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บทคัดยอ
การศกึษาวจิยัในครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาลกัษณะการใชภาษาเพือ่

สรางอารมณขันในนิทานพื้นบานขนาดสั้น “เจี้ยกอม” ศึกษาตามแนวอรรถ
ศาสตรและวจันปฏบิตัศิาสตร จากการศกึษานิทานพืน้บานขนาดสัน้ “เจีย้กอม” 
จาํนวน 57 เรือ่งทีร่วบรวมไวในสารานกุรมวฒันธรรมไทยภาคเหนอื ผลการศกึษา
พบวามีการใชภาษาเพื่อสรางอารมณขันตามแนวอรรถศาสตร มีการใชคําพอง
ความหมาย คําหลายหนาที่ และคําพองเสียง และพบวามีการใชภาษาเพื่อสราง
อารมณขนัตามแนววจันปฏบิตัศิาสตร คอื มกีารใชวจันกรรมตรง วจันกรรมออม 
และความหมายบงชี้เปนนัย

คําสําคัญ:  เจี้ยกอม  อารมณขัน  อรรถศาสตร  วัจนปฏิบัติศาสตร
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Abstract
This research was purposed to study language usage for 

creating humour in the short folklore (Jiakom) based on a Semantics 
and Pragmatics approach. The result appeared that from analyzing 
dialogues in 57 short folklore Jiakom) from the Northern Thai 
encyclopedia, there was language usage for creating humour used 
Semantically, they were Synonymy Polysemes and Homophones. 
And there was language uage for creating humour used Pragmatical 
they were Direct speech act, In direct speech act and Implication.

Keywords: Short Folklore, Humour, Semantics, Pragmatics
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บทนํา
คนไทยเปนชาติทีม่อีารมณขนัและแสดงอยูตลอดเวลาในรูปแบบท่ีหลาก

หลายต้ังแตอดีตถึงปจจุบันการแสดงอารมณขันของคนไทยมีทั้งแสดงออกทาง
อาการลอเลยีน ภาพวาดลอเลยีน และแสดงออกดวยถอยคาํ ไมวาจะอยูในภาวะ
ใดก็ตามลวนสามารถใชอารมณขันไดทั้งสิ้นเพราะการมีอารมณขันเปนวิธีการ
หนึ่งที่สามารถชวยผอนคลายความตึงเครียดไดเปนอยางดี เฉกเชน “เจ้ียกอม” 
ซึง่เรือ่งเลาหรอืนทิานขนาดสัน้โดยมากจะเปนเรือ่งเลาขาํขนัและมแีงทีเ่ปนเรือ่ง
สัปดนเล็กนอย “เจี้ยกอม” จึงเปนวรรณกรรมทองถิ่นของคนลานนาอันเกิดจา
การหลอหลอมมาจากพื้นฐานชีวิตความเปนอยู ประเพณี ความเชื่อ ตลอดจน
ทัศนคติของคนลานนา ซึ่งสะทอนเกี่ยวกบัภาษาและวัฒนธรรมหลายดาน ดังนี้

ดานภาษา เจี้ยกอมมีการใชภาษาที่เพี้ยนไปตามการออกเสียงของคน
ทองถิน่ขอความบางตอนมกีารใชภาษาทีต่รงไปตรงมาไมออมคอม หรอืขอความ
บางตอนมีการใชภาษาท่ีไมครบตามหลักไวยากรณแตคนฟงก็สามารถเดาไดถูก 
อาจเนื่องมาจากคนในสังคมเดียวกันยอมมีจิตใตสํานึกแบบเดียวกันอันเปนสวน
สําคัญในการเช่ือมโยงใหสามารถเขาใจขอความท่ีขาดตอนได เจ้ียกอมอาจเปน
เรื่องที่คงที่หรือเปนเรื่องท่ีมีการเปลี่ยนแปลงการคงท่ีก็จะคงที่ในแงที่ถูกบันทึก
เปนลายลักษณอักษรไว หรือเปนเร่ืองท่ีมีการเปล่ียนแปลงในสวนของการถาย
ทอดเจี้ยกอมก็สามารถเพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนใหเขากับสภาพสังคมปจจุบันได  
 ดานวัฒนธรรม เจี้ยกอม เปนภาพสะทอนอยางเดนชัดของคนลานนาที่
มีวิถีชีวิตที่ผูกพันอยูกับพุทธศาสนาเปนอันมาก จึงมีเรื่องการลอเลียนพระภิกษุ
อยูไมนอย แตการลอเลยีนในทีน่ีก้เ็ปนการลอเลยีนอยางมขีอบเขตและไมมเีจตนา
ที่จะลบหลูพุทธศาสนาแตอยางใด อีกท้ังสะทอนใหเห็นถึงสภาพสังคมในอดีต 
โครงสรางของสงัคม คานยิม ความเชือ่ และกฏเกณฑของสงัคม และอาจบงบอก
ถึงเรื่องราวและพฤติกรรมของบุคคลในดานตางๆ เชน เรื่องที่เกี่ยวของกับพี่เขย
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นองเมียนัน้ กเ็ปนเร่ืองท่ีใชเตอืนคนในครอบครัวใหตระหนักถงึเร่ืองความสัมพนัธ
ใกลชิดของวัยหนุมสาวซ่ึงมีเพียงมานศีลธรรมบางๆมาก้ันไวเทานั้นและท่ีสําคัญ
เจีย้กอมยังเปนเคร่ืองสานความสมัพนัธในหมูคณะไดอกีทางหน่ึงดวย (สารานุกรม
วัฒนธรรมไทยภาคเหนือ เลม 4, 2542: 1,660)

