดบัปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลัย
ธรรมศาสตร 8 ป เปนอาจารยอีก 20 ป 1 จึงมีเครือขายสายใยสัมพันธระหวาง
ตนกับคนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สถานที่อยู ณ บานเกิดของเสกสรรคอยู
ริมนํ้า และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรก็ตั้งอยูริมนํ้า ทั้งสองแหงนี้สอดคลองกัน
โดยบังเอิญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจึงเห็นเหมือนบาน เนื่องจาก เปนสถานท่ี
ที่เขารักและมีคนที่อาทรรอนใจทุกขสุขของเขาอยางแทจริง (ความรูสึกที่เปน
หนึ่งเดียวกับพื้นที่ หวงยาม (ที่ยัง) มีอยูของตัวตน แมแตพื้นที่ที่เคยสังกัดเปน
ทหารปา ภหูนิรองกลา กร็ูสึกวา นัน่คือบาน “ใชหรอืไมวา...เสยีงขลุยมาจากลม
หายใจ เลาไผมิใชเจาของเพลง ทวงทํานองที่บรรเลงยังถูกสั่งจากจิตวิญญาณ” 
(หนา 51)

4. บานในฐานะความสงบ  สิง่ทีเ่ปนแกนสารในภาพรวมของความเรยีง
ชุด “วันที่หัวใจกลับบาน” คือ การเสนอภาพใหเห็นสภาวะจิตของคนเราที่ออก
ไปแสสายโลกแลนอยูกบัปรากฏการณภายนอก ไมเพยีงนําความทุกขรอนมาให 
หากยังทาํใหสายตาท่ีเราใชมองโลกพรามวัไปตามอคติ หรอืฉันทาคติดวย  กระท่ัง
นําไปสูการหมุนวนกับเรื่องสมมุติทั้งหลาย เราจึงเห็นสภาพของความพยายาม
ไลตอนจิตตัวเองใหกลับบานเปนระยะๆ โดยการกระทําดังกลาว เมื่อกลายเปน
ปกติวสิยั คอืการเฝาดคูวามรูสกึนกึคดิและการกระทําของตนของผูอืน่ ซึง่ทาํให
สามารถมองตัวเองไดชัดเจนขึ้น อยางไรก็ตาม แมเราเพียรพยายามจะขามพน
จากสภาพน้ัน ซึง่ไมใชเร่ืองท่ีจะเกิดไดงาย การตอสูระหวางส่ิงท่ีเราติดยดึมานาน
กบัความพยายามท่ีปลดพันธนาการ จะยงัคงถกูดงึรัง้มใิหพบความสขุไดโดยงาย 
ทั้งนี้ เพราะมนุษยตั้งตนเดินออกจากจิตเดิมแทมานานแสนนาน การจะชักนํา
จิตกลับคืนสูความสงบได จึงตองใชความกลาหาญจริงจังอยางยิ่งยวด
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บทสรุป

 ความเรยีงชดุ “วนัทีห่วัใจกลบับาน” มคีวามดเีดนในการนาํเสนอแกน
ความคิดเกีย่วกบัการแสวงหาทางจติวญิญาณสูความสงบ  ทัง้ยงัมคีวามดเีดนใน
ดานการใชภาษาวรรณศลิปทีม่ปีระสทิธภิาพ หากพจิารณาความเรยีงชดุนีใ้นเชงิ
คุณคา อาจกลาวไดวา เปนงานเขียนที่สื่อสารและโนมนาวใหผูอานไดตระหนัก
รูวา การปลอยใหจิตของเราแสสายไปกับความเยายวนทั้งหลายนั้น มีแตจะนํา
ความทุกขเทวษสูเราไมจบสิ้น มนุษยจึงควรที่จะหันกลับมาสํารวจตรวจสอบจิต
ของตน เฝาระวังมใิหความหลงผิดมาหนวงเหน่ียวดึงร้ังใหจติไปติดกบัดกัเพ่ิมขึน้
จนยากจะถอนตัวออกมา ทั้งตองเพียรฝกฝนตนเองอยางท่ีสุดเพ่ือ “ตัดเบรก” 
“บั่นสลาย” ใหความติดยึดทั้งหลายนั้น ลดความตึงเครียดลง กระทั่งสามารถ
นําพาจิตกลับบานและนําไปสูความสงบในสุด ความเรียงเลมนี้ จึงมิใชเพียง
สารคดีธรรมดาที่เพียงจะสื่อสารเรื่องราวแบบตื้นเขิน หากเปนเครื่องมือทาง
ปญญาท่ีพาผูคนผูปรารถนาความสงบและความอิสระไปสูจดุหมายท่ีพงึประสงคได
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บทคัดยอ

 ธรุกจิเกีย่วกบัอาหารเปนธรุกจิทีเ่ตบิโตและแขงขนักนัสูงมาก ดงัจะเหน็
ไดจากมีรานอาหารมากมายเกิดขึ้น สงผลใหมีการโฆษณาประชาสัมพันธ อันนํา
มาซึ่งการตัดสินใจและเลือกใชบริการ โดยเฉพาะการโฆษณาประชาสัมพันธใน
รปูแบบของเพจออนไลนทีเ่กีย่วกบัอาหาร จงึนาํมาสูการวจิยัในคร้ังนี ้ทีต่องการ
ศกึษากลวธิทีางภาษาในการโนมนาวใจในเพจอาหาร “ชวีติติดรีววิ” ผลการศึกษา
พบกลวิธีทางภาษาในการโนมนาวใจ 5 กลวิธี ไดแก 1) การใชภาษาที่มีความ
หมายเชิงบวก แบงออกเปน 7 ลักษณะ ไดแก การใชคําเรียกรสชาติเชิงบวกการ
ใชคาํเรยีกผวิสมัผสัเชงิบวกการใชคาํบอกกลิน่เชงิบวกการใชคาํบอกคณุภาพเชิง
บวกการใชคําบอกปริมาณเชิงบวก การใชคําบอกขนาดเชิงบวก และการใชคํา
บอกสเีชิงบวก 2) การใชคาํเลยีนเสยีง 3) การใชถอยคาํท่ีมคีวามหมายเชงิเปรยีบ
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เทยีบ แบงออกเปน 2 ลกัษณะ ไดแก การใชสาํนวนและการใชอปุลักษณ 4) การ
ใชถอยคําแสดงการสงเสริมการขาย และ 5) การใชมูลบท

คําสําคัญ: กลวิธีทางภาษา, การโนมนาวใจ, เพจอาหาร

Abstract

 The food business is growing and high competitive. This can 
be seen from many new restaurants. That is impact to advertise; 
especially in online advertisement. The research aims at studying 
the linguistic strategies to persuade in food web “Cheweet Tid 
Review”. From analytical study 5 strategies were found: 1) Use of 
positive words, can be divided into 7 categories; positive taste terms, 
positive touch terms, positive smell terms, quality words, quantity 
words, sized words and color terms 2) Onomatopoeia 3) Use of 
comparative meaning, can be divided into 2 categories; expressions 
and metaphors 4) Use of promotion and 5) presupposition 

Keywords: linguistic strategy, persuasion, food page
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บทนํา

ปจจุบันการโฆษณาประชาสัมพันธทางธุรกิจนิยมทําผานส่ือสังคม
ออนไลน (Social Media) ซึ่งเปนสื่อดิจิทัลท่ีใชเชื่อมโยงติดตอส่ือสารระหวาง
เครือขายสังคม (Socail network) ผานโปรแกรมตางๆ ที่มีการเชื่อมตอกับ
อินเทอรเน็ต ทั้งนี้เนื่องจากสามารถสงสารไดหลากหลายรูปแบบ รวดเร็ว ไมมี
ขอจํากัดเร่ืองของเวลาและระยะทาง รวมท้ังเขาถึงกลุมเปาหมายท่ีหลากหลาย
และจํานวนมากในเวลาเดียวกันได อนันาํมาซ่ึงการรับรูขอมูลขาวสารเพ่ือกระตุน
พฤตกิรรมการมสีวนรวมหรอืการบรโิภค สงผลธรุกจิเตบิโตไดในสถานการณทีม่ี
การแขงขันกันสูง ดวยเหตุนี้ผูดําเนินธุรกิจตางๆ จึงนิยมหันมาประชาสัมพันธ
ธุรกิจของตัวเองผานชองทางดังกลาวนี้ 

เฟซบุก(Facebook) เปนสื่อสังคมออนไลนประเภทหนึ่งที่ไดรับความ
นิยมเปนอันดับตนๆ ดวยเหตุนี้จึงทําใหเจาของธุรกิจตางๆ หันมาโฆษณา
ประชาสัมพนัธธรุกจิของตนเองผานสือ่สงัคมออนไลนประเภทน้ี ทัง้การใหขอมลู
เชงิลกึเก่ียวกับธรุกจิและสินคาแกผูบรโิภค การชวยใหผูบริโภครับรูในตราสินคา 
หรอืการสรางความจงรกัภกัดใีนตราสนิคาใหเกดิขึน้ รวมทัง้การเพิม่กลุมผูบรโิภค
หนาใหม (Wilcox and Cameron, 2012) ไมเวนแมแตธุรกิจทางดานอาหาร ที่
กําลังไดรับความนิยมในปจจุบัน สงผลใหธุรกิจเกี่ยวกับอาหารและรานอาหาร
เกดิขึน้มากมาย ทาํใหมกีารแขงขนักนัสงู การโฆษณาผานสือ่สังคมออนไลนอยาง
เฟซบุก โดยเฉพาะในสวนของเพจจึงไดรับความนิยมอยางมาก ดังในเพจ “ชีวิต
ติดรีวิว” ซึ่งเปนเพจที่นําเสนอขอมูลเกี่ยวกับอาหารและรานอาหารตางๆ โดยมี
ผูติดตาม ณ วันที่ 4 กันยายน 2561 เปนจํานวน 3,149,122 คน 

อยางไรก็ดี สื่อท่ีดีเพียงอยางเดียว ไมเพียงพอตอการการโฆษณา
ประชาสัมพนัธใหประสบผลสําเรจ็ได สารหรือภาษาเปนปจจยัหนึง่ทีจ่ะโนมนาว



 28    วารสารฟาเหนือ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ใจใหผูอานเกิดการตัดสินใจใชบริการรานอาหารได ดังท่ี Janoschka (2004) 
ภาษาที่ใชโฆษณามีอิทธิพล ทําใหธุรกิจรานคาตางๆ มีจํานวนลูกคาเพิ่มมากขึ้น 
โดยโฆษณาประชาสมัพนัธทีม่กีารใชกลวธิทีางภาษาทีเ่ราอารมณและดงึดูดความ
สนใจของกลุมเปาหมายได ทั้งในระดับคํา วากยสัมพันธ และวัจนปฏิบัติศาสตร 
สอดคลองกับงานวจิยัหลายงาน (สชุาต ิพบิลูยวรศกัดิ,์ 2547; สทุธาทพิย อรามศกัดิ,์ 
2551) ทีช่ีใ้หเห็นวาผูใชภาษาหรือผูสงสารตางใชกลวิธตีางเขามาโนมนาวใจผูฟง
หรือผูรับสารใหคลอยตาม ตลอดจนเกิดการปฏิบัติตามที่ตองการ เฉกเชนเดียว
กับเพจ “ชีวิตติดรีวิว” ที่เจาของเพจมีกลวิธีทางภาษาที่เดนชัดในการนําเสนอ
ขอมลูเก่ียวกับอาหารและรานอาหารเพ่ือเราอารมณความรูสกึของผูอานใหตดัสนิใจ
ซื้อหรือใชบริการ นํามาสูการวิจัยในคร้ังนี้ที่ตองการจะหาคําตอบใหแกคําถามท่ี
วา เจาของเพจ “ชีวิตติดรีวิว” นั้นมีกลวิธีทางภาษาใดบางในการโนมนาวใจ
ผูอานใหตัดสินในเลือกซื้อหรือใชบริการรานอาหารตางๆ ตามที่เพจไดนําเสนอ

วัตถุประสงคของการวิจัย

 เพื่อศึกษากลวิธีทางภาษาในการโนมนาวใจในเพจ “ชีวิตติดรีวิว”

ขอบเขตของการวิจัย

 ศึกษาเฉพาะกลวิธีการใชภาษาในเพจ“ชีวิตติดรีวิว” ซึ่งปรากฏขอมูล
ระหวางวันที่ 1 มิถุนายนถึงวันที่ 28 สิงหาคมพ.ศ. 2561 เทานั้น

วิธีการดําเนินการวิจัย

1. ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วของกบัการใชภาษาในอนิเทอรเนต็
และการโฆษณาประชาสัมพันธออนไลน
 2. เก็บรวบรวมขอมูลการใชภาษาในเพจ “ชีวิตติดรีวิว” ทางเฟซบุกที่
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ชื่อ tideReview ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน ถึงวันที่ 28 สิงหาคมพ.ศ. 2561
 3. จากนั้นนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหกลวิธีการใชภาษา (textual anal-
ysis) ทั้งในระดับคําและขอความ
 4. นําเสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห
 5. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

ผลการวิจัย

 1. การใชคําที่มีความหมายเชิงบวก
คาํทีม่คีวามหมายเชิงบวก หมายถึงคําทีม่คีวามหมายในทางท่ีดหีรือเชิง

สรางสรรค อนัมผีลกระทบตออารมณความรูสกึในทางดีของผูรบัสาร ทัง้นีก้ารที่
ผูเขียนเลือกใชคําที่มีความหมายเชิงบวกนั้นก็เพื่อใหรายละเอียดหรือขอมูล ที่
เปนขอดีหรือจุดเดนของรานอาหารหรืออาหารน้ันๆ อันเปนผลใหเกิดเปน
จนิตภาพในความคดิของผูรบัสาร จากการศกึษาพบการใชคาํทีม่คีวามหมายเชงิ
บวกใน 7 ลักษณะ มีรายละเอียดดังนี้ 

 1.1 การใชคําเรียกรสเชิงบวก
 คาํเรยีกรสเชิงบวก หมายถึงคาํท่ีใชเรยีกรสสัมผสัดวยลิน้ทีด่ ีทัง้น้ีเพือ่

ใหผูอานเกิดอารมณหรือความรูสึกในรสชาติของอาหารนั้นๆ รวมไปกับผูเขียน 
จากการศึกษาพบคาํเรยีกรสเชงิบวกจาํนวน5 คาํ ไดแก อรอยกลมกลอมแซบฟน
นัวดังตัวอยาง

  (1) สมตาํมาแลวคะ วนันีเ้จมาบกุแถบสยามคะ เพราะไดขาววา
มรีานอาหารอสีานแซบๆ แถวนี ้ซึง่เขาบอกวาแซบมากเดด็มาก นวัมากนัน่กคื็อ
ราน “ตํายั่วครกใหญ”(23 ส.ค. 2561)
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 (2) สําหรับคนไมกินเผ็ดเขาก็มีนํ้าซุบสูตรตนตําหรับรสชาติ
กลมกลอมใหดวยถามาตองไมพลาดเจพูดเลย (3 ส.ค. 2561)

 (3) เจไปตลาดนางเล้ิงกันมาทุกคน แอบไปกินเนื้อตุนอรอยๆ 
(25 ส.ค. 2561)  

จากตัวอยางท่ี (1)และ (3)มกีารใชคาํเรียกรสเชิงบวกท่ีเปนคาํภาษาไทย
ถิ่นอสีาน 2 คําคือคําวา “แซบ” กับคําวา “นัว” ซึ่งมีความหมายวา “อรอย” 
ทั้งนี้เพื่อใชอธิบายรสชาติของสมตําและยําผักกระเฉดตามลําดับ สวนตัวอยางท่ี 
(2) และ (3) มีการใชคําเรียกรสเชิงบวกคําวา “กลมกลอม” ที่หมายถึง รสชาติ
ที่เขากันพอดี และ “อรอย” ที่หมายถึงรสชาติที่ดีหรือถูกปาก ทั้งนี้เพื่ออธิบาย
รสชาติของนํ้าซุปและเนื้อตุนตามลําดับ 

อยางไรก็ดี จากการศึกษาพบการใชคําเรียกรสท่ัวไป เชน เปรี้ยวหวาน
เค็มเผ็ด และมัน อันเปนคําเรียกรสที่สื่อความหมายไดทั้งในเชิงบวกและลบ แต
เมื่อนํามาใชกับอาหาร ที่มีรสชาตินั้นโดดเดน ก็จะสื่อความหมายในเชิงบวกได
เชนกัน ดังตัวอยาง 

 (4) บวกกับนํา้ซปุขนรสชาติ เคม็ๆ หวานๆ คอืเร่ิดมาก (26 ก.ค. 
2561)

 (5) ยําผักกระเฉดคะ รสแซบถึงใจเปรี้ยวเผ็ด กําลังดี (28 ส.ค. 
2561)

จากตัวอยางที่ (4) และ (5) ปรากฏการใชคําเรียกรสท่ัวไป 4 คํา ไดแก 
คําวา “เค็ม” “หวาน” “เปรี้ยว” และ “เผ็ด” โดยรสเค็มกับหวานนั้น ใชอธิบาย
รสชาติเฉพาะของนํ้าซุป ที่มีรสอยางเหลือและนํ้าตาลผสมกัน สวนรสเปรี้ยวกับ
เผ็ดนั้นใชอธิบายรสชาติเฉพาะของยําผักกะเฉด ที่มีรสอยางมะนาวและพริก 
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1.2 การใชคําเรียกผิวสัมผัสเชิงบวก
คาํเรียกผวิสมัผสั หมายถงึคาํท่ีใชเรยีกการรบัรูสมัผัสของเนือ้ของอาหาร 

อาจเปนการรบัรูสมัผสัดวยมอื ฟน เพดาน หรอืลิน้ก็ได (ปราณ ีอานเปรือ่ง, 2551) 
ทัง้นีเ้พือ่ใหผูอานเกดิจนิตภาพเกีย่วกบัผวิสมัผสัของอาหารในขณะทีร่บัประทาน
โดยอาหารแตละประเภทก็จะใชคําเรียกผิวสัมผัสที่แตกตางกัน จากการศึกษา
พบคํารียกผิวสัมผัสเชิงบวก10 คํา ไดแก นุม ยืดหยุน กรอบ ละมุน หนึบ กรุบ 
เปอย เดง เยิ้ม ฟู ดังตัวอยาง 

 (6) เสนก็เหนียวนุมกําลงัดี มีความยืดหยุนอรอยเดอเจไมได
เมาทเอาใจ (11 ส.ค. 2561)

 (7) ...เพราะเน้ือวัวเคาตมมาแบบเปอยๆ (15 ก.ค. 2561)

 (8) เกี๊ยวบางกรอบหมูมาเต็มจนปอง เคี้ยวไปเต็มปากเต็มคํา 
(21 ส.ค. 2561)

จากตัวอยางท่ี(6) – (8) มีการใชคําเรียกผิวสัมผัสเชิงบวก 4 คํา คือ 
เหนียวนุม ยืดหยุน กรอบ และเปอยๆ โดยตัวอยางที่ (6) นั้นมีการใชคํา “เหนียว
นุม”มาอธบิายผิวสมัผสัของอาหารประเภทเสนกวยเต๋ียว วามลีกัษณะไมขาดงาย 
หากแตตองเค้ียวใหขาด แตก็ยังคงความออนนุมของเสนอยู พึงสังเกตวา คําวา 
“เหนียว” นั้น หากปรากฏตามลําพังก็จะสื่อผิวสัมผัสในเชิงลบได ในทางตรงกัน
ขามกับตัวอยางท่ี (7) มีการนําคําวา “เปอย” มาอธิบายผิวสัมผัสของอาหาร
ประเภทเนื้อตุน ที่ตมมาจนเปอย จนงายที่จะเคี้ยว และตัวอยางที่ (8) มีการนํา
คําวา “กรอบ” มาใชอธิบายผิวสัมผัสของเก๊ียวท่ีเมื่อกัดและเค้ียวในขณะท่ีรับ
ประทาน ก็จะไดความรูสึกกรอบของแผนเกี๊ยวที่หักแตกไดงาย 
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1.3 การใชคําเรียกกลิ่นเชิงบวก
คําเรียกกลิ่นเชิงบวก หมายถึงคําที่ใชเรียกกลิ่นสัมผัสที่ดี ที่สัมผัสได

ดวยจมูก ทั้งน้ีเพื่อใหผูอานเกิดอารมณหรือความรูสึกรวมไปกับกลิ่นของอาหา
รนั้นๆจากการศึกษาพบคําเรียกกล่ินเชิงบวกเพียง 1 คํา คือคําวา “หอม” ดัง
ตัวอยาง 

 (9) จุดเดนของกวยจั๊บอยูที่หมูกรอบที่เปนสูตรทางราน นํ้าซุป
หอมเคร่ืองพะโลยาจีน (1 ก.ค. 2561)

 (10) ใครจะส่ังแบบเปนตัวๆก็มีเดอยางบนเตาใหเห็นกันเลย 
กลิ่นนี้หอมหวานชวนกินสุดๆ (18 ส.ค. 2561)

 (11) ไสขนมเทียนที่เปนสูตรเฉพาะของทางราน ยิ่งทอดใหมๆ 
กลิ่นหอมยั่วใจเจจริงๆ (10 ก.ค. 2561)

จากตัวอยางที่ (9)–(11) มีการใชคําเรยีกกลิ่นเชิงบวกคําวา “หอม” ที่
หมายถึงกลิ่นดี ทั้งนี้เพื่ออธิบายกล่ินของอาหาร ทั้งกลิ่นหอมของน้ําซุปที่ผสม
เครื่องพะโลยาจีน กลิ่นหอมของปลาหมึกยาง และกลิ่นหอมของไสขนมเทียน
ตามลําดับ

1.4 การใชคําบอกคุณภาพเชิงบวก
คาํบอกคณุภาพเชงิบวกหมายถงึคาํทีม่คีวามหมายเกีย่วกบัคณุลักษณะ

หรือคุณสมบัติของอาหารหรือวัตถุดิบในอาหารนั้นๆ ที่เปนไปในทางที่ดี ได
มาตรฐาน เชน ความสด ความใหม ความพิถีพิถันในการเลือกวัตถุดิบนั้นมาเปน
สวนประกอบ เปนตน (อรอุมา วงศางาม, 2556; พิมพเพ็ญ พรเฉลิมพงศ และ
นิธิยา รัตนาปนนท, 2556; ราชบัณฑิตยสถาน, 2554) ทั้งนี้เพื่อสรางความเชื่อ
มัน่ใหแกผูบรโิภคทัง้ในดานความปลอดภัย รสชาต ิหรอืความสดใหมของวตัถดุบิ
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ที่นํามาปรุง จากการศึกษาพบคําบอกคุณภาพเชิงบวกทั้งหมด 6 คํา ไดแกคําวา
พิเศษพรีเมี่ยม สด ดี (คุณภาพดี ชั้นดี) ดังตัวอยาง  

  (12) อีกอยางสวนผสมเขาใชทุเรียนหมอนทองคัดพิเศษเทานั้น
มาเปนสวนประกอบในชีสเคก (30 มิ.ย. 2561)

  (13) เนื้อของรานนี้คุณภาพพรีเม่ียมสุดๆ (8 ส.ค. 2561)

  (14) รานนี้มีบรรดาอาหารทะเลแบบสดๆ ตั้งเรียงรายทั้งราน 
ซึ่งมันเยอะมาก สดมาก และมีแตของดีๆ (9 ส.ค. 2561)

จากตัวอยางที่ (12) มีการใชคําวา “พิเศษ” ที่หมายถึงเหนือหรือแตก
ตางไปจากปรกติธรรมดา มาขยายคําวา “คัด” เพื่อสื่อความหมายถึงการเลือก
ใชวัตถุดิบในการทําชีสเคกอยางพิถีพิถัน ซึ่งในตัวอยางนี้คือทุเรียนสวนตัวอยาง
ที่ (13) มีการใชคําวา “พรี่เมี่ยม” ที่มีความหมายวา คุณภาพสูง มาขยายคําวา 
“คุณภาพ” เพ่ือสื่อความถึงคุณภาพของวัสดุอยางเน้ือวาดีกวาปกติทั่วไปมาก 
และตัวอยางที่ (14) มีการใชคําวา “สด” ที่มีความหมายวา ใหม เพิ่งไดมา มา
ขยายคําวา “อาหารทะเล” เพื่อสื่อความถึงคุณภาพของอาหารทะเลท่ีเพิ่งไดมา
จากทะเล จึงทําใหมีสภาพที่ใหมและดี อีกทั้งยังเนนยํ้าคุณภาพของอาหารทะเล
ดวยคําวา “ดี” ซึ่งเปนสื่อถึงคณุภาพของสินคาอีกครั้งในตอนทาย

 1.5 การใชคําบอกปริมาณเชิงบวก
คาํบอกปรมิาณหมายถงึคาํทีส่ือ่ความหมายเกีย่วกบัความมากความนอย

ของจาํนวน โดยเฉพาะคาํบอกปรมิาณมากหรอืหลาย ทัง้นีเ้พือ่ใหขอมลูเกีย่วกบั
ปริมาณของอาหารที่ผูบริโภคจะไดรับ หรือความหลากหลายของวัตถุดิบหรือ
อาหารท่ีผูบริโภคจะไดมีโอกาสเลือกตามความพึงพอใจ จนนํามาสูการตัดสิน
เลือกใชบริการในรานอาหารแหงนั้น จากการศึกษาพบคําบอกปริมาณเชิงบวก



 34    วารสารฟาเหนือ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ทั้งหมด 7 คํา ไดแกคําวา หลาย เยอะแยะ เพียบ มาก มากมายแนน เต็มดัง
ตัวอยาง

  (15) ...นอกจากน้ัน ยังมีเนื้อ หมู และบรรดาผักหลากหลาย
ชนิด (9 ส.ค. 2561)

  (16) ...ทีน่ีม่เีมนใูหเลอืกเยอะแยะเลยคะ ไมวาจะเปน.... (16ม.ิย. 
2561)

  (17) ...”ทีน่ีม่หีอย” แคชือ่กบ็อกแลววาตองมหีอยอกีเพยีบแนๆ  
(2 มิ.ย. 61)

  (18) ทางรานขนเมนูความอรอย มามากมาย อาทิ... (4 มิ.ย. 
61)

