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(ก) 

บทบรรณาธิการ 

 ด้วยสาขาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม       
มุ่งมั่นที่จะให้นักศึกษาได้ค้นคว้าหาความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับภาษาและวรรณคดีไทย จึงได้จัดทําวารสาร         
อักษราพิบูลเพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ อีกท้ังเพื่อให้เกิดการศึกษาทางภาษาและวรรณคดีไทย
ซ่ึงนับวันย่ิงจะลดน้อยถอยลงในสังคมไทย 
 บทความวิจัยท่ีปรากฏในวารสารอักษราพิบูลนี้ส่วนใหญ่เป็นผลงานของนักศึกษาสาขาภาษาไทย 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต รหัส ๕๔ ทางสาขาภาษาไทยมีความประสงค์ท่ีจะเผยแพร่องค์ความรู้อันเกิด 
จากการวิจัยทางภาษาและวรรณคดีไทยให้ออกไปอย่างกว้างขวางซึ่งบทความเหล่านี้อาจก่อให้เกิดประเด็น
ทางความคิดท่ี มีประโยชน์ ต่อการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยต่อไปในอนาคต  ส่วนบทความพิ เศษ                   
เรื่อง คือ แนวคิดทางจักรวาลวิทยาของคนไทยสมัยอยุธยาในไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีสและ
องค์ประกอบหลักของการเขียนบทความวิชาการทางวรรณกรรมนั้น เป็นบทความพิเศษที่เขียนโดย 
อาจารย์ภัครพล แสงเงิน เป็นการนําเสนอความรู้เรื่องโลกศาสตร์ในสมัยอยุธยาผ่านวรรณกรรมโลกศาสตร์
สําคัญ คือ ไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีสไตรภูมิสมัยอยุธยาและข้อเสนอแนะในการเขียนบทความ
วิชาการทางวรรณกรรม  
 ภาพปกวารสารนี้เป็นจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์ภายในอุโบสถวัดราชบูรณะ อําเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลกซ่ึงตัวละครบางตัวมีลักษณะพิเศษบางประการที่แตกต่างไปจากจิตรกรรมฝาผนัง         
เรื่องรามเกียรติ์ วัดพระศรีรัตนาศาสดารามและมีความน่าสนใจศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาพจิตรกรรม
กับวรรณคดีไทยอย่างมาก 
 วารสารอักษราพิบูลฉบับนี้ถือเป็นฉบับแรกของสาขาภาษาไทย คณะบรรณาธิการจึงหวังว่า            
อักษราพิบูลฉบับนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ท่ีรักและสนใจศึกษาด้านภาษาและวรรณคดีไทยเป็นอย่างย่ิง 

 
บรรณาธิการ 

 

 

 
 

 



(ข) 

สารบัญ 

เรื่อง          หน้า 

แนวคิดทางจักรวาลวิทยาของคนไทยสมัยอยุธยาในไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีส 
ภัครพล  แสงเงิน         ๑ 

การวิเคราะห์ภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมจากสํานวนไทยที่เกิดใหม่    
กฤติยา จําแนกทรัพย์, จิรประภา สามารถ และชุลีพร สังข์คํา    ๔ 

การศึกษาขนมไทยในงานพิธีจากสารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคกลาง เล่มท่ี ๑ – ๑๕ 
 กุลรุจี ปานมี, ณัฐณิชา แสงดารา และปวีณา พ่ึงเพ็ง     ๒๑ 

การศึกษาวิเคราะหค์วามเป็นครูของ “ครูปิยะ” ในนวนิยายเรื่องครูบ้านนอก   
ฐิติมา สุติ, นริสราอ้นจร และนัฐวินันท์ จันทร์หอม       ๒๙ 

การศึกษาวิเคราะห์การตั้งชื่อนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
ศิริรัตน์ อุบลรัตน์, สุกัญญา เทพภูตา และแสงจันทร์ รักป้อม    ๔๓ 

การศึกษาการใช้คําลักษณนามของนักศึกษาสาขาวชิาภาษาไทย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
เรณู ดีโต, ศิริพร น้ําหมื่นไวย์ และสุนิสา สายโสภา     ๕๑ 

การศึกษาเพลงมาร์ชประจําโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  
กฤษณะ พัสสงคราม, จิรพงษ์ อุบลเจริญ และเดชา ชาวดง    ๖๑ 

การศึกษาการใช้คําลักษณนามของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโดยสุ่มโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี                   
และโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม                                   
พัชรี บัวขํา, ภัทรา ยิ้มแย้ม และธนวัฒน์ สมใจ      ๗๑ 

 
 
 



(ค) 

สารบัญ 

เรื่อง          หน้า 

การศึกษาเปรียบเทียบการใช้คําทับศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย 
และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
ชฎาพร แจ่มจ้อย, พัชราภรณ์ ตาคําไช และสุภาพร  ครองสิน     ๘๐ 

การศึกษาวิเคราะห์การยอพระเกียรติในโคลงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรี  
กฤษฎา  เกตุแก้ว, ภาคิน  สุขจันทร์ และโสภณ  สีสุกใส      ๘๙ 

การศึกษาวิเคราะห์หลักธรรมที่ปรากฏในวรรณคดีเรื่องกาพย์พระไชยสุริยา 
สุกัญญา  อินทโชติ, สุภัทรา  ฉิมพลี และสุมาลี  เจริญภาพ    ๑๐๑ 

การวิเคราะห์ภาษาภาพพจน์ท่ีปรากฏในวรรณกรรมเรื่อง ลีลาวดี  
ชลลดา พรมเสนา, สุธารัตน์ นาคแจ่ม และโสภา บุญจวง     ๑๑๑ 

การวิเคราะห์ภาพพจน์ท่ีปรากฏในเพลงลูกทุ่งของสุนารี  ราชสีมา  
บํารุง เรือนงาม , ยุพารัตน์ บุญยิ้ม และวรรณิดา ยอดเถื่อน              ๑๒๑ 

การศึกษาวิเคราะห์การเขียนคําศัพท์ในนิตยสารวันรุ่น I like 
วิปัศย์ บุญอ่วม, วราพล  พรามพิทักษ์ และวีระชัย  ยอดเถื่อน              ๑๓๐ 

องค์ประกอบหลักของบทความวิชาการทางวรรณกรรม 
ภัครพล  แสงเงิน                            ๑๔๓ 
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 จากสมุดภาพไตรภูมิ

ยาท่ีปรากฏชัดเจ
อักษรทั้งเล่มและ
ถาของพระยาธรร
คัญว่าในสมัยอยุธย

วิทยานิพนธ์ของข้าพ
คราะห์ วิทยานิพนธ
ย่างยิ่งว่า บทความนี

มยัอยุธยาในไต
ปารีส 

ศาสตร์ มหาวิทยา

มิสมัยอยุธยา 

จนนั้น ปรากฏเพี
ะภพภูมิต่างๆ เหมื
รมปรีชา(แก้ว)สมั
ยาก็มีไตรภูมิท่ีเปน็

พเจ้าผู้เขียนสมัยที่ศึก
ธ์ศิลปศาสตรมหาบั
นี้จะก่อให้เกิดการต่อ

ตรภูม ิ

ภัครพล  แส
าลัยราชภัฏพิบูลสง

พียงแต่สมุดภาพไ
มือนกับไตรภูมิกถ
มัยรัตนโกสินทร์ไ
นตัวเล่มเช่นเดียวกั

กษาระดับปริญญาโท
บัณฑิต สาขาวรรณค
อยอดทางความคิดเกี

งเงิน*
 

งคราม  

ตรภูมิ         
ถาของ 
ตรภูมิ        
กนั 

ท เรื่อง          
คดีไทย 
ก่ียวกับ       
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 ไตรภูมิ
กรมศิลปากรพิม
ไม่ปรากฏนามผู้แ
แต่งขึ้นในช่วง พ
เรื่องพระพุทธเจ้
สัตบริภัณฑ์ นรก
จักรวาล มหาพรห
 

                         
๑ ผู้เขียนเห็นว่า ถ้า
กับชาติตะวันตกโดย
๒ เป็นที่รู้จักกันในชื่
น้ําอมฤต (น้ําที่ผู้ใดไ

ภาพ ปกไตรภูมิฉบับ

มิฉบับหอสมุดแห่ง
มพ์เผยแพร่เมื่อ พ
แต่งแต่งด้วยคําปร
.ศ. ๒๑๕๘-๒๓๑
้า ๕ พระองค์ในภ

กภูมิและสวรรค์ เป็
หมเทพราชทอดเล

                         
าจะชี้ชัดลงไปน่าจะแ
ยเฉพาะประเทศฝรั่งเ
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มุดแห่งชาติกรุงปารีส
พ์ผนวกกับรามเกียรติ
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การวิเคราะห์ภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมจากสํานวนไทยที่เกิดใหม่๑ 

กฤติยา จําแนกทรัพย์, จิรประภา สามารถ และชุลีพร สังข์คํา 
สาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

บทคัดย่อ 

 ความมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้าเพื่อวิเคราะห์ภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมจาก 
สํานวนไทยที่เกิดใหม่ท่ีปรากฏตามงานวิจัยของท่านอาจารย์ต่อศักด์ิเกษมสุขและจากสื่อทางอินเตอร์เน็ต         
เป็นต้นโดยคณะผู้วิจัยได้รวบรวมสํานวนเกิดใหม่ไว้เป็นจํานวน ๑๖๑ คําเพื่อวิเคราะห์ภาพสะท้อนสังคม
และวัฒนธรรมจากสํานวนไทยท่ีเกิดใหม่ท้ังหมดไว้ ๖ ด้านคือ ๑.ภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมด้าน 
ครอบครัว  ๒.ภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมด้าน เศรษฐกิจ ๓.ภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมด้าน 
การเมืองการปกครอง ๔.ภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมด้าน ภาษา ๕.ภาพสะท้อนสังคม และ
วัฒนธรรมด้านค่านิยม และ ๖. ภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมด้านประเพณี ภาพสะท้อนที่ปรากฏ
มากท่ีสุดในสํานวนเกิดใหม่ คือลําดับท่ี ๑ ภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมด้านค่านิยม ลําดับท่ี ๒     
คือภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมด้านเศรษฐกิจ ลําดับท่ี ๓ คือ ภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมด้าน 
ภาษา ลําดับท่ี ๔ คือ ภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมด้านการเมืองการปกครอง ลําดับท่ี ๕ คือ            
ภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมด้านครอบครัว และลําดับท่ี ๖ คือภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรม
ด้านประเพณ ี

 

คําสําคัญ   :   สํานวนไทยที่เกิดขึ้นใหม่ , ภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
๑ งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาระเบียบวิจัยทางภาษาไทย โดยมีอาจารย์สมเกียรติ ติดชัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 



บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 สํานวนไทยเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและสืบทอดมาเป็นเวลาช้านานจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันถือได้ว่า
เป็นมรดกทางภาษาที่งดงามยิ่งเพราะเป็นคําพูดท่ีกลั่นกรองขึ้นมาด้วยความสละสลวยเป็นถ้อยคําท่ีคม
คายกะทัดรัดและเข้าใจได้ง่ายสามารถเปลี่ยนจากคําพูดท่ียาวๆ ให้สั้นลงแต่ไม่ได้ทําให้ความหมาย
เปลี่ยนแปลงไปเลยแต่กลับทําให้เข้าใจได้ง่าย และมองเห็นภาพได้อย่างชัดเจน สํานวนจึงเป็นสื่อกลาง 
ในการติดต่อสื่อสาร ถ่ายถอดความคิด อารมณ์ ความรู้สึกได้เป็นอย่างด ี

 คนไทยนับต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้น จะเห็นได้ว่าเป็นคนที่มีนิสัยตลกขบขันเจ้าบทเจ้ากลอน
ชอบคิดและประดิษฐ์ถ้อยคําออกมาใช้ประกอบกับคนไทยมีท้ังภาษาพูดและภาษาเขียนเป็นของตนเอง
มาเป็นเวลาหลายร้อยปี จึงทําให้มีการคิดคําและสํานวนใหม่ๆ มาใช้ในชีวิตประจําวันอยู่เสมอ ซ่ึงสํานวน
ต่างๆ ท่ีคิดค้นขึ้นนั้นได้แฝงไว้ด้วยข้อคิด คําสอนและปรัชญาที่เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตท้ังในส่วนที่
เป็นส่วนตน และส่วนรวม 

 สํานวนไทยที่เกิดขึ้นนอกจากจะเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดความคิด อารมณ์ ความรู้สึก 
และแฝงไปด้วยปรัชญาคําสอนแล้ว สํานวนไทยยังได้เป็นสิ่งที่ช่วยบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ และเป็นภาพ
สะท้อนสังคมในแต่ละยุคสมัยของไทยได้เป็นอย่างดีและเมื่อสังคมและวัฒนธรรมไทยมีการเปลี่ยนแปลง
ไปตามยุคสมัย สํานวนไทยก็มีการเกิดขึ้นใหม่เพื่อบันทึกและสะท้อนภาพเหตุการณ์ทางสังคมเหล่านั้น 
ซ่ึงโดยรวมแล้วเป็นลักษณะของการปรับเปลี่ยนสํานวนเดิมท่ีมีอยู่แล้วในบางส่วน และเพิ่มเติมส่วนใหม่
เข้ามา เพื่อให้เข้ากับเหตุการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นเหล่านั้นเช่น สํานวนเดิมว่า “รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี” 

ปัจจุบันก็แปลงสํานวนเดิมนี้ให้เข้ากับเหตุการณ์สังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่เป็นสังคมไอทีว่า“รักวัวให้ผูก 
รักลูกให้ไอแพด" เป็นต้น 

 ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาข้างต้นนี้ จึงทําให้ผู้วิจัยต้องการที่จะรวบรวมและวิเคราะห์ถึงภาพ
สะท้อนสังคมและวัฒนธรรมที่เกิดจากสํานวนไทยที่เกิดใหม่นี้ เพื่อจะได้ทราบถึงที่มาและได้เห็นถึงภาพ
สะท้อนสังคมอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพื่อวิเคราะห์ภาพสะท้อนสังคมจากสํานวนไทยที่เกิดใหม ่

วิธีการดําเนินงานวิจัย 

 ๑.  ขึ้นเตรียมการ 

  ๑.๑ ประชุมปรึกษาหารือในกลุ่มเพื่อที่จะหาหัวข้อและแนวทางในการทํางานวิจัย 

  ๑.๒ ศึกษางานวิจัยท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัยท่านอื่นๆ ได้ศึกษาค้นคว้าไว้เพื่อเป็น   
แนวทางในการทํางานวิจัย 

  ๑.๓ ปรึกษาอาจารย์เพื่อขอคําแนะนําแนวทางในการทํางานวิจัย 

  ๑.๔ เขียนโครงร่างงานวิจัย  



 ๒.  ขั้นรวบรวมข้อมูล 

  ๒.๑  ศึกษาและรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับสํานวนไทย 

  ๒.๒  ศึกษาและรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับสํานวนไทยที่เกิดใหม่ 
  ๒.๓  ศึกษาและรวบรวมเอกสารเกี่ยวภาพสะท้อนสังคม 

  ๒.๔  ศึกษาและรวบรวมงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับสํานวน             
 ๓.  การวิเคราะห์ข้อมูล 

  ๓.๑  คัดเลือกภาพสะท้อนสังคมจากสํานวนไทยที่เกิดใหม่จํานวนทั้งสิ้น ๑๖๑ สํานวน 

  ๓.๒  วิเคราะห์สํานวนไทยที่เกิดใหม่ตามกรอบทฤษฎีท่ีได้กําหนดไว้ไปตามลําดับ 

 ๔.  สรุปและอภิปรายผล 

  ๔.๑  สรุปผลการศึกษาค้นคว้า 

  ๔.๒  อภิปรายผลการศึกษาค้นคว้า 

  ๔.๒  ข้อเสนอแนะ 

 ๕.  การนําเสนอข้อมูล 

  ผู้วิจัยจะนําเสนอผลงานศึกษาค้นคว้าโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ ซ่ึงเป็นลักษณะของ
งานวิจัยแบบคุณภาพ 

วิเคราะห์ภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมจากสํานวนไทยที่เกิดใหม ่

 การศึกษาวิเคราะห์ภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมในสํานวนที่เกิดใหม่ได้กําหนดที่จะ
พิจารณาภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมในสํานวนเกิดใหม่ท้ังหมด ๖ ด้าน ดังต่อไปนี้ 
  ๑.  ภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมด้านครอบครัว  
  ๒.  ภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมด้านเศรษฐกิจ  
  ๓.  ภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมด้านการเมืองการปกครอง  
  ๔.  ภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมด้านภาษา  
  ๕.  ภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมด้านค่านิยม  
  ๖.  ภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมด้านประเพณี  
 กบนอกกะลา  สํานวนเดิม กบในกะลาครอบ 

 ที่มา  เป็นชื่อของรายการสารคดีท่องที่ต่อยอดความรู้ของบริษัท ทีวีบูรพา จํากัดจึงเป็น
ท่ีมาของสํานวน “กบนอกกะลา” 

 ปรากฏภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมด้านเศรษฐกิจเพราะบริษัททีวีบูรพาเป็นบริษัท         
ท่ีผลิตรายการโทรทัศน์ ประเภทสารคดีและสื่อสิ่งพิมพ์ในการประกอบธุรกิจเพียงอย่างเดียว  

  
 
 
 



 กบในคุก   สํานวนเดิม กบในกะลาครอบ 

 ที่มา  ปรากฏในเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์เป็นการให้สัมภาษณ์ของหัวหน้า
พรรคประชาราช สาเหตุจากการแก้ไขพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งใหม่จึงทําให้นักการเมืองไม่สามารถ
ย้ายออกจากพรรคเก่าแล้วไปสมัครในพรรคใหม่ได้ทัน ทําให้ไม่สามารถกระทําการใดๆ ได้ในทาง
การเมือง จึงเป็นที่มาของสํานวน “กบในคุก” 

 ปรากฏภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมด้านการเมืองการปกครองเพราะการแก้ไขพระราช
กฤษฎีกาการเลือกตั้งใหม่จึงทําให้นักการเมืองไม่สามารถกระทําการใดๆ ได้ในทางการเมือง 

 กลิ้งครกตกภูเขา  สํานวนเดิม กลิ้งครกขึ้นภูเขา 

 ที่มา เป็นการกล่าวถึงหัวข้อ “นางเอกเจ้าน้ําตาแห่งวงการบันเทิงไทย” ซ่ึงผู้บรรยายได้
กล่าวว่า “ดาราเจ้าบทบาทเหล่านี้ สามารถบีบน้ําตาได้ง่ายย่ิงกว่ากลิ้งครกตกภูเขา” จึงเป็นที่มาของ
สํานวน “กลิ้งครกตกภูเขา” 

 ปรากฏภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมด้านเศรษฐกิจเพราะเป็นการประกอบอาชีพอย่างหนึ่ง
ท่ีสามารถสร้างรายได้ให้กับนักแสดงได้  

 ปรากฏภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมด้านค่านิยมเพราะดาราต้องแสดงบทบาทสมมุติเพื่อ
ประกอบอาชีพของตน 

 กินบนเรือน ขี้บนศาลอาญา    สํานวนเดิม  กินบนเรือนขี้บนหลังคา 

 ที่มา เกิดจากสังคมมีการคอรัปชั่นและการติดสินบนกันมากในปัจจุบันจึงเป็นที่มาของ
สํานวน “กินบนเรือน ขี้บนศาลอาญา” 

 ปรากฏภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมด้านเศรษฐกิจเพราะเงินเป็นสิ่งสําคัญสามารถซื้อได้
ทุกอย่างและเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการดํารงชีวิต 

 ปรากฏภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมด้านการเมืองการปกครองเพราะเกิดจากการ
คอรัปชั่นและรับสินบนของเจ้าหน้าท่ี 

 ก่อร่างสร้างชาติ    สํานวนเดิม ก่อร่างสร้างตัว  

 ที่มา ปรากฏในบทความของนักเรียนที่ ใช้นามปากกาว่า “ศิตาลี” ซ่ึงได้กล่าวถึง
วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังเว็บไซต์ขึ้นเพื่อเป็นการนําเสนอข้อมูลและเรื่องราวของวิถีไทยในรูปแบบ    
ต่างๆ ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบผ่านเว็บไซต์ถึงเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย จึงเป็นที่มาของสํานวน          
“ก่อร่างสร้างชาต”ิ 

 ปรากฏภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมด้านการเมืองการปกครองเพราะเป็นการกล่าวถึง
เรื่องราวการปกครองในสมัยอดีต 

 ปรากฏภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมด้านค่านิยมเพราะกระตุ้นให้คนไทยหันมารักชาติ 
และทราบถึงประวัติความเป็นมาว่ากว่าท่ีจะมาเป็นผืนแผ่นดินไทยมีความเป็นมาอย่างไร 

  
 



 ก่ิงทองใบหนาด สํานวนเดิม ก่ิงทองใบหยก  
 ที่มา เป็นสํานวนที่ได้มาจากการตอบกระทู้ของเว็บไซต์สยามดาราออนไลน์ในหัวข้อข่าว
ของ ภราดร ศรีชาพันธ์ ท่ีกําลังคบหากับ นาตาลี เกลโบวา อดีตนางงามจักรวาลท่ีผู้อ่านข่าวหลายคนมี
ความคิดเห็นว่า ภราดรไม่เหมาะกับนาตาลี จึงเป็นที่มาของสํานวน “กิ่งทองใบหนาด” 

 ปรากฏภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมด้านภาษาเพราะเป็นการล้อเลียนทางภาษา 

 ปรากฏภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรม .ด้านค่านิยมเพราะคนส่วนใหญ่นิยมคนที่ มี
ความสามารถและฐานะร่ํารวย 

 แก้ผ้าเอาหน้ารอด       สํานวนเดิม  ขายผ้าเอาหน้ารอด 

 ที่มา มาจากข่าวการเมืองหนังสือพิมพ์สยามรัฐออนไลน์ พล .อ.สนธิ บุญรัตนกลิน    
ประธาน คมช. ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่า การท่ีร่างรัฐธรรมนูญที่มีการเปิดตัวเหมือนกับสภาร่าง           
ยังทําไม่เรียบร้อยเหมือนกับการทําลักษณะ แก้ผ้าเอาหน้ารอด คงไม่เป็นความจริง จึงเป็นที่มาของ
สํานวน “แก้ผ้าเอาหน้ารอด” 

 ปรากฏภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมด้านการเมืองการปกครองเพราะ พล.อ.สนธิ          
บุญรัตนกลิน ให้สัมภาษณ์ว่าการท่ีร่างรัฐธรรมนูญที่มีการเปิดตัวเหมือนกับสภาร่างยังทําไม่เรียบร้อย 

 แกว่งปากหาเสี้ยน  สํานวนเดิม แกว่งเท้าหาเสี้ยน   
 ที่มา ปรากฏในบทความของหนังสือพิมพ์มติชนที่กล่าวถึงการตําหนินักวิชาการทาง             
ด้านภาษาไทยในเรื่องของความไม่เหมาะสมในการจัดทําพจนานุกรมฉบับมติชน ซ่ึงเป็นพจนานุกรมที่
รวบรวมเฉพาะคําศัพท์ของวัยรุ่นเพราะอาจจะถูกคนในสังคมวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสม        
จึงเป็นที่มาของสํานวน “แกว่งปากหาเสี้ยน” 

 ปรากฏภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมด้านภาษาเพราะภาษาเป็นเครื่องบ่งบอกถึง
เอกลักษณ์ของชาติ 
 ปรากฏภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมด้านค่านิยมเพราะค่านิยมของวัยรุ่นมักจะคิดและ
ประดิษฐ์คําใหม่ๆ เสมอ 

 ใกล้ปืนเที่ยง สํานวนเดิม ไกลปืนเที่ยง 

 ที่มา ปรากฏในเว็บไซต์แสดงความคิดเห็นของสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้มี        
ผู้เข้าไปแสดงความคิดเห็นเรื่องกระบวนการฝึกปฏิบัติจนเป็นทักษะ ดังนั้น สํานวน “ใกล้ปืนเที่ยง”            
จึงหมายถึงผู้ท่ีได้รับข่าวสารได้อย่างรวดเร็วเพราะอยู่ในเขตที่มีความเจริญ จึงเป็นที่มาของสํานวน         
“ใกล้ปืนเที่ยง” 

 ปรากฏภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมด้านเศรษฐกิจเพราะถ้าอยู่ห่างไกลความเจริญ 
ข่าวสารเทคโนโลยีก็จะสามารถรับรู้ช้า 

 ปรากฏภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมด้านค่านิยมเพราะเด็กท่ีอยู่ในเขตที่มีความเจริญ          
จะได้รับความสนใจมากกว่าเด็กท่ีอยู่ในชนบท 

  



 ไก่งามเพราะขน  คนงามเพราะโบท็อกซ์  สํานวนเดิม  ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง 

 ที่มา เกิดจากสังคมไทยในปัจจุบันเริ่มรักสวยรักงามมากขึ้นและตามกระแสสังคมชาติ
ตะวันตกจึงเป็นที่มาของสํานวน “ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะโบท็อกซ์” 

 ปรากฏภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมด้านเศรษฐกิจเพราะคนสมัยนี้ ต้องใช้เงินซ้ือ            
สิ่งต่างๆให้ตัวเองดูดีขึ้น 

สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ มุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์ภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมจาก    
สํานวนไทยที่เกิดใหม่ จํานวน ๑๖๑ คํา สะท้อนสังคมและวัฒนธรรม ๖ ด้าน คือ 

  ๑. ภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมด้านครอบครัว  
  ๒. ภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมด้านเศรษฐกิจ  
  ๓. ภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมด้านการเมืองการปกครอง  
  ๔. ภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมด้านภาษา  
  ๕. ภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมด้านค่านิยม  
  ๖. ภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมด้านประเพณี  

สรุปผลการวิจัย 

 ๑. ภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมด้านครอบครัว ในสํานวนไทยที่เกิดใหม่ปรากฏทั้งหมด     
๑๔ สํานวน  ได้แก่  
  ๑. คบคนพาลพาไปหาผิด คบบัณฑิตพาไปถ่ายรูป  
  ๒. คบคนให้ดูหน้า ดูดม้าต้องไฟลอย 

 ๓. ดูวัวให้ดูหาง ดูนางให้ดูพ่อ 

 ๔. ในน้ํามีปลาในนาน้ําตาท่วม 

 ๕. บางคนโสด ตอนโกรธกับผัว 

 ๖. เบี้ยน้อยหอยเล็ก 

 ๗. พลังเป็นต่อรูปหล่อเป็นรอง 

 ๘. รักดีหามจั่ว รักชั่ว เรื่อง มึง 

 ๙. รักวัวให้ผูก รักลูกให้ส่งตรวจ 

 ๑๐. รักวัวให้ผูก รักลูกให้เงิน 

 ๑๑. เรียบร้อยโรงเรียนเทนนิส 

 ๑๒. ลูกไม้หล่นไกลต้น 

 ๑๓. ลูกไม้หล่นใต้ต้น 

  ๑๔. อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดาย ติดต้ัง wifi ให้ลูกท่านเล่น 



  ภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมด้านครอบครัว สรุปได้ดังนี้ ภาพสะท้อนสังคม        
และวัฒนธรรมด้านครอบครัวท่ีปรากฏในสํานวนเกิดใหม่ส่วนใหญ่จะเป็นด้านการเลี้ยงบุตรให้
ความสําคัญกับบุตรของตนเองเพราะสังคมในปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูง 

 ๒. ภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมด้านเศรษฐกิจ ปรากฏในสํานวนที่เกิดใหม่มีท้ังหมด                       
๕๖ สํานวน    
  ๑. กบนอกกะลา 

  ๒. กลิ้งครกตกภูเขา 

  ๓. กินบนเรือน ขี้บนศาลอาญา 

  ๔. ใกล้ปืนเที่ยง 

  ๕. ไก่งามเพราะขน  คนงามเพราะโบท็อกซ์ 

  ๖. ขี่ช้างจับแบคทีเรีย 

  ๗. เข็นรถขึ้นภูเขา 

  ๘. เข็นครก ท่ีศิลาอ่าง 

  ๙. คารมเป็นต่อ รูปหล่อเป็นเกย์ 

  ๑๐. คาหนัง คาเขา คาเบียร์ 
  ๑๑. คนรักเท่าผืนหนัง คนชังเยอะยังกะแผ่นผ ี

  ๑๒. คบคนให้ดูหน้า ซ้ือผ้าท่ีพาหุรัด 

  ๑๓. คัพซีอยู่ได้ คัพเออยู่ยาก 

  ๑๔. งมหอยในมหาสมุทร 

  ๑๕. จับเงินชนทอง 

  ๑๖. จับปลา หลายมือ 

  ๑๗. โจรปล้น 10 ครั้งไม่เท่าสรรพากรย้อน ภาษีครั้งเดียว 

  ๑๘. เฒ่าหัวพญานาค 

  ๑๙. ดาบสามคม 

  ๒๐. ถ่มน้ําลายรดหน้า 

  ๒๑. ทํานาบนหลังข่าว 

  ๒๒. ทําผิดเป็นครู เเต่ถ้าผิดอย่างกูเป็นคณบด ี

  ๒๓. น้ํามาปลากนิมดน้ํามันลด รีบไปเติม 

  ๒๔. น้ํามาปลากนิมด น้ําลดได้ชดเชย ๕๐๐๐ บาท  
  ๒๕. น้ํามันขึ้นให้รีบซ้ือรถ 

  ๒๖. น้ํามันขึ้นให้รีบเติม 

  ๒๗. น้ําลดทองผุด 

  ๒๘. ในน้ํามีปลาในนาน้ําตาท่วม 



  ๒๙. น้ําขึ้นให้รีบตัก น้ําหมักต้องป้าเช็ง 

  ๓๐. ในน้ํามีปลา ในนามีหอยเชอรี ่
  ๓๑. เบี้ยน้อยหอยเล็ก 

  ๓๒. ปลาเล็กกินปลาใหญ่ 
  ๓๓. ปั้นน้ําเป็นเงิน 

  ๓๔. ปิดทองใต้ฐานพระ 

  ๓๕. ปลูกเรือนตามใจผู้อยู่ เข้าอู่ตามใจประกัน 

  ๓๖. ฝุ่นในอกนรกในปอด 

  ๓๗. พลังเป็นต่อรูปหล่อเป็นรอง 

  ๓๘. เพื่อนกินหาง่าย เพื่อนตายหาศพ 

  ๓๙. เพื่อนกินหาง่าย เพื่อนจ่ายหายาก 

  ๔๐. แพ้เป็นพระ ชนะมึงโกง 

  ๔๑. มีทองเท่าหัว ไม่ต้องมีผัวก็ได้ 

  ๔๒. ไม่มี BB ไม่มี i-phoneเเต่มีเงินโอนให้ทุกเดือน 

  ๔๓. ไม้ขีดไฟใกล้ฝั่ง 

  ๔๔. ย้อมหมาขาย 

  ๔๕. รักวัวให้ผูก รักลูกให้ส่งตรวจ 

  ๔๖. รักวัวให้ผูก รักลูกให้เงิน 

  ๔๗. รู้หน้า รู้เสียง ไม่รู้ใคร 

  ๔๘. รู้เห็นเป็นโจร 

  ๔๙. เรียบร้อยโรงเรียนมาลีนนท์ 
  ๕๐. ล้วงคองูจงอาง 

  ๕๑. ลูกไม้หล่นไกลต้น 

  ๕๒. ลูกไม้หล่นใต้ต้น 

  ๕๓. เล่นแร่แปรทอง 

  ๕๔. เห็นช้างขี้เก็บขี้ช้างไปขาย 

  ๕๕. อึ๋มผ่าซาก 

  ๕๖. อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจสาว  
  ภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมด้านเศรษฐกิจ สรุปได้ดังนี้ ในสํานวนเกิดใหม่จะ
ปรากฏถึงการประกอบอาชีพ ความรวยความจน ฯลฯ มีการแบ่งชนชั้นทําให้เศรษฐกิจของไทยมีท้ัง         
ด้านลบและด้านบวกคนไทยจึงมีการคิดประดิษฐ์คําเพื่อล้อเศรษฐกิจในช่วงนั้น 