ทัง้น้ีการทีผู่รบัสารจะเขาใจในจดุมุงหมายของแตละเรือ่งราวของ “เจ้ียกอม” 
ทีส่ือ่ความเพ่ือใหผูฟงเกิดความขบขันสนกุสนานไดเพราะการสรางใหเกดิอารมณ
ขันหรือตลกนั้นเปนการเลนกับความหมายซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีความไม
สอดคลอง การผดิความหมาย และความสมัพนัธระหวางเหตกุารณสองเหตกุารณ
ทีไ่ปดวยกันไมได ทฤษฎีกลุมนีเ้ชือ่วาสิง่ทีท่าํใหขบขันไดนัน้เกิดจากการผิดความ
คาดหมายในสิ่งหนึ่ง เชน คาดหมายวาจะมีเหตุการณบางอยางเกิดขึ้นตาม
ประสบการณที่เคยพบมา แตเหตุการณที่เกิดขึ้นกลับเปลี่ยนไปอยางไมคาดคิด
ซึ่งจะทําใหเกิดความขบขันทันที (Blistein, 1990: 564-593, อางถึงใน สปน 
ตนัโสภณ, 2548: 28-30) ซึง่หลักการน้ีผูวจิยัตระหนักวาหากมองอีกมมุหน่ึงทาง
ดานความหมายทางภาษาศาสตรหรือที่เรียกวา ทฤษฎีอรรถศาสตร เปนทฤษฎี
ทีก่ลาวถึงการศึกษาความหมายในภาษาดานความรูเรือ่งรูปภาษาและความรูเรือ่ง
ความหมาย เชน คําพองเสียง (homophones) จึงทําใหความหมายคาดเคลื่อน
จึงเกิดอารมณขันได ดัง เจ้ียกอมเร่ือง “นํ้าพริกคิง นํ้าพริกฮา” (สารานุกรม
วัฒนธรรมไทยภาคเหนือ เลม 4, 2542: 1,687) ความวา…
 ในฤดูเก็บเกี่ยวชาวบานก็ออกไปชวยกันลงแขกเกี่ยวขาว พอพักกลาง
วนักน็าํอาหารมาลอมวงกนิกนัมหีนุมเปนเพือ่นกนัสองคน เมือ่ถงึเวลาอาหารตาง
กแ็กะขาวหอออกมาวาง เพ่ือนคนหน่ึงบอกวา “นีน่ํา้พริกฮา”  อกีคนบอกวา “นี้
นํ้าพริกขิง” บังเอิญชายอีกคนหนึ่งเดินเขามาไดยินไมชัดนัก จึงกลาววา
 “นํ้าพริกฮา นํ้าพริกคิง ก็กินตวยกันกาบา” (นํ้าพริกขา นํ้าพริกเอ็ง ก็
กินดวยกันซีวะ)
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 จากขอความดังกลาวขางตนคําวา “ฮา (ปลารา) กับ ฮา” และ “ขิง กับ คิง” 
มีเสียงใกลเคียงกันแตความหมายตางกัน แตเมื่อพิจารณาในบริบทสนทนาเรื่อง
นี้แลวจึงเปนสื่อสรางอารมณขันแกผูฟงหรือผูอานได นอกจากนี้ยังเชื่อมโยงถึง
การใชความหมายทางทฤษฎีวัจนปฏิบัติศาสตรซึ่งเปนทฤษฏีวาดวยเรื่องการ
ศกึษาการใชภาษาในการส่ือสารและเปนการศึกษาดานความหมายโดยนําปจจัย
เชนผูรวมสนทนาและสถานการณในการใชภาษามารวมพิจารณาในการใหคํา
อธิบายความหมาย เชน วัจนกรรมความหมายโดยนัย ทําใหเกิดอารมณขันไดดัง 
เจี้ยกอมเร่ือง “ขาวเย็น (ขาวเหนียวคางคืน)” (สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาค
เหนือ เลม 4, 2542: 1,671) ความวา ... 
 ลูกเขยทํางานหนักตั้งแตเชาถึงเย็นมิหนําซ้ําแมยายยังเหลือขาวเย็นให
กินทุกมื้อลูกเขยทนไมไหวจึงปรึกษากับเมียเพื่อหาทางแกไข รุงเชาพอสามีออก
ไปทํางานแลว ลูกสาวก็เดินระโหยออกจากหองนอน

ลูกสาว  :  บไหวแลวแม ผัวขามันกิ๋นเขาเย็น มันกวนขาทึงคืน
  (ไมไหวแลวแมสามีของหนูเขากินขาวมื้อเย็นจึงรบกวน 
  เรื่องหลับนอนท้ังคืน)
แม        :   มันกิ๋นเขาเย็นแลวมันเปนจะอี้กูคืนเลยกาอีหนอย
  (มันคกึคักเชนนี้ทุกคืนที่กินขาวคางคืนหรือ)
ลูกสาว   :   กูคืนเลย แลวกอคืนฮุงตวยนาแม
  (ทุกคืน  แลวก็กวนทั้งคืนอีกดวย)
เย็นวันนั้นพอลูกเขยกลับจากทํางาน  มาถึงบาน  แมยายก็บอกลูกเขยวา
แม        :   ลูกจายอี่แม  วันนี้กิ๋นเขาอุนเตอะเนอ  อี่แมจะเอาเขาเย็น
  ไวหื้อปออี่หนอย
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 จากขอความดังกลาวขางตนเปน วัจนกรรมความหมายนัย คือ การใช
ความหมายทีเ่ปนเจตนาของผูพดูซึง่ไมสอดคลองกบัขอเทจ็จริงท่ีผูพดูตองการจะ
สือ่สาร หรอืเปนไปไมไดในความเปนจริงเพ่ือบรรลุวตัถปุระสงคบางประการของ
ผูพดูคอืเจตนาของลกูสาวอยากบอกแมวาสามตีองฝนทานขาวเยน็หรอืขาวทีท่ิง้
ไวคางคนืไมไหวเพราะมคีวามเหนยีวมาก ทานไมอรอย และมคีวามหมายโดยนยั
ในบทสนทนาแฝงอยูคือ ลูกสาวบอกแมวาถูกสามีรบกวนเร่ืองการหลับนอนท้ัง
คนืจงึทาํใหรางกายออนเพลีย สาเหตุเพราะสามีกนิขาวเย็นทกุวนั จงึทําใหมแีรง
มาก แมยายเมื่อไดฟงดังนั้นก็บอกเขยวา “ลูกจายอี่แม วันนี้กิ๋นเขาอุนเตอะเนอ 
อีแ่มจะเอาเขาเยน็ไวหือ้ปออีห่นอย” หมายถงึวนันีใ้หกนิขาวทีเ่พิง่นึง่เสรจ็ใหมๆ  
เถอะ สวนขาวทีเ่ยน็จะเกบ็ไวใหพอตาทาน ซึง่แมยายมเีจตนาแฝงอยากใหพอตา
รบกวนเร่ืองหลับนอนทั้งคืน