จากตัวอยางท่ี (16) มีการใชคําวา “หลากหลาย” ที่มีความหมายวา 
ตางๆ กัน ทั้งน้ีเพื่อบอกปริมาณของผัก ที่มีใหเลือกรับประทานอยางมากมาย
และหลายชนดิ สวนตวัอยางที ่(16) พบการใชคาํวา “เยอะแยะ” ทีม่คีวามหมาย
วา มากมายเหลือหลาย ทั้งนี้บอกปริมาณของเมนูตางๆ ที่มีใหเลือกรับประทาน
อยางมากมาย และตัวอยางที่ (17) มีการนําคําวา “เพียบ” ที่มีความหมายวา 
เต็ม ทั้งนี้เพื่อบอกปริมาณของหอยที่มีใหรับประทานอยางมากมาย (18) มีการ
ใชคาํวา “มากมาย” ทีม่คีวามหมายวามากเหลอืหลาย ทัง้นีเ้พือ่บอกปรมิาณของ
รายการอาหารหลายรายการที่ทางรานมีไวใหบริการ

 1.6 การใชคําบอกขนาดเชิงบวก
 คาํบอกขนาดในเชงิบวก หมายถงึคาํใชบอกรปูลกัษณของอาหารหรอื

วัตถุดิบที่ใชในการประกอบอาหาร โดยเฉพาะรูปลักษณที่ใหญโต ทั้งนี้เพื่อโนม
นาวใจใหผูอานคลอยตามในประเด็นความเหมาะสมของราคาและขนาดของ
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อาหาร จนนํามาสูการตัดสินใจใชบริการ จากการศึกษาพบการใชคําบอกขนาด
เชิงบวก 2 ลักษณะ คือคําบอกขนาดของอาหาร และ คําบอกขนาดของวัตถุดิบ 
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

  1.6.1 การใชคาํบอกขนาดของอาหารจากการศกึษาพบคาํบอก
ขนาดของอาหาร3 คํา ไดแกคําวา ใหญ ยักษ บิ๊ก ดังตัวอยาง 

   (19) เจพามาวันนี้รวบรวมเอาขนมหวานไซตใหญไส
ทะลัก (27 ส.ค. 2561)

   (20) ...บอกเลยแตละเมนูไมไดเล็กเหมือนอยางรานนะ
คะ มาเปนแกวใหญไซสยักษ... (30 ก.ค. 2561)

   (21) ...ที่เจบอกวาพิเศษก็คือความอลังการของขนมจีบ
เลย ไซสบิ๊ก... (19 ส.ค. 2561)

จากตัวอยางที่ (19) มีการใชคําวา “ใหญ” เพื่อขยายขนาดอันใหญโต
ของขนมหวานของรานอาหารนี้ สวนตัวอยางที่ (20) นั้นใชคําวา “ยักษ” มา
ขยายขนาดของนํ้าผลไมรานนี้วามีขนาดใหญเปนพิเศษ และตัวอยางท่ี (21) มี
การใชคําวา “บิ๊ก” ที่หมายถึงใหญ มาขยายขนาดของขนมจีบรานดังกลาวนี้วา
มีขนาดใหญกวาปกติทั่วไป 

  1.6.2 การใชคําบอกขนาดของวัตถุดิบจากการศึกษาพบคํา
บอกขนาดของวัตถุดิบไดแกคําวา โต ใหญ อวน อวบอิ่ม ดังตัวอยาง

   (22) เจกจ็ดัยาํมะมวงปูมาไปไดปมูาตัวโตๆ (6 ส.ค. 2561)

   (23) หอยนางรมก็ชิ้นใหญมาก (26 ส.ค. 2561)
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   (24) บูธเจเลปูมา คัดสรรเฉพาะปูมาสดๆตัวอวนๆ (10 
ส.ค. 2561)

จากตัวอยางที่(22) มีการใชคําวา “โต” มาขยายขนาดของปูซึ่งเปน
วตัถุดบิในยํามะมวง วามีขนาดใหญ อกีท้ังมีการนํามาสรางเปนคําซ้ําเพือ่เพิม่นํา้
หนักของความหมายเขาไปอีกวาปูมาท่ีเลือกใชนั้นมีขนาดใหญโตมาก สวน
ตัวอยางที่ (23) นั้น มีการนําคําวา “ใหญมาก” มาขยายหอยนางรม ซึ่งเปน
วัตถุดิบอยางหนึ่งของอาหารวามีขนาดใหญมากปกติทั่วไป และตัวอยางที่ (24) 
มีการใชคําวา “อวน” มาขยายขนาดของปูมาวามีขนาดอวบและโตมากมีเนื้อ
มาก 

 1.7 การใชคําเรียกสี 
 สี หมายถึงลักษณะปรากฏทางแสงที่ตารับรูไดทันทีกอนจะบริโภค 

หรือกอนการตัดสินใจซื้ออาหารน้ันๆ เน่ืองจากสีบงบอกถึงคุณภาพของอาหาร
ในดานตางๆเชน สีบงบอกรสชาติของอาหาร “สีสม” บงบอกถึงรสสม “สีแดง” 
บงบอกถึงรสสตอเบอรรี่ “สีเหลือง” บงบอกถึงรสกลวย เปนตน สีอาจสัมพันธ
กบัความพึงพอใจของผูบรโิภคแตละกลุมหรอืชวงวยั เชน เดก็และวยัรุนพงึพอใจ
สีสด ดังนั้นอาหารที่มีสีสดจึงดูดใจผู บริโภคกลุมนี้ หรือผู บริโภคที่ชื่นชอบ
ธรรมชาติก็มักพึงพอใจในสินคาที่มีสีออน (ปราณี อานเปรื่อง, 2551) จากการ
ศึกษาการใชภาษาในเพจอาหาร พบการใชคําเรียกสีมาอธิบายสีของทั้งอาหาร
และวัตถุดิบ ดังตัวอยาง

  (25) ...เปนเชอรรีแ่บรนดJealous จากประเทศแคนาดาคะบอก
เลยวาลูกใหญ สีแดงเขม กานเขียวสด (17 ส.ค. 2561)

  (26) รสชาตจิีด๊จาดและสสีนัแสบตากบัสสีมของเนือ้แซลมอนที่
เสิรฟบนใบตอง (22 มิ.ย. 2561)
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  (27) เนื้อวัวก็สีแดงสดมีมันแทรกกําลังดี (14 มิ.ย. 2561)

จากตัวอยางที่ (25) มีการใชคําเรียกสีแดงและเขียว มาอธิบายสีของผล
เชอรรีแ่ละกานของเชอรรีเ่พือ่สือ่ความวาเชอรรีน่ัน้ยงัสดและใหมอยู ผลและกาน
จึงคงมีสีดังกลาว สวนตัวอยางที่ (26) มีการใชคําเรียกสีสมมาอธิบายสีของเนื้อ
ปลาแซลมอน ทัง้นีเ้พือ่สือ่ความวาเนือ้แซลมอนยังคงสดใหมอยูจงึยงัคงมสีกีลาว 
และตัวอยางที่ (27) มีการใชคําเรียกสีแดงมาอธิบายสีของเนื้อวัว ทั้งนี้เพื่อสื่อ
ความวาเนื้อวัวยังคงสดและใหมอยู จึงยังคงมีสีดังกลาวอยู

2. การใชคําเลียนเสียง
คําเลียนเสียง (Onomatopoeia) หมายถึงคําที่ใชเรียกเสียงตางๆ ทั้งนี้

อาจเปนเสียงอุทาน หรือเสียงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติก็ได (Fahnestock, 2011: 
51-52) จากการศึกษาการใชภาษาในเพจอาหารนี้ พบการใชคําเลียนเสียง
ธรรมชาติ ทั้งที่เปนเสียงของการปรุงอาหาร เสียงในขณะท่ีรับประทานอาหา
รนัน้ๆ หรอืเสียงของรางกายทีต่องการอาหาร ทัง้นีเ้พือ่กอใหเกดิภาพของอาหาร
ในใจของผูอาน ดังตัวอยาง  

 (28) หนีบบรรดาเน้ือๆมาปงใหเสียงซูว (16 ส.ค. 2561) 

 (29) ไขปลาหมกึเอ็นแกวเคี้ยวแลวกรึบๆ (13 ส.ค. 2561) 

 (30) เปนยงัไงกันบางคะ ทองรองจอกๆกนัเลยละซ่ี (18 ส.ค. 2561)

จากตัวอยางที่(28) พบการใชคําวา “ซูว” ซึ่งเปนคําเลียนเสียงของเนื้อ
สดที่วางลงบนกระทะเตาถานที่รอน สวนตัวอยางที่ (29) พบการใชคําวา 
“กรึบๆ”ซึ่งเปนคําเลียนเสียงที่เกิดขึ้นขณะที่เคี้ยวเอ็นแกวของไขปลาหมึกและ
ตัวอยางที่ (30) พบการใชคําวา “จอกๆ” ซึ่งเปนคําเลียนเสียงรองของทองเมื่อหิว
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3. การใชถอยคําที่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบ 
ถอยคําทีม่คีวามหมายเชิงเปรยีบเทยีบ หมายถงึถอยคาํทีส่ือ่ความหมาย

ไมตรงตามตัวอักษร หากแตเปนการนําความหมายใดความหมายหน่ึงของรูป
ภาษามาใชในเชงิเปรยีบเทยีบกบัอกีสิง่หนึง่ ทัง้นีเ้พือ่อธบิายความหรอืกอใหเกดิ
ภาพขึ้นในความคิด จากการศึกษาภาษาที่ใชในเพจอาหาร พบการใชถอยคําที่มี
ความหมายเชิงเปรียบเทียบ 2 ลักษณะ คือการใชสํานวน และการใชอุปลักษณ 
มีรายละเอียดดังนี้ 

 3.1 การใชสํานวน
 สํานวน หมายถึงถอยคําที่กลาวมาชานานแลว มีความหมายไมตรง

ตามตัวอักษร หรือมีความหมายในเชิงเปรียบเทียบ หรืออุปมาอุปมัยจากการ
ศึกษาการใชภาษาในเพจ“ชีวิตติดรีวิว” พบใชสํานวนดังนี้

  (30) วันนี้เจไปขับรถเลนแถวสวนผัก ตาเหยี่ยวนักรีวิวอยางเจ
ก็ไปสะดุดตากับรานกวยเตี๋ยว (10 ก.ค. 2651)

  (31) ยงัมขีองหวานตบทายไวลางปากกนัดวย อยางไอศกรมีใน
นํ้าเตาหู (29 ส.ค. 2561)

  (32) แอบกระซิบสําหรับคอเบียร รานน้ีก็มีบุฟเฟตเบียร (17 
ส.ค. 2561)

จากตัวอยางท่ี (30) ปรากฏการใชสาํนวน“ตาเหย่ียว” ซึง่หมายถึง ตาไว
หรือตาแหลมคม ทัง้นีเ้พ่ือเปรียบเทียบสายตาของผูเขียนวาดเีฉกเชนเดียวกับตา
ของเหยีย่ว จงึพบรานกวยเตีย๋วทีอ่รอยไดตวัอยางที ่(31) ปรากฏสาํนวน“ลางปาก” 
ซึ่งหมายถึงการกินของหวานเล็กๆนอยๆภายหลังการกินอาหารคาวทั้งนี้เพื่อสื่อ
ความวาใหรบัประทานของหวานอยางไอศกรีมในน้ําเตาหูหลังจากท่ีรบัประทาน
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อาหารจานหลักแลว และตัวอยางที่ (32) ปรากฏสํานวน “คอเบียร” ซึ่งหมาย
ถึงคนท่ีชอบด่ืมเบียรมากท้ังนี้เพื่อสื่อความวารานอาหารดังกลาวนี้ ซึ่งเปนราน
บุฟเฟตเบียรนั้น นาจะเปนที่ชื่นชอบของบุคคลกลุมดังกลาวนี้

 3.2 การใชอุปลักษณ 
 อุปลักษณ หมายถึงการเปรียบส่ิงสองส่ิง ซึ่งมีลกัษณะบางประการ

เหมือนกัน แตอยูตางแวดวงความหมายกัน โดยสิ่งท่ีนํามาเปรียบเรียกวา“แบบ
เปรยีบ”(vehicle) สวนสิง่ทีถ่กูเปรียบเรียกวา “สิง่ทีถ่กูเปรียบ” (tenor) (Fahne-
stock, 2011:104) จากการศึกษาการใชภาษาในเพจ“ชีวิตติดรีวิว” พบการใช
อุปลักษณเพื่อถายทอดความคิดหรือใหรายละเอียดของอาหารหรือรานอาหาร 
โดยเฉพาะปริมาณและขนาดของอาหารอันทําใหผูอานเห็นภาพเหลานี้แจมชัด
ยิ่งขึ้น นํามาซึ่งการตัดสินใจใชบริการ ดังตัวอยาง 

  (33) “ขนทพัอาหารมาขนาดน้ี ทัง้เนือ้ ทัง้ของกินเลน คุมขนาด
นี้ เจไมรีวิวไมไดนะคา” (1 มิ.ย. 2561)

  (34) “เพลิดเพลินไปกับการทานกองทัพบุฟเฟทะเล โดยมีพล
กําลังเปน กุงสดๆ ตัวเปนๆ ไซสใหญจาํโบ ปูเลสดๆ สงตรงจากอันดามัน ปูมา
ไข หอยนางรม แมงดาจานไขแนน ยังมีอีกหลายกําลังพลที่เด็ดๆ เจของยกมา
เพียงเทานี้” (15 ส.ค. 2561)

  (35) “วันนี้เจไมไดพาไปตะลุยกินอาหารที่ไหนนะคะ” (9 ส.ค. 
2561)
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จากตัวอยางท่ี (33) และ (34) คาํวา “ทพั” “กองทัพ” “กาํลงัพล” และ 
“พลกําลัง” เปนคําที่อยูในแวดวงความหมายของสงคราม หมายถึงกองทหาร 
มากลาวถึงอาหาร ทั้งนี้เพ่ือตองการเปรียบใหเห็นถึงปริมาณของอาหารหรือ
วัตถุดิบที่มีจํานวนมากเฉกเชนเดียวกับจํานวนทหารในกองทัพ สวนตัวอยางที่ 
(35) คําวา “ตะลุย” เปนคําที่อยูในแวดวงความหมายของสงคราม หมายถึงการ
เคลื่อนที่บุกเขาไปโดยไมหยุด มาใชกลาวถึงการรับประทานอาหาร ทั้งนี้เพื่อ
ตองการเปรยีบเทยีบใหเหน็ถงึการรบัประทานอาหารหลายรานอยางตอเน่ืองโดย
ไมหยดุ ซึง่เปรียบไดกบัการท่ีทหารตะลุยฝาเขาไปในทัพของศัตรูโดยไมหยดุเชน
เดียวกัน 

4. การใชถอยคําแสดงการสงเสริมการขายในเชิงบวก 
การใชถอยคาํสงเสรมิการขาย หมายถึงการใชถอยคาํทีด่งึดดูความสนใจ

หรือโนมนาวใจใหผูอานเกิดการตัดสินใจใชบริการรานอาหาร ทั้งการลดราคา 
การเพิ่มปริมาณของสินคา การบริการในรูปแบบท่ีพิเศษไปจากปกติทั่วไป หรือ
การใหของสมนาคุณเปนการแลกเปลี่ยน ดังตัวอยาง

 (36) ทีส่าํคญัชวงน้ีทีร่านเขามโีปรโมชัน่พเิศษกบัชดุซีฟูดใหญ (Sea-
food Set L) เพียง 319 บาท จากราคาปกติ 399 บาท ตั้งแตวันนี้ – 31 ส.ค. 
2561 (3 ส.ค. 2561)

 (37) จัดโปรฯอีกแลว Starbucks ซื้อ 1 แถม 1 (20 ส.ค. 2561)

 (38) ตอนนี้มีโปรฯ MEGA SALMONDON ลด 50% (3 ส.ค. 2561)

จากตวัอยางที ่(36) มกีารใชถอยคาํสงเสรมิการขายท่ีชดัเจน ดงัถอยคาํ
วา “โปรโมช่ันพิเศษ” ซึ่งเปนการเสนอราคาของอาหารที่ถูกไปจากปกติ หรือใน
ตัวอยางที่ (37) มีการใชถอยคําสงเสริมการขาย “ซื้อ 1 แถม 1” กลาวคือ หาก
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ลูกคาซ้ือเคร่ืองด่ืมชนิดใดใด ก็จะไดเคร่ืองด่ืมนั้นอีกแกวโดยไมเสียคาใชจายแต
อยางใด และตวัอยางที ่(38) เปนการใชถอยคาํสงเสรมิการขายดวยการลดราคา
ใหแกลูกคาหาสิบเปอรเซ็นตจากราคาอาหารที่รับประทาน 

5. การใชมูลบท
มลูบท คอื การใชภาษาเพือ่สือ่ความรูหรือความเชือ่ทีม่มีาอยางยาวนาน 

โดยที่ไมตองเอยถึงเรื่องนั้นโดยตรง อาจมีบางคําศัพทหรือบางวลีที่ทําใหนึกถึง
ความหมายของคาํศพัทหรอืวลนีัน้ในทศิทางอืน่ (ศริพิร ภกัดีผาสขุ, 2561) ผูวจิยั
พบการใชมูลบทในเพจ ชีวิตติดรีวิว ที่มีความสัมพันธกับการนําเสนออาหาร พบ
คําที่สื่อถึงมูลบท ไดแกคําวา ตํานาน โบราณ เกาแก ยอนยุค สูตรด่ังเดิม เจาเกา
เจาเดิม ตนตําหรับ ดังตัวอยาง

 (39) “นํ้าซุปสูตรตนตําหรับรสชาติกลมกลอม” (3 ส.ค. 2561)

 (40) “หมูทอดใสเขง อรอยยอนยุคสูตรโบราณ” (26 ส.ค. 2561)

 (41) “ผัดไทยยอนยุคสูตรดั่งเดิม” (26 ส.ค. 2561)

 (42) “รานอีสานรสเด็ด ความแซบระดับตํานาน” (9 ส.ค. 261)

จากตัวอยางท่ี (39)-(42) พบคําที่ใชมูลบทไดแกคําวา “ตนตําหรับ” 
“โบราณ” “ดั่งเดิม” “ตํานาน”คําเหลานี้เปนคําที่ทําใหผูอานเกิดความเชื่อวา
เปนสิง่ทีม่มีานาน จะตองดแีละไมธรรมดา ในการศกึษาวจิยัผูเขยีนไดใชคาํเหลา
นี้เพื่อแสดงใหเห็นถึงท่ีมาของอาหาร ดังนั้นจึงตองมีความอรอยเปนอยางมาก 
ถึงสามารถสืบทอดตอมาไดอยางยาวนาน 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

การวิจยัในครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษากลวธิทีางภาษาในการโนมนาว

ใจในเพจ “ชีวิตติดรีวิว” ซึ่งเก็บขอมูลระหวางวันที่ 1 มิถุนายนถึงวันที่ 28 

สงิหาคม พ.ศ. 2561 ดวยวิธกีารวิเคราะหกลวิธกีารใชภาษา (textual analysis) 

ท้ังในระดบัคําและขอความจากการศกึษาพบกลวิธทีางภาษาท่ีใชในการโนมนาว

ใจผูอานใหเกิดการตัดสินใจเลือกใชบริการรานอาหารตางๆ จํานวน 5 กลวิธี 

ไดแก การใชคาํทีม่คีวามหมายเชงิบวกทีเ่กีย่วของกบัอาหาร ทัง้รสชาต ิผวิสมัผสั 

กลิน่ คณุภาพ ปรมิาณ ขนาด และส ีการใชคาํเลยีนเสยีงธรรมชาติ การใชถอยคาํ

ทีม่คีวามหมายเชงิเปรยีบเทยีบ การใชถอยคาํแสดงการสงเสรมิการขาย และการ

ใชมูลบท

จากผลการวิจยัขางตนชีใ้หเหน็วาภาษาท่ีเจาของเพจ “ชวีติตดิรวีวิ” ใช

นัน้ ทาํใหเกดิจนิตภาพหรอืภาพในความคดิทีเ่กีย่วกบัอาหารไดอยางแจมชดั โดย

เฉพาะเฉพาะการใชคําท่ีมีความหมายเชิงบวกผานประสาทสัมผัสท่ีสัมพันธกับ
การรับประทาน ทัง้การล้ิมรสในคําเรยีกรสเชิงบวก การสัมผัสในคําเรียกผิวสมัผัส
เชิงบวก การไดกลิ่นดังในคําเรียกกลิ่นเชิงบวก และการมองเห็นดังในคําเรียกสี 

ท้ังนี้เนื่องจากในขณะรับประทานอาหารน้ัน ผูรับประทานตองอาศัยประสาท

สมัผสัตางๆ ในการประเมินคาของอาหารน้ันๆ ดวยเหตุนีจ้งึมกีารนําคาํทีส่ามารถ
สื่อความหมายในเชิงบวกเกี่ยวกับการรับประทานอาหารผานประสาทสัมผัส
ตางๆ ของอาหารมาใชเพือ่นําเสนอภาพของอาหารท่ีกาํลงัโฆษณาประชาสัมพนัธ 

เม่ือเปรียบเทียบกับงานวิจัยของ สุทธาทิพย อรามศักดิ์ (2551) และนพวัฒน 
สวุรรณชาง (2553) ทีศ่กึษาการโฆษณาสนิคาประเภทแฟชัน่เครือ่งแตงกายและ

โฆษณาในนิตยสารสุขภาพตามลําดับแลว กลับปรากฏการใชคําที่มีความหมาย

เชิงบวกผานประสาทสัมผัสในงานวิจัยทั้งสองงานในจํานวนที่นอยกวา    
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นอกจากนี ้ผูวจิยัยงัสังเกตเหน็วา กลวธิกีารใชมลูบทเปนอกีกลวธิทีีโ่ดด

เดนในการโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจเกี่ยวกับอาหารและรานอาหาร อีกทั้งยัง

สะทอนการรบัรูและชดุความคดิของคนในสงัคมไทยไดเปนอยางดวีา รานอาหาร

ที่รสชาติดีนั้นจะตองเปนรานท่ีใหบริการมานาน ดังปรากฏในการใชมูลบทใน

ถอยคําตางๆ เชน ตนตํารับ โบราณ ดั้งเดม ตํานาน เปนตน เพราะเช่ือวาหาก

เปนรานทีเ่ปดใหบรกิารมานาน ยอมมคีวามชาํนาญและเชีย่วชาญในการปรุง รวม

ทั้งมีเคล็ดลับในการปรุงอาหารใหมีรสชาติดี ดวยเหตุนี้จึงมีการนํามูลบทตางๆ 

เหลานี้มาใหในการโฆษณารานอาหารอยูเสมอ    

กลวิธีการใชถอยคําแสดงการสงเสริมการขาย ก็เปนอีกกลวิธีหนึ่ง ที่

ดึงดูดความสนใจของผูอานหรือกลุมเปาหมาย โดยเฉพาะประเด็นความคุมคา

ระหวางอาหารกับราคาของอาหารนั้น หากมีการลดราคาหรือเพ่ิมปริมาณของ

สนิคา กจ็ะยิง่ทาํใหผูอานหรอืกลุมเปาหมายนัน้ตัดสนิใจไดอยางรวดเรว็ขึน้ ดงัท่ี 

Janoschka (2004: 146) ทีไ่ดกลาวถงึกลวธิกีารโนมนาวใจหรอืดงึดดูใจกลุมเปาหมาย
หรือลูกคาในเว็บไซตที่มักพบบอยคือการเลนเกมและการสงเสริมการขายดวย
การใหสทิธิพเิศษอยางสวนลด แตกระนัน้กด็สีทิธพิเิศษดงักลาวมกัถกูจาํกดัดวย

เงื่อนไข เชน วันและเวลา เปนตน และสอดคลองกับงานวิจัยของนพวัฒน สุวรรณ

ชาง (2553) ที่พบกลวิธีดังกลาวนี้ในโฆษณาในนิตยสารสุขภาพเชนกัน 

อยางไรก็ดี การวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาเพจอาหารเพียงเพจเดียว
เทานัน้ จงึควรมกีารศกึษาเพจทีโ่ฆษณาประชาสมัพันธอาหารและรานอาหารอืน่ๆ 
เพ่ือเปรียบเทียบวาพบกลวิธทีางภาษาเฉกเชนเดียวกับงานวิจยันีห้รือไม หรืออาจ

มีการใชกลวิธีอื่นที่แตกตางกันออกไป

 



 44    วารสารฟาเหนือ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เอกสารอางอิง

นพวฒัน สวุรรณชาง. (2553). การใชภาษาโนมนาวใจในบทโฆษณาในนติยสาร

สุขภาพ (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพมหานคร: 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

ปราณี อานเปรื่อง. (2551). หลักการวิเคราะหอาหารดวยประสาทสัมผัส.

กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย.

ปรีชา วัฒนวิศิษฏสิริ. (2543). การวิเคราะหกลวิธีและการใชภาษาโฆษณา

รถยนตในหนังสือพิมพไทยรัฐ พ.ศ. 2541 (วิทยานิพนธปริญญามหา

บัณฑิต). กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยหอการคาไทย. 

พมิพเพญ็ พรเฉลิมพงศ และนิธยิา รตันาปนนท. (2559). คณุภาพอาหาร. สบืคน

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561, จากเว็บไซต: www.foodnetworksolu-

tion.com. 
ราชบัณฑิตยสถาน. (2552). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542.

สืบคนเม่ือวันที่ 23 ตุลาคม 2561, จากเว็บไซต:http://rirs3.royin.
go.th.

สทุธาทิพย อรามศักดิ.์ (2551). กลวธิกีารเขียนเพือ่โนมนาวใจในคอลัมนหมวด

แฟชั่นในนิตยาสาร SPICY,
พ.ศ 2549 (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย.

ศิริพร ภักดีผาสุข. (2561). ความสัมพันธระหวางภาษากับอัตลักษณและ
แนวทางการนํามาศึกษาภาษาไทย. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย.



วารสารฟาเหนือ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   45

Fahnestock, J. (2011). Rhetorical Style: the of language in persua-
sion. New York: oxford University Press. 

Janoschka, A. (2004). Web Advertising: New forms of communica-
tion on the internet. Amsterdam: John Benjamin Publishing.

Szatowski, P. E. (2014). Language and Food.Amsterdam: John Ben-
jamins Publishing.

Wilcox, D.L. and Cameron, G.T. (2012). Public relations: strategies 
and tactics. Boston: Allyn and Bacon.



