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บทบรรณาธิการ

วารสารวิชาการฟ าเหนือทําหน าที่
รวบรวมและเผยแพร ความรู ทางด านภาษา 
ภาษาศาสตร และวัฒนธรรมจากนักวิชาการทั้งใน
และตางประเทศอยางเต็มความสามารถมาโดย
ตลอด โดยวารสารฉบับที่ 2/2560 นี้ มุงนําเสนอ
การวิเคราะหวิจัยทางดานภาษาศาสตร โดย
บทความเดนในฉบับไดแก บทความเรื่อง คําเรียก
ชื่อสัตวในภาษาถิ่นเหนือตามแนวอรรถศาสตร
ชาติพันธุ โดย ธีรารัตน จับใจนาย บทความเร่ือง
นี้ นอกจาก ให  แนวทาง ใน เ ร่ื อ งการ ศึกษา
ภาษาศาสตรตามแนวอรรถศาสตรชาตพินัธุแลว ยงั
ใหความรูเกี่ยวกับลักษณะของภาษาไทยถิ่นเหนือ 
ซึ่งมีสวนสําคัญในการบันทึก เผยแพร และสราง
ความตระหนกั อนัเปนการอนรุกัษภาษาไทยถิน่อกี
ทางหนึ่ง

บทความทีส่องเรือ่ง  การวเิคราะหอรรถ
ลักษณของคํากริยารับนํ้าหนักในภาษาไทย
มาตรฐาน เปนบทความที่ศึกษาวิเคราะหอรรถ
ลกัษณของคาํ แสดงใหเหน็ความแตกตางของคาํที่
มคีวามหมายใกลเคยีงกัน ทาํใหเขาใจเก่ียวกับการ
ใชคําตาง ๆ ที่ปรากฏในภาษาไดเปนอยางดี 

สวนตอมาเปนบทความท่ีชวยสงเสริม
การสอนทางดานภาษา ฉบับนี้ใหความสําคัญแก
การสอนภาษาไทย ไดแกบทความเร่ือง เทคนิคการ
แยกแยะและชวยจํากลุมคําท่ีขึ้นตนดวยพยางค
กระ /gra/ และ พยางคกะ ซึ่งนําความรูทาง
ภาษาศาสตรมาสรางเปนนวตักรรมประโยคทองจาํ
และบทอาขยานชวยสอนภาษาไทยไดอยางนา
สนใจ และบทความตอมาไดแกบทความเร่ือง การ
สังเคราะหงานวิจัยทางการเรียนการสอนภาษา
ไทยระหว างป การศึกษา 2550 - 2558  

มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย ทีช่วยรวบรวมและ
สังเคราะหงานวิจัยทางดานการสอนภาษาไทยอัน
หลากหลายไว ณ ที่เดียว

สําหรับบทความสะทอนองคความรูดาน
ภาษาและวัฒนธรรมตางชาติในฉบับนี้ กอง
บรรณาธกิารคัดเลอืกบทความทีส่ะทอนองคความ
รูดานภาษาและวัฒนธรรมจีน 2 บทความ ไดแก
บทความเรือ่ง 张爱玲传奇系列的古典性与现代性  
(The Classic and Modernity of Eileen 
Chang’s Legendary Series) ซึ่งศึกษา
วฒันธรรม ประเพณ ีรวมถงึมมุมองทีม่ตีอสตร ีผาน
วรรณกรรมของจีน และบทความเร่ือง 哈尼族研

究出版物的整理述评 (A review of the re-
search publications of Hani Nationality) 
ที่มุงเนนศึกษาวัฒนธรรมชาติพันธุของชนเผาฮานี 
ชนกลุมนอยในประเท ศจีน 

ขอขอบพระคุณนักวิชาการเจ าของ
บทความและผู อานทุกทาน วารสารฟาเหนือ
สัญญาจะพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ ใหสมกับที่
ทานไววางใจใหวารสารฟาเหนือรับผิดชอบหนาที่
สงผานความรูอันมีคาของทานไปสูแวดวงวิชาการ
และสังคมไทยเสมอมา 

  (อาจารย ดร.สหัทยา สิทธิวิเศษ)
 บรรณาธิการวารสารฟาเหนือ
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The synthesis of research on Thai language teaching, Chiang Rai 
RajabhatUniversity, academic year 2007 - 2015

อรทัย  ขันโท, วาสนา  แสงสิทธิ์, บุษราคัม  ยอดชะลูด

Oratai Khanto, Wassana Seangsit,
Bussarakham  Yodchalood

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย 

และเพื่อสังเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
ระหวางปการศึกษา พ.ศ. 2550 - 2558 แหลงขอมูลท่ีใชในการวจิยัคร้ังนี ้ไดแก งานวิจยัและวทิยานิพนธ
ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาไทย  ตั้งแตป พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2558 จํานวน 114 เรื่อง  
โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง  ผูวิจัยใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) สรุปผลการวิจัยได
ดังนี้

ดานวิธีสอน พบวางานวิจัยเปนงานวิจัยเชิงทดลองทั้งหมด 44 เรื่อง ดานหนังสือและสื่อการ
เรียนการสอน พบวาเปนงานวิจัยที่เกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนทั้งหมด 59 เรื่อง ดานพฤติกรรมของ
ครูและนักเรียนพบวา งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของครูและนักเรียนมีจํานวน 4 เรื่อง และ
ดานอื่น ๆ จากผลการศึกษาพบวามีงานวิจัยดานอื่น ๆ จํานวน 7 เรื่อง

คําสําคัญ: การสังเคราะหวิจัย, การเรียนการสอนวิชาภาษาไทย
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Abstract

The purposes of this research were (1) to collect research of Thai language teaching 
and; (2) to synthesize research of Thai language teaching in Chiang Rai Rajabhat University 
during academic year of 2007-2015.  The population used in this research were 114 
specific researches and theses about teaching Thai language which conducted in Chiang 
Rai Rajabhat University and they were chosen by specific method. Researchers used 
content analysis technique to synthesize the research. The results are as follows: Teaching 
approach there were 44 experimental research papers. Books and teaching materials. It 
found that there were 59 topics.  Behavior of teachers and students there were 4 research 
papers which studied about teachers and students’ behaviors. And other aspects  there 
were 7 research papers which studied on other aspects. 

Keywords : Synthesize research, Thai language teaching.
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บทนํา

ภาษาไทยนบัวาเปนภาษาทีม่คีวามสาํคญั
ที่สุดสําหรับคนไทยทุกคน  โดยใชเปนเครื่องมือใน
การติดตอสื่อสาร เปนเอกลักษณของชาติ เปน
ภาษาประจาํชาต ิเปนความมัน่คงของชาต ิเปนสือ่
ทีแ่สดงภูมปิญญา โลกทัศนและสุนทรียภาพ   เปน
มรดกทางวัฒนธรรมอันลํา้คาทีบ่รรพบุรษุไดสรางไว 
และเปนสมบัติของชาติที่มีการสืบทอดมาชานาน
และยัง่ยนืมาจนถงึปจจบุนั นอกจากนีย้งัเปนเครือ่งมือ
สือ่ความหมายท่ีคนไทยทุกคนตองใชในชวีติประจําวนั
รวมกัน จึงทําใหคนไทยรูสึกเปนพวกเดียวกันได
อยางแนนแฟน (วรรณี  โสมประยูร, 2539 : 5)  

กระทรวงศกึษาธกิารไดตระหนกัถงึความ
สาํคญัของภาษาไทยในฐานะเปนภาษาประจําชาติ
จงึไดกาํหนดหลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอน
ภาษาไทย ตัง้แตการศึกษาข้ันพืน้ฐานจนถึงการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเตมิ (ฉบบัที ่2) 2545 
เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนคนที่สมบูรณทั้งรางกาย
และสติปญญา  ความรู  คุณธรรม  และวัฒนธรรม
ในการดาํรงชวีติ ตลอดจนสรางพ้ืนฐานการคิดและ
อานออก เขยีนได และมคีณุลกัษณะอันพงึประสงค
ตามที่สังคมไทยตองการอันจะนําไปสูสังคมที่พึง
ปรารถนา โดยในระดบัอดุมศกึษาไดจดัทาํหลักสตูร
หรือปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน
วชิาภาษาไทย  อนัเปนศาสตรทีท่าํใหผูเรยีนมคีวามรู
ภาษาไทยอยางถองแท โดยกําหนดมาตรฐาน
การเรียนรูอยางนอย 5 ดาน ตามกรอบมาตรฐาน
คณุวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหงชาต ิคอื ดานคณุธรรม  
จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  
และดานการวิเคราะหเชงิตวัเลข  การสือ่สาร และ
การใชเทคโนโลยสีารสนเทศ (กระทรวงศกึษาธกิาร, 

2554 : 3 - 4)  เพือ่ใหผูเรยีนทกุคนมคีวามสามารถ
เรียนรูและพัฒนาตนเองได

ผูวจิยัในฐานะทีเ่ปนผูสอนในระดบัอดุมศึกษา  
ไดเลง็เหน็ความสาํคญัของการจดัการเรยีนรูภาษาไทย
เปนอันมาก เนื่องจากภาษาไทยเปนเครื่องมือที่
สาํคญัสาํหรับการส่ือสารทําความเขาใจระหวางกัน  
การท่ีจะเรียนรูและเขาใจภาษาไทยอยางถองแท
และสามารถใชภาษาไดอยางถูกตองเหมาะสมกับ
สังคมวัฒนธรรมตามสถานการณไดในทุกทักษะ
ของภาษานัน้ จาํเปนทีต่องเรยีนรูเพือ่ใหเกดิทกัษะ  
ความชํานาญทีถ่กูตอง  โดยเฉพาะทักษะภาษาไทย
เพ่ือการส่ือสารซ่ึงประกอบดวย การฟง การพูด 
การอานและการเขียน สาํหรบัแนวทางในการจัดการ
ศกึษาไดยดึหลกัการวา ผูเรียนทุกคนมคีวามสาํคญั
ที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมให
ผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ มีกระบวนการเรียนรู ที่หลากหลาย   
ตลอดจนจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมที่สอดคลอง
กับความสนใจของผูเรียน (พันธศักดิ์ พลสารัมย, 
2543 : 7) การวิจัยทางการศึกษาเป นอีก
กระบวนการหนึ่งที่จะชวยเสาะหาความรูใหม  วิธี
การแกปญหาแบบใหม  สงเสริมใหการจดักจิกรรม
การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ  หรือหาคําตอบ
ใหมทีเ่ก่ียวของกับการศึกษาโดยใชวธิกีารท่ียอมรับ
ทางศาสตรแหงการศึกษา (อุทุมพร จามรมาน, 
2551 : 5) ดังนั้นความรูที่ไดจากผลการวิจัย จึง
ถือวาเปนเคร่ืองมือท่ีชวยในการปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษา ปจจุบันมีงานวิจัยจํานวนมากตาม
สถาบันการศึกษาของไทยท่ีนักศึกษาระดับ
ปรญิญาตรี ระดบัปรญิญามหาบัณฑติขึน้ไปตองทาํ
เพื่อขออนุมัติปริญญาตามหลักสูตร  ตลอดจนงาน
วจิยัของผูสอนและบุคลากรทางการศึกษา จงึทําให
งานวจิยัคอย ๆ  เพิม่พนูขึน้ในชวงทีผ่านมา เปนเหตุ
ใหผูทีน่าํผลการวิจยัไปใชในบางคร้ัง  จะประสบกับ
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ความสับสนของคําตอบจากงานวิจัยในเรื่อง
เดียวกัน ที่ผลออกมาไมตรงกัน งานวิจัยเกี่ยวกับ
การเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ก็อยูในลักษณะ
เชนเดยีวกันกบัทีก่ลาวมาขางตน ซึง่ในระยะแรกมี
งานวิจัยดานน้ีกระจัดกระจายอยูตามหนวยงาน
ตางๆ ที่ทําหนาที่เก่ียวของกับการเรียนการสอน
ของรัฐ ไดแก สํานักคณะกรรมการการศึกษาแหง
ชาติ กรมวิชาการ เขตพ้ืนที่การศึกษาตาง ๆ 
มหาวิทยาลัย และอื่น ๆ 

มหาวิทยาลัยราชภฏัเชยีงราย เปนสถาน
ศกึษาอีกแหงหนึง่ทีส่นบัสนนุใหนกัศกึษา ครผููสอน 
บุคลากรทางการศึกษาไดศึกษาทําวิจยัเพ่ือพัฒนา
ปรบัปรงุการจดัการเรยีนการสอนใหมปีระสทิธภิาพ 
จะเหน็ไดจากมกีารจดัอบรมเสรมิความรูการจดัทาํ
วิจัยใหแกนักวิจัยทุกปการศึกษา (สํานักสื่อสาร
องคกร, http://www.crru.ac.th/showNEWS.
php?topic_id=808, 2558) ซึ่งทําใหมีงานวิจัย
ดานวิชาภาษาไทยจํานวนมาก  

ทั้ งนี้ จ ากการ สํ า รวจงาน วิจั ยของ
นักศึกษาและบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตร
วิชาการสอนภาษาไทย และสาขาวิชาอื่น ๆ ทั้งใน
ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท  ที่ศึกษาในดาน
การเรียนการสอนภาษาไทย ตั้งแตปการศึกษา 
2550 -2558 พบวา มงีานวจิยัของนกัศกึษา ผูสอน
และบุคลากรทางการศึกษาจํานวนมาก  เพ่ือใหได
ขอคนพบใหม ๆ   ที่เปนประโยชนตอการเรียนการ
สอนภาษาไทยในหลาย ๆ  ดาน และเปนการอาํนวย
ประโยชนใหแกผูสนใจเกี่ยวกับการเรียนการสอน
วชิาภาษาไทย  ผูวจิยัเหน็วาควรรวบรวม วเิคราะห 
สงัเคราะหงานวิจยัขึน้  โดยการรวบรวมงานวิจยัที่
เก่ียวของกับการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่พิมพเผยแพร 
ระหวางปการศึกษา พ.ศ. 2550 - 2558  ดานการ

จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อประโยชน
กับการจัดการเรียนการสอนดานอ่ืน ๆ เชน การ
เรยีนการสอน วธิกีารสอน  หรอืการกาํหนดทศิทาง
และการพิจารณาเลือกหัวขอเพื่อการทําวิจัยของ
นกัศกึษารุนตอ ๆ  ไปใหมคีวามเหมาะสมและกวาง
ขวางยิ่งข้ึน

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพือ่รวบรวมงานวจิยัเกีย่วกบัการเรยีน

การสอนวิชาภาษาไทยที่ เป นลิ ขสิทธิ์ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตั้งแตปการศึกษา 
พ.ศ. 2550 - 2558  

2. เพื่อสังเคราะหงานวิจัยเก่ียวกับการ
เรียนการสอนวิชาภาษาไทยที่เปนลิขสิทธิ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตั้งแตปการศึกษา 
พ.ศ. 2550 - 2558  

ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตดานเนื้อหา
แหลงขอมูลที่ใชในการวิจัย ไดแก งาน

วิจัยและวิทยานิพนธที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียน
การสอนภาษาไทย  ทีเ่ปนลขิสทิธ์ิของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย  ตัง้แตปการศึกษา  2550 - 2558  
จํานวน 114 เรื่อง

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ความหมายและความสําคัญของการ

สังเคราะหงานวิจัย
ปริวัตร  เข่ือนแกว  (2551 : 10)  ไดให

ความหมายของการสังเคราะหงานวิจัยไววา  การ
สังเคราะหงานวิจัย หมายถึง การศึกษารายงาน
วจิยัจาํนวนมากท่ีศกึษาปญหาวิจยัเดียวกัน โดยใช
วิธีการทางสถิติ หรือวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิง
คุณภาพเพื่อสรปุผลการวิจัย สรุปความคลายคลึง
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และความแตกตางระหวางงานวิจยัแตละเร่ือง รวม
ทั้งการอธิบายถึงสาเหตุที่มาของความแตกตาง
เหลานั้น ใหไดองคความรูใหมที่จะสามารถนําไป
ใชเปนประโยชนไดอยางกวางขวาง

ปราณี พิพัฒนสถิตกุล (2556 : 17) ได
กลาวถึงความหมายของการสังเคราะหงานวิจัย 
สรุปไดวา การสังเคราะหงานวิจัย หมายถึง การ
วิจัยเอกสารประเภทผลงานวิจัยโดยใชระเบียบวิธี
การทางวิทยาศาสตร เพื่อวิเคราะหประมวลผล 
และนําเสนอขอสรุปซึ่งเปนองคความรูใหมอยาง
เปนระบบ

สรปุไดวา การสงัเคราะหงานวจิยัเปนการ
นาํผลการวจิยั  ทีม่ผีูไดศกึษาวจิยัในปญหาเดยีวกนั
มาวิเคราะหอยางมีระบบเพื่อใหไดความรูใหม  
และสรุปหาคําตอบของปญหาที่เปนขอยุติ

ขั้นตอนการสังเคราะหงานวิจัย 
สยาม  กาวิละ  (2550 : 12-13)  กลาว

ถึงขั้นตอนการสังเคราะหงานวิจัยไววา  เปนกระ
บวนการวิจัยมีขั้นตอนและวิธีดําเนินงานเชนเดียว
กับการวิจัยทั่วไป  ประกอบดวย

1. การกําหนดจุดมุ งหมายของการ
ปริทัศนหรือกําหนดปญหาวิจัย

2.  การกําหนดลักษณะ  ประเภท  และ
แหลงงานวิจัยที่ตองการสังเคราะห

3.  การศึกษาเอกสารรายงานวิจัยอยาง
พินิจพิเคราะหและการรวบรวมขอมูล

4.  การวิเคราะหขอมูล
5.  การสังเคราะหผลการศึกษาและการ

เสนอรายงานการสังเคราะห  
คเูปอร และเฮด็เจส  (สาํนกังานเลขาธกิาร

สภาการศึกษา2552:57;อางอิงจาก Cooper;& 
Hedges. 1994) ไดเสนอถึงขั้นตอนของการ
สงัเคราะหงานวจิยั ซึง่แบงออกเปน 3 ขัน้ตอนดงันี้

ขั้นตอนที่ 1  การกําหนดหัวขอปญหา 
การสังเคราะหงานวิจัยเร่ิมตนจากการกําหนด
ปญหางานวิจัย ซึ่งตองเปนปญหาท่ีมีการทําวิจัย
แลวอยางนอยสองราย นักวิจัยมักจะสนใจและ
ทาํการวจิยักบัปญหาทีม่คีณุคาและเปนปญหาทีย่งั
ไมมีคําตอบท่ีแนชัด และมีหลายเร่ืองท่ีใหผลแตก
ตางกัน

ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาเอกสารทฤษฎีที่
เกีย่วของ เมือ่กาํหนดปญหาแลวนกัสงัเคราะหงาน
วจิยัตองนิยามและวิเคราะหปญหาใหชดัเจน ศกึษา
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับปญหา
เพื่อเปนการกําหนดแบบแผนและสมมุติฐานการ
วิจัย

ขั้นตอนที่ 3 การรวบรวมงานวิจัย การ
ดาํเนนิการข้ันตอนน้ีประกอบดวย วธิดีาํเนนิการ 5 
ขั้นตอน คือ 

1.  การสบืคนงานวจิยั นกัสงัเคราะหงาน
วจิยัตองคนควา และเสาะแสวงหางานวจิยัทัง้หมด
เกีย่วกบัปญหาทีก่าํหนดไว การสบืคนงานวจิยัสวน
ใหญไดจากเอกสาร เชน รายงานการวจิยั ปรญิญา
นิพนธ บทคัดยอปริญญานิพนธ วารสาร ดัชนีคน
วารสาร ศูนยทรัพยากรขอมูลทางการศึกษา 
(Educational Resource Information Center 
หรือ ERIC) เปนตน 

2. การคัดเลือกงานวิจัย นักสังเคราะห
งานวิจัยตองอาน ศึกษา และตรวจสอบงานวิจัย
แตละเรือ่งอยางละเอยีด ตองสรางเกณฑในการคดั
เลือกงานวิจัยใหไดงานวิจัยที่มีคุณภาพดีมีความ
ตรงภายใน และความตรงภายนอกสูงมีเกณฑที่ได
กําหนดไว 

3. การรวบรวมผลงานวิจยั อาจใชการจด
บันทึก การถายเอกสาร หรือการกรอกแบบฟอรม
ก็ได ทั้งนี้ นักวิจัยตองใชความระมัดระวังเก็บ
รวบรวมขอมูลใหไดขอมูลที่เที่ยงตรง เชื่อถือได 
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และครบถวนสมบูรณ
ขัน้ตอนที ่4. การวเิคราะหเพ่ือสงัเคราะห

ผลงานวจิยัและตคีวามหมาย ขัน้ตอนนีเ้นนการจดั
กระทําและวิเคราะหขอมูล ซึ่งประกอบดวย ผล
การวิจัย รายละเอียดลักษณะและวิธีการวิจัยจาก
งานวิจยัทัง้หมด เพือ่สังเคราะหหาขอสรุปทีเ่ปนขอ
ยตุแิละทดสอบวาสอดคลองตามสมมตุฐิานทีต่ัง้ไว
หรือไม จากน้ันแปรหรือตีความหมายผลการ
วิเคราะหเพื่อตอบปญหาการวิจัย

ขั้นตอนที่ 5. การเสนอและเผยแพร
รายงานผลการสังเคราะหงานวิจัย การเขียน
รายงานการสงัเคราะหงานวจิยัมหีลกัการเชนเดยีว
กับการเขียนรายงานการวิจัยโดยท่ัว ๆไป 

นักสังเคราะหงานวิจัยตองเสนอราย
ละเอียดวิธกีารดําเนินงานทุกข้ันตอนพรอมท้ังสรุป
ขอคนพบและขอเสนอแนะจากการสงัเคราะหงาน
วิจัยโดยใชภาษาที่ถูกตองและชัดเจน

รัชพล กาญจนวารินทร (2556 : 11) 
กลาวถึง ขั้นตอนการสังเคราะหงานวิจัยของ
นักศึกษาและนักวิชาการที่กลาวไวสรุปได 5 ขั้น
ตอน ดังนี้

1. การวเิคราะหปญหา การกาํหนดหวัขอ
ปญหาและวัตถุประสงคซึ่งเปนปญหาที่นาสนใจ
และยังไมมีคําตอบที่แนชัดนัก

2. การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับงาน
วิจัย

3. การเสาะคน การรวบรวม การประเมนิ
ผล การคัดเลือกผลงานวิจัย

4. การวิเคราะหและแปลความหมาย
ขอมูล ผูวิจัยตองนําผลการวิจัยมาวิเคราะหเพื่อ
สงัเคราะหขอสรปุทีเ่ปนเนือ้เรือ่งเดยีวกนั และตอบ
ปญหาการวิจัย

5. การเสนอรายงานการสังเคราะหงาน
วิจัย

จากการศึกษาเอกสารดังกลาวขางตน
สรปุไดวา  ขัน้ตอนในการสังเคราะหงานวิจยั  มขีัน้
ตอนสําคัญ  5  ขั้นตอน  ดังนี้

1. การกําหนดหัวขอปญหา
2.  การวิเคราะหปญหา
3.  การคัดเลอืกและการรวบรวมงานวจิยั
4.  การวิเคราะหเพื่อสังเคราะหงานวิจัย
5.  การเสนอรายงาน

วิธีดําเนินการวิจัย

ผูวิจัยไดมีวิธีดําเนินการวิจัยดังนี้
1. ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วของ
2. การกําหนดขอบเขตเนื้อหา
แหลงขอมูลที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก 

งานวิจัยและวิทยานิพนธที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับการ
เรียนการสอนภาษาไทย ที่ เป นลิขสิทธ์ิของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในระหวางป พ.ศ. 
2550 ถึง พ.ศ. 2558  จํานวน  114  เรื่อง  โดย
วิธีการเลือกแบบเจาะจง

3. การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย
เครือ่งมอืทีใ่ชในการวจิยัครัง้นีผู้วจิยัสราง

ขึ้นโดยมีขั้นตอนในการสรางเคร่ืองมือดังตอไปนี้
1. ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่

เกี่ยวของกับการสังเคราะหงานวิจัย   และเอกสาร
ที่เกี่ยวของกับการสรางเครื่องมือวิจัย โดยศึกษา
งานวจิยัของ ธวชั วนัชชูาต ิ(2543) และสทุธา  รตัน
ศักดิ์ (2544)   เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดรูป
แบบของแบบสรุปลักษณะงานวิจัย   

2. เลือกประเด็นที่เหมาะสมกับการ
ดําเนินการวิจัยของผูวิจัยโดยแบงออกเปน 4 
ประเด็น  ไดแก

ประเด็นท่ี 1 ลักษณะทั่วไปของงาน
วิจัยทาง การเรียนการสอนภาษาไทย

ประเด็นที่ 2  วิธีดําเนินการวิจัย
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ประเด็นที่ 3  เนื้อหาของงานวิจัย
ประเด็นที่ 4  สรุปผลการวิจัย
3. นําขอมูลมาสรางและพัฒนาแบบ

สรปุลกัษณะงานวจิยั โดยมลีกัษณะเปนแบบบนัทกึ
ขอมูลงานวิจยัแยกเปนประเด็นและมีรายละเอียด
ดานเนื้อหาสาระของการวิจัย จํานวน 14 ขอ  ซึ่ง
สอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย   

4 .  นํ า เค ร่ือง มือที่ สร  า งขึ้ น ให ผู 
เชี่ยวชาญจํานวน  3 คน ตรวจสอบความถูกตอง  
ความเหมาะสมของภาษา ความชัดเจนและ
ครอบคลุมของประเด็นเนื้อหาที่จะประเมิน  

5. วิเคราะหขอมูลหาคาดัชนีความ
สอดคลอง (IOC) ของแบบสรุปลักษณะงานวิจัย  
จากนั้นเลือกขอสอบที่มีคา (IOC) ตั้งแต 0.50 ขึ้น
ไป และทําการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ

6. ปรับปรุงแบบสรุปลักษณะงานวิจัย 
ตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญทั้ง 3 คน แลวจัด
พิมพเพื่อนําไปทดลองใช 

7. ผูวิจัยนําแบบสรุปลักษณะงานวิจัย
ไปทดลองบนัทกึงานวิจยั 5 เรือ่งทีเ่ปนกลุมตวัอยาง  
เพือ่ดวูามปีระเดน็ควบถวนสมบรูณหรอืไม แลวนาํ
มาเสนอผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตอง และ
ความครอบคลุมของเน้ือหา

8. ปรบัปรงุแกไขกอนนําไปบันทกึงาน
วิจัยตอไป 

4. การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลที่เก่ียวของ

งานวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาไทย ระหวาง
ปการศึกษา 2550 - 2558  โดยมีรายละเอียดดัง
ตอไปนี้

1. สํารวจงานวิจัยและวิทยานิพนธ  
ทีท่าํการศกึษาเกีย่วกบัการเรยีนการสอนวิชาภาษา

ไทย  ทีพ่มิพเผยแพรตัง้แตปการศึกษา  พ.ศ. 2550 
- 2558  

2. รวบรวมรายช่ืองานวจิัยแลวสํารวจ
ความสมบูรณของรปูเลมงานวจิยั และดคูวามครบ
ถวนของเน้ือหาสาระของการวิจัยแตละเลม

3. ตดิตอขอยมืงานวจิยัจากสาํนกัวิทย
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยี หอง
สมุดคณะมนุษยศาสตร  และหองสมุดคณะ
ครุศาสตรที่เปนลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย

4. อานรายละเอียดและบันทึกขอมูล
ในแบบบันทึกสรุปรายละเอียดงานวิจัยที่ผู วิจัย
พัฒนาขึ้น

5. วิธีการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดย

นาํแบบสรุปลกัษณะงานวิจยัทีบ่นัทกึขอมลูแลวมา
แจกแจงตามประเด็นแลวรวบรวมเปนหมวดหมู
จากนั้นวิเคราะหขอมูลโดยใชการแจกแจงความถ่ี
แลวคํานวณคาสถติริอยละของการสงัเคราะหงาน
วจิยัทัง้ 4 ประเดน็  ผูวจิยัใชวธิกีารวเิคราะหเนือ้หา 
(Content Analysis) เรยีบเรียงสาระสําคญัของขอ
คนพบแลวสังเคราะหตามเนื้อหาในแตละดาน  