ดวยลักษณะเดนทางดานภาษาดังในนิทานพ้ืนบานขนาดส้ัน “เจ้ียก
อม”ดังกลาวนั้น ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาวิเคราะหลักษณะการใชภาษาเพื่อสราง
อารมณขนัในนทิานพืน้บานขนาดสัน้ “เจีย้กอม” โดยศกึษาตามแนวอรรถศาสตร
และวัจนปฏิบตัศิาสตรซึง่จะทําใหลักษณะการใชความหมายเพ่ือสรางอารมณขนั
มีหลักการและเปนรูปธรรมมากขึ้น  

วัตถุประสงคของการวิจัย
 1. เพือ่ศึกษาลกัษณะการใชภาษาเพือ่สรางอารมณขนัในนทิานพืน้บาน
ขนาดสั้น “เจี้ยกอม” การศึกษาตามแนวอรรถศาสตร

2. เพือ่ศึกษาลกัษณะการใชภาษาเพือ่สรางอารมณขนัในนทิานพืน้บาน
ขนาดสั้น “เจี้ยกอม” การศึกษาตามแนววัจนปฏิบัติศาสตร
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ขอบเขตของการวิจัย
 การวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยศึกษาเฉพาะนิทานพื้นบานลานนาที่มีขนาดสั้น 
“เจ้ียกอม” จํานวน 57 เรื่อง  ซึ่งรวบรวมไวในสารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาค
เหนอื เลม 4 เทานัน้ โดยคัดเลอืกศกึษาเฉพาะเจีย้กอมทีไ่มมคีาํไมสภุาพหรอืไมมี
คําหยาบโลนในเรื่องเพศมากเกินไป 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ทําใหเห็นลักษณะการใชภาษาเพื่อสรางอารมณขันในนิทานพื้นบาน

ขนาดสั้น “เจี้ยกอม”  
ตามแนวอรรถศาสตร

2. ทําใหเห็นลักษณะการใชภาษาเพื่อสรางอารมณขันในนิทานพื้นบาน
ขนาดสั้น “เจี้ยกอม”  ตามแนววัจนปฏิบัติศาสตร

นิยามศัพท
เจี้ยกอม หมายถึงเรื่องเลาหรือนิทานขนาดสั้นโดยมากจะเปนเรื่องเลา

ขําขันและมีแงที่เปนเรื่องสัปดนเล็กนอย
อารมณขัน หมายถึงศิลปะการใชภาษาในนิทานพื้นบานขนาดสั้น 

“เจี้ยกอม” ที่มุงใหผูอานอมยิ้ม   เกิดความขําขัน ตลก และ สนุกสนาน
 อรรถศาสตร หมายถึงการศึกษาศาสตรทางภาษาที่มีเนื้อหาสาระ
ครอบคลุมเรื่องการศึกษากฎเกณฑการกลายความหมายคํา ความหมายของวลี 
และความหมายของประโยค โดยการศึกษาความหมายจากรูปภาษาไมไดนํา
ปจจัย เชน บริบทการใช ความรูความเขาใจของผูใชภาษา หรือสถานการณใน
การใชภาษารวมในการพิจารณาดวย
 วัจนปฏิบัติศาสตร หมายถึงการศึกษาความหมายของภาษาที่สื่อสาร
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หรือการใชภาษาโดยอาศัยบริบทหรือ context คือ นําปจจัย เชนผูรวมสนทนา
และสถานการณในการใชภาษามารวมพิจารณาในการใหคําอธิบายความหมาย
ดวย  

วิธีดําเนินการวิจัย
 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับทฤษฎีอรรถศาสตร 
(Semantics) และ ทฤษฎีวัจนปฏิบัติศาสตร (Pragmatics) 

2. เก็บขอมูลและศึกษานิทานพื้นบานลานนาที่มีขนาดส้ัน “เจ้ียกอม” 
จํานวน 57 เรื่องที่รวบรวมไวในสารานุกรมวฒันธรรมไทยภาคเหนือ เลม 4 จาก
ทั้งหมด 354 เรื่อง โดยคัดเลือกเรื่องที่ไมใชคําไมสุภาพหรือคําหยาบโลนในเร่ือง
เพศมากเกินไป

3. ขั้นตอนการวิเคราะหขอมูล
นําขอมูลที่ไดคัดเลือกมาศึกษาวิเคราะหลักษณะการใชภาษาเพื่อสราง

อารมณขันตามแนวทฤษฎีอรรถศาสตร เรื่อง การจําแนกกลุมคําโดยใชความ
หมายเปนเกณฑ ตามแนวคิดของ เพียรศิริ วงศวิภานนท (2550:307-318) และ
ทฤษฎีวัจนปฏิบัติศาสตร เรื่องวัจนกรรม ตามแนวคิดของ เซอรล (Searle, 
1992:57-61) และตามแนวคิดของไกรซ (Grice, 2550 : 32-35)  

ทฤษฎีอรรถศาสตร เรื่อง การจําแนกกลุมคําโดยใชความหมายเปน
เกณฑ

ความหมายของคําสามารถนํามาเปนเกณฑในการจาํแนกกลุมคําไดเปน 
7 กลุม คือ 

1. คําพองความหมาย (synonyms) คือ คําที่มีรูปตางกัน แตมีความ
หมายคลายคลึงกัน เชน พอ-บิดา, เงิน-สตางค
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2. คําแยงความหมาย (antonyms) คือ คําที่มีความหมายตรงกันขาม 
หรือขัดแยงกัน เชน ลึก-ตื้น, กวาง-แคบ

3. คําพองรูป (homonyms) คือ คําที่มีรูปเหมือนกัน แตมีความหมาย
แตกตางกัน เชน คําวา “ยก”

ความหมายหลัก ทําใหสูงขึ้น =   เขาจะยกหนนุพืน้โบสถขึน้
  อีกหนอย”
ความหมายเปรียบ  ทําใหเห็นเดนขึ้น =  ผมจะหยิบยกความดีของ
  เขามากลาวกอน
4.  คาํพองเสยีง (homophones) คอื คาํท่ีมเีสยีงเหมอืนกัน แตรปูแตก