 46    วารสารฟาเหนือ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

กลวิธีการพูดชักจูงใจในนวนิยายเรื่อง

“ผูหญิงคนน้ันชื่อบุญรอด” ของ โบตั๋น

Tactically speaking persuasive in The novel 
“Poo Ying Kon Nan Chue Boon Rord” of Botan

ประภาพร ธนกิตติเกษม 
Prapaporn Tanakittikasame  

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, อาจารยประจําหมวดภาษา
กลุมวิชาศึกษาทั่วไป, สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

โทร. 093-2397923 E-mai l: Pumpim111@gmail.com

บทคัดยอ

การวิเคราะหกลวธิกีารพูดชกัจงูใจของตัวละครในนวนิยายเร่ือง ผูหญงิ
คนนั้นชื่อบุญรอด ของ โบตั๋น ผูวิจัยใชแนวคิดคําและความหมายของคํา ของ 
เปลื้อง ณ นคร (2514 : 41-46) รวมกับแนวคิดการใชวาทศิลปในการชักจูงใจ 
ของ ศักดา ปนเหนงเพ็ชร (2552 : 108-575) แนวคิดทวงทํานองการเขียนเพื่อ
ชักจูงใจ ของ ธิดา โมสิกรัตน (2555 : 196) และศิลปวิธีการพูดชักจูงใจ ของ วร
วรรธน ศรียาภัย (2560, หนา 177) เพื่อศึกษาวิเคราะหกลวิธีการพูดชักจูงใจ
ของตัวละครในนวนิยายของ โบต๋ัน เรื่อง ผูหญิงคนนั้นชื่อบุญรอด ในบริบทการ
สื่อสารดวยการพูดชักจูงใจมีและโนมนาวใจสัมฤทธ์ิผล ผูพูดมีกลวิธีอยางไรจึง
ทําใหเขาใจกันไดทั้งสองฝาย

จากการศึกษากลวิธกีารพูดชกัจงูใจของตัวละครท้ังชายและหญิง พบวา
เม่ือเกดิปญหาไมเขาใจกนัระหวางสองฝาย การพดูเพือ่ลดความขัดแยงและเสริม
ความเขาใจกันจึงนําไปสูการพูดชักจูงใจ ผลการวิจัยพบวากลวิธีการพูดชักจูงใจ
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ของตัวละครในนวนิยายปรากฏ 3 ดาน ไดแก การใชคําและความหมาย การใช
วาทศิลป และทวงทํานองการเขียน 

คําสําคัญ : กลวิธีการพูดชักจูงใจ, นวนิยาย, ผูหญิงคนนั้นชื่อบุญรอด, โบตั๋น

Abstract 

Analysis techniques of persuasive speech of the characters 
in the novel. Poo ying kon nan chue Boonrod researchers used the 
words and the meaning of words of Pleung na nakorn (2514: 41-46), 
in conjunction with the use of rhetoric in persuading of Sakda 
Pannengpetch (2552: 108-575), the concept of writing melodies to 
convince of Thida Mosikarat (2555: 196) and the art of persuasive 
speech of Warrawat Sriyabhaya (2560, p.177) to analyze the rhetorical 
strategies of persuasive character in the novel, the story of Poo ying 
kon nan chue Boonrod. In the context of communication by speaking 
with a persuasive and convincing achievement. Say there are 
strategies, however, the two parties have understood from the 
speech persuasive tactics of character, both men and women. When 
the problem was not between the two parties. Speaking to minimize 
conflict and promote mutual understanding, thus leading to a 
persuasive speech. The results showed that tactically speaking the 
influence of fictional characters appearing three areas: the use of 
words and meanings. Using rhetoric And writing melodies  

Keywords : Tactically speaking persuasive, novel, Poo ying kon nan 
chue Boonrod, Botan
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บทนํา

บทพูดของตัวละครในนวนิยายที่ตองใชภาษาชักจูงใจอีกฝายใหเชื่อถือ
หรือคลอยตาม โดยที่เนื้อเรื่องมีความสมจริง ตัวละครราวกับมีชีวิตอยูจริงนั้น 
ภาษาทีใ่ชในการเขยีนเปนการแสดงความสามารถของผูเขยีนไดเปนอยางด ีกลวธิี
ถายทอดอารมณเรื่องราวและความรูสึกตางๆ ของตัวละครลวนตองอาศัยภาษา
เปนสื่อ การเลือกสรรคําใชในการเขียน ถอยคํามีพลัง สรางความประทับใจ ให
อารมณความรูสึกชวนติดตามอาน

โบตัน๋ เปนนกัเขยีนนวนยิายทีม่คีวามสามารถสงูยอมเขาถงึศลิปวธิแีละ
หวัใจของการเขยีนนวนยิาย การเลอืกใชภาษาไดเหมาะสมกบับรบิทการพดู ทาํให
ผูอานเกดิอารมณรวมโอนออนและคลอยตาม ผลงาน ตพีมิพไดรบัความนิยมและ
ไดรับรางวัลเปนจํานวนมาก นวนิยายถูกนําไปผลิตเปนภาพยนตรและละคร
โทรทัศน งานเขียนของโบต๋ันมีความโดดเดนทั้งในดานองคประกอบของการใช
ภาษา กลวิธีและการถายทอดเรื่องราว มีศิลปวิธี มีสุนทรียะ ดวงมน จิตรจํานงค 
(2541 : 12) อธบิายไววานวนยิายเปนงานเขยีนทีใ่ชภาษาเปนวสัดตุองอาศยัพลงั
ทางสุนทรยีะดงึดดูผูอานใหเขาถึงความคดิและอารมณสอดคลองกบัแนวคดิของ
บทบาทของภาษาในวรรณคดีและสุนทรียภาพในภาษานั้นเปนส่ิงที่สอดคลอง
ของเก่ียวกนัอยางแนบแนน สนุทรยีภาพเปนเคร่ืองสือ่สารท่ีเราสมัผสัทางอารมณ 
ภาษาที่มีสุนทรียะจึงเปนภาษาที่มีบทบาทในการสื่อสารสมจุดประสงคของผู
สรางสรรคงานวรรณศิลป นักเขียนจึงตองสรรถอยคําเพื่อใหเกิดความไพเราะ
หรือเพ่ือแสดงออกความนึกคิดของตนและทําใหผูอานเขาถึง นักเขียนนวนิยาย
ที่มีความสามารถยอดเยี่ยมในการถายทอดอารมณตัวละครที่ผูกและเชื่อมโยง
เรื่องราวดวยการเขียนอยางมีศิลปะจะทําใหเนื้อหาตอเนื่องและดูสมจริง ระดับ
ความสามารถของผูประพนัธทีจ่ะทาํใหเรือ่งกลมกลนืและเคลือ่นไหวอยางลงตวั 
เนือ้หาเร่ืองสมดุลไมมากไมนอยจนเกินไป ทาํใหผูอานรับอรรถรส สนุทรียรสและ
เกิดความประทับใจจากการอาน ศลิปะการพูดชกัจงูใจเปนวสัดทุางภาษาสําคัญ
อีกประการหนึ่งในการสรางสุนทรียะในนวนิยาย
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นวนิยายเรื่อง ผูหญิงคนนั้นชื่อบุญรอด เปนเรื่องของผูหญิงที่เกิดและ
เตบิโตในครอบครวัทีม่ฐีานะยากจน แมของบุญรอดรกัลกูไมเทากนั แมใหบญุรอด
ออกจากโรงเรียนเพื่อไปทํางานหาเลี้ยงครอบครัวเหมือนพี่สาวชื่อบุญลํ้า ทุกคน
รอบขางกายบุญรอดใชชีวิตไรคุณคาแตกตางจากบุญรอดท่ีดูภาพลักษณรายแต
จรงิแลวตวัตนเปนคนจติใจด ีหยิง่ทะนงในศกัดิศ์รขีองตนเอง เธอไมเลอืกเสนทาง
อาชีพเหมือนพ่ีๆ เชน บุญลํ้าเลือกขายบริการ พี่ชายสิ้นคิดขายฝากที่นาของ
ครอบครัวและไมมีเงินไปไถคืนจนถูกยึด ทุกคนไมเหมือนบุญรอด เธอมีจุดยืน
ของชีวติ สดุทายเธอพิสจูนใหทกุคนเห็นวาเธอเปนผูหญงิท่ีมคีณุคา เธอดูแลนองๆ 
ทีอ่ยูในวยัหวัเลีย้วหวัตอของชวีติ เธอสนบัสนนุสงเสรมินองใหมอีาชพีตามความ
ถนัด ในนวนิยายเรื่องนี้นั้นบุญรอดตองใชการพูดชักจูงใจแมใหยอมรับเหตุผล
และการตัดสินใจของเธอ บุญรอดชักจูงใจนองๆ ของเธอใหดําเนินชีวิตใหเติบโต
และกาวหนา เธอตองพูดชักจูงใจบุคคลแวดลอมใหคลอยตาม เชื่อและยอมรับ
เธอ เธอใชวิธีการชักจูงใจดวยความกลาหาญ เด็ดเดี่ยว และเปนแบบฉบับของผู
หญิงที่กลาคิด กลาทํา กลาตัดสินใจ

การพูดชักจูงใจของตัวละครในเรื่องมีความสมจริง มีเหตุผล นาเชื่อถือ 
มีวาทศิลป  คําหรือประโยคมีความหมาย การใชถอยคําและชั้นเชิงการใชภาษา
ถายทอดเรือ่งราว นกัเขยีนสรรคาํใชใหเหมาะสมกับบริบทการใชภาษาโดยคาํนงึ
ถึงจังหวะและความนุมนวลในนํ้าเสียงของคํา 

ดวยเหตผุลดงักลาวขางตน ผูวจิยัจงึสนใจศกึษานวนยิายเรือ่ง ผูหญงิคน
นั้นชื่อบุญรอด ของโบตั๋น ในดานการพูดชักจูงใจวามีศิลปวิธีชักจูงใจอยางไรจน
ทําใหภาพตัวละครเหมือนมีชีวิต ชวนติดตามอาน

วัตถุประสงคของการวิจัย

เพื่อวิเคราะหกลวิธีการพูดชักจูงใจของตัวละครในนวนิยายของโบตั๋น 
เรื่อง ผูหญิงคนน้ันชื่อบุญรอด
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ขอบเขตการวิจัย

ศึกษาจากนวนิยายเร่ืองผูหญิงคนน้ันชื่อบุญรอด ของโบต๋ัน นวนิยาย
เรือ่งนีต้วัละครทัง้ตัวละครหลกัและตวัละครรองมีการใชภาษาชกัจงูใจอยางเดนชดั 
เนื้อหานวนิยายมีความโดดเดนในดานศิลปวิธีการชักจูงใจ นวนิยายเรื่องนี้ไดรับ
การตีพิมพซํ้ามากกวา 3 ครั้งขึ้นไป เปนนวนิยายที่ไดรับรางวัลชมเชยประจําป 
2524 จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสอืแหงชาติ งานสปัดาหหนงัสอืแหงชาติ ได
รับเลือกเปนหนังสืออานนอกเวลาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและได
รับเลือกทําเปนบทภาพยนตร บทละครและแพรภาพทางโทรทัศนมากกวา 3 ครั้ง 

นิยามศัพท
การพูดชักจูงใจ หมายถึง การกลาวชักจูงใจของตัวละคร ดวยการใช

สุนทรียภาพทางภาษา กลวิธีทางภาษาดวยการใชองคประกอบของชักจูงใจ ใช
กลวิธีชักจูงใจ เพื่อมุงผลการพูดชักจูงใจของตัวละคร  

ผลการวิจัย
 ผูวิจัยประยุกตแนวคิดเรื่องคําและความหมายของคํา ของ เปลื้อง ณ 
นคร (2535 : 66-78) รวมกับแนวคิดการใชวาทศิลปในการชักจูงใจ ของ ศักดา 
ปนเหนงเพ็ชร (2552:108-575) แนวคิดทวงทํานองการเขียนเพื่อชักจูงใจ ของ 
ธิดา โมสิกรัตน (2555, หนา 196) และศิลปวิธีการพูดชักจูงใจ ของ วรวรรธน 
ศรียาภัย (2560, หนา 177)

1. การใชคําและความหมาย เปนส่ิงที่ผูเขียนตองคํานึงถึง เพื่อทําให
ผู อานเขาใจชัดและเขาใจตรงตามความประสงคของผูเขียน ไมทําใหผู อาน
คลุมเครือตีความหมายไปไดหลายทาง คําบางคํามีความหมายใกลเคียงกันมาก 
ผูเขียนตองเลือกใชคําที่มีความหมายใกลเคียงกับสิ่งที่ตองการที่สุด มีปรากฏ 5 
ลักษณะ ดังน้ี
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 1.1 ความหมายชัดเจน คือ บทเจรจาท่ีมีความหมายโดยตรง ไม
คลุมเครือ ชัดเจน ตัวอยาง บุญรอดพูดกับบุญสิน 

 “ถารักจะเรียนจริงก็อยายอทอ ถึงจะไมไดเขามหาวิทยาลัยก็เถอะ 
วนัหนึง่เราอาจจะไดมกีจิการของเราเอง เราอาจจะไดเปนเถาแกเองกไ็ด” (โบตัน๋, 
2543 : 54-55)

บุญรอดดูแลนองชายสองคน คนแรกคือบุญสิน จากเนื้อความ บุญรอด
เลือกชักจูงใจบุญสินนองชายดวยการพูดตรงไปตรงมา ประโยคมีเหตุผลและ
ความหมายชัดเจน กลาวคือ ตองรักและมุมานะตั้งใจในการเรียนหนังสือ แมวา
จะไมไดเรยีนระดบัมหาวทิยาลยัแตกส็ามารถประสบความสาํเรจ็ในอาชพีได ขอ
เพียงมุงมั่น ตั้งใจและใชความรูทํามาหาเลี้ยงชีพ รูจักเก็บ บริหารจัดการและ
จัดสรรคาใชจายใหเหมาะสม

 1.2 เนื้อความเปรียบเทียบ คือ บทพูดท่ีมีการใชแนวเทียบ ไมพูด
ตรงไปตรงมา ชวนใหคิดและประจักษรูดวยตนเอง ดังตัวอยาง บุญรอดพูดกับ
บุญทํานองชาย

 “ขืนมึงไมเอาถานยังงี้ อีกหนอยจะตองขอทานเขากิน ไมก็ไปเปน
โจร” (โบตั๋น, 2543 : 54-55)

บุญรอดตองการพูดชักจูงใจบุญทําผูเปนนองชายดวยการเปรียบเทียบ
แบบอิงแนวเทียบ หากบุญทาํไมตัง้ใจเรียนก็เปรียบด่ังคนไมเอาถาน เปรียบเทียบ
กับนิสัยคนท่ีไมเอาการเอางานหรือไมตั้งใจเรียนเอาแตเลนวาเปนคนไมเอาถาน
หรือเด็กไมเอาถาน 

 1.3 เนนคาํซํา้คาํ คอื การเนนคาํท่ีมคีวามหมายเดยีวกนัและตองการ
เนนความหมายเปนพิเศษดวยวิธีการเนนคําซํ้าคํา ดังตัวอยาง โรเบิรตพูดกับ
บุญรอด
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 “ความเห็นตรงกันเขาเรียกวาทัศนะ มันสําคัญกวารสนิยมเรื่อง
อาหาร เรื่องเส้ือผา ไมงั้นผูชายอเมริกันจะแตงงานกับผูหญิงตะวันออกไดยังไง” 
“แตงกันแลวก็เลิก ทัศนะของฝรั่งอยางพวกคุณมองผูหญิงไทยอยางวัวควายหมู
เนื้อ ซื้อไดขายไดเชาได” “ก็เพราะทัศนะยังไมตรงกันนะซี ผูหญิงพวกนั้นมีทัศนะวา
เงนิคอืพระเจา ขอใหไดกอบโกยแลวกไ็ดใชเงนิ ใชแลวกห็มดไป” (โบต๋ัน, 2543 : 62)

โรเบิรตเลือกใชวิธีชักจูงใจบุญรอดดวยการเนนคําซํ้าคํา คําที่ใชเนนยํ้า
เปนพิเศษน้ันในขอความปรากฏคําวา ทัศนะ โรเบิรตเนนคําซํ้าคํา ความหมาย
ของคําวาทัศนะที่โรเบิรตตองการสื่อนั้นมากกวาความชอบสวนตัวหรือรสนิยม 
ทศันะในการดาํเนนิชวีติคอืความเหน็ของคนสองคนทีค่ลายกนั คนสองคนพดูคยุ
กันดวยความเขาใจซึ่งกันและกัน ดังนั้นทัศนะจึงมีความสําคัญมากกวารสนิยม
เพราะเปนเรื่องของความคิดเห็นที่ตองคลายคลึงหรือตรงกัน

 1.4 การใชคาํเปรียบ คอื การใชคาํนอยแตกนิใจความมากและความ
หมายกวาง ใชในการเปรียบเทียบคน สัตว สิ่งของ หรือสถานที่ก็ได ดังตัวอยาง 
บุญรอดพูดกับบุญหลายผูเปนแม  

 “แมเลีย้งลกูชายเปนเทวดา เลีย้งลกูหญงิไวเปนขีข้า” (โบตัน๋, 2543 
: 188)

 บุญรอดเลือกวิธีพูดตําหนิอยางตรงไปตรงมาถึงวิธีการเล้ียงดูแลลูก
หลานของบญุหลาย เธอไมเหน็ดวยเพราะแมของเธอนัน้รักลกูรกัหลานไมเทากนั 
หากคนไหนที่แมรักแมก็จะตามใจ เห็นไดชัดจากชีวิตของบุญรอดเองท่ีแมไมรัก
ไมัชื่นชม ตรงขามกับพี่ชายพ่ีสาวท่ีไดรับความรักความเมตตาจากบุญหลาย
มากกวา
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 1.5 การใชถอยคําเชิงขัดแยง คือ การใชถอยคําที่มีความหมายขัด
แยงกับความเปนจริง ตองตีความ ผูเขียนไมใชคําตรงไปตรงมา การแสดงความ
รูสึกเชนนี้เปนการแสดงช้ันเชิงทางภาษาท่ีแยบยลในการพูดชักจูงใจ ดังตัวอยาง 
บุญรอดพูดกับครูอรพิน

 “แลวกฎหมายเชือ่คนมเีกยีรตมิากกวาคนตํา่ๆ อยางหนหูรือเปลาละ
คะ หนูวานังบุญรอดอยางหนูก็มีศกัดิ์ศรีเทาๆ กับเขาเหมือนกัน คุณปอมเขาหา
วาหนูไปนอนกับฝรั่งมาตอนที่หนูไปเชียงใหมคราวกอน แคเห็นหนูนั่งรถกลับไป
ที่รานกับโรเบิรตเทานั้นเอง หนูก็ตอกใหนะซี หนูไมงอหรอก ถึงไมทํางานกับเขา
หนูก็ไมอดตาย แตเขาคงตออีกนะแหละวาถาไมอดตายทําไมตองไปอยูกับนาย
โรเบิรต จริงๆ ที่จริงหนูจะทําขนมขายก็ได อยูกันไปเรื่อยๆ กับนองๆ เราอยูกัน
ไดตั้งหลายเดือน เหนื่อยแตก็มีความสุขดีแตพอเขาชวนหนูก็อยากเปล่ียนชีวิต
ของหนูมั่ง เพราะหนูชอบเขาไมนอยหรอก หนูรูตัววาหนูคงอยูกับผูชายไทยดีๆ 
ไมได ถาไดก็ไดอยางไมดีอยางนั้นหนูไมเอาดีกวา ผูชายไทยตอใหดีแคไหนเขาก็
คงรังเกียจถารูความหลังของหน”ู (โบต๋ัน, 2543 : 168-169)

 บญุรอดใชวธิกีารพดูโตตอบครอูรพนิดวยศลิปะการชกัจงูใจดวยการ
ใชโวหารเชงิขดัแยงทีแ่ยบคาย คนตํา่ๆ ในทีน่ีห้มายถงึบญุรอดทีม่าจากครอบครวั
ขนาดใหญที่ยากจน ทํางานรับจาง มีพี่สาวเปนผูหญิงขายบริการ แตถึงอยางไร
บุญรอดก็มีความทะนง หยิ่งในศักดิ์ศรีของตน บุญรอดแสดงใหเห็นวาบุญรอด
พึ่งพาตนเองได การรูจักทํามาหากินทําใหบุญรอดไมมีวันอดตาย การที่บุญรอด
มีใจเอนเอียงใหโรเบิรตไมใชเพราะเงินหรือตองการมีฐานะความเปนอยูที่ดีขึ้น 
แตเพราะความคิดและคานิยมของฝร่ังแตกตางจากผูชายไทย บุญรอดคิดวาคา
นิยมของผูชายไทยที่เพียบพรอม ทั้งชาติตระกูล ความรู ฐานะดีสวนใหญไม
ยอมรับผูหญิงอยางเธอเปนศรีภรรยาอยางแนนอน และเธอก็ไมปรารถนาจะมี
สามีเชนนั้น 



 54    วารสารฟาเหนือ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2. การใชวาทศิลปในการโนมนาวใจ

 2.1 การใชคําคลองจอง คือ การใชคําที่มีเสียงสระส้ันสระยาวหรือ
เสียงพยัญชนะ สัมผัสรับกัน ทําใหเกิดเสียงไพเราะ จดจํางาย

 ดังตัวอยาง บุญรอดพาแมไปดูตึกแถวที่เพิ่งกอสรางเสร็จ เธอชักจูง
ใจใหแมมาอยูดูแลกิจการ หากตึกเสร็จแลวบุญสินตองทํางานหนัก แมจะชวย
ดแูลตึกไดด ีหากบุญรอดไมอยูตองเดินทางติดตามสามี แตแมบญุรอดหวงบุญทิง้
ลูกชายคนเล็ก ทําใหบุญรอดนอยใจ การสนทนาจึงกลายเปนการทะเลาะกัน
เพราะความคิดเห็นขัดแยงกัน

 “ไอทิ้งมันก็ไมอยูแลว ไมรูหายไปไหน เปนตายรายดียังไงไมรู ตั้ง
หลายเดือนแลวไมสงขาวเลย…มึงไดดีแลวไมนึกถึงพี่ถึงนอง” “ฉันนะรึไมนึกถึง
พี่ถึงนอง นองก่ีคนๆ อีรอดรับเลี้ยงสงเสียเรียนหนังสือหมด ยังง้ีแลวจะเอายังไง 
หลานหัวแดงหัวดําก็เลี้ยงใหหมด…มันก็มีการมีงานทํา…พี่สะใภฉันจะมานั่งหนา
นวลแตงตัวรอผัวไมได ฉันไมยอมใหมาน่ังกินนอนกินหรอก” (โบต๋ัน, 2543 : 
186-188)

 บุญหลายและบุญรอดตางใชคําคลองจองในการพูดโตตอบกัน เสียง
และถอยคําท่ีคลองจองกนันัน้สรางความสุนทรียะทางภาษาและสรางอรรถรสใน
การใชภาษาส่ือสาร เพิ่มความสมจรงิในเนื้อหานวนิยาย

 2.2 การใชโวหารเปรียบเทียบอุปลักษณ คือ การเปรียบเทียบส่ิง
หนึ่งเปนอีกสิ่งหน่ึง ในที่นี้บุญรอดเปรียบตนเองเปนเมล็ดพันธุพืชที่ไมดี

 ดงัตวัอยาง ครอูรพนิไดยนิขาววาบญุรอดไปนอนคางอางแรมกบัฝรัง่ 
บุญรอดอธิบายใหครูอรพินเขาใจวาเธอไมไดทําเชนนั้น แตอยางไรก็ตามตอนนี้
เธอตัดสินใจอยูกินกับฝร่ังแลวและเธอไมคิดจะมีสามีเปนคนไทยดวย เธอคิดวา
ผูชายไทยไมยอมรับผูหญิงเชนเธอเปนภรรยาอยางแนนอน
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“ครอบครัวของเขาก็อาจจะรังเกียจหนูเพราะหนูมันมีพืชพันธุไมดี พี่
สาวเปนอีตัว มีหลานหัวแดงหัวดํา ตอใหพอแมเขาเห็นหนูดีเขาก็ยังไมอยากได
หนูเปนสะใภแนๆ เลย” (โบต๋ัน, 2543 : 168-169)

 บุญรอดเปรียบเทียบตนเองเปนพืชพันธุที่ไมดี เธอเปรียบเชนนั้น
เพราะครอบครัวของเธอพ้ืนฐานเปนคนยากจน ไมมกีารศึกษาสูง ฐานะทางสังคม
อยูระดับลาง ชีวิตหาเชากินคํ่า สวนพี่สาวก็เปนหญิงขายบริการ เธอจึงคาดเดา
วาผูชายไทยยอมไมรบัเธอเปนภรรยาไดอยางแนนอน เพราะคนในสงัคมไทยสวน
ใหญนั้นใจยังไมเปดกวางที่จะยอมรับในความแตกตางทางสถานะทางสังคม 

 2.3 คุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย คือ การใชถอยคํา
ยกยองผูมีความรู มีคุณธรรม มีความปรารถนาดีตอผูอื่น มีคุณคาควรแกการ
ยอมรับและยกยอง

 ดังตัวอยาง บุญรอดดูแลอุปการะหลาน เธอใหหลานออกกําลังกาย
และทํางาน เธอไมเคยปลอยใหหลานอยูวางๆ แมของบุญรอดไมพอใจเพราะไม
ตองการใหหลานลําบาก

 “งัน้กไ็มตองใหผูหญงิชวยทํามาหาเงินซ ีจะไดอยูทาํงานบานให ใคร
แบงวานั่นงานผูชายน่ีงานผูหญิง ทีผูหญิงละก็ทํานาทําไรทํางานกอสรางคาขาย
สารพัด ทําไมไมมีใครบอกวางานผูชาย ผูหญิงไมตองทํามั่งละ เห็นแตหาบคอน
เลีย้งลกูกันมาจนโต สมยัน้ีผูหญงิตองทํางานนอกบาน ผูชายก็ตองทํางานในบาน
จะไดชวยกัน แลวงานหุงขาวซักผานะเรอะงานผูหญิง แมเยี่ยมหนาออกไปมอง
คะโนนมั่งซิ ตาแปะขายกวยเต๋ียวขาวหมูแดง หุงขาวทํากับขาว ขายทุกอยาง 
รานซักรีดนั่นก็ผูชายทํา พอครัวผูชายถมไป ไมเห็นวางานผูหญิงเลย เขาหุงขาว
มันไกขายกันจนรวยแนะ” (โบต๋ัน, 2543 : 216-217)
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บญุรอดแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัความเทาเทยีมกนัระหวางชาย-หญงิ 
ผูหญิงและผูชายตางก็ตองชวยเหลือซึ่งกันและกัน การใชโวหารเดนในเร่ืองของ
คณุคาและศกัดิศ์รขีองความเปนมนษุย ดวยบญุรอดไมเหน็ดวยและใชวธิพีดูเพือ่
เปลี่ยนความคิดและทัศนคติของแม บุญรอดไมเห็นดวยที่จะยกหนาที่ในบานให
เปนของผูหญิงเทานั้น กาลเวลาเปลี่ยน ผูหญิงตองทํางานนอกบานเพื่อความอยู
รอดดังน้ันงานในบานจึงไมควรตกอยูที่ฝายหญิงเพียงฝายเดียว