สรุปผลการวิจัย
1.สรุปผลลักษณะท่ัวไปของงานวิจัย

ทางการเรียนการสอนภาษาไทย
งานวิจยัทางการเรยีนการสอนภาษาไทย 

ระหวางปการศึกษา 2550 - 2558 มหาวิทยาลัย
ราชภฏัเชยีงราย  มจีาํนวน 114  เร่ือง แหลงทีผ่ลิต  
รวมท้ังหมด 3  แหลง  พบวามแีหลงท่ีผลติงานวิจยั
มากทีส่ดุคือ คณะมนษุยศาสตร รองลงมาคอื คณะ
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ครศุาสตร และจากแหลงอืน่ ๆ  ไดแก ศนูยการสอน
ภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ, โรงเรียนสาธิต   

ปที่พิมพเผยแพร และแหลงที่ผลิตรวม
ทัง้หมด  3  คณะ มพีมิพเผยแพรมากท่ีสดุในป พ.ศ.  
2554 รองลงมาคือป พ.ศ.  2556  

ประเภทของการวิจัยจากแหลงที่ผลิต
รวมทั้งหมด 3 แหลง สวนใหญเปนการวิจัยเชิง
ทดลอง รองลงมาคือ มีการตั้งวัตถุประสงคเพ่ือ
เปรียบเทียบ และลําดบัทีส่าม มกีารต้ังวตัถปุระสงค
เพื่อหาประสิทธิภาพ  

จํานวนวัตถุประสงคของการวิจัย การ
วจิยัสวนใหญมวีตัถปุระสงคจาํนวน 3 ขอ  ประเภท
ของวตัถปุระสงคการวจิยัมีวตัถปุระสงคเพ่ือศกึษา
เปนสวนใหญ 1 รองลงมาคอื  มกีารตัง้วตัถปุระสงค
เพื่อเปรียบเทียบ และลําดับที่สาม มีการตั้ง
วัตถุประสงคเพื่อหาประสิทธิภาพ  

กลุ มทฤษฎีแนวคิดหลักของงานวิจัย  
ทฤษฎแีละแนวคิดหลกัทีศ่กึษาในการวจิยัมากทีส่ดุ
คือ กลุมพัฒนาการทางเชาวปญญาและทางภาษา  
รองลงมา คือกลุมการสอน และลําดับที่สาม คือ
กลุมนวัตกรรมและส่ือการสอน

กลุมเปาหมายท่ีศึกษาวิจัยและแหลงที่
ผลิตมากที่สุด  คือ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
วธิกีารไดกลุมตวัอยางทีใ่ชในการวจิยั  สวนใหญได
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยโดยวิธีแบบไมอาศัย
ความนาจะเปน รองลงมาคือระดับอุดมศึกษา  
ลําดับที่สาม คือ ระดับประถมศึกษาตอนตน

การต้ังสมมติฐานของการวิจัย  งานวิจัย
สวนใหญมกีารต้ังสมมติฐาน โดยมีการต้ังสมมติฐาน
แบบมีทิศทาง  

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยสวนใหญคือ  
แบบทดสอบ รองลงมาคือ แผนการจัดการเรียนรู  
ลาํดบัทีส่าม คอื แบบสอบถาม และผลการวจิยัสวน
ใหญไดผลตามสมมติฐานการและไดผลตามเกณฑ

มาตรฐานที่กําหนด 
2.  สรปุผลการสงัเคราะหการวจิยัทีเ่กีย่ว

กับการเรียนการสอนเชิงคุณลักษณะ
2.1  ดานวิธีสอน  
พบวางานวจิยัเปนงานวจิยัเชงิทดลอง

ทั้งหมด 44  เรื่อง สรุปไดดังนี้
ผลการวิเคราะหเนื้อหาวิจัยดานวิธี

สอนสรปุผลไดวา ลกัษณะวธิสีอนม ี4 ลกัษณะ คอื
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยวิธี
สอนกับวิธีสอนแบบปกติ การเปรียบเทียบผล
สมัฤทธิท์างการเรยีนกอนและหลงัการทดลองดวย
วิธีสอน  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ดวยวิธีสอนกับวิธีสอน และการเปรียบเทียบผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยกิจกรรมตาง ๆ จาก
ลักษณะดังกลาวเมื่อวิเคราะหการวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน พบวา สวนใหญผูวิจัยมุงศึกษาผล
สัมฤทธ์ิกอนและหลังการทดลองดวยวิธีสอน  โดย
ศกึษาผลสัมฤทธ์ิดานทักษะการอานและการเขียน  
รองลงมาเปนการศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการคิดดวย
วธิสีอนทีใ่ชเทคนคิหมวก 6 ใบ (Six thinking hats) 
เปนเทคนิคการคิดอยางมีระบบ คดิอยางมีโฟกัส มี
การจําแนกความคิดออกเปนดานๆ และคิดอยางมี
คุณภาพ เพื่อชวยจัดระเบียบการคิด ทําใหการคิด
มปีระสทิธภิาพมากข้ึน   และเทคนิค KWL (Know 
– Want - Learned) เปนกระบวนการเรยีนรูทีเ่นน
ใหผูเรยีนมีทักษะกระบวนการอาน  โดยผูเรียนจะ
ไดรับการฝกใหตระหนักในกระบวนการทําความ
เขาใจตนเอง  มกีารวางแผน  ตัง้จดุมุงหมาย  ตรวจ
สอบความเขาใจของตน  มกีารจัดระบบขอมลูเพ่ือ
การดึงมาใชภายหลังไดอยางมีประสิทธิภาพ มา
เปรยีบเทยีบกบัวธิสีอนแบบตาง ๆ   ซึง่วธิสีอนสวน
ใหญท่ีผูวจิยันาํมาเปรยีบเทยีบเปนวิธกีารสอนของ
ตางประเทศโดยการปรับปรุงเน้ือหาและกิจกรรม
ใหเหมาะสมกับบริบทของผูเรียนกลุมทดลอง  แต
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อยางไรก็ตามวิธีสอนทุกวิธีที่นํามาเปรียบเทียบ
ลวนทาํใหผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของกลุมทดลอง
สงูกวาการสอนแบบปกติ นอกจากน้ียงัพบวามกีาร
ใชกิจกรรมตาง ๆ เชน กิจกรรมเพลง กิจกรรม
บทบาทสมมติ และกิจกรรมสงเสริมความคิด
สรางสรรคที่ผูวิจัยนํามาใชกับกลุมทดลองที่สงผล
ใหผูเรยีนมพีฒันาการและผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ทีส่งูขึน้ดวย สวนความพึงพอใจและความสนใจของ
ผูเรียนที่มีตอวิธีการสอนตาง ๆ อยูในระดับดีและ
ดีมาก

2.2  หนังสือและสื่อการเรียนการสอน
พบวางานวิจัยเกี่ยวกับสื่อการเรียน

การสอนมีทั้งหมด 59 เรื่อง สรุปไดดังนี้ 
ผลการวิเคราะหเนื้อหาดานหนังสือ

และส่ือการเรียนการสอนสรุปผลไดวา สือ่การเรียน
การสอนมี  8 ลกัษณะ คอื แบบฝกเสริมทกัษะ  สือ่
ที่ใชเทคโนโลยี ชุดฝกทักษะ ชุดกิจกรรม  หนังสือ
สงเสริมการอาน  สื่อสิ่งพิมพ  ชุดการสอน และสื่อ
อื่น ๆ จากลักษณะดังกลาว พบวาสวนใหญผูวิจัย
สรางแบบฝกเสริมทักษะแลวนําไปทดลองใชกับผู
เรียน  โดยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการใช
แบบฝกเสริมทักษะระหวางกอนเรียนและหลัง
เรียน และเปรียบเทียบผลการใชแบบฝกเสริม
ทกัษะกบัวธิกีารสอนแบบปกต ิเมือ่มกีารสรางแบบ
ฝกแลวจึงนํามาหาประสิทธิภาพของแบบฝก  โดย
แบบฝกทั้งหมดถึงเกณฑมาตรฐาน 80/80  ซึ่งผล
การวิจัยทุกแบบฝกลวนทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของกลุมทดลองสูงกวาผูเรียนที่ไมไดใชสื่อ   
ทั้งนี้งานวิจัยที่ใชแบบฝกเสริมทักษะ ชุดฝกทักษะ  
ชุดกิจกรรม สวนใหญเนนการพัฒนาทักษะการ
อานและการเขียน สวนงานวิจัยที่ผูวิจัยมุงศึกษา
รองลงมาคือ การพัฒนาและสรางส่ือทีใ่ชเทคโนโลยี  
โดยสือ่และนวตักรรมท่ีศกึษามากท่ีสดุคอื บทเรยีน
คอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) รองลงมาคือ สื่อ

ประสม  สือ่ทัง้สองประเภทนีเ้นนวดัผลสมัฤทธ์ิทาง
หลกัการใชภาษา เชน เรือ่ง  ชนดิและหนาทีข่องคาํ  
คําควบกลํ้า เปนตน การผลิตสื่อประเภทใช
โปรแกรมแบบทางตรงและสื่ออิเล็กทรอนิกสบน
เครือขาวพบเพียงเร่ืองเดียว สวนส่ือหนังสอืสงเสริม
การอาน สื่อสิ่งพิมพ ชุดการสอนและสื่ออื่น ๆ 
เปนการศกึษาผลสมัฤทธิด์านทกัษะการอาน ทกัษะ
การเขยีน ทกัษะการพดู และหลกัการใชภาษา โดย
มีการประเมินคุณภาพโดยอาศัยความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ และผูเรียน  

2.3  พฤติกรรมของครูและนักเรียน
พบว  า งาน วิจั ยที่ ศึ กษา เ ก่ี ยว กับ

พฤติกรรมของครูและนักเรียนมีจํานวน 4 เรื่อง 
สรปุผลการวจิยัไดวา กลวธิกีารมปีฏสิมัพนัธในการ
เรียนการสอนภาษาไทยระหวางอาจารยเจาของ
ภาษากับนักศึกษาจีนพบวา รูปแบบที่ใชในการมี
ปฏิสัมพันธทั้งหมดมี 3 กลวิธี คือ กลวิธีการ
ปฏิสัมพันธทางสังคม (Social Interaction 
Strategies) คือประสิทธิภาพของผูพูดในการส่ือ
ความหมาย ถายทอดความคิด ความรูสึกออกมา
เปนคําพูด หรือรหัสภาษาใหสมาชิกในกลุมสังคม   
กลวิธีปรับปฏิสัมพันธ (Modified-Interaction 
Strategies)  คือความพยายามของผูสนทนาที่จะ
รักษาสภาพการสนทนาใหดําเนินตอไปอยางตอ
เนือ่ง และกลวธิปีฏสิมัพนัธวจันภาษาและอวจันภาษา 
(Language and body Language Interaction 
Strategies) คือวิธีการที่จะรักษาชองทางในการ
สื่อสารใหดํารงอยู เม่ือเผชิญกับปญหาในการ
สื่อสาร โดยการคิดคนหาคําพูดหรือทาทาง
ประกอบคําพูดในการสื่อสาร สวนรูปแบบที่ใชใน
การสนทนาทั้งหมดมี 3 รูปแบบคือ  กลวิธีการตัด
ทอนหรือหลีกเลี่ยง (Reduction or Avoidance 
Strategies) กลวิธีการทําใหสําเร็จหรือชดเชย   
(Achievement or Compensatory Strategies) 
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แ ล ะ ก ล วิ ธี ก า ร ร  ว ม มื อ ห รื อ ป ฏิ สั ม พั น ธ  
(Cooperative or   Interaction Strategies) รูป
แบบการสนทนาทีพ่บมากทีส่ดุคอื กลวธิกีารทาํให
สํ า เ ร็ จหรื อชด เชย  ( Ach ievement  o r 
Compensatory Strategies) เปนกลวิธีที่ผูพูด
พยายามใชเพื่อแกปญหาในการสื่อสารที่เกิดขึ้น
ดวยตนเอง   สวนผลการศึกษาอปุสรรคปญหาของ
การมีปฏิสัมพันธและการสนทนาระหวางอาจารย
สอนภาษาไทยกับนักศึกษาจีน พบวา   เปนปญหา
ที่เกิดจากผูสงสารและผูรับสาร โดยปญหาที่เกิด
จากนักศึกษา คือ นักศึกษามีขอมูลเก่ียวกับสารที่
สื่อไปยังอาจารยแตในบางคร้ังไมสามารถสื่อได  
สําหรับปญหาท่ีเกิดจากอาจารยสอนภาษาไทย 
(ผูสงสาร) คอื อาจารยตองการสนทนากับนกัศกึษา  
แตนักศึกษาฟงภาษาไทยไดไมมากและนักศึกษา
บางคนฟงภาษาไทยไมเขาใจ ทั้งนี้อาจเนื่องจาก
ไมมีพื้นฐานภาษาไทยทําใหสื่อสารไมเข าใจ 
อาจารยบางทานมีความรูพื้นฐานภาษาจีนเพียง
เลก็นอย   จงึทาํใหฟงนกัศกึษาจนีพูดไมเขาใจหรอื
อาจารยพูดเร็วมากเกินไปทําใหนักศึกษาฟงไมทัน   
นอกจากน้ีโครงสรางของภาษาไทยและภาษาจีน
แตกตางกันจึงทําใหอาจารยและนักศึกษาส่ือสาร
ไมเขาใจ  

2.4  อื่น ๆ  
จากผลการศึกษาพบวามีงานวิจัยดาน

อื่นๆ จํานวน  7  เร่ือง  ดังนี้
1. การพัฒนาวัจนลีลาการออก

เสยีงควบกลํา้ /ร/,  /ล/  และ /ว/  โดยคลนิกิภาษา
ของนักศึกษาจีนชั้นปที่ 2 มหาวิทยาลัยยว่ีซี
นอรมอลผลการศึกษาพบวา ผู  เ รียนมีความ
กาวหนาการอานออกเสยีงคําควบกลํา้หลงัเขารวม
โครงการคลินิกภาษา 

2. การศึกษาการออกเสียงคําศัพท
ภาษาไทยของนักศึกษาจีนท่ีเรียนภาษาไทยใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผลการวิจัยพบวา  
การใชภาษาไทยของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงรายยังมีปญหาเกี่ยวกับการออกเสียง
คําศัพทภาษาไทยบางคําออกเสียงยาก

3. การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการ
เรยีนของนักศึกษาจีนวชิาเอกภาษาและวัฒนธรรม
ไทย ในมหาวิ ทยาลั ย  ย ว่ี ซี นอร  มอลและ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผลการวิจัยพบวา  
นักศึกษาจีนวิชาเอกภาษาและวัฒนธรรมไทยใน
มหาวทิยาลยัยว่ีซนีอรมอลใชวธิกีารเรียนโดยเรยีน
ลวงหนาและทบทวนบทเรียนหลังเลิกเรียนเปน
หลัก  

4. วิเคราะหปจจัยจําแนกกลุม
ความสามารถในการอานภาษาไทยของนกัเรยีนชัน้
ประถมศึกษาปที่ 2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การ
ศึกษา เขต 2 ผลการวิจัยพบวา  ตัวแปรปจจัยดาน
นกัเรยีน ตวัแปรปจจยัดานครผููสอน  ตวัแปรปจจยั
ดานการบริหาร  และตัวแปรปจจัยดานครอบครัว 
สามารถจําแนกกลุ มความสามารถในการอาน
ภาษาไทยในกลุมเกงและกลุมออนของนักเรยีนชัน้
ประถมศึกษาปที่ 2 ได 

5.  คลินิกภาษา  เปนการศึกษาผล
สมัฤทธ์ิการเรยีนโดยใชแบบฝกทกัษะการอานออก
เสียงที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นโดยเรียงลําดับเนื้อหาจาก
งายไปหายาก  ผลการศกึษาพบวา  ผูเรียนเกิดการ
เรียนรู นาํไปใชในชีวติประจําวนัได  ผูเรียนไดศกึษา
หาความรูดวยตนเอง  และเจตคตขิองผูเรยีนทีม่ตีอ
การใชคลนิกิภาษาในการพฒันาผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนอยูในระดับดีมาก  

6. หลักการพูด วิธีการพูด และ
มารยาทการพูดของพิธีกรรายการโทรทัศนไทยใน
ปจจบุนั ผลการวจิยัพบวา  พฤตกิรรมการใชภาษา
ดานการใชถอยคําการใชเสียง แสดงสีหนา การใช
สายตา  การเคล่ือนไหวรางกาย  เพื่อประกอบการ
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พูดเปนหลักการพูดที่สําคัญ 
7. การศึกษาตัวละครที่มีลักษณะ

กาํเนดิผดิธรรมชาตใินวรรณคดีกลอนนทิานสนุทรภู 
ผลการวจิยัพบวา มตีวัละครทีม่กีาํเนดิผดิธรรมชาติ
ทั้งสิ้น 6 ตัว จากวรรณคดี 4 เร่ือง

ผลการศึกษาพบวา เปนงานวิจัย
เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู ดานการออกเสียง
ภาษาไทย  และการเปรียบเทียบวิธีการเรียนรูของ
นักศึกษาจีน นอกจากน้ีเปนศึกษาปจจัยและ
วิเคราะหปญหาการใชทักษะการอาน การพูด  
ตลอดจนศึกษาดานวรรณคดี  

อภิปรายผลการวิจัย
1. อภิปรายผลการสังเคราะหลักษณะ

ทัว่ไปของงานวจิยัทางการเรยีนการสอนภาษาไทย
พบประเด็นที่ควรนํามาอภิปรายดังนี้

 1.1 แหลงผลิต  ผลปรากฏวางานวิจัย
ทางการเรียนการสอนภาษาไทยระหวางปการ
ศกึษา 2550 - 2558 มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย  
มีจํานวน 114 เรื่อง แหลงที่ผลิต รวมทั้งหมด 3 
แหลง พบวามีแหลงที่ผลิตงานวิจัยมากท่ีสุดคือ 
คณะมนุษยศาสตร จํานวน 76 เร่ือง  เนื่องมาจาก
คณะมนุษยศาสตรไดเปดสอนหลักสูตร ศิลป
ศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาการสอนภาษาไทยมา
ตัง้แตป พ.ศ. 2550  และเปดสอนในหลกัสูตรศลิป-
ศาสตร สาขาวชิาภาษาไทย ตัง้แตปการศกึษา พ.ศ.  
2554 รวมทั้งมีหลักสูตรในโครงการความรวมมือ
ระหว างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและ
มหาวิทยาลัยตาง ๆ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน 
มาต้ังแตพ.ศ. 2552 ซึ่งนักศึกษาในโครงการดัง
กลาวมีรายวิชาภาคนิพนธในภาคเรียนที่สองของ
ชัน้ปสดุทาย เมือ่พจิารณาจากระยะเวลาทีเ่ปดสอน
หลักสูตรเกี่ยวกับภาษาไทยนั้น จึงพบวาคณะ
มนุษยศาสตรเปนแหลงที่ผลิตงานวิจัยที่เกี่ยวของ

กับการเรียนการสอนภาษาไทยมากที่สุด
1.2 กลุมทฤษฎีแนวคิดหลักของงาน

วจิยั ทฤษฎีและแนวคิดหลักทีศ่กึษาในการวิจยัมาก
ที่สุดคือ กลุมพัฒนาการทางเชาวปญญาและทาง
ภาษา  จาํนวน 108 เรือ่ง ทีเ่ปนเชนนีเ้นือ่งจากเปน
งานวิจัยสวนใหญเปนงานวิจัยทางการเรียนการ
สอนภาษาไทย ผูวจิยัจงึไดเลอืกทฤษฎีและแนวคิด
หลกักลุมพฒันาการทางเชาวปญญาและทางภาษา 
สอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการ (2550 : 47 - 
49) ที่ไดกลาวถึงทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญา 
(Intellectual  Development) ของเพียเจต มี
แนวคิดวา เด็กเรียนรูไดจากสิ่งแวดลอมรอบขาง  
ทําใหเด็กเกิดความคิดเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ ท่ีเปนรูป
ธรรม  ไปจนถึงข้ันนามธรรมได

1.3  เครือ่งมอืทีใ่ชในการวจิยั  การวจิยั
ทางการเรียนการสอนภาษาไทย  เคร่ืองมือที่ใชใน
การวจิยัสวนใหญคอื แบบทดสอบ จาํนวน 97 เร่ือง   
เนือ่งจากการวิจยัสวนใหญเปนการวิจยัเชิงทดลอง  
หลังจากทดลองไปแลวผูวิจัยยอมอยากทราบผล
การทดลอง จงึเลอืกใชเครือ่งมอืทีเ่ปนแบบทดสอบ  
เพื่อวัดประสิทธิผล ผลการคนพบขอน้ีสอดคลอง
กับงานวิจัยของ  สุทธา  รัตนศักดิ์  (2545:88)  ได
สังเคราะหการสังเคราะหงานวิจัย สาขาวิชาการ
สอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัย
เชียงใหม  ปการศึกษา  2536 - 2543 จํานวน  83  
เรื่อง พบวาเครื่องมือที่ใชในการวิจัยสวนมากคือ
แบบทดสอบ

2. อภิปรายผลการสังเคราะหการวิจัยที่
เกี่ยวกับการเรียนการสอนเชิงคุณลักษณะ

จากงานวิจยัทางการเรียนการสอนภาษา
ไทย ระหวางปการศึกษา 2550 - 2558 ของ
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย พบประเดน็ทีค่วรนาํ
มาอภิปรายผลดังนี้

ผลการวิเคราะหเนื้อหาวิจัยดานวิธีสอน
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อภิปรายผลไดวา ลักษณะวิธีสอนมี 4 ลักษณะ คือ
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยวิธี
สอนกับวิธีสอนแบบปกติ การเปรียบเทียบผล
สมัฤทธิท์างการเรยีนกอนและหลงัการทดลองดวย
วิธีสอน  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ดวยวิธีสอนกับวิธีสอน และการเปรียบเทียบผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยกิจกรรมตาง ๆ จาก
ลักษณะดังกลาวเมื่อวิเคราะหการวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน พบวา สวนใหญผูวิจัยมุงศึกษาผล
สัมฤทธิ์ก อนและหลังการทดลองดวยวิธีสอน
สอดคลองกับคํากลาวของกิตติ รัตนราษี  (2550 : 
1-3) ที่ไดกลาวถึงรูปแบบการสอน (Teaching  
Model)  คือ แบบแผนการดําเนินการสอนท่ีไดรับ
การจัดไวอยางเปนระบบ อยางสัมพันธสอดคลอง
กับทฤษฎี หลักการเรียนรูหรือการสอนที่รูปแบบ
นั้นยึดถือ และไดรับการพิสูจน ทดสอบวามี
ประสิทธิภาพ สามารถชวยใหผูเรียนเกิดการเรียน
รูตามจุดมุงหมายเฉพาะของรูปแบบน้ัน ๆ

ผลการวิเคราะหเนื้อหาดานหนังสือและ
สือ่การเรียนการสอนอภิปรายผลไดวา สือ่การเรียน
การสอนมี  8 ลกัษณะ คอื แบบฝกเสรมิทกัษะ  สือ่
ที่ใชเทคโนโลยี ชุดฝกทักษะ ชุดกิจกรรม หนังสือ
สงเสริมการอาน สื่อสิ่งพิมพ  ชุดการสอน  และสื่อ
อื่น ๆ  จากลักษณะดังกลาว พบวาสวนใหญผูวิจัย
สรางแบบฝกเสริมทักษะแลวนําไปทดลองใชกับผู
เรียน โดยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการใช
แบบฝกเสริมทักษะระหวางกอนเรียนและหลัง
เรียน และเปรียบเทียบผลการใชแบบฝกเสริม
ทกัษะกบัวธิกีารสอนแบบปกต ิเมือ่มกีารสรางแบบ
ฝกแลวจึงนํามาหาประสิทธิภาพของแบบฝก  โดย
แบบฝกทั้งหมดถึงเกณฑมาตรฐาน 80/80 ซึ่งผล
การวิจัยทุกแบบฝกลวนทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของกลุมทดลองสูงกวาผูเรียนที่ไมไดใชสื่อ   
แสดงวาสือ่การเรียนการสอนชวยใหผลสัมฤทธิข์อง

ผูเรียนมีประสิทธิภาพที่สูงข้ึน  ดังที่ รุงโรจน  พงศ
กิจวิทูร  (2550:75-76)  ไดกลาวถึงประโยชนของ
สื่อที่ใชในการจัดการเรียนการสอนคือชวยทําให
เนือ้หาความรูทีส่อนมคีวามหมายตอผูเรียนมากขึน้ 
กระตุนและเราความสนใจของผูเรียน ทําใหการ
เรียนรูเพลิดเพลิน สนุกสนานและไมเบื่อหนาย  
ชวยใหการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ และเรียนรู
เนือ้หาไดมากข้ึนในเวลาท่ีนอยลง  ผูเรยีนสามารถ
เอาชนะขอจํากัดทางกายภาพ และสามารถนํา
เสนอเนือ้หาทีซ่บัซอนได  ชวยแกปญหาเรือ่งความ
แตกตางระหวางบุคคลในบริบทของการเรียนรู  
นอกจากนี้ยังทําใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางผูเรียน
กับผูเรียน  ผูสอนกับผูเรียน  ผูเรียนมีสวนรวมกับ
การเรียน และเกิดการเรียนอยางกระตือรือรน
ประการสําคัญคือผู เรียนไดพัฒนาทักษะ และ
กระบวนการแกปญหาและเปนเคร่ืองช้ีแนะ การ
ตอบสนองของผูเรยีน

ผลการสังเคราะหงานวิจัยทางการเรียน
การสอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ทําใหไดองคความรูหลายดานเชน วิธีการสอน ผู
สอนควรใชวิธีการสอนที่หลากหลายใหเหมาะสม
กับบริบทของผูเรียน เชน เทคนิคหมวก 6 ใบ และ
เทคนิค KWL เปนตน สื่อประกอบการเรียนการ
สอนเปนปจจยัทีส่าํคญัทีจ่ะเสรมิความเขาใจใหกบั
ผูเรียน  ผูสอนควรใชสื่อประกอบการสอนท่ีหลาก
หลาย เชนแบบฝกเสริมทักษะ  สื่อที่ใชเทคโนโลยี  

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนาํผลการวิจยัไปใช
1. ดานหนังสือและสื่อการเรียนการสอน    

จากผลการสังเคราะหงานวิจัยพบวาหนังสือและ
สือ่การเรยีนการสอน มผีูทาํวิจยัมากทีส่ดุ   หนงัสอื
และสื่อการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนลงมือปฏิบัติ
ดวยตนเอง ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
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นักเรียนหลังการใชหนังสือและส่ือการเรียนการ
สอนมคีาสงูขึน้   ดงันัน้ใน การจดักจิกรรมการเรยีน
การสอน  ครูผูสอนควรนําสือ่ไปใชในการเรียนการ
สอนใหมากท่ีสุด เพ่ือใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนที่ดีขึ้น

2. ดานวิธกีารสอน จากผลการสังเคราะห
งานวจิยัพบวาวธิกีารสอนดวยรปูแบบตาง ๆ   ทาํให
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงกวาวิธีการ
สอนแบบปกติ   ดังนั้นครูผูสอนควรนําวิธีการสอน
ดวยรูปแบบตาง ๆ อาทิ เทคนิคหมวก 6 ใบ และ
เทคนคิ KWL ไปใชในการจดัการเรยีนการสอนเพือ่
ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น

3. ควรนาํขอคนพบจากการงานวิจยันีไ้ป
ศึกษาค นคว า  หาแนวทางเพื่อพัฒนาหรือ
สรางสรรคเทคนิควิธีการตาง ๆ ในการเรียนการ
สอนภาษาไทยและควรเปนการดําเนินงานลักษณะ
ของงานวิจัยและพัฒนา

ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป
1. จากการสังเคราะหงานวิจัยทางการ

เรียนการสอนภาษาไทย ตั้งแตปการศึกษา 2550 
- 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  114  เรื่อง  
พบวามบีางกลุมไมมกีารวิจัยเชน  หลกัสตูร  สภาพ
และปญหาในการจัดการเรียนการสอนดานภาษา
ไทย จึงควรสงเสริมใหมีการวิจัยในกลุมที่ยังขาด
งานวิจัย  เพื่อที่ครูผูสอนหรือผูที่สนใจจะไดนําผล
การศึกษาไปใชในลําดับตอไป

2. ควรมีการสังเคราะหงานวิจัยเปรียบ
เทยีบกบังานวจิยัของมหาวทิยาลยัอืน่ทีเ่ปดสอนใน
ระดับบณัฑิตศึกษา  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

3.  ผลการสงัเคราะหงานวจิยัในสวนของ
ทักษะทางภาษา พบวา มีงานวิจัยที่ศึกษาดาน
ทักษะการพูดและดานวรรณคดี  วรรณกรรมคอน
ขางนอย  ผูวจิยัควรใหความสนใจศกึษาคนควาหา
แนวทางการพฒันาทกัษะดานการพดูและวรรณคดี  
วรรณกรรมใหมากขึ้น
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 การวิเคราะหอรรถลักษณของคํากริยารับนํ้าหนักในภาษาไทยมาตรฐาน

A study of Componential analysis of the Verb “to carry”
in Standard Thai

กรชนก นันทกนก 

Kornchanok  Nanthakanok

บทคัดยอ

บทความนีม้วีตัถปุระสงคเพ่ือศกึษาวเิคราะหอรรถลกัษณของคาํกรยิารบันํา้หนกัในภาษาไทย
มาตรฐาน โดยใชทฤษฎกีารจดักลุมทางความหมายและวธิกีารวิเคราะหอรรถลกัษณ เพือ่หาความสมัพนัธ
ระหวางองคประกอบทางความหมายยอยทีป่ระกอบกนัเปนความหมายของคาํและรายละเอยีดทางความ
หมายยอยทีเ่ปนลกัษณะเฉพาะของแตละคาํ โดยรวบรวมคาํกรยิาทีม่คีวามหมายแสดงถงึการรบันํา้หนกั
จากสิง่ของหรอือวยัวะสวนตาง ๆ  ในรางกาย ซึง่สิง่ของ หรอือวยัวะสวนตาง ๆ  นัน้ อาจจะมกีารเคลือ่นไหว
หรือไมเคล่ือนไหวก็ได จํานวน 32 คํา จากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ผลการศึกษา
พบวา  คาํกรยิารับนํา้หนกัมอีงคประกอบทางความหมายหลักอยู 3 องคประกอบ คอื ลกัษณะของเคร่ือง
มือท่ีทําใหเกิดการรับน้ําหนัก ลักษณะการรับน้ําหนักจากวัตถุ และลักษณะสภาพของวัตถุจากการรับ
นํ้าหนัก แตละองคประกอบจะมีองคประกอบยอยทางความหมาย ซึ่งเปนสวนที่แสดงใหเห็นถึงความ
แตกตางของคําที่มีความหมายใกลเคียงกัน ทาํใหเขาใจเกี่ยวกับการใชคําตาง ๆ ที่ปรากฏในภาษา อีก
ทั้งยังเปนประโยชนตอการใหคําจํากัดความของคําที่ชัดเจนในพจนานุกรมดวย  

คําสําคัญ : การวิเคราะหอรรถลักษณ, คํากริยารับนํ้าหนัก, ภาษาไทยมาตรฐาน
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Abstract

This research aims to analyze the component of various carrying words used in 
standard Thai that distinction of the meaning between words can be revealed. The research 
was conducted in the area of semantic field by collecting the various carrying words in 
Thai Dictionary. There were a total of 36 words. Componential analysis defines the basic 
semantic component in the field and distinctive semantic component of each word. The 
result of this study revealed that the basic component of semantic field as the Verb “to 
carry” (carrying words) can be divided in to 3 aspects: (1) the characteristic of tools used 
for supporting weight, (2) the characteristic of supporting weight and (3) the characteris-
tic of things supported the weight. The semantic component and the distinctive component 
of each word are based on these basic components. In addition, the meanings of a group 
of carrying words in Standard Thai can be clearly described and be useful for making the 
dictionary definition.