ตางกัน เชน เชน คา-ขา-ฆา, ได-ดาย
5.  คาํหลายหนาที ่(polysemes) คอื คาํคาํเดียวกันทีม่คีวามหมายแกน

เอื้อไปใชในการทําหนาที่ทางไวยากรณไดหลายอยาง เชน    
    ประโยคที่ 1 = เขาซื้อที่มาอีกแปลง (ที่ดิน-นาม)
 ประโยคที่ 2 = เขาช้ีที่เกิดเหตุใหตํารวจ (สถานท่ี-นาม)
 ประโยคที่ 3 = คุณแมอยูที่บาน  (อันดับ-นาม) 

6.  คําลูกกลุม (hyponyms) และ คําจากลุม (superordinate) คือ คํา
ทีม่คีวามหมายถงึสิง่ตางๆ ซึง่มคีณุสมบัตบิางประการรวมกนั จนทาํใหจดัเปนกลุม
เดียวกันได เชน    

ก.  เครื่องเรือน
 ข.  ตู  เตียง  โตะ  เกาอี้

7.  คําขัดกัน (incongruity) คือ คําที่เกิดจากการนําคําที่มีความหมาย
แยงกันมารวมเขาไวในถอยคําเดียวกัน เปนเหตุใหประโยคท่ีกลาวออกมาไมได
ความหมาย แมจะไมผิดไวยากรณ เชน
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 ก.  เขาคอยๆ ยองเขาไปอยางเด็ดเดี่ยว
 ข.  ทารกนี้ไดเห็นโลกมารวมรอยป

ทฤษฎีวัจนปฏิบัติศาสตร เร่ือง วัจนกรรม 
 เซอรล (Searle, 1992: 57-61) กลาววา วัจนปฏิบัติศาสตรสามารถ
กระทํากิจออมดวยการใชรูปภาษาใหแตกตางไปจากเดิม เชน หากพูดวา “ชวย
ปดไฟใหหนอยนะคะ” ถือวามีวัจนปฏิบัติเปนการขอรอง ซึ่งถือเปนวัจนกรรม
ตรงแตหากพูดวา “เปดไฟใหหนอยไดไหมคะ” ถือวา เปนวัจนปฏิบัติตรงเปน
คาํถาม แตม ีวจันกรรมออมเปนการขอรอง แบงวจันกรรมออกเปนประเภทตางๆ 
ดังนี้

1. วัจนกรรมตรง (Direct illocutionary Acts) เปนการใชรูปภาษาให
ตรงจดุประสงคทีต่องการสือ่ เชน ใชรปูแบบของการอธบิายเปนการบอกเลา, ใช
รปูแบบของประโยคคําถามเพ่ือถามคําถาม หรอืใชรปูแบบของประโยคคําส่ังเพือ่
ทําใหเปนคําสั่งหรือการขอรอง
 2. วัจนกรรมออม (Indirect illocutionary Acts) เปนการใชรูปภาษา
ทีไ่มตรงกับจดุประสงคทีต่องการส่ือ เชน ใชรปูประโยคคําถามเพ่ือทาํใหเปนการ
ขอรอง เชน “เปดไฟใหหนอยไดไหม” เปนตน

3. วจันกรรมตามตวัอกัษร (Literal Speech Acts)  เปนการใชรปูภาษา
ที่ผูพูดหมายความอยางที่พูด หมายถึงขอเท็จจริงโดยท่ัวไป เชน หากพูดวา “ฉัน
อิม่แลว” หลงัจากท่ีรบัประทานโดนัทไป 8 ชิน้ สือ่ความวาผูพดูหมายความอยาง
ที่พูดจริง

4. วจันกรรมไมตรงตามตวัอักษร (Non literal Speech Acts) เปนการ
ใชรปูภาษาท่ีผูพดูอธบิายสิง่ใดส่ิงหนึง่ โดยผานการไตรตรองมาอยางดดีวยถอยคาํ
ที่เปนเท็จและเปนไปไมได เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคบางประการ เชน เมื่อผูพูด
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รูสึกหิวมาก อาจจะพูดวา “ฉันกินวัวทั้งตัวไดเลยนะตอนนี้” ในความเปนจรงิ
ผูพูดไมสามารถรับประทานวัวท้ังตัวได แตผูพูดจงใจใชถอยคําที่เปนเท็จเพ่ือ
สื่อสารกับผูอื่นวาตอนนี้ตนรูสึกหิวมากจริงๆ

ไกรซ (Grice, 2547: 32) กลาววา ถอยคําสามารถบอกความหมายนัย
เรยีกวา ความหมายบงชีโ้ดยนยั  (Implicature) โดยทีม่สีาระสาํคญัสามประการ
ที่มีความเก่ียวของกับความหมายบงชี้เปนนัย ดังนี้

1. ความหมายบงชี้เปนนัย  ไมไดเปนสวนหนึ่งของถอยคํานั้นๆ
2. ความหมายบงชี้เปนนัย  ตองไมเปนผลมาจากถอยคํานั้นๆ เพราะสิ่ง

ทีเ่ปนผลมาจากการพดูถอยคาํนัน้เรียกวา ความหมายบงชีเ้ปนนยั หากเราพูดวา 
“แมทอดปลา” เราสามารถบงชีเ้ปนนยัไดวา เยน็นีเ้ราจะมีปลาเปนกบัขาวม้ือเย็น 
เปนตน

3. เราสามารถตีความหมายนัยไดมากกวาหน่ึงความหมาย หรือ อาจจะ
ไดความหมายนัยที่แตกตางกันออกไปหากถอยคํานั้นๆอยูในบริบทที่ตางกัน

กลาวสรุป วัจนกรรมตรง คือ ความหมายที่เปนเจตนาของผูพูดซ่ึง
สอดคลองกับความหมายประจํารูปภาษาเชน รปูประโยคคําส่ัง ผูพดูมีเจตนาพูด
สั่งเพื่อใหปฏิบัติตาม เปนตน วัจนกรรมออม คือความหมายที่เปนเจตนาของ
ผูพูดไมสอดคลองกับความหมายประจํารูปภาษา เชน ประโยคคําถาม แตผูพูดมี
เจตนาทักทายผูฟง เปนตน สวนความหมายบงชี้โดยนัย คือรูปภาษาและความ
หมายไมไดเกีย่วของกนั เราสามารถตคีวามหมายนยัไดมากกวาหนึง่ความหมาย 
หรืออาจจะไดความหมายนัยที่แตกตางกันออกไปหากถอยคํานั้นๆ อยูในบริบท
ที่ตางกัน เปนตน
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ผลการวิจัย
1. ลักษณะการใชภาษาเพ่ือสรางอารมณขันในนิทานพื้นบานขนาดสั้น 