 2.4 การใชโวหารอธิบายโวหารและยกตัวอยางประกอบ คือ การ
อธิบายเพื่อใหเขาใจและยกตัวอยางประกอบ ดังตัวอยาง โรเบิรตอธิบายให
บญุรอดฟงเพือ่ชักจงูใจใหเธอเขาใจและคลอยตามเขาวาเพราะเหตใุดเขาจึงเลือ่น
เวลาออกไปอีกหน่ึงปที่จะใหบุญสินเปดโรงงาน

 “ผมจะอธิบายใหฟง อยางเวลาเรามีลกู เลีย้งลูก พอแมทีด่รีกัลกูจริงๆ 
เวลาลูกไดดีสมใจพอแมก็มีความสุขจริงๆ เวลาทํางานคนที่รักงานก็จะดีใจท่ีงาน
ออกมาดี ไมใชเพียงแคงานเสร็จ อยางบุญรอดทําขนม ขนมออกมาดีนิ่มอรอยก็
ดใีจ ไมใชเพยีงแตขนมขายออกไปไดเทานัน้ไมพอ ตองดีสมใจดวย เขาใจไหม อิม่
ดวย ไมใชอิ่มเพียงไดเงินมาเลี้ยงชีวิต” (โบต๋ัน, 2543 : 161)

 จากเนื้อความโรเบิรตใชวิธีชักจูงใจบุญรอดใหคลอยตามดวยการ
อธิบายใหบุญรอดเขาใจ และยกตัวอยางใหประจักษชัดเพ่ือสนับสนุนความคิด
ของเขาที่ยับยั้งไมใหบุญรอดรีบรอนเปดโรงงานใหบุญสิน เขาคิดวาเลื่อนออกไป
อีกสักหนึ่งปจะดีกวา ความรับผิดชอบตอหนาที่เปนเร่ืองสําคัญและตองทําดวย
ใจรกั การทําดวยใจจะทําใหงานออกมาดีและประสบความสําเรจ็ ไมใชเลอืกทีจ่ะ
ทําทุกสิ่งใหเสร็จเพียงเพื่อหมดภาระหนาที่

 2.5 การใชบคุลาธษิฐาน คอื ภาษาทีใ่ชเปรยีบเทยีบสิง่ทีไ่มมชีวีติให
แสดงอากัปกิริยาของมนุษย ใชจินตนาการวาดภาพในใจ ดังตัวอยาง ครูอรพิน
พูดปรับทัศนคติบุญรอดใหมีมุมมองชายไทยในเชิงบวกมากขึ้น
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 “บุญรอดพูดอยางนั้นเธอก็หยามนํ้าใจผูชายไทยเสียหมดเมือง” 
(โบตั๋น, 2543 : 169)

 ครอูรพนิใชคาํวา “หยาม” ในทีน่ีผู้พดูตองการแสดงความคดิเห็นวา
ผูชายที่ไมไดเปนแบบท่ีบุญรอดกลาวหาเสมอไป คําวา หยามนํ้าใจ ตามความ
เปนจริงน้ําใจจะถูกหยามไมได เพราะนํ้าใจเปนนามธรรมไมไดเปนมนุษย แตใน
ที่นี้ หยามน้ําใจเปนการเปรียบเทียบอยางหน่ึงท่ีทําใหผู อานเกิดภาพในใจ 

 2.6 การใชอติพจน คือ ภาษาที่ใชกลาวเกินจริง ใชจินตนาการวาด
ภาพในใจ ความรูสึกนึกคิดซึ่งเปนนามธรรมเปนสิ่งที่จําเปนตองแสดงออกดวย
ถอยคําที่มีความหมายเกินจริง ดังตัวอยาง ครูอรพินพูดเพื่อเปลี่ยนทัศนคติการ
มองผูชายของบุญรอด 

 “บุญรอดพูดอยางนั้นเธอก็หยามนํ้าใจผูชายไทยเสียหมดเมือง” 
(โบตั๋น, 2543 : 169)

 ครูอรพินกล าวเปรียบเทียบเกินจริงเพื่อชักจูงใจให บุญรอด
เปล่ียนแปลงทัศนคติวาผูชายไทยไมไดเปนอยางท่ีบุญรอดคิดทุกคน การตีขลุม
วาผูชายทุกคนไรนํ้าใจ ไมใหโอกาสผูหญิงนั้นเปนความคิดท่ีไมถกูตอง

 2.7 การใชโวหารเปรียบเทียบ คอื การใชคาํนอยแตกนิใจความและ
ความหมายกวาง ความเปรียบท่ีตองการอธิบายลักษณะของสิ่งหนึ่งส่ิงใด นําไป
เปรยีบเทยีบกบัอกีสิง่หนึง่ซึง่มรีปูธรรมท่ีรูจกักนัด ีความเปรียบประเภทนีพ้บมาก
และเขาถงึงาย ดงัตวัอยาง บญุรอดรูและเขาใจวาวชิชดุาทอใจและไมมัน่ใจตนเอง
หลังจากท่ีลูกตาย เพราะขาดความรับผิดชอบและรูเทาไมถึงการณของวิชชุดา
กับจินต วิชชุดาคิดวาจินตหมดรักและไมอยากยุงเกี่ยวกับเธอในฐานะภรรยา 
บุญรอดเขาใจสถานการณ เมื่อมีโอกาสพูดคุยกับวิชชุดาบุญรอดใหคําแนะนํา
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 “คุณดาตองเอาตัวคุณจินตคืนมาใหไดซีคะ มารยาหญิงมีกี่รอยเลม
เกวียนขนเอามาใชใหหมด ถาคุณอยากไดคุณจินตคืนมาคุณตองพยายามทําให
คุณจินตเขาใจวาคุณสํานึกผิดอยางจริงใจ อยาใหเขารูวาในสวนลึกคุณยังไม
ยอมรับ มารยาเกวียนเลมที่หนึ่งคุณตองทําใหได คุณจินตนะ ขอโทษเถอะไก
ออน” (โบตั๋น, 2543 : 174)

บญุรอดใชศลิปะวิธใีนการชักจงูใจดวยการใชโวหารเปรียบเทียบ มารยา
หญงิรอยเลมเกวยีน, ไกออน ในทีน่ีเ้ปรยีบเทยีบกบับคุคลทีย่งัออนดอยหรอืไมมี
ประสบการณ

 2.8 การใชคําสรรพนาม คือ การใชคําสรรพนามท่ีแสดงความใกล
ชิด สนิทสนมหรือการแสดงถึงความออนนอมถอมตน สรางอารมณสะเทือนใจ
นั้นเปนชั้นเชิงของศิลปะการใชภาษาสําคัญประการหนึ่ง ดังตัวอยาง วิชชุดาเกิด
ความทอแทหมดกําลังใจเธอไดรับคําแนะนําจากบุญรอด  

 “จินตกับดานะอยูดวยกันก็เพราะความหลงใหล พลั้งเผลอ มีลูกก็
แจงเกิดไมไดจดทะเบียนแลวตอนนี้แยกกันอยูแบบนี้ก็ยิ่งไปกันใหญ ดาคงไมได
อยูในสมองของจินตแลวละ ดาไมรูจะทําไงดี อยูไปวันๆ แตคณุแมทานก็ใหกาํลงั
ใจบอกวาตองหัดวิชาชีพไวเลี้ยงตัว ทานไมทิ้งดาแน แตถาจินตไมกลับมาหาดา 
ดากต็องเล้ียงตัวเอง ชวยตัวเองบาง จะเกาะใหทานเลี้ยงไมได ดากลับไปหาพอ
แมกไ็ปไมไดถงึคณุพอจะอภยัแตคณุแมคงพดูใหชํา้ใจทกุชัว่โมงท่ีพบหนาแหละ” 
(โบตั๋น, 2543 : 172-174)

 วิชชุดาใชคําเรียกแทนตัววา “ดา” แมวาวิชชุดาจะมีฐานะที่เหนือ
กวาบุญรอดทั้งฐานะทางสังคม และการศึกษา แตวิชชุดาก็รักและใหความเชื่อ
ถือบุญรอด วิชชุดาใหความรูสึกสนิทสนมและยอมรับคําสอนของบุญรอดและ
วิชชุดาเรียกบุญรอดวา “บุญรอด ขณะท่ีบุญรอดเรียกวิชชุดาวา “คุณ” บุญรอด
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สาํนกึตนเสมอวาเธอเปนเพยีงลกูศษิยและลูกจางของครูอรพิน เธอไมอาจเทียบ
เสมอวิชชุดาซ่ึงอยูในฐานะลูกสะใภของครูอรพิน บุญรอดยกยองและใหเกียรติ
จินตและวิชชุดาเสมอ  

3. ทวงทํานองการเขียนเพ่ือชักจูงใจ คือ ลักษณะเฉพาะของผูเขียน 
เปนการแสดงออกความคิดและแนวเขียนของผูเขียนดวย 

 3.1 ใชภาษาเราอารมณความรูสกึ  เปนถอยคําทีม่คีวามหมายแสดง
ทัศนคติ ความรูสึกและเจตนาของผูพูด เพื่อใหผูฟงไดรับรูและตอบสนอง ความ
หมายของถอยคําจะมีผลตอการรับรูของผูฟงแตกตางกัน บางคนอาจรับรูครบ
ถวน บางคนอาจใชทัศนคติหรือประสบการณในการตีความหมายคลาดเคล่ือน
ไปจากส่ิงที่ผูพูดตองการ ผูพูดจึงตองเลือกถอยคําที่ชัดเจน เขาใจงาย

 ดงัตวัอยาง ครอูรพนิโนมนาวใจจนิตลกูชายใหเกดิความสาํนกึในวสิยั
ของความเปนชายหลังจากท่ีจินตพูดคอนขอดบุญรอดใหครูอรพินไดยิน

 “จนิต ตวัเองนะทําอะไรจนมีพยานออกมาทนโทนะแลวยงัมหีนามา
วาคนอ่ืน ถาเปนผูหญิงก็ขายหนาเขาไปท้ังเมืองอยูแลว ดีวาเปนผูชายยังพอมี
อนาคต รํา่เรยีนหนังสอืตอได แมไมชอบเลยเทีย่ววาใครตอใคร มองเขาในแงราย 
ระวังตัวเองไวเสียกอนเถอะ ยังไมรูลูกผีลูกคนเลย บุญรอดมันจะยังไงมันก็เปน
คนดีอยูหรอกนะ เรือ่งรสนิยมน่ีชวยไมไดจรงิๆ เรือ่งบุญลํา้กค็นละคนกัน เปรียบ
กันไมไดหรอกถึงจะเปนพี่นองกันก็เถอะ” (โบต๋ัน, 2543 : 40-42)

 ครูอรพินใชภาษาชักจูงใจใหลูกชายเกิดความตระหนักและสํานึกใน
วสิยัของความเปนลกูผูชาย เธอเลอืกใชภาษาเราอารมณความรูสกึ ธรรมชาตขิอง
ตัวละครท่ีพูดนอย แตเม่ือเธอมีโอกาสไดพูดจะเห็นวาครูอรพินใชภาษาท่ีนุมนวล 
ตาํหนิและกระตุนผูฟงดวยคําพดูท่ีทาํใหผูฟงรูสกึผิดและตองยอมรับดวยเหตุและผล



 60    วารสารฟาเหนือ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 3.2 ใชคําถามหรือคําส่ัง เปนกลวิธีเราความสนใจและความสงสัย 
ทําใหหยุดคิดและผูรับสารจะรูสึกวาผูสงสารเจาะจงจะสื่อสารโดยตรงกับตน

 ดังตัวอยาง บุญสินนองชายของบุญรอดอยากเรียนมหาวิทยาลัยใน
เมืองกรุงแตครอบครัวยากจนไมมีใครสงใหเรียน บุญรอดไมเห็นดวย เธออยาก
ใหนองชายเรียนสายอาชีพมากกวาและไมตองแขงขันกับนักเรียนในเมืองที่มี
โอกาสทางการศึกษาดีกวา

 “เอ็งสอบไดสกัก่ีเปอรเซน็ตวะสิน…แลวเอ็งคดิเรอะวาเอ็งจะสอบเขา
เรียนตอในกรุงเทพฯ ได เขามหาวิทยาลัยได รูบางไหมวามหาวิทยาลัยรับแคป
ละหมื่นกวาคน แลวนักเรียนแยงกันเขาปหนึ่งกี่หมื่นคน คะแนนท่ีเอ็งบอกมันก็
ดอียูหรอก แตวาเอ็งอยูโรงเรยีนบานนอก ความรูทัว่ไปกส็ูนกัเรยีนในเมอืงเขาไม
ได พอไปสอบแขงขนักนัเขาเอ็งกต็กลงมาอยูขางทาย ขาไมไดดหูมิน่เอ็งหรอกนะ 
สิน แตเอ็งตองรูจักตัวเองใหดี อีกอยางคาใชจายที่จะไปเรียนก็สูง เดือนหนึ่งคง
เปนพันทั้งกินอยูคาเลาเรียน คาใชจาย ขาจะหาที่ไหนสงเอ็งได ขาเองไดเดือน
หนึ่งสองพันกวา ใหแมแลวก็ใชเองจะเหลือเทาไร เอ็งคิดดู…เอ็งเรียนวิชาชีพก็
แลวกนั พวกงานชางฝมอืคาแรงดนีะจะบอกให ถงึทาํนาก็เถอะถาฝนไมแลงกพ็อ
กินไมใชเหรอ จบเร็วหนอยก็ยังทํานาไดถามีเวลา” (โบตั๋น, 2543 : 52-53) 
 บญุรอดเลอืกใชการพดูดวยวธิกีารตัง้คาํถาม เชน สอบไดกีเ่ปอรเซ็นต 
คิดหรือวาจะสอบเรียนตอได เขามหาวิทยาลัยได ปหนึ่งมหาวิทยาลัยรับกี่คน 
พวกเรียนอาชีพคาแรงดีนะ ฝนไมแลงทํานาก็พอกินไมใชเหรอ ถาไมอยากทํานา
แลวจะเอาขาวท่ีไหนกิน ทัง้หมดท่ีกลาวมาลวนเปนการชักจูงใจดวยการต้ังคาํถาม
เพื่อใหผูฟงคิดตามและตระหนักรูคําตอบไดดวยตนเอง คําถามเรียบงายท่ีใช
บริบทสังคมเปนบรรทัดฐาน ผูที่มีโอกาสดียอมมาจากผูที่มีการศึกษาที่ดี
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 3.3 ภาษาสะดุดใจ เปนการใชถอยคํา ภาษาที่จดจํางาย ลักษณะ
เปนสาํนวน คาํแหวกแนว แปลกใหม ไมใชในคําสามัญทัว่ไป ดงัตวัอยาง บญุรอด
พูดถึงวิสัยทัศนของเธอใหบุญสินนองชายฟง

 “ฉนัคดิการอะไรของฉนัไวเรยีบรอย เพือ่ตัวแกและนอง แมกบัหลาน 
ฉนัยงัจะทําขนมตอไปเกบ็เงนิเอาไวเซงตกึแถวทีอ่าํเภอเมอืง ฉนัจะตัง้โรงกลงึให
แกอกีไมนานหรอกนา แกนะประหยัดๆ เงนิไวสมทบกับพ่ีมัง่…การทีฉ่นัจะไปอยู
กบัโรเบิรตกเ็ปนอกีเร่ืองหน่ึง ฉนัชอบเขาและเขาชอบฉัน เรือ่งของชาวบานก็ชาง
ชาวบานปะไรละ…มันเรื่องขางหนา พี่ยังไมมีลูกหรอก แกอยากลัวไปหนอยเลย 
ผูหญงินะถกูผวัทิง้กนัเยอะแยะ จะกลวัอะไร พีถ่งึไมหยดุทาํงาน เผ่ือเกดิอะไรข้ึน
เราก็ยังมีอาชีพ ขืนคิดสั้นๆ เลิกงานหมดใหผัวหาเลี้ยง พอผัวทิ้งก็กลายเปนคน
สิ้นไรไมตอก พี่ทําอะไรคิดหนาคิดหลังเสมอแหละ คิดถึงตัวเอง คิดถึงอนาคต
พวกแก นกึถงึแมนกึถงึหลาน ไมใชอยางพีบ่ญุมาพีบ่ญุลํา้ ไปแลวไปลบั มเีงนิเปน
พักๆ พอไมมีก็แหมะภาระมาที่แมหมด ไมรูจักเก็บงําไวมั่ง” (โบตั๋น, 2543 : 
123-125)

บญุรอดเปนผูหญงิทีเ่ชือ่มัน่ในความคดิของตน เธอพยายามชกัจูงใจนอง
ชายใหเช่ือมั่นและไวใจเธอ สิ่งที่เธอทําทั้งเพื่อตัวเธอเอง เพื่อนอง เพื่อครอบครัว
ในวันขางหนา เพราะเธอเห็นวาบุญสินหงุดหงิดไมพอใจที่รูวาบุญรอดจะยาย
เขาไปอยูที่บานชางใหญ ชาวบานท่ัวไปจะนินทาพ่ีสาววาเปนเมียเชา อยางไร
ก็ตามบุญรอดเธอก็แสดงใหบุญสินมองเห็นว าเธอเปนคนท่ีมีวิสัยทัศน
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สรุปผลการวิจัย

จากการศึกษาวิเคราะหกลวิธีการพูดชักจูงใจของตัวละครในนวนิยาย
เรื่องผูหญิงคนนั้นชื่อบุญรอด ประเด็นที่ 1 ดานคําและความหมาย ผลการ
วเิคราะหนีส้อดคลองกบัผลการวจิยัของ อรจริา อจัฉรยิไพบลูย (2554) วจิยัเรือ่ง
การวิเคราะหศิลปะการใชภาษาในนวนิยายเร่ืองชางสําราญ ผูวิจัยพบวาการใช
คําและความหมาย เปนสิ่งที่ผูเขียนตองคํานึงถึง เพื่อทําใหผูอานเขาใจชัดและ
เขาใจตรงตามความประสงคของผูเขยีน ไมทาํใหผูอานคลมุเครือตีความหมายไป
ไดหลายทาง คําบางคํามีความหมายใกลเคียงกันมาก ผูเขียนตองเลือกใชคําที่มี
ความหมายใกลเคียงกับสิ่งที่ตองการ การใชคําและความหมายมีปรากฏ 5 
ลักษณะ คือ ความหมายชัดเจน  เนื้อความเปรียบเทียบ เนนคําซํ้าคํา การใชคํา
เปรียบและการใชถอยคําเชิงขัดแยง  

ประเด็นที่ 2 ดานการใชวาทศิลปในการโนมนาวใจ ผลการวิเคราะห
สอดคลองกับผลการวิจัยของ ชัยวัฒน ไชยสุขและสมเกียรติ รักษมณี (2559) 
วิจัยเรื่องกลวิธีการใชภาษาและภาพสะทอนสังคมในวรรณกรรมบันเทิงคดีของ
มกุฎ อรฤดี ผูวิจัยพบวาการใชวาทศิลปในการชักจูงใจสรางอารมณสะเทือนใจ
ใหแกผูอาน นับเปนชั้นเชิงของศิลปะการใชภาษาสําคัญประการหน่ึง การใช
วาทศิลปในการโนมนาวใจ ปรากฏ 8 ลักษณะ คือ การใชคําคลองจอง การใช
โวหารเปรียบเทียบอุปลักษณ คุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย การใช
โวหารอธิบาย และยกตัวอยางประกอบ การใชบุคลาธิษฐาน การใชอติพจน การ
ใชโวหารเปรียบเทียบ และการใชคําสรรพนาม ประเด็นท่ี 3 ดานทวงทํานองการ
เขยีน ผลการวเิคราะหสอดคลองกบัผลการวจิยัของ พฤกษา เกษมสารคณุ (2558) 
วิจัยเรื่องการใชภาษาโนมนาวใจในสื่อเก่ียวกับมะเร็งปากมดลูก ผูวิจัยพบวา 
ทวงทํานองการเขียนเพ่ือชักจูงใจ เปนลักษณะเฉพาะของผูเขียน เปนการ



วารสารฟาเหนือ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   63

แสดงออกความคิดและแนวเขียนของผูเขยีน ใชถอยคําภาษาท่ีจดจํางาย เราความ
สนใจผูอานเสมือนวาผูเขยีนตองการเจาะจงส่ือสารโดยตรงกับผูอาน ทวงทํานอง
การเขียน ปรากฏ 3 ลักษณะ คือ ใชภาษาเราอารมณความรูสึก ใชคําถามหรือ
คําสั่ง ภาษาสะดุดใจ  

กลวิธีการพูดชักจูงใจของตัวละครในนวนิยาย ทั้ง 3 ประเด็น กลาวคือ 
การใชคําและความหมาย การใชวาทศิลปในการชักจูงใจ และทวงทํานองการ
เขียนเพื่อชักจูงใจ โบต๋ัน มีความสามารถในการใชภาษาชักจูงใจ โดยกําหนดให
ตวัละครเปนผูสือ่สาร เปดเผยใหผูอานเห็นความคิด จติใจของมนุษยผานสายตา
ตวัละคร ทาํใหผูอานไดรบัอรรถรส เกดิความเพลดิเพลนิจากเนือ้หาทีช่วนติดตาม
ตั้งแตตนจนจบ กลาวไดวา โบต๋ัน นักเขียนมีความสามารถในการถายทอดเรื่อง
ราวชีวิต ผูอานติดตามผลงานเห็นไดจากความนิยมในกลุมนักอาน นักเขียน
สรางสรรคผลงานอยางตอเนือ่ง ผลงานเขยีนไดรบัรางวลั ถกูนาํไปผลติเปนละคร
โทรทัศน และภาพยนตร นักเขียนไดรับรางวัล และไดรับยกยองจากกระทรวง
วัฒนธรรมใหเปนศิลปนแหงชาติ สาขาวรรณศิลป ป พ.ศ.2542
 
1. ขัอเสนอแนะท่ัวไป

1.1 ความขัดแยงทีเ่กดิจากสถานภาพของตัวละครในนวนิยายทําใหเกดิ
การพูดชักจงูใจในนวนิยาย นาํมาปรับประยุกตใชในวงอาชีพ เพือ่ลดความเขาใจ
ไมตรงกัน และไมทําใหเกิดความขัดแยง

1.2 นักเรียน ครู ผูปกครองนําเอาเรื่องราวของตัวละครมาเปนตัวอยาง
และเลือกใชการพูดชักจูงใจใหเหมาะสมกับบริบทในการใชภาษา

1.3 ผลการวิจัยนี้สามารถนําไปเปนแนวทางใหแกผูสนใจวิเคราะห
วรรณกรรมตอไป
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2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

2.1 ควรมีการศึกษาการพูดชักจูงใจในบริบทการใชภาษาอื่นๆ 
2.2 ควรมีการศกึษาในลกัษณะเปรยีบเทียบการวเิคราะหถอยคาํในการ

พูดเพื่อลดความขัดแยงของนักเขียนรวมสมัย 
2.3 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการใชภาษาส่ือสารของตัวละครชาย 

ตัวละครหญิงในประเด็นอื่นๆ  
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มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จังหวัดลําปาง 

บทคัดยอ

       บทความฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวัฒนธรรมเก่ียวกับการฟอนเจิง

ศิลปะการตอสูปองกันตัวของชายชาวลานนา ในจังหวัดเชียงราย จํากัดพ้ืนที่คือ 
บานแมจนั ต.แมจนั อ.แมจนั จ.เชยีงราย, วดัดอนแกว ต.ปลอง อ.เทงิ จ.เชยีงราย 

เทานั้น โดยกําหนดการเก็บขอมูลเรื่องเลาจากผูรูเรื่องการฟอนเจิง, เอกสารการ
ฟอนเจิง หองสมุดชุมชนบานแมจัน (สถาบันวัฒนธรรมศึกษา มรดกภูมิปญญา
ทางวฒันธรรม) ทัง้นี ้ปจจบุนัการฟอนเจงิจะปรากฏใหเหน็ในประเพณีทีส่าํคญัๆ 

เทานั้น ผลการศึกษาพบวาวัฒนธรรมการฟอนเจิงมีผูสืบถอดไมมากแลว การ

ฟอนเจิงจะมีดาบ หรือฟอนเจิงมือเปลาก็ได ถือเปนศิลปะการตอสูอีกอยางหนึ่ง

ของชาวลานนาสวนใหญจะแสดงในงานบวช หรือประเพณีที่สําคัญๆ ของชาว
ลานนาเทานั้น ควรคูแกการอนุรักษไวใหลูกหลานไดเรียนรูและสืบทอดตอไป

คําสําคัญ  วัฒนธรรมการฟอนเจิง
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Abstract

This study aims to investigate Zheng Dance culture, the 

martial arts of the Lanna men at Ban Chan Village, Mae Chan Sub 

– District, Mae Chan District and Don Kaew Temple, Plong Sub – 

District, Thoeng District, all in Chiang Rai Province. Data were 

collected through interviews with local experts of Zhang Dance and 

based on secondary sources of Zhang Dance from local community 

library at Ban Mae Chan. This paper is significant as Zheng Dance is 

currently appeared only in the important traditions in Thai Lanna 

society. The results of the current study revealed that there are 

only a few inheritors of Zhang Dance culture. Traditionally, Zhang 

Dance is performed with or without swords. It is one of the Lanna 
martial arts and mostly shown in ordination or important Lanna 

traditions. Therefore, it is important to preserve Zheng Dance for 

young generations to learn it and inherit the future.

Keywords: culture of Zheng dance 
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บทนํา  

“วัฒนธรรม” ตรงกับคําภาษาอังกฤษวา “Culture” และ “Cultural” 

มรีากศพัทมาจากคาํภาษาฝรัง่เศสซ่ึงดดัแปลงมาจากภาษาละตินวา “Cultura” 

แปลวาการเพาะปลูกและบํารุงใหเจริญงอกงามซ่ึงกลุ มเกษตรกรในทวีปยุ

โรปใชมาแตเดิมตอมาไดเปล่ียนเปนความเจริญทางดานตางๆของมนุษย คําวา 

“วัฒนธรรม” เปนคําท่ีพลตรี พระเจาวรวงศเธอกรมหมื่นนราธิปพงศประพันธ 

ทรงบัญญัติขึ้น โดยนําคําภาษาบาลีมารวมกับคําภาษาสันสกฤต คือ “วัฒน” มา 

จากคําวา “วฑฺฒน” ในภาษาบาลี แปลวา ความเจริญงอกงาม และ “ธรรม” มา

จากคําวา “ธรฺม” ในภาษาสันสกฤต แปลวา สภาพที่เปนอยูจริงรวมความแลว

หมายถึง สภาพท่ีแสดงถึงความเจริญงอกงามหรือความมีระเบียบวินัยและนํา

มาใชในทางราชการคร้ังแรกในพระราชบัญญัติบํารุงวัฒนธรรมแหงชาติ พ.ศ. 