Keywords: Componential analysis, verb “to carry” in Thai language, Standard Thai
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ความสําคัญของปญหา

ภาษาเปนสวนหนึง่ในกจิกรรมของมนษุย 
เปนสื่อของความรูสึก นึกคิด ไมวาจะเปนภาษาใบ  
ภาษาพูด ภาษาเขียน หรือภาษาสัญลักษณ ลวน
แลวแตเปนเคร่ืองมือที่ใชสื่อสารท้ังสิ้น ซึ่งเปน
ลักษณะสําคัญของภาษา โดยการใชภาษาของ
คนในสังคมจะตองมีการตกลงยอมรับใชกันใน
สังคมนั้น ๆ   นอกจากนี้ ภาษายังเปนสิ่งที่แสดงให
เห็นถึงวัฒนธรรมของบรรพบุรุษที่ไดบันทึกและ
ถายทอดจากรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่ง การศึกษา
ภาษาตองอาศัยการเรียนรู  ปจจัยสําคัญที่จะ
กําหนดการเรียนรูภาษาน้ัน ไมใชสัญชาตญาณ 
หรือพันธุกรรม แตเปนสภาพแวดลอมที่อาศัยอยู 
ไมวาจะเปนสงัคมหรอืกลุมผูใชภาษา เชน เดก็ไทย
ไปอยูกับครอบครัวชาวตางชาติตั้งแตเปนทารก 
ยอมจะพูดภาษาตางชาตินั้นไดเหมือนคนใน
ครอบครัวนั้น และถาไมไดเรียนภาษาไทยเลย ก็
จะพูดภาษาไทยไมได (รุงอรุณ ทีฆชุณหเถียร, 
2549: 10) การเรียนรูภาษาตองอาศัยการสื่อสาร 
เพือ่สือ่ความจากผูพดูไปยงัผูฟงไดครบถวน ซึง่การ
เขาใจสารท่ีสงน้ันอยางถูกตอง ก็หมายความวา 
เขาใจความหมายของสารทีไ่ดรบั วจินิตน ภานพุงศ 
(2522: 5) กลาววา ในการเรียนรูคําศัพท เราตอง
รูวาคําแตละคํามีความหมายอะไรไดบาง และใช
อยางไร ในโอกาสใด ใชควบคูกับคําใดบาง ดังนั้น 
ความหมายจึงเปนองคประกอบท่ีสาํคญัของภาษา

การศึกษาเรื่องความหมายในภาษา
สามารถศึกษาไดทุกระดับของภาษาไมวาจะเปน
ระดับเสียง ระดับคํา ระดับวลี ระดับอนุพากย 
ระดับประโยค หรือระดับขอความ ในการศึกษา
เร่ืองความหมายมักจะศึกษารูปภาษา ซึ่งอาจจะ
ประกอบดวยหนวยคาํเพยีงหนวยเดยีว หรอืหลาย

หนวยก็ได ในความหมายระดับคํา มักจะถือวา 
ความหมายของคาํเปนสิง่ทีน่าํมาแยกแยะออกเปน
สวนความหมายยอยได (เพียรศิริ วงศวิภานนท, 
2533: 298) การวิเคราะหความหมายของคํา
สามารถทําไดหลายวิธี โดยวิธีหนึ่งท่ีไดรับความ
นิยม คือ การวิเคราะหองคประกอบ (compo-
nential analysis) เปนการวเิคราะหสวนประกอบ
ของความหมายของคาํแตละคาํ ความหมายหนึง่ ๆ  
ของคําแตละคํา จะเรียกวา “หนวยอรรถ” หนวย
อรรถจะประกอบดวย สวนความหมายยอย เรียก
วา อรรถลักษณ (semantic feature) โดยอาศัย
ถอยคําในภาษาใดภาษาหนึ่งมาอธิบายอรรถ
ลักษณ  เนื่องจากยังไมมีสัญลักษณสากลท่ีจะ
ถายทอดอรรถลักษณในภาษาตางๆ ได (พรพิลาศ 
เรืองโชติวิทย, 2535: 67) งานวิจัยที่ผานมาพบวา 
มีการศึกษาความหมายในภาษาจํานวนมาก             
โดยใชการวิเคราะหองคประกอบทางความหมาย 
อาทิ การศกึษาคาํกรยิาประเภทคําตดัในภาษาไทย
และภาษาขมุ (สวุไิล เปรมศรีรตัน, 2530) การศึกษา
คํากริยาบอกการเคลื่อนที่ของวัตถุในภาษาไทย 
(กิตติศักดิ์ ใจอารี, 2543) และการศึกษาคําเรียก
ญาติในภาษาไทย (Prasithathsint, 2001) ใน
ภาษาไทยมีคํากริยาหลายคําที่มีความหมายใกล
เคียงกัน เมื่อคนหาความหมายในพจนานุกรมที่
เปนหนังสือรวมความหมาย ของคําไวตามลําดับ
อกัษรแลว พบวา ความหมายทีพ่บในพจนานกุรมนัน้ 
เกิดจากการอธิบายความโดยใชอีกคําหน่ึงมา
อธิบาย โดยไมไดอธิบายอยางชัดเจนวาคําแตละ
คํานั้นมีความแตกตางกันอยางไร 

ดวยเหตนุี ้ผูวจิยัจงึสนใจทีจ่ะนาํคาํกรยิา
ที่อยูในหมวดท่ีมีความหมายแสดงการรับนํ้าหนัก 
(to carry) ในภาษาไทยมาตรฐาน มาศึกษา
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หาความหมายของคําแตละคํา ซึ่งในการศึกษา
ความหมายของคํากริยาที่แสดงความหมายรับนํ้า
หนักน้ียังไมมีผูใดศึกษามากอน โดยการศึกษาใน
ครัง้นีจ้ะใชแนวการวเิคราะหองคประกอบ (com-
ponential analysis) ศึกษาความหมายของคํา 
เพื่อใหเกิดความชัดเจนมากย่ิงขึ้น อีกทั้งยัง  เกิด
ประโยชนแกทั้งชาวไทยและชาวตางชาติที่ศึกษา
ภาษาไทยใหเกดิความเขาใจ และนําไปสูการใชคาํ
ในการส่ือสารไดอยางถูกตอง

วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อศึกษาองคประกอบทางความหมาย

ของคํากริยารับนํ้าหนักในภาษาไทยมาตรฐาน

ขอบเขตการศึกษา
ในการศึกษาคํากริยาที่มีความหมายรับ

นํา้หนักในภาษาไทย ผูวจิยัไดใชคาํศพัทในวงความ
หมายเดียวกัน จาํนวน 32 คาํ โดยกําหนดขอบเขต
ความหมายของคาํกรยิารบัน้ําหนักทีใ่ชในการวจิยั 
ดังนี้

กริยารับนํ้าหนัก หมายถึง คํากริยาที่มี
ความหมายแสดงการรับนํ้าหนักของส่ิงของ หรือ
อวัยวะรางกาย อาจจะมีการเคลื่อนไหว หรือไม
เคลื่อนไหวก็ได 

วิธีดําเนินการวิจัย
1. การเก็บขอมูล
ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลจาก พจนานุกรม

ราชบณัฑติ พ.ศ. 2554 และจากการใชคาํกริยารบั
นํา้หนกัทีใ่ชในชวีติประจาํวนัของผูใชภาษาไทยใน
สังคมไทย การรวบรวมคําศัพทผูวิจัยไดใชเกณฑ
ทางความหมายวา “คํากริยาที่มีความหมายแสดง
การรับนํา้หนกัของส่ิงของ หรอือวยัวะรางกาย อาจ

จะมีการเคลื่อนไหว หรือไมเคลื่อนไหวก็ได” โดย
ไดกาํหนดขอบเขตของการรบันํา้หนกัไว 2 ประการ 
คือ 

1.1 การรับนํ้าหนักของบางสิ่ง หรือบาง
คน โดยไมเกิดการเคลื่อนที่

1.2 การรับนํ้าหนักของบางสิ่ง หรือบาง
คน แลวเกิดการเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปสูอีกที่หนึ่ง 
หรือ นําบางสิ่ง หรือบางคนไปท่ีตาง ๆ ดวย

โดยคํากริยารับนํ้าหนักที่ใชในการศึกษา 
มีจํานวนทั้งหมด 32 คํา ดังนี้
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ตารางที่ 1 คํากริยารับนํ้าหนักมีจํานวนทั้งหมด 32 คํา 

คําศัพท ตัวอยาง คําศัพท ตัวอยาง

เกาะ เกาะประตู  เกาะแขน ฉวย ฉวยกระเปา

กํา กํามือ กําดินสอ ถือ ถือสมุด ถือกระเปา  ถือรองเทา ถือเงิน

คาบ คาบดินสอ คาบไม ทูน เอาของทูนหัว

คีบ คีบนํ้าแข็ง คีบถาน เทิน เอาของเทินหัว

ควา ควากระเปา ความือ แบก แบกกระสอบ แบกเป

คอน คอนของ (สิ่งของ) ยก ยกไม ยกมือ ยกถาด

หยิบ หยิบขนม หยิบกระเปา พวง พวงของ พวงรถ

คลอง คลองแขน คลองคอ หนีบ หนีบกระดาษ

หาบ หาบของ (สิ่งของ) ฉุด ฉุดแขน คนถูกฉุด

หาม หามคนไข หามเกี้ยว ลาก ลากซุง ลากรถ

หิ้ว หิ้วถุง หิ้วกระเปา ประคอง ประคองคนแก

หอบ หอบหนังสือ พยุง พยุงคนเจ็บ

โหน โหนรถ อุม อุมเด็ก อุมลูกหมา

หอย หอยคอ หอยแขน/ขา โอบ โอบไหล โอบเอว

ชอน ชอนปลา ตัก ตักขาว ตักแกง

2. การวิเคราะหขอมูล
2.1 นําคํากริยารับนํ้าหนักที่รวบรวม

ทั้งหมดมาวิเคราะหความหมายโดยใชแนวการ
วเิคราะหองคประกอบ (Componential analysis) 
หาอรรถลักษณของคํากริยาแตละคํา เพื่อหาองค
ประกอบหลกัและองคประกอบยอยของคาํกรยิาที่
มีความหมายรับนํ้าหนักในภาษาไทยมาตรฐาน 

2.2 เมือ่ไดองคประกอบหลกัทางความ
หมาย หรืออรรถลักษณของคําทุกคําแลว นําคํา
กรยิารบันํา้หนกัแตละคาํมาจัดหมวดหมูทางความ
หมายตามอรรถลักษณทีป่รากฏ เนือ่งจากเม่ือแยก
องคประกอบหลักแลวจะมีอรรถลักษณที่เปน

ละเอียดแยกออกมาเปนจํานวนมาก เรียกวา องค
ประกอบยอยของคํา ซึ่งสวนนี้มีทั้งที่มีความหมาย
รวมกนั ความหมายใกลเคียงกนั และมคีวามหมาย
ที่แตกตางกัน 

2.3 นําผลการวิเคราะหอรรถลักษณ
ของคํากริยารบันํา้หนักทีศ่กึษา มาเปรียบเทียบกับ
การใหคําจํากดัความในพจนานุกรม 

ผลการวิจัย
ในภาษาไทยมาตรฐานมีคํากริยาจํานวน

หนึง่ ทีม่คีวามใกลเคียงกนัทางความหมาย เจาของ
ภาษาไดใชคําเหลานั้นอยางเคยชิน โดยอาจไมได
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สงัเกตวาการท่ีเลอืกใชคาํตางๆ นัน้มนียัสาํคญัทาง
ความหมายอยู เพราะผูใชก็ไดเลือกใชคํากริยากับ
การกระทําหนึ่ง ๆ ซึ่งบางครั้งไมสามารถใชคําอื่น
มาแทนได อกีทัง้คาํบางคาํทีใ่ชมคีวามเกีย่วกบัการ
มองโลกของคนในแตละสังคมวา คนในสังคมท่ีใช
คาํนัน้ ๆ  ไดใหความสําคญักับการกระทํานัน้ ๆ  มาก 
หรือนอยเพียงใดและเกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน
ของสังคมน้ันอยางไร เมือ่คนหาความหมายของคํา
กริยาในพจนานุกรมที่เปนหนังสือรวมความหมาย
ของคําไวตามลําดับอักษรแลว พบวา ความหมาย
ที่พบในพจนานุกรมนั้น บางสวนเกิดจากการ
อธิบายความโดยใชอีกคําหนึ่งมาอธิบาย โดยไมได
อธิบายอยางชัดเจนวาคําแตละคํานั้นมีความแตก
ตางกันอยางไร ในคํากริยาในหมวดท่ีมคีวามหมาย
แสดงการรับนํ้าหนัก (to carry) ในภาษาไทย
มาตรฐานก็เชนเดยีวกนั ผูวจิยัพบวายงัมีคาํจาํนวน
มากท่ีไมไดมีการอธิบายความหมายอยางชัดเจน 
จงึรวบรวมคาํกรยิาหมวดนัน้มาศกึษาองคประกอบ
ทางความหมาย ซึ่งมีผลการศึกษา ดังนี้

1. องคประกอบหลักทางความหมาย
ในการศึกษาวิเคราะหองคประกอบทาง

ความหมายของคํากริยารับนํ้าหนักในภาษาไทย
มาตรฐาน ใชวิธีการศึกษาจากการประกอบกันขึ้น
มาเปนความหมายของคํานั้น จํานวน 32 คํา พบ
วา คํากริยารับนํ้าหนัก มีองคประกอบหลักอยู 3 
องคประกอบ คือ 

1.1. ลกัษณะของเคร่ืองมอืทีท่าํใหเกดิ
การรับนํ้าหนัก 

1.2 ลักษณะการรับนํ้าหนักจากวัตถุ
1.3 ลกัษณะสภาพของวตัถจุากการรับ

นํ้าหนัก

จากนั้นจึงนําองคประกอบหลักทาง
ความหมายทั้ง 3 องคประกอบน้ีเปนหลักในการ
หาองคประกอบยอย หรือรายละเอียดที่เปนสวน
ประกอบของความหมายทีเ่ปนลกัษณะเฉพาะของ
คาํแตละคาํ โดยการนาํความหมายของคําทีไ่ดจาก
การเปรียบเทียบในพจนานุกรม มาสรางองค
ประกอบทางความหมายเฉพาะคํา จากการศึกษา
พบวามีโครงสราง ดังนี้

1.1 ลักษณะของเคร่ืองมือที่ทําใหเกิด
การรับนํ้าหนัก พบ 2 ลักษณะ คือ 

1.1.1 การใชสวนที่เกี่ยวของกับ
อวัยวะในการทํากิริยา 

1.1.2 การใชอุปกรณในการทํา
กิริยา 

1.2 ลักษณะการรับนํ้าหนักจากวัตถุ 
1.2.1 จํานวนของผูทํากิริยาหรือ

วัตถุที่ใชทํากิริยา
1.2.2 การรับนํ้าหนักในขณะทํา

กิริยา
1.2.3 การสัมผัสวัตถุขณะทํากิริยา
1.2.4 ความเร็วขณะทํากิริยา

1.3 ลกัษณะสภาพของวตัถจุากการรับ
นํ้าหนัก แบงได 2 สวน คือ 

1.3.1 สภาพของวัตถุ เปนสภาพ
กอนที่จะเกิดการทํากิริยาและสภาพที่เกิดขึ้นหลัง
จากทาํกริยิา ซึง่จะครอบคลมุถงึวธิทีีท่าํกริยิานัน้ๆ 
กับวัตถุ

1.3.2 การเคลือ่นทีข่องวัตถ ุเปนผล
ที่เกิดตอเนื่องจากการทํากิริยา 

2.  ความสัมพันธขององคประกอบ
องคประกอบหลักทางความหมายของคํา

มีความสัมพันธกับองคประกอบยอยทางความ
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หมายในแงทีเ่ปนความหมายหลกั ซึง่ใชเปนเกณฑเบือ้งตนในการวเิคราะหลกัษณะเฉพาะทางความหมาย 
หรืออรรถลักษณของคํากริยารับนํ้าหนักแตละคํา แมวาในเบ้ืองตนจะไดองคประกอบหลักทางความ
หมายของคําแลว แตในการวิเคราะหคําที่มีความหมายใกลเคียงกันนั้น ยังตองอาศัยความหมายยอย 
หรืออรรถลักษณยอย มาใชในการอธิบายความแตกตางทางความหมายของคํา ความสัมพันธขององค
ประกอบจึงมีความสําคัญกับการวิเคราะหความหมายทุกสวน 

ตัวอยาง แผนภูมิแสดงความสัมพันธขององคประกอบทางความหมาย

/
/

/
/

3. การจัดหมวดหมูทางความหมาย 
การนําองคประกอบทางความหมายยอยของคํากริยารับนํ้าหนักแตละคํามาจัดหมวดหมูทาง

ความหมาย เพือ่แสดงใหเหน็ถึงความสมัพันธของคาํทีม่คีวามหมายใกลเคยีงกนั โดยใชองคประกอบหลกั
ทางความหมายเปนเกณฑในการพิจารณาจัดกลุม ดังตัวอยางตอไปนี้ 

ตัวอยาง การพิจารณาองคประกอบทางความหมายของคํากริยารับนํ้าหนัก 
คําวา แบก กับ หาม
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ตารางที่ 2 ตัวอยาง การพิจารณาองคประกอบทางความหมายของคํากริยารับนํ้าหนัก “แบก”และ 
“หาม”

   อรรถลักษณ

คํากริยา

บา/ไหล
รับนํ้าหนัก

หลังรับนํ้า
หนัก

วัตถุเปน
ของแข็ง

วัตถุขนาด
ใหญ

วัตถุนํ้าหนัก
มาก

ยกวัตถุขึ้น
พาไป

แบก + + + + + +

หาม + - + + + +

จากตารางที่  2 พบวา คําวา “แบก” และ “หาม” ความหมายท่ีใกลเคียงกันมาก คือ การรับ
นํ้าหนักของวัตถุที่มีนํ้าหนักมาก ขนาดใหญ แลวยกข้ึนพาไปท่ีใดท่ีหนึ่ง ซึ่งอรรถลักษณที่ทําใหความ
หมายของทั้ง 2 คํานี้แตกตางกัน มีอยู 2 อรรถลักษณ คือ สวนที่ใชรับนํ้าหนัก 

โดย คําวา “แบก” สวนที่ใชรับนํ้าหนัก สามารถเปนไดทั้งสวนบา ไหล และหลัง ในทางตรงกัน
ขาม คําวา “หาม” สวนที่รับนํ้าหนักนั้น จะเปนสวนบา และไหล เทานั้น

สวนจํานวนของผูกระทํากิริยา คําวา “แบก” จะใชผูทํากริยานั้นๆ เพียงคนเดียว แตคําวา 
“หาม” จะตองใชผูทํากิริยาอยางนอย 2 คนขึ้นไป ในการทํากริยายกวัตถุขึ้นแลวพาไปที่ใดที่หนึ่ง 

คําวา กํา เกาะ หยิบ จับ 

ตารางท่ี  3 ตัวอยาง การพิจารณาองคประกอบทางความหมายของคํากริยารับนํ้าหนัก  “กํา ” “เกาะ” 
“หยิบ” และ “จับ”

อรรถลักษณ

คํากริยา

นิ้วทํา
กิริยา

ฝามือทํา
กิริยา

วัตถุ
ของแข็ง

วัตถุขนาด
เล็ก

สภาพวัตถุ
อยูในฝามือ

สภาพวัตถุ
ถูกรัดแนน

สภาพวัตถุ
เคลื่อนที่

กํา + + + + + + -

เกาะ + - + ± - - -

หยิบ + - + + - - +

จับ + + + ± + - -

จากตาราง พบวา คาํกริยารบันํา้หนกัทีใ่ชสวนนิว้มอืกบัฝามอืของคาํวา “กาํ” “เกาะ” “หยบิ” 
“จับ” มีอรรถลักษณที่ทําใหคําแตละคํามีความหมายแตกตางกัน คือ สวนที่ใชทํากิริยา การทํากิริยาตอ
วัตถุ และ สภาพการเคล่ือนที่ของวัตถุ
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โดยสวนที่ใชทํากริยาที่เปนฝามือ พบวา 
คําวา “กํา” และ “จับ” จะมีสวนของวัตถุที่สัมผัส
กับฝามือ แตในคําวา “กํา” “เกาะ” และ “หยิบ” 
พบวาสวนของวัตถุไมไดสัมผัสกับฝามือเลย 

สภาพของวัตถุในฝามือ พบวา คําวา 
“กาํ” เปนคาํกรยิาทีก่ระทาํตอวตัถโุดยการรดัวตัถุ
อยูในฝามืออยางแนน สวนคําอื่นๆ อาจจะรัดวัตถุ
ในมืออยางแนนหรือไมแนนก็ได

สภาพการเคล่ือนทีข่องวัตถ ุพบวา คาํวา 
“หยิบ” เปนคํากริยารับนํ้าหนักคําเดียวที่วัตถุเกิด
การเคลื่อนที่เมื่อทํากริยา 

ผลการศึกษาองคประกอบของคํากรยิาที่
มีความหมายรับนํ้าหนักในภาษาไทยมาตรฐาน 
จํานวน 32 คํา ซึ่งแสดงความสัมพันธขององค
ประกอบหลักและองคประกอบยอยทางความ
หมายของคํากริยา และนําเสนอในรูปแบบตาราง 
โดยในที่นี้ไดแสดงตัวอยางบางสวน ดังนี้ 

เกาะ  เปนกริยารบันํา้หนัก ทีก่ระทําโดย
1. ใชอวัยวะที่เปนนิ้วมือ หรือที่เปน

วัตถุยึดติดกับสิ่งของ
2. ทําใหวัตถุที่ถูกกระทํากิริยานั้น

ทรงตัวอยูหรือเกี่ยวใหอยูไมแยกจากกัน
3. สภาพของอวัยวะหรือ สิ่งของที่ใช

ทํากิริยาอยูติดกับสิ่งที่ถูกเกาะ 
4. โดยมอีาจมลีกัษณะการยดึตดิของ

วัตถุทั้งแบบถาวรและไมถาวร 

คลอง เปนกรยิารบันํา้หนกั ทีก่ระทาํโดย
1. ใชอวัยวะที่เปนแขน หรือวัตถุที่มี

ลกัษณะเปนหวง หรอืเปนสายยาวสมัผสักบัส่ิงของ
2. สิ่งที่ใชรับนํ้าหนักมีลักษณะพาด 

เกี่ยว หรือพันลอมรอบสิ่งของที่ถูกทํากิริยา
3. สภาพของ สิง่ของท่ีถกูทาํกริิยาจะ

มีอวัยวะที่เปนแขน หรือวัตถุที่เปนหวง หรือเปน
สายยาวมาเกี่ยว พาด หรือพันลอมรอบอยู อยาง
หลวม ๆ ไมรัดแนนจนเกินไป

หอย เปนกริยารับนํ้าหนัก ที่กระทําโดย
1. ใชอวัยวะท่ีเปนขา หัว แขน หรือ

วัตถุที่มีขนาดเล็กมาก เชน จี้ พวงกุญแจ
2. ทําใหอวัยวะ หรือวัตถุมีลักษณะ

ทิ้งตัวลงขางลางโดยอวัยวะหรือวัตถุไมสัมผัสพื้น
ดนิและ สามารถแกวงไปมาในอากาศได เรียก หอย
ขา หอยแขน หรือทาํใหอวยัวะสวนหัวกลับดานหัน
ลงมาทางพื้นดิน เรียก หอยหัว

3. วตัถทุีม่ขีนาดเลก็และมลีกัษณะทิง้
ตัวลงขางลาง โดยไมสัมผัสพื้นดิน จะเกี่ยวหรือยึด
ติดกับตัวยึดแลวมีสวนปลาย หรือบางสวนยอยลง

4. สิ่งที่ถูกทํากิริยาจะมีสภาพหอย
หรือยอยลงมาขางลางหรือยื่นออกมาจากตัวยึด
เล็กนอย 