“เจี้ยกอม”: การศึกษาตามแนวอรรถศาสตร พบวามี คําพองความหมาย 
คาํหลายหนาที ่และการใชคาํพองเสยีง เพือ่สรางอารมณขนัตามแนวอรรถศาสตร 
ดังตัวอยางผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้

1.1. การใชคําพองความหมาย เพียรศิริ วงศวิภานนท (2545:307-
318) กลาวสรปุคาํพองความหมายคอื คาํทีม่รีปูตางกนั แตมคีวามหมายคลายคลงึกัน 
เชน พอ-บิดา, เงิน-สตางค เปนตน ดังตัวอยางผลการวิจัยจาก เจ้ียกอม เรื่อง 
“ลูกชายตีพอเมียบถูก” (สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ เลม 4, 2542: 
1,670) มีการใชคําพองความหมาย คําวา “ถูก” ดังนี้

หลังจากท่ีแตงงานกันแลว นอยแกวก็ยายลงมาอยูบานเมีย เพื่อมา
ชวยพอเมียกบแมเมยีทํางาน วนัหนึง่นอยแกวกบัเมยีเกดิทะเลาะกันจนถงึขัน้ลง
ไมลงมือ พอตาไดยินจึงเขาไปหาม

พอตา   :   เยี๊ยะอยางอี้มันบดีนาผัวอีหนอย มึงต๋ีเมียกอเตากับตี๋
  อี่ปอเนอ (ชกเมียก็เหมือนชกพอ)
  ฝายลูกเขยกําลงัโมโหสุดขีด จงึสงกําปนเขาปากพอตา
  เต็มแรง จนพอตากระเด็น ตกจากชานบานไปกองอยู
  กับพื้น
พอตา :   ลกูจายตีป๋อเมยี  มนัไปถกูจะใด (ลกูเขยตอยพอตา จะ
  ถูกไดอยางไร)
ลูกเขย : ถูกบถูกก็ตกไปปูนละ
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จากเร่ืองดังกลาวขางตน จะเห็นวามีคํา พองรูป (Homonymy) 
ปรากฏอยู คือคําวา “ถูก”  ในที่นี้เปนคําพองรูป หมายถึงการท่ีคํามีรูปภาษาที่
เหมือนกัน และมีความหมายที่หลากหลายมากกวาหนึ่งความหมาย แตความ
หมายท่ีหลากหลายน้ันไมมคีวามสัมพันธกนั และไมสามารถโยงหาความสัมพันธ
กันได  เปนความบังเอิญทางภาษาเทานั้น เพราะคําวา “ถูก” ในประโยคท่ี 1 วา 
“ลูกจายตี๋ปอเมีย มันไปถูกจะใด”  “ถูก” คํานี้หมายถึง ว. จริง ชอบ เหมาะสม 
ไมผดิ สวนคาํวาในประโยคท่ี 2 “ถกู” ในประโยค “ถกูบถกูกต็กไปปูนละ” “ถกู” 
คํานี้หมายถึง ก. โดน แตะตอง สัมผสั เปนการใชคําพองความหมายเพื่อสราง
อารมณขันอีกลักษณะหน่ึง 

1.2 การใชคาํหลายหนาที ่เพยีรศิร ิวงศวภิานนท (2545: 307-318) 
กลาวสรุปคําหลายหนาท่ี คือคําคําเดียวกันท่ีมีความหมายแกนเอื้อไปใชในการ
ทําหนาที่ทางไวยากรณไดหลายอยาง ดังตัวอยางผลการวิจัยจากเจี้ยกอม เรื่อง 
หนอไมแก (สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ เลม 4, 2542: 1,668) มีการใช
คําหลายหนาที่คําวา “หนุม” ดังนี้ 

มคีรอบครัวหนึง่ หลงัจากท่ีผูเปนแมตาย พออาศัยอยูกบัลกูสาวสอง
คน พอเห็นวาลูกสาวอายุควรจะตองมีคูครองแลว พอจึงหารือกับลูกวา  

พอ :   ลูกกอใหญ ดีเอาผัวแลว ปอจะหื้อเอาคนขางบานเฮานี่
  แหละ มันเปนคนมั่งมีหมั่นลูกจะไดสบาย บเดือดฮอน 
  มันเฒาไปหนอยบเปนหยัง
ลูก :   เฮาบใครได มันเฒาแลว ขาเจาบไดฮักเปนตวย
พอ   :   ตี้วามันเฒาไปหนอยนั้นก็แตอยู แตมันกอเกยเปนคน
  หนุมมากอนลู ลองไปกึดหื้อดี เมื่อไดเวลาอาหารเย็น 
  ลูกสาวก็ยกสํารับมาใหพอ
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พอ  :   วันนี้มีแกงหนอกอ
ลูก   :   มีกะ อยูในถวยหั้นลอ เปดผอและ
พอ   :   มันยังมีกาไม เยี๊ยะใดเอาไมฮวกมาแกงหื้อปอกิน
ลูก   :  ตะกอนไมหมูนี้มันกอเกยหนุมเหมือนกันลู