2483 และนิยมใชสืบตอมาจนถึงทุกวันนี้ เฉกเชนศิลปะการฟอนรํา ก็จัดเปน

วัฒนธรรมท่ีลํ้าคาสืบทอดกันมายาวนานจนถึงทุกวันนี้ (สนั่น ธรรมธิ, 2550)

เนื้อเรื่อง
เจิง คือ ศิลปะการตอสูปองกันตัวของชายชาวลานนา คําวา “เจิง” เปน

คําในภาษาไทยเหนือมีความหมาย เชนเดียวกับคําวา “ เชิง” ในภาษาไทยภาค
กลางคือ ชั้นเชิง ซึ่งหมายถึงศิลปะการตอสู มักทํากันในงานประเพณีตางๆ ของ
ภาคเหนอื โดยปกตผิูฟอนมกัเปนผูชาย และมกัจะฟอนในหมูคนสนทิๆ และรูจกั

กันเปนสวนใหญ เชนในงาน “บวชลูกแกว” (บวชเณรนอย) โดยฟอนเขากับ

จังหวะของวงกลองที่มีอยูในงานนั้นๆ หรือที่สามารถหาไดในพ้ืนที่ เชน กลอง

แซะ กลองปูเจ กลองมองเซิง กลองไชยมงคล กลองสิง้หมอง กลองกนยาว กลอง

สะบัดชัย  เจิง นั้นแสดงออกโดยการนําทาทางลวดลายในการตอสูของกระบวน
ทาตามแบบแผนการตอสูที่ใชอยูในชีวิตประจําวันหรือใชทําการรบในสงคราม 
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ทั้งดวยมือเปลาและดวยอาวุธ มารายรําประกอบเขากับจังหวะกลอง ดวยลีลาที่

ออนชอยงดงามอันแฝงไวซึ่งความแข็งแกรงดุดัน เรียกวา ฟอนเจิง หมายรวมท้ัง

การฟอนมือเปลาและการฟอนประกอบอาวุธโดยเรียกลักษณะการฟอนตามช่ือ

อาวุธนั้นๆ คือ ใชไมฆอน หรือไมพลองประกอบการฟอน เรียกวา ฟอนเจิงไม

ฆอนใชหอกประกอบการฟอน เรียกวา ฟอนเจิงหอก ใชดาบประกอบการฟอน 

เรยีกวา ฟอนเจิงดาบ ใชลา คอืดาบวงพระจันทรประกอบการฟอน เรียกวา ฟอน

เจิงลา และฟอนดวยมือเปลา เรียกวา ฟอนเจิงมือ ตอมา คําวาเจิง ในการฟอน

ประกอบอาวุธตาง ๆ ไดกรอนหายไป จึงเรียกการฟอนเจิงประกอบอาวุธตาง ๆ 

ตามช่ือของอาวุธนั้น ๆ คือ ฟอนไมฆอน ฟอนหอกฟอนดาบ ฟอนลา และเรียก

การฟอนดวยมอืเปลานีว้า ฟอนเจงิ มกัดาํเนนิรวมกบั ตบบาผาบ หรือตบมะผาบ 

คือการใชมือทั้งสองขาง ตบไปท่ีสวนตาง ๆ ของรางกายเพ่ือใหเกิดเสียงดัง ดวย

ทาทางที่สงางาม นัยวาเปนการปลุกเสกใหรางกาย  มีความคงกระพันชาตรีตาม

ความเชือ่ของคนสมยักอน โดยในระหวางการตบมะผาบจะมกีารรายคาถาทีเ่รยีน
ไปดวยปจจบุนัการฟอนเจงิท่ีสมบูรณแบบนัน้หาชมไดยากแลว จะมใีหไดชมบาง

ก็เพียงการนําเอาฟอนเจิงบางสวนเขามาประกอบกอนที่จะฟอนเจิงดาบเทานั้น 

กลาวคือชวงฟอนกอนท่ีจะมีการหยิบดาบขึ้นมารํานั้น จะทําการฟอนดวยมือ

เปลา หรือฟอนเจิงกอนเปนระยะเวลาสั้น ๆ การฟอนเจิงดาบนั้นยังไดรับความ
นิยมมาก ทั้งในการแสดงประกอบการตีกลองในงานบุญหรือเทศกาลตาง ๆ 
ของวัด เชน ในขบวนแหครัวทานเขาวัด ดังนั้นเชิงการตอสูดวยมือเปลา หรือเชิง

ดาบองลานนา จึงเหลือเพียง”การฟอนดาบ – ฟอนเชิง”ที่มีลักษณะ เพยีงการ

แสดงดังที่เห็นอยูในปจจุบันเทานั้น (สนั่น ธรรมธิ, 2537)

การเรียนเจงิในอดีตนัน้ ผูทีจ่ะเรียนตองผานขัน้ตอนการทดสอบจากครู
ผูสอนเสียกอนจึงจะเรียนเชิง กับครูนั้นๆไดเชน ใหนําไกมาคนละตัว แลวเอามีด

เชอืดคอไก หากไกของใครตายในวงกลมท่ีขดีไวกจ็ะไดเรยีนแตหากไกของใครไป
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ตายนอกเสนทีข่ดีไว ครกูจ็ะไมสอนใหเพราะถอืวาผคีรูไมอนญุาตหรอืครบูางคน

อาจจะมอบดาบใหคนละเลมแลวพาเดินฝาดงหญาครูก็จะคอยสังเกตดูอุปนิสัย

ของแตละคน แลวนํามาพิจารณาวาควรจะสอนวิชาใหหรือไม(เจานางเคยไดยิน

มาทาํนองเดยีวกนักบัการเรยีน “ตู” หรอืการเรยีนไสยศาสตรทาํของผูสมคัรเรยีน

จะตองลากทางมะพราวขึ้น-ลงดอย เพื่อพิสูจนความอดทน)กอนจะเรียนเชิง จะ

ตองทําพธิตีัง้ขนัครูโดยมีเคร่ืองประกอบในขันครูตกตางกันไปในแตละครูเมือ่ตัง้
ขนัครแูลวจงึเริม่เรยีนได การเริม่ตนเรยีนเชงินัน้มกัจะเริม่โดยการฝกยํา่ขมุซึง่มี

ตั้งแตขุม 3 ไปจนถึงขุม 32 การ ฝกยํ่าขุมก็คือการฝกแผนผังการเดินเทาให

คลองแคลวสามารถใชงานในการตอสูปองกันตัวทั้งรุกและรับไดอยางฉับไว 

(นายชัยฤทธิ์ อภิขจรทรัพย)
จาเอกรัฐภูมิ ศรีเจริญตาใหขอมูลเพ่ิมเติมวา ลีลาของมือใหแมทาการ

ฟอนหรือที่เรียกวาแมลายฟอนนั้น สามารถแบงออกได 2 ประเภท คือ

1. ชื่อแมลายฟอนแตละทา ไมเกี่ยวเนื่องกัน สามารถนําแมลายใดมา
ฟอนกอนหลังก็ไดแมลายฟอนกลุมน้ีเชน บิดบัวบาน เกี้ยวเกลา ลวงใตเทายก
แหลก มัดแกบกองลงวาง เสือลากหางเหลนรอก เปนตน

2. แมลายฟอนท่ีบนัทกึไวเปนทาตอเน่ืองกันไป เชน สางฟอน หยดุ ลาง

ซาย ยกตีนซายเขา เปนตน เมื่อ เรียนการฟอนเชิงมือเปลาไดคลองแคลวแลว 

พอครูที่สอนก็อาจจะสอนเชิงอื่นๆ ตอไป เชน เชิงดาบ เชิงไมคอน เชิงหอก เมื่อ
เห็นวาศิษยเรียนรูวิชาจนใชงานไดแลว ก็จะสอนแมปอดใหโดยครูจะพิจารณาดู
วาศิษยคนใดมีอุปนิสัยเชนไรก็จะสอนแมปอดใหตางกันไป โดยถือคติวาจะไม

ถายทอดใหศิษยจนหมดเม่ือศิษยรํ่าเรียนจนจบแลว ก็จะทําพิธีปลดขันครู โดย

ครูจะแบงขันครูใหลูกศิษยแตละคนไปดูแลเมื่อถึงปใหมหรือชวงสงกรานตของ

ทกุป กจ็ะจดัขนัครใูหมทัง้หมดเพือ่ทาํพธิไีหวครแูละเลีย้งผคีรกูารฟอนเชงิท่ีเหน็
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กันในปจจุบันตามงานวัฒนธรรมตางๆนั้น เปนการแสดงท่ีสืบทอดมาจากศิลปะ

การตอสูของลานนาน่ันเอง แตผูแสดงไดเพิ่มลีลาการฟอนใหออนชอยมากข้ึน 

จนหลายคนมองไมออกวาเปนศลิปะการตอสูไดอยางไร ปจจบุนั การฟอนเชงิจะ

ฟอนเขากับวงกลองตางๆ เชน วงกลองปูเจ วงกลองมองเซิง วงกลองสะบัดชัย 

หรอืกลองปูจา เปนตนเพราะกลองเหลานี้มักจะใหจังหวะที่คึกคักเราใจ เหมาะ

แกการแสดงออกซึ่งความแข็งแกรง และพละกําลังของชายหนุมแตผูฟอนบาง

คนก็นยิมฟอนเชิงเขากบัวงดนตรีสะลอซงึ โดยเลือกเพลงท่ีมจีงัหวะชา-เรว็ในตัว 

เชน มอญหาเกา มวย เปนตนเครือ่ง แตงกายของการฟอนเชงินัน้ โดยมากผูฟอน

ที่ฟอนตามงานวัฒนธรรมตางๆ มักจะสวมกางเกงสะดอ เส้ือผาฝาย ในธุรกิจ

ขนัโตกบางแหง ทีม่นีโยบายจะอนรุกัษศลิปวฒันธรรมลานนาแบบดัง้เดมิ ผูฟอน

จะสวมชุดกุยเฮง หรือหมอหอม แตในธุรกิจขันโตกทั่วไป หรืองานแสดงที่จัด

ตอนรบักลุมนกัทองเทีย่ว มกัจะใหแตงกายเปนชดุนักรบโบราณ คอืสวมเสือ้ยนัต 

เค็ดหมาม เขียนลายสักที่ตนขา ตนแขน โพกผา เปนตน เพื่อสรางความรูสึกให
ดฮูกึเหมิสมจรงิฟอนเจงิ เปนการรายราํตามกระบวนทาตามแบบแผนทีแ่สดงออก

ถึงศิลปะในการตอสูของชาย ซึ่งทารํานั้นมีทั้งทาหลักและทาที่ผูรําแตละคนใน

ระยะแรก ฟอนเจิง หมายรวมเอาท้ังการฟอนประกอบอาวุธและไมมีอาวุธโดย

เรียกลกัษณะการฟอนตามน้ันคอืใชไมคอน หรอืไมพลองประกอบการรํา เรียกวา 

ฟอนเจิงไมคอนใชหอกประกอบการรายราํ เรยีกวา ฟอนเจิงหอกใชดาบประกอบ
การรายรํา เรียกวา ฟอนเจิงดาบใชลา คือ ดาบวงพระจันทรประกอบการรายรํา 
เรียกวา ฟอนเจิงลารายรําดวยมือเปลา เรียกวา ฟอนเจิงมือ ตอมา คําวาเจิง ใน

การฟอนประกอบอาวุธตาง ๆ ไดกรอนหายไป และเรียกการฟอนเจิงประกอบ

อาวธุตาง ๆ  ตามชือ่ของอาวธุเชน ฟอนไมคอน ฟอนหอก ฟอนดาบ ฟอนลา และ

เรียกการรายรําในลีลาการตอสูดวยมือเปลาน้ีวา ฟอนเจิงการฟอนเจิงประกอบ

อาวุธบางประเภทนั้น ในระยะหลังไมคอยไดรับความนิยม เชน ฟอนเจิงไมคอน 



 72    วารสารฟาเหนือ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

และฟอนเจิงหอก แตอาจพบอยูบางในการพิธีฟอนผี สวนการฟอนเจิงลาน้ันไม

ปรากฏวามีการฟอนใหเห็น สวนการฟอนเจิงดาบนั้นไดรับความนิยมมากทั้งใน

การแสดงประกอบการตีกลองอยางในขบวนแหครัวทานเขาวัด และเปนที่นิยม

มากในการแสดงเชิงศลิปวฒันธรรมบนเวที สาํหรับการฟอนเจิงมอื หรอืฟอนเจิง

นั้น จะมีลูกเลนไดมากกวาการฟอนประกอบอาวุธเพราะคลองตัวมากกวาที่จะ

ตองแสดงการรําอาวุธควบคูกับการฟอน  สําหรับวัฒนธรรมฟอนเจิงมีองค

ประกอบ ดังน้ี

1. ดานองควตัถุ คอื การฟอนเจิงนัน้มทีัง้การฟอนมือเปลาและประกอบ

กับอาวุธตางๆจึงเปนวัฒนธรรมท่ีสามารถสัมผัสจับตองไดโดยมีดาบหรืออาวุธ

ตางๆประกอบ

2. ดานองคพธิกีาร คอื ฟอนเจงิน้ันเปนขนบธรรมเนียมทีเ่ปนการยอมรับ

โดยทัว่ไปของชาวลานนาเชนกอนเรียนน้ันผูเรยีนตองนําขนัครไูปใหครเูพือ่ คารา
วะฝากตัวเปนศิษยครูก็จะทําพิธีกลาวรับศิษยถือวาเปนพิธีที่ศักดิ์สิทธ

3. ดานองคมติ คือ เปนความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธและครูบาอาจารยและ

คาถาอาคมตางๆที่ผูเรียนไดรับการถายทอดมาจากครูเชื่อและนับถือผี ครู   

ตัวอยางคําฮ่ําลายเจิง ฟอนเจิงดาบ ของ ครูบาเฒาปน สุทสสโน

ฮางขางแยงคงิ ปาดหสูงิหลงกาลางตํา่ เสอืออกถ้ําจอมฮอย แมมอยฟน
ซํา้ แซวซดูนํา้เหนิเหยีร ปลาเลยีนนํา้ ถบีดาบซํา้กีย้วเกลา เขาแฮสใีคล ฟนในฟน
นอก สินศอกฮวงตี๋น คมบินแวนฟา มัดตอกตากลาตือตัด แมหมัดนอนแกบ แห
ลบขางตือเตียน เสียนหญาบิดแบกบา แบกดาบกลาจมโฮงคํา ปลาเลียนน้ําตอนตา 

ฮางขาถากาจบัหลกั สนกัฟาจมขมธรณี สใีคลเกีย้วเกลา แตงเงาซุยงอน แตงสอน

ปนแฮ แตงแหลสองขา ผันดาบกลากีมซอย หงายคมตอยสินศอก ซอยนอกซอย

ใน สีใคลลงขาง จางเลิงงา ควายเขากลาดาจน ผัดมนซํ่าตี๋นสาง เสือลากหางเลน
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ฮอก ตบมะผาบไลศอกมายเลน เสือเตนวักนํ้า เสือเตนซํ้าเจิงขบ เกี้ยวดาบจบตี๋

นแป ฟนหวัแหลออกสางหงาย แมงมายขบปก กาตากปกผดัมน แยงบนเสียนต่ํา 

แยงซํ้าแตงเดือน ปลาเลียนนํ้าแลนเลน ถีบดาบเตนออกลายสาง คมวางโยนถั่ง

ฟา อินตาผายแสง แตงบนฟนลุม เบ้ือจับคุมยองตอ แมตอเตฮังเมียงมาย ขาย

โหลบังคิง เวียนวิงเกี้ยวเกลา บิดบัวบานออกลายสาง จบดาบวางฟอนจมครู 

(ฟอนจมครมูหีลายทาตวยกัน๋ อนันีย้กมาพอสงัเขป) สาวไหมปนฝาย ตอดแห ตัง่

สุม ยิงหนาไม ยิงกงธนู สักหมึกสักยันต ฟอนจมครู ฟอนออนครู คือการฟอน

เพือ่ระลึกถงึครู ชืน่ชมในพระคุณของครู บางสํานกัก็แตกตางก๋ันไปแลวแตผูแสดง

จะกําหนด เพื่อสนองตอเจตนารมณของปอครูอันไดสั่งสอนมา (ใหขอมูลโดย

พระครูรัตนธรรมาณุสรณ)

ดงันัน้ การฟอนเจงิแขนงนีเ้รยีกวา เจงิมวย เพราะใชในการตอสูได ครูบา

อาจารยรุนกอน ทานไดใชการตีกลอง ฆอง ฉวา หรือเมื่อไมมีอุปกรณ มักใชการ

เคาะไมกระบอก เขามาประกอบจังหวะเรียกวาไมคอก เพ่ือใหความคึกคะนอง 
และเกิดการจําไดงาย เมื่อเราไดแมทาตาง ๆ มักจะสะดวกในการใชทาทางตอสู 

มีความสนุกสนานไปในตัวสําหรับการฟอนเจิงแบงเปนหลายประเภทดังนี้ ฟอน

เจิงตบมะผาบ ฟอนเจิงดาบ ฟอนเจิงไมคอน ฟอนเจิงหอกการฟอนเจิงทุกอยาง
มีที่มามาจากฟอนเจิงมือ ทุกอยางจะมีการรายรําเพ่ือความ สวยงามและ

เพลดิเพลนิสนกุสนาน ทวงทาลลีา เนนความออนชอยขณะรายราํ แตจะแข็งแกรง
เวลาออกหมัดและอาวุธเมือ่ปองกันศัตรู ซึง่ครูบาเฒาทาน ไดศกึษา มาจาก ครูบา
อภิวงค อภิวโํส ทีว่ดับานเข๊ียะ อ.เจยีงของ และไดรบัคําแนะนํา จากครูใหไปเรียน

ตอตี่ เมืองมาง เมืองหยวน ที่สิบสองปนนา เมื่อป พ.ศ. 2472 ปจจุบันครูบาเฒา

ทานไดมรณะภาพไปแลว เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 เพื่ออนุรักษฮักษาวิชาครูบ

หื้อสูญหาย และเพ่ือเทิดทูนไวซึ่งภูมิปญญาอันทรงคุณคา ของครูบาอาจารยแต

ตน อันไดคิดคนสัพพะวิชาการเหลานี้มา เพื่อประโยชนใชในการปองกั๋นอริราช
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ศัตรูหมูปจจามิตร ตี่จะมาแผวพานทําลายความผาสุกของหมูชนอันเปนที่รัก 
วชิาการ ฟอนดาบ ฟอนเจิง จงึเปนสิง่สาํคญัทีท่รงคุณคาแกการรกัษาเปนอยางยิง่

วัตถุประสงค

เพือ่ศึกษาวัฒนธรรมการฟอนเจงิของชาวลานนาในบานแมจนั ต.แมจนั 

อ.แมจัน จ.เชียงราย, วัดดอนแกว ต.ปลอง อ.เทิง จ.เชียงราย

ทบทวนวรรณกรรม

ใหขอมูลโดยจาเอกรัฐภูมิ ศรีเจริญตา อายุ 35 ป เจาพนักงานปองกัน

และบรรเทาสาธารณะภัย ต.ปาตึง อ.แมจัน จ.เชียงราย อยูบานเลขที่ 64 หมู 2 

ต.แมจัน อ.แมจัน จ.เชียงราย 
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วิธีการวิจัย

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลโดย
1. การสอบถาม การสัมภาษณจาก จาเอกรัฐภูมิ ศรีเจริญตา อายุ 35 ป 

หัวหนาปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย ต.ปาตึง อ.แมจัน จ.เชียงราย อยูบาน

เลขที่ 64 หมู 2 ต.แมจัน อ.แมจัน จ.เชียงราย 

2. การสอบถาม การสัมภาษณจาก พระครูรัตนธรรมาณุสรณ วัดดอน

แกว ต.ปลอง อ.เทิง จ.เชียงราย
3. ศึกษาขอมูลจากเอกสารวิชาการชุดลานนาคดีศึกษา ลําดับที่ 6 

โครงการศูนยสงเสริม ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหมของสน่ัน ธรรมธิ 

พ.ศ. 2537     

4. เอกสารฟอนเชิงอิทธิพลที่มีตอฟอนในลานนาของสน่ัน ธรรมธิ พ.ศ. 
2537   

5. อํานวยความสะดวกการใชหองสมุดชุมชนบานแมจัน (สถาบัน

วัฒนธรรมศึกษา มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม) จากผูใหญบาน บานแมจัน 

นายชัยฤทธิ ์อภขิจรทรพัย อยูบานเลขท่ี 27/2 หมู 2 ต.แมจนั อ.แมจนั จ.เชยีงราย  
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ผลการวิจัย

ปจจุบนัวฒันธรรมการฟอนเจงิมผีูสบืถอดไมมาก การฟอนเจงิจะมดีาบ 

หรอืฟอนเจิงมอืเปลากไ็ด ถอืเปนศลิปะการตอสูอกีอยางหน่ึงของชาวลานนาสวน

ใหญจะแสดงในงานบวช หรือประเพณีที่สําคัญๆ ของชาวลานนาทางภาคเหนือ 

จากผลการบอกเลาของผูใหขอมูลในหมูบานนั้น การฟอนลักษณะน้ีจะสูญหาย

ไปเลยก็วาได ผูเรียนรูประวัติการฟองเจิงก็หาไดยาก คนหนุมสาวจะเปนเด็กหัว

สมัยใหมไปแลว ไมสนใจของเกาดั้งเดิม  อีกประการหน่ึงคือการฟอนแบบนี้จะมี
ใหเห็นในประเพณีที่สําคัญ ๆ  จริง ๆ  เทาน้ัน ประวัติดั้งเดิมถูกกลืนกินไปเกือบสิ้น 

จากการบอกเลาของจาเอกรัฐภูมิ ศรีเจริญตา กลาววา งานสําคัญ เชน งานบวช 

ถาเปนสมัยกอนฟอนเจิงจะสวยงามมาก มีแตผูสืบทอด แตสวนใหญเปนผูเฒาผู

แก สวนปจจบุนันีง้านบวช จะเปนเพลงสนุกๆออกแนวอสีานแนวไปดวยซ้ํา และ 

เจิง คอืชัน้เชงิ ซึง่หมายถึง ศลิปะการตอสูของลานนาทีถ่กูสรางสรรคขึน้เปนแบบ
อยาง และรวบรวมจากประสบการณ แตกแขนงกลยุทธโดยพิสดารออกไป แลว

ถายทอดศิลปะดังกลาวสืบตอกันมาจนกลายเปนเอกลกัษณของชุมชนน้ัน ๆ  อยาง

ตอเนื่อง ควรคูแกการอนุรักษไวใหลูกหลานไดเรียนรูและสืบทอดตอไป
จาเอกรัฐภูมิ ยังกลาวอีกวา ในฐานะที่เคยรับราชการทหารมากอน 

ชุมชนลานนาในอดีต เปนชุมชนใหญมีอาณาเขตกวางขวางถึงขึ้นเปนอาณาจักร 
การตอสูเพ่ือรวบรวมหัวเมืองเขาเปนอาณาจักรยอมมีความสําคัญอยางย่ิง การ

ฝกปรือฝมือของทหารกลาตองมีอยูประจําและถึงแมจะออกมาในรูปแบบ ของ

การแสดงไปแลว 
แตกย็งัคงรูปแบบความมีเอกลกัษณอยูอยางชดัเจน ปจจบุนัแมจะหมด

สมัยการตอสูดวยอาวุธโบราณไปแลวก็ตาม กระน้ันก็ยังมีรองรอยหลงเหลืออยู 

หากแตปรับเปลี่ยนมาเปนรูปแบบของการแสดง เชน ฟอนดาบ ฟอนเจิง รวมไป
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ถึงการตีฆองเพ่ือแสดงใหเห็นถึงวัฒนธรรมลานนา อยากใหลูกหลานสืบทอด

วฒันธรรมดีๆ เหลานีไ้ว  ซึง่ความสามารถของจาเอกรฐัภมูนิัน้นอกจากจะ[อกเลา

เรื่องราวเก่ียวกับวัฒนธรรมการฟอนเจิงที่เปนแนวทฤษฏีแลว จาเอกรัฐภูมิยังมี

ความสามารถในการฟอนเจิงอีกดวย 

จากการบอกเลาของพระครูรัตนธรรมาณุสรณ วัดดอนแกว ต.ปลอง 

อ.เทิง จ.เชียงราย ฟอนเจิงเปนศิลปะท่ีงดงาม เปนการรายรํา เปนการใชอาวุธ 

เปนชั้นเชิงชาย ผูหญิงก็สามารถฟอนเจิงได แตไมคอยมีเพราะอดีตผูหญิงไมจับ

ดาบ อยูแตในครัวเรือน ถาปจจุบันเยาวชนหันมาสนใจการฟอนลักษณะนี้ก็คงดี 

จะไดสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงาม มีคุณคาในการรักษาไวใหยาวนานสืบไป

ผลจากการสัมภาษณปรากฏวาขอมูลท่ีไดรับเปนประโยชนตอตนเอง

และสังคมเปนอยางมาก เพราะวัฒนธรรมเหลานีม้คีณุคาทางจิตใจ มคีณุคาทาง

วัฒนธรรม ฟอนเจิงเปนการรายรําตามกระบวนทาตามแบบแผนท่ีแสดงออกถึง

ศิลปะในการตอสูของชาย ซึ่งทารํานั้นมีทั้งทาหลักและทาท่ีผูรําแตละคนจะใช

ความสามารถเฉพาะตัว พลิกแพลงใหดูสวยงาม ในระยะแรก ฟอนเจิง หมาย

รวมเอาท้ังการฟอนประกอบอาวุธและไมมีอาวุธโดยเรียกลักษณะการฟอนตาม 

ตอมา ในการฟอนประกอบอาวุธตาง ๆ  ไดหายไป และเรียกการฟอนเจิงประกอบ

อาวุธตาง ๆ  ตามชื่อของอาวุธนั้น ๆ  เชน ฟอนไมคอน ฟอนหอก ฟอนดาบ ฟอนลา 
และเรียกการรายรําในลีลาการตอสูดวยมือเปลานี้วา ฟอนเจิงนั่นเอง

อภิปรายผลและสรุปผล

วัฒนธรรมเปนองคประกอบอันสําคัญยิ่งของมนุษยจนทําใหสังคม
มนุษยไดชื่อวา “สังคม – วัฒนธรรม” ซึ่งมีความหมายวา สังคมที่มีวัฒนธรรม