หิ้ว เปนกริยารับนํ้าหนัก ที่กระทําโดย
1. ใชอวัยวะท่ีเปนนิ้วมือ หรือ แขน
2. เก่ียว คลอง สอดเขากับสิ่งของ 

วตัถุ ทีม่หีวง สายคลอง หรืออวยัวะทีค่ลองแขนได
3. อวัยวะที่รับนํ้าหนักมีลักษณะ

หงาย 
4. ทําใหวัตถุที่ถูกกระทํากิริยานั้นจะ

อยูในลกัษณะท่ียอยลงมาขางลาง โดยไมสมัผสัพืน้
ดิน หรือ สิ่งที่ถูกทํากิริยาเปนรางกายคน จะมีทิ้ง
นํ้าหนักทั้งหมดโดยมีอวัยวะบางสวนยอยลงมา 
เรียก หิ้วปก

5. สิ่งที่ห อยโดยปกติ หากไมใช 
รางกายจะเปนวัตถุขนาดไมเล็ก แตมีขนาดใหญ
กวาวัตถุที่ใชกับคําวา หอย 
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จับ เปนกริยารับนํ้าหนัก ที่กระทําโดย
1. ใชอวยัวะท่ีเปนมอืทัง้ฝามอื สมัผสั

กับวัตถุ หรืออวัยวะ 
2. ทาํใหวตัถทุีถ่กูกระทํากริยิานัน้ตดิ

กับฝามือ โดยวัตถุไมหลุดจากฝามืองายๆ
3. สภาพของมือที่ ใช ทํากิริยามี

ลักษณะคว่ําหรอืหงายก็ไดขณะทํากิริยา 
4. ขณะทํากิริยา วัตถุอาจจะมีการ

เคลื่อนที่ หรือไมเคลื่อนที่ก็ได 
5. ขณะทํากิริยา ผู ทํากริยาอาจ

เคลื่อนที่ไปพรอมกับวัตถุที่ถูกทํากิริยาได

กํา เปนกริยารับนํ้าหนัก ที่กระทําโดย
1. ใชอวยัวะท่ีเปนมอืทัง้ฝามอื สมัผสั

กับวัตถุ หรืออวัยวะอยางแนน
2. ทําใหวัตถุที่ถูกกระทํากิริยานั้นอยู

ในฝามือ

3. สภาพของอวัยวะท่ีใชทํากิริยานั้น 
นิ้วทุกนิ้วขดรวมกัน สิ่งที่ถูกทํากิริยานั้นอยูกลาง
ฝามือและถูกรัดแนน ดวยฝามือและนิ้วทั้งหมด

 4. ลักษณะของวัตถุจะอยูในฝามือ 
ไมหลุดงาย ๆ  

หยิบ เปนกริยารับนํ้าหนัก ที่กระทําโดย
1. ใชอวัยวะที่เปนนิ้วมือสัมผัสกับ

วัตถุ
2. ทําใหวัตถุเกิดการเคลื่อนที่ โดยใช

นิ้วมือสัมผัสกับวัตถุ โดยไมแนนจนเกินไป
3. วัตถุที่ถูกทํากิริยามีขนาดเล็กพอ

จบัไดดวยมอืเดยีว ไมใหญมาก หรอืมลีกัษณะแบน 
บาง เบาก็ได 
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สรุปและอภิปรายผล 
ในการวิเคราะหอรรถลักษณของคํากริยา

รับนํ้าหนักในภาษาไทยมาตรฐาน ทั้งหมด 32 คํา 
พบวา คาํกรยิารับนํา้หนกัมีองคประกอบทางความ
หมายหลักอยู 3 องคประกอบ คือ ลักษณะของ
เคร่ืองมือที่ทําใหเกิดการรับนํ้าหนัก ลักษณะการ
รับนํ้าหนักจากวัตถุ และลักษณะสภาพของวัตถุ
จากการรับนํา้หนกั ซึง่คาํกรยิาในแตละคาํจะมอีงค
ประกอบยอยทางความหมายที่เปนสวนแสดงให
เห็นความแตกตางของคําแตละคํา นอกจากจะได
ทราบถึงองคประกอบหลักในการใชคาํกริยารับนํา้
หนักแลว ยังพบประเด็นอื่นทางความหมายที่นา
สนใจ ดังนี้

คําวา หิ้ว อาจมีความเปนไปไดวา เดิมใช
คําวา หิ้ว เปนคําทั่วไป ใชกับการทํากิริยาที่สิ่งใด
กไ็ด ทีม่สีายเก่ียว หรือ คลองกับอวัยวะสวนบาหรือ
ไหล และนิ้วมือ เมื่อมีการยืมคําเขมร คือคําวา 
สะพาย หรือ ตะพาย เขามานํามา ใชกับวัตถุที่มี
สายคลองกับบาหรือไหล จึงทําใหขอบเขตของคํา
วา หิ้ว เฉพาะเจาะจึง โดยใชสายคลองหรือเกี่ยว
กับนิ้วมือเทานั้น  ขอสันนิษฐานนี้อาจะเปนไป ได 
ดังที่ ปราณี กุลละวณิชย (2526) ไดกลาวถึง 
คุณสมบัติของภาษา วา “ภาษายังมีลักษณะ
ประหยัดดวย กลาวคือ โดยทั่วไปในภาษาจะไม
อนุญาตใหมีรูปคํา 2 รูป มคีวามหมายเหมือนกัน
ทุกประการ เม่ือมีการยืมคําเขามาในภาษา และ
คาํๆน้ันมคีวามหมายเหมือนกับคําทีม่อียูภาษาเดิม 
คําที่มีอยูในภาษาเดิมหรือคําที่ยืมเขามาจะตองมี
การเปลี่ยนแปลงดานความหมาย เพื่อใหคงอยูใน
ภาษาทัง้คู” แตจากขอสนันษิฐานนีย้งัไมมหีลกัฐาน
ทางภาษายืนยันที่แนชัด  

คําวา แบก คือ การใชบา หรือไหล รับนํ้า

หนักจากวัตถุที่มีขนาดใหญและหนัก โดยยกขึ้น
แลวพาไป วัตถุมีการเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปยังที่
หนึง่ พรอมผูกระทํากริยิา ในการการใชคาํวา แบก 
ในชีวิตประจําวันพบวา มีการใชคําวาแบกกับสิ่งที่
มีขนาดเล็ก เชน คําวา แบกเป ซึ่งไมตรงกับอรรถ
ลกัษณของคาํวา แบก แตจากตวัอยาง แบกเป พบ
วา มีการนําอรรถลักษณของ คําวา แบก คือ มีนํ้า
หนักมาก มาใชเพื่อแสดงความหมายวา เปมีนํ้า
หนักมาก จงึใชคํากริยาวา แบก ที่มีความหมายถึง
การรับนํ้าหนักของสิ่งของท่ีมีนํ้าหนักมาก ในการ
ประกอบคํา

ความหมายของคําวา หาม คือ การใชบา
หรือไหลรับนํ้าหนักของส่ิงที่มีขนาดใหญและหนัก 
ยกข้ึนแลวพาไป โดยมผีูกระทาํกรยิาอยางนอยสอง
คนข้ึนไป ซึ่งการหามอาจมีการใชเคร่ืองมือรองรับ
นํ้าหนักดวย เชน กระดาน หรือ เปล จากตัวอยาง
การใช คําวา หาม ในการสนทนา พบวา มีการใช
คาํวา หามกับ สิง่ทีม่คีวามหมายในเชิงไมเปนมงคล 
เชน หามสงโรงพยาบาล หามศพ เปนตน อีกทั้งยัง
มีการใชคําวา “หาม” กับสิ่งที่เปนสิ่งที่ไดรับการ
ยกยอง นบัถอื เชน หามพระ หามเกีย้ว เปนตน ซึง่
เมื่อพิจารณาถึงภาพรวมแลว คําวา “หาม” จะถูก
ใชกบัทัง่สิง่ทีไ่มเปนมงคลและเปนมงคล รวมถงึสิง่
ที่ไมสามารถเคลื่อนที่ดวยตัวเองได 

ปจจุบัน พบวา มีการนําคําที่มีความ
หมายใกลเคยีงกนัมาซอนกนั เพือ่ใชในการสนทนา 
หรือเรียกกริยาอาการตางๆ เชน คําวา “หาม” 
ซอนกับ “แบก” เปน “แบกหาม” และ คําวา 
“หาบ” ซอนกับ “คอน” เปน “หาบคอน”  
ลักษณะเชนนี้ แสดงใหเห็นถึง การมองโลกของ
คนในสังคมปจจุบัน ในการเลือกใชคําท่ีมีความ
หมายของคํากริยาใกลเคียงกันที่นํามาซอนกันนั้น
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วา คนในปจจุบนัใหความสาํคญักบัความรวดเรว็ใน
การสื่อสารและความเขาใจระหวางผูสื่อสารดวย
กัน คํานึงถึงความสะดวกในการส่ือสารโดยไมได
พิจารณาถึงรายละเอียดทางความหมายของคํา 
เนื่องจากคําที่นํามาซอนกันนั้นมีความหมายใกล
เคียงกันมาก เมื่อมีการใชคํากริยาที่มีความหมาย
ใกลเคียงกันมาซอนกันในการสื่อสาร อาจมีความ
เปนไปไดวา ความหมายของคํากริยาคําใดคําหนึ่ง
ทีถ่กูนาํมาซอนนัน้อาจจะเกิดการกลายความหมาย
หรือเปลี่ยนความหมายได เม่ือความหมายของคํา
เกิดการเปล่ียนแปลงแตคํากริยาน้ันยังคงถูกใชอยู
ในลักษณะของคําซอน นั่นอาจเปนหลักฐานทาง
ภาษาท่ีแสดงใหเหน็วา เดมิคาํซอนเหลานัน้มคีวาม
หมายท่ีแตกตางกัน หรืออาจมีความเปนไปไดวา 
คนในสังคมนําคําที่คลายกันมากมาใชควบกัน
เพราะวา สับสนไมรูจะใชคําไหน และส่ือความ
หมายไดเหมือนเดิม จึงไดรับความนิยม เมื่อใช
บอยๆ จึงเกิดเปนคําซอนขึ้นมา 

คําวา “ตัก” คือ การใชภาชนะท่ีมี
ลักษณะเปนอุปกรณบรรจุ วัตถุที่เปนทั้งของแข็ง
และของเหลว โดยวัตถุจะเคลื่อนท่ีไปพรอมกับ
อุปกรณในการทํากริยาไปในทิศทางขึ้น ในการใช
คําวา “ตัก” สามารถใชแทนคําในหมวดเดียวกัน
ได เชน คําวา “ชอนปลา” ก็สามารถใช “ตักปลา” 
แทนได นอกจากนี้ คําวา “ตัก” ยังมีขอบเขตการ
ใชมากกวา คือ สามารถใชไดกับวัตถุที่เปนทั้ง
ของเหลว และของแข็ง ทัง้ท่ีเปนช้ินและ ระบุสภาพ
วัตถุไมได เชน ตักขาว ตักทราย ตักแกง ตักนํ้า 
เปนตน จงึสนันษิฐานวา คาํวา “ตกั” เปนคาํทีเ่ปน
คําใชทั่วไป สามารถใชแทนคําที่มีความหมายถึง
การใชภาชนะทํากริยารับนํ้าหนักอื่นๆ ได

คําวา “ถือ” มีความเปนไปไดทั้ง 2 
ประเด็น คือ ประเด็นที่ 1  เดิม คําวา “ถือ” เปน
คําที่ใชเฉพาะ โดยใช มือทํากริยาเฉพาะกับวัตถุที่
มขีนาดเลก็ นํา้หนกัเบา วตัถเุคลือ่นทีพ่รอมผูกระทาํ 
แตในปจจบุนั คาํวา “ถอื” เปนคาํทีใ่ชไดทัว่ไป โดย
ไมไดจํากัดวา สภาพวัตถุจะอยูในลักษณะใด เชน 
หิ้วถุง ก็ใชวา ถือถุง แทนได แตวายังคงมีอรรถ
ลักษณที่สําคัญอยูเสมอ คือ วัตถุเคลื่อนที่พรอมผู
กระทํา

ประเด็นที่ 2 นาจะมีความเปนไปได
มากกวาประเด็นที่ 1  คือ เดิม คําวา “ถือ” เปน
คาํทีใ่ชทัว่ไป สามารถเรียกใชแทนคําศพัทตางๆ ได 
ไมไดเฉพาะเจาะจง แตในปจจบุนั คาํวา “ถอื” เปน
ทั้ง คําที่ใชเฉพาะ และใชทั่วไปได เชน คําวา หิ้วถุง 
และ ถือถุง  โดยคําวา “หิ้วถุง” จะเห็นวา มีการใช
คําวา “หิ้ว” แสดงสภาพของวัตถุวา คลองหรือ
เกี่ยวอยูกับนิ้วมือ และมีลักษณะของวัตถุหอย อยู
ใตมือ คําวา “ถือถุง” จะเห็นวา มีการใชคําวา 
“ถือ” แสดงสภาพของวัตถุวา อยูในมือของผูทํา
กริยาเสมอไมวาจะมือจะอยูในสภาพใด สังเกตวา 
เมื่อมีการเคลื่อนที่ของวัตถุพรอมผูกระทําแลว ก็
สามารถใชคําวา “ถือ” แทน คําวา “หิ้ว” ได 

การศึกษาคํากริยารับนํ้าหนักนี้เปนการ
ศึกษาเฉพาะในภาษาไทยมาตรฐาน หากมีการ
ศกึษาหมวดคาํกรยิารบันํา้หนกัในภาษาไทยถิน่ตาง ๆ  
ในประเทศไทย จะทําใหเห็นมุมมองถึงความ
เหมอืนและความแตกตางในเรือ่งของการใหความ
หมายของคนแตละกลุม รวมไปถึงการมองโลกของ
กลุมคนที่ตางกันออกไปดวย
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ทราบถึงความแตกตางระหวางคําที่มีความหมายใกลเคียงกันในภาษาไทยมาตรฐาน
2. เกิดประโยชนในแงการเรียนสอนภาษาไทยทั้งชาวไทย และชาวตางชาติ
3. กอใหเกดิประโยชนกบัการศกึษาเปรยีบเทยีบความหมายของคาํในภาษาของถิน่ตาง ๆ  ตอไป
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 คําเรียกชื่อสัตวในภาษาถิ่นเหนือตามแนวอรรถศาสตรชาติพันธุ

Animal terms in the Northern Thai dialect :
An ethnosemantic analysis.

ธีรารัตน จับใจนาย

บทคัดยอ

คาํเรยีกชือ่สตัวในภาษาถิน่เหนอืตามแนวอรรถศาสตรชาตพินัธุ มวีตัถปุระสงคเพือ่ศึกษาความหมายของ
คําเรียกชื่อสัตว จํานวน 100 คํา โดยจําแนกหมวดหมูทางความหมาย พบวาการปรากฏประเภทความ
หมายเชิงนามนัยมากที่สุด จํานวน 51 คํา รองลงมาคือ ความหมายเชิงอุปลักษณ จํานวน 38 คํา และ
ความหมายเฉพาะ จํานวน 11 คํา ตามลําดับ และเมื่อคิดเปนคาเฉลี่ยรอยละ พบปรากฎ 51/38/11 
ตามลําดับ 
และจากการจาํแนกหมวดหมูทางความหมาย พบวา ความหมายเชงิอปุลกัษณ มคีาํเรยีกชือ่สตัวทีแ่สดง
การเปรียบเทียบกับหมวดหมูสิ่งหรือการกระทําอื่นอยางหลากหลาย ไดแก ธรรมชาติ กิริยาอาการหรือ
พฤติกรรมของคน คนและอวัยวะคน วัสดุสิ่งของ รสชาติและโรคภัยไขเจ็บ ความหมายเชิงนามนัย มีคํา
เรียกชื่อสัตวซึ่งเปนคุณสมบัติตางอยางหลากหลาย ไดแก ลักษณะอาการ เพศสภาพ รสชาติ อายุหรือ
ชวงอายุ นํ้าหนัก ขนาด กลิ่น รูปแบบ อุณหภูมิ โรคภัยไขเจ็บและการตอสู ตามลําดับ

คําสําคัญ : คําเรียกชื่อ ภาษาถิ่นภาคเหนือของไทย อรรถศาสตรชาติพันธุ ความหมายเชิงนามนัย ความ
หมายเชิงอุปลักษณ
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Abstract 

The research objective is to categories the meaning of 100 animal terms of the northern 
part of Thailand by using the ethnosemantic analysis. The methodology of cognitive 
linguistics, conceptual metaphor and metonymy were also applied in the research. It was 
found that the proportion of metonymy/ conceptual metaphor/ specitic meaning were 
51/38/11. In the case of conceptual metaphor, there are animal terms that depiet the com-
parison of different categories of things or actions, including nature, manner, human 
behavior, human organs, materials, flavors and diseases. In case of metonymy, there are 
various animal terms namely properties, characteristics, sex, taste, age, weight, size, odor, 
temperature, disease and fighting respectively.

Keyword: terms, northern Thai dialect, ethnosemantic, metonymy, conceptual metaphor.
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ (2556) ไดกลาว

วาอรรถศาสตรชาติพนัธุเปนชือ่ทีใ่ชเรยีกการศึกษา
ที่มีเปาหมายเพื่อเขาถึงซึ่งระบบความรู  ความ
นกึคิดของชาวบานหรอืชนเผาใดเผาหนึง่โดยศกึษา
ภาษาของเขา บางครั้งก็มีผูเรียกการศึกษาที่มีเปา
หมายเชนเดียวกันนี้วา ชาติพันธุศาสตร (Ethno-
science) ชาตพินัธุวรรณาแบบใหม (The Ethnog-
raphy) หรืออรรถศาสตรแบบชาติพันธุวรรณา 
(Ethnographic semantics) การศึกษานี้มี
รากฐานมาจากความเชื่อที่ว า ภาษาเปนสิ่งที่
สะทอนความนึกคิดและการมองโลกของผูพูด ดัง
นั้นการวิเคราะหความหมายของ

ศัพทหมวดตาง ๆ ในภาษาของชนเผาใด
เผาหนึ่งจะทําใหเรามองเห็นลึกซึ้งถึงความนึกคิด
และการมองโลกของชนเผานัน้ไดดงัการใชคําเรียก
ขาวของเครื่องใชประจําทองถิ่นตาง ๆ ก็มีสวน
สําคัญที่ทําใหเห็นวิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรม
ประจําทองถิน่นัน้ได รวมถึงวธิคีดิและการมองโลก
ผานส่ิงของเหลานัน้ได เชนเดียวกบัคาํเรียกช่ือสตัว
ในภาษาถ่ินเหนือที่มีความหมายหลากหลายใน
แตละทองถิ่นที่แตกตางกันไป 

ปจจบุนัคาํเรียกช่ือสัตวในแตละทองถ่ินก็
มีความแตกตางกับภาษาไทยกลางอยูมาก บางคํา
หากไมใชคนที่พูดภาษาถิ่นเปนภาษาแมแลวก็มัก
จะไมทราบวา คําเรียกชื่อสัตวในภาษาถิ่นที่เรา
ไดยินนั้นหมายถึงอะไร และมีความสําคัญอยางไร
ตอการเรียกชื่อในทองถิ่นนั้น ๆ อาทิ คําเรียกชื่อ
สัตวในภาษาถิ่นเหนือ ภาษาถิ่นกลาง ภาษาถิ่น
อสีานและภาษาภิน่ใต ซึง่ตางกม็คีวามแตกตางกนั
ในเรื่องถิ่นที่อยูอาศัย รวมไปถึงแนวคิด ความเชื่อ
ของแตละทองถิ่น การศึกษาคําเรียกชื่อสัตวใน

ภาษาถิ่นเหนือตามแนวภาษาศาสตรปริชานนั้น ก็
เปนอกีงานวจิยัหนึง่ทีจ่ะสามารถสะทอนใหเหน็ถงึ
การเรียกชื่อ ความสําคัญและความเปนมารวมทั้ง
ความหมายตามความเชื่อของคนในทองถิ่นของ
การเรียกช่ือสัตวในทองถ่ินของถ่ินเหนือไดอยาง
ชัดเจน ทั้งนี้เพื่อการศึกษาคนควาและการนําไป
ปรับประยุกตใชในชีวิตประจํา ดังนั้นผูวิจัยไดเห็น
ถึงความแตกตางและเกิดความสนใจที่จะศึกษาใน
เรื่องนี้

ความหมายของคําเรียกชื่อสัตวในแตละ
ทองถิ่น ตางมีความแตกตางกัน ทั้งนี้เนื่องมาจาก
ในแตละทองถ่ินสัตวประเภทเดียวกันเรียกช่ือไม
เหมือนกัน ความหมายเหมือนกันหรือสัตวบาง
ประเภท เรียกชื่อคลายกันแตความหมายแตกตาง
กนั ทาํใหเกดิความสบัสนและเขาใจผดิได คาํเรยีก
ชื่อสัตวจึงเปนเรื่องหน่ึงที่มีความสําคัญตอการ
ศกึษาในแนวอรรถศาสตรชาตพินัธุ สะทอนใหเหน็
ถึงการดํารงชีวิตของคนและสัตวในทองถิน ซึ่งใน
การวิจัยเรื่องนี้ผูวิจัยไดนําเสนอคําเรียกช่ือสัตวใน
ภาษาถิน่เหนอืทีใ่ชคาํศพัทในชวีติประจาํวนัทีแ่ตก
ตางกัน คําเรียกชื่อสัตวสะทอนลักษณะการใช
ภาษาของกลุมชาตพินัธุ ทัง้ในเรือ่งของความหมาย
และความเช่ือ แนวคดิการวเิคราะหคาํเรียกชือ่สตัว
ในทองถิ่น

ตัวอยางการปรากฏคําศัพทเรียกช่ือสัตว
ในภาษาถ่ินเหนือ เชน มุด(มด) อีบึ่ง(คางคาว) 
จิ้งหรีด(จิกุง) จักกาง(ก้ิงกา) บวน(แมวนํ้า) ปลาฝา
(ตะพาบนํา้) อแีลน(กระรอก) เริม่ไมคอยเปนทีรู่จกั
ในบางพื้น ท่ี  เป นต น  แสดงให  เห็นถึงการ
เปลีย่นแปลงการใชภาษาในทองถิน่ และยงัสะทอน
ใหเห็นถึงลักษณะสิ่งแวดลอม ความเช่ือ การดํารง
ชวีติ และระบบความคดิของคนในทองถ่ินทีม่คีวาม
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ซับซอน และกลวิธีในการเรียกช่ือคําเรียกสัตวโดย
ประกอบดวยโครงสร างทางภาษาและส วน
ประกอบของภาษาทีห่ลากหลาย แตกตางจากคาํไทย
ทัว่ไป และการใชภาษาแสดงจินตภาพ (Imaginative 
language) ในแงมมุตางๆ ประโยชนของการศึกษา
คําเรียกช่ือสัตวในภาษาถิ่นเหนือตามแนวอรรถ
ศาสตรชาตพินัธุอกีประการหนงึคอื สรางองคความ
รูดานภาษาศาสตรและภาษาศาสตรชาตพินัธ ุโดย
เฉพาะคําศัพทและมโนทัศนพื้นบาน อาทิ วิทยา
หนวยคํา (Morphology) ศพัทวิทยา (Lexicography) 
วิทยาภาษาถ่ิน (Dialectology) การจัดจําพวก
แบบพื้นบาน (Folk taxonomy) และอรรถ
ศาสตรปริชาน (Cognitive semantics) (อัญชลี 
สิงหนอย วงศวัฒนา, 2557)

ผูวจิยัเหน็วา การศกึษาคาํเรยีกชือ่สตัวใน
ภาษาถ่ินเหนือตามแนวอรรถศาสตรชาติพันธุ จะ
กอใหเกดิประโยชนในดานการสรางจติสาํนกึใหคน
ทองถิ่นเห็นความสําคัญของสิ่งที่มีอยูในธรรมชาติ 
และเปนการกระตุนใหมคีวามคิดทีต่องการอนุรกัษ
ธรรมชาต ิสตัวชนดิตาง ๆ  ใหยัง่ยนืและอยูตลอดไป 
เพื่อใหทราบถึงความหมายและความสัมพันธของ
คําศัพทตามแนวคิด ความเชื่อแบบทองถิ่นที่ใชใน
การเรียกชื่อสัตวกับภาษาถ่ินเหนือตามแนวอรรถ
ศาสตรชาติพันธุ ผูวิจัยจึงศึกษาเชิงวิเคราะหคํา
เรียกชื่อสัตวในภาษาถ่ินเหนือตามแนวอรรถ
ศาสตรชาติพันธุที่ปรากฏเปนสําคัญ

แนวคิดเชิงทฤษฎี
แนวคดิทฤษฎมีโนทัศนและการจดัหมวด

หมูทางความหมายภาษาศาสตรปรชิาน (Cognitive 
Linguistics) Lackoff (1987) ซึ่งผู วิจัยไดนํา
แนวคิดนี้มาวิเคราะหความหมายของคําเรียกช่ือ
สัตว โดยทฤษฎีนี้เห็นวาการใหความหมายกับส
รพพสิง่ตาง ๆ  คอืการจดัหมวดหมูของสรรพสิง่ จะ

อยูในกรอบของสังคมวัฒนธรรม สภาพแวดลอม
และประสบการณของบุคคลหรือกลุมชนน้ัน ๆ 
แตละกลุ มชนที่มีพื้นฐานทางสังคมวัฒนธรรม 
สภาพแวดลอมและประสบการณที่แตกตางกันจึง
มีระบบทางความหมายหรือการจัดหมวดหมูของ
สรรพส่ิงรอบกายท่ีแตกตางกัน (อัญชลี สิงหนอย 
วงศวฒันา, 2013) นอกจากนีง้านวจิยัยงัใชแนวคดิ
การวิเคราะหอุปลักษณมโนทัศน (Conceptual 
Metaphor) หมายถึงกระบวนการถายโยงความ
คิดหรือความหมาย จากสิ่งหนึ่งไปเปนอีกสิ่งหนึ่ง 
และ นามนยั (Metonymy) หมายถงึ กระบวนการ
ในการขยายของความหมายลักษณะหน่ึง โดย
การนําเพียงสวนหน่ึงของบางส่ิงไปแทนอีกสิ่งนั้น
ทั้งหมด (Part for Whole)

วัตถุประสงคการวิจัย     
เพ่ือศึกษาความหมายของคําเรียกช่ือ

สัตว ในภาษาถ่ินเหนือตามแนวอรรถศาสตร
ชาติพันธุ

ความสําคัญของการวิจัย
1. เปนประโยชนทางภาษาศาสตรปรชิาน

และภาษาศาสตรชาติพันธุในการศึกษาภาษาถิ่น
เหนือในแตละทองถิ่น

2. เปนประโยชนในการเรียนการสอน
ภาษาศาสตรปริชาน และสามารถนําไปปรับ
ประยุกตใชในเรื่องของการศึกษาภาษาถิ่นเหนือที่
แตกตางกัน

3. ทําใหเกิดความตระหนักถึงแนวทาง
การอนุรักษภาษาถิ่นเหนือ

4. เป นประโยชนในด านการสร าง
จิตสํานึกใหคนทองถ่ินเห็นความสําคัญของส่ิงที่มี
อยูในธรรมชาติ
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5. เปนการกระตุนใหมคีวามคดิทีต่องการ
อนรุกัษธรรมชาติ สตัวชนดิตาง ๆ  ใหยัง่ยนืและอยู
ตลอดไป

ขอบเขตการวิจัย
ขอมลูวจิยันีไ้ดจากการสมัภาษณ ซกัถาม

จากผูบอกภาษาถ่ินเหนือ จงัหวัดเชียงราย จาํนวน 
1 คน เพศชาย 

ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย
1. ไดทราบถึงความหมายและมโนทัศน

ของคําเรียกชื่อสัตวในภาษาถิ่นเหนือ
2. เปนแนวทางการอนุรักษคําเรียกชื่อ

สัตวในภาษาถิ่นเหนือ

วิธีดําเนินการวิจัย
1. แหลงขอมูล  
ขอมลูวจิยันีไ้ดจากการสมัภาษณ ซกัถาม

จากผูบอกภาษาถิ่นเหนือ จังหวัดเชียงราย

2. ขอมูล
รูปภาพสัตวและจํานวนรายช่ือสัตว  

จํานวน 100 คํา 

3. เครื่องมือ
3.1 คอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรม 

excel ในการบันทกึและเกบ็ขอมลูรายชือ่สตัว และ
ตารางบนัทกึขอมลูรายการคาํเรียกชือ่สตัวในภาษา
ถิ่นเหนือในข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อ
ความสะดวกในการจดัการ และคนหาขอมลูในการ
วิเคราะห

3.2 ใชสถิติพรรณนา อาทิ คารอยละ 
คาเฉลี่ย ฯลฯ ใชแสดงขอมูลที่พบในขั้นตอนการ
วิเคราะหขอมูล 

4. ขั้นตอนการวิจัย  
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. รูปภาพเกี่ยวกับสัตว จํานวน 100 คํา
2. บันทึกขอมูลคําเรียกชื่อสัตวในภาษา

ถิ่นเหนือ โดยตารางบันทึกขอมูลรายการคําเรียก
ชื่อสัตวในภาษาถิ่นเหนือ ดังแสดงในตัวอยาง
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รายการรูปภาพ

คําเรียกชื่อสัตว ประเภทความหมาย

ภาษาไทย
มาตรฐาน

ภาษาไทยถิ่น
เหนือ

ความหมาย
เฉพาะ

ความหมายเชิงอุป
ลักษณ

ความหมาย
เชิงนามนัย

ที่มา https://sites.google.co. 