จากขอความดังกลาวขางตน จะเห็นวามีคําหลายหนาที่ปรากฏอยู 
คือ คําวา “หนุม” คําหลายหนาที่หมายถึง คําที่ความหมายแกนเอื้อใหนําไปใช
ในการทําหนาที่ทางไวยากรณหลายอยาง เชน พอ :  ตี้วามันเฒาไป หนอยนั้นก็
แตอยู แตมันกอเกยเปนคนหนุมมากอนลู ลองไปกึดหื้อดี “หนุม” คํานี้ใชกับคน
หมายถึง ชายที่มีอายุยังไมมากยังจัดวาเปนวัยรุนอยู สวน ลูก : ตะกอนไมหมูนี้
มันกอเกยหนุมเหมือนกันลู “หนุม” คํานี้ใชกับตนไมหมายถึง ไมไผที่มีอายุยังไม
มากเน้ือไมยังออนอยูสามารถนํามารับประทานเปนอาหารได เชน หนอไม ใน
เรื่อง พอตองการใหลูกสาวแตงงานกับคนที่มีฐานะดี แตเปนคนที่สูงอายุกวาซึ่ง
พอไดใหเหตุผลวา คนสูงอายุเหลานี้แตกอนก็เคยผานการเปนวัยรุนมากอน ซึ่ง
ลูกสาวไมคอยพอใจนักแตก็ไมกลาเถียงพอตรงๆ เย็นวันหน่ึงจึงนําไมฮวก หรือ 
(ไมรวก) มาแกงใหพอกนิ เมือ่พอเปดสาํรบัดพูบแกงไมรวกเปนทอนๆ จงึถามลกู
วาทาํไมถงึทาํเชนนี ้ลกูจงึตอบผูเปนพอวา “ตะกอนไมหมูนีม้นักอเกยหนุมเหมอืน
กันลู” คือ ไมรวกเหลานี้ กอนหนานี้มันก็เคยเปนหนอไมออนๆ มากอน เพื่อให
พอเขาใจตนวาไมอยากแตงงานกับคนแกฉันใดก็เหมือนพอที่ไมสามารถกินแกง
ไมรวกแกๆ ไดฉันนั้นเน่ืองจาก ไมรวกเหลานี้มันไดผานชวงเวลาท่ีสามารถนํามา
เปนอาหารไดแลว ก็เหมือนคนเมื่อผานวัยเจริญพันธุหรือวัยหนุมสาวมาแลว
นั่นเอง เปนการใชคําหลายหนาที่เพื่อสรางอารมณขันอีกลักษณะหนึ่ง

1.3 การใชคําพองเสียง เพียรศิริ วงศวิภานนท (2545: 307-318) 
กลาวสรุปคําพองเสียง คอื คอืคําทีม่เีสียงเหมือนกัน แตรปูแตกตางกัน ดงัตัวอยาง
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ผลการวิจัย จาก เจี้ยกอม เรื่อง บใจโงเจา ควาย  (สารานุกรมวัฒนธรรม-ไทย
ภาคเหนือ เลม 4. 2542: 1,660) มีการใชคําพองเสียง คําวา “ประมาณ” กับ 
มาน, คําวา “แนนอน” กับ “นอน” และคําวา “โง” กับ “โง” ดังนี้ 

ชาวบานคนหนึ่งไปแจงความเรื่องควายหาย เมื่อพบกับปลัดอําเภอ
ซึ่งเปนคนกรุงเทพฯ จึงรีบยกมือขึ้นไหว

ชาวบาน   : ไหวสาเจา ขาเจาควายหาย
ปลัด  :    หายประมาณกี่โมงละ
ชาวบาน   :    บใจควายมานเจา ควายปู 
ปลัด   :    หายแนนอนหรือ
ชาวบาน   :    บอไดนอนเจา นั่งผอ
ปลัด  :   (โมโห) ไอโง
ชาวบาน   :   บใจโงเจา ควาย

จากขอความดังกลาวขางตนเปน คาํพองเสยีง (Homophones) คอื 
ในประโยคที่วา “หายประมาณกี่โมงละ” คําวา “มาณ”  คํานี้ ออกเสียงเหมือน
คําวา “มาน” ที่เปนภาษาถิ่น หมายถึง ตั้งทอง  ชาวบานจึงส่ือความวา ไมใช
ควายเพศเมีย แตเปนเพศผู

คําวา “นอน” ในประโยค “หายแนนอนหรือ” หมายถึง ว.จริงแท 
เที่ยงแท สวนคําวา “นอน” ในประโยค “บอไดนอนเจา นั่งผอ” หมายถึง 
ก.เอนตัวลงกับพื้นหรือที่ใดๆ 

คําวา “โง” ในประโยค “ไอไง” หมายถึง ไมฉลาด สวนคําวา “โง” 
ในประโยค “บใจโงเจา ควาย” หมายถึง ภาษาถิ่นเหนือ โง หมายถึง วัว  
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จากการใชคําพองความหมายทั้ง 3 คู ขางตน สามารถสรางอารมณ
ขันใหผู ฟงหรือผู อานไดอีกลักษณะหนึ่ง ซึ่งลักษณะน้ีขึ้นอยูกับบริบทของ
สถานการณคุนเคยการใชภาษาระหวางผูพูดและผูฟงดวย

2. ลักษณะการใชภาษาเพ่ือสรางอารมณขันในนิทานพื้นบานขนาดสั้น 
“เจ้ียกอม” การศึกษาตามแนววัจนปฏิบัติศาสตร พบวามีการใชวัจนกรรมตรง 
วัจนกรรมออม และการใชความหมายบงชี้โดยนัย ดังตัวอยางผลการวิเคราะห
ขอมูล ดังน้ี 

2.1 การใชวัจนกรรมตรง (Direct illocutionary Acts) เซอรล 
(Searle, 1992: 57-61) กลาวสรุปวัจนกรรมตรง คือ เปนการใชรูปภาษาใหตรง
จุดประสงคที่ตองการสื่อ ดังตัวอยางผลการวิเคราะหขอมูลจาก เจี้ยกอม เร่ือง ขมุกับนาย
อําเภอ (สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ เลม 4, 2542: 1,660) ดังนี้ 

วันนี้นายอําเภอคนใหมออกตรวจทองท่ี เพื่อไตถามทุกขสุขของ
ราษฎร บงัเอญิมแีมวคนหน่ึงเดนิผานมาทาทางเหน่ือยออน นายอาํเภอจึงทกัทาย