  



 ๓. ภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมด้านการเมืองการปกครอง ปรากฏในสํานวนที่เกิดใหม่         
มีท้ังหมด ๒๙ สํานวน ได้แก่     
  ๑. กบในคุก 

  ๒. กินบนเรือน ขี้บนศาลอาญา 

  ๓. ก่อร่างสร้างชาต ิ

  ๔. แก้ผ้าเอาหน้ารอด 

  ๕. คาหนัง คาลิน้ 

  ๖. จับแม้วชนมาร์ค 

  ๗. โจรปล้น ๑๐ ครั้งไม่เท่าสรรพากรย้อน ภาษีครั้งเดียว 

  ๘. ซ่ือยังคงอด คดกินได้นาน 

  ๙. ดาบสามคม 

  ๑๐. ดินพอกหางแม้ว 

  ๑๑. ตาต่อตา ตัวต่อตัว 

  ๑๒. ตาต่อตา เสาต่อเสา 

  ๑๓. ถ่มน้ําลายรดหน้า 

  ๑๔. น้ํามา ปลากินมด น้ําลดได้ชดเชย ๕๐๐๐ บาท  
  ๑๕. น้ําลดระเบิดผุด 

  ๑๖. โบดํา 

  ๑๗. ปาส ี

  ๑๘. พระรับบาป 

  ๑๙. พลิกหน้ามือเป็นหลังเท้า 

  ๒๐. แม้วเลี้ยงแกะ 

  ๒๑. ยิงปืนนัดเดียว ติดคุกหัวโต 

  ๒๒. ย้อมหมาขาย 

  ๒๓. รักวัวให้ผูก รักลูกให้ส่งตรวจ 

  ๒๔. ล้วงคองูจงอาง 

  ๒๕. สมภารกินเด็กวัด 

  ๒๖. หนีเสือปะจระเข้ หนีจระเข้ปะตะกวด 

  ๒๗. อมวัดมาพูด 

  ๒๘. อ่านสคริปเป็นต่อ รูปหล่อเป็นฝ่ายค้าน 

  ๒๙. อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจแม้ว 

   



  ภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมด้านการเมืองการปกครอง สรุปได้ดังนี้ สํานวนเกิด
ใหม่ล้วนมาจากการกําหนดนโยบายรัฐที่เป็นตัวกําหนดและควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคม มีการใช้
กฎระเบียบทําให้การเมืองในปัจจุบันขาดความเป็นประชาธิปไตยจึงทําให้คนในสังคมคิดสํานวนใหม่เกิด
ขึ้นมา 

 ๔. ภาพสะท้อนสังคมวัฒนธรรมด้านภาษา  ปรากฏในสํานวนที่เกิดใหม่มีท้ังหมด ๔๙ สํานวน  
ได้แก่    
  ๑. กิ่งทองใบหนาด 

  ๒. แกว่งปากหาเสี้ยน 

  ๓. ขว้างเบ็นซ์ไม่พ้นคอ 

  ๔. ขี่ช้างจับแน่นๆ 

  ๕. ขี่ช้างจับแบคทีเรีย 

  ๖. ขี่ช้างหาตั๊กแตน 
  ๗. เข็นครกเหนื่อยจัง 

  ๘. เขียนเสือให้คนกลัว 

  ๙. งมหอยในทะเล 

  ๑๐. จับเงินชนทอง 

  ๑๑. จับปลาหลายมือ 

  ๑๒. จับแม้วชนมาร์ค 

  ๑๓. เจ็บแล้วเจ็บคือคน  เจ็บแล้วทนคือคนแข็งแรง 

  ๑๔. ดินพอกหางแม้ว 

  ๑๕. ดูวัวให้ดูหาง ดูนางให้ดูพ่อ 

  ๑๖. ตกกระไดไปหาหมอ 

  ๑๗. ตัวเป็นเกลียว หัวเป็นน็อต 

  ๑๘. ต่อหน้ามะพลับ ลับหลังมะไฟ 

  ๑๙. ตาเป็นเผือก 

  ๒๐. ทํานาบนหลังข่าว 

  ๒๑. น้ําขึ้นให้รีบขนของหนี 
  ๒๒. น้ํามันขึ้นให้รีบเติม 

  ๒๓. น้ํามาให้รีบอาบ 

  ๒๔. น้ําท่วมทุ่งผักบุ้งไฟแดง 

  ๒๕. น้ําร้อนปลาเป็น น้ําเย็นเสียวฟัน 

  ๒๖. น้ําร้อนปลาเป็น น้ําเย็นปลาหนาว 

  ๒๗. น้ําลดอดอาบน้ํา 



  ๒๘. ปลาหมอตายเพราะ ป่วย 

  ๒๙. ปลาหมอตายเพราะหายใจไม่ออก 

  ๓๐. เป็นแฟนเราต้องอดทน สิบล้อชนต้องไม่ตาย 

  ๓๑. ฝุ่นในอกนรกในปอด 

  ๓๒. แพ้เป็นพระชนะเป็นแพะ 

  ๓๓. มีตาหามีแว่นไม่ 
  ๓๔. มือไม่พายสบายจัง 

  ๓๕. แมวไม่อยู่ เพราะกูไม่ได้เลี้ยง 

  ๓๖. ยกภูเขาออกจากภูฏาณ 

  ๓๗. รักดีหามจั่วรักชั่วหามสาว 

  ๓๘. รําไม่ดีหมูไม่กิน 

  ๓๙. รู้หน้า รู้เสียง ไม่รู้ใคร 

  ๔๐. วัวหายซ้ือใหม่ 
  ๔๑. สําเนียงส่อภาษา กิริยามี ๓ ช่อง 

  ๔๒. เสี้ยมคนให้ชนกัน 

  ๔๓. หาเหาใส่หัว แต่ทําไมไม่หาผัวย๊ะหล่อน 

  ๔๔. หนีร้อนมาพึ่งแอร ์

  ๔๕. หวังน้ํามันปั๊มหน้า 

  ๔๖. หวานเป็นลมขมกินน้ําตาล 

  ๔๗. เห็นช้างขี้เก็บขี้ช้างไปขาย 

  ๔๘. เอาหูไปนา เอาตาไปพารากอน 

  ๔๙. อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจสาว 

  ภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมด้านภาษา สรุปได้ดังนี้ ในสํานวนเกิดใหม่สะท้อน
ให้เห็นนิสัยตลกขบขันเจ้าบทเจ้ากลอนชอบคิดและประดิษฐ์ถ้อยคําออกมาใช้ของคนในสังคม ประกอบ
กับคนไทยมีท้ังภาษาพูดและภาษาเขียนเป็นของตนเอง จึงทําให้มีการคิดคําและสํานวนใหม่ๆ มาใช้ใน
ชีวิตประจําวันอยู่เสมอ   
 ๕. ภาพสะท้อนสังคมวัฒนธรรมด้านค่านิยม ปรากฏในสํานวนที่เกิดใหม่มีท้ังหมด ๙๑ สํานวน 
ได้แก่   
  ๑. กลิ้งครกตกภูเขา 

  ๒. ก่อร่างสร้างชาต ิ

  ๓. กิ่งทองใบหนาด 

  ๔. แกว่งปากหาเสี้ยน 

  ๕. ใกล้ปืนเที่ยง 



  ๖. ไก่งามเพราะขน  คนงามเพราะโบท็อกซ์ 

  ๗. ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะ โพโต้ชอป 

  ๘. เข็นรถขึ้นภูเขา 

  ๙. คนล้มเหยียบซํ้า 

  ๑๐. คารมเป็นต่อ ม่ัวเเต่หล่ออดเเดรก 

  ๑๑. คารมเป็นต่อ รูปหล่อเป็นเกย์ 

  ๑๒. คาหนัง คาเขา คาไม้ คามือ 

  ๑๓. คนรักเท่าผืนหนัง คนชังเยอะยังกะแผ่นผ ี

  ๑๔. คบคนพาลพาไปหาผิด คบบัณฑิตพาไปถ่ายรูป 

  ๑๕. คบคนให้ดูหน้า ดูดม้าต้องไฟลอย 

  ๑๖. คบคนให้ดูหน้า ซ้ือผ้าท่ีพาหุรัด 

  ๑๗. คัพซีอยู่ได้ คัพเออยู่ยาก 

  ๑๘. งมเข็มในมหาสมุทร ง่ายกว่าหาสาวบริสุทธ์ิ ในผับ 

  ๑๙. งมหอยในมหาสมุทร 

  ๒๐. จับเงินชนทอง 

  ๒๑. จับปลา หลายมือ 

  ๒๒. จับแม้วชนมาร์ค 

  ๒๓. เจ็บแล้วจําคือคน เจ็บแต่จบคืออ๊อฟปองศักด์ิ 

  ๒๔. เจ็บแล้วเจ็บคือคน  เจ็บแล้วทนคือคนแข็งแรง 

  ๒๕. โจรปล้น 10 ครั้งไม่เท่าสรรพากรย้อน ภาษีครั้งเดียว 

  ๒๖. ชายผ้าขาว 

  ๒๗. ชายได้ชายคือยอดชาย ชายได้หญิงคือยอดมนุษย์  
        แต่ถ้าชายได้ตุ๊ดคือ”ยอดมนุษย์อุลตร้าแมน 

  ๒๘. ชาติเสือต้องไว้ลาย ชาติชายต้องได้กับเกย์ 

  ๒๙. ซ่ือยังคงอด คดกินได้นาน 

  ๓๐. เฒ่าหัวพญานาค 

  ๓๑. ดาบหลายคม 

  ๓๒. ดูนางให้ดูท่ีแม่ ดูให้แน่ๆต้องดูท่ีบัตรประชาชน 

  ๓๓. ดูนายให้ดูหาง ดูนางให้ดูท่ีบัตรประชาชน 

  ๓๔. ดูวัวให้ดูหาง ดูนางให้ดูพ่อ 

  ๓๕. ดูดม้า จับต้ักแตน 

  ๓๖. ได้ทีขี่ช้างไล ่

  ๓๗. ตกกระไดไปหาหมอ 



  ๓๘. ตัวเป็นเกลียว หัวเป็นน็อต 

  ๓๙. ตําน้ําพริกละลายทะเล 

  ๔๐. ท่ีใดมี “รับ” ท่ีนั่นย่อมมี “รุก” 

  ๔๑. ทําผิดเป็นครู เเต่ถ้าผิดอย่างกูเป็นคณะบด ี

  ๔๒. น้ํามา ปลากินมดน้ํามันลด รีบไปเติม 

  ๔๓. น้ําขึ้นให้รีบขนของหนี 
  ๔๔. น้ํามันขึ้นให้รีบซ้ือรถ 

  ๔๕. น้ําท่วมทุ่งผักบุ้งไฟแดง 

  ๔๖. น้ําท่วมทุ่ง ชวนลุงไปรับของบริจาค 

  ๔๗. น้ําลดใจผุด 

  ๔๘. น้ําขึ้นให้รีบตัก น้ําหมักต้องป้าเช็ง 

  ๔๙. บางคนโสด ตอนโกรธกับผัว 

  ๕๐. ปลาเล็กกินปลาใหญ่ 
  ๕๑. ปัญญาแค่หางเต่า 

  ๕๒. เป็นแฟนเราต้องอดทน สิบล้อชนต้องไม่ตาย 

  ๕๓. ปลูกเรือนตามใจผู้อยู่ เข้าอู่ตามใจประกัน 

  ๕๔. ปิดทองใต้ฐานพระ 

  ๕๕. พระรับบาป 

  ๕๖. พลังเป็นต่อรูปหล่อเป็นรอง 

  ๕๗. พลิกหน้ามือเป็นหลังเท้า 

  ๕๘. เพื่อนกินหาง่าย เพื่อนตายหาศพ 

  ๕๙. เพื่อนกินหาง่าย เพื่อนจ่ายหายาก 

  ๖๐. แพ้เป็นพระชนะเป็นราชการ 

  ๖๑. แพ้เป็นพระ ชนะเป็นเจ้าอาวาส 

  ๖๒. แพ้เป็นพระ ชนะมึงโกง 

  ๖๓. มีทองเท่าหัว ไม่ต้องมีผัวก็ได้ 

  ๖๔. มีทองท่วมหัวไม่เท่าเสียผัวให้กะเทย 

  ๖๕. มือไม่พิมพ์ เอาเม้าส์ลากก๊อป 

  ๖๖. มือไม่พาย เรือไม่เเล่น 

  ๖๗. ไม่มี BB ไม่มี i-phone เเต่มีเงินโอนให้ทุกเดือน 

  ๖๘. ย่ิงสั้น ย่ิงขาว 

  ๖๙. รักดีหามจั่ว รักชั่ว เรื่อง มึง 

  ๗๐. รักวัวให้ผูก รักลูกให้เงิน 



  ๗๑. เรียบร้อยโรงเรียนเทนนิส 

  ๗๒. ลูกไม้หล่นไกลต้น 

  ๗๓. ลูกไม้หล่นใต้ต้น 

  ๗๔. ลูกผู้ชายตัวจริงต้องเปิดซิงกระเทย 

  ๗๕. ศรศิลป์ไม่กนิเส้น 

  ๗๖. สมภารกินเด็กวัด 

  ๗๗. เสียน้ําตาให้ผู้หญิง ดีกว่าเสียตูดซิงๆให้กระเทย 

  ๗๘. เสียทองเท่าหัว ทําไมไม่เอาผัวกูไป 

  ๗๙. หญ้าอ่อนริกินโคแก ่

  ๘๐. หนีร้อนมาพึ่งแอร ์

  ๘๑. หนีเสือปะจระเข้ หนีจระเข้ปะตะกวด 

  ๘๒. หมาเห่าไม่กัด 

  ๘๓. เห็นช้างขี้ อัพขึ้นอินสตาแกรม 

  ๘๔. อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจคร ู

  ๘๕. อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจแฟน 

  ๘๖. อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจสาว 

  ๘๗. อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดาย เปิดกังนัมสไตไห้ลูกท่านเต้น 

  ๘๘. อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดาย ติดต้ังwifiให้ลูกท่านเล่น 

  ๘๙. อึ๋มผ่าซาก 

  ๙๐. เอาหูไปนา เอาตาไปพารากอน 

  ๙๑. เอาหูไปนา…เอาตาไป ร.พ.  
  ภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมด้านค่านิยม สรุปได้ดังนี้ ค่านิยมในสังคมไทยที่
ปรากฏสํานวนไทยที่เกิดใหม่ท่ีปรากฏเด่นชัด อาทิเช่น การรักสวยรักงาม การตามกระแสแฟชั่น                
ความกตัญญู การแต่งกาย เพราะคนไทยส่วนใหญ่จะให้ความสนใจทําตามสิ่งนั้นๆ ค่านิยมเป็นสิ่งที่
เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาไมมี่ความตายตัว 

 ๖. ภาพสะท้อนสังคมวัฒนธรรมด้านประเพณี ปรากฏในสํานวนที่เกิดใหม่มีท้ังหมด ๑๐ 
สํานวน ได้แก่     
  ๑. งมเข็มในมหาสมุทร ง่ายกว่าหาสาวบริสุทธ์ิ ในผับ 

  ๒. จับลิงใส่กระด้ง 

  ๓. ชายผ้าขาว 

  ๔. ดูวัวให้ดูหาง ดูนางให้ดูพ่อ 

  ๕. ได้ทีขี่ช้างไล ่

  ๖. ตําน้ําพริกละลายทะเล 



  ๗. น้ําลดเจดีย์ผุด 

  ๘. พลังเป็นต่อรูปหล่อเป็นรอง 

  ๙. ไม่เห็นโลงศพ มาผิดศาลา 

  ๑๐. เรียบร้อยโรงเรียนเทนนิส  
 ภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมด้านประเพณี สรุปได้ดังนี้สํานวนเกิดใหม่สะท้อนให้เห็นถึง
คนในสังคมรวมสร้างขึ้นให้ไว้เพื่อให้เป็นแบบอย่างแก่คนรุ่นหลังและปรับปรุงแก้ไขให้ดีย่ิงๆ ขึ้นไป  
รวมทั้งการเผยแพร่แก่คนในสังคมอื่นอีกด้วยไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อน 

อภิปรายผล 

 จากการวิเคราะห์ภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมจากสํานวนไทยที่เกิด ใหม่  ๖ ด้าน คือ 

  ๑.  ภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมด้านครอบครัว  
  ๒.  ภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมด้านเศรษฐกิจ  
  ๓.  ภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมด้านการเมืองการปกครอง  
  ๔.  ภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมด้านภาษา  
  ๕.  ภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมด้านค่านิยม  
  ๖.  ภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมด้านประเพณี 

 ภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมที่พบมากท่ีสุด คือภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมด้าน 
ค่านิยม  แสดงให้เห็นการประพฤติปฏิบัติของคนในสังคมไทยในแต่ละยุคสมัย ค่านิยมในปัจจุบันจะ
สะท้อนให้เห็นว่ามีการรับค่านิยมมาจากชาติตะวันตกเป็นส่วนมากคนในสังคมนั้นยอมรับและไม่ถือว่า
เป็นสิ่งที่ไม่ดีงาม 

 ภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมที่พบรองลงมา คือ ภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมด้าน 
เศรษฐกิจสะท้อนให้เห็นเด่นชัดว่าสังคมไทยในยุคนี้ประสบปัญหาของสินค้าท่ีมีราคาแพงแต่เศรษฐกิจ
กลับตกตํ่าคนในสังคมตกงานและค่าครองชีพที่สูงขึ้น 

 ภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมที่พบเป็นลําดับท่ี ๓ คือ ภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรม
ด้านภาษา สะท้อนให้เห็นถึงนโยบายของรัฐที่ใช้เป็นตัวกําหนดและควบคุมพฤติกรรมของคนใน
สังคมไทยปัจจุบัน มีการใช้กฎระเบียบทําให้การเมืองในปัจจุบันขาดความเป็นประชาธิปไตยและทําให้
คนในสังคมมีทัศนคติเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในด้านลบจึงทําให้มีการคิดสํานวนเกิดใหม่ท่ี   
เกี่ยวกับการเมืองการปกครองขึ้นมาเพื่อเป็นการล้อการเมืองการปกครองในยุคนั้นสมัยนั้น 

 ภาพสะท้อนสังคมวัฒนธรรมที่พบเป็นลําดับท่ี ๔ คือ ภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมด้าน 
การเมืองการปกครองสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่คนในสังคมส่วนรวมสร้างขึ้นให้ไว้เพื่อให้เป็นแบบอย่าง        
แก่คนรุ่นหลังและปรับปรุงแก้ไขให้ดีย่ิงๆ ขึ้นไป รวมท้ังการเผยแพร่ แก่คนในสังคมอื่นอีกด้วยไม่ทําให้
ผู้อื่นเดือดร้อน 



 ภาพสะท้อนสังคมวัฒนธรรมที่พบเป็นลําดับท่ี ๕ คือ ภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมด้าน
ประเพณี สะท้อนให้เห็นว่าพ่อแม่ปัจจุบันจะตามใจลูกเลี้ยงลูกด้วยเงินเพราะไม่มีเวลาต้องทํางานและ
ส่วนมากสังคมไทยปัจจุบันเป็นครอบครัวท่ีนิยมมีลูกคนเดียวจึงมักจะตามใจแต่ในอดีตครอบครัวหนึ่ง          
มักมีลูกหลายคนการเลี้ยงดูจึงไม่เหมือนกันปัจจุบันถ้าเป็นเด็กในปัจจุบันอยากได้สิ่งไหนพ่อแม่จะหาให้
ทันทีแต่ถ้าเป็นอดีตพี่จะต้องเสียสละให้น้อง 

 ภาพสะท้อนสังคมวัฒนธรรมที่พบน้อยที่สุด คือ ภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมด้านภาษา
แสดงให้เห็นถึงคนปัจจุบันไม่ค่อยคํานึงถึงเรื่องภาษาที่ใช้ซักเท่าไหร่คิดหรือทําอะไรก็จะแสดงไปตาม
อารมณ์มากกว่าจะมาคํานึงถึงเรื่องของภาษาเพราะบางทีภาษาก็อยู่ไกลตัวจากคนในปัจจุบัน 

 การศึกษาภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมจากสํานวนไทยที่เกิดใหม่ในภาพสะท้อนสังคม 
และวัฒนธรรมด้านต่างๆ นั้นแสดงให้เห็นว่าสํานวนไทยไม่ว่าจะเป็นสํานวนไทยที่เกิดใหม่หรือสํานวน
ไทยในอดีตล้วนมีความเกี่ยวพันธ์กับวิถีชีวิตของคนในสังคม สํานวนไทยเกิดใหม่โดยส่วนใหญ่จะสร้างขึ้น
จากนิสัยของคนไทยที่เป็นคนตลกขบขัน เจ้าบทเจ้ากลอนชอบประดิษฐ์ถ้อยคําภาษาข้ึนมาใช้และ         
ในสํานวนเกิดใหม่ยังสามารถสะท้อนให้เห็นสังคมและวัฒนธรรมในแง่มุมต่างๆ ไว้ ตลอดจนเรื่องราว
ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในสังคมนั้น  

ข้อเสนอแนะ 

 ๑. ควรมีการตั้งกรอบระยะเวลาในการเก็บข้อมูลสํานวนเกิดใหม่เพื่อสะดวกในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 

 ๒. ควรศึกษาภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในสํานวนเกิดใหม่ให้หลากหลายด้าน
มากกว่านี้  
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การศึกษาขนมไทยในงานพิธีจากสารานุกรมวัฒนธรรมไทย  
ภาคกลางเลม่ที่ ๑ - ๑๕* 

กุลรุจี ปานม,ี ณัฐณิชา แสงดารา และปวีณา พ่ึงเพ็ง 
สาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมและจัดประเภทของขนมไทยในงานพิธี จากสารานุกรม
วัฒนธรรมไทยภาคกลาง เล่มท่ี ๑ - ๑๕ และศึกษาขนมไทยที่พบในงานพิธีจากสารานุกรมวัฒนธรรม
ไทยภาคกลาง เล่มท่ี ๑ - ๑๕ ผลการศึกษาพบว่ามีขนมไทยที่ปรากฏในสารานุกรมวัฒนธรรมไทย              
ภาคกลางเล่มท่ี ๑-๑๕ จํานวน ๑๑๖ ชนิด ซ่ึงสามารถจัดประเภทของขนมไทยได้ท้ังหมด ๙ ประเภท 
ได้แก่ ประเภทกวน ประเภทคั่ว ประเภทเชื่อม ประเภทต้ม ประเภทตํา ประเภททอด ประเภทนึ่ง 
ประเภทย่างและประเภทอบ ท้ังนี้การจัดประเภทขนมไทยพบว่ามีขนมไทยประเภทนึ่งมากท่ีสุด           
ส่วนขนมไทยที่พบในงานพิธี พบว่ามีพิธีท่ีใช้ขนมไทยทั้งหมด ๑๐ พิธี คือ แต่งงาน ตรุษสงกรานต์            
สารทไทย ออกพรรษาตักบาตรเทโว บวงสรวง ทอดกฐิน เข้าพรรษา สู่ขวัญข้าวและสลากภัต               
ท้ังนี้พิธีท่ีใช้ขนมไทยมากที่สุด ๓ ลําดับ ลําดับแรก คือ พิธีแต่งงาน ลําดับท่ีสอง คือ พิธีตรุษสงกรานต์
และพิธีบวงสรวง และลําดับท่ีสาม คือ ออกพรรษาและสู่ขวัญข้าว ตามลําดับ 

คําสําคัญ   :   ขนมไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
*งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาระเบียบวิจัยทางภาษาไทย โดยมีอาจารย์กฤษณา ชาญณรงค์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 



บทนํา 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 สังคมไทยอยู่คู่กับพิธีมาอย่างช้านาน ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ฐาปนี (๒๕๔๙,หน้า ๙) ได้กล่าว
ไว้ว่า พิธี คือ พฤติกรรมที่มนุษย์พึงปฏิบัติต่อความเชื่อทางศาสนาของตนไม่ว่าจะเป็นศาสนาใด ๆ ก็ตาม
ต่างก็มีการปฏิบัติต่อศาสนาของตนตามความเชื่อและศรัทธาของตนในแต่ละศาสนาจึงก่อให้เกิดเป็น        
พิธีทางศาสนาด้วยความเชื่อและศรัทธา ถือเป็นกิจกรรมบูชาหรือการปฏิบัติในการพิธีอันล้วนแต่ 
เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ประจําวันทั่วไป ต้ังแต่เกิดจนตายที่ได้สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่น จะมีความเชื่อ
เป็นส่วนสําคัญในพิธี ต้ังแต่ความเชื่อของการจัดพิธี ความเชื่อของสิ่งของต่างๆ ท่ีใช้ในพิธีหรือแม้แต่
อาหารคาว หวาน ท่ีเป็นส่วนประกอบในงานพิธี ท่ีมีความเชื่อเป็นส่วนสําคัญ โดยเฉพาะขนมไทยที่ใช้ใน
งานพิธีท่ีในสมัยก่อนมีการให้ความสําคัญในการเลือกใช้ขนมไทยเป็นอย่างมาก ในสมัยก่อนคนไทยให้
ความสําคัญกับขนมไทยเป็นอย่างมาก โดยสามารถพบได้ในบทประพันธ์ต่างๆ ท่ีกล่าวถึงขนมไทย          
ไว้ดังนี้  
  “....ทองหยอดทอดสนิท ทองม้วนมิดคิดความหลัง 
                     สองปีสองปิดบัง                แต่ลําพังสองต่อสอง 
                        งามจริงจ่ามงกุฎ            ใส่ชื่อดุจมงกุฎทอง 
                     เรียมร่ําคํานึงปอง              สะอิ้งน้องนั้นเคยยล 
                        บัวลอยเลห์บังงาม          คิดบัวกามแก้วกับตน 
                    ปลั่งเปล่งเคร่งยุคล             สถนนุชดุจประทุม 
                        ช่อม่วงเหมาะมีรส          หอมปรากฏกลโกสุม 
                    คิดสีสไลคลุม                        หุ้มห่อม่วงดวงพุดตาน 
                        ฝอยทองเป็นยองใย         เหมือนเส้นไหมไข่ของหวาน 
                    คิดความยามเยาวมาลย์            เย็บชุนใช้ไหมทองจีน ฯ 

พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 

 พระราชนิพนธ์กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวานของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย                
ท่ีแสดงถึงความประณีตในการกินอยู่ของชาวไทยในอดีต และให้ความสําคัญกับขนมไทย ซ่ึงเป็น
เอกลักษณ์ของความเป็นไทย ถึงแม้ในปัจจุบันขนมไทยจะไม่เป็นที่รู้จักในรุ่นหลังเท่าใดนัก เพราะส่วน
หนึ่งอาจเกิดจากไม่มีการสืบทอดวิธีการทําหรือสืบทอดความรู้เกี่ยวกับขนมไทยที่ใช้ในงานพิธี             
ให้กับคนรุ่นหลังต่อไป 
 คณะผู้วิจัยจึงเห็นถึงความสําคัญในขนมไทยที่เป็นเอกลักษณ์ของสังคมไทย จึงได้รวบรวมชื่อ
ขนมไทยและศึกษาขนมไทยที่มีการใช้ในงานพิธีต่างๆ ของคนไทยที่ได้เผยแพร่ให้กับคนรุ่นหลัง           
รู้จักถึงความสําคัญของขนมไทย และอีกประการหนึ่งยังไม่มีผู้ศึกษาเกี่ยวกับขนมไทยที่ใช้ในงานพิธี 



ผู้วิจัยจึงได้ทําการศึกษารวบรวมข้อมูลจากหนังสือสารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคกลาง เล่มท่ี ๑ - ๑๕ 
เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาขนมไทยที่ใช้ในงานพิธีต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๑. เพื่อรวบรวมชื่อขนมไทยและจัดประเภทของขนมไทย ในงานพิธีจากสารานุกรมวัฒนธรรม
ไทยภาคกลาง เล่มท่ี ๑ - ๑๕ 
 ๒. เพื่อศึกษาขนมไทยที่ใช้ในงานพิธี จากสารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคกลาง เล่มท่ี ๑ – ๑๕ 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ๑. ขั้นศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
  ๑.๑. รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าดังต่อไปนี้ 
   ๑.๑.๑ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับขนมไทย 
   ๑.๑.๒ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับพิธี 
   ๑.๑.๓ เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาเรื่องอาหาร 
  ๑.๒. รวบรวมข้อมูล 
   ๑.๒.๑ รวบรวมชื่อขนมไทย จากสารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคกลาง เล่มท่ี ๑ - ๑๕ 
   ๑.๒.๒ ลงพื้นที่สัมภาษณ์นางประจวบ อินแก้ว อายุ ๖๖ ปี ณ บ้านเลขท่ี 
๑๙๓ หมู่ ๔ ตําบลท้อแท้ อําเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ซ่ึงได้รับการยกย่องจากประชาชนใน             
อําเภอวัดโบสถ์ ว่าเป็นผู้มีความเสยีสละต่อสังคมในการให้ความรู้และมีความสามารถในการทําขนมไทย 
 ๒. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล    
  คณะผู้วิจัยได้ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
  ๒.๑ จัดประเภทของขนมไทยที่ได้รวบรวมจากสารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคกลาง 
        เล่มท่ี ๑ - ๑๕ ตามหลักของภัทราฤทธากร 
  ๒.๒ วิเคราะห์ด้านความเชื่อจากขนมไทยที่พบในงานพิธี 
 ๓. ขั้นสรุปและอภิปรายผล 
  ๓.๑ สรุปการศึกษาและอภิปรายผล 
  ๓.๒ อภิปรายและแนวทางการศึกษาค้นคว้า 
 ๔. ขั้นนําเสนอข้อมูล 
                เสนอผลการศึกษาค้นคว้าโดยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์ 
 