เปนตัวกําหนดสภาพหรือลักษณะของสังคม วัฒนธรรมจะเปนแบบแผนในการ

ปฏิบัติในการดํารงชีวิตและการดําเนินชีวิตของคนในสังคมจะเปนตัวกําหนด
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พฤติกรรมหรือความประพฤติ ของมนุษยในแตละสังคม วัฒนธรรมซึ่งเปนสิ่งท่ี
ทําใหมนุษยมีความแตกตางไปจากสัตวอื่นๆ และในขณะเดียวกันก็ทําใหเกิด
ความแตกตางในสงัคมของมนษุยดวยกนัอกีดวยดงันัน้ถาเปรยีบสงัคมมนษุยเปน
รางกาย วฒันธรรมของสังคมก็จะเปรียบเสมือนกบัเปนวญิญาณของสังคมน้ันคาํ
วา “วัฒนธรรม”

จะเหน็ไดวาวฒันธรรมฟอนเจงิของชายชาวลานนานัน้เปนแบบแผนและ
ศลิปะการตอสูของชายลานนาในสมัยโบราณซ่ึงเปนวฒันธรรมท่ีไมเก่ียวกับวตัถุ
เพราะเปนความรูทีค่รเูจงินัน้ไดถายทอดกันมาจากรุนสูรุนถอืวาเปนประเพณีการ
สืบทอดในแตละสายเจิงของคร ูเปนเอกลกัษณของชาวลานนาทีน่บัวนัยิง่จะหาย
สาบสูญไปถาไมรวมกนัอนรุกัษและรกัษาไวใหลกูหลานได สบืทอดวชิาเหลานีจ้งึ
ควรแกการรกัษาไวเปนอยางยิง่ สาํหรบัวัฒนธรรมฟอนเจงินีจ้ดัไดวามเีกอืบครบ
ทุกองคประกอบของวัฒนธรรม ตั้งแต องควัตถุ องคพิธีการ องคมติ จะขาดก็แต
เพียงองคการ เพราะการฟอนเจิงนั้นเปนศิลปะการตอสูของชาวลานนาเปนการ
ทัว่ไปไมไดอยูเปนกลุมหรือมโีครงสรางอยางเปนทางการ และลายเจิงแตละครูก็
ไมไดตายตัวสามารถปรับเปล่ียนพลิกแพลงไดไปเร่ือย ๆ จึงถือไดวาไมไดเปน
องคการ ฟอนเจิงเปนการแสดงความเปนตวัตนของผูฟอนอยางแทจริงดวยกล่ิน
ไอแหง วัฒนธรรมลานนาวิถีที่เต็มไปดวยขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบสาน
ภมูปิญญาจากอดตีสูปจจบุนั ทางผูจดัทาํในฐานะทีไ่ดไปสมัภาษณจากผูรูมา ขอ
เปนคนหนึง่ทีข่อสบืสานความรูอนัมคีาจากอดีตสูวถิปีจจบุนัและ วถิแีหงชายหาญ
ลานนาหากใครไดสัมผัสถึงการเรียนเจิงและไดฟอนเจิงดวยตนเองถึงแมครูบา
อาจารยที่ถายทอดความรูทางวัฒนธรรมการฟอนเจิงจะจากไปก็ตาม จากการ
บอกเลาของผูรูน้ัน ศลิปวัฒนธรรมการฟอนเจิงกย็งัอยูใหลกูหลานไดสบืทอดตอ
กนัมาจนถึงทุกวนันี ้ไมอยากใหหายไปโดยไมมใีครสนใจ ดงันัน้จงึเช่ือไดวามรดก
ทีบ่รรพบรุษุและครบูาอาจารยทิง้ไวใหหรอืถายทอดมาใหนัน้เปนสิง่ทีม่คีายิง่และ

ควรแกการรักษาสืบตอไป
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ขอเสนอแนะ

1. การเลาขานเปนวรรณกรรมมุขปาฐะ เปนแหลงขอมูลที่นาสนใจดัง

นั้นควรมีการศึกษาจากแหลงขอมูลดังกลาว และบันทึกไวเพ่ือเปนการไมศูนย

หายของขอมูล

2. การวิจัยครั้งนี้เปนเพียงประเด็นในการศึกษาวัฒนธรรมการฟอนเจิง

ของบานแมจัน ต.แมจัน อ.แมจัน จ.เชียงราย, วัดดอนแกว ต.ปลอง อ.เทิง 

จ.เชียงราย อัตลักษณทางวัฒนธรรมที่ปรากฏจากการเลา และจากเอกสารที่

ปรากฏ ดงันัน้จึงสามารถศกึษาจากแหลงขอมลูอืน่ๆ อกี ทัง้ในชมุชนเมอืง ชมุชน

ชนบท เปนตน
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Stories of Taxonomy: Uncovering Differences between 
Folk Taxonomy and Taxonomy in Systemic Functional 
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Abstract

This study aims to investigate the developmental concepts 

of folk taxonomy and taxonomy in Systemic Functional Linguistics 

theory and to compare differences between both concepts and its 

criteria underlying how to name and classify things in the world. 
Documentary analysis method was used to analyze data from the 
secondary sources, including websites, textbooks and academic 

articles. The findings reveal that folk taxonomy and Systemic 

Functional Linguistics taxonomy share some common purposes of 
naming and categorizing things in terms of making common 
understanding and avoiding confusion between describers and 

communicators.  In terms of differences, findings show that both 

types of taxonomies have been developed in different ways with 
different principles of naming and categorizing things. On the one 

hand, folk taxonomy has been developed from the experimental 
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ways, especially researching about plants and herbs in order to 

name and classify them into levels and kingdoms by concerning on 

researchers’ experiences, expertise, language, and culture. The 

Systemic Functional Linguistics theory, on the other hand, naming 

and categorizing things have been developed by observing and 

studying from the development of language, mode of meanings, 

and functions of language in a society. 

Keywords: Folk Taxonomy, Taxonomy Development, Systemic 

Functional Linguistics Taxonomy, Categorizing Factors 

Introduction
Taxonomy is one of the most significant issues in language 

studies. It is related to classifying or naming things in the world 

(Ziser, 2004; Guerra-Garcia, Espinosa, and Garcia-Gomez, 2008). 
Taxonomy, in another aspect, is regarded as a part of systematics, 
including classification, but emphasizes more on systematic 

concepts, including both taxonomy and phylogeny (Guerra-Garcia, 

Espinosa, and Garcia-Gomez, 2008). In other words, the systemists 
are not required to know the regulations of taxonomy, but the 
taxonomists must have background knowledge about phylogenetic 

systems in order to systematize new words for world knowledge 

(Wagele, 2005 cited in Guerra-Garcia, Espinosa & Garcia-Gomez, 2008).  
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Basically, the taxonomists study and rule words to discuss the world, 

especially the organic names and have a communicative role to 

wide groups of people. As the recent period is called globalization, 

internet is utilized for the purpose of distributing and linking 

information from taxonomists (Knapp, Rainbow, Smith, and Taylor, 

2002). Therefore, taxonomy is a part of the systematics and it is the 

science of classification focusing on naming and categorizing things, 

making rules or disciplines for classifying objects, recording 

vocabulary, distributing words to the world, researching new things 

happening in the world, and making databases for people to assess 

and learn on website or other accessible storages. Currently, the 

term ‘categorization’ is being interested in the linguistics work, 

particularly in the cognitive field. There are some evidences found 
in the Aristotle’s concept on categorizing things which is not relevant 

to any semantic categories. This phenomenon impacts on the 

attention of the cognitive linguists to retheorize a prototype theory 
(Halliday & Matthiessen, 2008). On the other hand, Systemic 
Functional Linguistics’ (SFL) aspect on categorization is particularly 

focused on how meaning is naturally constructed and construed in 

the texts (Halliday & Matthiessen, 2008). This paper aims to study 
the background information about the development of folk 
taxonomy and the taxonomy in SFL theoretical perspectives and 

to compare differences between them. From these two research 

purposes, two research questions are proposed: 
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1) How do a folk taxonomy and a SFL taxonomy develop?

2) What are the differences and similarities between both 

types of taxonomy? 

Literature Review 

Originally, the term ‘taxonomy’ is derived from Greek which 

refer to ‘taxis’. It means an arrangement and ‘nomos’ means law 

(Guerra-Garcia, Espinosa, and Garcia-Gomez, 2008). Taxonomy is 

important in theoretical and applied biology, including agriculture 

and forestry, biological control, public health, wild life management, 

mineral prospecting through the dating of rocks by their enclosed 

fauna and flora, national defense, environmental problems, soil 

fertility, and commerce (Guerra-Garcia, Espinosa, and Garcia-Gomez, 

2008). Basically, taxonomists play roles in providing vocabulary, 
especially the organic names and have a communicative role to 
wide communities of people. The Internet has been distributed in 

the system of information linkage in the form of various revolutionized 

approaches for taxonomical information (Knapp, Rainbow, Smith, 
and Taylor, 2002). 

Apart from the definitions and roles of taxonomy, the 

relationship between taxonomy and systematics has been interested 

and proposed by many scholars in the field. The term ‘systematics’ 
is derived from the Latinised Greek called, ‘Systema’. It means 

making a sequence of living things, according to “phylogenetic 
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interrelationships” or “evolutionary relationships” (Guerra-Garcia, 

Espinosa, and Garcia-Gomez, 2008, p. 16 - 17). Taxonomy is regarded 

as a part of classifying systematics of both taxonomy and phylogeny 

(Guerra -Garcia, Espinosa, and Garcia-Gomez, 2008). In other words, 

the systemists are not required to know the regulations of taxonomy, 

but the taxonomists must have background knowledge about 

phylogenetic systems in order to systematize new words for world 

knowledge (Wagele, 2005 cited in Guerra-Garcia, Espinosa, and 

Garcia-Gomez, 2008). 

 Hence, taxonomy is a part of the systematics and defined 

as the science of classification which focuses on naming and 

categorizing things, making rules or disciplines for classifying objects, 

recording vocabulary, distributing words to the world, researching 
new things happening in the world, and making databases for people 

to assess and learn on website or other accessible storages. 

In terms of naming and classifying, they are crucial for human 
being, particularly in supporting common knowledge for diversity 
groups of people to communicate to each other and make senses 

with the variety of living things in the world (Godfray, 2002). Regarding 

Winston (1999), people naturally give names according to many 
factors such as language, region, and knowledge. Different names 
probably refer to the same thing and vice versa. To record all species 

which have been found into storages and make it possible to 

precisely communicate in daily conversation, the scientific process 
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for naming and describing are taken into account. Names and its 

descriptions, which are scientifically created, are formally accepted 

and used as a formal reference for identifying and categorizing things. 

This is due to the description basically provides specific details of 

types and its features (Winston, 1999).  In addition, having scientific 

names help us to avoid the confusion while using common names 

(Reeb, 1997) and to manage the diversity of things according to 

taxonomic hierarchies (Taverna, Waxman, Medin, Moscoloni, & 

Peralta, 2014). Reeb also elaborates that either the plant kingdom 

or the animal kingdom places all living things because they are 

belonged to the sub-divisions of the term ‘kingdom’, which is 

regarded as the highest taxonomic division. Taverna, Waxman, Medin, 

Moscoloni, and Peralta (2014, p. 214) remark that universal principles 

(external) and individual experiences (internal) are seemingly 
affected the ways how people name and categorize things into 
each particular group. With these two factors, three important 

elements are taken into consideration. These include language (how 

is an individual native language marked folk biological categories?), 
personal experience (an individual interaction in the natural 
environment), and culture (the belief system of the community to 

the world). To categorize, classify, and name objective and subjective 

things are based on many factors such as criteria, views, aspects, 

and characteristics (Ziser, 2004). Following table shows some 
examples of the criteria for classification. 
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Table 1: Factors/ Criteria underlying Naming or Categorizing 

Things in the World (Ziser, 2004)

No. Category Criteria/ Factors/ Rules Reference (s)

1 Geography Continent Godfray (2002)

Country

Sate or Province

City

Building

Floor

Room or Apartment

2 Species Kingdom Godfray (2002)
Ziser (2004)Phylum

Class

Order

Family

Genus

Species
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No. Category Criteria/ Factors/ Rules Reference (s)

3 Organisms into 
Kingdoms

Cell Structure
- Prokaryote versus 

Eukaryote
- Cell Wall Present or 

Absent
- Cell Wall Chemistry
- Presence or Absence 

of other Organelles

Godfray (2002)

Cellularity
- Unicellular versus 

Multicellular
- Level of 

Organization of Cells 
into Tissues

Mode of Nutrition

- Heterotrophy versus 
Autotrophy

- Photoautotroph 

versus 

Chemoautotrophy
- Saprophytic versus 

Ingestive

From Table 1, the criteria for grouping things to its 
categorization nature are variety in factors depending on the contexts 
and perspectives of taxonomists. 
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Research Methodology

 This study employed the qualitative research methodology. 

Data were gathered from the secondary sources: textbooks, academic 

articles, and materials from websites. Documentary analysis was 

used as the method to analyze data. Details of data collection 

procedures and analysis are briefly explained as following. 

  Data collection and analysis procedures: 

1. Set up the study purposes and questions

2. Scoped the concept of research answers 

3. Searched for data from textbooks, academic articles, and 

materials from websites

4. Analyzed all collected data 
5. Grouped data according to the research questions

6. Presented and discussed data according the research 

purposes
7. Concluded the study and discussed the study implications 

These are the methodological steps of the study. Findings 

and discussion are provided in the next topic. 

Findings and Discussion

 This section provides answers for two research questions. 

The first research question is about the development of both folk 
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taxonomy and SFL taxonomy. The second one compares the 

differences between both taxonomic systems. 

1) The Development of Folk Taxonomy 

Folk taxonomy is originated from Greeks around 250 years 

ago. A history of taxonomy has been recalled from different sources 

and perspectives. For example, Guerra-Garcia, Espinosa, and Garcia-

Gomez (2008) studied the development of taxonomy by using three 

areas of stages from alpha (analytically phase), beta (synthetic phase) 

to gamma taxonomic disciplines of Kapoor (1998) and Disney (2000). 

Raven, Berlin, and Breedlove (2009) studied the development of 

taxonomy by providing eight principles of folk taxonomic systems. 

Manktelow (2010) investigated the history of taxonomy by dividing 
it into two periods: prelinnaean and postlinnaean.    

According to Guerra-Garcia, Espinosa, and Garcia-Gomez 

(2008), Kapoor (1998) and Disney (2000) provided the taxonomic 
disciplines which can be divided into three areas of stages, including 
alpha (analytically phase), beta (synthetic phase), and gamma 

(biological phase) taxonomies. Alpha taxonomy refers to the 

recognizable and describable species level. Beta taxonomy refers 
to the species arrangements level in a natural system of both lower 
and higher categories. Lastly, gamma taxonomy refers to the analysis 

of intraspecific variations, ecotypes, and polymorphisms. Raven, 

Berlin, and Breedlove (2009) describe the development of taxonomy 
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that as a human being, we naturally recognize things from its features 

in terms of similarities, differences, and circumstances. Those 

recognizable things have been respectively linguistically recorded. 

Eight common principles are set to all folk taxonomic systems: 

1. Every language has a basic natural recognition to group 

organisms. This is due to the receptive perspective of 

people of each community. The group of organisms is 

called TAXA. 

2. The group of TAXA then will be categorized into different 

taxonomic ethnobiological sub-categories. Five criteria 

based on linguistic and taxonomic perspectives include 

unique beginner, life form, generic, specific, varietal. 

3. These five criteria are basically organized according to 
the exclusive hierarchy of assigned taxa in different ranks. 

4. If the organisms are particularly grouped in the level of 

the unique beginner, it is called TAXON and possible not 
to be recorded formally as a linguistic expression. 

5. Taxa of living things are in a few numbers which include 

a main portion of low rank taxa. 

6. A majority of taxa forms are mostly included in the 
generic group rather than the living one with the finite 
number of 500. Some particular generic taxa for the 

community economy or abnormal condition are probably 

not included in the form of living taxa.  
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7. Generally, various specific taxa are quantitatively less 

than generic ones. They are in the groups of few 

members of each particular generic. The groups that 

have more than two members are referred to living 

things which are related to culture. However, if the 

members have more than 20, they will be named under 

the specific or generic group which they are belong to. 

8. The living form of taxa which is in the intermediate level 

will be included in the generic level automatically. This 

level is not normal in folk taxonomies and is not labeled 

linguistically. It is called, covert categories. 

These eight principles are the common criteria of folk 

taxonomic systems which are rather complicated for general people 
to understand. As Raven, Berlin, and Breedlove (2009) mentioned 
about the problems of modern taxonomy that, 

A folk taxonomic system is designed not for 

information retrieval, but for communicating 

about organisms with those who already 
understand the nature of the organisms and 
their culturally significant features are part of 

the active ethnobiological knowledge of most 

adult speakers of the language” (p. 1212).  
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In other words, these difficulties come from a mismatch 

between describers and communicators. It means the describers 

see the name of the organisms and will understand its characteristics 

immediately, but the communicators do not share the common 

understanding with the describers. Thus, the fundamental of 

communication presents in folk taxonomic systems related to a 

limited number of organisms (Raven, Berlin, and Breedlove, 2009).

Lastly, Manktelow (2010) investigated the history of taxonomy 

by dividing data into two periods: prelinnaean and postlinnaean.  

Linnaeus is one of the important persons who accomplished in 

gathering and making databases of plants and animals (Godfray, 

2002). In other words, Linnaeus is regarded as the pioneer of “modern 

botanical and zoological taxonomy” (Manktelow, 2010, p. 2). The 
following table elaborates more details. 
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Table 2: A summary of the history of folk taxonomy in both 

Prelinnaean and Postlinnaean Period (Manktelow, 2010)

No. Period Taxonomist (s) Field of the Expertise

Pre-Linnaean Taxonomy

Earliest Taxonomy

1 Around 3,000 
B.C.

Shen Nung, 
Emperor of 
China (the Father 
of Chinese 
medicine)

He had tasted hundreds of herbs. He 
wrote a book “Divine Hasbandman’s 
Materia Medica”, which contained 
“365 medicines derived from 
minerals, plants and animals”.

2 Around 1,500 
B.C.

Egyptian doctors The wall paintings of medical 
plants were used to be teaching 
equipment for giving knowledge 

to people with old Egypt names.  
Papyrus rolls, Ebers Papyrus 

The Greeks and Romans (In Western scientifi c taxonomy)

3 384 – 322 B.C. Aristotle, 
the Greek 
philosopher

He was the fi rst taxonomist who 
classifi ed all living things, and some 
of his classifi cation is used today such 

as ‘vertebrates’ (animals with blood) 

and invertebrates (animals without 
blood). He classifi ed the animals 
with blood into ‘live-bearing’ and 

‘egg-bearing’. On the
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No. Period Taxonomist (s) Field of the Expertise

Pre-Linnaean Taxonomy

other hand, the animals without 
blood which nowadays used refer 
to insects, crustacean and testacea 
(molluscs), for example. 

4 370 – 285 B.C. Theoph ra s tu s , 
a  s t u d e n t  o f 
A r i s t o t l e  a n d 
Platon

He wrote a classification of 480 
species of plants which was called 
‘De Historia Plantarum’. It was 
applied for taxonomic purposes until 
the Middle Ages in Europe. 

5 40 – 90 A.D. D ioscor ides ,  a 
Greek physician 
who travelled in 
the Roman and 

Greek world to 

gather knowledge 
about medicinal 
plants. 

He wrote a book’s name was ‘De 
Materia Medica’ which contained 600 
species of plants. It was employed 
in medicine until 16th century and 
reprinted for many times. 

6 23 – 79 A.D. Plinius, a soldier 
who involved in 

the Roman army 

and Roman state. 
He is supposed to 
be the father of 

Botanical Latin.

He wrote many books. One of the 

books which were still used in 
nowadays is ‘Naturalis Historia. It 
describes many kinds of plants and 

uses Latin names. 
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No. Period Taxonomist (s) Field of the Expertise

Pre-Linnaean Taxonomy

Early taxonomists 

7 1519 – 1603 Caesalpino (Italy), 
who is sometimes 
called as the fi rst 
taxonomist

He wrote the book’s name was 
De Plantis (contain 1,500 species). 
His classifi cation was based on 
growth habit together with fruit 
and seed form. 

8 1541- 1631; 
1560 – 1624

T w o  S w i s s 
brothers Bauhin

They wrote their work’s called 
‘Pinax Theatri Botanici’ in 1623 
(contain a list of 6,000 species). Their 
work also included ‘Synonymes’ of 
those species. 

9 1627 – 1705 J o h n  R a y , 

t h e  E n g l i s h 
naturalist and 
the pioneering 

entomological 

taxonomic work

He wrote many signifi cant works. 
The most important contribution 

was the establishment of species 

as the ultimate unit of taxonomy. 
In 1682, he published a book’s 
called ‘Methodus Plantarum 

Nova’ (contain 18,000 plant 

spec ies ) .  H i s  compl icated 
classifi cation was based on the 
combination of characters which 

was different from the earlier 

taxonomists. He also worked on 
mammals, reptiles, birds, and fi sh 
and insects.  
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No. Period Taxonomist (s) Field of the Expertise

Pre-Linnaean Taxonomy

10 1656 – 1708 Joseph Pitton 
de Tournefort 
(France)

He constrctued a botanical 
classifi cation that came to rule in 
botanical taxonomy until the time 
of Carl Linnaeus. He published his 
work’s called ‘Institutiones Rei 
Herbariae’ (contain 9,000 species 
which were listed in 698 genera).  

Linnaean Era (Modern Taxonomy)

11 1707 – 1778 Carl Linnaeus, 
(Swedish 
botanist) 
the modern 

botanical and 
zoological 
taxonomist

He published his work’s name was 
Species Plantarum (the global fl ora) 
in 1753 and the10th edition of 
‘Systema Naturae’ (the global fauna) 
in 1758. He presented these books 
for both plants and animals. With 
his expanded knowledge through 
17th and 18th century, a large number 
of species were found and named. 
Furthermore, Linnaeus introduced 
the sexual system of plants, an 
artificial classification based on 
the sexual parts of the fl ower: the 
stamens and pistils. Linnaeus sexual 
system of plants became the highest 
fashion also outside the scientifi c 
community. 
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No. Period Taxonomist (s) Field of the Expertise

Pre-Linnaean Taxonomy

He attempted to order the world 
of taxonomy by his own way. He 
published many books which 
would transform botany and 
zoology into sciences, surrounded 
by philosophy, order and systems, 
disciplines of theology, and law. 
His work included rules for species 
descriptions, terminology and 
instruction. These works has been 
used until today. 

Post-Linnaean Taxonomy

Natural system emerging in France (Linnaean systematics did not work 
in this particular context, so there were four French scientists emerged 

and played important roles on biological sciences. The French scientifi c 

work, the development of anatomy, and physiology and improved 
optical.)
12 1707 – 1788 Georges-Luise 

Leclerc de 

Buffon

His approach was to describe the 

world rather than to classify it. His 
theories touched upon development 
of species, intraspecifi c variety and 

acquired inherited characters in 
species, which opened up a pathway 
for an evolutionary theory. 
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No. Period Taxonomist (s) Field of the Expertise

Pre-Linnaean Taxonomy

13 1727 – 1806 Michel Adanson He wrote the book’s name was 
‘Familles des Plantes’ in 1763. His 
idea was to classify things should 
not emphasis on other characters 
but should emphasis on a great 
range of its own characters. 

14 1748 - 1836 Antoine 
Laurent de 
Jussieu

He proposed a natural system 
based on many characters that 
came to be a foundation of modern 
classifi cation. He divided the plants 
into acotyledons, monocotyledons 
and dicotyledons and established 
the family rank in between the 

ranks ‘genus and ‘class’. 
15 1744 - 1829 Jean-Baptiste 

de Lamarck 
He proposed an evolutionary 
theory including inheritance 
of acquired characters, named 

the ‘Lamarckism’. This was 

foreboding the theory evolution 
presented by Charles Darwin and 
Alfred Russel Wallance in 1858 in 

London. 
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No. Period Taxonomist (s) Field of the Expertise

Pre-Linnaean Taxonomy

Rules for Nomenclature (There are continuous modifi cations of the 
codes of botanical nomenclature and zoological nomenclature. 
Changes in the botanical nomenclature are decided by discussions 
and votes on open meetings at every International Botanical Congress, 
held every sixth year.)

16 1778 – 1841 Augustin 
Pyramus de 
Candolle

He was one of the fi rst attempts to 
create rules in botanical taxonomy.

17 1806 – 1873 Alphons de 
Candolle (son 
of Augustin 
Pyramus de 

Candolle)

He adopted the rules in his 
father book with 100 botanists. 

18 1843 – 1907 Otto Kuntze 
(German 
botanist)

He published a controversial work 
which applied Candolle’s laws 
from 1867 rigidly. He changed 

1,000 generic names and 30,000 

species names. 

19 1811 – 1853 Hugh Edwin 
Strickland

H e  e l a b o r a t e d  t h e  f i r s t 
nomenclatural laws for zoology 
(the Strickland Code). He was 
assisted by a committee where 

Charles Darwin was a member, 
among others. The code was 
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No. Period Taxonomist (s) Field of the Expertise

Pre-Linnaean Taxonomy

accepted by among British and 
American zoologists within three 
years and was modifi ed later by a 
geological international congress 
in Bologna in 1881. 

From phonetics to phylogenies 
The systems of plants and animals were now huge, in fl owering plants 
approaching a quarter of a million species. 

20 1809 - 1822 Charles Darwin Launched the evolutionary 
theory in 185821 1823 – 1913 Alfred Russel 

Wallance
22 1834 – 1919 Ernst Haeckel Two German biologists who started 

the construction of evolutionary 

trees. Haeckel established the 

term ‘phylogeny’. However, the 
main part of the 20th century was 

dominated by extended phonetics. 

23 1839 - 1878 August Wilhelm 

Eichler
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No. Period Taxonomist (s) Field of the Expertise

Pre-Linnaean Taxonomy

24 1841 - 1924 Eugen Warming Masters in plant systematics, 
each arguing for different systems 
built up on many characters, 
uncertain parts of the system 
relying on personal, professional 
experience. I was difficult to 
test a systematist’s theory of a 
suggested system. 

25 1884 - 1972 John Hutchinson

26 1910 Armen 
Leonovich 
Takhtajan

27 1919 – 1992 Arthur J. 
Cronquist

28 1920 Robert F. Thorne

29 1932 – 1987 Rolf Dahlgren

30 1913 – 1976 Wili Hennig He founded the cladistics era in 
1996, by stating that only similarities 
grouping species should be in used 

in classifi cation. Hypotheses on 
systematics could now be tested 
through cladistics methods. 