นายอําเภ :  ลุกบานมากา (มาจากบานหรือ)
แมว  :  ครับ
นายอําเภอ :   บานสูอยูตางใด (บานของคุณอยูที่ไหน)
แมว   :   อยูสูงครับ 
นายอําเภอ  : สูงมอกใด (สูงแคไหน)
แมว  :  สูงขนาดครับ (สูงมากครับ)
นายอําเภอ : มนัสงูมอกใดลํา้เหลอื (มนสงูมากมายแคไหนนะ)
แมว  : สูงมอก ผอลงมาหันนายอําเภอตั๋วเตาหมา
  เนี่ยกะครับ (สูง ขนาดที่มองลงมาเห็นทานนาย
  อําเภอตัวเทาสุนัขครับ)
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จากขอความดังกลาวขางตนเปน วจันกรรมตรง คอื เปนการใชความ
หมายทีเ่ปนเจตนาของ  ผูพดูซึง่สอดคลองกบัความหมายประจาํรูปของประโยค
ทกุคาํ ไมมคีวามหมายโดยนัย คอื เปนการสนทนาโตตอบผูพดู กบัผูฟงตามปกติ
แตในทายประโยคสนทนา แมว มีการแฝงวัจนกรรมออมแสดงความรําคาญ ที่
นายอําเภอซักถามมากเกินไป จึงบอกวาบานของตนอยูสูงมากๆ ถามองลงมา
ทีร่าบจะมองเห็นนายอําเภอตัวเทาสนุขั ซึง่เปนหลักการใชภาษาอยางมีปฏิภาณ
ไหวพริบของชาวบาน ซึ่งสรางอารมณขันไดเปนอยางดี 

2.2 การใชวัจนกรรมออม (Indirect illocutionary Acts) เซอรล 
(Searle, 1992: 57-61) กลาวโดยสรุป วัจนกรรมออม คือ เปนการใชรูปภาษา
ทีไ่มตรงกับจดุประสงคทีต่องการส่ือ เชน ใชรปูประโยคคําถามเพ่ือทาํใหเปนการ
ขอรอง เชน “เปดไฟใหหนอยไดไหม” เปนตน ดงัตวัอยางผลการวิเคราะหขอมูล 
จากเจ้ียกอม เรื่อง อี่สมกับนอยมี (สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ เลม 4, 
2542: 1,673)   ดังนี้ 

มชีายหญงิคูหนึง่ ฝายชายบวชเรยีนแลว ชือ่นอยม ีฝายหญงิชือ่อีส่ม 
ทั้งสองเปนเพื่อนบานกัน วันหนึ่งบังเอิญมาพบกัน ทั้งสองคุยกันดังนี้

นอยมี   :  ฮาหื้อซาวบาท ไปนอนกับฮาบอ
  (ขาจะใหยี่สิบบาทไปนอนกับขาไหม)
อี่สม   :  บานอยมี หยังมาดูถูก  กูบยอมเนอกูจะไปบานแก
  (ดูถูกกันเกินไป เขาไมยอมนะนี่)
นอยมี   :  อั้นฮาหื้อหาสิบบาท (งั้นขาจะใหหาสิบบาท)
อี่สม   :   ดถูกูกัน๋ลํา้ไปตึงบยอมนา (ดถูกูกนัเกนิไป เขาไมยอมนะน่ี)
นอยมี   :   อั้น รอยนึ่ง (งั้นเอาไป รอยหนึ่ง)
อี่สม   :   ผางฮาย กั๋วเปนหันใส
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นอยมี   :   อั้น เอาไปเลย สองรอย
อี่สม   :  (พูดเสียงออน)  ตี้ไหนหนะ

จากขอความดังกลาวขางตนเปน วัจนกรรมออม คือ การใชความ
หมายทีเ่ปนเจตนาของผูพดู ซึง่ไมสอดคลองกบัความหมายประจาํรูปของประโยค 
ในเรือ่งทีย่กมาเปนตวัอยางนี ้เปนเร่ืองของ นอยมกีบันางสม กาํลงัสนทนากันถงึ
เรือ่ง นอยมอียากหลบันอนกบันางสม จงึตกลงกนัเรือ่งราคาคาตวั ซึง่ในตอนแรก
นางสมก็ไมยอมเพราะจํานวนเงินทีน่อยมเีสนอน้ัน ยงันอยอยูแตเมือ่นอยมเีสนอ
จาํนวนเงินเปนทีพ่อใจของนางสมแลวนางสมจงึตอบตกลงแตการตอบตกลงของ
นางสมนั้นไมไดเปนการตอบรับตรงๆแตตอบรับโดยการถามวา “ตี้ไหนหนะ” 
หรอื “ทีไ่หนละ” แทนการตอบรบัวา “ตกลง” เปนการใชรปูประโยคคาํถามเพือ่
ตอบรับ คือ “ตี้ไหนหนะ” (ที่ไหนละ) ซึ่งเปนหลักการใชภาษาอยางมีปฏิภาณ
ไหวพริบของชาวบานเพราะผูอานหรือผูฟงจะคลอยตามประโยคตนๆ ที ่นางสม 
พยายามปฏิเสธการหลับนอนกับ นายนอยม ีต้ังแตแรก แสดงถึงการรักนวลสงวน
ตวัมาก แตทายสุดสถานการณกห็กัมุมตอนจบ จงึสรางอารมณขนัไดเปนอยางดี 

2.3 ความหมายบงชีโ้ดยนยั ไกรซ (Grice, 2547: 32) กลาวโดยสรุป 
ความหมายโดยนัย   คือ รูปภาษาและความหมายไมไดเกี่ยวของกัน เราสามารถ
ตคีวามหมายนยัไดมากกวาหนึง่ความหมาย หรอื อาจจะไดความหมายนยัท่ีแตก
ตางกันออกไปหากถอยคํานั้นๆอยูในบริบทท่ีตางกัน เปนตน ดังตัวอยางผลการ
วเิคราะหขอมลู จาก เจ้ียกอม เรือ่ง จางปาก (เปรีย้วปาก) (สารานกุรมวฒันธรรม
ไทยภาคเหนือ เลม 4, 2542: 1,684) ความวา...