 
 



ขนมไทยที่พบในงานพิธีจากสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคกลาง เล่มที่ ๑ - ๑๕ 
 จากการรวบรวมชื่อขนมไทยจากสาราณุวัฒนธรรมไทย ภาคกลาง เล่มท่ี ๑ - ๑๕ มีจํานวน
ท้ังหมด ๑๑๖ ชื่อ และขนมที่พบในงานพิธีมีท้ังหมด ๑๐ พิธี ดังนี้พิธีสลากภัต พิธีแต่งงาน พิธีสงกรานต์ 
พิธีสารทไทย พิธีออกพรรษา พิธีตักบาตรเทโว พิธีบวงสรวง พิธีทอดกฐินพิธีเข้าพรรษาและพิธีสู่ขวัญข้าว 
 ๑. พิธีแต่งงาน  
 มีขนม ๑๕ ชนิด คือ ๑.กง  ๒.กงหนองแกง  ๓.กระจัง ๔.จันอับ ๕.ข้าวตอก ๖.ข้าวเหนียวแดง  
๗ .ฝอยทอง ๘ .โพรงแสม ๙ .ฟักเขียวกวน ๑๐ .สามเกลอ ๑๑ .ชั้น ๑๒ .ทองพลุ ๑๓ .ทองหยอด                
๑๔.ทองหยิบและ ๑๕. ทองเอก 
 จากการศึกษาพบว่า สาเหตุท่ีใช้ขนมเหล่านี้เพราะ มีชื่อเป็นมงคล เช่น ทองพลุ ทองหยอด 
ทองหยิบ และทองเอกมีคําขึ้นต้นด้วยคําว่าทอง และมีวัตถุดิบท่ีมีความเชื่อว่า คู่บ่าวสาว หรือผู้ร่วมงาน 
ได้รับประทานแล้วจะมีความอยู่เย็นเป็นสุข เช่น ฟักเขียวกวนท่ีมีความเชื่อว่าฟักเป็นพืชที่ให้ความเย็น 
แก่ร่างกาย ดังนั้นคนไทยจึงเชื่อว่า การทานขนมฟักกวนจะทําให้อยู่เย็นเป็นสุขตามสรรพคุณของฟัก 
 นอกจากนี้ จากการสัมภาษณ์วิทยากร ได้ข้อมูลว่า “ขนมกง มีการทํามาจากถั่วทองเป็นพืช              
ท่ีเจริญเติบโตได้ง่าย คนเราจึงนิยมนําขนมกงมาใช้ในพิธีแต่งงาน ตามความเชื่อของวัตถุดิบท่ีทําขนมว่า
เจ้าบ่าวเจ้าสาวจะอยู่กันเจริญงอกงาม ตามถั่วทองที่ใช้ในการทําขนมกง และรูปร่างของขนมกงที่                
มีลักษณะเป็นวงกลมมีกากบาทตรงกลาง เปรียบเหมือนชีวิตของคู่บ่าวสาวจะผูกพันกันตลอดไปทําให้มี
ความสําคัญในพิธีแต่งงาน” 
 ๒. พิธีสงกรานต์  
 มีขนม ๕ ชนิด คือ ๑. กงหนองแก ๒. กะละแม ๓. ข้าวเหนียวแดง ๔. ข้าวหลาม และ ๕. ขนมละมุด 
 จากการศึกษาพบว่า สาเหตุท่ีใช้ขนมเหล่านี้ เพราะการทําขนมแต่ละชนิดในสงกรานต์                 
เป็นขนมที่ต้องใช้ความร่วมมือจากคนในครอบครัว หรือแม้แต่การช่วยกันทําของชาวบ้านในชุมชน             
เช่น กะละแม ข้าวเหนียวแดง และข้าวหลาม ท่ีต้องใช้คนจํานวนมากในการทํา   
 นอกจากนี้จากการสัมภาษณ์วิทยากร ได้ข้อมูลว่า “การทํากะละแม ต้องใช้เวลาในการกวน 
เป็นเวลานาน ทําให้ต้องใช้ความสามัคคีของคนในชุมชนช่วยกันกวนกะละแม และการกวนกะละแมทํา
ให้คนในชุมชนได้มาพบปะพูดคุยกันในช่วงสงกรานต์” 
 ๓. พิธีบวงสรวง  
 มีขนม ๕ ชนิด คือ ๑. หูช้าง ๒. ข้าวตอก ๓. ข้าวเหนียวแดง ๔. ต้มแดง และ ๕. ต้มข้าว 
 จากการศึกษาพบว่าสาเหตุท่ีใช้ขนมเหล่านี้เพราะขนมเหล่านี้มีการสืบทอดกันมาตั้งแต่           
โบราณที่ได้ทําสืบทอดต่อกันมา ว่ามีความสําคัญในการเป็นเครื่องเซ่นไหว้ของเทพเจ้าในศาสนา
พราหมณ์ 



 นอกจากนี้ จากการสัมภาษณ์วิทยากร ได้ข้อมูลว่า “ขนมพิธีบวงสรวงแทนสัตว์มงคล เช่น              
หูช้างที่แทนช้างที่เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมือง มีความสง่างามย่ิงใหญ่ คนไทยจึงใช้ขนมหูช้างในการบวงสรวง” 
 ๔. พิธีสารท  
 มีขนม ๔ ชนิด คือ ๑. กระยาสารท ๒. ข้าวมธุปายาส ๓. ข้าวยาคู และ ๔. ขา้วหลาม 
 จากการศึกษาพบว่า สาเหตุท่ีใช้ขนมเหล่านี้เพราะทําขนมแต่ละชนิดในสารทไทยเป็นขนม              
ท่ีต้องใช้ความร่วมมือ จากคนในครอบครัว หรือแม้แต่การช่วยกันทําของชาวบ้านในชุมชน เช่น กระยา
สารท และข้าวหลาม ท่ีต้องใช้คนจํานวนมากในการทํา 
 นอกจากนี้จากการสัมภาษณ์วิทยากร ได้ข้อมูลว่า “ในวันสารท ขนมกระยาสารทเป็นขนม            
ท่ีสําคัญขาดไม่ได้ในการถวายพระ ถ้าไม่มีกระยาสารทคนไทยเชื่อว่าผู้ท่ีล่วงลับไปแล้วจะไม่ได้รับส่วนบุญ
ในการทําบุญครั้งนี้” 
 ๕. พิธีออกพรรษา  
 มีขนม ๓ ชนิด คือ ๑. ข้าวต้มผัด ๒. ข้าวต้มลูกโยน และ ๓. ข้าวเหนียวแก้ว 
 จากการศึกษาพบว่า สาเหตุท่ีใช้ขนมเหล่านี้เพราะขนมที่ใช้ในงานออกพรรษา คนไทยมีความ
เชื่อว่าเป็นขนมที่เก็บไว้ได้นาน ซ่ึงวันออกพรรษาเป็นวันที่พระภิกษุสงฆ์จะออกจากวัดเดินทางเผยแพร่
พระพุทธศาสนา ชาวบ้านจึงได้ทําขนมเหล่านี้ใส่บาตรถวายให้พระภิกษุสงฆ์เป็นเสบียงในการเดินทาง 
 ๖. พิธีสู่ขวัญข้าว  
 มีขนม ๓ ชนิด คือ ๑. เขาควาย ๒. คันหลาว และ ๓. ตีนควาย 
 จากการศึกษาพบว่า สาเหตุท่ีใช้ขนมเหล่านี้เพราะพิธีสู่ขวัญข้าวเป็นการขอขมาควายที่ชาวนา
ใช้แรงงาน จึงทําขนมเขาควายและตีนควายเพื่อเป็นการสํานึกในบุญคุณของควาย 
 ๗. พิธีตักบาตรเทโว  
 มีขนม ๑ ชนิด คือ ข้าวต้มผัด 
 จากการศึกษาพบว่าสาเหตุท่ีใช้ขนมเหล่านี้เพราะชาวบ้านยึดถือปฏิบัติท่ีจะต้องมีข้าวต้มผัด
หรือข้าวต้มมัดในการตักบาตรเทโว เนื่องจากชาวบ้านพากันมาจากท้องถิ่นไกลๆ เพื่อมาใส่บาตร           
ฉะนั้นอาหารหรือเสบียงที่ติดตัวมาจึงเป็นอาหารที่ไม่บูดเสียง่ายแบ่งปันกันสะดวก อยู่ไกลก็โยน            
ให้กันได้ เมื่อมีเสบียงประเภทนี้ติดตัวมาจึงใส่บาตรพระด้วยเสบียงดังกล่าวบ่งบอกให้เห็นถึงความศรัทธา
เชื่อมั่นในพระพุทธศาสนา 
 ๘. พิธีทอดกฐิน  
 มีขนม ๑ ชนิด คือ ข้าวเม่าทอด 
 จากการศึกษาพบว่าสาเหตุท่ีใช้ขนมเหล่านี้เพราะช่วงทอดกฐินเป็นช่วงที่กล้วยไข่ออกผลเป็น
จํานวนมาก ชาวบ้านจึงได้นํากล้วยไข่มาทําเป็นข้าวเม่าทอดในการถวายพระและแบ่งปันกันในงาน
ทอดกฐิน 



     นอกจากนี้ จากการสัมภาษณ์วิทยากรได้ข้อมูลว่า“ข้าวเม่าทอด เป็นขนมที่ทําง่าย          
หาวัตถุดิบได้ง่าย เพราะในช่วงทอดกฐินกล้วยไข่จะออกผลเป็นจํานวนมาก ชาวบ้านจึงนิยมนํากล้วยไข่
มาทําข้าวเม่าทอดจึงทําให้ในงานทอดกฐินต้องมีข้าวเม่าทอดเป็นเอกลักษณ์” 
 ๙. พิธีเข้าพรรษา  
 มีขนม ๑ ชนิด คือ ข้าวเหนียวแดง 
 จากการศึกษาพบว่าสาเหตุท่ีใช้ขนมเหล่านี้เพราะวันเข้าพรรษาตรงกับวันแรม ๑ ค่ํา เดือน ๘ 
เป็นวันที่พระสงฆ์ต้องอยู่จําวัด ไม่ออกไปค้างแรมที่อื่นระยะเวลา ๓ เดือน เพราะเป็นฤดูฝน ขนมที่นิยม
ทําคือ ข้าวเหนียวแดง การกวนข้าวเหนียวแดงนั้นต้องใช้แรงมาก จึงต้องอาศัยช่วงเทศกาลนี้ท่ีมีพ่อแม่พี่
น้องและญาติสนิทมิตรสหายมาร่วมประชุมกัน โดยพร้อมเพรียงร่วมแรงร่วมใจกันทํา เมื่อเสร็จแล้วก็
นําไปทําบุญที่วัดร่วมกัน สะท้อนให้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีในครอบครัวและในสังคมไทย และ
ข้าวเหนียวแดงเป็นขนมที่สามารถเก็บไว้ได้นาน ชาวบ้านจึงนิยมกวนข้าวเหนียวแดงถวายพระสงฆ์ท่ีต้อง
จําพรรษาอยู่ท่ีวัดถึงสามเดือน 
 ๑๐. พิธีสลากภัต  
 มีขนม ๑ ชนิด คือ ทองหยิบ 
 จากการสัมภาษณ์วิทยากรได้ข้อมูลว่า“ทองหยิบ เป็นขนมที่มีชื่อเป็นมงคลและรูปร่างสวยงาม 
เหมือนกับดอกไม้สีทอง ชาวบ้านจึงนิยมนําทองหยิบถวายพระสงฆ์ในพิธีสลากภัต เพราะในงานสลากภัต 
ชาวบ้านเชื่อว่าต้องถวายของที่ดีและสวยงามทําด้วยความประณีต จึงจะได้บุญมาก” 
 สรุปจากการศึกษาขนมไทยที่พบในงานพิธี มีขนมที่พบทั้งหมด ๓๒ ชนิด และพบในงานพิธี 
๑๐ พิธี จากการศึกษาพบว่าขนมที่ใช้ในงานพิธีจะมีชื่อที่เป็นมงคลและมีวัตถุดิบท่ีสอดคล้องกับความเชื่อ
ของคนไทยที่มีมาแต่โบราณ 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเนอแนะ 
 จากการศึกษาขนมไทยในงานพิธีจากสารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคกลาง เล่มท่ี ๑ - ๑๕  
คณะผู้วิจัยพบลักษณะที่สังเกตได้ดังนี้ 
 จากการรวบรวมชื่อขนมไทยจากสารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคกลาง เล่มท่ี ๑ - ๑๕ มีขนม
ไทยท้ังหมด ๑๑๖ ชนิด สามารถจัดประเภทได้ ๙ ประเภท คือ กวน นึ่ง เชื่อม ทอด อบ ต้ม คั่ว ย่าง 
และตํา พบขนมไทยเพียง ๓๒ ชนิด ท่ีใช้ในงานพิธี คือ กง กงหนองแกง กระจัง จันอับ ข้าวตอก ข้าว
เหนียวแดง ฝอยทอง โพรงแสมฟักเขียวกวน สามเกลอ ชั้น ทองพลุ ทองหยอด ทองหยิบ ทองเอก         
ข้าวเหนียวแก้ว กะละแม ข้าวหลาม ขนมละมุด หูช้าง ข้าวตอก ต้มแดง ต้มขาว กระยาสารท               
ข้าวมธุปายาส ข้าวยาคู ข้าวหลาม เขาควาย ตีนควาย คันหลาว ข้าวต้มผัดและข้าวต้มลูกโยน สํารับพิธี  
ท่ีใช้ขนมไทย มี ๑๐ พิธี คือ แต่งงาน สงกรานต์ สาทรไทย ออกพรรษา ตักบาตรเทโว บวงสรวง 
ทอดกฐิน เข้าพรรษา สลากภัต สาเหตุท่ีคนไทยใช้ ขนมไทยในพิธี ดังกล่าวมีหลายประการ ดังนี้  



 ประการแรก ความเชื่อในชื่อขนมไทยที่เป็นมงคล ในสมัยโบราณคนไทยจะทําขนมเฉพาะ 
วาระสําคัญเท่านั้น เป็นต้น ว่างานทําบุญเทศกาลสําคัญ หรือต้อนรับแขกสําคัญ เพราะขนมบางชนิด
จําเป็นต้องใช้กําลังคนอาศัยเวลาในการทําพอสมควร ขนมไทยที่นิยมทํากันของประเทศไทยใน        
พิธีกรรมต่างๆ เนื่องในการทําบุญเลี้ยงพระก็คือ ขนมทําจากไข่ และมักถือเคล็ดจากชื่อและลักษณะ         
ของขนมนั้นๆ งานสิริมงคลต่างๆ เช่น งานมงคลสมรส ทําบุญวันเกิด หรือทําบุญขึ้นบ้านใหม่ ส่วนใหญ่                  
ก็จะมีการเลี้ยงพระกับแขกที่มาในงานเพื่อเป็นสิริมงคลของงาน เช่น ขนมที่มีคําว่า“ทอง”คนไทย      
เชื่อว่าทองเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่มีค่าคนไทยจึงใช้ขนมที่มีคําว่าทองประกอบอยู่ในพิธีงานมงคลไม่เคยขาด 
 ประการที่สอง รูปร่างลักษณะและวัตถุดิบของขนม สามารถนําวัตถุมีอยู่ในท้องถิ่นมาปรุงแต่ง
เป็นของหวานได้มากหลายรูปแบบ จัดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่บ่งบอกว่าคนไทยมีความ
พยายาม เพราะขนมแต่ละชนิดล้วน มีเสน่ห์ แสดงให้เห็นถึงความละเอียดอ่อน ประณีต วิจิตรบรรจง        
ในรูปลักษณ์ ต้ังแต่วัตถุดิบท่ีใช้ วิธีการทําท่ีกลมกลืน ความพิถีพิถัน สีท่ีให้ความสวยงามมีกลิ่นหอม 
รสชาติของขนมที่ละเมียดละไมชวนให้รับประทาน แสดงให้เห็นว่าคนไทยเป็นคนใจเย็นรักสงบ            
มีฝีมือเชิงศิลปะและรูปร่างของขนมเป็นสิ่งที่ใช้ในการเสี่ยงทายในงานพิธี เช่น สามเกลอ เป็นขนมที่ใช้
เสี่ยงทายชีวิตคู่ของบ่าวสาวที่จะแต่งงานกัน ส่วนวัตถุดิบท่ีนํามาทําขนมนั้นคนไทยก็ได้นําความเชื่อ 
สรรพคุณของวัตถุดิบมาเป็นส่วนหนึ่งของขนมที่ใช้ในพิธี เช่น ฟักเขียวกวน คนไทยเชื่อว่าฟักเป็นพืช      
ท่ีให้ความเย็นแก่ร่างกาย ดังนั้นในงานมงคลต่างๆ ชาวบ้านจึงทําฟักเขียวกวน เพื่อให้ผู้ท่ีร่วมงานนั้นมี
ความร่มเย็นเป็นสุขเหมือนกับสรรพคุณของฟกั 
 ประการที่สาม กุศโลบายในการสร้างความสามัคคี สําหรับการกวนกระยาสารทนั้น ต้องใช้
เวลาและกําลังคนหลายๆ คนจึงจะทําเสร็จได้ ดังนั้นการกวนกระยาสารทจึงต้องอาศัยความสามัคคีกัน
ของคนในครอบครัว เมื่อกวนกระยาสารทเสร็จแล้ว ชาวบ้านก็จะนําไปทําบุญและแจกจ่ายให้          
เพื่อนบ้าน จะเห็นได้ว่าสาระสําคัญของประเพณีวันสารทไทยมิใช่เป็นเพียงเรื่องของขนมที่ใช้ในการ
ทําบุญเท่านั้น หากแต่อยู่ท่ีกุศโลบายในการสร้างความสามัคคีภายในครอบครัว การแสดงความ           
กตัญญูต่อบรรพบุรุษ และการแสดงน้ําใจไมตรีต่อกันระหว่างเพื่อนบ้านอีกด้วย 

ข้อเสนอแนะ 
 ๑. ควรมีการศึกษาขนมไทยที่ใช้ในงานพิธี จากสารานุกรมวัฒนธรรมไทยในภาคอื่นๆ 
 ๒. ควรมีการศึกษาอาหารไทยที่ใช้ในงานพิธี จากสารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคกลางเลม่ท่ี ๑ - ๑๕ 
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การศึกษาวิเคราะห์ความเป็นครูของ“ครูปิยะ”ในนวนิยายเรื่องครูบ้านนอก* 

ฐิติมา สุติ, นริสรา อ้นจรและนัฐวินันท์ จันทร์หอม   
สาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์ความเป็นครูของ “ครูปิยะ”ในนวนิยายเรื่องครู
บ้านซ่ึงแต่งโดยคําหมาน คนไค ซ่ึงมีการปฏิบัติตนในฐานะครูอาจารย์อย่างไร คนในสังคมจึงได้ยกย่อง
เชิดชู โดยดําเนินการวิจัยจากการ เก็บรวบเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับนวนิยายและความเป็นครู 
ซ่ึงการศึกษาวิเคราะห์ความเป็นครูของ “ครูปิยะ”ในนวนิยายเรื่องครูบ้านนอก สามารถจําแนกเป็น               
๓ ด้าน คือ ด้านแรก ความเป็นครูต่อตนเองโดยความเป็นครูต่อตนเองนั้นยังสามารถแยกย่อยออกได้           
๓ ลักษณะ คือ มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ความพอเพียง และการรู้จักอดออมประหยัด ด้านที่สอง ความเป็นครู
ต่อศิษย์ก็ยังสามารถแบ่งแยกได้ออกเป็น ๖ ลักษณะ คือ ความมีเมตตา การดูแลเอาใจใส่ ความรักใคร่
ผูกพัน ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีการให้ความรู้ และความเสียสละ และด้านท่ีสุดท้ายความเป็นครูต่อ
ชุมชนยังสามารถแบ่งแยกได้ออกเป็น ๓ ลักษณะ คือ ความเอื้อเฟื้อ ความมีเมตตา และการรักษา
ผลประโยชน์ โดยการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้มีการนํามาวิเคราะห์เนื้อหาเป็นขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้การศึกษา
วิเคราะห์ความเป็นครูของ“ครูปิยะ”ในนวนิยายเรื่องครูบ้านนอกบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามท่ีผู้วิจัย
ต้องการ และสิ่งที่ผู้วิจัยต้องการให้ทราบคือต้องการสะท้อนชีวิตของความเป็นครูชนบทว่ามีวิถีชีวิต
อย่างไร รวมไปถึงบทบาทหน้าท่ีของครูในทุกๆ ด้านที่มีต่อตนเองต่อศิษย์และชุมชน 

คําสําคัญ     :    ความเป็นครู, ครูบ้านนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
*งานวิจัยนีเ้ป็นสว่นหนึ่งของวิชาระเบยีบวิจัยทางภาษาไทย โดยมีอาจารย์ปฐมพงษ์  สุขเล็ก เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 



บทนํา 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 ภารกิจท่ีสําคัญที่สุดของผู้ประกอบวิชาชีพครู  คือ การสอน การสอนเป็นกระบวนเฉพาะตัว
และมีความซับซ้อน  โดยปกติการสอนเป็นกระบวนการที่ผสมผสานกันทั้งศาสตร์และศิลป์ ดังนั้นการ
เป็นครูนั้นมิใช่เพียงมีแต่ความรู้ในหลักวิชาการ (ศาสตร์) ก็สามารถเป็นครูท่ีดีได้ แต่ครูจะต้องเป็นผู้มี
แรงจูงใจหลายๆ ปัจจัย (ศิลป์) ในการที่จะเป็นครูท่ีดีได้ เช่น มีความรักความศรัทธาในวิชาชีพครู                
ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ทุกๆ ด้าน ท้ังในด้านจริยธรรม คุณธรรม ตลอดจนเป็นพลเมืองดีของ
ประเทศชาติในการปกครองระบอบประชาธิปไตยและต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมอีกด้วย แต่ถ้าเรามา
พิจารณาเฉพาะอาชีพครูให้ลึกซ้ึงและกว้างขวางแล้วจะเห็นว่า ผู้ท่ีเป็นครูนั้นต้องรับหน้าท่ีต่อสังคม           
และชาติบ้านเมืองเป็นสําคัญ 
 ยนต์ ชุ่มจิต (๒๕๒๓, หน้า ๒) ได้นําพระราโชวาทของพระบรมโอรสาธิราชฯ ตอนหนึ่ง มีพระ
ราชดํารัสว่า “หน้าท่ีของครูนั้นเป็นหน้าท่ีท่ีมีความสําคัญอย่างย่ิง เพราะเป็นการปลูกฝังความรู้ความคิด
และจิตใจให้แก่ปวงชนเพื่อที่จะให้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองดี และมีประสิทธิภาพของประเทศในกาล
ข้างหน้า ผู้เป็นครูจึงจัดได้ว่าเป็นผู้มีบทบาทอย่างสําคัญในการสร้างสรรค์บันดาลอนาคตของชาติ
บ้านเมือง” 
 พิชัย  ไชยสงคราม (๒๕๔๒, หน้า ๓) กล่าวถึงหน้าท่ีความสําคัญของครูท่ีมีต่อความเจริญของ
บุคคล และชาติบ้านเมืองเป็นอย่างย่ิงทั้งนี้เพราะชาติบ้านเมืองจะเจริญได้ก็เพราะมีระบบการศึกษาท่ีดี 
ถ้าหากสถาบันการศึกษาทุกระดับ ได้ครู - อาจารย์ท่ีมีคุณภาพก็เป็นที่เชื่อถือได้ว่า การพัฒนาประเทศใน
ทุกๆ ด้านก็จะต้องประสบความสําเร็จภายในเวลาอันรวดเร็วและในทางตรงกันข้าม ถึงแม้ว่าจะมี
หลักสูตรที่ดี มีอาคารเรียนที่ทันสมัย มีวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาพร้อมเพรียง รวมทั้งได้รับความร่วมมือ
จากผู้ปกครองเป็นอย่างดีในการจัดการศึกษา แต่ถ้าหากในสถานศึกษานั้นๆ มีแต่ครูหรืออาจารย์ท่ีไม่มี
คุณภาพรับรองได้ว่าการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาประเทศในหลายๆ ด้านจะต้องเป็นไปอย่าง
ล่าช้าและยากย่ิงนัก   
 ในนวนิยายเรื่อง“ครูบ้านนอก”นั้นจะกล่าวถึงชีวิตของครูบ้านนอกคนหนึ่งที่มีความเป็นครู
อย่างเต็มเปี่ยมจิตวิญญาณความเป็นครูของเขาส่งผลให้เขามีพื้นฐานจิตใจ นิสัย พฤติกรรมที่น่ายกย่อง 
มุ่งมั่นในอุดมการณ์ด้านต่างๆ เพื่อที่จะพัฒนาการศึกษาและจะทําให้สังคมไทยให้เจริญก้าวหน้าอีกด้วย 
 คณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาวิเคราะห์ความเป็นครูของ“ครูปิยะ”ในนวนิยายเรื่องครูบ้านนอกว่า 
มีบุคลิกภาพหรือการกระทําของครูปิยะที่ปรากฏในนวนิยายเรื่อง“ครูบ้านนอก”มีการปฏิบัติตนในฐานะ
ครูอาจารย์อย่างไร คนในสังคมจึงได้ยกย่องเชิดชู 
 
 



วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาวิเคราะห์ความเป็นครูของ “ครูปิยะ” ในนวนิยายเรื่องครูบ้านนอกว่ามีการปฏิบัติตน
ในฐานะครูอาจารย์อย่างไร คนในสังคมจึงได้ยกย่องเชิดชู 

วิธีการดําเนินวิจัย 
 ๑.ขั้นเตรียมการ  
  ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและเขียนนําเสนอโครงร่างงานวิจัย           
  ๑.๑ ศึกษานวนิยายเรื่องครูบ้านนอก                                                                                
  ๑.๒ ศึกษาจรรยาบรรณความเป็นครู 
 ๒. ขั้นเก็บข้อมูล  
  รวบรวมเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความเป็นครูและนวนิยาย เรื่อง ครูบ้านนอก
แต่งโดย คําหมาน คนไค “ครูบ้านนอก” พิมพ์ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๕๓ จากสํานักพิมพ์ม่ิงมิตร 
 ๓.ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล  
  วิเคราะห์ความเป็นครูของ“ครูปิยะ”ในนวนิยายเรื่องครูบ้านนอกจากพฤติกรรมของ
ตัวเอกที่ชื่อ“ครูปิยะ”   
 ๔.ขั้นสรุปอภิปรายผล 
  ในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ถึงความเป็นครูของ“ครูปิยะ”ในนวนิยาย เรื่อง ครูบ้านนอก 

ความเป็นครูของ“ ครูปิยะ ”ในนวนิยายเรื่องครูบ้านนอก 
 คําว่า ครู เป็นคําท่ีมีความหมายในหลายรูปแบบเพราะครู คือบุคคลคนหนึ่งที่เป็นผู้ให้ความรู้
แก่ศิษย์สั่งสอนอบรมศิษย์ให้สําเร็จในสาขาวิชานั้นๆ ถึงแม้ว่าครูจะมีความหมายได้หลากหลายรูปแบบ 
แต่บุคคลท่ีเป็นครูก็ย่อมจะสอนให้ศิษย์ทุกคนเป็นคนดีทําประโยชน์ให้กับสังคมได้ในอนาคต อีกท้ัง        
ครูยังเป็นบุคคลที่ถือว่าสําคัญรองจากพ่อและแม่ท่ีให้กําเนิด เพราะครูก็คือพ่อและแม่คนที่สองที่สอนให้
ศิษย์ได้มีความรู้ติดตัวนําความรู้ไปประกอบอาชีพ โดยการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิเคราะห์ความเป็นครู
ของ“ครูปิยะ”ในนวนิยายเรื่องครูบ้านนอกโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวิเคราะห์ความเป็นครูท่ีปรากฏใน
ตัวละครครูปิยะว่ามีลักษณะเด่นอย่างไร คนในสังคมจึงได้ยกย่องและเชิดชู จากการศึกษาวิเคราะห์ความ
เป็นครูของครูปิยะ สามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ ด้าน คือ ๑.ความเป็นครูต่อตนเอง ๒.ความเป็นครูต่อศิษย์  
และ ๓.ความเป็นครูต่อชุมชน 
 ๑. ความเป็นครูต่อตนเอง ในความเป็นครูต่อตนเองควรต้องคํานึงถึงความต้องการและความ
คาดหวังที่มีต่อการทํางานของตนเองให้ประสบผลสําเร็จ โดยจะมีแนวทางและวิธีการในการสร้างสรรค์
ความสําเร็จในหน้าท่ีการงานที่แตกต่างกันออกไป ความสําเร็จด้วยฝีมือของตนเองจะเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจ



ท่ีสุดในชีวิต สามารถวิเคราะห์ได้ ๓ ลักษณะดังนี้ มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ความพอเพียงการรู้จักอดออม  
และประหยัด 
  ๑.๑ มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ถือว่าเป็นความสําเร็จท่ีบุคคลคนหนึ่งจะต้องทําในสิ่งที่
ตนเองตั้งใจให้ประสบ 
ความสําเร็จ และมุ่งมั่นท่ีจะทําในสิ่งที่ตนเองต้องการ ถ้าคนเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจในสิ่งที่เราอยากทํา           
ก็จะทําให้เราประสบความสําเร็จในชีวิตเหมือนดัง ตัวละครเรื่องครูปิยะ โดยท่ีปิยะสําเร็จ ป.กศ.สูง        
มีความต้ังใจแน่วแน่ว่าจะทํางานประกอบอาชีพครูทันทีท่ีบ้านเกิด ในขณะที่เพื่อนๆ ต่างมุ่งหน้าสู่
มหาวิทยาลัยเพื่อเรียนต่อ ดังข้อความที่ปรากฏในนวนิยาย ดังนี้ 
 “ปิยะได้ให้คําตอบที่ไถ่ถามตนเองมาหลายวันแล้วว่า เมื่อเรียนจบจะทํางานที่กรุงเทพฯ             
หรือจะกลับไปเป็นครูท่ีอุบลฯ คําตอบที่ได้นั้นก็คือ เขากลับไปเป็นครูท่ีอีสานบ้านเกิดและตั้งใจที่จะ       
เลือกสอนโรงเรียนบ้านหนองหมาว้อ”  
        (ครูบ้านนอก หน้า ๑๔) 
 จากเนื้อหาข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ความมุ่งมั่นตั้งใจของครูปิยะที่ประสบความสําเร็จในการ
เรียนจบ ป.กศ. สูง มีความต้ังใจที่จะมาเป็นครูสอนให้นักเรียนที่บ้านเกิดของครูปิยะเอง โดยครูปิยะตั้งใจ
ท่ีจะสอนที่โรงเรียนบ้านหนองหมาว้อ ถึงแม้จะเป็นโรงเรียนท่ีห่างไกลความเจริญ แต่ครูปิยะก็ยังอยาก 
จะเป็นครูสอนที่โรงเรียนแห่งนี้  
  ๑.๒ ความพอเพียง เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้การดํารงชีวิตได้อย่างมีความสุข ความ
พอเพียง ก็คือ ความพอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่และรู้จักคุณค่าในสิ่งนั้นๆ เช่นเดียวกับครูปิยะที่มีความพอเพียง 
แล้วรู้สึกมีความสุขกับการเป็นครูท่ีได้มาสอนในโรงเรียนบ้านหนองหมาว้อแห่งนี้ ซ่ึงครูปิยะก็แสดงให้
เห็นถึงความพอเพียงที่จะมาสอนโรงเรียนนี้ดังข้อความที่ปรากฏในนวนิยาย ดังนี้ 
 “วันจันทร์ต่อมา ปิยะได้จักรยานอ้ายโกร่งเป็นพาหนะไม่ต้องเดินหรือนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์
ครูใหญ่อีกแล้ว อ้ายโกร่งที่ว่านี้เป็นจักรยานฝรั่งรุ่นเก่าโครงแข็งแรง เขาเปลี่ยนยางท้ังสองเส้น ติดเบรก
และใส่ตะแกรงท้ายเมื่อขับขี่ผ่านหมูบ้านใครๆ ก็ชมว่าช่างสมกันดีแท้”  
         (ครูบ้านนอก หน้า ๖๖)   
 จากเนื้อหาข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ครูปิยะมีทางเลือกอื่นที่จะไม่ต้องมาเป็นครูท่ีโรงเรียนบ้าน
หนองหมาว้อแห่งนี้ แต่ครูปิยะก็เลือกที่จะมาสอนโดยพอเพียงและเต็มใจ ท้ังที่ครูปิยะรู้ว่าการมาสอน
แห่งนี้จะต้องลําบาก โดยที่ครูจะต้องนําจักรยานอ้ายโกร่งเป็นพาหนะและครูปิยะก็ต้ังใจปรับปรุง
ซ่อมแซมจักรยานให้พอขี่ได้ โดยไม่ต้องซ้ือใหม่ ซ่ึงก็เป็นการรู้จักความพอเพียงในสิ่งที่ตนเองเป็นอยู่อีก
รูปแบบหนึ่งของครูปิยะได้เช่นกัน 
  ๑.๓ การรู้จักอดออมและประหยัด คนที่มีความประหยัดและอดออม มักจะนําไปสู่
ความสําเร็จในอนาคตได้ การประหยัดทําให้เรารู้ว่าสิ่งของแต่ละชิ้นมีคุณค่าและกว่าจะได้มาก็จะต้องอด



ออมและประหยัด เพื่อให้ได้สิ่งนั้นมา เหมือนกับครูปิยะที่หลังจากท่ีครูปิยะ ได้อาศัยอยู่กับครูใหญ่และ
ได้ย้ายออกมาจากบ้านครูใหญ่ ก็ได้มีความคิดท่ีจะอยู่กระท่อมร้างที่อยู่ใกล้กับโรงเรียน ดังข้อความที่
ปรากฏในนวนิยาย ดังนี้ 
 “ผมจะอยู่บ้านหลังนั้น”ปิยะชี้ปางกระท่อมร้างของครูสถานเด็กบอกว่าครูสถานสร้างไว้ยัง
ไม่ได้ขึ้นอยู่ก็ย้ายเสียก่อนผมคิดว่าผมจะสร้างต่อให้เสร็จคิดว่าคงไม่ต้องทําอะไรมากนอกจากซ่อมหลังคา
และฝานิดหน่อยอยู่กับโรงเรียนจะได้ทํางานอย่างเต็มท่ี”   
        (ครูบ้านนอก หน้า ๖๘) 
 จากเนื้อหาข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ครูปิยะรู้จักการประหยัดโดยเลือกที่จะอยู่กระท่อมร้างของ
ครูสถาน ไม่ต้องรบกวนให้ครูใหญ่ต้องไปหาที่พักใหม่ให้กับเขา ซ่ึงครูปิยะก็ต้องพยายามที่จะซ่อมแซม
กระท่อมร้างของครูสถานนั้น โดยครูสถานก็เป็นครูคนเก่าของโรงเรียนบ้านหนองหมาว้อได้สร้างเอาไว้ 
ทําให้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจํานวนมากในการสร้างที่พักใหม่ ซ่ึงก็แสดงให้เห็นว่าครูปิยะก็รู้จักช่วยครูใหญ่
ประหยัดเรื่องที่พักของครูปิยะเอง  
 ๒. ความเป็นครูต่อศิษย์ การเป็นครูท่ีดีต่อศิษย์จะต้องเป็นครูผู้ท่ีทําหน้าท่ีอันศักด์ิสิทธ์ใน
อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสามารถ อีกท้ังเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่และเป็นสมาชิกท่ีดี
ของสังคมโดยสมบูรณ์ตลอดไปรวมไปถึงครูจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้ศิษย์ได้ดูและเรียนรู้ได้ โดยความ
เป็นครูต่อศิษย์สามารถวิเคราะห์ได้ ๖ ลักษณะ คือ ความมีเมตตา การดูแลเอาใจใส่ ความรักใคร่ผูกพัน 
ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี การให้ความรู้ และความเสียสละ 
  ๒.๑ ความมีเมตตา การมีความเมตตาไม่ว่าจะต่อศิษย์หรือบุคคลอื่น ก็ถือแสดงให้
เห็นว่าบุคคลคนนี้มีความเมตตาและความเมตตาก็จะทําให้คนที่ได้รับเกิดความรักและชื่นชอบบุคคลนั้น
ท่ีแสดงกิริยาต่อเขาได้ดังเช่น การมีความ เมตตาต่อศิษย์ของครูปิยะโดยก้าวแรกแห่งการทํางานของชีวิต
ครูบ้านนอก วันนี้ครูปิยะจะมาพบปะกับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหมาว้อเป็นครั้งแรก ดังข้อความที่
ปรากฏในนวนิยาย ต่อไปนี้ 
 “ปิยะมองเห็นเด็กๆ ยืนห้อมล้อมเขาอยู่ด้วยความรู้สึกสับสนปนเประหว่างความรักความเอ็นดู 
ความรู้สึกสงสารและความเศร้าใจในสภาพร่างกายและเสื้อผ้า หน้าตาผิวพรรณบอกถึง การขาดธาตุ
อาหารของเด็กส่วนมาก เสื้อผ้าฝ้ายสีขาวแก่จนเป็นสีน้ําตาล กางเกงและกระโปรงสีซีดเสื้อผ้ามีรอยดํา
ด่างและประชุมกิริยาวาจาท่ีแสดงต่อหน้าแขกหรือคนแปลกหน้าค่อนข้างแข็งกระด้าง” 
        (ครูบ้านนอก หน้า ๓๖) 
 จากเนื้อหาข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ครูปิยะเป็นคนที่รักและเมตตาต่อเด็กนักเรียนของเขา ซ่ึงเขา
มองเห็นสภาพเด็กนักเรียนของเขารู้สึกมีความสงสารและเมตตาท่ีเห็นสภาพร่างกายและเสื้อผ้า หน้าตา 
ผิวพรรณ บ่งบอกถึงการขาดธาตุอาหารของเด็กส่วนมาก ทําให้ครูปิยะเกิดความรักและความเมตตาต่อ
ศิษย์ของเขาเป็นอย่างมาก อยากให้นักเรียนของเขาได้มีสภาพความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นจากท่ีเปน็อยู่ในขณะนี้ 



  ๒.๒ ดูแลเอาใจใส่ลูกศิษย์ การเป็นครูท่ีมีหน้าท่ีสั่งสอน อบรมศิษย์ให้ศิษย์มีความรู้ 
ความสามารถนั้น ครูทุกคนก็จะต้องมีการดูแลเอาใจใส่ลูกศิษย์ของตนให้ประสบความสําเร็จหรือไปให้ถึง
ฝั่งฝัน ดังเช่น การเอาใจใส่ต่อศิษย์ของครูปิยะที่มีต่อลูกศิษย์นั้นก็คือ วันนี้ลูกศิษย์ของครูปิยะที่ชื่อว่า
“เจ้าเซียง” ไม่ได้มาโรงเรียนด้วยความเป็นห่วงครูปิยะจึงขี่จักรยานไปหาที่บ้าน ดังข้อความที่ปรากฏ
ในนวนิยายต่อไปนี้ 
 “เขียว เซียงเขาเป็นอะไรถึงไม่มาโรงเรียน?” 
 “แม่เขาไม่สบายครับ” เจา้เขียวตอบ 
 “บ้านเขาอยู่ท่ีไหนนะ” ปิยะถาม 
 “อยู่ใกล้ๆ เฮือนผมครับ แม่เขาชื่อแม่คําครับ” 
 “บ้านแม่คําใช่ไหม?” ปิยะจอดรถจักรยานพร้อมกับถามหญิงที่กําลังให้อาหารหมูอยู่ใต้ยุ้งข้าว 
 “แม่นแหละ” หญิงคนนั้นตอบว่าใช่แล้ว เจ้าของบ้านซ่ึงอยู่ติดกัน “พะยอมมีไทแขกมาหา”  
 ปิยะกล่าวขอบคุณ แล้วเดินลอดต้นมะยมมาถึงหน้าบ้านแม่คํา มองขึ้นบนบ้านก็ตะลึง        
เพราะเจ้าของบ้านคือ พะยอม หญิงสาวหน้าตาดีท่ีเคยตักน้ําให้เขา 
 “คุณครูมาหาเซียงใช่ไหมคะ?”พะยอมทักย้ิมหน้าแดง เจ้าเซียงน้องชายคนเดียวของเธอเล่า
สรรพคุณอะไรต่ออะไรของครูปิยะให้เธอฟังแทบทุกวัน โดยเฉพาะเรื่องความใจดีและความขยันขันแข็ง
“เชิญบนเรือนค่ะ” 
ชายหนุ่มปีนบันไดขึ้นไปอย่างระมัดระวัง พะยอมเอาเสอืมาปู แล้วเชิญปิยะนั่ง 
 “ผมทราบว่าไม่สบายก็เลยมาเยี่ยม”เขายกมือไหว้คนป่วย“เซียงไปไหนพยอม” 
 “เซียงไปตักน้ํา เดี๋ยวก็กลับ” 
 “แม่ป่วยเป็นอะไร?” ปิยะถามคนป่วย “โอ๊ย ไม่รู้เป็นอะไร เจ็บออดๆ แอดๆ มานานแล้วเดี๋ยว
ล้มเดี๋ยวลุก” 
       (ครูบ้านนอก หน้า ๑๑๘ - ๑๒๐) 
            จากเนื้อหาข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ครูปิยะถึงแม้ว่าจะมีหน้าท่ีคอยสอนหนังสือให้เด็กๆ ของเขา 
เมื่อครูปิยะทราบว่าแม่ของเซียงไม่สบาย ครูปิยะก็ยังมีน้ําใจไปเยี่ยม และถามถึงอาการของแม่คําว่าเป็น
อย่างไรนี้ก็แสดงให้เห็นถึงการเอาใจใส่ดูแลศิษย์ของครูปิยะที่นักเรียนของเขาไม่มาเรียนก็ยังไปเยี่ยม 
และทราบถึงเหตุผลท่ีไม่มาเรียน ถือเป็นการเอาใจใส่ดูแลลูกศิษย์ของเขานั่นเอง  
  ๒.๓ ความรักใคร่ผูกพัน เมื่อครูทุกคนมีหน้าท่ีสั่งสอน อบรมศิษย์แล้วครูทุกคนก็จะมี
ความรักใคร่ผูกพันกับศิษย์ โดยท่ีครูจะเป็นผู้ให้ความรู้แล้วจึงเกิดเป็นความรักความผูกพันที่ครูมีต่อศิษย์
นั้นเอง ดังเช่นที่ครูปิยะมีความรักเอื้ออาทรให้กับแม่ของเซียง โดยท่ีครูปิยะมาเยี่ยมแม่คํา แม่ของเซียงที่
นอนป่วยอยู่ และได้มาพบปะนั่งคุยกับ“พยอม”พี่สาวของเซียงครูปิยะรู้สึกถึงความผูกพันกับครอบครัว
ลูกศิษย์คนนี้เป็นพิเศษดังข้อความที่ปรากฏในนวนิยายต่อไปนี้ 



 “เซียงหล่า มานี่ มากราบครูซีลูก”แม่คําเรียกลูกชาย  
 เจ้าเซียงมากราบปิยะ“ผมจะไปใส่เบ็ดท่ีหนองใหญ่ผมไปนอนที่บ้านครูได้ไหมครับ? 
 “ต๊ายตายจะไปนอนบ้านครู”พยอมตกใจที่ได้ยินน้องชายพูดเช่นนั้น  
 “ทําไมเซียงทําตัวไม่เคารพครูบาอาจารย์อย่างนี้?” 
 “อย่าไปว่าแกเลย”ปิยะลูบไหล่ของเซียง“เดี๋ยวนี้ใครๆ เขาก็ว่าเด็กๆ เป็นลูกสมุนของผม         
ผมชอบเล่นกับเด็กๆ”ดีแล้วจะได้เป็นเพื่อนแก้เหงา  
       (ครูบ้านนอก หน้า ๑๒๒ - ๑๒๓) 
 จากเนื้อความข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ครูปิยะได้แสดงถึงความรักท่ีมีต่อลูกศิษย์ของตน โดยท่ี
ครูปิยะไปเยี่ยมแม่คําท่ีบ้านเพื่อเป็นการสร้างความผูกพันระหว่างครูกับลูกศิษย์ ทําให้ลูกศิษย์รู้สึกรัก
ครูปิยะถึงกับจะไปนอนบ้านครูปิยะ ครูปิยะเองก็รู้สึกยินดีรักใคร่เซียงเหมือนกับเด็กๆ คนอื่นจนมีคน
บอกครูปิยะว่า เด็กๆ ของครูปิยะเป็นลูกสมุนของครู และครูปิยะก็ดีใจจะมีเด็กๆ ไว้เป็นเพื่อนแก้เหงา
ด้วยเช่นกัน 
  ๒.๔ ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี การเป็นครูความรับผิดชอบในหน้าท่ีต่อศิษย์ก็คือ 
การอบรม สั่งสอนและทําหน้าท่ีของครูให้ดีท่ีสุด หรือทําเป็นแบบอย่างให้ศิษย์ได้รู้เห็นและนําไปใช้ใน
ความรับผิดชอบที่ครูควรมีต่อศิษย์การดูแลเอาใจใส่ช่วยเหลือศิษย์ทุกเรื่องและทําให้ศิษย์ประสบ
ความสําเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยกระบวนการการศึกษามิได้อยู่ท่ีตัวหลักสูตรหรือวัสดุแบบเรียน 
แต่อยู่ท่ีกระบวนการวิธีสอนของครูซ่ึงก็ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถ และความตั้งใจจริงของครูปิยะ  
ดังข้อความที่ปรากฏในนวนิยายต่อไปนี้ 
 “สองสัปดาห์แรกของการเป็นครูโรงเรียนบ้านหนองหมาว้อปิยะต้องรับหน้าท่ีครูคนเดียวของ
โรงเรียนเกือบทุกวันครูใหญ่คําเม้ามีธุระต้องไปราชการที่อําเภอบ้างไปประชุมกลุ่มโรงเรียนบ้าง หายไป
เฉยๆ สักครึ่งวนับ้าง” 
        (ครูบ้านนอก หน้า ๖๓) 
 จากเนื้อความข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ความรับผิดชอบหน้าท่ีของครูก็คือคอยดูแลเด็กและ
ทํางานที่ได้รับมอบหมายให้สําเร็จ เหมือนดังที่ครูปิยะต้องรับผิดชอบและคอยดูแลเด็กท้ังโรงเรียน 
รวมถึงต้องทําหน้าท่ีทุกอย่างภายในโรงเรียนทั้งหมดแทนครูใหญ่ ซ่ึงก็แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบ
ของครูปิยะ 
  ๒.๕ การให้ความรู้ หน้าท่ีของครูทุกคนก็ คือ เป็นผู้ให้ความรู้สั่งสอนศิษย์โดยมอบ
ความรู้ให้ศิษย์ได้มากท่ีสุดเหมือนกับท่ีปิยะสอนวิชาการทํางาน ซ่ึงเขาคาดว่าเด็กๆ จะได้เรียนรู้หลาย
เรื่อง ท้ังด้านความรู้และด้านคุณธรรม เขาเชื่อว่าวิธีสอนแบบนี้ให้ประโยชน์แก่นักเรียนมากกว่าการ
อธิบายแล้วให้จดตามคําบอกครูนี่ก็คือเป็นการให้ความรู้แก่ศิษย์อีกแบบหนึ่งของครูปิยะ ดังข้อความที่
ปรากฏในนวนิยาย ดังนี้ 



 “ในวันรุ่งขึ้น ปิยะรีบกินข้าวเช้าโดยไม่รอครูใหญ่ เสร็จแล้วเขารีบไปโรงเรียนโดยไม่รอครูใหญ่
เช่นกัน ๗.๐๐ น. เขาไปถึงโรงเรียนพบว่ามีนักเรียนมาแล้วหลายคน เขาเรียกเด็กๆมาช่วยทําความ
สะอาดบริเวณอาคารเรียน โดยใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวกวาดเศษกระดาษและขยะออกจากใต้โต๊ะม้านั่ง
ให้เด็กตักขยะไปทิ้งที่หลุม เสร็จงานแล้วเรียกเด็กๆ มาจับกลุ่มบนดินทรายใต้ชายคาโรงเรียน แล้วเล่า
นิทานให้เด็กๆฟังสองสามเรื่องก็ปล่อยให้เด็กไปเล่นตามลําพังวันรุ่งขึ้น ปิยะทําอย่างเดิม ปรากฏว่ามีเด็ก
มาฟังนิทานมากขึ้น พวกท่ีเพิ่งมาถึงโรงเรียนก็รีบเข้ามาร่วมกลุ่มฟังนิทานพอถึงวันที่สามหลังจากเล่า
นิทานแล้ว ปิยะก็ชวนเด็กร้องเพลง เริ่มโดยให้เด็กร้องเพลงที่เขาร้องได้ จากนั้นจึงสอนเพลงใหม่ รู้สึกว่า
เด็กๆ ร้องเป็นเร็วมาก สามารถจําทํานองและเนื้อร้องได้ โดยร้องเป็นหมู่ได้ถูกต้องวันต่อมาก็ทําอย่าง
เดียวกัน นอกจากร้องเพลงแล้วยังนําเด็กเล่นเกมต่างๆ เสร็จแล้วก็ให้เด็กไปล้างมือและรอเวลาเข้าแถว
เคารพธงชาติ” 
        (ครูบ้านนอก หน้า ๖๔) 
 จากเนื้อความข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ครูปิยะรู้จักหน้าท่ีของตน โดยการทําหน้าท่ีของเขาโดยที่
ไม่ต้องรอคําสั่งจากครูใหญ่ และเมื่อครูปิยะมาถึงโรงเรียนก็ได้ให้เด็กๆ ได้ช่วยกันทําความสะอาด เมื่อ
เด็กๆ ทําความสะอาดเสร็จครูปิยะก็จะเล่านิทานให้นักเรียนรวมไปถึงสอนสลับเปล่ียนกับการร้องเพลง
บ้างหรือเล่นเกมบ้างนี้ก็คือ เป็นการสอนที่ให้ความรู้แก่ศิษย์ โดยใช้วิธีท่ีแตกต่างเพื่อให้เด็กได้รับความรู้ท่ี
แตกต่างจากเดิมออกไป และครูปิยะก็ยังมีการให้นักเรียนได้ฝึกการตอบคําถามของครูปิยะเพื่อให้เด็กๆ 
ได้กล้าแสดงออก  
  ๒.๖ ความเสียสละครู ทุกคนก็ต้องมีความเสียสละทุกคน เพราะบุคคลท่ีจะมาเป็น
ครูได้นั้นก็จะตอ้งเสียสละเวลาสอนความรู้อบรมศิษย์ของตนทุกคนให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่ได้ไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ เหมือนกับเนื้อหาในนวนิยายเรื่องครูบ้านนอกที่ว่าท้ังโรงเรียนบ้านหนองหมาว้อ            
มีครูเพียง ๒ คน คือ ครูปิยะและครูใหญ่ แล้วในวันนี้ครูใหญ่ไม่มาสอนทําให้ครูปิยะเลยต้องรับหน้าท่ี
สอนเด็กท้ังหมดในโรงเรียน ดังข้อความที่ปรากฏในนวนิยายต่อไปนี้ 
 “บ่ายโมงเปิดเรียนแล้วครูใหญ่ยังไม่กลับ ครูหนุ่มสอนคนเดียวท้ังสี่ชั้นซ่ึงวิธีการเช่นว่านี้ไม่เคย
มีกล่าวไว้ในตําราวิชาครูเล่มใด ให้ ป.๓ ป.๔ อ่านหนังสือตามลําพัง ให้ ป.๒ วาดรูปตามใจชอบ แล้วเขา
ก็ไปสอนอ่านให้แก่เด็ก ป.๑ ประมาณหนึ่งชั่วโมงผ่านไปเขาก็เอานักเรียนทั้งสี่ชั้นมารวมกันอบรมสั่งสอน
เรื่องต่างๆ สารพัดเรื่องแต่จะนึกได้ เริ่มต้ังแต่ข่าวเหตุการณ์บ้านเมือง หน้าท่ีพลเมือง การรักษาความ
สะอาดร่างกาย การสงวนทรัพยากรธรรมชาติ ปิดรายการด้วยการร้องเพลงและแบ่งกลุ่มว่ิงเปี้ยวแข่งกัน
รู้สึกว่าเด็กๆ สนใจและสนุกสนาน จนกระทั่งบ่ายสามโมงครูใหญ่ก็ยังไม่กลับ เขาจึงบอกเลิกเรียนปล่อย
เด็กกลับบ้าน”  
        (ครูบ้านนอก หน้า ๔๔) 



 จากข้อความข้างต้นได้แสดงให้เห็นว่า ครูปิยะมีความเสียสละต่อหน้าท่ีการงานเสียสละอุทิศ
ตนทําเพื่อศิษย์ โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน ซ่ึงการสอนครูปิยะก็ทําหน้าท่ีสอนเด็กท้ังสี่ชั้น ซ่ึงครูปิยะเองก็
มีทางเลือกที่ไม่สอนเด็กก็ได้ เพราะว่าวันนี้ครูใหญไ่ม่มาแต่ครูปิยะก็เลือกที่จะสอนเด็กๆทุกคนโดยการนํา
เด็ก ฃๆ ทุกคนมารวมกันแล้วอบรมสั่งสอนในเรื่องต่างๆ รวมไปถึงให้ร้องเพลงและเล่นเกมอย่าง
สนุกสนานทําให้เด็กๆ สนใจและสนุกสนานถึงแม้ว่าจะมีแค่ครูปิยะคนเดียวก็ตาม จึงแสดงให้เห็นถึง
ความเสียสละรวมไปถึงความรับผิดชอบที่ครูมีต่อลูกศิษย์ทุกคน 
 ๓. ความเป็นครูต่อชุมชน การทําหน้าท่ีครูต่อชุมชน ครูจะต้องสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครู
กับชุมชนทําให้เกิด ความรัก ความผูกพัน ขึ้นระหว่างโรงเรียนกับชุมชนให้ได้เพื่อสร้างรากฐานที่ม่ันคง
ระหว่างครูกับชุมชนนั่น ก็คือการสร้างความเป็นกันเอง สร้างความคุ้นเคยกับคนในชุมชน โดยอาศัยการ
เข้าถึงชุมชนพบปะพูดคุย ซ่ึงเป็นสิ่งที่สําคัญที่จะทําให้ครูสามารถทํางานร่วมกับประชาชนในพื้นที่ได้เป็น
อย่างดี สามารถวิเคราะห์ได้ ๓ ลักษณะ ดังนี้ ความเอื้อเฟื้อ ความมีเมตตา และการรักษาผลประโยชน์ 
  ๓.๑ ความเอื้อเฟื้อ การเอื้อเฟื้อเป็นการแสดงความรัก ความเอื้อเฟื้อช่วยเหลือให้กับ
คนอื่น โดยทําให้คนอื่นที่ได้รับรู้สึกดีใจและพอใจในสิ่งที่ได้รับเหมือนที่ครูปิยะแสดงความเอื้อเฟื้อต่อ
อาจารย์เคน โดยท่ีครูปิยะได้กลับไปกรุงเทพฯ และเมื่อครูปิยะได้กลับมาท่ีบ้านหนองหมาว้อ ครูปิยะ          
ได้ไปหาจารย์เคนพร้อมด้วยหนังสือใบลานที่เขาซ้ือมาฝากหนึ่งผูก ดังข้อความที่ปรากฏในนวนิยายดังนี้ 
 “ผมซ้ือนิทานเสียวสวาดมาฝากคุณอาคิดว่าคงชอบเพราะเห็นพูดถึงอยู่เสมอฉบับนี้เป็นฉบับท่ี
แปลมาจากตัวธรรม”ตัวธรรมดาหมายถึงตัวอักษรโบราณที่สาวอีสานใช้เขียนพระธรรมคําสอนและ
นิทานชาดกต่างๆ ท่ีเป็นคําสอน“ขอบใจมากผมอยากได้มานานแล้ว นิทานเสียวสวาดเป็นนิทานเก่าแก่
ของภาคอีสานบ้านเรา มีบทสั่งสอนลูกหลานที่มีคุณค่ามากนับวันแต่จะหายาก คนรุ่นใหม่ไม่ค่อยรู้จัก
หรอก”จารย์เคนมีสีหน้าพอใจอย่างเห็นได้ชัด”  
               (ครูบ้านนอก หน้า ๒๘๖) 
 จากข้อความข้างต้นได้แสดงให้เห็นว่า ครูปิยะเป็นคนมีน้ําใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ นึกถึงคนอื่นอยู่
เสมอ โดยครูปิยะได้ซ้ือนิทานเสียวสวาดมาฝากอาจารย์เคนและอาจารย์เคนก็รู้สึกพอใจแล้วก็อยากได้มา
นานแล้ว ทําให้อาจารย์เคนรู้สึกถึงการมีน้ําใจเอื้อเฟื้อของครูปิยะที่มีต่อเขา 
  ๓.๒ ความมีเมตตา การช่วยเหลือซ่ึงกันและกันระหว่างโรงเรียนกับชุมชนถือเป็น
เรื่องสําคัญ เพราะการช่วยเหลือกันทําให้สังคมแข็งแกร่งและมีความสุขสงบได้ โดยการช่วยเหลือก็ทําให้
เกิดความเมตตาต่อชาวบ้าน เหมือนกับครูปิยะที่เมื่อครูปิยะเดินทางกลับมาจากกรุงเทพฯ ก็ได้มาเยี่ยม
อาการป่วยของแม่คํา แม่ของเจ้าเซียงลูกศิษย์คนโปรดที่บ้าน ดังข้อความที่ปรากฏในนวนิยายดังนี้ 
 “เป็นยังไงแม่ อาการดีขึ้นไหม?”เขาทักพร้อมนั่งลงข้างๆ คนป่วยแล้วส่งถุงกระดาษใส่ขวดยา
และกล่องยาให้ 



 “ผมซ้ือยากินข้าวแซบมาฝากแม่ตามสัญญา”นางคํายกมือขึ้นใส่หัวพลางขอบบุญขอบคุณเป็น
การใหญ่แล้วก็รับถุงกระดาษนั้นไป  
 ปิยะบอกว่า “ยาน้ําให้กินก่อนข้าวทีละช้อนอ้ายเซียงมันอ่านหนังสือออกให้มันอ่านฝอยให้ฟัง”  
 เขาอธิบายเวลากินยา “ยาเม็ดให้กินทีละเม็ดหลังกินข้าว ” 
                (ครูบ้านนอก หน้า ๑๔๒) 
 จากข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ครูปิยะมีความช่วยเหลือชาวบ้าน คอยดูแลซ่ึงไม่ใช่ดูแล
เฉพาะลูกศิษย์ของตน แต่ครูปิยะยังดูแลครอบครัวของลูกศิษย์ตนด้วยนั้น ก็แสดงให้เห็นว่าครูปิยะมี
ความห่วงใยและเป็นคนมีเมตตาช่วยเหลือทุกคนภายในชุมชนนั่นเอง  
  ๓.๓ การรักษาผลประโยชน์ ถ้าหากภายในชุมชนที่อาศัยอยู่เกิดเรื่องที่ไม่ดีนําไปสู่
ความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านก็จะต้องช่วยเหลือและปกป้องรักษาผลประโยชน์ไม่ให้ชุมชนนั้นเกิดปัญหา
ขึ้น เพื่อที่จะได้ช่วยการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ดังที่ครูปิยะกําลังจะช่วยรักษาผลประโยชน์ชุมชนบ้าน
หนองหมาว้อไม่ให้สิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้น โดยที่วันรุ่งขึ้นปิยะมุ่งหน้าเข้าป่าไปตามเส้นทางเดิมอาศัยความเป็น
คนช่างสังเกต เพียงไม่กี่ชั่วโมงเขาก็มาถึงที่พักคนงานของพวกตัดไม้ ดังข้อความที่ปรากฏในนวนิยายดังนี้ 
 “ ชายหนุ่มเลือกมุมท่ีเหมาะและปลอดจากการสังเกตของคนงานถ่ายภาพการทํางาน สภาพ
ของป่าและเพิงที่พักคนงาน ตลอดจนรถและเครื่องมือตัดโค่นต้นไม้จนหมดฟิล์มไปท้ังม้วน บัดนี้          
ปิยะแน่ใจแล้วว่าเสี่ยมังกรอาศัยอิทธิพลลักลอบตัดไม้นอกเขตสัมปทาน เรื่องนี้ปิยะไม่ทราบว่า           
มีเจ้าหน้าท่ีบ้านเมืองรู้เรื่องหรือให้ความร่วมมือ รู้เห็นเป็นใจหรือไม่แต่เป็นที่สังเกตว่าคนงานของเสี่ย
มังกรทํางานกันอย่างสะดวกไม่มีผู้ใดมาขัดขวาง ไม่เคยมีข่าวการจับกุม หรือแม้แต่ตรวจค้นโรงเลื่อยของ
เสี่ยมังกรแต่อย่างใด ปิยะตัดสินใจที่จะเปิดโปงเรื่องนี้ต่อมวลชน เพื่อต่อต้านการทําลายป่าไม้ซ่ึงกําลัง
เป็นข่าวใหญ่อยู่ทุกภาคของประเทศในขณะนี้” 
       (ครูบ้านนอก หน้า ๒๘๗ - ๑๘๘)  
 จากข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ครูปิยะที่เป็นคนช่างสังเกตและคอยดูแลผลประโยชน์ของ
ชุมชน จึงไปเห็นการลักลอบตัดไม้ทําลายป่า ซ่ึงครูปิยะก็ตัดสินใจท่ีจะเปิดโปงเรื่องนี้ให้สื่อมวลชนได้รับ
ทราบ เพื่อเป็นการต่อต้านการทําลายป่าและกําลังเป็นข่าวใหญ่อยู่ทุกภาคของประเทศ โดยที่ไม่เกรง
กลัวอิทธิพล หรือผู้ท่ีให้ความร่วมมือกับคนที่ลอบตัดไม้ทําลายป่า ซ่ึงก็แสดงให้เห็นว่าครูปิยะยอมทําทุก
อย่างเพื่อปกป้องชุมชนที่เขาอาศัยอยู่ ให้ปราศจากอํานาจมืดของคนชั่วท่ีคิดจะทําลายแผ่นดิน โดยท่ี
ครูปิยะไม่คิดถึงอันตรายที่กําลังจะเกิดขึ้นกับตัวเขา แสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญและเด็ดเดี่ยวด้วย 
 การเป็นครูท่ีดีจะต้องรู้หน้าท่ีความรับผิดชอบที่ครูทุกคนจะต้องมี โดยทําหน้าท่ีเป็นผู้ให้ความรู้ 
อบรมสั่งสอนศิษย์ให้ศิษย์เป็นคนดีและทําความรู้ท่ีได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์และสามารถช่วยเหลือชุมชน
ได้ โดยครูจะต้องพัฒนาบทบาทของตนเองให้ก้าวทันเทคโนโลยีเพื่อจะได้ทันกับเทคโนโลยีใหม่ๆ         
แล้วสามารถนําไปเป็นแนวทางการสั่งสอนอบรมศิษย์ให้ก้าวทันเทคโนโลยีได้เหมือนกัน พร้อมกับจะต้อง