ไกแจ ไกแตม - - คําวา“แตม”
หมายถึง
ขนาดของลํา
ตัวไกที่สั้น
และเตี้ย

ที่มา https://sites.google.com

แมงปอง แมงเวา - คําวา “เวา” คือ 
ลักษณะของลําตัว
โคงเหมือนรูป ว ที่มี
โคง เวา

-

ที่มา https://image.dek-d.com.

แมงมุม กํ่าปุง - คําวา “กํ่า” มาจาก
การออกเสียงของ
ภาษาถ่ินเหนือที่หมาย 
กํา (กํามือ กําปน) 
คําวา “ปุง”ที่มาจาก
การออกเสียงที่หมาย
ถึง พุง ขยุม คลายกับ
การปลอยมือ ดังนั้น 
“กํ่าปุง” จึงหมายถึง 
ลักษณะของแมงมุมที่
คลายการกํามือ กุมมือ 
ขยุมมือ แลวปลอย
นํ้าลายเปนเสนใยที่เรา
เรียกวาใยแมงมุม ซึ่ง
ลักษณะเหมือนการ
ขยุมมือแลวสิ่งที่อยูใน
มือก็จะพุงออกมา
เหมือนนํ้าลายแมงมุมที่
พุงออกมา

-
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การวิเคราะหขอมูล
ผูวจิยัไดวเิคราะหการปรากฏของคาํเรียกชือ่สตัวในภาษาถิน่เหนอื จาํแนกหมวดหมูทางความ

หมายตัวอยางการวิเคราะหการปรากฏของคําเรียกชื่อสัตวในภาษาถ่ินเหนือ โดยการจําแนกหมวดหมู
ทางความหมาย ดังนี้

คําเรียกชื่อสัตว ประเภทความหมาย

ที่ ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาไทยถ่ินเหนือ
ความหมาย

เฉพาะ
ความหมายเชิง

อุปลักษณ
ความหมายเชิง

นามนัย
1 จระเข ตะเข /

2 แมงปอง แมงเวา /

3 ดวง แด /

4 ตัวไร ตัวกิ๋นเลิ่ด /

5 เหา แมงก๋ินหัว /

6 นกฮูก นกเคาแมว /

7 ปลาราหู ปลาดูด /

8 เลียงผา ฟาน /

9 คางคาว อี่บึ่ง /

10 แมลงปอ อี่บี้ /

ผูวิจัยไดวิเคราะหการปรากฏของคําเรียกช่ือสัตวในภาษาถิ่นเหนือ ซึ่งจําแนกหมวดหมูทาง
ความหมาย พบวาคําเรียกช่ือสัตวตามตัวอยางขางตน สามารถอธิบายและวิเคราะหไดดังตอไปนี้

1) ตะเข เปนความหมายเฉพาะ น. ชื่อสัตวเลื้อยคลานขนาดใหญในวงศ Crocodylidae 
อาศัยบริเวณปาริมนํ้า หนังเปนเกล็ดแข็ง ปากยาวและปลายปากนูนสูงข้ึนเปนชองเปดของรูจมูก เรียก
วา กอนขี้หมา หางแบนยาวใชโบกวายนํ้า มักหากินในนํ้า (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556)

2) แมงเวา เปนความหมายเชิงอุปลักษณ โดยมีการเปรียบคําวา “เวา” คือ ลักษณะของลํา
ตัวโคงเหมือนรูป ว ที่มีโคง เวา

3) แด เปนความหมายเชิงนามนัย คือมีการหลบตัว มวนตัว ซอนตัวในท่ีแคบ ๆ ซึ่งก็คือ
ลักษณะของดวงหรือแด

4) ตัวกิ๋นเล่ิด เปนความหมายเชิงนามนัย คําวา “เลิ่ด” มาจากการออกเสียงของคําวา เลือด 
เปนคําเรียกชื่อสัตวที่มีลักษณะชอบดูดเลือด และเกาะตามรางกาย

5) แมงกิ๋นหัว เปนความหมายเชิงนามนัย เปนลักษณะของเหาที่ชอบอาศัยอยูบนศีรษะคน
6) นกเคาแมว เปนความหมายเชิงอุปลักษณ มีการเปรียบเทียบลําตัว หนาตาของนกฮูก

เหมือนแมว
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7) ปลาดูด เปนความหมายเชิงอุปลักษณ มีลักษณะปากเหมือนเคร่ืองดูดฝุน หรืออุปกรณ
ทําความสะอาด ใชดูดสิ่งสกปรก 

8) ฟาน เปนความหมายเชิงนามนัย รสชาติของเน้ือมีลักษณะนุมเมื่อรับประทานเขาไป
9) อี่บึ่ง เปนความหมายเชิงอุปลักษณ ลักษณะมีการกางปกเหมือนการตากผา การผึ่งใหผา

แหง
10) อี่บี้ เปนความหมายเชิงนามนัย ลําตัวมีขนาดเล็ก คําวา “บี้” มาจากคําวา บี้ ขย้ี ซึ่ง

หมายถึง ตัวเล็ก สามารถใชมือบีบ ขยี้ไดงาย

ผลการวิจัย
การศึกษาคําเรียกช่ือสัตวในภาษาถิ่นเหนือตามแนวอรรถศาสตรชาติพันธุ ผูวิจัยไดเก็บขอมูล

คาํเรียกช่ือสตัวในภาษาถ่ินเหนือ ทัง้สิน้จาํนวน 100 คาํ พบวาคาํเรียกช่ือสตัวในภาษาถ่ินเหนือ สามารถ
จําแนกหมวดหมูทางความหมาย ได 3 ประเภท ดังแสดงในตารางตอไปนี้

ตารางท่ี 1 อัตราการปรากฏของคําศัพทในคําเรียกช่ือสัตวในภาษาถิ่นเหนือตามแนวอรรถศาสตร
ชาติพันธุ จําแนกหมวดหมูทางความหมาย

ประเภทความหมาย
อัตราการปรากฏ

จํานวนคําศัพทที่พบ รอยละ

ความหมายเฉพาะ 11 11

ความหมายเชิงอุปลักษณ 38 38

ความหมายเชิงนามนัย 51 51

รวม 100 100

จากตารางที ่1 แสดงใหเหน็วา ผลการวเิคราะหคาํเรยีกชือ่สตัวในภาษาถิน่เหนอืตามแนวอรรถ
ศาสตรชาติพันธุ โดยจําแนกหมวดหมูทางความหมาย มีอัตราการปรากฏความหมายเฉพาะ จํานวน 11 
คํา คิดเปนรอยละ 11 รองลงมาความหมายเชิงอุปลักษณ จํานวน 38 คํา คิดเปนรอยละ 38 และความ
หมายเชิงนามนัย จํานวน 51 คํา คิดเปนรอยละ 51 ตามลําดับ ความหมายเชิงนามนัยปรากฎมากกวา
ความหมายเฉพาะ เปนอัตราสวน 51/11 ตามลําดับ
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1. ความหมายเฉพาะ 
การสื่อความหมายเฉพาะ ไมไดใหความ

หมายที่เปนเอกพจนอะไรมากไปกวาขอมูลองค
รวม (อญัชลี สงิหนอย วงศวฒันา, 2557) ของสัตว
ชนิดนั้น ๆ  ซึ่งในงานวิจัยช้ินนี้ปรากฏจํานวน 11 
คํา ดังตอไปนี้

1) “แมว” (แมว) พจนานุกรมกลาววา 
“แมว น. เปนสัตวเล้ียงลูกดวยนม  หัวกลม คอสั้น 
มีเขี้ยว 2 คู  ตีนหนามี 5 นิ้ว ตีนหลังมี 4 นิ้ว ซอน
เล็บได หางมีทั้งยาว สั้น และขอด ขนยาวนุมมี
หลายสี” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556)

2) “จาง” (ชาง) พจนานุกรมกลาววา 
“ชาง น. เปนสัตวขนาดใหญ กนิพชื  ผวิสเีทา จมกู
ยื่นยาว” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556)

3) “ไกนอย” (ลูกเจ๊ียบ) พจนานุกรม
กลาววา “ลูกเจี๊ยบ น. ลูกไกที่ยังไมพลัดขน” 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556)

4) “หงส” (หงส) พจนานุกรมกลาววา 
“หงส น.เปนนกนํา้ขนาดใหญ มลีกัษณะคลายหาน
แตคอยาวกวาคอนขางมาก มักรวมฝูงอยูในบึงนํ้า 
กินพืชนํ้าและสัตวนํ้าขนาดเล็กเปนอาหาร มีถิ่น
กําเนิดในทวีปยุโรป อเมริกาและตอนเหนือของ
ทวีปเอเชีย” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556)

5) “ตัวคอยาว” (หาน) พจนานุกรม
กลาววา “หาน น. ชื่อนกจําพวกเปดในวงศ Ana-
tidae คอยาวกวาคอเปดแตสั้นกวาคอหงสทํารัง
บนดิน กินพืชและสัตวเล็ก ๆ มีหลายชนิด” 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556)

6) “แปะ” (แพะ) พจนานุกรมกลาววา 
“ แ พ ะ  น .  ชื่ อ สั ต ว  เ คี้ ย ว เ อื้ อ ง ช นิ ด ” 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556)

7) “ตัวหูยาว” (กระตาย) พจนานุกรม

กลาววา “กระตาย น. ชือ่สตัวเลีย้งลกูดวยนมขนาด
เล็ก ในวงศ   Lepor idae ขนปุย  หูยาว” 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556)

8) “ตัวไร” (ไร) พจนานุกรมกลาววา 
“ไร น. ชื่อสัตวพวกแมงหลายชนิด ขนาดเล็กเทา
หวัเขม็หมดุหรอืเลก็กวาลกัษณะคลายพวกเหบ็แต
ตางกันที่ไมมีหนามเล็ก ๆ คลุมรอบปากและแผน
แข็งของรหูายใจอยูบริเวณดานขางของลําตัวไมเลย
ขาคูที ่๔ ชนดิดูดกินเลือดสัตว” (ราชบัณฑติยสถาน, 
2556)

9) “แมงหลังแข็ง” (เตา) พจนานุกรม
กลาววา “เตา น. ชื่อสัตวเลื้อยคลานหลายวงศ ใน
อันดับ Testudines คอยาว ลําตัวสั้น มีกระดอง
หุม กระดองมีทั้งที่เปนแผนเกล็ดแข็งและท่ีเปน
แผนหนัง ขาและหางส้ันสวนใหญหดเขาไปใน
กระดองได มีถิ่นอาศัยตาง ๆ กัน ที่อยูบนบก 
เชน เตาเหลือง ที่อยูในนํ้าจืด เชน เตานา ที่อยูใน
ทะเล เชน เตาตนุ พวกท่ีมีหนังหุมกระดองเรียก 
ตะพาบ เชน ตะพาบสวน” (ราชบัณฑิตยสถาน, 
2556)

10) “ตะเข” (จระเข) พจนานกุรมกลาว
วา “จระเข น. ชือ่สตัวเลือ้ยคลานขนาดใหญในวงศ 
Crocodylidae อาศัยบริเวณปาริมนํ้า หนังเปน
เกลด็แข็ง ปากยาวและปลายปากนูนสงูขึน้เปนชอง
เปดของรูจมูก เรียกวา กอนขี้หมา หางแบนยาวใช
โบกวายนํ้า มักหากินในนํ้า (ราชบัณฑิตยสถาน, 
2556)

11) “ไก” (ไก) พจนานกุรมกลาววา “ไก 
น. ชือ่สตัวปกจําพวกนก มหีลายวงศ บนิไดในระยะ
สั้น หากินตามพื้นดิน ตกไขกอนแลวจึงฟกเปนตัว 
ตัวผูหงอนใหญและเดือยยาว (ราชบัณฑิตยสถาน, 
2556)
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2. ความหมายเชิงอุปลักษณ
งานวิจัยนี้พบวา ความหมายเชิงอุปลักษณในทางภาษาศาสตรปริชาน จํานวน 38 คํา โดย

จําแนกหมวดหมูทางความหมาย ออกเปน ธรรมชาติ จํานวน 13 คํา กิริยาอาการหรือพฤติกรรมของคน 
จํานวน 10 คํา คนและอวัยวะคน จํานวน 7 คํา วัสดุสิ่งของ จํานวน 3 คํา โรคภัยไขเจ็บ จํานวน 3 คํา
และรสชาติ จํานวน 2 คํายกตัวอยางในคําเรียกช่ือสัตวในภาษาถิ่นเหนือ คําวา “อี่บึ่ง (คางคาว)” เปน
สตัวทีม่ลีกัษณะการกางปกเหมือนการตากผา “นกฮุง (เหยีย่ว)” เปนสตัวทีม่กีารกางปก และปกมลีกัษณะ
โคงเหมือนรุงกนินํา้ ซึง่คาํวา ฮุง ในภาษาถิน่เหนือหมายถงึ รุง “ปลาดดู (ปลาราห)ู” เปนสตัวทีม่ลีกัษณะ
ปากเหมือนเครื่องทําความสะอาดหรือเครื่องดูดฝุน ใชดูดคราบสิ่งสกปรก และ“นกเคาแมว (นกฮูก)” 
เปนสัตวที่มีลักษณะลําตัวเหมือนแมว ฯลฯ นอกจากนี้คําศัพทเรียกชื่อสัตวในภาษาถิ่นเหนือตามแนว
อรรถศาสตรชาติพันธุ ที่มีความหมายเชิงอุปลักษณแสดงการเปรียบเทียบกับสิ่งหรือการกระทําอื่น ๆ 
ไดแก คนและอวัยวะคน วัสดุสิ่งของ กิริยาอาการหรือพฤติกรรมของคน ธรรมชาติ โรคภัยไขเจ็บและ
รสชาติ ซึ่งสิ่งที่นํามาเปรียบเทียบดังกลาวปรากฏเปนคําศัพทในคําเรียกชื่อสัตวในภาษาถิ่นเหนือตาม
แนวภาษาศาสตรปริชานในอัตราสวนที่ไมเทากัน โดยธรรมชาติ กิริยาอาการหรือพฤติกรรมของคน คน
และอวัยวะคน วัสดุสิ่งของ ปรากฏมากที่สุดเปน 4 อันดับแรก ตอจากนี้เปน โรคภัยไขเจ็บและรสชาติ 
ดังแสดงในตารางที่ 2 ตารางที่ 2 อัตราการปรากฏของคําศัพทในคําเรียกชื่อสัตวในภาษาถ่ินเหนือตาม
แนวอรรถศาสตรชาติพันธุ ที่แสดงความหมายเชิงอุปลักษณประเภทตาง ๆ โดยเรียงลําดับจากมากไป
หานอย

ลําดับ ความหมายเชิงอุปลักษณ รอยละ

1 ธรรมชาติ 13

2 กิริยาอาการหรือพฤติกรรมของคน 10

3 คนและอวัยวะคน 7

4 วัสดุสิ่งของ 3

5 โรคภัยไขเจ็บ 3

6 รสชาติ 2
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2.1  ธรรมชาติ 
 คําเรียกชื่อ :   นกฮุง (เหย่ียว) เปนสัตวที่มีการกางปก และปกมีลักษณะโคงเหมือนรุงกินนํ้า 
  ซึ่งคําวา ฮุง ในภาษาถ่ินเหนือหมายถึง รุง
  นกผี (นกพิราบ) มีเสียงรองคลายผีในปาเขา
  หมาปา (หมาปา) เปนสัตวที่มีหนาดุมากกวาสุนัข และมีเสียงเหาหอนเหมือนฟารอง  
  เสียงดงั
  แลน (วรนุช) คําวา แลน” มาจากคําวา แลน โลดแลน ที่เหมือนกับแมนํ้าไหลเชี่ยว 
  ฯลฯ
2.2  กิริยาอาการหรือพฤติกรรมของคน 
 คําเรียกชื่อ :  วอก (ชะนี) เหมือนอาการ พฤติกรรมของคนท่ีชอบโกหก ไมอยูนิ่ง
  อีฮวก (ลูกออด) เหมือนพฤติกรรมของคนท่ีชอบทําอะไรแบบไมใสใจ คําวา 
  ฮวก มาจากคําวา ลวก ที่แสดงถึงลักษณะการกระทําเร็ว ๆ 
  ปูเร็ว (ปูลม) เหมือนกิริยาอาการของคนที่ทําอะไรเร็ว ๆ คลองแคลววองไว ฯลฯ
2.3  คนและอวัยวะคน 
 คําเรียกชื่อ : กํ่าปุง (แมงมุม) คําวา “กํ่า” มาจากการออกเสียงของภาษาถ่ินเหนือที่หมาย
  กํา (กํามือ กําปน) คําวา “ปุง”ที่มาจากการออกเสียงที่หมายถึง พุง ขยุม คลายกับ
  การปลอยมอื ดงัน้ัน “กํา่ปุง” จงึหมายถึง ลกัษณะของแมงมุมทีค่ลายการกํามือ กมุมอื 
  ขยุมมือ แลวปลอยนํ้าลายเปนเสนใยที่เราเรียกวาใยแมงมุม ซึ่งลักษณะเหมือนการ
  ขยุมมือแลวสิ่งที่อยูในมือก็จะพุงออกมาเหมือนนํ้าลายแมงมุมที่พุงออกมา ดังนั้นคํานี้
  จึงเปรียบช่ือสัตวชนิดนี้เหมือนอวัยวะของคน
  จอน (พังพอน) คําวา จอน มาจากคําวาวา ซอน เหมือนสายตาของคนที่ซอนมอง
  ศัตรู เพ่ือที่จะลอเหย่ือ
  อีแลน (กระรอก) เปรียบกับผูหญิงที่มีทาทางคลองแคลว รักสวยรักงาม
  ฯลฯ
2.4  วัสดุสิ่งของ 
 คําเรียกชื่อ : แมงเสียบ (เขียด) ลักษณะตัวของเขียดเหมือนกับไมเสียบที่ใชกลัดสิ่งของเพ่ือยึดไว
  ไมใหหลุดจากกัน
  หอยอี่แงบ (หอยกาบ) คําวา แงบ มาจากคําวา งับ คีบ เกี่ยว ลักษณะของปากหอย
  เหมือนกับอุปกรณชนิดหนึ่งที่ใชคีบของ

 หอยฝา (หอยแมลงภู) เปรียบเหมือนฝาหมอ อุปกรณที่ใชทําอาหาร
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2.5 โรคภัยไขเจ็บ
 คําเรียกชื่อ : แมงหลายตี๋น (กิ้งกือ) เหมือนโรคชนิดหนึ่งที่มีนิ้วเทางอกและจะมีอาการเจ็บอยาง
  รุนแรงเม่ือโดนลม
  แมงหา (แมลงทับ) เหมือนโรคหาในสมัยกอนที่มีการแพรเชื้ออยางรวดเร็ว 
  แมลงทับเปนแมลงที่จะอพยพมาเปนจํานวนมากในชวงค่ําและจะบินยายอยาง
  รวดเร็วเมื่อเวลาใกลรุง
  แมงแคระ (ชะมด) เปรียบสัตวชนิดนี้เหมือนคนที่เปนโรคแคระแกน ขาดสารอาหาร
2.6  รสชาติ 
 คําเรียกชื่อ : มุดสม (มดแดง) เปรียบเหมือนรสชาติของสัตวชนิดนี้มีรสเปรี้ยวและขม คําวา สม 
  ในภาษาถ่ินเหนือมาจากคําวาเปรี้ยว
  แมงหวาน (กระชอน) เปรียบเหมือนขนมที่มีรสชาติหวาน 

3. ความหมายเชิงนามนัย
งานวจิยันีพ้บวา ความหมายเชิงนามนยัในทางภาษาศาสตรปรชิาน จาํนวน 51 คาํ โดยจาํแนก

หมวดหมูทางความหมาย ออกเปน ลักษณะอาการ จํานวน 15 คํา เพศสภาพ จํานวน 11 คํา รสชาติ 
จํานวน 6 คํา อายุและชวงอายุ จํานวน 5 คํา นํ้าหนัก จํานวน 3 คํา ขนาด จํานวน 3 คํา กลิ่น จํานวน 
2 คํา รูปแบบ จํานวน 2 คํา อุณหภูมิ จํานวน 2 คํา โรคภัยไขเจ็บ จํานวน 1 คํา และการตอสู จํานวน 
1 คํา ตัวอยางเชน “มุด (มด)” เปนสัตวที่มีคุณสมบัติลักษณะอาการ รูปรางเล็กที่สามารถมุดเขาไปในรู
หรือโพรงเล็ก ๆ ไดอยางคลองแคลว “ปลาหลิม (ปลาชอน)” เปนสัตวที่มีคุณสมบัติลักษณะลําตัวยาว
เปนทอน ๆ  “อีบ่ี ้(แมลงปอ)” เปนสตัวทีม่คีณุสมบัตติวัเลก็ คนสามารถใชมอืบบีขยีไ้ดอยางสบาย “ฟาน 
(เลียงผา)” เปนสัตวที่มีคุณสมบัติที่มีรสชาติเนื้อนุม กลิ่นหอมนารับประทาน ฯลฯ นอกจากนี้คําศัพท
เรยีกช่ือสตัวในภาษาถ่ินเหนือตามแนวอรรถศาสตรชาติพนัธุ ทีม่คีวามหมายเชิงนามนัยซึง่เปนคุณสมบัติ
ตาง ๆ  อยางหลากหลาย ไดแก ลักษณะอาการ เพศสภาพ รสชาติ อายุหรือชวงอายุ นํ้าหนัก ขนาด กลิ่น 
รปูแบบ อณุหภูม ิโรคภัยไขเจ็บและการตอสู ซึง่คุณสมบัตดิงักลาวปรากฏเปนคาํศัพทในคําเรียกช่ือสตัว
ในภาษาถิ่นเหนือตามแนวภาษาศาสตรปริชานในอัตราสวนที่ไมเทากัน โดยลักษณะอาการ และเพศ
สภาพ ปรากฏมากที่สุดเปน 2 อันดับแรก นอกนั้นเปนคุณสมบัติดานอื่น ๆ ดังแสดงในตารางที่ 3
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ตารางท่ี 3 อัตราการปรากฏของคําศัพทในคําเรียกช่ือสัตวในภาษาถิ่นเหนือตามแนวอรรถศาสตร
ชาติพันธุ ที่แสดงความหมายเชิงนามนัยประเภทตาง ๆ โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย

อันดับ ความหมายเชิงนามนัย รอยละ

1 ลักษณะอาการ 15

2 เพศสภาพ 11

อันดับ ความหมายเชิงนามนัย รอยละ

3 รสชาติ 6

4 อายุหรือชวงอายุ 5

5 นําหนัก 3

6 ขนาด 3

7 กลิ่น 2

8 รูปแบบ 2

9 อุณหภูมิ 2

10 โรคภัยไขเจ็บ 1

11 การตอสู 1

3.1  ลักษณะอาการ 
 คําเรียกชื่อ : มดุ (มด) เปนสตัวทีม่คีณุสมบตัลิกัษณะอาการ รปูรางเลก็ทีส่ามารถมดุเขาไปในรหูรอื
  โพรงเล็ก ๆ ไดอยางคลองแคลว 
  ปลาหลิม (ปลาชอน) เปนสัตวที่มีคุณสมบัติลักษณะลําตัวยาวเปนทอน ๆ 
  แมงเตน (ตัก๊แตน) เปนสตัวทีม่คีณุสมบัตลิกัษณะอาการคลายคนชอบเตนดุกดกิ ไปมา 
  ไมอยูนิ่ง
  ฯลฯ
3.2  เพศสภาพ 
 คําเรียกชื่อ : แมงแม (แมลงเตาทอง) เปนสัตวที่มีคุณสมบัติเปนเพศหญิง หรือเพศแม
  แมงปูคันไฟ (แมลงปกออน) มีลักษณะเปนตัวผู ซึ่งคําวา ปู หมายถึง ผู ตัวผู
  แมงตัวเมีย (แมลงปกแข็ง) มีลักษณะเปนตัวเมีย หรือเพศหญิง
  ฯลฯ
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3.3  รสชาติ 
 คําเรียกชื่อ : ฟาน (เลียงผา) เปนสัตวที่มีคุณสมบัติที่มีรสชาติเนื้อนุม กลิ่นหอมนา
  รับประทาน
  แมงเกม็ (หนอนในดนิ) คาํวา เกม็ มาจากคาํวา เคม็ ซึง่สตัวชนดินีม้รีสชาตเิคม็ เพราะ
  อาศัยอยูในดิน
  ตัวฝาด (แมงมุมนํ้า) เปนสัตวที่มีรสชาติขม ฝด ฝาด
  ฯลฯ
3.4  อายุหรือชวงอายุ 
 คําเรียกชื่อ : แมงแสนจาด (แมลงทับปกแข็ง) เปนสัตวที่มีอายุยืน เพราะทนแดด ทนนํ้า 
  แมงอายุสั้น (ผึ้ง) เปนสัตวที่มีอายุสั้น คือเมื่อเหล็กในของผึ้งถอดออก ก็จะทําใหผึ้ง
  ตาย เพราะฉะน้ันจึงเปนสัตวที่มีอายุสั้น แมงสองเดือน (ดวงกนกระดก) เปนสัตวที่
  สามารถหลบซอนไดนานเปนเดือน ๆ 
  ฯลฯ   
3.5  นํ้าหนัก 
 คําเรียกชื่อ : แมงเบา (แมงมุมนํ้า) เปนสัตวที่ตัวเบา ที่สามารถเกาะบนนํ้าไดอยางสบาย
  กุดนัก (แมลงวันทอง) คําวา กุด มาจากคําวา มุด และคําวา นัก มาจากคําวา หนัก 
  ซึ่งหมายถึงเปนสัตวที่มีคุณสมบัติตัวหนัก สามารถซอนไชตามอาหาร
  แมงกําใหญ (ตอ) คําวา กํา เปนภาษาถ่ินเหนือ หมายถึงคร้ัง ซึ่งคุณสมบัติของสัตว
  ชนิดนี้เวลาตอยจะตอยหนัก และตัวใหญ ซึ่งเมื่อตอยหนึ่งคร้ังก็สามารถทําใหคน
  อาการเจ็บหนักหรือสาหัสได
3.6  ขนาด 
 คําเรียกชื่อ : อี่บี้ (แมลงปอ) เปนสัตวที่มีคุณสมบัติตัวเล็ก คนสามารถใชมือบีบขย้ีไดอยาง
  แมงหลวง (แตน) เปนสัตวที่มีคุณสมบัติตัวใหญ สามารถตอยคนไดอยางแมนยํา
  หอยยักษ (หอยนางรม) มีขนาดใหญกวาหอยประเภทอื่น ๆ    
3.7  กลิ่น 
 คําเรียกชื่อ : แมงจ้ินหอม (กวาง) คําวา จิ้น หมายถึง เนื้อ ที่มีความหอมเม่ือนํามาปรุงอาหาร
  แมงหมิน (แมลงสาบ) คําวา หมิน มากจากคําวา เหม็น กลิ่นเหม็น
3.8  รูปแบบ 
 คําเรียกชื่อ : ปลองนอย (แมงมัน) ลําตัวมีรูปรางเปนปลอง ทอนเล็ก ๆ
  ปลองยาว (แมลงปอเล็ก) ลําตวัมีรูปรางยาว เรียวเล็ก
3.9  อุณหภูมิ 
 คําเรียกชื่อ : แมงต๋ัวยิน (เห็บ) คําวา ยิน ในภาษาถ่ินเหนือหมายถึง เย็น ซึ่งสัตวชนิดนี้เมื่อดูด
  เลือดเปนเวลานาน ๆ ลําตัวจะเย็น
  แมงฮอน (แมงข้ีตด) เม่ือเกาะอยูบนผิวหนงัของคนจะมีอาการแสบรอน เปนผืน่แดง
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3.10 โรคภัยไขเจ็บ
 คําเรียกชื่อ : แมงเลิม (เพล้ีย) เปนสัตวที่เปนภัยตอพืชผักหรือศัตรูของพืช คําวา เลิม หรือเริม 
  เปนชื่อโรคชนิดหนึ่งที่มีอาการแพร และติดตอกันอยางแพรหลาย
3.11 การตอสู
 คําเรียกชื่อ : แมงฟาฟน (ตั๊กแตนขาว) คําวา ฟน เปนคํากริยาที่หมายถึง ฆาฟน ลักษณะลําตัวใช
  ปกปอง ฆาฟนศัตรู