The new method, called cladistics, 

was controversial and it took 
around 20 years before it started 
to become established. 

 According to Table 2, some previous evidences show that 
taxonomy has been known for 3,000 years ago. It was started in 

China. The purpose is basically concerned on medical knowledge. 



 102    วารสารฟาเหนือ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

Later on, the issues of taxonomy have been extended to language 

philosophy and botanical science in the Greeks and Romans periods. 

To classify living things and botanical species, the taxonomists try 

to create their own rules for categorizing living things, plants and 

herbs into homogenous groups (share common characters).  After 

the period of classifying living things, botanical and herbal, the 

taxonomists extend their knowledge to zoological knowledge. Here 

is the brief history of taxonomy in general which is reviewed and 

summarized by Manktelow (2010). 

 Next topic describes about Systematic Functional Linguistics 

taxonomy and its development. 

Taxonomy in Systematic Functional Linguistics Theory

The Systemic Functional Linguistics theory (SFL) was 
developed from the focus on a lexicogrammar in Halliday’s studies 
in 1961. The theory is a part of Firthian tradition which is focused 

on “the outer strata of language in context” (Matthiessen, 2007, p. 

766). The viewpoint of SFL is to regard a language as a resource for 
making meaning and a grammar is a resource for creating meaning 
by means of wording (Bavali & Sadighi, 2008). Language in the 

perspective of SFL is influenced by grammar because grammar works 

as an experience transformer for interpreting meaning of that 

particular texts by utilizing a form of categories (Halliday, 1996) and 
activities (Halliday, McIntosh and Strevens, 1964) of human in each 
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community. This is a construing process of human experience. In 

other words, language constitutes the processes of society and its 

order. The functional grammar is to lead the processes and bring 

the order into meaning. Experience is considered as a resource which 

facilities an understanding, representation, and action based on the 

authentic situation. It is referred to knowledge which covers the 

taxonomic conceptual forms, schemata, and scripts. 

In terms of meaning in SFL, there are three modes of meaning, 

including ideational metafunction, interpersonal metafunction, and 

textual metafunction. The metafunction is a heart of the language 

evolution and the constant interaction with the environment. The 

ideational metafunction concerns about an experiential construing 

process. Language serves as “a theory of reality” and a reflective 

resource of the world (Halliday (1996: 7). This metafunction is also 
called, an experiential metafunction. Halliday and Matthiessen (2008) 
note that the experiential category refers to everything that is related 

to a construing process of the experience. The experience consists 

of three complexing levels, including elementary, configurational, 
and complex (p. 48). 

Regarding the above description of the taxonomic concept 

in Systemic Functional Linguistics theory, some of the evidence are 

found to indicate that a child language development is important 

to learn things through meaning (Halliday & Matthiessen, 2008). For 
example, Painter’s (1996) study shows that one of the important 
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technical terms which are inevitably mentioned is ‘Proto-language’. 

It is a term to represent a process of construing experience of 

meaning system on naming objects through children language 

development. To elaborate, when children’s age is around two 

years old, they start to make the transition from proto-language into 

language which is meant the process of developing the system of 

the mother tongue. This phenomenon is called self-construal. The 

naming acquiring process automatically happens in an individual 

child. Children, later, get into the critical step of generalizing things 

around them across individual acquiring process. That is to say, 

“naming has been generalized from individual names (proper nouns) 

to class names (common nouns)” (ibid: 73). Painter (1996 cited in 

Halliday & Matthiessen, 2008) provided an important point on the 
understanding of how linguistic resources are deployed for 

categorization in the language development. The information comes 

from her longitudinal case study (1996) of one child whose name 
is Stephen. Painter studied his language development in the age 
between 2.5 and 5 years old. The table below displays her study’s 

results. 
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Table 3: Painter’s study on Stephen’s language development 

(Halliday & Matthiessen, 2008)

Stage Age Categorization Characters/ Phenomenon of 
language development

1 0 - 2.5 
years old

Naming 
individuals

As a child in this stage, his language is 
acquired automatically and individually 
according to the “instances of the 
visual experience” (p. 73) which is 
shared by a young child himself and 
his father or mother, later on, ascribes 
those instances into some general 
classes of experience by using a fi gure 
of being.  

2 2.5 – 3.5 

years old

Intersubjective 

focus

The general classes of experience are 

transferred into intersubjective focuses 
from a fi gure of being to pointing 
verbally as a gesture or to replace by 

talking about some features of material 

settings. This stage means Stephen 
imports his experience on instances 
into a semantic system by regarding 

those instances into general classes 

of the system.  This phenomenon is a 
process of naming by calling particular 
objects. This experience leads into 
taxonomies. 
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Stage Age Categorization Characters/ Phenomenon of 
language development

3 3.5 – 4 
years old

Critical 
semantic mass

When meaning potential reaches 
into critical semantic mass, Stephen 
begins to construe his “own internal 
organization explicitly” in order to 
fi gure out how is a systemic relationship 
among taxonomies (p. 74). 

4 4 – 5 
years old

Interpersonal 
act of 

communication

This stage is to add f igures for 
categorization from causal evidence. The 
construal process refers to something 
that is commonly shared, negotiated, 
and argued. This stage is regarded as 
the semantic resources preparing for 
educational learning.   

 From Table 3, it shows the child language development 

stages start from the naming individual stage to the interpersonal 

act of communication. These are the process as a child construes 
their experience by meaning and learning how to recognize things. 
This is a particular case study of a child, Stephen. However, it reflects 

some important evidences for scholars in the field to see the real 

phenomenon of the language development in a child and what the 

role of language in taxonomy is. Halliday and Mettheisson (2008: 
82) summarized how human beings to construe their experience in 

the ontogenetic perspective as following:
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1) Initially, the child construes his/her experience 

from the event that gets involved or choose to 

perceive as a common view among participants. 

Then the process leads into the constitution of 

meaning. The experience of the child will be 

dialogically shared, validated, and built with other 

groups of meaning. 

2) The former experiences are based on the child’s 

perception. Those experiences will be revealed 

in the semantic system and further develop 

through discourse. After construing from the 

dialogical discourse, the experience will be 

extended to the abstract categories. This is a 

construal process.  
3) Regarding the network of ideational resources, 

different kinds of relations in the categories which 

are taken from global and local bases will be 

brought into the construal process in terms of 
taxonomic elaboration, meronymic extension, and 
transcategorization. 

4) The network is defined as a multidimensional and 

elastic space. Its position is not particular fixed, 
but it is clearly bounded regions with core areas 

and more peripheral areas that influence others. 
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5) The ideational resources for extra - linguistic 

experience are construed as semogenic resources. 

It is built up itself with different kinds of relations. 

This affects to the occurring process of critical 

semantic mass and following up with internal 

construing process of new categories in the 

ideational base. 

2. Comparison between Folk Taxonomy and Systemic Functional 

Linguistics Taxonomy 

 According to the concepts of folk and SFL taxonomies, there 

are some common purposes to name and categorize things in the 

world. The similar purposes are to make common understanding 
of both objective and subjective things on the earth, to share 

common senses of the names created among various groups of 

people, and to avoid confusion in using the names of that particular 
things. However, there are some different principles of naming 
between folk and SFL taxonomies as demonstrated in the following 

table. 
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Table 4 A Summary of the Differences between Folk and 

Systemic Functional Linguistics Taxonomies

No. Folk Taxonomy
Systemic Functional Linguistics 

Taxonomy
1 Started 3,000 years ago 

w i th  p lan t  and  he rb 
experiments for medical 
p u r p o s e s ,  l a n g u a g e 
philosophy, and botanical 
sc ience in the Greeks 
and Romans by creating 
rules for categorizing living 
things, plants, and herbs 
into homogenous groups 

and extend to zoological 
knowledge

Started in 1960s with the notion of 
construing experience in order to get 
knowledge of meaning, language is 
supposed to store, exchange, and 
construe experience of meaning and 
come up to be experiential categories 
and taxonomic forms in daily language 
use. Experience is regarded as a resource 
for understanding, representing, and 
acting for categories of a language 
development. 

2 Concerning on universal 

principles (external factors) 
and individual experience 
(internal factors) including 

language, natural world, 

and culture

Concerning on three modes of meaning: 
ideational metafunciton, interpersonal 
metafunction, and textual metafunction. 

The ideational metafunction is also 

called as an experimental metafunction 
and it is supposed to be a main concept 
of categorizing and naming processes in 

the language development
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No. Folk Taxonomy
Systemic Functional Linguistics 

Taxonomy
3 Rules for classifying consist 

of fi ve criteria, including the 
maximum steps in delicacy 
runs from kingdom (unique 
beginner) - life form - basic 
(generic) level - life form - 
basic (generic) level - specifi c 
level - and varietal level. 

Rules for classifying consist of three 
experiential orders of complexity: 
e lementary (a  s ing le element ) 
– configurational (configuration of 
elements i.e. figure) – complex (a 
complex of fi gures i.e. sequence).

4 The  move  f rom fo l k 
t a x o n o m i e s  t o w a r d s 
scientifi c ones involves both 
delicacy increasing steps 
and criteria changing for 

classifi cation. 

Taxonomies are construed from four 
steps of language development: naming 
individuals – intersubjective focus – 
critical semantic mass – interpersonal 
act of communication.

 According to the Table 4, the notions of naming things in 

folk and SFL taxonomies have different focuses and features. Folk 
taxonomies are taken from doing some experiments of plants and 
herbs in order to create the rules of naming and categorizing them 

into groups. Later, this knowledge is extended to animal study. 

Naming and categorizing living things in folk taxonomy is also related 
to individual experience, language, and culture. Those things are 

categorized into different kingdoms and levels depending on their 

complexities. On the other hand, taxonomy in Systemic Functional 
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Linguistics theory concerning on how human construes language 

and gets meaning for communication by studying the development 

of language of a child from the step of infant to adult. To name 

and categorize things in this taxonomic type, the construing process 

must be taken from experience, observation of daily phenomena, 

and knowledge of meaning because language is supposed to be 

the tool for naming and categorizing things and it is learned through 

semantic functions in language use.

Conclusion and Implications 

 This study recalled the development of folk and Systemic 

Functional Linguistics taxonomies and studied the similarities and 

differences between them. In terms of similarities, these two 

taxonomies aim to name and categorize both subjective and 
objective things in order to understand and share the common 
meaning among the communicators. In terms of differences, these 

two taxonomies are originated and developed in different ways. 

Folk taxonomy was developed 3,000 years ago by experimenting 
plants and herbs. Later on, it was extended to zoological areas. 
Those experiments lead to the naming and categorizing living things 

into kingdoms and levels which depended on their complexities in 

experience, expertise, language, and culture. In contrast, Systemic 

Functional Linguistics taxonomy based on their naming and 
categorizing things on the development of language in human and 
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meaning in language use. Although, these two types of taxonomies 

are different in terms of their principles in naming and categorizing, 

both are useful and important for human being. Learning how to 

name things correctly is beneficial for people to understand each 

other, enhance effective communication, and avoid confusion with 

others.

 The implications of the study are varied, depending on the 

use for what situation and context. For example, the findings can 

be primarily applied as the resources for training and learning about 

taxonomy in the general and linguistic perspectives. The findings 

also can be implemented as the secondary resources for scholars 

in the field to review and work on their projects. At the same time, 

the findings of the study will widen the views of scholars to see 
some opportunity to work on some related and innovative issues 

to develop the theories in the future.  
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Abstract

This study evaluated the English writing abilities of the uni-
versity students, using the writing skill characteristics. The collected 
data included the test papers written in English by the population 
of 100 senior students studying in English-related major students in 
Chiang Rai Rajabhat University. This data enabled the researcher to 
go through the evaluation by statistical descriptive and qualitative 
analysis. The analysis indicated generally low level of writing skill 
across the data sample. Comparing essay and composition writing, 
the latter has the lower score in this study. Moreover, the most 
observable finding in this study is syntax with the lowest rate char-
acteristics for writing English composition across the employed 
sample.  In conclusion, the findings of this study indicated that there 
is a problem with English writing ability of the chosen students. 

Keywords: writing skill, English language, writing assessment
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บทคัดยอ

การศกึษาครัง้น้ีเปนการประเมนิความสามารถในการเขยีนภาษาองักฤษ
ของนักศึกษาโดยใชการวิเคราะหลักษณะทักษะการเขียน เครื่องมือในการวิจัย
คือแบบทดสอบขอเขียนภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาเอกภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จํานวน 100 คน ขอมูลเหลานี้ชวยใหนักวิจัย
สามารถทําการประเมินทักษะการเขียนของนักศึกษาโดยการวิเคราะหดวยสถิติ
เชิงพรรณนาและเชิงคุณภาพ การวิเคราะหพบวาทักษะการเขียนของนักศึกษา
โดยท่ัวไปอยูในระดับตํา่ เม่ือทาํการเปรียบเทียบการเขียนเรียงความจากขอความ
ที่ไดอานและการเขียนตามหัวขอที่กําหนด ผลการวิเคราะหพบวาการเขียนตาม
หวัขอทีก่าํหนดไดคะแนนตํา่กวาการเขยีนเรยีงความ นอกจากนีผ้ลการวจิยัยงัพบ
วาลักษณะโครงสรางประโยคการเขียนตามหัวขอที่กําหนดของนักศึกษาอยูใน
ระดับทีต่ํา่ท่ีสดุ ผลการศึกษาสรุปวานกัศกึษากลุนนีม้ปีญหาดานทกัษะการเขียน
ภาษาอังกฤษ

คําสําคัญ: ทักษะการเขียน, ภาษาอังกฤษ, การประเมินการเขียน
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Introduction

Among the different language skills, the students feel writing 
to be the most difficult in real practice and in the examination. It 
is mostly assigned as homework in teaching / learning activities. In 
this context, the only solution lies in the continuous pursuit of 
knowledge and skills. If the learners have the skills and habit of 
learning independently, they will be able to face the challenges. 
In writing, the students take the English language as a tool for learn-
ing an academic subject rather than a language; they will be con-
cerned only with passing the exam for getting an academic degree. 
Educators in all disciplines and at all academic levels have become 
concerned in recent years about the apparent decline in the writing 
ability of their students, and this study shares that concern.  

Research objectives

To evaluate the writing skill characteristics of CRRU students 
studying in English majors. 

The Theoretical Framework

Each characteristic was classified as being either a discourse 
characteristic, a syntactic characteristic, or a lexical characteristic 
based on Breland & Jones (1982), as below:
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Discourse
Characteristics 

Syntactic
Characteristics

Lexical
Characteristics

1. Statement of the-
sis (theme)
2. Overall organiza-
tion 
3. Rhetorical strategy 
4. Noteworthy ideas 
5. Supporting mate-
rial 
6. Tone and attitude 
7. Paragraphing and 
transition
8. Sentence variety
9. Sentence logi

10. Pronoun usage
11. Subject-verb 
agreement 
12. Parallel structure
13. Idiomatic usage
14. Punctuation
15. Use of modifi ers

16. Level of diction
17. Range of vo-
cabulary
18. Precision of 
diction
19. Figurative lan-
guage
20. Spelling

Considering a society of the students with good knowledge 
in English language, the sample has been selected from the senior 
students studying in English majors in the faculty of Humanities, 
Chiang Rai Rajabhat University (CRRU), and semester one in 2017. 
The study employed the staff of the faculty who is fluent in English 
for the assessment of the students’ test papers. The significance of 
the study is to find out the problem area(s) in the students’ writing 
skill.
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Literature review

This study attempted to review the focused areas subjected 
in similar studies and surveys in the field of writing skills. Karki’s 
(1996) study on writing proficiency between the students of private 
and public schools of grade ten in Lamjung district, for example, 
found out that the students of private schools were far better than 
public school. Poudyal’s (1999) study found that the students of 
Kathmandu district were better than the students of Gulmi district 
in writing proficiency. Bhattarai’s (2002) study concluded that the 
students of institutes have greater proficiency in writing than the 
students of faculties and the boys are ahead of girls. Acharya’s 
(2010) research on “activities used in teaching essays” concluded 
that the teachers did not motivate the students as it was required, 
large percentage of teacher translated difficult words into mother-
tongue. In the same way, he found that the teachers were not 
comfortable in teaching essays because of poor linguistic background 
of the students in the English language. This research is different 
from those reviewed ones in the sense that the studies above were 
conducted as survey and experimental rather than action research. 
They found that the students were weak in their writing skills in 
general illustrating their proficiency in percentage or found that the 
teacher did not motivate them. They were unable to identify the 
areas where students really need to be improved. This study focused 
on developing writing skills of the students with the frequency of 
different grammatical levels of writing essays descriptively and 
identifying from where we need to begin teaching writing.
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Methodology

The selected main area in this study is the writing skill which 
involves three domains of discourse, syntactic and lexical charac-
teristics. The scores resulted from the test paper assessments pro-
vides a data population involving the writing skills in the English 
language. 

In the first stage of the study, written test papers by the 
students, in the English language, are employed as tools or instru-
ments of collecting data in the initial field work of this study. The 
collected test papers are classified into 3 main groups: essay, com-
position, comprehension + grammar, all in English language. These 
are the assessment instruments in verities for further reliability and 
validity. In essay assessment, the students will be asked to write an 
opinion essay whether the opinion is supported with reasons and 
/ or examples. In composition assessment, the students will be 
asked to read a passage and describe it with their own words through 
variety of their sentences. In comprehension, the students will be 
asked to read a passage and answer the followed questions in 
multiple choices. In grammar test, the students will be asked to 
find the correct answer, with respect to grammar, punctuation and 
vocabulary.

The researcher conducting qualitative research attempts to 
discover as much information as possible by providing detailed 
descriptions of the phenomena rather than statistical calculations. 
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The data sample is consisted of 100 Thai (and not international) 
senior CRRU students studying in English majors provided in the 
Faculty of Humanities, regardless of varieties in race, religion or sex. 
The texts written by these students and the scores resulted through 
assessments by the authorized English reviewers and readers will 
be considered as the data for collection. 

 

 

Assessment by readers 

Senior students 
English majors 

Faculty of Humanities 
CRRU

English 
writings

findings Findings Findings 

Data analysis 
Based on 

Writing skill characteristics 

Conclusion 

Figure 1 – Theoretical Framework
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The characteristics of the writing skill will be scored by the 
authorized reviewers and / or readers according to rating module 
of 1 to 5 representing poor (low) to excellent (high) based on (Hys-
lop, 1983).The data is analyzed characteristically with respect to 
discourse, syntax and lexicon applications, respectively.

Data analysis and methods

This study analyzes the data through statistical descriptive 
methodology. In this method, all the collected data will be described 
and then will be converted to numerical format and subjected to 
statistical analyses. The findings indicate the poor to strong charac-
teristics in the sample data. The collected test papers are classified 
into three main parts: essay, composition and grammar together 
with comprehension tests, all in English. The characteristics of the 
writing skill will be scored by the authorized reviewers and / or 
readers according to rating module of 1 to 5 representing poor (low) 
to excellent (high) based on (Hyslop, 1983) as: (1) Poor, (2) Fair, (3) 
Average, (4) Good and (5) Excellent.

Research Findings

Writing skills analysis of the data resulted from part one 
indicates that 24% of the students are in above average rate in their 
discourse ability and it is 32% for their syntax or lexicology abilities, 
as shown in table 1 below.
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Table 1 – Frequency of CRRU Students Based on English Writing 
Skills in Essay

Part one Discourse Syntactic Lexical

Frequency Percentage Frequency Percentage Frequency Percentage

Poor 52 52 28 28 24 24

Fair 24 24 40 40 44 44

Average 12 12 32 32 32 32

Good 12 12 0 0 0 0

Excellent 0 0 0 0 0 0

Total 100 100 100 100 100 100
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Figure 2 –Frequency of CRRU Students Based on English 
Writing Skills in Essay (percent) 
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With respect to the second part of the English test papers 
assessment, the writing skills analysis indicates that 19% of the 
students are in above average rate in their discourse ability. It is 
27% for their syntactic and 42% for their lexical abilities, as shown 
in table 2 below.

Table 2 – Frequency of CRRU Students Based on English Writing 
Skills in composition

Part two Discourse Syntactic Lexical

Frequency Percentage Frequency Percentage Frequency Percentage

Poor 46 46 42 42 35 35

Fair 35 35 31 31 23 23

Average 19 19 23 23 42 42

Good 0 0 4 4 0 0

Excellent 0 0 0 0 0 0

Total 100 100 100 100 100 100



วารสารฟาเหนือ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   125

 

0

10

20

30

40

50

Poor Fair Average Good Excellent

Discourse
Syntactic
Lexical

Figure 3 –Frequency of CRRU Students Based on English 
Writing Skills in Composition (percent) 

Grammar and comprehension, as the third part of the English 
test paper assessment of the selected students in this study, assigns 
the English knowledge level of the resulted data with only 8% as 
the distribution rate of above average across the sample, as shown 
in table 3 below.
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Table 3 –Frequency and Percentage of CRRU Students Based 
on English Knowledge level

PIII Grammar and Comprehension

Frequency Percentage

Poor 28 28

Fair 64 64

Average 4 4

Good 4 4

Excellent 0 0

Total 100 100
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Figure 4 –Frequency of CRRU Students Based on English 
Knowledge level (percent)
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Research Discussion

Following the data collection, the study attempts to illustrate 
the average of the scores of the English test papers of all the stu-
dents for each part, respectively (Table 4).

Table 4 – Mean Scores in English Test Paper Results

Test Parts

(English)
Mean Scores

PI 1.897

PII 1.871

PIII 1.869

General Mean Score 1.879

As shown in the above table, the mean score of 1.897 indi-
cates the writing skill level of the CRRU students in writing an essay 
in English which is “fair”. It is 1.871 for their composition skill level 
which is “fair”, too. The mean score of 1.869 shows the same level 
for their grammar and comprehension knowledge level.  The gen-
eral mean score of these students estimated from all the parts of 
the test papers in English indicates generally low level of writing skill 
across the data sample which is “fair”. Rounding up the mean scores 
may be calculated as “2” (“fair”) for all the parts; however, focusing 
the scores in detail, the study investigates any probable differences 
among the parts of the test papers through considering three decimal 
digits. The following figure explicitly illustrates the differences.
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Figure 5 – Mean Scores in English Test Paper Results

The above figure illustrates significant difference between 
composition and essay in which the writing skill of the students in 
writing composition is lower than essay. The low level of part three 
indicates the knowledge of the students in “grammar and compre-
hension” which is located at the lowest rate. Comparing the condi-
tion of writing skills of the sample in the above figure indicates that 
the creativity in making sentences or basic knowledge of English in 
the related population is not satisfactory; and the higher level in 
essay writing shows that the previous background resulted from 
reading the given passage helped them to write English sentences. 
Although all the levels of the assessments in the English test paper 
results of the CRRU student are very low and not satisfactory, this 
study attempts to go through the investigation by comparing essay 
and composition writing skills and finding the lower rate which is 
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composition with the mean score of 1.871. Analyzing the students’ 
skills in writing composition provides this study with some findings 
illustrated in table 5.

Table 5 – Mean Scores in Composition Writing Characteristics

Writing Characteristics Mean Scores

Discourse 1.815

Syntax 1.667

Lexicology 2

Table 5 provides an intuitive interpretation by demonstrat-
ing some comparable frequency occurrences through discourse, 
syntactic and lexical characteristics of writing English skills across 
the CRRU students in this study.   
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Figure 6 – Mean Scores in Composition Writing Characteristics
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Examining the histogram chart illustrated in figure 6, it is 
indicated that syntax is the lowest rate characteristics (1.667) for 
writing composition across the sample in this study, although the 
other characteristics are lower than average as well.

Conclusion

This study has found several types of writing difficulties 
encountered by the students. The implication of the findings 
contributes to the understanding of students’ writing difficulties and 
the information obtained enable lecturers to help them in developing 
substantive knowledge of the writing process, therefore produce 
effective writing. Thus, this problem will be improved through 
appropriate extracurricular programs by the university. 