มีการช่วยเหลือชุมชนของตนเอง โดยครูจะต้องเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันที่จะทําให้ชุมชนเกิดความ
เข้มแข็งได้ในอนาคต หรือครูอาจจะเป็นส่วนกลางในการทําให้ตนเองและลูกศิษย์รวมไปถึงชุมชนอยู่
อย่างสงบ และทําให้เกิดความรักความสามัคคีเกิดขึ้น เพราะโรงเรียน บ้าน และชุมชนต้องอาศัยการอยู่
ร่วมกันช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ดังนั้นหน้าท่ีบทบาทของความเป็นครูจึงถือว่าสําคัญย่ิง  

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 นวนิยายคือเรื่องแต่งที่มีโครงเรื่องจริงเขียนเล่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์ในแง่มุมต่างๆ 
อย่างสมจริง แต่ขณะเดียวกันก็ทําให้ผู้อ่านเห็นว่าเรื่องราวดังกล่าวในนวนิยายนั้นเป็นเรื่องสมมุติไม่ใช่
เรื่องจริง นอกจากนี้ก็มีวิธีการเสนอเรื่องให้ยอกย้อนชวนติดตามและมีแนวคิดกว้างขวาง มีลักษณะต่าง
ไปจากการเขียนนิทานนิยายแต่เดิมท่ีมักสร้างเรื่องจากจินตนาการโดยอาศัยการเล่าเรื่องให้เป็นไป
ตามลําดับเหตุการณ์แล้วสะท้อนแนวคิดสําคัญของเรื่องให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของศาสนา ซ่ึงตัว
ละครเอกในนวนิยายนั้นมีหลากหลายอาชีพเช่น พ่อค้า นักเรียนแม้กระทั่งตัวละครที่เป็นครูซ่ึงตัวละครที่
เป็นครูก็ปรากฏในนวนิยายหลายเรื่องหนึ่งในนวนิยายที่ปรากฏเรื่องครูบ้านนอกซึ่งตัวละครหลัก คือ 
ครูปิยะ ซ่ึงครูปิยะนั้นคือตัวละครเอกที่โดดเด่นในนวนิยายเรื่องนี้ 
 จากการศึกษาวิเคราะห์ความเป็นครูของครูปิยะในนวนิยายเรื่องครูบ้านนอกนั้นสามารถ
วิเคราะห์ความเป็นครูได้ ๓ ด้าน คือ  
 ๑. ความเป็นครูต่อตนเอง ในความเป็นครูต่อตนเองควรต้องคํานึงถึงความต้องการและความ
คาดหวังที่มีต่อการทํางานของตนเองให้ประสบผลสําเร็จ โดยจะมีแนวทางและวิธีการในการสร้างสรรค์
ความสําเร็จในหน้าท่ีการงานที่แตกต่างกันออกไป  ความสําเร็จด้วยฝีมือของตนเองจะเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจ
ท่ีสุดในชีวิตสามารถวิเคราะห์ได้  ๓ ลักษณะดังนี้ 
  ๑.๑ มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ถือว่าเป็นความสําเร็จท่ีบุคคลคนหนึ่งจะต้องทําในสิ่งที่
ตนเองตั้งใจให้ประสบความสําเร็จ และมุ่งมั่นที่จะทําในสิ่งที่ตนเองต้องการ 
  ๑.๒ ความพอเพียง เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้การดํารงชีวิตได้อย่างมีความสุข ความ
พอเพียง ก็คือ ความพอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่และรู้จักคุณค่าในสิ่งนั้น 
  ๑.๓ การรู้จักอดออมและประหยัด คนที่มีความประหยัดและอดออม มักจะนําไปสู่
ความสําเร็จในอนาคตได้ การประหยัดทําให้เรารู้ว่าสิ่งของแต่ละชิ้นมีคุณค่า 
 ๒. ความเป็นครูต่อศิษย์ การเป็นครูท่ีดีต่อศิษย์จะต้องเป็นครูผู้ท่ีทําหน้าท่ีอันศักด์ิสิทธ์ใน
อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสามารถ อีกท้ังเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ และเป็นสมาชิกท่ี
ดีของสังคมโดยสมบูรณ์ตลอดไปรวมไปถึงครูจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้ศิษย์ได้ดูและเรียนรู้สามารถ
วิเคราะห์ได้ ๖ ลักษณะ ดังนี้ 



  ๒.๑ ความมีเมตตา การมีความเมตตาไม่ว่าจะต่อศิษย์หรือบุคคลอื่นก็ถือแสดงให้
เห็นว่าบุคคลคนนี้ มีความเมตตาและความเมตตาก็จะทําให้คนท่ีได้รับเกิดความรักและชื่นชอบบุคคลนั้น 
  ๒.๒ ดูแลเอาใจใส่ลูกศิษย์ การเป็นครูท่ีมีหน้าท่ีสั่งสอน อบรมศิษย์ให้ศิษย์มีความรู้ 
ความสามารถนั้น ครูทุกคนก็จะต้องมีการดูแลเอาใจใส่ลูกศิษย์ของตนให้ประสบความสําเร็จหรือไปให้ถึง
ฝัน 
  ๒.๓ ความรักใคร่ผูกพัน เมื่อครูทุกคนมีหน้าท่ีสั่งสอน อบรมศิษย์แล้วครูทุกคนก็จะมี
ความรักใคร่ผูกพันกับศิษย์ โดยท่ีครูจะเป็นผู้ให้ความรู้แล้วจึงเกิดเป็นความรักความผูกพันที่ครูมีต่อศิษย์
นั้นเอง 
  ๒.๔ ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี การเป็นครูความรับผิดชอบในหน้าท่ีต่อศิษย์ก็คือ 
การอบรมสั่งสอนและทําหน้าท่ีของครูให้ดีท่ีสุด หรือทําเป็นแบบอย่างให้ศิษย์ได้รู้เห็นและนําไปใช้ใน
ความรับผิดชอบที่ครูควรมีต่อศิษย์การดูแลเอาใจใส่ช่วยเหลือศิษย์ทุกเรื่อง 
  ๒.๕ การให้ความรู้ หน้าท่ีของครูทุกคนก็คือ เป็นผู้ให้ความรู้สั่งสอนศิษย์โดยมอบ
ความรู้ให้ศิษย์ได้มากท่ีสุดและอบรมสั่งสอนศิษย์ให้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
  ๒.๖ ความเสียสละ ครูก็ต้องมีความเสียสละทุกคน เพราะบุคคลท่ีจะมาเป็นครูได้นั้น
ก็จะต้องเสียสละเวลาสอนให้ความรู้อบรมศิษย์ของตนทุกคนให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ 
 ๓. ความเป็นครูต่อชุมชน การทําหน้าท่ีครูต่อชุมชน ครูจะต้องสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครู
กับชุมชน ทําให้เกิดความรัก ความผูกพัน ขึ้นระหว่างโรงเรียนกับชุมชนให้ได้ เพื่อสร้างรากฐานที่ม่ันคง
ระหว่างครูกับชุมชน นั่นก็ คือการสร้างความเป็นกันเอง สร้างความคุ้นเคยกับคนในชุมชน โดยอาศัยการ
เข้าถึงชุมชนพบปะพูดคุย ซ่ึงเป็นสิ่งที่สําคัญที่จะทําให้ครูสามารถทํางานร่วมกับประชาชนในพื้นที่ได้เป็น
อย่างดีสามารถวิเคราะห์ได้ ๓ ลักษณะ ดังนี้ 
  ๓.๑ ความเอื้อเฟื้อ การเอื้อเฟื้อเป็นการแสดงความรัก ความเอื้อเฟื้อช่วยเหลือให้กับ
คนอื่น โดยทําให้คนอื่นที่ได้รับรู้สึกดีใจและพอใจในสิ่งที่ได้รับ 
  ๓.๒ ความมีเมตตา การช่วยเหลือซ่ึงกันและกันระหว่างโรงเรียนกับชุมชนถือเป็น
เรื่องสําคัญ เพราะการช่วยเหลือกันทําให้สังคมแข็งแกร่งและมีความสุขสงบได้ โดยการช่วยเหลือก็ทําให้
เกิดความเมตตาต่อชาวบ้าน 
  ๓.๓ การรักษาผลประโยชน์ ถ้าหากภายในชุมชนที่อาศัยอยู่เกิดเรื่องที่ไม่ดีนําไปสู่
ความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน ก็จะต้องช่วยเหลือ และปกป้องรักษาผลประโยชน์ไม่ให้ชุมชนนั้นเกิด
ปัญหาขึ้น เพื่อที่จะได้ช่วยการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง 
 
 



อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง“การศึกษาวิเคราะห์ความเป็นครูของ ครูปิยะ ในนวนิยายเรื่องครูบ้านนอก”   
ได้ผลการวิจัยตามที่เสนอไปแล้ว จากการศึกษาวิเคราะห์ความเป็นครูของครูปิยะ แสดงให้เห็นว่าครูท่ีดี
นั้นต้องดีต่อตนเอง คือ มีจิตใจเด็ดเดี่ยว รักความเป็นครู เสียสละให้กับส่วนรวมและมุ่งมั่นตั้งใจในหน้าท่ี
ของตนเองรวมไปถึงจะต้องมีความรับผิดชอบต่อศิษย์ ก็ยังจะต้องมีความรับผิดชอบต่อชุมชน โดยการ
สร้างความน่าเคารพนับถือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์และชุมชน รวมไปถึงคอยให้การช่วยเหลือและ
สนับสนุนในทุกๆ ด้าน เพื่อจะทําให้เกิดความรัก ความผูกพัน ขึ้นระหว่างโรงเรียนกับชุมชน การสร้าง
รากฐานที่ม่ันคงระหว่างครูกับชุมชนนั้น ก็คือการสร้างความสนิทสนม คุ้นเคยกับคนในชุมชน โดยอาศัย
การเข้าถึงชุมชนพบปะพูดคุย ซ่ึงเป็นสิ่งที่สําคัญที่จะทําให้ครูสามารถทํางานร่วมกับประชาชนในพื้นที่ได้
เป็นอย่างดี หากไม่ทําหน้าท่ีของตนเองให้ดี ย่อมส่งผลให้ประเทศชาติไม่เจริญหรือไม่พัฒนา เพราะครูก็
เปรียบเสมือนแม่พิมพ์ของชาติท่ีคอยเป็นผู้ให้ความรู้แก่ศิษย์ และทําให้ศิษย์มีความรู้เพื่อนําความรู้           
นั้นไปพัฒนาประเทศต่อไป 

ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยข้างต้น คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาวิจัยครั้งต่อไปให้มีการ
ศึกษาวิจัยเพิ่มเติมในด้าน ดังนี้ 
 ๑. นวนิยายเรื่องนี้นอกจากจะโดดเด่นในเรื่องตัวละครแล้วยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่โดดเด่น นั่นก็คือ 
ประเพณีวัฒนธรรมของภาคอีสาน ซ่ึงสามารถนํามาวิเคราะห์เรื่องวัฒนธรรมอีสานท่ีปรากฏในนวนิยาย
เรื่องนี้ 
 ๒. ควรศึกษาความเป็นครูในนวนิยายเรื่องอื่น เช่น นวนิยายเรื่องครูไหวใจร้าย ครูเมืองหลวง 
ว่ามีความเหมือนหรือความต่างกับนวนิยายเรื่องครูบ้านนอกอย่างไร 
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การศึกษาวิเคราะห์การตัง้ชื่อนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลูสงคราม* 
 

ศิริรัตน์ อุบลรตัน์, สุกัญญา เทพภูตา และแสงจันทร์ รักป้อม 
สาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาวิเคราะห์การตั้งชื่อของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างจากนักศึกษา จํานวน ๑๐๐ คน แบ่ง              
เป็นเพศชาย ๔๐ คน เพศหญิง ๖๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการตั้งชื่อกับ           
ผู้ท่ีถูกต้ังชื่อในด้านความหมาย ทัศนคติและความแตกต่างทางเพศ ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ความหมาย
ของชื่อส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มความหมายเกี่ยวกับความเจริญ ความสวยงาม โดยในเพศชายนิยมต้ังชื่อใน
กลุ่มความหมายเกี่ยวกับความกล้าหาญ ชัยชนะ อาจเป็นเพราะสังคมไทยมีทัศนคติว่าลูกผู้ชายจะต้อง
เข้มแข็ง กล้าหาญ อดทน จะต้องเป็นผู้นําท่ีดีได้ในเพศหญิงจะนิยมต้ังชื่อในกลุ่มความหมายเกี่ยวกับ
ความเจริญ ความสวยงามซ่ึงเป็นการตั้งชื่อให้สอดคล้องกับเพศสภาพ นักศึกษาส่วนใหญ่ทราบ
ความหมายในชื่อของตนเอง โดยเฉพาะเพศชายจะทราบความหมายในชื่อของตนเองมากกว่าเพศหญิง 
การทราบผู้ท่ีต้ังชื่อให้ส่วนใหญ่แล้วนักศึกษาจะทราบว่า ใครเป็นผู้ต้ังชื่อให้โดยเพศหญิงจะทราบที่มาของ
ชื่อตนเองมากกว่าเพศชาย นักศึกษานิยมให้พ่อหรือแม่เป็นผู้ต้ังชื่อให้ สําหรับเพศชายจะนิยมให้พ่อตั้งชื่อ 
และสําหรับเพศหญิงนิยมให้แม่ต้ังชื่อ นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ต้องการเปลี่ยนชื่อเพราะชอบชื่อเดิมอาจเป็น
เพราะความคุ้นเคยกับชื่อเดิมมาเป็นเวลานาน แต่ยังมีนักศึกษาบางส่วนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงชื่อด้วย
เหตุผลต่างๆ ท่ีพบมากที่สุดคือ ชื่อที่ไม่ทันสมัย 

 

คําสําคัญ   :   การตั้งชื่อ 

 
 
 
 
 
 

                                                            
*งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาระเบียบวิจัยทางภาษาไทย โดยมีอาจารย์ปฐมพงษ์  สุขเล็ก เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 



บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคัญของการวิจัย 

 ทุกชนชาติต่างให้ความสําคัญกับการตั้งชื่อของบุตรหลานที่เกิดใหม่ คนไทยก็ให้ความสําคัญ 
มาทุกยุคสมัย พ่อแม่ในยุคนี้ยังคงให้ความสําคัญและใส่ใจในการตั้งชื่อให้ลูกด้วยตนเองมากยิ่งกว่าใน     
สมัยโบราณ สังเกตได้จากเด็กรุ่นใหม่จะมีชื่อที่ไพเราะ บ่งบอกถึงความหมายของมงคลนาม (กรหริศ            
บัวสรวง, ๒๕๕๔ :๑๐) วิถีชีวิตของคนไทยมีความผูกพันกับการตั้งชื่อมายาวนาน ชื่อของคนไทยเป็นคํา
พยางค์เดียวถึง ๒ พยางค์ ภาษาที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นภาษาไทย ภาษาบาลีสันสกฤต ภาษาบาลีสันสกฤต
ผสมภาษาไทย และภาษาเขมร โดยความหมายของชื่อสะท้อนคตินิยม มีความหมายในเรื่องอํานาจ      
ชัยชนะ และการสงคราม เช่น เฉลิมพล ณรงค์ ฯลฯ และมีชื่อที่แสดงความหมายเกี่ยวกับความรู้           
ความฉลาด การศึกษา ซ่ึงไม่ปรากฏเป็นชื่อในสมัยท่ีผ่านมา เช่น โกวิท ปรีชา สุธี ฯลฯ (ณัฏฐ์ชวัล          
แสงสุวรรณ,๒๕๕๐ :๑๔) นอกจากนี้ยังนิยมสรรหาชื่อที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนคนอื่น ท่ีมีรูปลักษณ์ทาง
ภาษาแปลกๆ หรือมีหลายพยางค์ โดยความหมายจะมีความหมายเป็นนามธรรมมากขึ้นแสดงถึงความ
เป็นศิริมงคล 

 ในสมัยต่อมาชื่อของคนไทยมีจํานวนพยางค์เพิ่มขึ้น หรือยาวขึ้น สาเหตุสําคัญมาจากการ 
ขยายชุมชนเมื่อชุมชนใหญ่ขึ้น ประชาชนมากขึ้น ชื่อย่อมมีโอกาสซํ้ากันมากขึ้นและเนื่องจากชื่อเกิดขึ้น
เพราะความจําเป็นในการสื่อสารให้สะดวกและถูกต้อง จึงต้องมีชื่อเฉพาะที่บ่งบอกเจาะจงลงไปเพื่อ
กําหนดการเรียกขานตัวกันชัดเจนไม่สับสน (หมอน้อย ปริญญา,๒๕๕๐ : ๒๗) การตั้งชื่อให้ยาวจึงเป็น
ทางออกหนึ่ง นอกจากการตั้งชื่อให้ยาวแล้ว การตั้งชื่อให้แปลกใหม่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งเพื่อหลีกเลี่ยงการตั้ง
ชื่อซํ้า ซ่ึงพบมากขึ้นเรื่อย ๆ ในปัจจุบัน ความสําคัญอยู่ท่ีจะแสดงลักษณะเด่นของผู้เป็นเจ้าของชื่อ     
ให้เป็นที่รู้จักจําได้ เช่น เสียงแปลก สะกดแปลก ฯลฯ (พ.สุวรรณ ,๒๕๔๒:๑๙) ฉะนั้นถึงแม้จะมี
ความหมายหรือไม่มีความหมายเป็นเรื่องสําคัญ ด้วยเหตุนี้การตั้งชื่อของคนไทยจึงมีความน่าสนใจ 
เพราะมีวิวัฒนาการสอดคล้องกับพัฒนาการสังคมไทย เนื่องจากคําเรียกแทนตัวบุคคลนั้นๆ จะ
ประกอบด้วยคํายืมจํานวนมาก การตั้งชื่อของเพศหญิงและเพศชายก็มีความแตกต่างกันในด้าน
ความหมายรวมถึงที่มาของการตั้งชื่อ บ้างก็ต้ังตามบรรพบุรุษหรือตามปัจจัยอื่นๆ ด้วย จากความสําคัญ
ของการตั้งชื่อที่กล่าวนี้ ผู้ศึกษามีความสนใจท่ีจะศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับการตั้งชื่อว่ามีความสัมพันธ์กับ        
ผู้ท่ีถูกต้ังชื่ออย่างไร 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 ๑. ขั้นเตรียมการ 

  - สํารวจเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการตั้งชื่อ 



  - สร้างแบบสอบถามเพื่อใช้สัมภาษณ์เรื่องการตั้งชื่อกับกลุ่มนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้นปีท่ี ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จํานวน ๑๐๐ คน                   
โดยแยกเป็น เพศหญิง ๖๐ คน เพศชาย ๔๐ คน 

 ๒. ขั้นเก็บข้อมูล 

  - รวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการตั้งชื่อ 

  - รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามเรื่องการตั้งชื่อจํานวน ๑๐๐ ชุด  

 ๓. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล 

  ศึกษาวิเคราะห์การตั้งชื่อที่ได้จากแบบสอบถาม จํานวน ๑๐๐ ชุด  
  - ด้านความเชื่อ 

  - ด้านความหมาย 

  - ด้านเพศสภาพ 

วิเคราะห์การต้ังชื่อ 

 การต้ังชื่อของคนไทยนั้นมีลักษณะ กล่าวคือการตั้งชื่อของคนไทยมีวิวัฒนาการสอดคล้องกับ
พัฒนาการของสังคมไทย สมัยท่ีสังคมเรียบง่ายชื่อมักจะเป็นคําไทยส้ันๆ เมื่อสังคมเปิดกว้างและ          
ซับซ้อนมากกว่าเดิม ชื่อก็จะประกอบด้วยคํายืมมากขึ้น ยาวขึ้น และแปลกมากขึ้น การตั้งชื่อให้คํานึงถึง
หลักภาษา ชื่อที่จะตั้งนั้นต้องเขียนให้ถูกต้องตามหลักภาษา มีความหมายดี ข้อนี้เป็นเรื่องสําคัญที่ต้อง              
ปฏิบัติ ไม่ควรตั้งชื่อที่ไม่มีความหมายหรือมีความหมายไปในทางที่ไม่ดีและเป็นภาษาวิบัติ นอกจาก            
นี้การตั้งชื่อของคนไทยยังสะท้อนแนวคิดของแต่ละยุคสมัยอีกด้วย 

 การตั้งชื่อไม่ว่าจะเป็นชนชาติใดล้วนเป็นสิ่งสําคัญและจําเป็น เพื่อใช้ในการระบุตัวตนแต่ละ 
ชนชาติ อาจจะมีรูปแบบการตั้งชื่อแตกต่างกันไปตามบริบทของสังคมนั้น เพราะสภาพสังคมในปัจจุบัน
เปลี่ยนแปลงไปมาก และในขณะเดียวกันก็ได้รับสิ่งใหม่ๆเข้ามาสู่สังคม การใช้คําในการตั้งชื่อจึง
เปลี่ยนไป 

 ประเด็นที่ ๑ เรื่องความหมายของชื่อ จากนักศึกษา ๑๐๐ คน เพศชาย ๔๐% (๔๐ คน)           
เพศหญิง ๖๐% (๖๐ คน) ซ่ึงในแต่ละชื่อมีหลายกลุ่มความหมาย สามารถแบ่งได้ คือ 

 นักศึกษาชาย-หญิง 

 ๑. ความเจริญ ความสวยงาม  ๔๐%  (๔๐ คน) 
 ๒. ความกล้าหาญ ชัยชนะ  ๒๑%   (๒๑ คน) 
 ๓. นักปราชญ์        ๑๓%   (๑๓ คน) 
 ๔. เครื่องประดับ     ๖%     (๖ คน) 
 ๕. ผู้มีทรัพย์     ๓%     (๓ คน) 
 ๖. ธรรมชาติ   ๑๗%   (๑๗ คน) 



 เพศชาย ๔๐%  (๔๐ คน) 
 ๑. ความกล้าหาญ ชัยชนะ  ๓๕%   (๑๔ คน) 
 ๒. นักปราชญ์       ๒๕%   (๑๐ คน) 
 ๓. ความเจริญ ความสวยงาม  ๓๒.๕%  (๑๓ คน) 
 ๔. ธรรมชาติ   ๗.๕%    (๓ คน)   

 ๕. ผู้มีทรัพย์   ๐%       (๐ คน)   

 ๖. เครื่องประดับ   ๐%       (๐ คน) 
 เพศหญิง ๖๐%  (๖๐ คน) 
 ๑. ความเจริญ ความสวยงาม  ๔๕%      (๒๗ คน) 
 ๒. ธรรมชาติ   ๒๓.๓%  (๑๔ คน) 
 ๓. ความกล้าหาญ ชัยชนะ  ๑๑.๖%   (๗ คน) 
 ๔. เครื่องประดับ   ๑๐%     (๖ คน)  

 ๕. ผู้มีทรัพย์   ๕%        (๓ คน) 
 ๖. นักปราชญ์        ๕%        (๓ คน) 
 ประเด็นที่ ๒ เรื่องการทราบความหมาย  นักศึกษา ๑๐๐ คน มีผู้ทราบความหมาย ๕๙%                
(๕๙ คน) และไม่ทราบความหมาย ๔๑% (๔๑ คน) จะเห็นได้ว่านักศึกษาส่วนใหญ่ทราบความหมาย   
ของชื่อตนเอง เมื่อแบ่งเป็นเพศชาย ๔๐ คน และเพศหญิง ๖๐ คน สามารถแบ่งได้ คือ เพศชายทราบ
ความหมาย ๖๒.๕% (๒๕ คน) เพศหญิงทราบความหมาย ๕๑.๖% (๓๑ คน) 
 ประเด็นที่ ๓ เรื่องผู้ ท่ีทราบคนตั้งชื่อให้ นักศึกษา ๑๐๐ คน พบว่าทราบผู้ ต้ังให้ ๗๖%             
(๗๖ คน) ไม่ทราบ ๒๔% (๒๔ คน) จะเห็นได้ว่านักศึกษาส่วนใหญ่ทราบว่าใครเป็นผู้ ต้ังชื่อให้ตน                  
สามารถแบ่งได้ คือ เพศชายทราบผู้ ต้ังชื่อให้ ๗๒.๕% (๒๙ คน) เพศหญิงทราบผู้ ต้ังชื่อให้ ๗๘%             
(๔๗ คน) 
 ประเด็นที่ ๔ เรื่องใครเป็นผู้ ต้ังชื่อให้ จากนักศึกษา ๑๐๐ คน พบว่า พ่อเป็นผู้ ต้ังชื่อให้        
๑๗% (๑๗ คน) แม่เป็นผู้ต้ังชื่อให้ ๑๗% (๑๗ คน) สามารถวิเคราะห์ได้ คือ ในปัจจุบันพ่อและแม่ต่างให้
ความสําคัญในการตั้งชื่อให้กับลูกมากพอสมควร เมื่อแบ่งเป็นเพศชายและเพศหญิง สามารถแบ่ง           
ได้ คือ   
 เพศชายนิยมให้พ่อตั้งให้ ๑๗.๕% (๗ คน)         เพศหญิงนิยมให้แม่ต้ังให้ ๒๑.๖% (๑๓ คน) 
 เพศชายนิยมให้พ่อและแม่ต้ังให้  ๑๐% (๔ คน)   เพศหญิงนิยมให้พ่อและแม่ต้ังให้ ๑๑.๖%  (๗ คน) 
 เพศชายนิยมให้ตาต้ังให้ ๒.๕% (๑ คน)  เพศหญิงนิยมให้ตาต้ังให้ ๓.๓% (๒ คน) 
 เพศชายนิยมให้ยายตั้งให้ ๐% (คน)  เพศหญิงนิยมให้ยายตั้งให้ ๓.๓% (๒ คน) 
 เพศชายนิยมให้ตาและยายตั้งให้ ๒.๕% (๑ คน)  เพศหญิงนิยมให้ตาและยายตั้งให้ ๑.๖% (๑ คน) 



 เพศชายนิยมให้ปู่ต้ังให้ ๒.๕% (๑ คน)  เพศหญิงนิยมให้ปู่ต้ังให้ ๘.๓% (๕ คน) 
 เพศชายนิยมให้ย่าต้ังให้ ๐% (๐ คน)  เพศหญิงนิยมให้ย่าต้ังให้ ๓.๓% (๒ คน) 
 เพศชายนิยมให้อาตั้งให้ ๕% (๒ คน)              เพศหญิงนิยมให้อาตั้งให้ ๐% (๐ คน) 
 เพศชายนิยมให้ป้าต้ังให้ ๒.๕% (๑ คน)  เพศหญิงนิยมให้ป้าต้ังให้ ๑.๖% (๑ คน) 
 เพศชายนิยมให้พระสงฆ์ต้ังให้ ๑๗.๕% (๗ คน) เพศหญิงนิยมให้พระสงฆ์ต้ังให้ ๘.๓% (๕ คน) 
 ประเด็นที่ ๕  เรื่องการเปลี่ยนแปลงชื่อ จากนักศึกษา ๑๐๐ คน  มีผู้ต้องการที่จะเปลี่ยนชื่อ 
๑๓% (๑๓ คน) และไม่ต้องการเปลี่ยนชื่อ ๘๗% (๘๗ คน) ด้วยเหตุผลคือ 

 ๑. ชอบชื่อนี้ 
  นักศึกษา ๑๐๐ คน  = ๔๑%   (๔๑ คน) 
  เพศชาย    ๔๐ คน  = ๒๕%   (๑๐ คน) 
  เพศหญิง   ๖๐ คน  = ๕๑.๖%  (๓๑ คน) 
 ๒. ชื่อนี้ไพเราะ 

  นักศึกษา ๑๐๐ คน  = ๙%   (๙ คน) 
  เพศหญิง   ๖๐ คน  = ๑๐%   (๔ คน) 
  เพศชาย    ๔๐ คน  = ๘.๓%  (๕ คน) 
 ๓. ชื่อนี้ความหมายด ี

  นักศึกษา ๑๐๐ คน  = ๑๖%   (๑๖ คน) 
  เพศชาย    ๔๐ คน  = ๒๐%   (๘ คน) 
  เพศหญิง   ๖๐ คน  = ๑๓.๓%  (๘ คน) 
 ๔. พ่อตั้งให้ 
  นักศึกษา ๑๐๐ คน  = ๕%   (๕ คน) 
  เพศชาย    ๔๐ คน  = ๕%   (๒ คน) 
  เพศหญิง   ๖๐ คน  = ๕%   (๓ คน) 
 ๕. ไม่ค่อยมีคนตั้งชื่อนี ้
  นักศึกษา ๑๐๐ คน  = ๑%   (๑ คน) 
  เพศหญิง   ๖๐ คน  = ๐%   (๐ คน) 
  เพศชาย    ๔๐ คน  = ๑.๖%  (๑ คน) 
 ๖. เคยเปลี่ยนมาแล้ว 