สรุปและอภิปรายผล
คาํเรียกชือ่สตัวในภาษาถ่ินเหนือตามแนวอรรถศาสตรชาตพินัธุ โดยจาํแนกหมวดหมูทางความ

หมาย พบปรากฏประเภทความหมายเชิงนามนัยมากที่สุด จํานวน 51 คํา รองลงมาคือ ความหมายเชิง
อุปลักษณ จํานวน 38 คํา และความหมายเฉพาะ จํานวน 11 คํา ตามลําดับ และเมื่อคิดเปนคาเฉลี่ย
รอยละ พบปรากฎ 51/38/11 ตามลําดับ จากการจําแนกหมวดหมูทางความหมาย พบวา ความหมาย
เชิงอุปลักษณ มีคําเรียกชื่อสัตวที่แสดงการเปรียบเทียบกับหมวดหมูสิ่งหรือการกระทําอื่นอยางหลาก
หลาย ไดแก ธรรมชาติ กิริยาอาการหรือพฤติกรรมของคน คนและอวัยวะคน วัสดุสิ่งของ รสชาติและ
โรคภยัไขเจบ็ ซึง่หมวดหมูทีน่าํมาเปรยีบเทยีบดังกลาวปรากฎในคาํเรยีกชือ่สตัวในอตัราสวนทีไ่มเทากนั 
โดยธรรมชาติ กิริยาอาการหรือพฤติกรรมของคน ปรากฎมากที่สุดเปน 2 อันดับแรก สวนหมวดหมูคน
และอวัยวะคน วัสดุสิ่งของ รสชาติและโรคภัยไขเจ็บ ตามลําดับ ความหมายเชิงนามนัย มีคําเรียกชื่อ
สัตวซึ่งเปนคุณสมบัติตางอยางหลากหลาย ไดแก ลักษณะอาการ เพศสภาพ รสชาติ อายุหรือชวงอายุ 
นํ้าหนัก ขนาด กลิ่น รูปแบบ อุณหภูมิ โรคภัยไขเจ็บและการตอสู ซึ่งคุณสมบัติดังกลาวปรากฎในคํา
เรียกชื่อสัตวในอัตราสวนที่ไมเทากัน โดยลักษณะอาการ เพศสภาพ รสชาติ ปรากฏมากท่ีสุดเปน 3 
อนัดบัแรก สวนอายหุรอืชวงอาย ุนํา้หนกั ขนาด กลิน่ รปูแบบ อณุหภมู ิโรคภยัไขเจบ็และการตอสู ตาม
ลําดับ

นอกจากน้ีงานวิจยัยงัพบวา คาํวา “แมงหรือแมลง”ตามพจนานุกรมราชบัณฑติยสถาน (2556) 
กลาววา เปน คํานาม ชื่อสัตวไมมีกระดูกสันหลัง เมื่อรางกายเจริญเติบโตเต็มที่แบงออกเปน ๓ สวน 
เห็นไดชัดเจน ไดแก สวนหัว สวนอก และสวนทอง มี ๖ ขา เปนสัตวไมมีกระดูกสันหลังพวกเดียวท่ีมี
ปก ซึ่งอาจมี ๑ หรือ ๒ คู แตอาจพบพวกท่ีไมมปีกก็ได เปนสัตวที่มีมากชนิดที่สุดในโลก มักเรียกสับกับ
คําวา แมง ปรากฏการใชคําเรียกช่ือของสัตวที่ไมใชแมลงหรือแมง ไดแกคําวา แมงคอยาว (ยีราฟ) แมง
คอส้ัน (มาลาย) แมงแคระ (ชะมด) เปนตน ซึ่งทําใหเห็นถึงการวิเคราะหในรูปแบบของการใชความ
หมายกวางออก โดยอธบิายความหมายของคาํวา แมง ในขอบเขตทางความหมายทีก่วางออกตามบรบิท 
และจากการสังเกตคําเรียกช่ือสัตว มีการปรากฏคําวา อีหรืออี่ ที่ใชเรียกคํานําหนาชื่อสัตวที่มีขนาดเล็ก 
เชน อีบึ่ง (คางคาว) อีเบอ (ผีเส้ือ) อี่บี้ (แมลงปอ) อีฮวก (ลูกออด) เปนตน



 52    วารสารฟาเหนือ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เอกสารอางอิง

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. (2556). กรุงเทพฯ: นานมีบุคส.

พณิทพิย ทวยเจริญ. (2544). ภาพรวมของการศกึษาภาษาและภาษาศาสตร. (พมิพครัง้ที ่2). กรงุเทพฯ 
: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.

สุพัตรา จิรนันทนาภรณ และอัญชลี สิงหนอย. (2552). การแปรคําเรียกชื่อพืชในเขตพื้นที่รอยตอ 9 
จังหวัดภาคเหนือตอนลาง. วารสารมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ปที่ 6 ฉบับที่ 2, 
67-84.    

สวุไิล เปรมศรรีตัน และคณะ. (2547). แผนทีภ่าษาของกลุมชาตพินัธุตาง ๆ  ในประเทศไทย. กรุงเทพฯ 
: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว.

อมรา ประสิทธิร์ฐัสินธุ. (2556). ภาษาศาสตรสงัคม. พมิพครัง้ที ่5. กรุงเทพฯ: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณ      
มหาวิทยาลัย. 

อัญชลี สิงหนอย วงศวัฒนา. (2557). คําเรียกช่ือพืชแบบพ้ืนบานไทย การศึกษาเชิงภาษาศาสตร 
พฤกษศาสตรชาติพันธุ. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

Givón, Telmy. (2001). Syntax volume I. Amsterdam: John Benjamins Publishing Co.

Givón, Telmy. (2001). Syntax volume II. Amsterdam: John Benjamins Publishing Co.

Lakoff, George. 1987. Women, Fire, and Dangerous Thing: What Categories Reveal 
about the Mind. Chicago: Chicago Press. 

Lakoff, George and Mark, Johnson. 2003 (1980). Metaphor We Live By. Chicago: 

University of Chicago Press.



วารสารฟาเหนือ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   53

 เทคนิคการแยกแยะและชวยจํากลุมคําที่ขึ้นตน ดวยพยางคกระ /gra/ และ พยางคกะ 

Discrimination and Memorizing Technique for Thai words
that start with syllable กระ /gra/ and กะ /ga/

สมประสงค แสงอินทร, โสมรวี สมเพชร
Somprasong Saeng-in, Somravee Sompetch

บทคัดยอ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคําที่ขึ้นตนดวยพยางคกระและพยางคกะจาก

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2554 (พิมพคร้ังท่ี 2) และพจนานุกรมฉบับมติชน 
ฉบับพิมพครั้งที่ 1 พ.ศ. 2547  โดยเลือกศึกษาเฉพาะคําในกลุมที่พบและใชในชีวิตประจําวัน รวมคําที่
ศกึษาท้ังสิน้ 313 คาํ เพ่ือหาลักษณะการสรางคําทัง้สองกลุม พบวามเีสยีงพยัญชนะตนสวนหน่ึงทีส่ามารถ
ตามหลงัไดทัง้พยางคกระ และพยางคกะ แตขณะเดยีวกนักพ็บรปูแบบทีช่ดัเจนวา คาํทีข่ึน้ตนดวยพยางค 
กระ พยางคทีต่ามมาจะมลีกัษณะสาํคญั คอื จะมีเสยีงพยญัชนะตนทีต่ามหลงัเฉพาะพยางคกระ 7 เสยีง 
ไดแก ง /ŋ/ ซ ทร ษ และ ส /s/ ฟ /f/ ม และ หม /m/ ย และ หย /j/ ห /h/ อ /ʔ/และไมใชพยัญชนะ
ตนควบกลํ้า อีกกลุมคือคําที่ขึ้นตนดวยพยางค กะ พยางคที่ตามมาจะมีลักษณะสําคัญ คือ เปนเสียง
พยัญชนะตนที่เกิดเฉพาะ 2 เสียง ไดแก ปล /pl/ ล และ หล /l/ และเปนพยัญชนะตนควบกลํ้า โดยมี
คําพิเศษซึ่งไมเขากลุมอยูถึง 27 คํา โดยจากคําทั้ง 27 คํานี้ มีคําจํานวน 7 คํา ที่สามารถตามหลังไดทั้ง
พยางคกระหรือกะ นั่นคือ กะจัง กะแจะ กะดํากะดาง กะดี๊กะดา กะเตง กะทือ และ กะปูด ผูวิจัยจึงนํา
ผลสรุปที่ไดมาทําเปนประโยคชวยจําเสียงพยัญชนะตนที่ตามหลังเฉพาะกลุม และนําคํากลุมพิเศษท่ีไม
เขากลุมมาแตงเปนบทอาขยานชวยจําอีกทางหนึ่ง 

คําสําคัญ: การสอนภาษาไทย, การทองจํา, การสะกดคํา 
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Abstract

The article aims at studying Thai words that begin with the syllable กะ /ka/ and 
syllable กระ /kra/ which chosen only the words used in everyday life, from the Dictionary 
of the Royal Institute in B.E. year of 2554 (2nd edition) and the Matichon Dictionary of 
the Thai Language (1st edition), a total of 313 words. The study found some consonants 
can be with both  2 groups. Meanwhile, there still have a format that the group of words 
that begin with the syllable กระ /kra/, the followed syllable is started with the 7 unique 
first consonant with 12 first alphabets such as ง /ŋ/ ซ ทร ษ  ส /s/ ฟ /f/ ม หม /m/ ย หย /j/ ห 
/h/ and อ /ʔ/. Another group is the group that begins with the syllable กะ /ka/, most of the 
words in this group followed by 3 unique first consonants with 4 first alphabets such as 
ปล /pl/ ล หล /l/. Anyway there are special 27 words which are out of the rule. And from 
this special words there are 7 words can be followed by either กระ or กะ as example กะจัง, 
กะแจะ, กะดํากะดาง, กะดี๊กะดา, กะเตง, กะทือ, and กะปูด. Then the researchers took unique 
consonants, first alphabets, and special words from each group to create as a recitation 
to help Thai language users to remember conveniently and write them correctly. 

Keywords: Thai Language Teaching, recitation, spelling 
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บทนํา

การเขียนคําในภาษาไทยใหสะกดถูกตองตามมาตรฐานถือเปนปญหาการใชภาษาไทยท่ีมีมา
อยางยาวนาน หนึง่ในกลุมคาํทีม่กัเขยีนและอานสะกดผดิ คอืกลุมคาํทีข่ึน้ตนดวยพยางคกระ /gra/ และ 
พยางคกะ /ga/ และสวนใหญเปนคําที่ใชในชีวิตประจําวัน แตจะแกปญหานี้ไดตองเร่ิมตั้งแตการศึกษา
ในวัยเด็ก โดยวิธกีารหน่ึงคือการฝกฝนดวยการทองจําโดยใชบทอาขยาน ซึง่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกมุาร ี ทรงสนบัสนนุการนาํบทอาขยานมาฝกฝนใหเดก็และเยาวชนอานและจาํเพือ่พฒันา
ทักษะทางภาษาไทย ดังความตอนหนึ่งใน พระราชดํารัสพระราชทานในการประชุมคณะกรรมการการ
ศึกษา ณ โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2528  ความวา

“.....ปจจบุนัไมนยิมใหเดก็ไทยทองจาํเพราะคดิวาเปนการใหทองจาํอยางนกแกวนก
ขนุทอง โดยไมรูความหมายและเหตผุล แตในความเปนจริง การอานออกเสยีงและการทองจํา
มีประโยชนหลายประการ เชน การอานออกเสียงดัง ๆ จะทําใหสามารถพูดและออกเสียงได
คลองแคลวชดัเจน การทองจําเปนการลบัสมองอยูเสมอทาํใหมคีวามจาํด ีการเลอืกสิง่ทีด่แีละ
มีประโยชนใหเด็กทองจําจะเกิดประโยชนกับเด็กมากกวาการใหเด็กทองจําขอความไรสาระ
จากบทโฆษณาตางๆ เพราะธรรมชาติของเด็กจะชางจดจําอยูแลว ถาใหทองจําในสิ่งที่เปน
ความรูหรอืประโยชน สามารถนาํมาใชในชีวติประจาํวันได โดยครอูธิบายความหมายหมายให
เขาใจเสียกอนก็จะเปนประโยชนแกเด็กเปนอันมาก บททองจําทั้งรอยแกวและรอยกรองน้ัน 
จะเปนตัวอยางใหเด็กนําไปใชเพ่ือการแตงหนังสือตอไป เด็กที่ทองบทรอยกรองไดแลว ตอไป
จะสามารถแตงบทรอยกรองดวยตนเองได เพราะคุนเคยและชินกับคําคลองจอง นอกจากนี้
เด็กจะไดสํานวนภาษาที่ดีจากบททองจําตางๆดวย...”  

(อรวรรณ มงุคณุดา, ม.ป.ป. อางถึงใน สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน, 
2556)

การฝกใหนกัเรยีนทองจาํบทอาขยานชวยเพิม่ประสทิธภิาพในการใชภาษาไทยได อยางไรกต็าม
บทอาขยานทีใ่ชสาํหรบัทองจาํคาํกลุมทีข่ึน้ตนดวยพยางคกระและพยางคกะนัน้ เทาท่ีสามารถสบืคนได1 
พบวาเปนบททองจําเฉพาะกลุมใดกลุมหนึง่ แตไมเห็นความสัมพนัธในภาพรวมของโครงสรางคําทัง้สอง
กลุม จึงสงผลใหตองจําแยกเปนคําแตละคํา หรือรูเฉพาะคํากลุมใดกลุมหนึ่ง หากประสงคจะรูวิธีการ
เขียนหรือออกเสียงใหถูกตอง จึงตองจดจําทั้งบทกระและบทกะ หรือมิเชนนั้นตองจดจําเปนคําๆ ไป  
1  บททองจํา เรื่อง คํา “กะ” และคํา กะ ที่มักเขียนผิด จากหนังสือกาพยชวยจํา คําที่มักใชผิด (จงจิต นิมมานนรเทพ, 2555 : 
1, 5) และบททองจําเรื่อง ตัวอยางคําท่ีใช “กระ” และ “กะ” จากเว็บไซตสมาคมนักกลอนแหงประเทศไทย (บุญชัย หงสชยา

งกูร, 2554 : เว็บไซตสมาคมนักกลอนแหงประเทศไทย) อานตัวอยางเพิ่มเติมไดในสวนภาคผนวกทายบทความ



 56    วารสารฟาเหนือ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ผูวจิยัจงึสนใจทีจ่ะหาวธิกีารทีง่ายตอการจดจําและทาํความเขาใจเพ่ือแยกแยะคําทัง้ 2 กลุมไปพรอมกนั 
อันจะนําไปสูการเรียนการสอนสําหรับคนไทยและชาวตางชาติผูสนใจภาษาไทย ใหเขียนสะกดคําและ
ออกเสียงไดถูกตองตามหลักเกณฑ ความตั้งใจดังกลาว ประกอบกับขอสังเกตวา คํากลุมที่ใช กะ นั้น 
พยางคทีต่ามหลงัมกัมเีสยีงควบกลํา้เปนสวนใหญ ตรงขามกบัคาํวา กระ ทีส่วนใหญแลวไมปรากฏพยางค
ตามหลังเปนเสียงคําควบกลํ้า จึงสันนิษฐานไวเบ้ืองตนวา นาจะมีเงื่อนไขบางประการท่ีชวยใหแยกแยะ
โครงสรางคําทัง้ 2 กลุม ซึง่หากผูใชภาษาไทยทราบ โดยเฉพาะเม่ือถกูสอนหรือปลูกฝงต้ังแตวยัเยาวดวย
การทองเปนบทอาขยาน ยอมจะสงผลใหเขียนคําภาษาไทยไดถูกตองมากขึ้น นํามาสูวัตถุประสงคของ
บทความวิจัยเรื่องนี้ 

วัตถุประสงค
เพือ่หาเทคนิคการแยกแยะและชวยจาํกลุมคาํทีข่ึน้ตนดวยพยางคกระ /gra/ และ พยางคกะ /ga/

ประโยชนที่ไดรับ
ไดเทคนคิการแยกแยะและชวยจาํกลุมคาํทีข่ึน้ตนดวยพยางคกระ /gra/ และ พยางคกะ /ga/

ระเบียบวิธีวิจัย
1. รวบรวมประชากรที่ศึกษา คือ คําที่ขึ้นตนดวยกระ และ กะ จากพจนานุกรม ฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2554 (พิมพครั้งที่ 2) และพจนานุกรมฉบับมติชน ฉบับพิมพคร้ังที่ 1 
พ.ศ.2547 โดยเลือกศึกษาเฉพาะคําในกลุมที่พบและใชในชีวิตประจําวัน จึงไมศึกษาคําราชาศัพท คําที่
ใชในกวีนิพนธ คําโบราณ คําภาษาถิ่น คําในวรรณคดี และคําที่ไมอยูในความนิยม รวมคําที่ศึกษาทั้งสิ้น 
313 คํา

2. นาํกลุมเปาหมายทัง้หมดมาวิเคราะหลกัษณะเสยีงพยัญชนะตนของพยางคทีต่อจากพยางค
กระ และกะ เพื่อหาลักษณะเดนรวมกันของพยางคคําในแตละกลุมเพื่อจะนําไปใชสรางเปนเทคนิคการ
แยกแยะและชวยจํากลุมคําทีข่ึน้ตนดวยพยางคกระ /gra/ และ พยางคกะ /ga/ จากน้ันสรุปแลวบันทกึผล

3. นาํขอสรปุทีไ่ดมาสรางเปนบทอาขยานเพือ่ใชเปนเทคนคิการแยกแยะและชวยจาํกลุมคําที่
ขึ้นตนดวยพยางคกระ /gra/ และ พยางคกะ /ga/

ผลการวิจัย
เมื่อพิจารณาพยางคที่ตามมาในดานพยัญชนะตน คําที่ขึ้นตนดวยพยางค กระ จะตามดวย

พยัญชนะตนในพยางคถัดมาดังนี้ คือ 
ง/ŋ/ มีจํานวน 4 คํา ในคําวา กระงกกระเงิ่น กระงองกระแงง กระงอนกระแงน 

กระเงากระงอด 
จ /c/  มีจํานวน 32 คํา ในคําวา กระจก กระจง กระจาย กระจอก กระจองงอง กระจอง
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หงอง กระจองหงอง กระจองอแง กระจอน กระจอยรอย กระจะ กระจงั กระจดักระจาย กระจบั กระจาง 
กระจาด กระจาบ กระจิบ กระจิริด กระจิ๋ว กระจุกกระจิก กระจุมกระจิ๋ม กระจุย กระจู กระเจา 
กระเจิดกระเจิง กระเจี๊ยบ กระเจียว กระเจี๊ยว กระแจะ กระโจน กระโจม

ฉ /ch/  มีจํานวน 6 คํา ในคําวา กระฉอก กระฉอน กระฉับกระเฉง กระฉีก กระฉูด กระเฉด 
ช /ch/ มจีาํนวน 16 คาํ ในคําวา กระชดกระชอย กระชอน กระชัง กระช้ัน กระชับ กระชาก 

กระชาย กระชิด กระชุ กระชุก กระชุมกระชวย กระเชอ กระเชา กระเชียง กระแชง กระโชก 
ซ /s/  มีจํานวน 9 คํา ในคําวา กระซิก กระซิบกระซาบ กระซุบกระซิบ กระซู กระเซ็น 

กระเซอ กระเซอะกระเซิง กระเซา กระแซะ 
ด /d/  มีจํานวน 30 คํา ในคําวา กระดก กระดง กระดอ กระดอง กระดอน กระดังงา 

กระดาก กระดาง กระดาน กระดาษ กระดํากระดาง กระดิกกระเดี้ย กระดิ่ง กระดี่ กระดี๊กระดา กระดึง 
กระดุกกระดิก กระดุงกระด้ิง กระดุม กระดูก กระเดง กระเด็น กระเดาะ กระเดียด กระเดือก กระเดื่อง 
กระโดกกระเดก กระโดง กระโดด กระได

ต /t/ มีจํานวน 16 คํา ในคําวา กระตวมกระเต้ียม กระตองกระแตง กระตอบ กระตั้ว 
กระตาย กระติก กระตือรือรน กระตุก กระตุงกระติ้ง กระตุน กระเตง กระเต็น กระเตาะ กระเตื้อง 
กระแต กระโตกกระตาก 

ถ /th/  มีจํานวน 5 คํา ในคําวา กระถด กระถาง กระถิน กระเถิบ กระโถน 
ท /th/  มีจํานวน 19 คํา ในคําวา กระทง กระทบ กระทอนกระแทน กระทอน กระทอม 

กระทะ กระทั่ง กระทา กระทํา กระทิง กระทืบ กระทุง กระทุม กระทู กระเทเร กระเทียม กระเทือน 
กระแทก กระแทน 

ทร /s/  มีจํานวน 1 คํา ในคําวา กระทรวง 
น /n/  มีจํานวน 4 คํา ในคําวา กระน้ัน กระนี้ กระโนน กระแนะกระแหน 
 บ /b/  มีจํานวน 16 คํา ในคําวา กระบวน กระบวย กระบอก กระบอง กระบะ กระบาล 

กระบิดกระบวน กระบ่ี กระบือ กระบุง กระบุมกระบาม กระเบน กระเบียด กระเบียดกระเสียร กระเบ้ือง 
กระแบะ 

ป /p/  มีจํานวน 7 คํา ในคําวา กระปอกระแป กระปอง กระปอดกระแปด กระปุก กระ
ปูด กระเปา กระเปาะ

ปร /pr/ มีจํานวน 2 คํา ในคําวา กระปร้ีกระเปรา กระโปรง 
ผ /ph/  มีจํานวน 2 คํา ในคําวา กระผม กระผีก 
ผล/phl/ มีจํานวน 1 คํา ในคําวา กระผลีกระผลาม 
พ /ph/  มีจํานวน 8 คํา ในคําวา กระพอม กระพัน กระพี้ กระพือ กระพุง กระพุม กระเพาะ 

กระเพื่อม 
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พร/phr/  มีจํานวน 1 คํา ในคําวา กระพรวน
ฟ/f/  มีจํานวน 2 คํา ในคําวา กระฟดกระเฟยด กระฟูมกระฟาย 
ม/m/  มีจํานวน 4 คํา ในคําวา กระมอมกระแมม กระมัง กระมิดกระเมี้ยน กระมุท 
ย /j/  มีจํานวน 8 คํา ในคําวา กระยองกระแยง กระยา กระยาง  กระยิ้มกระยอง กระยึ

กกระยัก กระยึกกระยือ กระยืดกระยาด กระเยอกระแหยง 
ร /r/  มีจํานวน 3 คํา ในคําวา กระรอก กระเรียน กระไร
ว /w/  มีจํานวน 4 คํา ในคําวา กระวนกระวาย กระวาน กระวีกระวาด กระโวยกระวาย 
ษ /s/  มีจํานวน 1 คํา ในคําวา กระษาปณ 
ส /s/  มจีาํนวน 14 คาํ ในคาํวา กระสวย กระสอบ กระสนั กระสบักระสาย กระสา กระสาย 

กระสือ กระสุงกระสิง กระสุน กระเส็นกระสาย กระเสา กระเสาะกระแสะ กระเสือกกระสน กระแส 
ห /h/  มีจํานวน 7 คํา ในคําวา กระหัง กระหาย กระหึ่ม กระหืดกระหอบ กระเหิม กระ

เหี้ยนกระหือรือ กระโห 
หน /n/  มีจํานวน 4 คํา ในคําวา กระหนก กระหนาบ กระหนํ่า กระแหนะกระแหน 
หม /m/  มจีาํนวน 6 คาํ ในคาํวา กระหมวด กระหมอม กระหมุบกระหมิบ กระเหม็ดกระแหม 

กระเหมน กระแหมว
หย /j/  มีจํานวน 3 คํา ในคําวา กระหยอม กระหยิ่มยิ้มยอง กระโหยง 
หว /w/  มีจํานวน 1 คํา ในคําวา กระหวัด 
อ/ʔ/  มีจํานวน 7 คํา ในคําวา กระออกระแอ กระออดกระแอด กระออมกระแอม 

กระอักกระอวน กระอิดกระเอื้อน กระอึกกระอัก กระแอมกระไอ 

สรุปไดวา คําที่ขึ้นตนดวยพยางค กระ มีจํานวน 243 คํา โดยเสียงพยัญชนะตนของพยางคที่
ตามมานั้น มีดังนี้

1.  /c/  ไดแก  พยัญชนะตน จ  มีจํานวน  32 คํา 
2. /d/  ไดแก  พยัญชนะตน ด มีจํานวน 30  คํา
3.  /s/  ไดแก  พยัญชนะตน ซ ทร ษ และ ส มีจํานวน 25  คํา
4. /th/  ไดแก  พยัญชนะตน ถ และ ท มีจํานวน 24  คํา
5. /ch/  ไดแก  พยัญชนะตน ฉ และ ช  มีจํานวน 22  คํา
6. /t/  ไดแก  พยัญชนะตน ต มีจํานวน 16  คํา
7. /b/  ไดแก  พยัญชนะตน บ มีจํานวน 16  คํา
8. /j/  ไดแก  พยัญชนะตน ย และ หย มีจํานวน 11  คํา
9. /ph/   ไดแก  พยัญชนะตน ผ และ พ มีจํานวน 10  คํา
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10. /m/  ไดแก  พยัญชนะตน ม และ หม มีจํานวน 10 คํา
11. /n/  ไดแก  พยัญชนะตน น และ หน มีจํานวน  8  คํา
12. /p/  ไดแก  พยัญชนะตน ป  มีจํานวน  7  คํา
13. /h/  ไดแก  พยัญชนะตน ห มีจํานวน 7  คํา
14. /ʔ/  ไดแก  พยัญชนะตน อ มีจํานวน 7  คํา
15. /w/   ไดแก  พยัญชนะตน ว และ หว มีจํานวน 5  คํา
16. /ŋ/  ไดแก  พยัญชนะตน ง มีจํานวน  4  คํา 
17. /r/  ไดแก  พยัญชนะตน ร  มีจํานวน  3  คํา
18. /pr/   ไดแก พยัญชนะตน ปร  มีจํานวน  2  คํา
19. /f/ ไดแก  พยัญชนะตน ฟ  มีจํานวน 2  คํา
20. /phl/  ไดแก  พยัญชนะตน ผล  มีจํานวน  1  คํา
21. /phr/  ไดแก  พยัญชนะตน พร  มีจํานวน  1  คํา