พี่เขยเห็นนองเมียนารักอวบอัดขึ้นทุกวัน ก็พยายามที่จะเขาหาเมื่อ
มโีอกาส วนัหนึง่เมยีพาพอแมไปวดั พีเ่ขยกแ็กลงทาํเปนนอนละเมอเขาไปในหอง
นองเมีย พอคลําเจอนองเมียก็รีบกอดลวนลามทันที
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นองเมีย :   อายจายๆ เขามาเยี๊ยะหยัง
พี่เขย : อายกั่ง
นองเมีย  :   กั่งจะไดสูบมูลี
พี่เขย :  อายจางปาก

จากขอความดังกลาวขางตนเปน ความหมายบงชี้โดยนัย คือ การ
ใชความหมายที่เปนเจตนาของผูพูด ซึ่งไมสอดคลองกับเท็จจริงท่ีผูพูดตองการ
จะสื่อสาร หรือเปนไปไมไดในความเปนจริงเพื่อบรรลุวัตถุประสงคบางประการ
ของผูพูด คือในเร่ืองนี้พี่เขยแกลงละเมอเขาไปในหองของนองเมีย เพื่อที่อยาก
จะเขาไปหลบันอนดวย แตจะเขาไปบอกตรงๆ หรอืปลกุปลํา้เลยกไ็มกลากระทาํ 
จึงแกลงทําเปนละเมอแลวสูบบุหรี่เขาไป นองเมียสงสัยจึงถามวาคนละเมอสูบ
บุหรี่ไดอยางไร พี่เขยจึงตอบวา ที่ตนสูบบุหรี่เพราะเปรี้ยวปากเพื่อบอกเปนนัย
ใหนองเมียรูวาตนมวีตัถุประสงคอยางไรการใชความหมายบงชีโ้ดยนยัลักษณะน้ี 
สามารถสรางอารมณขันไดสําหรับผูที่มีความเขาใจในบริบทของสถานการณซึ่ง
ผลการวิเคราะหขอมูลสวนใหญจะมีความหมายแฝงในเร่ืองเพศทั้งส้ิน

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล 
จากผลตัวอยางการวิเคราะหขอมลูขางตนพบวา มปีระเด็นการใชภาษา

เพือ่สรางอารมณขนัในนทิานพืน้บานขนาดสัน้หรอื “เจีย้กอม” ตามทฤษฎอีรรถ
ศาสตรวาดวยเร่ืองการจําแนกกลุมคําโดยใชความหมายเปนเกณฑเพื่อสราง
อารมณขันนั้น พบวา มีการใชคาํพองความหมาย (synonyms), คําหลายหนาที่ 
(polysemes), และการใชคําพองเสียง (homophones) ซึ่งพบประเด็นที่นา
สังเกตหลายประการ คือ ลักษณะของคํา ในบทสนทนา มีลักษณะคลองจอง อัน
เปนศิลปะความงามทางภาษา สื่อวาคนไทยลานนาในอดีตเปนคนเจาบทเจา
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กลอน มีการใชกลวิธีแตงนิทานพ้ืนบานขนาดส้ันหรือเจี้ยกอม ใหมีความขําขัน 
สนุกสนานอันเปนเอกลักษณของ “เจี้ยกอม” แตทั้งนี้ หากวิเคราะหแตเพียง
ความหมายของภาษา เชน ความหมายของคํา ความหมายของวลี และความ
หมายของประโยคเพียงเทานั้น โดยไมไดนําปจจัย เชน บริบทการใชและความรู
ความเขาใจของผูใชภาษามารวมพิจารณาดวย ก็คงมิไดสรางอารมณขันใหแก
ผูฟงหรือผูอานอยางถึงอรรถรสมากนัก

ดวยประเดน็ท่ีนาสงัเกตดงักลาว จงึสอดคลองกบัผลการวเิคราะหขอมลู
ลกัษณะการใชภาษาเพือ่สรางอารมณขนัในนทิานพืน้บานขนาดสัน้ หรอื เจีย้กอม 
ตามทฤษฎีวัจนปฏิบัติศาสตรวาดวยเรื่องวัจนกรรมนั้น พบวามีลักษณะเดนการ
ใชวจันกรรมตรง วจันกรรมออม และการใชความหมายบงชีโ้ดยนัยเปนหลัก ทัง้น้ี
ผูวจิยัสงัเกตวา คนไทยมนีสิยัเกรงใจเปนเอกลกัษณประจาํชาต ิจงึทาํใหการดาทอ 
วารายแบบตรงไปตรงมา หรือดาฉินนินทาแบบถึงเลือดถึงเนื้อไมคอยมีมากนัก 
กอปรกับคนไทยเปนคนขี้เลน สนุกสนาน มีอารมณขันในทุกภาวะการณได 
จึงถายทอดภาษาในนิทานพ้ืนบานขนาดส้ันหรือเจ้ียกอมออกมาในลักษณะมี
ความหมายบงชี้โดยนัยเปนหลักเกือบทุกเร่ือง ซึ่งในบางเร่ืองโดยเฉพาะเร่ือง
สัปดนทางเพศอันเปนลักษณะเดนของเจี้ยกอมดวยนั้น ลักษณะนิสัยของคนใน
สงัคมและวฒันธรรมไทยตัง้แตอดตีถงึปจจบุนัไมสามารถกลาวเรือ่งเพศอยางเปด
เผยได 

อยางไรก็ตามการศึกษาลักษณะการใชภาษาเพื่อสรางอารมณขันใน
นทิานพ้ืนบานขนาดส้ัน“เจ้ียกอม”ในครัง้นีเ้ปนการศึกษาเฉพาะเร่ืองเพียงจํานวน 
57 เทานั้น ที่ไดรวบรวมไวในสารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคเหนือเลม 4 จาก
ทั้งหมด 354 เรื่อง โดยคัดเลือกเรื่องที่ไมใชคําไมสุภาพหรือคําหยาบโลนในเร่ือง
เพศมากเกนิไป จากผลการวเิคราะหขอมลูทัง้หมดพบลกัษณะการใชภาษาเพือ่สราง
อารมณขนัในนิทานพ้ืนบานขนาดส้ันหรือเจ้ียกอม ตามแนวตามทฤษฎีอรรถศาสตร
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และวจันปฏบิตัศิาสตรในรปูแบบทีห่ลากหลายดงัทีไ่ดนาํเสนอขางตน และผูวจิยั
ยังตระหนักวา “เจ้ียกอม” คือ เรื่องขําขันของชาวลานนาที่สามารถเปนเรื่อง
สะทอนใหเห็นถึงสภาพชีวิตความเปนอยูของคน และวัฒนธรรมลานนาทองถิ่น
ในอดีตไดเปนอยางดีจึงควรคาแกการศึกษาในรูปแบบลักษณะคติชนวิทยา 
วัฒนธรรมศึกษา ดานอื่นตอไป 
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