  นักศึกษา ๑๐๐ คน  = ๑%   (๑ คน) 
  เพศชาย    ๔๐ คน  = ๐%   (๐ คน) 
  เพศหญิง   ๖๐ คน  = ๑.๖%  (๑ คน) 
  



 ๗. ภูมิใจในชื่อนี้ 
  นักศึกษา ๑๐๐ คน  = ๑%   (๑ คน) 
  เพศหญิง   ๖๐ คน  = ๐%   (๐ คน) 
  เพศชาย    ๔๐ คน  = ๑.๖%  (๑ คน) 
 ๘. ปู่ไม่ให้เปลี่ยน 

  นักศึกษา ๑๐๐ คน = ๑%   (๑ คน) 
  เพศชาย    ๔๐ คน = ๒.๕%   (๑ คน) 
 ๙. พระตั้งให้ 
  นักศึกษา ๑๐๐ คน  = ๒%   (๒ คน) 
  เพศชาย    ๔๐ คน  = ๕%   (๒ คน) 
  เพศหญิง   ๖๐ คน  = ๐%   (๐ คน) 
 ๑๐. ชื่อนี้ดีอยู่แล้ว 

  นักศึกษา ๑๐๐ คน  = ๒%   (๒ คน) 
  เพศชาย    ๔๐ คน  = ๕%   (๒ คน) 
  เพศหญิง   ๖๐ คน  = ๐%   (๐ คน) 
 ๑๑. ความยุ่งยากทางราชการ 

  นักศึกษา ๑๐๐ คน  = ๑%   (๑ คน) 
  เพศชาย    ๔๐ คน  = ๒.๕%  (๑ คน) 
  เพศหญิง   ๖๐ คน  = ๐%   (๐ คน)  

 ๑๒. ไม่ระบ ุ

  นักศึกษา ๑๐๐ คน  = ๗%   (๗ คน) 
  เพศชาย    ๔๐ คน  = ๑๕%   (๖ คน) 
  เพศหญิง   ๖๐ คน  = ๑.๖%  (๑ คน) 
อภิปรายผล 

 ประเด็นที่ ๑ การทราบความหมายของชื่อ ในสังคมไทยการตั้งชื่อเป็นสิ่งที่จําเป็นมาก
พอสมควร  จากการสํารวจนักศึกษา ๑๐๐ คน ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพิบูลสงคราม พบว่าความหมายของชื่อที่พบมากที่สุด คือ ในกลุ่มความหมายเกี่ยวกับความ
สวยงาม แสดงให้เห็นว่า คนไทยในปัจจุบันต้องการให้ชื่อตัวเองไพเราะ มีความหมายดีเป็นสิริมงคลแก่
ตนเอง รองลงมาความหมายของชื่อจะเป็นกลุ่มความหมาย เกี่ยวกับความกล้าหาญ ชัยชนะ การตั้งชื่อที่
ทําให้ผู้ปกครองทุกท่านเห็นดีเห็นเห็นงามเพื่อนําไปสู่สิ่งที่ดีในการตั้งชื่อ สามารถวิเคราะห์ได้ว่าความ
เจริญรุ่งเรืองและความสวยงามที่มีมากท่ีสุดและต่อมาเป็นความกล้าหาญ ชัยชนะก็เป็นอีกความหมาย



หนึ่งที่สําคัญในสังคมปัจจุบัน รวมไปถึงสิ่งที่มีความหมายเกี่ยวกับธรรมชาติเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้ชื่อ
ไพเราะและอาจเป็นไปได้ว่าการตั้งชื่อในกลุ่มท่ีมีความหมายเกี่ยวกับนักปราชญ์เชื่อว่าจะทําให้ผู้ท่ีมี        
ชื่อในกลุ่มความหมายนี้เป็นผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดหรือมีความหมายของชื่อเกี่ยวกับเคร่ืองประดับ 
อาทิ เพชรพลอย ฯลฯ ซ่ึงจะสื่อความหมายหรือบ่งบอกว่าบุคคลนั้นมีค่าเช่นเดียวกับความหมายของชื่อ 
สิ่งสุดท้ายคือในกลุ่มความหมายที่เกี่ยวกับผู้มีทรัพย์สินเงินทองที่หวังว่าต้ังชื่อเกี่ยวกับความหมายนี้แล้ว
จะทําให้มีทรัพย์สินมากมายมหาศาล  
 ประเด็นที่ ๒ การทราบความหมาย โดยส่วนใหญ่เพศชายจะทราบความหมายมากกว่าเพศ
หญิง ความหมายที่พบมากจะมีความหมายเกี่ยวกับชัยชนะและความกล้าหาญเพราะคนไทยมีความเชื่อ
ในเรื่องความเป็นลูกผู้ชาย ต้องมีความกล้าหาญ มีความเป็นผู้นํา ซ่ึงนําไปสู่การมีชัยชนะ ชื่อที่พบ
รองลงมาคือ เกี่ยวกับธรรมชาติ ส่วนใหญ่จะพบในเพศหญิง ซ่ึงจะนิยมต้ังให้มีความหมายในทางความ
สวยความงาม ความอ่อนโยน อ่อนหวาน เป็นไปได้ว่าเพศหญิงเป็นเพศที่อ่อนโยน จึงมีความเหมาะสม
ความหมายประเภทนี้ และชื่อที่พบน้อยที่สุดคือ เครื่องประดับ ผู้คนมักจะไม่นิยมต้ังกันมากเท่าท่ีควร
แม้ว่าจะเป็นชื่อที่มีความไพเราะ แต่ไม่เน้นในเรื่องความหมายแต่จะเน้นไปที่การเล่นคาํมากกว่า 

 ประเด็นที่ ๓  การทราบผู้ต้ังชื่อ ส่วนใหญ่เพศหญิงจะทราบว่าใครเป็นผู้ต้ังชื่อให้มากกว่าเพศ
ชาย ด้วยเหตุว่าลูกผู้หญิงเป็นเพศที่ช่างเจรจา และเป็นเพศที่ใส่ใจกับทุกรายละเอียดมากกว่าเพศชาย   
จึงเป็นไปได้ท่ีเพศหญิงจะทราบว่าใครตั้งชื่อให้ตนเองมากกว่าเพศชาย 

 ประเด็นที่ ๔ การทราบว่าใครเป็นผู้ต้ังชื่อให้ จากการสํารวจพบว่าพ่อและแม่จะเป็นคนตั้งชื่อ
ให้ลูกมากท่ีสุด แสดงให้เห็นว่าพ่อแม่มีอิทธิพลมากเมื่อเปรียบเทียบกับบุคคลอื่นๆ จึงสามารถเลือกได้
ตรงความต้องการและเหมาะสมกับเพศของลูกได้ ในเพศชายจะนิยมให้พ่อตั้งให้อาจเป็นเพราะพ่อ          
ก็เป็นผู้ชาย จึงสามารถหาความหมายที่ดีได้ตรงกับเพศของลูก ส่วนเพศหญิงจะนิยมให้แม่ต้ังให้          
เพราะแม่ก็เป็นผู้หญิงจึงสามารถหาความหมาย เลือกคําท่ีไพเราะได้ดีกว่าผู้ชายและคุ้นชื่อผู้หญิงมากกว่า 

 ประเด็นที่ ๕ คือการเปลี่ยนแปลงชื่อ จากการสํารวจพบว่า คนส่วนใหญ่ไม่นิยมเปลี่ยนแปลง
ชื่อ เป็นเพราะชื่อเดิมมีความหมายดี และมีความไพเราะดีอยู่แล้วจึงไม่ต้องการที่จะเปลี่ยนชื่อ อาจเป็น
เพราะความคุ้นเคยกับชื่อเดิมแต่ก็ยังมีนักศึกษาบางส่วนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงชื่อเพราะคิดว่าชื่อไม่
เหมาะสมกับตนเอง สั้นเกินไปหรือเชยเกินไป จึงต้องการเปลี่ยนชื่อใหม ่

 นับจากอดีตจนถึงปัจจุบันมนุษย์ต้องติดต่อสื่อสารกัน สิ่งแรกที่มักจะทําคือการแนะนําตัว การ
ถามชื่อเพื่อจดจําและสามารถใช้เรียกหรืออ้างถึงฝ่ายตรงข้ามได้ มนุษย์จึงสรรหาสัญลักษณ์หรือถ้อยคํา
ต่างๆ มาใช้เรียกแทนบุคคล ภาษาจึงมีบทบาทในฐานะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเรียกชื่อ ซ่ึงมีความสําคัญ
ต่อการสื่อสารถึงเจ้าของชื่อ ชื่อเป็นสิ่งสําคัญที่ใช้แทนบุคคลเปรียบเหมือนสัญลักษณ์ ไม่ว่าจะเป็นการตั้ง
ชื่อคน สัตว์ สิ่งของหรือสถานที่ แต่ละชื่อต่างมีความหมายสื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง สื่อถึงวัฒนธรรม ความเชื่อ 
และยังสะท้อนวิถีบุคคล หรือวิถีชุมชนสังคมนั้นๆได้อีกด้วย ไม่ว่าเวลาจะล่วงเลยไปเพียงใดสังคมไทยก็



ยังคงให้ความสําคัญกับการเรียกหรือการตั้งชื่อเพื่อให้เป็นที่เข้าใจตรงกันว่าสิ่งที่เรียกนั้นมีความหมาย
อย่างไรเช่นเดียวกับในสังคมปัจจุบัน ซ่ึงมักมีการตั้งชื่อบุตรให้มีความหมายดี เพื่อความสิริมงคล ท้ังยังมี
การเล่นคํา เล่นเสียง และเล่นอักษรให้ดูแปลกเพื่อความโดดเด่นเนื่องจากชื่อเป็นสิ่งแรกที่ทําให้คนจดจํา
และมีผลทางจิตใจ 
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สุภาพรรณ ณ บางช้าง .๒๕๒๖. การใช้ภาษาในการตั้งชื่อของคนไทย . อักษรศาสตร์บัณฑิต . 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

หมอน้อย ปริญญา[นามแฝง]. การต้ังชื่อ. กรุงเทพฯ : ปัญจพจน์การพิมพ์. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การศึกษาการใช้คําลักษณนามของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลูสงคราม* 
  

เรณู ดีโต  ศิรพิร น้ําหมื่นไวย์ และสุนสิา สายโสภา 

        สาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

บทคัดย่อ 

 

 วิจัยเรื่อง การใช้คําลักษณนามของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปี ท่ี ๑-๓ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  
เพื่อศึกษาการใช้คําลักษณนามของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีท่ี ๑-๓ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผลการศึกษาการสรุปได้ว่า นักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาไทยทั้ง ๓ ชั้นปี มีการใช้คําลักษณนามที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตยสถานในส่วนของ
การใช้ตามความนิยมซ่ึงเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป ได้แก่ คําว่า ตัวกับอัน มาใช้แทนคําลักษณนามตาม
เกณฑ์ของราชบัณฑิตยสถานโดยแบ่งคําลักษณนามจากที่ใช้ในชีวิตประจําวันและคําลักษณนามที่ใช้ 
ตามความนิยม จํานวน ๕๐ คํา และเพื่อศึกษาความถูกต้องและความเปลี่ยนแปลงของคําลักษณนาม 
ส่วนใหญ่เป็นคําลักษณนามที่ใช้ในชีวิตประจําวันเกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิต เช่น สิ่งของ สิ่งมีชีวิตและ
ไม่มีชีวิต และคําลักษณนามที่ใช้ติดปากนอกจากนี้ยังนําคําลักษณนามที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ
ราชบัณฑิตยสถานมาเป็นเกณฑ์การวัดความถูกต้องของคําลักษณนามที่นักศึกษาใช้กันในปัจจุบัน             
ซ่ึงส่งผลให้เห็นถึงข้อแตกต่างกับหลักเกณฑ์ท่ีราชบัณฑิตยสถานได้กําหนดไว้ 
 

คําสําคัญ   :    คาํลักษณนามในภาษาไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
*งานวิจัยนีเ้ปน็ส่วนหนึ่งของวิชาระเบยีบวิจัยทางภาษาไทย โดยมีอาจารย์อาจารย์ ดร.สุชาดา เจียพงษ์  เป็นอาจารย์ทีป่รึกษา 



บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 คําลักษณนาม เป็นคําท่ีบอกลักษณะและชนิด หรือประเภทของคํานามนั้น เพื่อจะให้รู้ว่า
คํานามนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไร และใช้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตยสถาน ดังจะเห็นได้ว่า 
ราชบัณฑิตยสถานได้กําหนดคําลักษณนามไว้เป็นหลักเกณฑ์ท่ีถูกต้อง เพื่อเป็นมาตรฐานต่อการศึกษา 
พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๕๑) กําหนดคําลักษณะนามและแบ่งออกเป็น ๓ แบบ ดังนี้              
โดยกําหนดลักษณนามที่นิยมใช้มากท่ีสุดไว้หน้าสุดและลักษณนามอื่นๆ เรียงมาตามลําดับ เพิ่มเติม     
อีกว่ากําหนดลักษณนามที่แตกต่างกันตามสถานที่เป็นอยู่ โดยใช้เครื่องหมายอัฒภาคคั่นเพื่อบอก          
ให้รู้ ว่า ลักษณนามนั้นๆ แม้จะเป็นลักษณของนามของสิ่งเดียวแต่มีความแตกต่างกันตามสภาพ         
เช่น ซ่ิน, ผ้าสิ้น - ผืน ; ตัว, ถุง และยังกําหนดลักษณนามตามขนาด ความกว้าง ความยาว ปริมาณน้ําหนัก           
หรือรูปแบบท่ีใช้งาน 

 บุญยงค์  เกศเทศ  (๒๕๓๔ : ๔๕) อธิบายว่า ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
มีบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับ “คําลักษณนาม” อยู่ใน “ประชุมประกาศ รัชกาลท่ี ๔” เรียกว่า“คําพูดปลาย
สังขยา” คําลักษณนามจะเป็นคําท่ีบอกลักษณะของนามทั้งหลาย ท้ังยังสามารถปรากฏได้อย่างชัดเจน 
การใช้คําลักษณนามให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์นั้นจะต้องรู้หลักเกณฑ์ท่ีถูกต้อง 

 อรรถวิทย์  รอดเจริญ (๒๕๕๒) มีความเห็นว่า คําลักษณนามที่ใช้กับ “มนุษย์” ในปัจจุบัน
น่าสนใจ เนื่องจากมีคําท่ีเกิดใหม่ เช่น เก้าอี้ ชีวิต และหัว เป็นต้น และพบคําลักษณนามที่ใช้กับมนุษย์
ท้ังสิ้น ๑๗ คํา เช่น เก้าอี้ คน เจ้า ชีวิต ตําแหน่ง ท่าน นาง นาย ปาก พระองค์ ราย รูป ศพ สาว หนุ่ม 
หัว และองค์ เป็นต้น ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงการเพิ่มคําในภาษาไทย โดยจากการศึกษาวิจัยพบว่า           
ประเภทความสัมพันธ์ลดหลั่นตามลําดับชั้นทางความหมาย แบ่งออกเป็น ๕ ประเภท ได้แก่ สถานภาพ
ทางสังคม การมีชีวิต เพศ การยกย่อง และอาชีพ แสดงให้เห็นว่าคนไทยให้ความสําคัญคําลักษณนาม          
ท่ีใช้ซ่ึงสะท้อนให้เห็นค่านิยมเป็นอย่างด ี

 เมื่อพิจารณาคําลักษณนามที่ใช้กันในชีวิตประจําวัน จะสังเกตเห็นว่าการใช้คําลักษณนามนั้น
ไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตยสถานแต่จะใช้ตามความนิยม เช่น อัน ตัว มีใช้มากแทนคํา 
ลักษณนามที่ถูกต้อง แต่ปัจจุบันราชบัณฑิตได้อนุโลมให้ใช้คําลักษณนามร่วมกันได้ ขณะที่คําลักษณนาม
มีมากขึ้นแต่กลับใช้เพียงบางลักษณนามหรือบางคําไม่รู้จักและไม่ได้ใช้ตามกาลเวลารวมไปถึงปัจจัย
สังคมที่ส่งผลต่อการเลือกใช้คําลักษณนามด้วย ดังที่ ศรวณีย์ สรรคบุรานุรักษ์ (๒๕๔๒: ๙) ได้ศึกษา  
วิจัย เรื่อง “การใช้คําลักษณนามในภาษาไทยมาตรฐานของผู้พูดต่างวัย”ผลการวิจัยพบว่า การใช้คํา            
ลักษณนามภาษาไทยในปัจจุบันใช้คําลักษณนามกลางและคําลักษณนามซ้ําคํานามแทนลักษณนาม           
ตามหลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตยสถานเป็นจํานวนมาก การเกิดร่วมของคําลักษณนามกับคํานาม          



พบว่าผู้พูดท่ีมีอายุน้อยใช้คําลักษณนามตรงตามหลักเกณฑ์กําหนดของราชบัณฑิตยสถานมากกว่า         
ผู้ท่ีมีอายุมากและการใช้คําลักษณนามที่มีคําว่า ตัว อัน มาใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 

 คณะผู้ศึกษาสังเกตว่าการศึกษาคําลักษณนามของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปี ๑-๓  
มักใช้คําลักษณนามที่ถูกต้องตามราชบัณฑิตยสถานและที่ใช้ตามความนิยม จึงมีความสนใจที่จะศึกษา
การใช้คําลักษณนามโดยเปรียบเทียบการใช้จริงกับหลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตยสถาน 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพื่อศึกษาการใช้คําลักษณนามตามหลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตยสถานและตามความนิยม      
ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีท่ี ๑-๓ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย      
ราชภัฏพิบูลสงคราม 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 ขั้นเตรียมการ 

  ๑. ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

  ๒. วางแผนและจัดทําโคร่งร่างวิจยั 

 การเก็บข้อมูล 

  ๑. กําหนดพื้นที่ท่ีเก็บข้อมูล 

  คณะผู้ศึกษาได้กําหนดพื้นที่เก็บข้อมูลการใช้คําลักษณนามด้วยแบบสอบถามจาก
นักศึกษาสาขาภาษาไทย ชั้นปีท่ี ๑-๓ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม 

  ๒. กําหนดคุณสมบัติของกลุ่มประชากร 

  คณะผู้ศึกษากําหนดคุณสมบัติของกลุ่มประชากร การใช้คําลักษณนามของนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีท่ี ๑-๓ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ท่ีมีอายุ ๑๘-๒๒ ปี ชั้นปีละ ๓๐ คน รวมทั้งหมด จํานวน ๙๐ คน 

  ๓. เก็บข้อมูลคําลักษณนามโดยใช้แบบสอบถามคําลักษณนาม จํานวน ๕๐ คํา 
ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีท่ี ๑-๓ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม   
  ๔. บันทึกข้อมูลลงในการสรุปการใช้คําลักษณนาม 

 
 
 
 
 



การใช้คําลักษณนามทั่วไปของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ตอนที่ ๑ 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในหน้าข้อความคําลักษณนามที่นิยมใช้ 

เพศ       ชาย       หญิง 
อายุ…….....ปี 
ชั้นปีการศึกษา                                                                                                                      

 ชั้นปีท่ี ๑        ชั้นปีท่ี ๒  ชั้นปีท่ี๓ 
ตอนที่ ๒ แบบสอบถาม 

ลําดับ คําลักษณนามที่นิยมใช้ทั่วไป 

๑. กรรไกร  เล่ม  อัน อ่ืนๆ
ระบุ………… 

๒. กระจก  แผ่น  บาน อ่ืนๆ
ระบุ………… 

๓. กระติก  ลูก    ใบ อ่ืนๆ
ระบุ………… 

๔. กระป๋อง  กระป๋อง  ใบ อ่ืนๆ
ระบุ………… 

๕. กล้อง  กล้อง  ตัว อ่ืนๆ
ระบุ………… 

๖. กังหัน  ตัว  อัน อ่ืนๆ
ระบุ………… 

๗. ขวาน  เล่ม  ด้าม อ่ืนๆ
ระบุ………… 

๘. จอบ  ด้าม  เล่ม อ่ืนๆ
ระบุ………… 

๙. ช้อน  คัน    อัน อ่ืนๆ
ระบุ………… 

๑๐. เช็ค  ใบ    ฉบับ อ่ืนๆ
ระบุ………… 

๑๑. เชือก  เชือก    เส้น อ่ืนๆ
ระบุ………… 

๑๒. ดินสอ  แท่ง    ด้าม อ่ืนๆ
ระบุ………… 



๑๔. ตะกร้า  ลูก    ใบ อ่ืนๆ
ระบุ………… 

๑๔. ตะเกียบ  ข้าง    คู่ อ่ืนๆ
ระบุ………… 

๑๕. ตะป ู  ตัว  ดอก อ่ืนๆ 
ระบุ………… 

๑๖. แตรวง  ชุด  วง อ่ืนๆ
ระบุ………… 

๑๗. โต๊ะ  ตัว  โต๊ะ อ่ืนๆ
ระบุ………… 

๑๘. เทียน  แท่ง  ด้าม อ่ืนๆ
ระบุ………… 

๑๙. นกหวีด  ตัว   อัน อ่ืนๆ
ระบุ………… 

๒๐. นาฬิกา  เรือน   อัน อ่ืนๆ
ระบุ………… 

๒๑. ปากกา  แท่ง   ด้าม อ่ืนๆ
ระบุ………… 

๒๒. ปี ่  เลา  อัน อ่ืนๆ
ระบุ………… 

๒๓. ปืน  ด้าม  กระบอก อ่ืนๆ
ระบุ………… 

๒๔. เปียโน  เคร่ือง   หลัง อ่ืนๆ
ระบุ………… 

๒๕. แปรง  อัน   ด้าม อ่ืนๆ
ระบุ………… 

๒๖. ฟองน้ํา  ชิ้น  อัน อ่ืนๆ
ระบุ………… 

๒๗. มีด  เล่ม  ด้าม อ่ืนๆ
ระบุ………… 

๑๘. มุ้ง  ปาก  หลัง อ่ืนๆ
ระบุ………… 

๒๙. ร่ม  อัน  คัน อ่ืนๆ
ระบุ………… 

๓๐. รุ้งกินน้ํา  ตัว  สาย อ่ืนๆ
ระบุ………… 



๓๑. ลัง  ลัง  กล่อง อ่ืนๆ
ระบุ………… 

๓๒. ลิปสติก  อัน  แท่ง อ่ืนๆ
ระบุ………… 

๓๓. ลิฟต์  ตัว  ลิฟต์ อ่ืนๆ
ระบุ………… 

๓๔. เลื่อย  ปื้น  อัน อ่ืนๆ
ระบุ………… 

๓๕. สบู ่  ก้อน  อัน อ่ืนๆ
ระบุ………… 

๓๖. สร้อย  สาย  เส้น อ่ืนๆ
ระบุ………… 

๓๗. ส้อม  อัน  คัน อ่ืนๆ
ระบุ………… 

๓๘. หมวก  ลูก  ใบ อ่ืนๆ
ระบุ………… 

๓๙. หมอน  ใบ  อัน อ่ืนๆ
ระบุ………… 

๔๐. หีบ(ใส่ผ้า)  ใบ  อัน อ่ืนๆ
ระบุ………… 

๔๑. หวี  เล่ม  อัน อ่ืนๆ
ระบุ………… 

๔๒. แห  ปาก  อัน อ่ืนๆ
ระบุ………… 

๔๓. แหวน  อัน  วง อ่ืนๆ
ระบุ………… 

๔๔. ไห  ใบ  ไห อ่ืนๆ
ระบุ………… 

๔๕. อ้อย  ต้น  ลํา อ่ืนๆ
ระบุ………… 

๔๖. อ่าง  อ่าง  ใบ อ่ืนๆ
ระบุ………… 

๔๗. โอ่ง  ลูก  โอ่ง อ่ืนๆ 
ระบุ………… 

๔๘. อิฐ  ก้อน  กอง อ่ืนๆ
ระบุ………… 



 

 ในการวิจัยเรื่องการใช้คําลักษณนามของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้ดําเนินการเก็บข้อมูลและนํามาวิเคราะห์ข้อมูล
ตามลําดับขั้นตอนตามรายละเอียดต่อไปนี้ 
 คณะผู้ศึกษาได้ศึกษาการใช้คําลักษณนามของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ท้ังสิ้น ๓ ชั้นปี โดยเลือกคําลักษณนามที่ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน จํานวน ๕๐ คํา รวม ๙๐ ชุด สุ่มให้นักศึกษาชั้นละ ๓๐ คน 
 ท้ังนี้คณะผู้ศึกษาเลือกเก็บข้อมูลจากกลุ่มนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยจําแนกเป็นชั้นปีท่ี ๑,๒,๓ เป็นผู้มีอายุต้ังแต่ 
๑๘-๒๒ ปี เพราะเป็นช่วงวัยท่ีผ่านการเรียนรายวิชาหลักภาษาไทยมาแล้ว ซ่ึงจะเห็นการเปลี่ยนแปลง
ของการใช้คําลักษณนามที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตยสถาน 
 การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้คําลักษณนามของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 ขั้นตอนที่ ๑ ผู้ศึกษานําข้อมูลคําลักษณนามที่ราชบัณฑิตยสถานกําหนด คัดเลือกเฉพาะคํา     
ท่ีใช้ในชีวิตประจําวันและใช้ตามความนิยม จากนั้นจึงนําข้อมูลท่ีได้มาจากนักศึกษาทั้ง ๓ ชั้นปี           
มาเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ โดยตั้งสมมติฐานการใช้คําลักษณนามที่มีคําว่าตัว,อัน มาใช้ ซ่ึงคํา        
ลักษณนามไม่มีรูปแบบท่ีเฉพาะเจาะจง จากนั้นจึงนําข้อมูลไปคํานวณหาค่าร้อยละโดยใช้สูตร 
   สูตร            N = S x 100 
                            T 
 โดยให้  N คือ ค่าร้อยละของการใช้คําลักษณนามของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย                
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 โดยให้  S คือ ค่าร้อยละ ท่ีรวมคําลักษณนามที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ
ราชบัณฑิตยสถาน 
 โดยให้  T  คือ จํานวนคําลักษณนามทั้งหมด จํานวน ๕๐ คํา  
  
 
 
 

๔๙. อ่าว  แห่ง  อ่าว อ่ืนๆ
ระบุ………… 

๕๐. อุโมงค์  อุโมงค์  แห่ง อ่ืนๆ
ระบุ………… 



ขั้นตอนที่  ๒ เมื่อได้ผลของการใช้คําลักษณนามในแต่ละชั้นปี ท่ีถูกต้องและไม่ถูกต้อง จากนั้นก็
พิจารณาจําแนกกลุ่มและนําไปคํานวณหาค่าร้อยละโดยใช้สูตร 
   สูตร    N = S x 100 
                    T 
 โดยให้  N คือ ค่าร้อยละของการใช้คําลักษณนามของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย             
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 โดยให้  S  คือ ค่าร้อยละ แต่ละชั้นปี ในการใช้คําลักษณนามของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย   
 โดยให้  T  คือ จํานวนคําลักษณนามทั้งหมด จํานวน ๕๐ คํา 
 การวิเคราะห์การใช้คําลักษณนามที่มีการใช้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และคําลักษณนามที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากที่ราชบัณฑิตกําหนด คณะผู้ศึกษานําข้อมูลท่ีได้จากการทําแบบสอบถาม              
สุ่มชั้นปีละ ๓๐ คน โดยใช้การตั้งสมมุติฐานว่าอาจมีการใช้คําลักษณนามที่ใช้ตามความนิยม ตัว,อัน            
มาใช้ เมื่อพิจารณาการใช้คําลักษณนามของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้นํามาเปรียบเทียบพบว่ามีการใช้ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตยสถาน และได้มีการอนุโลมให้บุคคลท่ัวไปก็นิยมใช้ตามความนิยม คือ            
ตัว, อัน มาใช้เรียกคํานาม 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
สรุปการวิจัย 
 ในการทําวิจัยเรื่องการใช้คําลักษณนามของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะผู้ศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้คํา
ลักษณนามของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย โดยพิจารณาเปรียบเทียบจากนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย
แต่ละชั้นปี และเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตยสถานเพื่อหาข้อสรุปว่า ใช้คําลักษณนามที่
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และมีการดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการทําแบบสอบถาม ผลท่ีได้       
จากการวิจัย มีดังนี้ 
 การใช้คําลักษณนามของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนมากยังคงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตยสถาน  
แต่เมื่อพิจารณาจําแนกตามชั้นปีของการใช้คําลักษณนามพบว่า นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย แต่ละชั้นปี
ใช้คําลักษณนามที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และที่ใช้เรียกตามความนิยม นับว่ามีแนวโน้มการใช้คํา           
ลักษณนามที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตยสถาน ซ่ึงไม่เป็นไปตามที่คณะผู้ศึกษาต้ังสมมติฐานไว้ 

 

 



อภิปรายผล  
 ผลการศึกษาการใช้คํ าลักษณนามของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย  ชั้นปี ท่ี  ๑ -๓             
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม แสดงให้เห็นว่าคําลักษณนาม      
ท่ีใช้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตยสถาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ยังคงใช้เรียก คําลักษณนามที่        
ใช้เรียกตามความนิยม คําท่ีใช้ในชีวิตประจําวัน ภาพรวมของการใช้คําลักษณนามเมื่อจําแนกตามกลุ่ม
ประชากร อายุ เพศ ดังที่ ศรวณีย์ สรรคบุรานุรักษ์ (๒๕๔๒) ได้ศึกษาวิจัยและสันนิษฐานว่าอาจ
เนื่องมาจากสาเหตุ ๒ ประการ คือ ความใกล้ชิดกับการใช้ภาษาที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และความคิด
สร้างสรรค์ในการใช้ภาษา กล่าวคือ ผู้พูดท่ีมีอายุน้อยโดยมากยังอยู่ในวัยศึกษาจึงทําให้ใกล้ชิดกับคํา
ลักษณนามที่ถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตยสถานมากกว่าผู้ท่ีมีอายุมากกว่า ซ่ึงอาจเป็น         
สาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดการแปรรูปของภาษาที่ใช้แม้ยังไม่นับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากจํานวน
ผู้ใช้ เป็นวงกว้างและมีแนวโน้มว่า คําลักษณนามที่ ใช้อยู่จริงในปัจจุบันหรือมีการอนุโลมให้ใช้           
ลักษณนามร่ วมกันได้แสดงให้ เ ห็นว่ า มีการใช้คํ าลั กษณนามที่ ถู ก ต้องตามหลัก เกณฑ์ของ
ราชบัณฑิตยสถาน หากคําลักษณนามที่เกิดขึ้นใหม่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป 