คําที่ขึ้นตนดวยพยางค กะ จะตามดวยพยัญชนะตนในพยางคถัดมา ดังนี้คือ 
จ /c/  มีจํานวน 2 คํา  ในคําวา  กะจัง กะแจะ 
ช /ch/  มีจํานวน 1 คํา  ในคําวา  กะแช 
ด /d/  มีจํานวน 2 คํา  ในคําวา  กะดํากะดาง กะดี๊กะดา 
ต /t/  มีจํานวน 2 คํา  ในคําวา  กะตัก กะเตง 
ท /th/  มีจํานวน 7 คํา  ในคําวา  กะทัดรดั กะทันหนั กะทิ กะทือ กะทุน กะเทย กะเทาะ 
บ /b/  มีจํานวน 2 คํา  ในคําวา  กะบัง กะบึงกะบอน 
ป /p/  มีจํานวน 7 คํา  ในคําวา  กะปวกกะเปยก กะปะ กะปากะเปอ กะป กะปุกกะปุย 
   กะปูด กะโปโล
ปร /pr/  มีจํานวน 4 คํา  ในคําวา   กะปริดกะปรอย กะปริบ กะปริบกะปรอย กะโปรง 
ปล /pl/  มีจํานวน 1 คํา  ในคําวา  กะปลกกะเปลี้ย 
ผล /phl/  มีจํานวน 2 คํา  ในคําวา  กะผลุบกะโผล กะเผลก 
พ /ph/  มีจํานวน 2 คํา  ในคําวา  กะพง กะพอ 
พร /phr/  มีจํานวน 5 คํา ในคําวา  กะพรวดกะพราด กะพรองกะแพรง กะพริบ กะพรุน 
   กะเพรา 
ร /r/  มีจํานวน 8 คํา  ในคําวา  กะรองกะแรง กะรัต กะราง กะรุงกะรัง กะรุงกะริ่ง
   กะเรกะรอน กะเรอกะรา กะเรี่ยกะราด
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ล /l/  มีจํานวน 14 คํา  ในคําวา กะลอจี๊ กะลอน กะลอมกะแลม กะลอยกะหลิบ 
   กะละปงหา กะละมัง  กะละแม กะลา กะลาง กะลาสี 
   กะลิง กะลิ้มกะเหล่ีย กะเลอกะลา กะโล 
ว /w/  มีจํานวน 1 คํา  ในคําวา  กะวอกกะแวก 
หน /n/ มีจํานวน 3 คํา  ในคําวา  กะหนอกะแหน กะหน็องกะแหน็ง กะหนุงกะหนิง
หร /r/  มีจํานวน 4 คํา  ในคําวา  กะหรอง กะหร็อมกะแหร็ม กะหรี่ กะเหร่ียง 
หล /l/  มีจํานวน 3 คํา  ในคําวา  กะหลํ่า กะหลุกกะหลิก กะโหลก 

สรปุไดวา คาํทีข่ึน้ตนดวยพยางค กะ มจีาํนวน 70 คาํ โดยเสยีงพยญัชนะตนของพยางคทีต่าม
มานั้น    มีดังนี้

1. /l/   ไดแก  พยัญชนะตน ล และ หล มีจํานวน 17  คํา
2. /r/   ไดแก  พยัญชนะตน ร และ หร มีจํานวน 12  คํา
3. /th/  ไดแก  พยัญชนะตน ท  มีจํานวน   7  คํา
4. /p/  ไดแก  พยัญชนะตน ป  มีจํานวน  7  คํา
5. /phr/  ไดแก  พยัญชนะตน พร  มีจํานวน 5  คํา
6. /pr/  ไดแก  พยัญชนะตน ปร  มีจํานวน 4  คํา
7. /n/   ไดแก  พยัญชนะตน หน  มีจํานวน  3  คํา
8. /c/  ไดแก  พยัญชนะตน จ  มีจํานวน  2  คํา
9. /d/ ไดแก  พยัญชนะตน ด  มีจํานวน   2  คํา
10. /t/ ไดแก พยัญชนะตน ต  มีจํานวน  2  คํา
11. /b/ ไดแก  พยัญชนะตน บ  มีจํานวน  2  คํา
12. /phl/  ไดแก  พยัญชนะตน ผล  มีจํานวน  2  คํา
13. /ph/  ไดแก  พยัญชนะตน พ  มีจํานวน  2  คํา
14. /ch/  ไดแก  พยัญชนะตน ช  มีจํานวน  1  คํา
15. /pl/  ไดแก  พยัญชนะตน ปล  มีจํานวน  1  คํา
16. /w/   ไดแก  พยัญชนะตน ว มีจํานวน  1  คํา

ทัง้นี ้พบวา มพียางคทีส่ามารถตามหลังไดทัง้พยางค กระ และ กะ ซึง่ลวนมีความหมายเดียวกัน 
จํานวน 7 คู ไดแก กระจัง-กะจัง กระแจะ-กะแจะ กระดํากระดาง-กะดํากะดาง กระดี๊กระดา-กะดี๊กะดา 
กระเตง-กะเตง กะทือ-กระทอื และ กระปูด-กะปูด
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สรุปผล
1. กลุมคําที่ขึ้นตนดวยพยางคกระ และ พยางคกะ มีลักษณะเสียงพยัญชนะตนของพยางคที่

ตามมาทั้งที่เกิดซํ้ากันและเกิดเฉพาะ โดยดังนี้
1.1 เสียงพยัญชนะตนที่ตามหลังทั้งสองกลุม  คือ 
 1.1.1  กลุมคาํทีข่ึน้ตนดวยพยางค กระ และ พยางค กะ พบวามีเสยีงพยญัชนะตนของ

พยางคที่ตามมาเหมือนกัน ไดแก 
  1.1.1.1 /c/  ไดแก พยัญชนะตน จ โดยคําที่ขึ้นตนดวยพยางค กระ มีจํานวน

มากถึง 32 คํา สวนคําที่ขึ้นตนดวยพยางค กะ มีจํานวนเพียง 2 คํา 
  1.1.1.2 /d/  ไดแก พยัญชนะตน ด โดยคําที่ขึ้นตนดวยพยางค กระ มีจํานวน 

30 คํา สวนคําที่ขึ้นตนดวยพยางค กะ มีจํานวนเพียง 2 คํา  
  1.1.1.3 /t/  ไดแก พยัญชนะตน ต โดยคําที่ขึ้นตนดวยพยางค กระ มีจํานวน 

16 คํา สวนคําที่ขึ้นตนดวยพยางค กะ มีจํานวนเพียง 2 คํา  
  1.1.1.4 /b/  ไดแก พยัญชนะตน บ โดยคําทีข่ึน้ตนดวยพยางค กระ มจีาํนวน 

16 คํา สวนคําที่ขึ้นตนดวยพยางค กะ มีจํานวนเพียง 2 คํา 
  1.1.1.5 /p/ ไดแก พยัญชนะตน ป โดยคําที่ขึ้นตนดวยพยางค กระ และ 

พยางค กะ มีจํานวน 7 คําเทากัน 
  1.1.1.6 /pr/  ไดแก พยัญชนะตน ปร โดยคําทีข่ึน้ตนดวยพยางค กระ มจีาํนวน 

2 คํา สวนคําที่ขึ้นตนดวยพยางค กะ มีจํานวน 4 คํา 
  1.1.1.7 /phl/  ไดแก พยัญชนะตน ผล โดยคาํทีข่ึน้ตนดวยพยางค กระ มจีาํนวน 

1 คํา สวนคําที่ขึ้นตนดวยพยางค กะ มีจํานวน 2 คํา 
  1.1.1.8 /phr/  ไดแก พยญัชนะตน พร โดยคาํทีข่ึน้ตนดวยพยางค กระ มจีาํนวน 

1 คํา สวนคําที่ขึ้นตนดวยพยางค กะ มีจํานวน 5 คํา
 1.1.2  กลุมคาํทีข่ึน้ตนดวยพยางค กระ และ พยางค กะ พบวามีเสยีงพยญัชนะตนของ

พยางคที่ตามมาเหมือนกัน แตมีรูปพยัญชนะท่ีแตกตางกัน ไดแก
  1.1.2.1 /ch/  ไดแก พยัญชนะตน ช สวน พยัญชนะตน ฉ ใชตามหลังพยางค 

กระ เทานั้น ซึ่งมีจํานวน 6 คํา โดยคําที่ขึ้นตนดวยพยางค กระ ที่มีพยัญชนะตน ช มีจํานวนมากถึง 16 
คํา สวนคําที่ขึ้นตนดวยพยางค กะ มีจํานวนเพียง 1 คํา 

  1.1.2.2 /th/  ไดแก พยัญชนะตน ท  สวน พยัญชนะตน ถ ใชตามหลังพยางค 
กระ เทานั้น ซึ่งมีจํานวน 5 คํา โดยคําที่ขึ้นตนดวยพยางค กระ ที่มีพยัญชนะตน ท มีจํานวนมากถึง 19 คํา 
สวนคําที่ขึ้นตนดวยพยางค กะ มีจํานวนเพียง 7 คํา 
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  1.1.2.3 /n/  ไดแก พยัญชนะตน หน  สวน พยญัชนะตน น ใชตามหลงัพยางค 
กระ เทานั้น ซึ่งมีจํานวน 4 คํา โดยคําที่ขึ้นตนดวยพยางค กระ ที่มีพยัญชนะตน หน มีจํานวน 4 คํา สวน
คําที่ขึ้นตนดวยพยางค กะ มีจํานวน 3 คํา 

  1.1.2.4 /ph/  ไดแก พยัญชนะตน พ สวน พยัญชนะตน ผ ใชตามหลังพยางค 
กระ เทานั้น ซึ่งมีจํานวน 2 คํา โดยคําที่ขึ้นตนดวยพยางค กระ ที่มีพยัญชนะตน พ มีจํานวน 8 คํา สวน
คําที่ขึ้นตนดวยพยางค กะ มีจํานวนเพียง 2 คํา 

  1.1.2.5 /w/  ไดแก พยัญชนะตน ว สวน พยัญชนะตน หว ใชตามหลังพยางค 
กระ เทานั้น ซึ่งมีจํานวน 1 คํา โดยคําที่ขึ้นตนดวยพยางค กระ ที่มีพยัญชนะตน ว มีจํานวน 4 คํา สวน
คําที่ขึ้นตนดวยพยางค กะ มีจํานวนเพียง 1 คํา 

  1.1.2.6 /r/  ไดแก พยัญชนะตน ร สวน พยัญชนะตน หร ใชตามหลังพยางค 
กะ เทานั้น ซึ่งมีจํานวน 4 คํา โดยคําที่ขึ้นตนดวยพยางค กระ ที่มีพยัญชนะตน ร มีจํานวนเพียง 3 คํา 
สวนคําที่ขึ้นตนดวยพยางค กะ มีจํานวน 8 คํา 

1.2 เสียงท่ีพยัญชนะตนที่ตามหลังเฉพาะกลุม คือ 
 1.2.1  กลุมคําที่ขึ้นตนดวยพยางค กระ พบวามีเสียงพยัญชนะตนของพยางคที่ตามมา 

ซึ่งไมพบวาตามหลังพยางค กะ ไดแก 
  1.2.1.1 /ŋ/  ไดแก พยัญชนะตน ง 
  1.2.1.2 /s/  ไดแก พยัญชนะตน ซ ทร ษ และ ส
  1.2.1.3 /f/   ไดแก พยัญชนะตน ฟ
  1.2.1.4 /m/  ไดแก พยัญชนะตน ม และ หม
  1.2.1.5 /j/ ไดแก พยัญชนะตน ย และ หย
  1.2.1.6 /h/ ไดแก พยัญชนะตน ห
  1.2.1.7 /ʔ/ ไดแก พยัญชนะตน อ
 1.2.2  กลุมคําที่ขึ้นตนดวยพยางค กะ พบวามีเสียงพยัญชนะตนของพยางคที่ตามมา

ซึ่งไมพบวาตามหลังพยางค กระ ไดแก 
         1.2.2.1 /pl/  ไดแก พยัญชนะตน ปล
         1.2.2.2 /l/  ไดแก พยัญชนะตน ล และ หล

          1.2.2.3 /r/  ไดแก พยัญชนะตน หร
1.3. กลุมคําพิเศษ หรือคําที่ไมเขากลุม  

 1.3.1 กลุมคําที่ขึ้นตนดวยพยางค กระ พยางคที่ตามมาจะมีลักษณะสําคัญ คือ ไมใช
 พยัญชนะตนควบกลํ้า จึงมีคําพิเศษที่ตามหลังดวยดวยพยัญชนะตนควบกลํ้า ทั้งควบ

กล้ําแท และควบกล้ําไมแท จาํนวน 5 คาํ อนัไดแก กระทรวง กระปร้ีกระเปรา กระโปรง กระผลีกระผลาม 
และกระพรวน
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 1.3.2 กลุมคําที่ขึ้นตนดวยพยางค กะ พยางคที่ตามมาจะมีลักษณะสําคัญ คือ เปน
พยัญชนะตนควบกลํ้า ทวา ลักษณะน้ีมีคําพิเศษอยูถึง 27 คํา ซึ่งพยางคที่ตามหลัง กะ จะประกอบดวย
พยัญชนะตนเดี่ยว อันไดแก กะจัง กะแจะ กะแช กะดํากะดาง กะด๊ีกะดา กะตัก กะเตง กะทัดรัด 
กะทันหัน กะทิ กะทือ กะทุน กะเทย กะเทาะ กะบัง กะบึงกะบอน กะปวกกะเปยก กะปะ กะปากะเปอ 
กะป กะปุกกะปุย กะปูด กะโปโล กะพง กะพอ กะวอกกะแวก ซึ่งจากคําทั้ง 27 คํานี้ มีคําจํานวน 7 คํา 
ที่สามารถตามหลังไดทั้งพยางค กระ และ กะ ซึ่งลวนมีความหมายเดียวกัน นั่นคือ กะจัง กะแจะ กะดํา
กะดาง กะด๊ีกะดา กะเตง กะทือ และกะปูด 

2.  นําผลที่ไดมาพัฒนาเปนเทคนิคแยกแยะและชวยจํา ดังนี้
 2.1  ประโยคแยกแยะและชวยจํา
  2.1.1 กลุมคําที่ขึ้นตนดวยพยางค กระ มีพยัญชนะตนที่ตามหลังเฉพาะกลุมกระ 7 

เสียง 12 รูป2  สามารถจําเสียงพยัญชนะตนเหลานี้ดวยประโยคชวยจําวา อา ยก เงิน แสน มา ให ฟา 
( /ʔ/, /j/, /ŋ/, /s/, /m/, /h/, /f/ )

    2.1.2 กลุมคาํทีข่ึน้ตนดวยพยางค กะ มพียัญชนะตนทีต่ามหลังเฉพาะกลุมกะ 3 เสยีง 
4 รูป3 สามารถจําเสียงเหลานี้ดวยประโยคชวยจําวา ลูก ปลา เหรอ ( /l/, /pl/, /r/4 )

 2.2  บทอาขยานชวยจํา
  2.2.1 กลุมเสียงพยัญชนะตนที่เกิดซํ้ากัน ผูวิจัยแตงบทอาขยานโดยละคํากลุม กระ 

ไวในฐานที่เขาใจวาเปนกลุมที่พบมากกวา แลวจึงยกตัวอยางคํากลุม กะ ซึ่งปรากฏเปนสวนนอยในชวง
แรก จากนั้นจึงอธิบายเสียงกะ ดวยเสียง ร /r/ และคําควบกลํ้าวาพบในคํากลุม กะ เปนสวนใหญ ดังนี้

2 ดูรายละเอียดในขอ 1.2.1
3 ดูรายละเอียดในขอ 1.2.2
4 เสียง /r/ ในท่ีนี้คือ ห นํา ร  แตเสียง /r/ ที่เปนเสียง ร ปกติ ถูกจัดไวในกลุมเสียงพยัญชนะตนที่ตามหลังทั้งสองกลุม 
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กระนํา ระวังจอ ทั้งกะจัง และกะแจะ 5

อีกตอ ตั้งเยอะแยะ แตกะตัก และกะเตง
เด็กคลํ้า กะดํากะดาง กะดี๊กะดา ใสกางเกง
ชอฉอ ทํานองเพลง ที่ระวังคือ กะแช
ทอถอ กะทันหัน กะทัดรัด กะทือกะป 
กะเทาะ เอากะทิ กะทุนกะเทย แมงกะแท
ใบไม ขอตามหลัง หวงกะบัง กะบึงกะบอนแน
พอผอ ระวังแพ ดอกกะพอ ปลากะพง
วอมี กะวอกกะแวก ตอมาแยก เปนกลุมกะ
รอตาม ระวังนะ กระไร กระเรียน กระรอกหลง 
ควบกลํ้า ก็ใชกะ แตหนูจะ อยางุนงง
กระพรวน กระโปรงตรง กระปร้ีกระเปรา ใหเขาใจ

 2.2.2 กลุมคําพิเศษ หรือคําที่ไมเขากลุม นํามาแตงรวมกับบางคําที่นิยมใชในชีวิต
ประจําวันหรือมักใชผิด มาแตงเปนบทอาขยานชวยในการทองจํา เพื่อชวยใหผูเรียนภาษาไทยสามารถ
จําคําเหลานี้ไดสะดวก และนําไปใชในการเขียนไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนี้

  
แมคา หนากระทรวง ติดกระพรวน กระปรี้กระเปรา
กะเทาะ กะลาเอา กะทิผัด ในกระทะ 
ชอบขาย  นกกะปูด6 ปลากะพง งูกะปะ 
ปลากะตัก ก็มีนะ กะทัดรัด ถนัดกะเตง
อยาซื้อ กะทันหัน กะหลํ่านั่น ดูโหวงเหวง
กะดํากะดาง นากลัวเกรง กะปวกกะเปยก กะปากะเปอ
บางครั้ง กะดี๊กะดา กะบึงกะบอนมา กับเพื่อนเกลอ
กะละมัง ก็ยังเจอ กะเพรากะพอ ดอกกะทือ
กะเทย กะพริบตา ตั้งกะบังมา หนาใสซื่อ
หมวกกะโล อยูในมือ กะลาสี มีกะละแม
กระโปรง กะรุงกะร่ิง เหม็นจริงจริง แมงกะแท
พวกเราอยาเชือนแช กะ หรือ กระ ระมัดระวัง

5 คําที่ขีดเสนใตสามารถใชไดทั้งพยางคกะและพยางคกระ
6 คําที่ขีดเสนใตสามารถใชไดทั้งพยางคกะและพยางคกระ
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อภิปรายผล

 เทคนิคแรกท่ีผูวิจัยสรางขึ้น คือ ประโยคชวยจําเสียงพยัญชนะตามหลังเฉพาะกลุม เทคนิคนี้
ใชจําเสียงพยัญชนะตนที่เกิดเฉพาะกลุมใดกลุมหน่ึงไดอยางชัดเจน อีกทั้งเปนประโยคขนาดสั้น ผูสอน
ภาษาไทยจึงสามารถนําไปใชงานไดอยางสะดวก อีกทั้งงายตอการจดจําของผูเรียน เพียงแคจําประโยค
ชวยจํา ก็จะสามารถแยกแยะไดทันทีวา คําที่มีเสียงดังกลาวตามมาควรเขียน อาน หรือพูดดวยกระหรือ
กะ ทั้งนี้สามารถใชประกอบกับเทคนิคที่สอง คือบทอาขยานที่มีทั้งแบบใชแยกแยะและจดจํากลุมเสียง
พยัญชนะตนที่ตามหลังทั้งสองกลุม และอีกแบบคือรวมเฉพาะกลุมคําพิเศษและคําที่มักเขียนผิด แต
เพราะบทอาขยานนี้ รวมคําทั้งสองกลุมดวยกัน อีกทั้งมีบางคําที่เขียนได 2 แบบ ผูวิจัยจึงพยายามแตง
บทอาขยานใหคํากระอยูใกลกันมากที่สุดและอยูในวรรคแรก เพื่อใหสะดุดตาและงายตอการจดจํา 
(ยกเวนคาํวากระทะและกระโปรงท่ีตองแยกออกมา เพือ่ใหไมเกินจาํนวนคําในวรรค) นอกจากน้ีหากนํา
ไปใชสอน ควรใหอานออกเสียงรวมกับการฝกเขียน เพื่อชวยในการจดจําและออกเสียงอยางถูกตอง
ควบคูกัน 

อยางไรกต็าม กลุมเสยีงพยญัชนะตนทีต่ามหลงัทัง้สองกลุม ไมสามารถนาํมาใชสรางเปนเทคนคิ
ทีช่วยแยกแยะอยางชดัเจนไดทกุเสียง เพราะบางเสียงมจีาํนวนท่ีพบใกลเคยีงกนัทัง้สองกลุม ไดแก เสยีง 
ป /p/ เสยีง น /n/ และเสียงอักษรนําอกัษรตาม ห(นาํ)น /n/ แตสามารถนาํไปใชเปนขอสงัเกต ประกอบ
การสอน อธิบาย หรือศึกษาเพ่ิมเติมได 
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ภาคผนวก

คํา “กะ”

 กะพงผัดกะเพรา กะแช, เหลาเขากันดี
กะลามะพราวนี้ คั้นกะทิ กะทันหัน
 จานใบกะทัดรัด กะหลํ่าผัด จัดวางพลัน
กะหรี่ปบทั้งหวานมัน พานกะไหลจัดใสมา
  กะพริบตาคราส่ังสอน เด็กกะลอนหลบหนีหนา
 หมวกกะโลหุมดวยผา งามนักหนาชุดกะลาสี
  มากะเลียวเขียวอมดํา จําไดแมนขุนแผนมี
 นั่นแนกะลอจี๊ คือแปงทอดคลุกกับงา
  ฝนตกกะปริดกะปรอย เห็นเด็กนอยกะเลอกะลา
ถือกะละปงหา ดูทาทีกะหลีกะหลอ
  กะละแมในกะละมัง อรอยจังแบงใสหอ
หนูนอยมารุมขอ ลวนแตเด็กกะโปโล
 ลําไยกะโหลกมี  รสชาติดีผลโตโต
กะเทยเคยดูโชว บางคนโหบางเฮฮา 
 ผาขาดกะรุงกะริ่ง  เปนผูหญิงไมงามตา
กะโผลกกะเผลกมา ฝากะเทาะเคาะออกไป
 ปลากะตักทอดกรอบดี แมลงกะแทนี้เหม็นไกล
กะ นํา ทุกคําใช ไมมี ร ขอจดจํา
   
  (จงจิต นิมมานนรเทพ, 2555 : 1)
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คํา “กะ” ที่มักเขียนผิด
 กะพงผัดกะเพรา กะเลอกะลาไมคอยดี
กะลา กะโหลกน้ี กะเทาะเปลือกกะทันหัน
 จานใบกะทัดรัด กะหรี่ปบจัดกะทิมัน
เด็กกะโปโลน้ัน ไมแขงขันกะปริบกะปรอย
   
  (จงจิต นิมมานนรเทพ, 2555 : 5)

ตัวอยางคําที่ใช “กระ” และ “กะ”
(กระ)
 กระเพาะปลา นาทาน กระสันจิต กระจิริด เล็กจริง อิงกระแส
กระตือรือรน หนอยนะ อยาเชือนแช กระบวนแก ปญหา อยารวบรัด
 กระทะเหล็ก เนื้อดี ควรมีใช กระเบียดกระเสียร กันไว ใหประหยัด
ลายกระหนก สวยเดน เสนคมชัด หากระเชอ หนึ่งสัด ตวงวัดกัน

(กะ)
 กะทิสด ไดมา จากมะพราว ผัดกะเพรา ราดขาว คนเลือกสรร
ปลากะพง ตมยํา ของสําคัญ กะทันหัน เร็วรีบ กะพริบตา
 กะเทาะเปลือก มะพราว จนเหง่ือโชก กินลําไย กะโหลก ลูกเนื้อหนา
สองกะรัต กะทัดรัด แหวนคัดมา ขัดกะลา งานเหนื่อย แถมเม่ือยมือ

(บุญชัย หงสชยางกูร, 2554 : เว็บไซตสมาคมนักกลอนแหงประเทศไทย) 
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哈尼族研究出版物的整理述评哈尼族研究出版物的整理述评

A review o f the research publications of Hani Nationality

[中国]张鑫，都翔蕤 

[China] Zhang Xin,Dou Xiang Rui

【摘要】学界已出版的研究哈尼族的各类出版物已达一定规模，笔者将这些出版物搜集、

整理及研究后发现：关于哈尼族研究的出版物角度主要包括哈尼语研究和哈尼族文化研究两个方

面。本文对这两类出版物的内容和特点做简要述评，拟对哈尼族语言文化保护做一些实际工作。

【关键词】哈尼族；语言；文化；出版；述评

Abstract

Educational circles had come out all kinds of publications about researching Hani 
nationality which reached a certain stage. After collected, arranged and studyed these 
publications, I found that there are two angles about them. One is Hani lanauage, an-
other is Hani culture. The article made a brief review of these two publications. And we 
are trying to do some actual work about protecting the Hani language.