Recommendation for further studies
This research focused on the study of one of the learning 

skills. The students, researchers, linguists and education developers 
are recommended to do further investigations in other skills (read-
ing, speaking and listening) of learning a foreign language, espe-
cially English, or to repeat this study within consecutive academic 
years with different university students in a certain period for finding 
more comprehensive or effective results. Indeed, this study is con-
sidered as a step into recognizing the hidden problems of writing 
English ability. Presenting descriptions of the writing skill abilities of 
the CRRU students in the English language with furnishing linguists 
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and researchers with knowledge of writing skill characteristics is 
considered as preliminary step to deal with the challenges in teaching 
and learning a second/foreign language process. The researcher 
suggests it as pathology of EFL / ESL teaching or learning approach 
for CRRU students. 
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 汉语“火”及“火”词族的隐喻转喻分析

Somyos  Chanboon1 

Xu Shaoxian2

摘要: 认知语言学认为隐喻（metaphor）和转喻（metonymy）

作为人们重要的认知方式，对人们认识事物，事物概念结构的

形成，语言的发展都起了重要作用。一词多义是人类语言中存

在的普遍现象。认知语言学认为一个词的不同义项不是没有联

系的任意组合，而是构成一个关联的语义范畴，这反映了人们

认识事物的方式。通过对现代汉语中使用频率较高的“火”

及“火”词族的词义分析，认为一个词的多个义项是从一个

原型义项演变过来的，而各个义项是在认知的基础上通过隐

喻、转喻而生成的。认为词义演变是隐喻和转喻认知方式的

结果，是有迹可循的。

关键词:  认知语言学    隐喻    转喻    “火”
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认知语言学认为隐喻（metaphor）和转喻（metonymy）

作为人们重要的认知方式，对人们认识事物、事物概念结构的

形成、语言的发展都起了重要作用。在整个语言的发展过程

中，词义的转移或引申以及新词的创造等大多是有理据的。

隐喻和转喻是常见的语义理据。  

“莱考夫（1981）把隐喻看作是人们思维、行为和表达

思维的一种系统的方式，即隐喻概念（metaphorical concept 

or conceptual metaphor）。在日常生活中，人们往往参照他

们熟知的、有形的、具体的概念来认识，思维，经历，对待无

形的、难以定义的概念，形成了一个不同概念之间相互关联的

认知方式。隐喻概念在一定的文化中又成为一个系统的、一致

的整体，即隐喻概念体系，在人们认知客观世界中起着主要的

和决定性的作用。 

早在1939年, Whorf对隐喻的认知功能也有精彩的见解： 

“我们如果不通过与身体有关的隐喻就几乎无法指称哪怕是

简单的非空间情景。我们的隐喻系统，在利用空间经验来命名 

非空间经验时，运用了声音、气味、味道、情感以及诸如颜

色、 光亮、形状、角度、质地和空间经验这样的思维特征。”

隐喻的产生是基于两个不同认知范畴的互动。人们通过

源范畴（sourcecategory）来认识并概念化目标范畴 （target 

category）。隐喻的产生不是由于客观事物本身有相似性 ,而

是客观世界和人的认知共同作用的创造。正是人们的隐喻方式

使人们看到了范畴之间的相互关联,从而产生了从具体到抽象

的投射(projection)。 
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图1：范畴之间的相互关联

与隐喻相同，转喻也基于人们的基本经验来促进语义的

发展。 其不同的是，转喻所涉及是相接近或相关联的不同认知

域， 用一个突显事物替代另一个事物。现在的认知语言学认为 

转喻不是词语的替代关系，而是认识事物的一种重要方式。 一

个物体、一件事情、一个概念有很多属性，而人的认知往往更

多的注意到其 突出的、 容易记忆和理解的属性， 即凸显

属性。转喻中，两范畴之间的关系是相关（contiguity）。

“ 火”是人们日常生活中熟知的事物，是物质燃烧过

程中散发出光和热的现象，是能量释放的一种方式。火焰分为

焰心、中焰和外焰，温度由内向外依次增高。燃烧过程必须有

可燃物、燃点温度、氧化剂三项并存，缺一不可。火失控时，

常常称作失火或火灾，危害甚大。根据质能守恒定律，火并没

有使被燃烧物消失，只是通过化学反应转化了其分子型态。 

另外，火是一种物质，火以电浆体的形态出现，可以随着粒

子的振动而有不同的形状。 火焰内部其实就是不停被激发而

游动的气态分子。它们正在寻找“伙伴”进行反应并放出光

和能量。而所放出的光，让我们看到了火焰。我国古代认为
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自然界中的基本物质为木、火、土、金、水。既“五行”。古

希腊人将火与水、土和空气一起视为宇宙中 重要的元素。这

种归类方法比较直观：您能感觉到火，就像能感觉到土、水和

空气一样。您也可以看到它，闻到它，感受到它。

从语言的字词角度来看，火【名】象形。甲骨文字形象

火焰。汉字部首之一。本义: 物体燃烧所发的光、焰和热。

火在与人社会的接触过程中逐渐引申出许多义项。火可

以指事物、现象等，从词义结构来看，汉语“火”显示为一

词多义；从词语认知类型来看，属基本等级范畴。从认知角

度对“火”进行审视可以发现其多义系统各节点上的联系，

从而在一定程度上揭示人们的基本认知主要是隐喻和转喻认

知方式的结果。隐喻和转喻对词的多义性起着非常重要的作

用。基本词义由于隐喻和转喻作用发展出其它义项。在汉语“

火”及“火”词族的隐喻转喻分析中我们实际看到了“火”意

义的形成。

下文将分析火”及“火”词族的隐喻转喻现象，在其基

础上将发现汉语中存在着一个复杂而有序的认知系统，从而有

力地证明了隐喻转喻不但是一种语言现象，而且是人类认知世

界和形成概念的强有力的认知工具。

“火” 在本义:物体燃烧所发的光、焰和热。这原型

义项，在与人社会的接触过程中逐渐引申出许多义项，产生

许多词族。

基于“火”的本义，人们认识事物的相接近或相关联

的认知思维，“火”转喻为火链 （旧时打火用的火力）；火
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厝（火葬）；火筒（烟筒）；火厄（火灾）；火备（防火设

施） 火兵（负责救火的兵）；火事（失火事故）；火殃（古

时指预兆火灾的天象）；火所（发生火灾的地方）；灯火,指

灯烛或火把 （江船火独明。――唐•杜甫《春夜喜雨》）火

鼓（火炬和战鼓）；渔火；火燎（竹烛；火炬）； 火星（

七月流火。――《诗•豳风•七月》）；又转喻指枪炮弹药 ,

如:军火； 火人（以火烧人）；火库（焚烧敌方兵库）；火

伴,古代兵制以十人为一火,共灶起火,故称同火者为火伴；

火锅；火海 ；火钳；火镜；火炕；火炉；火轮；火炮；火

盆；火墙；火器；火刑；火眼金睛，喻眼光敏锐,洞察力强

等义项和词族。

火是物质燃烧过程中散发出光，焰和热的现象，是能量

释放的一种方式。具有有颜色、形态、温度、光亮、时间跨

度、是气体这些特征。人们通过源范畴（sourcecategory）来

认识并概念化目标范畴 target category）。通过隐喻，火的

颜色这源范畴映射到目标范畴，就有了形容像火那样的颜色，

一般指红色的 （朱鳞火鬣。――唐•李朝威《柳毅传》）火

云（红云）；火采（红光）；火狐；火旆（红色的旌旗；

火色；火烧云；火树（形容开满红花的树）；红火。火的形

态这源范畴映射到目标范畴更是有了丰富的义项和词族，因

为火有着丰富而鲜明形态，如：势急、凶残、热烈、夺目、

有力等。隐喻的产生不是由于客观事物本身有相似性而是客

观世界和人的认知共同作用的创造。因此，就有了喻战争的 

。如：交火；开火；停火；紧急 。如：火匝匝（火杂杂。
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形容紧张、急迫）；火崩崩（形容十分紧急）；火签（差役

办理紧急公务的凭证）；火牌兵符（ 紧急的命令；通知）

；火呼呼，形容发怒时呼吸急促的样子；暴躁。如 : 火暴性

子；剧烈 。如： 场面火爆；热烈，有吸引力 。如：火爆

巨片；火毒（形容像火一般的毒辣无情) 如：火毒心肠；十

分紧急。如：火急、十万火急； 比喻极为悲惨痛苦的生活境

地。如：火坑；形容激动的情绪（如兴奋、焦急、暴躁、害

羞等） 如：火辣辣；指人体的抗寒能力。如：火力； 形容

极为愤怒，如：火冒三丈；火药味。战场上有浓烈的硝烟气

味现在常用来比喻激烈的冲突与激烈的斗争；火性子，性情

急躁、易怒或情绪激越的人 ；火速；火势；火烧眉毛；火上

加油。火的温度这源范畴映射到目标范畴。便有了，火烫；火

烧火燎；火热；火杂杂（形容非常热）；火（形容酷热）；

火风（炎热的风）；[中医]:指阳性、热性一类的物象或亢进

的状态 。如：上火，败火。火的光亮这源范畴映射到目标范

畴。有了光芒的义项。火的时间跨度这源范畴映射后，就有

了“火候”这一有烧火的火力强弱和时间长短；比喻修养的

程度；比喻关键时刻等义项的词。火气体这一特征映射到目

标范畴。又有了生气 。如：他火了；火冒（发火；生气）；

火剌剌（发火忿怒的样子） ；火冲冲 ，（气冲冲,形容怒气

炽盛的样子）火气；脾气；火头（强烈的怒气）
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结语

通过分析总结“火”及“火”词族的隐喻转喻现象，发

现汉语中存在着一个复杂而有序的认知系统，词语意义的发展

以及义项之间的联系，是在认知的基础上通过隐喻和转喻认知

方式生成的。隐喻和转喻对词的多义性起着非常重要的作用。

认为词义演变是隐喻和转喻认知方式的结果是有理据可寻的。

隐喻转喻不但是一种语言现象，而且是人类认知世界和形成概

念的强有力的认知工具。从而在一定程度上揭示了人们的基本

认知主要是隐喻和转喻认知方式的结果。
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ขอกําหนดของบทความตนฉบับ วารสารฟาเหนือ

วารสารฟาเหนือ กําหนดตีพิมพปละ 2 ฉบับ (มกราคม-มิถุนายน และ 
กรกฏาคม-ธันวาคม) วารสารยินดีพิจารณาตีพิมพบทความวิจัย (Research 
Article) บทความ Academic Article) บทวิจารณหนงัสือ  (Book Review) เพือ่
ตพีมิพตามทีเ่หน็สมควรและไมอยูในระหวางการพจิารณาลงพมิพในวารสารใดๆ  
โดยมีขอบเขตเน้ือหาครอบคลุมศาสตรสาขาดังตอไปนี้ มนุษยศาสตรในดาน
ประวัติศาสตรและโบราณคดี ปรัชญาและศาสนา ภาษาและภาษาศาสตร 
วัฒนธรรมและประเพณี วรรณกรรม ศิลปะ ดนตรีและการแสดง สาขา
สงัคมศาสตร ในดานสงัคมศาสตร สงัคมวิทยาและมานษุยวทิยา การพฒันาสงัคม
และชาตพินัธุศกึษา ซึง่กองบรรณาธกิารจะพจิารณาตนฉบบั (Manuscript) ตาม
ขอกําหนดของรูปแบบวารสาร และสงใหผูทรงคุณวุฒิในสาขา (Peer Review) 
จํานวน 3 ทาน เปนผูอานหากผูทรงคุณวุฒิมีขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไข
เพิ่มเติม บทความอาจถูกดัดแปลงแกไขเน้ือหารูปแบบและสํานวนตามท่ีกอง
บรรณาธิการเห็นสมควร กองบรรณาธิการจะสงขอเสนอแนะใหแกผูนิพนธเพื่อ
ดําเนินการ หากผูนิพนธมีเหตุผลตามหลักวิชาการท่ีไมสามารถดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะได ขอใหชี้แจงเปนลายลักษณอักษร เพื่อกองบรรณาธิการจะได
พจิารณาการตพีมิพตอไปและเพือ่ใหวารสารมคีณุภาพในระดับมาตราสากลและ
นําไปอางอิงได

-------------------------------------------------------------
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การจัดเตรียมตนฉบับ

1. ความยาวของบทความ 10-15 หนากระดาษ A4 พิมพหนาเดียว (นับรวม
รูปภาพ ตารางเอกสาร อางอิง และภาคผนวก)

2.  รูปแบบตัวอักษร ใหจัดพิมพดวยแบบตัวอักษร TH SarabunPSK เทานั้น
3.  ชือ่เรือ่งบทความภาษาไทยขนาดตวัอกัษร 18 pt. (ตวัหนา) จดักึง่กลางหนา

กระดาษ
4.  ชื่อเรื่องบทความภาษาอังกฤษขนาดตัวอักษร 18 pt. (ตัวอักษรพิมพใหญ

และหนา) จัดกึ่งกลางหนากระดาษ
5.  ชื่อผูเขียนทุกคนขนาดตัวอักษร 14 pt. (ตัวหนา)
6.  ชื่อสังกัดหนวยงานหรือมหาวิทยาลัยขนาดตัวอักษร 14 pt. (ตัวอักษรปกติ 

ไมเอียง จัดชิดขวา)
7.  Corresponding Author E-mail ขนาดตัวอักษร 12 pt.
8.   เนื้อหาบทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษขนาดตัวอักษร 16pt. จัดชิด

ซายขวาพิมพ 1 คอลัมน 
9.  คาํสําคญั ภาษาไทย 3-5 คาํ ขนาดตวัอกัษร 16 pt. คาํวา คาํสาํคัญ (ตวัหนา) 

และตอดวย ( : ) แตละคําศัพทตัวไมหนา วรรค 2 เคาะระหวางคํา จัดชิด
ซาย เชน คําสําคัญ : คํากริยาภาษาไทย  หนวยสรางกริยาเรียง  ภาษาวัยรุน  

10. Keywords ภาษาอังกฤษ 3-5 คํา ขนาดตัวอักษร 16 pt. คําวา Keywords 
(ตัวหนา) และตอดวย ( : ) แตละคําศัพท  ตัวไมหนา คั่นดวย ( , ) และ เคาะ 
1 ครั้ง จัดชิดซาย เชน Keywords : Thai Verb, Serial Verb 
Construction(svc),  Teenager Language

11. ชื่อหัวเรื่องขนาดตัวอักษร 16 pt. (ตัวหนา) จัดชิดซายไมใสเลขลําดับที่ 
12.  เนื้อหาบทความ พิมพ 2 คอลัมน ในแตละคอลัมนใหชิดขอบซายขวาขนาด

ตัวอักษร 16 pt. 
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13.  เนื้อหาบทความ ยอหนา 1 ซม. 
14.  ชื่อตารางขนาดตัวอักษร 16 pt. (ตัวหนา) ใหระบุไวบนตารางจัดชิดซาย ใต

ตารางใหบอกแหลงที่มา จัดชิดซาย สวนรายละเอียดตัวอักษรปกติ
15. ชื่อรูป ชื่อแผนภูมิ ขนาดตัวอักษร 16 pt. (ตัวหนา) ใหระบุไวไดรูป แผนภูมิ

จัดกึ่งกลางหนากระดาษ ใตรูปแผนภูมิใหบอก แหลงท่ีมาจัดชิดซาย 
16. ระยะขอบกระดาษ 1 นิ้ว (2. 54 ซม.) เทากันทุกดาน 
17. หมายเลขหนา ใหใสไวตําแหนงดานลางขวาตั้งแตตนจนจบบทความ ขนาด

ตัวอักษร 16 pt. 
18. ชื่อเอกสารอางอิงขนาดตัวอักษร 16 pt. (ตัวหนา) จัดชิดซาย 
19. เนื้อหาเอกสารอางอิงขนาดตัวอักษร 16 pt. พิมพ 1 คอลัมน

-----------------------------------------------------------------

สวนประกอบของบทความ

1.  ชื่อเรื่องบทความ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
2. ชื่อผูเขียนทุกคน (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
3.  บทคัดยอ (Abstract) ความยาวไมเกิน 350-500 คํา และคําสําคัญ (Key-

word) 3-5 คํา (ภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ) 
4.  เนื้อเรื่อง 
 1) บทความวิชาการ ประกอบดวย บทนํา เนื้อหา และบทสรุป 
 2) บทความวิจัย ประกอบดวย บทนําวัตถุประสงค ทบทวนวรรณกรรม วิธี

การวิจัย ผลการวิจัย อภิปรายผล  สรุปผลการวิจัย 
 3) บทวจิารณหนงัสอื ประกอบดวย การเกริน่นาํ การสรปุเนือ้หาโดยยอ การ

วิจารณหนังสือ 
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5.  เอกสารอางอิง
6.  ถามีรูปภาพ แผนภูมิ ตารางประกอบ หรืออื่น ๆ ตองมีหมายเลขกํากับใน

บทความ อางอิง แหลงที่มา ของขอมูลใหถูกตองชัดเจน และไมละเมิด
ลิขสิทธิ์ของผูอื่น ใชรูปภาพสีหรือขาว-ดําที่ มีความคมชัด และสงภาพถาย
ตนฉบับหรือไฟลรูปภาพแยกตางหาก แนบมาพรอมกับบทความดวย

รายละเอียดสวนประกอบของบทความ

คําแนะนําในการเขยีนอางอิง การเขียนอางอิงในวารสารฟาเหนือ กอง
บรรณาธิการไดยึดการเขียนอางอิงแบบ APA Style ฉบับพิมพ ครั้งท่ี 6 ป ค.ศ. 
2010 โดยปรับใหเขากับบริบทของไทย รูปแบบการเขียนอางอิงแบบ APA 
ประกอบดวย 2 สวน คือ  1) การอางอิงในเนื้อหา 2) การเขียนอางอิงทายบท

1. การอางอิงในเนื้อหา (In-text Citation)
การอางอิงเน้ือหาเปนการอางอิงในระบบนามปโดยระบุชื่อผูแตง และ

ปพิมพ เพือ่เปนการแนะผูอานไปยังแหลงขอมลูทีอ่างอิงทายเลมเอกสารวิชาการ 
ที่มีการจัดเรียงตามลําดับตัวอักษร การอางอิงในเนื้อหา มี 2 ลักษณะ คือ

 1) การอางอิงชื่อผูแตงกอนขอความ
 ในกรณีที่ชื่อของผูแตงที่เปนคนไทยใหปรับเปนภาษาอังกฤษ 

โดยใชชื่อ-สกุลผูแตง ตามดวยปที่พิมพ ในวงเล็บ หรือเครื่องหมายทวิภาคหนา
เลขหนาในวงเล็บ เชน

 Triwiset (2009) พบวา..................หรือ
 Triwiset(2009: 3) พบวา……………
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 2) การอางอิงชื่อผูแตงทายขอความ
 ในกรณีที่ชื่อของผูแตงที่เปนคนไทยใหปรับเปนภาษาอังกฤษ 

โดยใชชื่อสกุลผูแตงและปที่พิมพตามดวย เครื่องหมายจุลภาคหลังชื่อผูแตงใน
วงเล็บ หรือ เครื่องหมายทวิภาคหนาเลขหนาในวงเล็บ เชน

 การศึกษาเก่ียวกับภาษาถ่ินไทย... (Triwiset, 2009) หรือ
 การศึกษาเก่ียวกับภาษาถ่ินไทย... (Triwiset, 2009: 4)
การอางองิตามผูแตงคนอืน่ ใหใชวา“ อางใน” (เอกสารภาษาไทย) หรือ“ 

cited in” (เอกสารอางอิงภาษาอังกฤษ) สวนการอางอิงใน รายการอางอิง ให
ใชเอกสารอางอิงของผูแตงที่อานมา ไมใชอางอิงผูแตงเอกสารตนฉบับ เชน 

การศึกษาของ Triwiset (1989 cited in Kingkham, 2010: 23)

2. รายการอางอิง (Reference List)
การเขียนรายการอางอิงทายบทความ ในกรณีของรายการอางอิงทีเ่ปน

ภาษาไทยใหปรับเปนภาษาอังกฤษทั้งหมด การอางอิงผูแตงคนเดิมในลําดับ
เดียวกันใหเรียงลําดับโดยใชปที่พิมพกอนเปนหลัก เชน

 Kingkham, W. (2000).
 Kingkham, W. (2001).
การอางอิงผูแตงคนเดิมที่ตีพิมพในปเดียวกันใหใชตัวอักษร a หรือ b 

เปนตน ภายหลังจากปทีพ่มิพภายในวงเล็บ เชน Bahati, J.R. (2001a). Control...
Baheti, J. R. (2001 b), Roles of...
ในกรณีที่เอกสารอางอิงเปนภาษาไทยชื่อเร่ืองใหเขียนทับศัพทโดยใช

หลกัเกณฑการถอดอักษรไทยเปนอกัษรโรมัน (Romanization) โดยใชโปรแกรม
แปลงสาสนในวงเล็บ () และแปลช่ือเรือ่งเปนภาษาอังกฤษ เขยีนในวงเล็บเหล่ียม 
[] ดังตัวอยาง
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of consumer behavior (pp. 335-364). New York, NY: Psychol-
ogy Press.



 148    วารสารฟาเหนือ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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Author, A. (Year, Month date), Interview type [email, phone, personal 
interview personal interview with.

Cloyd, A. (2014, July 29), Personal interview
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เอกสารจากอินเทอรเน็ต Internet Document

Author, A. A. (Year), Title: Subtitle. Retrieved from Source or supplier 
information: internet address

Goldberg, 1. (2000). Dr. Ivan ‘s depression central. Retrieved from 
http: / / www. psycom. net / depression. central. html

รูปแบบการเขียนบทความตีพิมพเผยแพรในวารสารฟาเหนือ

ชื่อเรื่องภาษาไทย
(TH Sarabun PSK 18 point ตัวหนา)

ชื่อเร่ืองภาษาอังกฤษ
(TH Sarabun PSK 18 point ตัวพิมพใหญและตัวหนา)

ชื่อผูเขียนคนท่ี 11 ชื่อผูเขียนคนที่ 22 และช่ือผูเขียนคนที่ 33 (ภาษาไทย)
(TH Sarabun PSK 14 point ตัวหนา) กรณีมากกวา 3 ทานใหใสชื่อผูเขียน

ทานแรกและคณะ
…………………….( อีเมล ไมใสคําวา อีเมล TH Sarabun PSK 12 point)

ชื่อผูเขียนคนท่ี 11 ชื่อผูเขียนคนที่ 22และช่ือผูเขียนคนที่ 33 (ภาษาอังกฤษ)
(TH Sarabun PSK 14 point ตัวหนา) กรณีมากกวา 3 ทานใหใสชื่อผูเขียน

ทานแรกและคณะ
………………….. ( E-mail  ไมใสคําวา E-mail TH Sarabun PSK 12 point)
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1สังกัดหนวยงานหรือมหาวิทยาลัย 2สังกัดหนวยงานหรือมหาวิทยาลัย 3สังกัด
หนวยงานหรือมหาวิทยาลัย (ภาษาไทย)

(TH Sarabun PK 14 point ตัวธรรมดา) กรณีมากกวา 3 ทานใหใสชื่อผูเขียน
ทานแรกและคณะ  ชิดขวา

1สังกัดหนวยงานหรือมหาวิทยาลัย 2สังกัดหนวยงานหรือมหาวิทยาลัย 3สังกัด
หนวยงานหรือมหาวิทยาลัย (ภาษาอังกฤษ) (TH Sarabun PSK 14

point ตัวธรรมดา) กรณีมากกวา 3 ทานใหใสชื่อผูเขียนทานแรกและคณะ   
ชิดขวา

บทคัดยอ (TH Sarabun PSK 16 point ตัวหนาชิดซาย)
บทคัดยอ ความยาวไมเกิน 350-500 คํา (TH Sarabun PSK 16 point 

ตัวธรรมดา)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….
คําสําคัญ: / / ก / / ขข / / คคจํานวน 3-5 คํา

(TH Sarabun PSK 16 point ตัวธรรมดาชิดซาย เคาะระหวางคํา 2 
เคาะ)
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Abstract (TH Sarabun PSK 16 point ตัวหนาชิดซาย) 
บทคัดยอความยาวไมเกิน 350-500 คํา (TH Sarabun PSK 16 point 

ตัวธรรมดา)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………...………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….
Keywords: / / aa / / bb / / cc จํานวน 3-5 คํา

(TH Sarabun PSK 16 point ตวัธรรมดาชดิซายเคาะระหวางคาํ 2 เคาะ)

บทนํา (หัวขอ TH Sarabun PSK 16 point ตัวหนาชิดซาย)
เน้ือหา ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...…………………
………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………
(เนือ้หา TH Sarabun PSK 16 point ตวัธรรมดาตัง้คาชดิซาย-ขวายอหนา1ซม. 
Tab 05)
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วัตถุประสงคการวิจัย (หัวขอ TH Sarabun PSK 16 point ตัวหนาชิดซาย)
1………………………………………………………………………………………………
2………………………………………………………………………………………………
3………………………………………………………………………………………………

(เนือ้หา TH Sarabun PSK 16 point ตวัธรรมดาตัง้คาชดิซาย-ขวายอหนา1ซม. 
Tab 0. 5)
ทบทวนวรรณกรรม (หัวขอ TH Sarabun PSK 16 point ตัวหนาชิดซาย)

เน้ือหา ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...…………………
………………………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
(เนือ้หา TH Sarabun PSK 16 point ตวัธรรมดาตัง้คาชดิซาย-ขวายอหนา1ซม. 
Tab 0. 5)

วิธีการวิจัย (หัวขอ TH Sarabun PSK 16 point ตัวหนาชิดซาย)
เน้ือหา ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...…………………
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………………………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
(เน้ือหา TH Sarabun PSK 16 point ตวัธรรมดา ตัง้คาชดิซาย-ขวา ยอหนา1ซม. 
Tab 0. 5)

ผลการวิจัย (หัวขอ TH Sarabun PSK 16 point ตัวหนาชิดซาย)
เน้ือหา ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...…………………
………………………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
(เนื้อหา TH Sarabun PSK 16 point ตัวธรรมดา ตั้งคาชิดซาย-ขวา ยอหนา 1 
ซม. Tab 0. 5)

อภิปรายผลและสรุปผล (หัวขอ TH Sarabun PSK 16 point ตัวหนาชิดซาย)
เน้ือหา ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...…………………
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………………………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
(เนื้อหา TH Sarabun PSK 16 point ตัวธรรมดา ตั้งคาชิดซาย-ขวา ยอหนา 
1 ซม. Tab 0. 5)
Reference (หัวขอ TH Sarabun PSK 16 point ตัวหนาชิดซาย)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………….………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………  
(เนื้อหา TH Sarabun PSK 16 point ตัวธรรมดา ตั้งคาชิดซาย-ขวาย อหนา 1 
ซม. Tab 0. 5)

ตัวอยาง การนําเสนอขอมูลตารางและรูปภาพ แผนภูมิตางๆ
ตาราง / 1/ / ชื่อตาราง...
(“ตารางที่” TH Sarabun PSK 16 point ตัวหนา ชิดซาย)
(ชื่อตาราง TH Sarabun PSK 16 point ตัวธรรมดา)
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x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

ภาพที่ 2 ขอมูล (TH SarabunPSK 14 ตัวหนา)
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0

1

2

3

4

5

6

1 2 3 4 5

ภาพรวมหลกัสตูร 1

ภาพรวมหลกัสตูร 2

ภาพรวมหลกัสตูร3

รูปท่ี /1 / / ชื่อรูปภาพ, แผนภูมิ
(“ รูปที่” TH Sarabun PSK 16 point ตัวหนากึ่งกลางต้ังคาเปน 1 คอลัมน

(ชื่อรูปภาพ TH Sarabun PSK 16 point ตัวธรรมดา)
(ทั้งน้ี ตาราง / รูปภาพ แผนภูมิ สมการตางๆ สามารถทําเปนคอลัมนเดียวก็ได 

ขึ้นอยูกับขนาดและความเหมาะสม)







1.  “วันที่หัวใจกลับบาน” ของ เสกสรรค ประเสริฐกุล : “บาน”
 ในมิติทางจิตวิญญาณ และความสงบภายใน
 บุณยเสนอ ตรีวิเศษ

2. “ชวีติตดิรวีวิ” : กลวิธทีางภาษาในการโนมนาวใจในเพจอาหาร 
กัลยกร คมขําหนัก, ภิสิทธิ์ ดํามา, อิสริยา พะโยมรัตน

 กนกพร ตะกิ่มนอก, นภัทร อังกูรสินธนา

3.  กลวิธีการพูดชักจูงใจในนวนิยายเร่ือง “ผูหญิงคนนั้นช่ือ
บุญรอด” ของ โบตั๋น  

 ประภาพร ธนกิตติเกษม  

4.  ฟอนเจิง: วัฒนธรรมอันลํ้าคาของชาวลานนาไทย
 ปยมาศ มาวงศ 

5.  Stories of Taxonomy: Uncovering Differences between 
Folk Taxonomy and Taxonomy in Systemic Functional 
Linguistics Theory

 Jutharat Jitpranee

6.  The Evaluation of Students’ Writing Skill Characteristics 
at Chiang Rai Rajabhat University

 Ali Akbar Zeinali

7. 汉语“火”及“火”词族的隐喻转喻分析   
 Somyos  Chanboon,  Xu Shaoxian 
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