 นอกจากนี้พบว่าการใช้คําลักษณนามของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยส่วนใหญ่ใช้คํา          
ลักษณนามที่ใช้แบบร่วมกันหรือการซํ้าคํานาม เช่น  วัด ๑ วัด โรงเรียน ๑ โรงเรียน เป็นต้น จึงเป็นที่น่า
สังเกตว่า อาจจะเป็นแนวโน้มท่ีเปลี่ยนแปลงไป แต่เป็นที่ยอมรับได้ของราชบัณฑิตยสถาน 

ข้อเสนอแนะ 

 ๑. จากการสังเกตในการเก็บข้อมูลการใช้คําลักษณนาม ควรศึกษาการใช้คําลักษณนามกับ
บุคคลท่ัวไปและเปรียบเทียบกับนักศึกษาต่างสาขา เพื่อให้ทราบถึงการใช้และความถูกต้องของการ        
ใช้คําลักษณนามตามเกณฑ์ของราชบัณฑิตยสถาน 

 ๒. ควรศึกษาการใช้คําลักษณนามที่มีการบัญญัติขึ้นใหม่ของราชบัณฑิตยสถาน ซ่ึงยังไม่มีการ
กําหนดคําลักษณนามใหม่ขึ้นใช้แบบแน่นอน เพื่อหาข้อมูลท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปจากหลักเกณฑ์ของ
ราชบัณฑิตยสถาน 
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การศึกษาเพลงมาร์ชประจําโรงเรียนมธัยมศึกษา 
 ในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก*  

กฤษณะ  พัสสงคราม,  จิรพงษ์ อุบลเจริญ และเดชา ชาวดง 
         สาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์เพลงมาร์ชประจําโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซ่ึงมีท้ังหมด ๑๒ เพลง ผลการวิเคราะห์พบว่า เพลงมาร์ชประจําโรงเรียน
มัธยมศึกษาในอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีเนื้อหาเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมจํานวนทั้งหมด         
๑๒ เพลง เพลงมาร์ชประจําโรงเรียนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งศักด์ิสิทธ์ิมีจํานวน ๖ เพลง และมีเนื้อหา
เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์มีจํานวน ๑ เพลง จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าวพบว่าเพลงมาร์ชประจํา
โรงเรียนในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับด้านคุณธรรมจริยธรรมมากที่สุด 
รองลงมา คือเนื้อหาที่กล่าวถึงสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ และเนื้อหาที่กล่าวถึงน้อยที่สุดคือ สถาบันพระมหากษัตริย์ 
สะท้อนให้เห็นถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีเพลงมาร์ชโรงเรียนได้ปลูกฝังให้กับนักเรียนซ่ึงเป็น     
อนาคตของชาติต่อไปอีกท้ังยังเป็นการสร้างกําลังใจและแรงจูงใจในการศึกษาอีกด้วย 

คําสําคัญ  :  เพลงมาร์ชประจําโรงเรียน จังหวัดพิษณุโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
*งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาระเบียบวิจัยทางภาษาไทย โดยมีอาจารย์กฤษณา ชาญณรงค์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 



บทนํา 
ความเป็นมาและความสําคัญของการวิจัย 
 บทเพลงเป็นบทกวีในลักษณะหนึ่งที่เป็นสิ่งบันเทิงใจของมนุษย์ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและ      
มีวิวัฒนาการเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ เอนก นาวิกมูล (๒๕๓๒,หน้า๗) กล่าวไว้ว่า          
เพลงในประเทศไทยได้เริ่มกําเนิดและมีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องมาช้านาน เพลงมาร์ชเป็นเพลง 
ประเภทหนึ่งซ่ึงเป็นบทเพลงประจําของสถาบันและหน่วยงานต่างๆเช่น เพลงมาร์ชของเจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุขเพลงมาร์ชของเจ้าหน้าท่ีตํารวจ เพลงมาร์ชของสถาบันการศึกษา เป็นต้น 
 โรงเรียนมัธยมศึกษาเป็นสถาบันหนึ่งที่มีเพลงมาร์ชประจําสถาบัน อาจกล่าวได้ว่านักเรียนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา มีการขับร้องเพลงมาร์ชประจําโรงเรียนทุกวัน  เนื้อหาของเพลงมาร์ชของแต่ละ
หน่วยงานมีความหมายแตกต่างกันออกไป 
 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะเก็บรวบรวมเพลงมาร์ชประจําโรงเรียนมัธยมในพื้นที่อําเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก เพื่อมาวิเคราะห์เนื้อหาของเพลงมาร์ชประจําโรงเรียนนั้นๆเพื่อให้ทราบถึง            
ความเป็นมาสัญลักษณ์ ของแต่ละโรงเรียนตลอดจนทําให้ทราบความสําคัญและประโยชน์ของ        
เพลงมาร์ชประจําสถาบันที่มีการขับร้องเป็นประจําทุกวันเพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาและหาความหมาย             
ในเพลงมาร์ชประจําโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่อําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกต่อไป 
 อเนก นาวิกมูล (๒๕๓๒,หน้า ๗) กล่าวไว้ว่า“เพลงในประเทศไทยได้เริ่มกําเนิดและมี
วิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องมาช้านานแล้ว โดยเริ่มจากเพลงพื้นบ้าน ซ่ึงสันนิษฐานว่าเป็นเพลงชนิดแรก
และเป็นต้นกําเนิดของเพลงไทยทั่วๆไป ต่อจากนั้นมีเพลงไทยเดิม เพลงไทยสากล และเพลงลูกทุ่ง
ตามลําดับ” 
 จากคํากล่าวนักวิชาการที่กล่าวมาข้างต้นนั้นอาจสรุปได้ว่ามาร์ช (อังกฤษ: march) หมายถึง 
เพลงแบบหนึ่งซ่ึงประพันธ์ไว้ใช้ในการเดินแถว เช่น การเดินแถวของทหาร เป็นต้น เพื่อให้การเดินแถวมี
ระเบียบเรียบร้อยไม่สับสน โดยจะมีจังหวะการเดินตามจังหวะเพลง เป็นจังหวะการเดินแบบเร็ว 
ประมาณ ๑๑๖ ถึง ๑๒๐ ก้าวต่อนาที เป็นทํานองเพลงที่คึกคัก เร้าใจ มีจังหวะหนักแน่นมั่นคง มีการ
เดินหลักอยู่ ๒ แบบคือ 
 ๑.๑ การก้าวตามจังหวะแบบปกติ 
 ๑.๒ การก้าวแบบ Short March คือการก้าวตามจังหวะ แต่มีช่วงก้าวท่ีสั้น หรือการก้าวแบบ
ส้นต่อส้นใช้จังหวะการเดินแบบช้าๆ ประมาณ ๗๒ ก้าวต่อนาที เป็นท่วงทํานองเพลงที่ขึงขัง สง่างาม 
องอาจ หรืออาจเศร้าสลด จะแบ่งได้ ๒ ชนิด ใช้ในโอกาสที่ต่างกันด้วย คือ มีทํานองที่สง่าเกรียงไกรและ
ร่าเริง ใช้บรรเลงนําขบวนแห่ในงานพิธีท่ีสําคัญ เช่น งานสมรส งานฉลองชัย และทํานองที่เศร้าสลด           
ใช้บรรเลงเดินนําขบวนแห่ศพ การเดินจะย่างเท้าก้าวละ ๒ จังหวะ โดยจังหวะที่หนึ่งจะเตะเท้าออกไป
ข้างหน้า ปลายเท้าชี้ตรง ฝ่าเท้าขนานกับพื้น จังหวะที่สองจึงวางเท้าลง 



 กมล  การกุศล (๒๕๒๙, หน้า ๒๑๑-๒๑๔) ได้ให้ความหมายของภาพพจน์ไว้ว่า ภาพพจน์คือ
โวหารที่ผู้เขียนใช้ในการเขียน เพื่อให้ข้อเขียนนั้นน่าอ่าน คมคาย ได้ความกระจ่างชัด และผู้อ่านเกิด
จินตนาการตามที่ผู้เขียนต้องการ การเสนอภาพพจน์ของผู้เขียนนั้น มิใช่การสร้างประโยคแบบธรรมดา
สามัญ หรือเดินตามหลักไวยากรณ์อย่างเคร่งครัด หากเป็นการสร้างประโยคหรือการใช้โวหารอย่างมีเสรี
หรือเป็นการใช้ภาษาที่มีความหมายโดยนัยนั่นเอง ในส่วนของแบบภาพพจน์นั้น กมล การกุศล                 
ได้ยกตัวอย่างประกอบคําอธิบายไว้ ๑๐ แบบ สรุปได้ดังนี้ 
 ๑. ภาพพจน์แบบอุปมา คือการนําเอาสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน (แต่ไม่ใช่ของอย่างเดียวกัน) 
มาเปรียบเทียบกัน เพื่อชักโยงความคิดของผู้อ่านให้นึกเห็นภาพได้ดีย่ิงขึ้น ภาพพจน์ลักษณะนี้มักจะมี
คําเชื่อมโยง เช่นคําว่า ดุจ ด่ัง เช่น ปาน ประหนึ่งราวกับ เช่น ลูกหญิงมีอายุควรมีคู่ไม่มีคู่ย่อมเป็น เช่น
ก้อนอุบาทว์ห้อยอยู่เหนือหลังคาบ้าน (นิทานเวตาล) 
 ๒. ภาพพจน์แบบอุปลักษณ์ เป็นการเปรียบเทียบโดยไม่ต้องมีคําเชื่อมเป็นการนําลักษณะ
อาการของสิ่งหนึ่งโอนไปใช้กับสิ่งหนึ่ง เพื่อชักจูงความคิดเห็นให้คล้ายคลึงกัน เช่น ด้วยพระเชษฐา          
ของพระองค์นั้น น้ําพระทัยเป็นเหล็กเพชรกล้าแข็งนัก (ราชาธิราช) 
 ๓. ภาพพจน์แบบปฏิพากย์ เป็นการเปรียบเทียบโดยใช้ความขัดแย้ง หรือใช้ความตรงกันข้าม 
โวหารแบบนี้ทําให้เข้าใจได้ดี มองเห็นเด่นชัด  เพราะลักษณะตรงข้ามนั้นตัดกันเหมือนกับท่ีเรารู้สึกว่า
ใครเป็นคนดี เมื่อมีคนชั่วๆมาเทียบให้เห็น 
 ๔. ภาพพจน์แบบนามนัย คือการกล่าวถึงส่วนใดส่วนหนึ่งของสิ่งใดๆ แทนส่ิงนั้นเลยหรือ
กล่าวถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นโดยไม่ต้องเอ่ยชื่อสิ่งนั้นตรงๆ ผู้อ่านก็เข้าใจได้ว่าหมายถึงอะไร 
 ๕. ภาพพจน์แบบบุคลาธิษฐาน เป็นการสมมุติให้มีตัวตน สมมุติสิ่งไม่มีชีวิตหรือสัตว์หรือพืช
ต่างๆ ให้มีอารมณ์ มีความรู้สึกนึกคิดเหมือนกับคน 
 ๖. ภาพพจน์แบบอธิพจน์ เป็นลักษณะโวหารที่กล่าวเกินจริง จะเอาข้อเท็จจริงเข้าไปจับไม่ได้  
ผู้เขียนต้องการมุ่งเร้าอารมณ์และความรู้สึกสะเทือนใจเป็นสําคัญ 
 ๗.ภาพพจน์แบบเลียนเสียง คือการใช้คําท่ีเลียนเสียงธรรมชาติ หรือเสียงอะไรก็ได้นํามาเรียบ
เรียงเป็นข้อความให้เกิดจังหวะน่าฟัง มีความหมายทั้งในทางภาพและเสียง 
 ๘.ภาพพจน์แบบเล่นคํา คือการใช้คําคําเดียวในความหมายต่างๆ กัน 
 ๙.ภาพพจน์แบบเลี่ยงคํา เป็นการเลี่ยงการใช้คําแบบตรงไปตรงมา เพื่อลดความหยาบกระด้าง
หรือความไม่น่าฟังลง 
 ๑๐.ภาพพจน์แบบประโยคคําถาม เป็นการใช้ภาพพจน์โดยใช้คําถามท่ีไม่ต้องการคําตอบเป็น
การยํ้าหรือเน้นให้ผู้อ่านเห็นจริงหรือเชื่อตามผู้เขียน 
 นอกจากนี้ “เพลงมาร์ช” ยังเป็นเพลงที่ทรงคุณค่าในด้านการปลุกขวัญกําลังใจให้ลุกขึ้นต่อสู้
ด้วยความองอาจ กล้าหาญ และยังมีคุณค่าทางจิตใจปลุกใจให้รักสถาบัน เนื่องจากเพลงมาร์ชยังมี       



เนื้อหาที่แสดงถึงความเป็นมาของแต่ละสถาบัน และที่สําคัญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ยังทรง          
สนพระราชหฤทัย พระองค์ท่านยังทรงพระราชนิพนธ์เพลงมาร์ชไว้มากมายหลายบทเพลง เช่น          
เพลงมาร์ชราชนาวิกโยธิน เพลงพระราชนิพนธ์ลําดับท่ี ๒๙ ทรงพระราชนิพนธ์ใน พ.ศ. ๒๕๐๒,           
เพลงมาร์ชราชวัลลภ เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลําดับท่ี ๗ ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๔๙๑          
ชื่อ "ราชวัลลภ" และพระราชทานให้เป็นเพลงประจํากรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ เพื่อไว้
ใช้ในพิธีสวนสนาม, เพลงมาร์ชธงไชยเฉลิมพล  เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลําดับท่ี ๑๗ ทรงพระราชนิพนธ์
ใน พ.ศ.๒๔๙๕ เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่กองทัพไทย เพื่อใช้ในการเชิญธงไชย
เฉลิมพลในพิธีการของกองทัพ เป็นต้น  
 จากการศึกษา สามารถวิเคราะห์สรุปได้ว่าเพลงมาร์ชประจําโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ได้ปรากฏเนื้อหาที่สอดแทรกมุ่งเน้นถึงคุณธรรมจริยธรรมและความรักใน
สถาบันศึกษา ความเสียสละ ความกตัญญู ความสามัคคีความขยันหมั่นเพียร ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน โดยท่ี
ผู้ประพันธ์สอดแทรกผ่านเพลงมาร์ชโรงเรียนมัธยมในอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 เพื่อวิเคราะห์เนื้อหาในด้านต่างๆ ท่ีปรากฏในเพลงมาร์ชประจําโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่
อําเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 ๑. ขั้นตอนการศึกษา รวบรวมเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับวิเคราะห์เพลงมาร์ชประจํา
โรงเรียนมัธยมในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
  ๑.๒. ศึกษาแนวคิดและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องวิเคราะห์เพลงมาร์ชประจําโรงเรียน
มัธยมศึกษาในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
  ๑.๓. กําหนดกรอบการวิเคราะห์โดยนําด้านต่างๆ ท่ีปรากฏในเพลงมาร์ชประจํา
โรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  
 ๒. ขั้นตอนการวิเคราะห์ 
  ๒.๑ คณะผู้วิจัยแยกประเด็นการวิเคราะห์เป็นด้านที่ได้จากการศึกษาเพลงมาร์ชประจํา
โรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
  ๒.๒ วิเคราะห์เพลงมาร์ชประจําโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลกในด้านที่ปรากฏในเพลงมาร์ชประจําโรงเรยีนมัธยมศึกษาในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
 ๓. ขั้นสรุปผล 
  สรุปผลการวิเคราะห์ในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์พร้อมทั้งอภิปรายผล และ
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 



เพลงมาร์ชประจําโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่อําเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก 
 ๑. เนื้อหาที่เก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรม 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช ๒๕๒๕ (๒๕๒๕, หน้า ๑๘๗) ให้ความหมาย
ไว้ว่า “คุณธรรม น. สภาพคุณงามความดี” 
 ชําเลือง วุฒิจันทร์ (๒๕๒๖, หน้า ๗ ) กล่าวว่า “คุณธรรม หมายถึง ลักษณะความรู้สึกนึกคิด
ทางจิตใจ” 
 ประทุม โม้พวง (๒๕๓๓, หน้า ๑๑ ) กล่าวถึง “คุณธรรม หมายถึง หลักของความดี ความ
ถูกต้อง ความควรกระทําท่ีบุคคลควรยึดถือเป็นหลักประจําใจ แล้วนําไปเป็นแนวทางในการประพฤติ
ปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความสุขความเจริญในสว่นตน และความสงบสุขในสังคมส่วนรวม ” 
 พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) (:๒๕๔๓ : ๑๘-๒๕) กล่าวว่า จริยธรรม หมายถึง ระบบการ
ดําเนินชีวิตท่ีดีตามธรรมชาติ ซ่ึงประกอบด้วยปัจจัย ๓ ประการ คือ ๑.) ในด้านพฤติกรรมภายนอกที่
สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทั้งทางสังคมและวัตถุตลอดจนธรรมชาติ คือ ศีล ๒.) ในด้านจิตใจท่ีม่ันคงเพราะ
การมีจิตใจท่ีม่ันคงเป็นแก่นสําคัญในการพัฒนา คือ สมาธิ ๓.) ในด้านความรู้ ความเข้าใจ ในความเป็น
จริง การมองเหตุผล คุณค่าตลอดจนเข้าถึงความจริงของธรรมชาติ คือ ปัญญา ปัจจัยท้ัง ๓ ประการนี้ 
จะส่งผลและส่งเสริมซ่ึงกันและกันในระบบความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัยการดําเนินชีวิต 
 จากความหมายของคุณธรรมและจริยธรรมจะเห็นได้ว่าคุณธรรมนั้นเป็นนามธรรมเป็นลักษณะ
ของความดีภายในจิตใจ ส่วนจริยธรรม นั้นเป็นรูปธรรมเป็นการประพฤติปฏิบัติท่ีแสดงออกให้เห็นอย่าง
ชัดเจน ดังที่พบจากเพลงมาร์ชประจําโรงเรียน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
คุณธรรม จริยธรรมด้านต่างๆ ดังนี้ 
 ๑.๑ ด้านความขยันหมั่นเพียร ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 
 ความขยันหมั่นเพียรเป็นคุณธรรมประการหนึ่งที่มีการปลูกฝังให้กับนักเรียน เพลงมาร์ช              
มี ความสําคัญมากเพราะเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนนั้นๆ  และพบว่ามีเพลงมาร์ชของหลายโรงเรียน     
ท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับการสั่งสอนให้เป็นคนที่มีความขยันหมั่นเพียรและรู้จักแสวงหาความรู้ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 
เช่น เพลงมาร์ชโรงเรียนต่อไปนี้ 
 เพลงมาร์ชโรงเรียนจ่านกร้อง ในท่อน “เมื่อยามเรียนเราเรียนต่างเพียรพากแม้เหนื่อยยากเรา
ยอมด้วยหวังผล” 
 เพลงมาร์ชถิ่นเตรียมอุดม ในท่อน “ส่งเสริมวิชาการวิทยาทุกด้านก่อเกิดปัญญาส่งเสริมการ
กีฬาอบรมจรรยาสมกุลสตรี” 
 เพลงมาร์ชโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ในท่อน “เมื่อยามเรียนมุ่งมั่นฟันฝ่ากีฬาหรือเล่น        
สุขสันต์, สามัคคีนั้นดีมีครบถ้วน ครูนั้นล้วนให้วิชาน่าเกรงขาม, เฝ้าอบรมบ่มนิสัยทุกโมงยามเฝ้าติดตาม
ศิษย์รักศักด์ิศรีครัน” 



 เพลงมาร์ชโรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ในท่อน“พวกเรามุ่งมั่นพัฒนาตน           
หมั่นฝึกฝนทั้งนักธรรมและบาลี” 
 เพลงมาร์ชโรงเรียนเซนต์นิโกลาส ในท่อน“หมั่นศึกษา พากเพียร เรียนวิชาเพื่อชีวา ภายหน้า 
เราสู้งาน” 
 เพลงมาร์ชโรงเรียนท่าทองพิทยาคม ในท่อน“ท้ังชีวิตใช้ความคิดความสามารถ ความฉลาด
คุณธรรมนําหน้าเขา” 
 ๑.๒ ด้านความสามัคคี 
 ความสามัคคีของคนในสังคมเดียวกันทําให้สังคมนั้นๆ เจริญรุ่งเรือง ประสบความสําเร็จ        
มีการสั่งสอนและปลูกฝังให้มีความรักความสามัคคี ซ่ึงจะพบได้เพลงมาร์ชโรงเรียนหลายโรงเรียน            
ท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสามัคคี เช่น เพลงมาร์ชโรงเรียน ดังต่อไปนี้ 
 เพลงมาร์ชโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ในท่อน “พิทยาลือชาก้องมาเถิดพี่น้องเพื่อนพ้องเทิด
เอาไว้” 
 เพลงมาร์ชโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม ในท่อน“การกีฬาเข้มแข็งสมัครสมาน” 
 เพลงมาร์ชโรงเรียนท่าทองพิทยาคม ในท่อน “ท้ังชีวิตใช้ความคิดความสามารถความฉลาด
คุณธรรมนําหน้าเขา” 
 เพลงมาร์ชโรงเรียนวังน้ําคู้ ในท่อน“ท้ังพุทธะ จริยะ พลานามัย มีวินัยร่วมใฝ่หา สามัคคี”  
“ต้นโพธิ์หลักยืนหยัดมัดดวงใจม่ันคงไว้ในสิ่งที่ดีมีให้กัน” 
 เพลงมาร์ชโรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  ในท่อน“พวกเราต้องรักกันรักกันรักกัน
(ซํ้า) ผูกพันเกื้อกลูกันฉันน้องพี่” “ขัดเกลาความเขลาด้วยความดีสามัคคีมีวินัยใจทะนง” 
 เพลงมาร์ชโรงเรียนท่าทองพิทยาคมในท่อน“ท้ังชีวิตใช้ความคิดความสามารถความฉลาด
คุณธรรมนําหน้าเขา” 
 เพลงมาร์ชโรงเรียนผดุงราษฎร์ในท่อน “ผดุงราษฎร์ชายหญิงนั่นมั่นคุ้มครอง” 
 ๑.๓ ด้านความกตัญญู 
 ความกตัญญูคือการระลึกถึงผู้มีพระคุณ ในสังคมไทยมีการปลูกฝังและให้ความสําคัญอย่างย่ิง
โดยเฉพาะในสังคมที่นับถือพระพุทธศาสนา ความกตัญญูกตเวทีเป็นคุณธรรมที่ต้องยึดถือเป็นหลัก          
ในการดําเนินชีวิต เพลงมาร์ชโรงเรียนที่พบในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีการกล่าวถึงความ
กตัญญูต่อ พ่อ แม่ และครูอาจารย์ ดังนี้ 
 เพลงมาร์ชโรงเรยีนจ่านกร้อง ในท่อน “เรารําลึกบุญคุณมิเสื่อมคลาขอฝากกายไว้ชื่อให้ลือชา”  
  
 
 



 ๑.๔  ด้านความเสียสละ 
 ในสังคมที่มีสมาชิกอยู่เป็นจํานวนมาก มีความแตกต่างกันในเรื่องเพศ อุปนิสัย ใจคอ วิธีการ
เลี้ยงดู และอายุท่ีแตกต่าง เมื่อมีคนจํานวนมากอยู่ด้วยกันปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นได้คือความต้องการบางสิ่ง
ท่ีใกล้เคียงกัน หรือเหมือนกันในเวลาเดียวกัน และเป็นไปยากที่ทุกคนในสังคมจะได้รับพร้อมกันจาก
เพลงมาร์ชโรงเรียน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีการกล่าวถึงความเสียสละสถาบันดังต่อไปนี้ 
 เพลงมาร์ชโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม ในท่อน“มุ่งหวังมีอาชีพการงาน วางรากฐานอนาคต        
สุกสดใส” 
 เพลงมาร์ชโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ในท่อน“มุ่งส่งเสริมสร้างสรรค์จรรโลงชาติสร้าง
นักวิทยาศาสตร์ให้ย่ิงใหญ่” 
 เพลงมาร์ชโรงเรียนผดุงราษฎร์  ในท่อน“ครูนั้นล้วนให้วิชาน่าเกรงขาม” 
“เฝ้าอบรมบ่มนิสัยทุกโมงยามเฝ้าติดตามศิษย์รักศักด์ิศรีครัน” 
 เพลงมาร์ชโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ในท่อน“ส่งเสริมวิชาการวิทยาทุกด้านก่อเกิดปัญญา
ส่งเสริมการกีฬาอบรมจรรยาสมกุลสตรี” 
 เพลงมาร์ชถิ่นเตรียมอุดม ในท่อน“มีศรัทธาครูบาอาจารย์ ยึดม่ันเอื้อเฟื้อเกื้อหนุน” 
 เพลงมาร์ชโรงเรียนจ่านกร้อง ในท่อน“เรารําลึกบุญคุณมิเสื่อมคลายขอฝากกายไว้ชื่อให้ลือชา” 
 เพลงมาร์ชโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ในท่อน “เกียรติคุณพิทยาจะลือชาไกล ช่วยส่งเสริมให้
พิทยาสถาพร พิทยาจงดํารงสืบไป จวบฟ้าดินไหม้สลายม้วยมรณ์” 
 ๒. เนื้อหาที่กล่าวถึงสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ  
 จากการศึกษาพบว่ามีการกล่าวถึงสิ่งศักด์ิสิทธ์ิในเนื้อหาของในเนื้อหาจากเพลงมาร์ชโรงเรียน 
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ดังนี้ 
 เพลงมาร์ชโรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ในท่อน  
  “โอ้เรามารวมกันทั่วสารทิศ       ฝากชีวิตเป็นศิษย์หลวงพ่อ” 
  “สถาบันของเราชาว ส ว พ        แหล่งเกิดก่อทายาทพระศาสนา” 
  “ขอองค์พระพุทธชินราช           ช่วยประสาทพรชัยด่ังประสงค์” 
 เพลงมาร์ชโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ในทอ่น 
  “พุทธชินราช พิทยา มาสร้างสรรค์  พร้อมใจกัน มุ่งมาตร ปรารถนา” 
  “องค์พุทธ ชินราช งามวิไล   เราภูมิใจ งามสง่า สถาบัน” 
 เพลงมาร์ชโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม ในท่อน  
  “ตําหนักพระยายมราชอําไพ  บ่งบอกไว้สัญลักษณ์ประจักษ์ตา” 
  “เทิดทูนชาติ ศาสนา มหากษัตริย์ เกียรติประวัติด่ังดวงแก้วสว่างไสว” 
 เพลงมาร์ชโรงเรียนวังน้ําคู้  ในท่อน“สญัลักษณ์ แด่แม่ธรณี เป็นสิ่งที่เรายึดม่ันผูกพันใจ” 



 เพลงมาร์ชถิ่นเตรียมอุดม ในท่อน “กตัญญูแน่วแน่แท้เชียว พระเกี้ยวงามเด่นเป็นคุณ” 
 เพลงมาร์ชโรงเรียนผดุงราษฎร์ ในท่อน“บอกให้เห็นเป็นสง่าเช่นธงชัย ปลิวไสวชูเด่น เช่น
เสกสรร” 
 นอกจากนี้สิ่งศักด์ิสิทธ์ิท่ีพบในเพลงมาร์ชโรงเรียน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ยังมี
การสืบทอดและมีความเชื่อมั่น ความศรัทธา ว่ามีอยู่จริงเป็นพื้นฐานและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเรื่อยมา 
 ๓.เนื้อหาที่กล่าวถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 ในที่นี้อาจจะมีเนื้อหาท่ีเกี่ยวกับเชื้อพระวงศ์ หรือสิ่งของของพระมหากษัตริ ย์ โดยมี                 
๑ โรงเรียน จากตัวอย่างข้างต้นพบว่าเนื้อหาที่เกี่ยวกับกษัตริย์มาเกี่ยวข้องเพราะเป็นสิ่งสําคัญ           
ท่ีพระมหากษัตริย์หรือเชื้อพระวงศ์พระราชทานให้แก่โรงเรียนนั้นๆ เลยนําเอาชื่อหรือสิ่งของ                
ของพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 เพลงมาร์ชโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ในท่อน  
  “ชูเชิดเทิดพระเกียรติแห่งเจ้าฟ้า องค์จุฬาภรณพระนามยิ่งใหญ่” 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเนอแนะ 
 การวิเคราะห์เพลงมาร์ชประจําโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก             
ได้ศึกษาตามวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์เพลงมาร์ชประจําโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่อําเภอเมือง  
จังหวัดพิษณุโลก คณะผู้วิจัยสรุปและอภิปรายผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

สรุปผลการวิจัย 
 เพลงมาร์ชที่พบในโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีจํานวน  
ท้ังหมด ๑๒ โรงเรียน ผลการวิเคราะห์ในรูปแบบด้านต่างๆ ท่ีปรากฏขึ้นในเพลงมาร์ชประจําโรงเรียน          
ในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบว่ามีเพลงมาร์ชที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม               
๑๒ เพลง เกี่ยวกับสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ ๘ เพลง เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ๒ เพลง 

อภิปรายผล 
 การวิเคราะห์เพลงมาร์ชประจําโรงเรียนมัธยมศึกษาพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบว่า 
เพลงมาร์ชที่รวบรวมไว้มีจํานวนทั้งหมด ๑๒ เพลง มีเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม    
จํานวน ๑๒ เพลง  เนื้อหากล่าวถึงสิ่งศักด์ิจํานวน ๗ เพลง เนื้อหากล่าวถึงกษัตริย์ จํานวน ๒ เพลง 
 จากการวิเคราะห์พบว่ามีเนื้อหาเกี่ยวกับ คุณธรรมจริยธรรม มีมากกว่าเนื้อหาอื่นๆ ซ่ึงปัจจัย 
ท่ีทําให้พบเนื้อหาเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมมากกว่าเนื้อหาอื่นๆ นั้นเกิดจากการที่โรงเรียนต้องการ          
ให้นักเรียนมีความสามัคคี ความภูมิใจในสถาบันของตน ฮึกเหิม ซ่ึงในเนื้อเพลงจะบ่งบอกถึงความ
สามัคคี ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ความขยันหมั่นเพียร ความกตัญญู   