Keywords: Hani nationality; language; culture; public; review
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哈尼族研究是西南少数民族研究的重要

组成部分。综观已出版的哈尼族研究文献，主要

有两个角度，即哈尼语研究和哈尼族文化研究。

具体而言，哈尼语研究主要从语言本体出发，包

括哈尼语语音、词汇和语法的研究，此外还有关

于哈尼语语言使用情况以及哈尼族神话史诗的研

究；哈尼族文化研究则涵盖的范围更广，包括族

源、宗教哲学、民俗、文学艺术等方面的研究。

本文对这两类出版物的内容和特点做简要述评，

拟对哈尼族语言文化保护做一些实际工作。

一、哈尼语研究出版物述评

1.推动了哈尼语本体研究向深入细致发展

目前，有关哈尼语本体研究的著作有学

者戴庆厦、蒋颖、崔霞等共同编著的《西摩洛语

研究》（民族出版社，2009年）、学者赵敏、朱

茂云的《墨江哈尼族卡多话参考语法》（中国社

会科学出版社，2011年）、戴庆厦主编的《泰国

阿卡语研究》（中国社会科学出版社，2009年）

、李泽然的专著《哈尼语词汇学》（民族出版

社，2013年）和《哈尼语研究》（民族出版

社，2001年）、李永燧的《哈尼语语法》（民族

出版社，1990）、戴庆厦和段贶乐合著的《哈尼

语概论》（云南民族出版社，1995）、云南省少

数民族语文指导工作委员会编《汉哈尼新词术语

集•哈汉对照》（云南民族出版社，1994）等出

版物，它们都是对哈尼语语言本体进行了深入研

究。

2.翻开了哈尼语语言使用国情调查的新

篇章

学术界近些年出版了一系列关于哈尼语

语言使用现状及演变的丛书，这些出版物是由著

名的少数民族语言学家戴庆厦先生及其团队共同

调查并撰写的研究报告。其中有研究跨境哈尼族

语言使用现状的《泰国万伟乡阿卡族及其语言使

用现状》（中国社会科学出版社，2009年）一

书，该书不仅介绍了泰国清莱府美岁县万伟乡阿

卡族（即国内的哈尼族）的社会文化概况，还入

户调查了当地族人母语使用的现状，分析了族人

兼用泰语的现状及成因，书中还将有典型性的语

言使用个案做了介绍。这本书的意义在于对哈尼

族跨境特点关注的同时，将哈尼语这种跨境语言

的社会变体也做了深入地研究，是国内外相关研

究的开创之作。此外，该团队针对国内哈尼语支

系语言使用现状的调查成果有《西摩洛语语言使

用现状及其演变》（商务印书馆，2009年）、《

元江县羊街乡语言使用现状及其演变》（商务印

书馆，2009年）以及笔者也参与调查研究的《云

南绿春县哈尼族语言使用现状及其演变》（商务

印书馆2012年）等出版物。这三本著作都是中央

民族大学“985工程”中国少数民族语言文化教

育与边疆史地研究创新基地文库“新时期中国少

数民族语言使用情况研究丛书”的子系列。这些

成果的出版是基于科学的语言田野调查之后，团

队共同完成的。基本的内容及特点包括哈尼语使

用现状、哈尼族人保存母语的状况及成因、哈尼

族兼用汉语的使用情况以及杂居民族之间语言的

兼用和转用情况，这些书中还分析了哈尼语及与

其接触的其他语言的功能差异，探求了各民族语

言和谐发展的原因以及哈尼语的语言接触关系等

方面。

3.保存并传播了哈尼族神话史诗文献

哈尼族研究中关于神话和史诗的出版物

大多是从文化角度入手，但也有大量的语言文本

形式的出版物。哈尼族母语人卢保和与龙元昌记

录、翻译并整理的哈尼族神话古歌《都玛简收》

就是一部珍贵的语料文献。书中采用哈尼文拉丁

字母记录，汉字翻译注释的形式，对哈尼族姑娘

都玛简收的出生、成长、谈情、被逼婚、逃婚、

祭祀等内容进行了详细记述。这部著作对哈尼语

标准音点的语音记录是非常准确的，这也为哈尼

语语言研究提供了可靠的第一手语料。

二、哈尼族文化研究出版物述评

哈尼族是一个富于想象和创造的民族，

在几千年的发展历史中，创造了绚丽多姿的民族

文化，为人类的文明进步做出了自己的贡献。直

到今天，哈尼族还保存着 古老的神话、传说、

史诗，他们以极丰富的想象力，对天地万物的起

源作了十分生动的描述，艺术地再现了他们所处
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的自然、历史背景和社会生活，表达了他们的宇

宙观、生命观、艺术观和审美观。哈尼族宗教、

哈尼族民间文学、哈尼族民间音乐舞蹈、哈尼族

服饰艺术、哈尼族婚丧礼仪等等，无一不包含着

独特的文化内涵，具有多学科的研究价值和多方

面的艺术鉴赏价值。毛佑全的专著《哈尼族文化

史》（辽宁人民出版社，1994）一书主要从哈尼

族的历史、文化源流、生产工具、生产技术、衣

食住行、婚姻家庭、习俗道德、宗教信仰、文学

艺术等综合方面进行了介绍。根据现有材料可

知，研究哈尼族文化的出版物主要从四个角度去

展现哈尼族的文化成就，即族源、宗教哲学、民

俗及文学艺术。而雷兵的《哈尼族文化史》（云

南民族出版社，2002）全书设计族称、族源、人

口分布、自然概况、原始宗教、文学艺术、生活

习俗、人生礼仪、语言文字、教育及纪年节日

等，基本涵盖了哈尼族文化的各个方面，反映出

哈尼族文化的总体面貌。史军超主编的《哈尼族

文化大观》（云南民族出版社，1999）艺术地介

绍了哈尼族特殊的迁徙文化、梯田文化、茶文

化，宗教习俗、文学艺术、政治军事、教育体

育、新闻出版、科技及生产生活的方方面面。李

克忠的《寨神——哈尼族文化实证研究》（云南

民族出版社，1998）一书之处：“昂玛突”即祭

祀寨神活动，既是哈尼族重视的民俗和节日活

动，又是哈尼族传统文化全部内容的代名词，是

哈尼族文化的象征。杨世华、白碧波主编的《玉

溪哈尼族文化研究》（云南民族出版社，2003

年）介绍了玉溪市哈尼族分布概况、婚姻习俗、

生育丧葬习俗、宗教信仰、梯田文化与生态平

衡、饮食禁忌、节日、农耕活动及教育状况等。

戴庆厦主编的《中国哈尼学第二辑》（民族出版

社，2005）一书从不同角度反映哈尼族社会经

济、文化以及哈尼族地区在现代化进程中的经验

和问题。以上都是综合性的文化研究出版物，下

面从研究哈尼族的各种出版物中以族源、宗教哲

学、民俗及文学艺术四个角度为内容的专著进行

归类评述。

1.族源

少数民族同胞历来重视本民族的族源及迁

徙情况，哈尼族同胞也不例外。从已出版的《哈

尼族简史》（民族出版社，2008）一书中就可以

找到哈尼族的族源及迁徙情况。该书将哈尼族从

原始社会直到社会主义社会的各个历史时期进行

了全面的介绍，并记录了新时期哈尼族文化教育

科技事业的发展情况，是编写组科学规范工作的

共同结晶。

2.宗教哲学

关于哈尼族哲学思想研究的出版物中白玉

宝的《哈尼族哲学思想探索》（云南民族出版

社，1996）和肖万源等主编的《中国少数民族哲

学史》（安徽人民出版社，1992）都认为，哈尼

族的哲学思想处于启蒙阶段。两部著作都介绍了

哈尼族《奥色密色》中哲学思想的萌芽于《哈尼

阿培聪坡坡》中重人生讲友爱的原始哲学思想、

神灵观念的表现等。此外还有关于哈尼族原始宗

教的研究专著《哈尼族自然宗教形态研究》（云

南民族出版社，1995）和白玉宝、王学慧的《哈

尼族天道人生与文化源流》（云南民族出版

社，1998）两书认为，人类史天神的血缘嫡裔，

人的生死存亡和通道困苦都是天神意志外化的结

果；天神全知全能和至真至善的本性，通过血缘

纽带决定了人性本善。

3.民俗

哈尼族文化研究中有很大一部分是关于民

俗的著作。由墨江文化局赵德文等学者编著的《

墨江哈尼族风情录》（云南民族出版社，2011）

客观再现了哈尼人的居所哈尼土掌房、爱情摇篮

烽火楼、卡多支系婚礼、西摩洛支系丧葬、全民

盛宴“米索扎”、祭祀大典“埔玛突”和“矻扎

扎”节以及碧约支系的牛皮大鼓等极具特征的民

俗活动。该书的特点还在于图文并茂，图片与文

字相辅相成，给读者呈现了真实的哈尼族民族活

动。类似的出版物还有黄雁、黄铄编著的《双胞

迷城墨江》（中国旅游出版社，2009）和黄雁编

著的《北回归线上的哈尼人》（云南人民出版

社，2009），这两本书也都是通过图文形式对墨

江县的哈尼人的民俗活动进行记录描述，是了解

哈尼族民俗活动的宝贵资料。
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4.文学艺术

哈尼学者王尔松教授的《哈尼族文化研

究》（中央民族大学出版社，1994）一书收录了

关于哈尼族历史文化、文学艺术、生活习俗等方

面的论文14篇，旨在反映哈尼族文化全貌，助于

读者认识哈尼族并为哈尼族文化研究的深入起到

一点积极作用。学者史军超的专著《哈尼族文学

史》（云南民族出版社，1998）将哈尼族文学发

展的脉络分为窝果奴局文学时代（民族形成期的

文学）、迁徙史诗时代（民族大迁徙时期的文

学）、贝玛文学时代（开拓建设云南高原时期的

文学）以及当代文学（社会主义时期的文学）四

个时期。作者不仅搜集了哈尼族文学每个时期的

经典史诗和神话，还详尽探究分析了其背后的文

化特征和民族内涵。这是哈尼族文学研究中一部

权威的著作。哈尼文化工作者白者黑出版的散

文集《山寨情韵》及新闻集《印象绿春》是从母

语人的主体感受出发，抒发了对本民族文学艺术

的真挚热爱。韩跃红的小书《太阳转身的地

方——墨江之谜》（云南教育出版社，2012）介

绍了哈尼族九个支系聚居的墨江县迷人之处并解

读了回归之城、双胞之家、哈尼之乡的由来，有

一定的文学艺术审美价值。黄绍文、廖国强、关

磊三位学者的合著《云南哈尼族传统生态文化研

究》（中国社会科学出版社, 2013）主要内容包

括了文化与自然生态、生态文化与文化生态、民

族生态文化的学理辨析、民族生态文化研究概

述、民族生态文化研究的未来发展、哈尼族分布

区域与地理环境、哈尼族在不同历史时期的分布

概况等。学者黄绍文致力于哈尼族文化研究20多

年，还先后出版了《诺玛阿美到哀牢山——哈尼

族文化地理研究》、《箐口：中国哈尼族 后的

磨菇寨》、《穿戴神话——哈尼族服饰艺术解

读》三部关于哈尼族文化研究的专著。学者张兴

荣编著的《云南特有民族原生音乐》（云南民族

出版社，1995）一书详细地介绍了红河县、金平

县和江城县等地区哈尼族的原生音乐27首，是关

注哈尼族音乐艺术的重要著作。李元庆主编的《

中国云南红河哈尼族民歌》（云南民族出版

社，2002年）一书精选了红河地区哈尼族农耕节

日歌唱习俗、生老病死歌唱习俗、少儿游戏歌唱

习俗、婚恋歌唱习俗、社交往来歌唱习俗等民间

歌曲306首，还介绍了哈尼族歌唱词的基本特点

和音乐的基本特征。

三、哈尼族研究文献出版与整理的意义

1.有效记录和保存少数民族语言文学资料

“坚持民族平等和语言平等政策，重视各

少数民族传统文化的挖掘、整理、继承和发扬，

是中国政府一贯的政策。”[1]哈尼族研究文献的

出版与整理符合国家和政府对少数民族语言文化

保护的政策，也是这一利于民族发展政策 好的

实证。这些出版物不仅有效地记录和保存了共时

平面的哈尼族研究成果，也将对未来的民族语言

文化保护起到了一定的示范作用。

2.为深入研究哈尼族的语言文化提供了阶

段性资料

我国上世纪50年代曾对国内各个少数民族

语言进行了大规模的调查，其中对哈尼语做详尽

调查记录的学者有戴庆厦、李永燧及王尔松等几

位先生。在他们当时调查记录的基础之上，后辈

学者才能继续研究。比如前辈学者们确定了以云

南省红河州绿春县大寨的哈尼语为标准音，帮助

没有文字的哈尼族制订了拉丁文字，这些举措都

为哈尼语的传播、记录和保存都具有重要意义。

因此，近些年关于哈尼族语言文化研究的出版物

也将为后来学者的哈尼族研究提供了必要的参

考。

3.弘扬民族文化及推动其他民族相关研究

哈尼族研究出版物不仅弘扬了本民族的语

言文化，也为其他少数民族语言文化的研究提供

了一定的学术参考价值。我们 终的目标是建立

一个和谐的民族语言文化社会，哈尼族研究出版

物带来的新视角、新思路能让其他各民族的兄弟

姐妹们继续努力。

*本文系2015年国家社科基金青年项目“墨江白

宏哈尼语参考语法研究”（15CYY044）阶段性成

果。
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张爱玲传奇系列的古典性与现代性张爱玲传奇系列的古典性与现代性

The Classic and Modernity of Eileen Chang’s Legendary Series

[泰国] 徐友莲 

[Thailand] Xu Youlian

 【摘要】 张爱玲40年代的小说，是中国20世纪文学发展到这个时期的一个飞跃。她的现

代小说是贴近新市民的文本，既是通俗的，又是先锋的；既是中国的，又是现代的。张爱玲小说中

对女性全方位的解剖以及对于都市意识的新发现，都具有很强的现代性。在创作手法上，作者既采

用传统的语汇，又兼用意识的流动的写法。这使得其小说随处彰显出与众不同的特色：即以中国古

典小说为根底，又富有极强的市井小说色彩。本文尝试从叙事视角及整个叙事技巧方面探讨张爱玲

小说的古典性与现代性。

 【关键词】 张爱玲；小说；传奇系列；古典性；现代性

Abstract

Eileen Chang’s novel in the 1940s has remarked a great leap forward in the de-
velopment of Chinese literature in the 20th century. Her modern fiction is about the text 
of new citizens which is popular and pioneer, as well as Chinese and modern. Eileen 
Chang’s novel has comprehensive analysis towards women and new discovery in urban 
consciousness that both show distinctive modernity. On the creative approach, author has 
used traditional vocabulary with stream of consciousness as the narrative mode. Novel 
became unique in the way that the distinctive feature of new citizens with the Chinese 
classical as a base. This paper attempts to study the classic and modernity of Eileen 
Chang’s novel by exploring the perspective and skill of her narration.

Keywords:  Eileen Chang; novel; legendary series; classical; modernity
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引言引言

张爱玲的传奇小说是指其40年代中期的

小说作品集,其中包括其代表作《金锁记》、《

倾城之恋》、《沉香屑第一炉香》等作品。这些

小说作品都是她创作颠峰时期的作品，兼具很鲜

明的古典性和现代性。

“传奇”，很容易使人联想到唐传奇和

明传奇，但总归会联想到它与古典文学有关系。

张爱玲的传奇小说似乎也与古典文学有割不断的

联系,但要深入探究张爱玲的叙事文本，则要注

重突出其传奇之奇。传奇本身也具有罕见的、异

想天开的、奇幻的含义，而张爱玲的传奇小说则

不仅仅具有这些表现。本文试从叙事角度和叙事

技巧两个方面揭示二者的关系。

一、叙事视角

张爱玲的传奇系列小说大致可以分为三

类：一类是香港传奇，以《沉香屑第一炉香》为

代表；一类是上海传奇，以《金锁记》为代表

了；还有一类就是所谓双城故事，以《倾城之

恋》为代表。这三类传奇都具备一个显著特点，

就是小说中的故事都关乎一座或两座城市，这也

可以被看作是其传奇小说的一个叙事视角，即都

市发现视角。

（一）都市发现 

其实，都市并非主角。真正的主角是那

些生活在现代都市中形形色色的人物。对设计故

事发生的主要场景时，张爱玲通常会设置两类很

有特色的空间形象：一是人物的居住场所，二是

互相参照的文明地域。

首先分析小说中人物的居住场所。张爱

玲小说中的主人公多数是女性，女性对居所比男

性有更强烈的归属感。张爱玲传奇小说中的人物

通常都分布在古典公馆或是现代洋房这两类不同

的居住场所中。这两类不同的场所正是“古典”

与“现代”的有形对峙。一种就是封闭感很强的

传统意义上的内室：如家族的公馆，后花园，黑

暗的楼上，卧室等等。比如《倾城之恋》中，挤

住在一个旧式大家庭——白公馆中的白流苏，在

她眼里的公馆有这么一点象神仙的洞府：

这里悠悠忽忽过了一天，世上已经过了

几千年。可是这里过了一千年也同一天差不多，

因为每天都是同样的单调无聊。——《倾城之

恋》

这种居室令人窒息，衬托出女主人公寄

居生活的单调乏味和孤苦无依之感。同样阴森的

居所莫过于《金锁记》中囚禁了曹七巧和她子女

终生的充满鸦片烟雾的“楼上”。

与这种传统内室意象相对的则是一类比

较现代的居室，即公寓。在张爱玲的笔下，公寓

是现代城市生活中 基本的空间意象，距“市

声”更近，与电梯、电车等共同构成“城里人的

意识”。公寓给城市人带来的是被“内室”所压

抑了的个人心里空间。因为张爱玲传奇小说中

的“内室”往往是生命受到抑制的悲剧性场所，

比如《金锁记》中“公寓”或性质近似的旅馆都



วารสารฟาเหนือ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   77

对女主人公曹七巧的自我意识起着某种庇护作

用。再如《倾城之恋》中，对于流苏而言，即使

是寄人篱下或是客居旅馆，她也很满足暂时属于

自己的空间。

从上面的分析可以看出，这两类不同的

居住场所下发生的故事，为我们传递了一个总体

信息：即张爱玲传奇小说中展现出的“过渡型社

会的一隅”。所谓过渡型，就是说不完全现代

化，始终摆脱不了传统的底子。这也是为什么这

些小说中的主要人物不是主要活动于酒吧、夜总

会或是舞厅等明显城市空间意象场所中的原因。

它呈现的不是经济学上的现代，而是日常生活的

现代。

此外，再就是作品中带有浓厚的“中国

风情”和“异国情调”空间意象的对比，这也是

张爱玲笔下特有的地域特点。比如上海与香港、

中式建筑与西式建筑、古老的城墙与现代的海

港，等等，两者之间形成一种对照。张爱玲小说

中的“上海系列”和“香港传奇”就是典型范

例。

以《第一炉香》和《倾城之恋》为例，

讲的都是生活在相对传统的环境中的上海女子，

飘洋过海来到相对繁华的香港，从某个纨绔型男

人手中讨取婚姻和爱情的故事。流苏和薇龙都厌

烦了沉闷的传统生活方式，都把香港这个摩登、

杂芜而“洋气”的世界视为“奇”域：对于流苏

与薇龙，“香港”意味着新的开始。可实际上，

在这个现代都市的土壤上，他们仍旧在继续着旧

的梦魇：薇龙“由良而娼”，沉沦了。流苏虽然

结婚了，可也如同走进了“坟墓”——一座没有

爱情的空城。由此可知，“香港传奇”发生在现

代都市香港，实则演绎着上海人的故事，因此“

香港”也被认为是上海的“她者”。真正的“上

海系列”则比前者显得更原汁原味。《金锁记》

是“上海系列”的代表作，不光是只指它发生在

上海，更是因为她揭示了都市文明与人世苍凉的

一种辩证关系。这是一个关于“原欲”的故事，

一个令人惊心动魄的人性变态和人性异化的故

事。

现代的都市是消费型的都市，上海作为

当时的国际大都市，其特点便是“消费膨胀”。

生活在大上海的女性大都与“金钱”有关系，为

了生存或摆阔，她们把婚姻看作是自己获得理想

生活的捷径，把青春作为婚姻的代价，以金钱为

终目的，嫁给了自己并不爱的人。《金锁记》

中形象地勾勒出物欲和财欲很旺的姜二奶奶“曹

七巧”，为了能进入虽然已破败但仍然是贵族大

户的姜公馆，曹七巧嫁给了患骨痨的废人姜二

爷。此外，小说也描写了曹七巧的情欲，在做上

了二奶奶后，畸形的婚姻造成了畸形的性格，使

她对男女情事十分敏感，也自然的将情感集中在

当时她能接触到的惟一男性——三少爷姜季则身

上。然而当情欲得不到满足后，物欲便成为了她

生命的唯一中心， 终用物欲报复情欲，终于沦

落为一个眼中只有金钱没有亲情的恶毒残忍的魔

鬼。她经历了种种人世的不堪后得出的结论就
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是：“人是靠不住的，靠得住的只有钱。”物欲

升腾的都市带给普通市民的更多的是失落、焦

虑，甚至是变态。可以说上海已经不仅仅是一个

都市，而是成为了一种文化——现代化的象征。

（二）传奇叙述者

无论哪个故事，都有一个讲故事的人。

张爱玲的作品里始终存在一个游戏于不同视域之

间、人称模糊的传奇叙述者。这个叙述者是贯穿

在叙述过程中的，没有特定的人称面具，却能使

叙述过渡自如，从而也引导我们从古典走入现

代。像《沉香屑第一炉香》中就有这样的叙述

者：

在故事的开端，葛薇龙，一个极普通的

上海女子，站在（香港华贵住宅区）半山里一座

大住宅的走廊上，向花园里远远望过去。这一

望，完全是葛薇龙的眼光，望出了一个殖民地风

味的奇景，各种不调和的地方背景，时代气氛，

全掺揉在一起，造成一种奇幻的境界，类似 摩

登的电影院。然而却盖于一层仿古碧色琉璃瓦的

白色流线型住宅，美国南部早期风格的石柱、立

体化的南式布置，加上一两件中国摆设，斑竹小

屏风和鼻烟壶及象牙佛像等，是由中国人眼中的

西方豪华家西方人心目中的东方色彩共同构成

的‘奇幻’。”随着薇龙一转身，眼光又转移

了，借助镜像式的反打,“薇龙在玻璃门里瞥见

她自己的影子——她自身也是殖民地所特有的东

西色彩的一部分。……她穿着蓝竹布衫，长齐膝

盖，下面是窄窄的裤脚管，还是满清末年的款

式，把女学生打扮得像赛金花模样，那也是香港

当局取悦于欧美游客的种种设施之一。”——《

沉香屑第一炉香》

就是这样，传奇叙述者毫无痕迹地转换

角度并在小说故事里游走了一番，展示的却是古

典与现代交错的画面，然而这只是表面化的东

西，更为深刻的是在新旧交替的都市文明背景

下，演绎了一幕幕传统女性的现代调情的故事。

张爱玲在《倾城之恋》中重点描写的是范柳原与

白流苏的调情表演。但是，两个主人公的本质却

不同，“柳原意在求欢，流苏意在求生”，范柳

原调情的背后是情感的寄托与宣泄，而白流苏调

情的背后却饱含着生存的焦灼和无奈。对于传统

女性白流苏来说，婚姻是她唯一可以依靠的东

西，是她逃离腐旧唯一的办法。结果是她的确得

到了一桩婚姻，但却是借了战争的成全，因而，

其实她也只是获得了一座“婚姻空城”。白流苏

在新的城市继续着旧的梦，这多少有一些荒凉。

综上所述，张爱玲传奇小说勾勒了在殖

民地半殖民地的现代都市——香港与上海的背景

中，尽力展示人物精神的堕落与不安，展示人性

的脆弱与悲哀。她笔下的这些女性人物都面临着

一个共同的遭遇，正如丹麦作家易卜生的著名作

品《玩偶之家》里的主题“娜拉走后怎样”，张

爱玲传奇小说中的这些人物在逃离所谓的现实之

后却无法在现代都市社会中自立，她们并没有投

向革命，却只选择了通过婚姻来改变现状，却不

想婚姻也是靠不住的，因此整个人生都注定了是
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荒凉的。

二、叙事技巧

张爱玲的传奇小说还表现出既传统又现

代的特点，这是她的小说创作的一个独特的叙事

特点。那么这样的叙事技巧缘何而来？简单地说

是得益于其幼年时受到中西两种文化熏陶的影

响。首先来自她的父母，张爱玲的父亲是一个遗

少式的人物，风雅能文，给了她一些古典文学的

启蒙。而张爱玲的母亲则是一个果敢的新式女

性，敢于出洋留学，敢于冲破封建束缚而离婚，

她西方化的生活情趣以及对文学艺术的品味又影

响了幼年的张爱玲。其次是来自她的个人经历，

张爱玲是在中西合璧的香港接受了大学教育，这

也对她的小说创作产生了很大影响。下面从时空

错落、意向营造和非叙事性话语与对话式叙事话

语三个方面分析张爱玲传奇小说的叙事技巧。

（一）时空错落

张爱玲在《自己的文章》一文中表述了

这样一个观点：“存了心要写出一个旧的东西在

崩坏，新的东西在滋长的时代的，但是不赞成那

种新旧分明的时代观，不喜欢用“善与恶”“灵

与肉”的斩钉截铁的冲突那种古典的写法”。她

还认为，“在时代的高潮到来之前，斩钉截铁的

事物不过是个例外”。因此，这时代还不是产生

一般所说的“时代纪念碑”式作品的时候，“因

为人们还不能挣脱时代的梦魇”。显然，张爱玲

避开了“时间观”的束缚，寻求了一个前后的时

间结合点，表现的也正是这样的交错时期，正如

她说是一种“葱绿配桃红”的形式感，给人更浓

地回味。此外，张爱玲用这种“参差”的形式感

塑造这个时代里的“凡人”——那些不彻底的、

但毕竟是真实的人物，如作者塑造了从腐旧家庭

里走出来，却并没有在战争的洗礼中成为革命女

性的流苏，也塑造出她们作为“现代人”的“虚

伪之中有真实，浮华之中有素朴”的一面。

（二）意象营造

所谓“意象”，也就是在一个个有着色

彩、光泽、声音的物象形态中包含着隐喻、象征

等深层的意蕴。张爱玲的传奇小说中大多有着鲜

亮的视觉效果，善于运用意象化的手法，使许多

原本抽象的东西，如人物的命运、心理、情绪、

感觉等，像一幅幅流动的画面，饱含具体的形

态，这样的意象营造既给小说带来浓郁的诗意，

也有脱离传统的现代性特点。《金锁记》三万多

字的篇幅中，营造出了六种不同含义的月亮。月

亮，是一个在传统文学中常常被引用的意象，但

张爱玲却能推陈出新。

“年青的人想着三十年前的月亮是铜钱

大的一个红黄的湿晕，像朵云在信笺上落了一滴

泪珠，陈旧而迷糊。老年人回忆中的三十年前的

月亮是欢愉的，比眼前的月亮大、圆、白；然

而，隔着三十年的辛苦路往回看，再好的月色也

不免带点凄凉。”——《金锁记》

奇异的意象，独特的词句组合，是张爱

玲传奇小说独有的个性化“言说”。张爱玲曾
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说：“我喜欢素朴，可是我只能从描写现代人的

机智与装饰中去衬出人生的素朴的底子。因此我

的文章容易被人看作过于华靡。”这正是上面所

讲的“参差”法的又一次体现，即繁华的表面掩

盖下是真实的人生世相。 

此外，在张爱玲的传奇作品中，读者还

可以看到许多具有现代意识的创新意象，比如《

倾城之恋》中“墙”的意向就为两位主要人物的

情感走向提供了很好的预设：

在浅水湾饭店旁的一堵墙边，范柳原对

白流苏说：“这堵墙，不知为什么使我想起地老

天荒那一类话。有一天，我们的文明整个的毁掉

了，什么都完了，烧完了，炸完了，坍完了，也

许还剩下这堵墙。流苏，如果我们那时候在这堵

墙下遇见了流苏，墙在这里既是时间的见证，也

是历史的见证，还是爱情的见证，可总有些沧桑

的感觉。”——《倾城之恋》

张爱玲营造这些意象，既有不厌其烦的

袭旧，又有层出不穷的创新，在新旧雅俗之间游

刃有余。而且，无论是传统的还是现代的，无论

是“月亮”还是“墙”，都给人以苍凉之感。张

爱玲正是在这种具有现代意味的意象中，传递了

人物的悲哀。 

（三）非叙事性话语与对话式叙事话语

非叙事性话语指叙述者对故事的理解和

评价或评论，它表达的是叙述者的意识和倾向，

又分为公开的评论和隐蔽的评论。张爱玲的评论

属于后者，但即使隐蔽也熠熠生辉。

“也许每个男子全都有过这样的两个女

人，至少两个。娶了红玫瑰，久而久之，红得变

了墙上的一抹蚊子血，白的还是‘床前明月光’

；娶了白玫瑰，白的便是衣服上的一粒饭黏子，

红的却是心口上的一颗朱砂痣。”——《红玫瑰

与白玫瑰》

这样的评论并不多余，反而会让人更深

刻地理解“婚姻”的涵义。张爱玲小说的传奇系

列其实就是张爱玲与40年代上海市民的一场对

话：

“请您寻出家传的霉绿斑澜的铜香炉，

点上一炉沉香屑，听我说一支战前香港的故

事。”“您先倒上一杯茶---当心烫！您尖着嘴

轻轻吹着它。在烟雾缭绕中，您可以看到……”

。——《沉香屑第一炉香》

就这样，作者把读者引入其中，完全是

与读者对话的形式，让读者轻而易举的进入到小

说情节中去。在张爱玲小说的叙述中又特别强调

上海人与中国人的同一性：“上海人是传统的中

国人加上近代高压生活的磨练。新旧文化种种畸

形产物的交流，结果也许是不甚健康的，但是这

里有一种奇异的智慧。”这既是张爱玲与上海人

的对话，也是与全中国人的对话。她凭直觉也注

意到上海人的根是牢牢植根于中国文化的土壤中

的。这也是她走出上海后“一直在苦苦寻根，可

再没长出新的枝干”的原因。
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三、结语

张爱玲的传奇系列小说以“参差”和“

苍凉”作为一种内涵情感，以“人生安稳”作为

目标，把未实现的“现代”给中国日常生活带来

的种种参差的形态以及在这个时代中延续的中国

普通社会描述了一番。张爱玲与每个人都有一场

对话，这对话不是居高临下的，而是亲切的，我

们可以看到她，她也可以看到我们。在她那里，

我们看到了古典，也看到了现代；在她那里，古

典与现代得到了交流，我们则得到了启示。她的

价值在于她以独特的话语形式，讲述了在新旧更

替的都市现代化进程中，沪港洋场百万人海中的

苍凉梦魇。她以自身独有的才华写出了生逢乱世

的绝世苍凉，提升了现代通俗文学的品格，为现

代都市文学寻找到了真正的灵魂，为观照人类的

存在感提供了一种历史维度。她写的那些琐碎与

日常，也许正是属于我们每个人的，读她的作

品，有一种悲哀，同时是欢喜的，因为你和作者

一同饶恕了他们，并且抚爱那受委屈的。
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