 ในด้านความขยันหมั่นเพียรใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีท้ังหมด ๖ โรงเรียน คือ เพลงมาร์ชโรงเรียนจ่านกร้อง 
เพลงมาร์ชถิ่นเตรียมอุดมเพลงมาร์ชโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา เพลงมาร์ชโรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์
พุทธชินราช เพลงมาร์ชโรงเรียนเซนต์นิโกลาส และเพลงมาร์ชโรงเรียนท่าทองพิทยาคม 
 ในด้านความสามัคคีความสามัคคีของคนในสังคมเดียวกันทําให้สังคมนั้นๆ เจริญรุ่งเรือง 
ประสบความสําเร็จ มีการสั่งสอนและปลูกฝังให้มีความรักความสามัคคี ซ่ึงจะพบได้เพลงมาร์ช            
โรงเรียนหลายโรงเรียนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสามัคคี เช่นเพลงมาร์ชโรงเรียน มีท้ังหมด ๗ โรงเรียน 
คือ เพลงมาร์ชโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม เพลงมาร์ชโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคมเพลงมาร์ชโรงเรียน         
ท่าทองพิทยาคม เพลงมาร์ชโรงเรียนวังน้ําคู้ เพลงมาร์ชโรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช            
เพลงมาร์ชโรงเรียนท่าทองพิทยาคม และเพลงมาร์ชโรงเรียนผดุงราษฎร์ 
 ในด้านความกตัญญูคือการระลึกถึงผู้มีพระคุณ ในสังคมไทยมีการปลูกฝังและให้ความสําคัญ
อย่างย่ิงโดยเฉพาะในสังคมที่นับถือพระพุทธศาสนา ความกตัญญูกตเวทีเป็นคุณธรรมที่ต้องยึดถือ      
เป็นหลักในการดําเนินชีวิต เพลงมาร์ชประจําโรงเรียนที่พบในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก              
มีการกล่าวถึงความกตัญญูต่อ พ่อ แม่ และครูอาจารย์ มีท้ังหมด ๗ โรงเรียนคือ เพลงมาร์ชโรงเรียน 
บ้านกร่างวิทยาคม เพลงมาร์ชโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพลงมาร์ชโรงเรียนผดุงราษฎร์            
เพลงมาร์ชโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เพลงมาร์ชถิ่นเตรียมอุดม เพลงมาร์ชโรงเรียนจ่านกร้อง และ            
เพลงมาร์ชโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 
 ในด้านความเสียสละในสังคมที่มีสมาชิกอยู่เป็นจํานวนมาก มีความแตกต่างกันในเรื่อง          
เพศ อุปนิสัยใจคอ วิธีการเลี้ยงดู และอายุท่ีแตกต่าง เมื่อมีคนจํานวนมากอยู่ด้วยกันปัญหาหนึ่งที่          
เกิดขึ้นได้คือความต้องการบางสิ่งที่ใกล้เคียงกัน หรือเหมือนกันในเวลาเดียวกัน และเป็นไปยาก          
ที่ทุกคนในสังคมจะได้รับพร้อมกัน มีท้ังหมด ๑ โรงเรียน คือเพลงมาร์ชโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 
 เนื้อหาที่เกี่ยวกับสิ่งศักด์ิสิทธ์ิจากการศึกษาพบว่ามีการกล่าวถึงสิ่งศักด์ิสิทธ์ิในเนื้อหา          
จากเพลงมาร์ชประจําโรงเรียน ในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีท้ังหมด ๗ โรงเรียน คือ              
เพลงมาร์ชโรงเรียนเซนต์นิโกลาส เพลงมาร์ชโรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช เพลงมาร์ช   
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา เพลงมาร์ชโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม เพลงมาร์ชโรงเรียนวังน้ําคู้           
เพลงมาร์ชถิ่นเตรียมอุดม และเพลงมาร์ชโรงเรียนผดุงราษฎร์ 
 เนื้อหาที่กล่าวถึงกษัตริย์ มี ๒ โรงเรียนคือ เพลงมาร์ชโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย และ
เพลงมาร์ชถิ่นเตรียมอุดม 
 การศึกษาวิเคราะห์เพลงมาร์ชประจําโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก ในแต่ละโรงเรียนจะบอกถึงความสามัคคี ในโรงเรียน ความกตัญญูท่ีมีต่อครูบาอาจารย์            
สิ่งศักด์ิในโรงเรียนที่มีต่อครูบาอาจารย์ นักเรียน ทําให้เพลงมาร์ชในโรงเรียนของแต่ละโรงเรียนจะมี



เนื้อหาท่ีแตกต่างกันออกไป โดยขึ้นอยู่กับประวัติความเป็นมาของโรงเรียน ความเชื่อ และสิ่งที่อยู่บริเวณ
รอบๆของโรงเรียน อีกด้วย 

ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการศึกษาเพลงมาร์ชประจําโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่อําเภออื่นๆ เพื่อเปรียบเทียบกัน 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาการใช้คําลักษณนามของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยสุ่มโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
และโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการใช้คําลักษณนามท่ีใช้ในปัจจุบันของ         
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีทําแบบสอบถาม และลงภาคสนามเพื่อทําการ
สัมภาษณ์ สุ่มเป็นโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมและโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี แบ่งเป็น ชาย ๑๕ ชุด            
หญิง ๑๕ ชุด รวมทั้งหมด ๓๐ ชุดผลการวิจัยปรากฏว่า มีการใช้คําลักษณนามถูกต้องตามหลัก
ภาษาไทย ร้อยละ ๗๖ ส่วนค่าร้อยละ ๒๔ นั้น ส่วนน้อยที่ยังทําไม่ถูกต้องตามหลักภาษาไทย ซ่ึงอาจ  
เกิดจากความเคยชิน จึงใช้เรื่อยมาหรืออาจเห็นว่าสิ่งของสิ่งนั้นมีลักษณะรูปร่างท่ีคล้ายกัน จึงใช้คํา        
ลักษณนามแบบเดียวกัน และเมื่อไม่ทราบว่าจะใช้คําลักษณนามกับสิ่งของนั้นอย่างไร การใช้คํา        
ลักษณนามว่า อัน จึงเพิ่มมากขึ้น มักใช้บ่อยในกรณีท่ีผู้ใช้ไม่ทราบ อาจเป็นเพราะคําลักษณนาม          
อัน ใช้ง่ายและสะดวกถึงแม้จะไม่ถูกต้องตามหลักภาษาไทยก็ตาม จากกลุ่มตัวอย่างในแบบสอบถาม           
มีการใช้ลักษณนามบอกสัณฐานของนาม ถูกต้องตามหลักภาษาไทยมากที่สุด อาจเกิดจากการสังเกต
รูปพรรณสัณฐานของนามนั้นๆ สรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีการใช้คําลักษณนามได้ถูกต้องตามหลัก
ภาษาไทยเป็นส่วนมาก ถึงแม้จะมีความแตกต่างกันด้านเพศ ด้านอายุ และด้านโปรแกรมวิชาก็ตาม         
ก็ไม่ส่งผลให้การใช้คําลักษณนามแตกต่างกันมากนัก เพราะส่วนใหญ่คะแนนอยู่ท่ีร้อยละ ๗๖ สําหรับ
คะแนนสูงสุดอยู่ท่ีร้อยละ ๙๐ และคะแนนต่ําสุดอยู่ท่ีร้อยละ ๖๓ เนื่องจากคําลักษณนามเป็นสิ่งที่ใช้          
ในชีวิตประจําวันของคนเราอยู่แล้ว และมีการปลูกฝังมาต้ังแต่ยังเด็ก มีการร่ําเรียนได้รับความรู้จาก          
ครูอาจารย์ จึงพบว่ามีการใช้คําลักษณนามถูกต้องตามหลักภาษาไทยอาจจะมีผิดบ้างเพราะเป็นคําท่ี          
ไม่คุ้นเคย หรือไม่รู้จะใช้คําลักษณนามแบบใด 

คําสําคัญ    :     คําลักษณนาม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 
 
 

                                                            
*งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาระเบียบวิจัยทางภาษาไทย โดยมีอาจารย์อาจารย์ ดร.สุชาดา เจียพงษ์  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 



บทนํา 
ที่มาและความสําคัญของปัญหา 
 ภาษาไทยมีหลักไวยากรณ์เป็นกฎเกณฑ์ทางภาษาจะต้องใช้ถ้อยคําภาษาให้เป็นไปตาม
กฎระเบียบตามท่ีหลักภาษาไทยได้ต้ังไว้ เพื่อมิให้ภาษาถูกใช้ไปอย่างไม่มีขอบเขตจํากัด ซ่ึงจะทําให้   
ภาษาเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
 สวัสด์ิ  เรืองศรี  ( ๒๕๔๒ : ๕ ) ให้แนวคิดว่าหลักภาษา หมายถึง เครื่องยึดเหนี่ยวทางภาษา  
ต่างกับคําว่าไวยากรณ์ ซ่ึงภาษาที่มีไวยากรณ์จะต้องใช้ถ้อยคําภาษาให้เป็นไปตามกฎระเบียบของภาษา
ท่ีกําหนดเอาไว้ไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่เนื่องจากภาษาเป็นวัฒนธรรมแขนงหนึ่งย่อมมีการพัฒนา
เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยประกอบกับนิสัยของคนไทยนิยมใช้ภาษาตามความสะดวกสบายไม่ค่อย
คํานึงถึงกฎระเบียบกฎเกณฑ์มากนัก จึงไม่สมควรใช้คําว่า ไวยากรณ์กับภาษาไทยแต่การใช้ภาษาไทย 
ไม่มีกฎเกณฑ์ระเบียบเสียเลยนั้น ย่อมจะทําให้ภาษาถูกใช้ไปอย่างไม่มีขอบเขตจํากัดจะเป็นผลทําให้
ภาษาเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
 ภาษาเป็นองค์ประกอบสําคัญของการดํารงไว้ซ่ึงขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม        
ของมนุษยชาติ ในสังคมดั้งเดิมท่ีมีความเป็นอยู่อย่างง่ายๆ ภาษาที่ใช้เพื่อการสื่อสารก็จะง่ายตามไปด้วย          
คือ มีคําใช้ไม่มากนัก และมีเพียงภาษาพูดเท่านั้น เมื่อสังคมเจริญก้าวหน้า ภาษาก็เจริญงอกงาม คําพูด 
ท่ีใช้ก็เพิ่มขึ้น และภาษาเขียนก็เกิดขึ้นเนื่องจากภาษาเป็นสื่อของความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ ภาษาจึง
แตกต่างกันไปในแต่ละสังคม เช่น สังคมเกษตรย่อมมีคําศัพท์เกี่ยวกับพืช สัตว์ การเพาะปลูก และการ
เลี้ยงสัตว์ ส่วนสังคมอุตสาหกรรมมีคําศัพท์มากเกี่ยวกับเคร่ืองยนต์กลไกและการผลิต สังคมชนบทมีคํา  
ท่ีใช้ในเรื่องธรรมชาติและการช่วยเหลือเกื้อกูลมาก ส่วนสังคมเมืองมีคําท่ีใช้มากในเรื่องธุรกิจและการ
แข่งขัน เป็นต้น เมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงไป ภาษาก็ย่อมเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ในทางกลับกันภาษาก็
อาจเป็นตัวนําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้เช่นกัน 
 คําว่า“ภาษา”เป็นคําภาษาสันสฤต แปลตามรูปศัพท์หมายถึงคําพูดหรือถ้อยคํา ภาษาเป็น
เครื่องมือของมนุษย์ท่ีใช้ในการสื่อความหมายให้สามารถสื่อสารติดต่อทําความเข้าใจกันโดยมีระเบียบ
ของคําและเสียงเป็นเครื่องกําหนด ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ ให้ความหมาย
ของคําว่าภาษา คือ เสียงหรือกิริยาอาการที่ทําความเข้าใจกันได้หรือคําพูดถ้อยคําท่ีใช้พูดจากัน 
 ภาษาไทยเป็นภาษาคําโดด กล่าวคือ เป็นภาษาที่มีคําใช้โดยอิสระไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปคํา
เพื่อบอกเพศ พจน์ กาล เมื่อต้องการแสดงเพศ พจน์ กาล จะใช้คําอื่นมาประกอบหรืออาศัยบริบท ดังนี้     
 - การบอกเพศ คําบางคําอาจบ่งชี้เพศอยู่แล้ว เช่น พ่อ หนุ่ม นาย พระ เณร ปู่ ลุง เขย เป็น
เพศชาย ส่วนแม่ หญิง สาว ชี ย่า ป้า สะใภ้ เป็นเพศหญิง การบอกเพศนั้นจะนําคํามาประกอบเพื่อบอก
เพศ เช่น ลูกเขย ลูกสะใภ ้แพทย์หญิง ช้างพลาย นางพยาบาล บุรุษพยาบาล เป็นต้น  



 - การบอกพจน์ คําไทยไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปคําเพื่อบอกจํานวน แต่จะใช้คํามาประกอบเพื่อ
บอกคําท่ีเป็นจํานวนหรือใช้คําซํ้าเพื่อบอกจํานวน เช่น เธอเป็นโสด หรือบ้านหลายหลังถูกไฟไหม้ เป็นต้น 
 - การบอกกาล ได้แก่ การบอกเวลาในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต จะใช้คํามาประกอบคํากริยา
โดยไม่มีการเปลี่ยนคํากริยา เช่น พ่อได้ไปหาคุณย่ามาแล้ว (บอกอดีตกาล) เป็นต้น 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างย่ิงอินเทอร์เน็ต ทําให้ภาษาอังกฤษ ซ่ึงเป็นภาษาสากลใน
โลก แทรกเข้ามาในภาษาไทยมากขึ้น ย่ิงกว่านั้นการส่งข้อความผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ท่ีมีเนื้อที่จํากัด 
ทําให้คําบางคําถูกย่อให้สั้นลง หรือเปลี่ยนตัวสะกด บางคําก็ถูกตัดท้ิงไปและมีบางคําเกิดขึ้นใหม่แต่
คําศัพท์กลุ่มหนึ่งอาจสูญหายไป นั่นคือ “ลักษณนาม” 
 กาญจนา นาคสกุล ราชบัณฑิตและนายกสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย (Online)  
กล่าวว่า จากผลสํารวจต่าง ๆ และการศึกษาข้อมูลพบว่าสถานการณ์การใช้ภาษาไทยคนของไทย 
โดยเฉพาะเด็กวัยรุ่น ดารา สื่อมวลชน อยู่ในสภาวะวิกฤติและน่าเป็นห่วงอย่างมาก โดยเฉพาะวัยรุ่นนิยม
ใช้คําศัพท์แสลง คําผวน คําแปลกๆ ท่ีไม่ถูกกาลเทศะและคําหยาบคาย ท่ีสําคัญนําภาษาต่างประเทศ          
มาผสมกับภาษาไทยกลายเป็นคําแปลกท่ีไม่มีความหมายและผิดหลักเกณฑ์ เป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนจะต้อง
ช่วยกันแก้ปัญหาเรื่องนี้ หากปล่อยไว้ในอนาคตเด็กก็จะแยกไม่ออกว่าคําไหนเป็นคําไทยแท้คําไหนเป็น
คําท่ีวัยรุ่นบัญญัติขึ้นเอง   
 คําลักษณนามอาจจะมีเพิ่มขึ้นมาอีกหลายคํา เนื่องจากมีวิทยาการและศัพท์ใหม่ๆ เกิดขึ้นมา
อีกมากมาย ส่วนมากจะเป็นลักษณนามที่ซํ้าชื่อ เช่น โครงการ ๓ โครงการ, แผนพัฒนา แผนที่ ๒  
 นอกจากนี้คําลักษณนามบางคํา ผู้ใช้บางคนก็มักจะใช้คําพูดท่ีติดปากอยู่ เช่น เรียกพระภิกษุ 
เป็น องค์ เรียกช้าง เป็น ตัว เรียกสิ่งของต่างๆ เป็น อัน ชิ้น กันเสียเป็นส่วนมาก 
 จากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ลักษณนาม คือ “คํานาม”ท่ีแสดง
ลักษณะของสิ่งต่างๆ เช่น คน ๓ คน แมว ๒ ตัว ขลุ่ย ๓ เลา  ลูกคนโต  หมวกใบใหญ่” จะเห็นได้ว่า 
ลักษณนามมี ๒ ประเภทคือ ประเภทแรกเกี่ยวกับจํานวนหรือปริมาณของสิ่งนั้นๆ ได้แก่ คน ๓ คน   
แมว ๒ ตัว และขลุ่ย ๓ เลา ซ่ึงคน ตัว และเลา เป็นลักษณนามของคน แมว และขลุ่ย ตามลําดับ 
ประเภทที่สองเกี่ยวกับรูปร่างลักษณะ ได้แก่ ลูกคนโต และหมวกใบใหญ่ ซ่ึงคนและใบ เป็นลักษณะนาม
ของลูก และหมวก ตามลําดับ โดยท่ัวไป เรามักจะนึกถึงลักษณนามในความหมายแรก ซ่ึงเกี่ยวกับ
จํานวน 
 ภาษาไทยเป็นภาษาประจําชาติของคนไทยมาช้านานเป็นเอกลักษณ์หนึ่งที่คนไทยภูมิใจ ซ่ึงมี
ภาษาและพยัญชนะเป็นของตนเอง ภาษาไทยยังมีลักษณะเฉพาะใช้อยู่หลายประการ คําลักษณนาม   
ในภาษาไทยเป็นลักษณะเฉพาะประการหนึ่งของภาษาไทย  เพื่อบอกลักษณะของคํานามที่อยู่ข้างหน้า  
เช่น  เสือ ๑ ตัว ,แหวน ๒ วง เป็นต้น ในปัจจุบันคนไทยมักนิยมเลียนแบบภาษาอังกฤษ เพราะ
ภาษาอังกฤษไม่มีลักษณนาม คือ การใช้คําบอกจํานวนนับไว้หน้าคํานาม เช่น ๒ นักเตะ มักปรากฏอยู่ใน



พาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ และค่อยๆ แพร่ไปสู่แหล่งอื่น แม้แต่คําว่าลักษณนามก็ยังเขียนผิดเป็นลักษณนาม
ซ่ึงไม่ถูกต้อง ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาลักษณนามให้เป็นลักษณะเฉพาะควรใช้คําลักษณนามให้ถูกต้อง 
 ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้วิจัยประสงค์ท่ีจะรวบรวมและศึกษาคําลักษณนามว่าในปัจจุบันวัยรุ่นมีการ
ใช้คําลักษณนามที่ถูกต้องตามหลักภาษาไทยหรือตามความนิยมเป็นส่วนใหญ่และเพื่อรักษาการใช้คํา
ลักษณนามในภาษาไทยให้มีการใช้อย่างถูกต้อง 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาการใช้คําลักษณนามที่ใช้ในปัจจุบันของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ขั้นเตรียมการ  
 ๑. กําหนดปัญหาและความมุ่งหมายในการศึกษาวิจัย 
 ๒. ศึกษาค้นคว้าเอกสารที่เป็นหนังสือ วิทยานิพนธ์ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวคิด
ในการศึกษา  
 ขั้นเก็บข้อมูล 
 ๓. ดําเนินการคัดเลือกข้อมูล รวบรวมคําลักษณนามเพื่อนําไปเป็นตัวอย่างแบบสํารวจศึกษา
คําลักษณนามว่าใช้ตามหลักภาษาหรือตามความนิยม  
 ๔ . สร้างแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามจะแบ่งเป็น ๖ ประเภท ประเภทละ ๕ ข้อ         
รวมทั้งหมด ๓๐ ข้อ และ ๓๐ ชุด 
 ๕. ออกภาคสนามเพื่อทําการสัมภาษณ์นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยสุ่มเป็นโรงเรียน
เฉลิมขวัญสตรีและโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม แบบสอบถามท้ังหมด ๓๐ ชุด จะแบ่งเป็นชาย ๑๕ คน 
หญิง ๑๕ คน  

การศึกษาการใช้คําลักษณนามของนักเรียนโดยสุ่มโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี และโรงเรียนพิษณุโลก
พิทยาคม 
 การวิจัยเรื่อง การศึกษาการใช้คําลักษณนามของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยสุ่ม
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีและโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีจุดประสงค์เพื่อ  
ศึกษาว่าในปัจจุบันมีการใช้คําลักษณนามในลักษณะใดระหว่างการใช้คําลักษณนามอย่างถูกต้องตาม
หลักภาษาไทยหรือการใช้แบบตามความนิยม คณะผู้วิจัยได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากการทํา
แบบสอบถามการใช้คําลักษณนาม ดังนี้ 
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๓. ผลคะแนนรวมทั้งหมด ของนักเรียนโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมและโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี           
โดยคิดเป็นค่าร้อยละ ได้ร้อยละ ๗๖  
 วิธีการหาค่าร้อยละ ((๓๔๗ + ๓๓๕) × ๑๐๐)/((๔๕๐+๔๕๐)) 
      =        (๖๘๒ × ๑๐๐)/๙๐๐  
      =        ๗๖ 
 จากการนํามาคิดเป็นค่าร้อยละ ทําให้เห็นได้ชัด และเข้าใจได้เลยว่า นักเรียนโรงเรียน
มัธยมศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสามรถทําแบบสอบถามได้ถูกต้องตามหลักภาษาไทยในคะแนนร้อย
ละ ๗๖ จากการทําแบบสอบถามจะแบ่งเป็น ๖ ประเภท ประเภทละ ๕ ข้อ พบว่าประเภท ลักษณนาม
บอกหมวดหมู่ทําผิดมากท่ีสุด เช่น ประทัด ๑ ตับ   

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
สรุปผลการวิจัย 
 งานวิจัยเรื่อง การศึกษาการใช้คําลักษณนามของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยสุ่ม
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีและโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงการใช้คําลักษณนาม
ในปัจจุบันของวัยรุ่น โดยกําหนดเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ว่ามีลักษณะการใช้แบบใด         
ระหว่างการใช้ถูกต้องตามหลักภาษา หรือใช้ตามความนิยมจากการศึกษาโดยใช้แบบสอบถาม          
แล้วนํามาวิเคราะห์หาค่าร้อยละ  

อภิปรายผล 
 ผลการวิจัย พบว่าการใช้ลักษณนามของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพิษณุโลก
พิทยาคมและโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี มีลักษณะดังนี้ 
 ๑ .  กลุ่มคําลักษณนามที่ ใช้ถูกต้องคิดเป็นร้อยละ ๗๖ เช่น ดินสอ ใช้คําลักษณนาม            
แท่ง นาฬิกา ใช้คําลักษณนาม เรือน และ มุ้ง ใช้คําลักษณนาม หลัง เปน็ต้น 
 ๒. กลุ่มคําลักษณนามที่ใช้ไม่ถูกต้อง หรือใช้ตามความนิยม คิดเป็นร้อยละ ๒๔ เช่น ฟองน้ํา    
ใช้คําลักษณนาม ก้อน ประทัด ใช้ลักษณนาม ตับ ไม้ขีดไฟ ใช้ลักษณนาม กลัก เป็นต้น  
 ๓. จากการทําแบบสอบถาม ซ่ึงได้แบ่งเป็น ๖ ประเภทด้วยกัน คือ ลักษณนามบอกชนิด          
ของนาม ลักษณนามบอกอาการของนาม ลักษณนามบอกสัณฐานของนาม ลักษณนามบอกหมวดหมู่
ของนาม ลักษณนามซ้ําชื่อคํานาม ประเภทลักษณนามบอกสัณฐานมีการใช้คําลักษณนามได้ถูกต้อง        
มากท่ีสุด และลักษณนามบอกหมวดหมู่มีการใช้คําลักษณนามผิดหลักภาษาไทยมากที่สุด  
 จากการสํารวจและทําการวิเคราะห์ค่าร้อยละ แสดงให้เห็นว่า ส่วนมากมีการใช้คําลักษณนาม
ถูกต้องตามหลักภาษาไทย ส่วนน้อยที่ยังทําไม่ถูกต้องตามหลักภาษาไทย ซ่ึงอาจเกิดจากความเคยชิน
จากการใช้บ่อยๆ และไม่ทราบว่าผิด จึงใช้เรื่อยมา หรืออาจเห็นว่าสิ่งของสิ่งนั้นมีลักษณะรูปร่างที่



คล้ายกัน จึงอาจใช้คําลักษณนามแบบเดียวกันก็ได้ และเมื่อไม่ทราบว่าจะใช้คําลักษณนามกับสิ่งของนั้น
อย่างไร การใช้คําลักษณนามว่า อัน จึงเพิ่มมากขึ้น มักใช้บ่อยในกรณีท่ีผู้ใช้ไม่ทราบ อาจเป็นเพราะคํา
ลักษณนาม อัน ใช้ง่ายและสะดวกถงึแม้จะไม่ถูกต้องตามหลักภาษาไทยก็ตาม  
 จากกลุ่มตัวอย่างในแบบสอบถาม มีการใช้ลักษณนามบอกสัณฐานของนาม ถูกต้องตามหลัก
ภาษาไทยมากที่สุด อาจเกิดจากการสังเกตรูปพรรณสัณฐานของนามนั้นๆ สรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีการ
ใช้คําลักษณนามได้ถูกต้องตามหลักภาษาไทยเป็นส่วนมาก ถึงแม้จะมีความแตกต่างกันด้านเพศ            
ด้านอายุและด้านโปรแกรมวิชาก็ตาม ก็มิได้ส่งผลให้การใช้คําลักษณนามแตกต่างกัน 

ข้อเสนอแนะ 
 ควรศึกษาการใช้ลักษณนามในกลุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษา หรือกลุ่มวัยคนทํางานเพื่อนํามา
เปรียบเทียบต่อไป 
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การศึกษาเปรียบเทียบการใช้คําทบัศพัท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาไทยและนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษคณะมนุษยศาสตร์            

และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบลูสงคราม* 

ชฎาพร แจ่มจอ้ย, พัชราภรณ์ ตาคําไช และสุภาพร  ครองสิน  
สาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

บทคัดย่อ 

 บทความเรื่อง การศึกษาการเปรียบเทียบการใช้คําทับศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาไทยและนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบการใช้คําทับศัพท์
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาทั้งสองสาขาวิชา จะใช้แบบทดสอบเรื่องคําทับศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ 
ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยคัดเลือกคําทับศัพท์จากหนังสือคําทับศัพท์ ได้จํานวน ๕๓๑ คํา แล้วคัดเลือก
จํานวนคําด้วยวิธีการจับฉลากแล้วนํามาสร้างแบบสอบถามนักศึกษาสาขาวิชาละ ๒๐ คน แล้วนํามา
วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ผลการศึกษาพบว่านักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยจํานวน ๒๐ คนใช้คํา
ทับศัพท์จํานวน ๕๐ คํา ท่ีใช้ผิดโดยภาพรวมจํานวน ๑๖๗ คํา สาขาวิชาภาษาอังกฤษจํานวน ๒๐ คนใช้
คําทับศัพท์จํานวน ๕๐ คําท่ีใช้ผิดโดยภาพรวม ๒๑๘ คําส่วนผลการพิจารณาคําทับศัพท์ท่ีมักเขียนผิด
พบว่านักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยใช้คําทับศัพท์ภาษาอังกฤษผิดสูงสุด ๓ ลําดับ ลําดับแรก คือ กาเฟอีน 
ร้อยละ ๓๔ ลําดับท่ี ๒ คือ กาแล็กซี ร้อยละ ๒๖ และลําดับท่ี ๓ คือก๊อบปี้ ร้อยละ ๒๔ และนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษใช้คําทับศัพท์ผิดสูงสุด ๓ ลําดับ ลําดับแรก คือ กาเฟอีน ร้อยละ ๓๔ ลําดับท่ี ๒ 
คือ ซูโครส ร้อยละ ๒๘ และลําดับท่ี ๓ คือ ก๊อบปี้ ร้อยละ ๒๔ 
 
คําสําคัญ   :   คําทับศัพท์ภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
 

                                                            
*งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาระเบียบวิจัยทางภาษาไทย โดยมีอาจารย์อาจารย์ ดร.สุชาดา เจียพงษ์  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 



บทนํา 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 นงเยาว์  พงประดิษฐ์ (๒๕๔๙: ๒๖) คําทับศัพท์ภาษาอังกฤษถือว่าเป็นพื้นฐานอย่างหนึ่งใน
การเรียนรู้ภาษาไทย และใช้กันมานานจนถือได้ว่าเป็นเป็นคําภาษาไทย และมีปรากฏในพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
 ในปัจจุบันนี้คําทับศัพท์โดยเฉพาะคําทับศัพท์ภาษาอังกฤษมีบทบาทมากในการติดต่อสื่อสาร
จนกลายเป็นคําท่ีคุ้นเคยของทุกคนที่มีใช้ในชีวิตประจําวันเมื่อเกิดคําทับศัพท์ภาษาอังกฤษขึ้นก็จะเกิด
ความสับสนในการเขียนตามมา ปัญหาเรื่องการเขียนคําทับศัพท์ภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย นับว่า
เป็นปัญหาที่สําคัญอีกอย่างหนึ่ง ท้ังนี้ เพราะในปัจจุบันวิทยาการในสาขาต่างๆ ได้พัฒนาไปมาก
โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงทําให้คนส่วนใหญ่ออกเสียงคําทับศัพท์ภาษาอังกฤษ          
ได้ถูกต้องแต่เขียนไม่ถูกต้อง จึงเป็นปัญหาให้การเขียนคําทับศัพท์นี้มีความคลาดเคลื่อนไปจากเดิม 
 เจตต์ วิษุวัต (๒๕๕๐:๑-๓) กล่าวถึงคําทับศัพท์ว่า “.....เป็นคําท่ีใช้กันมานานจนถือเป็นคําไทย
และปรากฏอยู่ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานแล้ว”ก็ยังคงสะกดตามพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถานไว้เช่นกัน คําทับศัพท์ส่วนใหญ่ท่ีเป็นคําท่ัวไปก็จะไม่ใส่วรรณยุกต์ท่ีมาจาก
ภาษาต่างประเทศแต่จะใส่รูปวรรณยุกต์ในคําท่ีเป็นชื่อเฉพาะต่างๆ เช่น ชื่อบุคคล ชื่อเมือง ชื่อสถานที่ 
รวมท้ังคําท่ีดูสับสนกับคําภาษาไทยท้ังนี้เห็นว่าคําภาษาต่างประเทศในคําเดียวกันจะใช้ท้ังเสียงปกติ  
และเสียงสูงที่ดูเหมือนว่ามีรูปวรรณยุกต์กํากับโดยสืบเนื่องมาจากการออกเสียงตามลักษณะประโยค
เพราะในประโยคคําถามแบบคําอุทานหรือคําในประโยคบอกเล่าท่ีมีการออกเสียงในคําเดียวกันนั้นจะ
ออกเสียงสูงต่ําไม่เท่ากัน จึงเห็นว่าไม่ควรใส่รูปวรรณยุกต์ไว้ในคําทับศัพท์นี้ เนื่องจากจะเป็นคําทับศัพท์
รูปเดียวท่ีไปบังคับการออกเสียงในรูปประโยคที่ใช้งานแตกต่างกัน การใส่รูปวรรณยุกต์กํากับไว้ให้น้อย
ท่ีสุด เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนในคําภาษาไทยท่ีมีอยู่เดิมแล้ว เช่น โคก โค้ก นั่นหมายความว่าท้ังโค้กท่ี
เป็นเครื่องดื่ม เพื่อจะได้ไม่เป็น โคก ท่ีหมายถึง เนิน ในภาษาไทยแบบเดิม 
 คณะผู้ศึกษาเห็นด้วยกับข้อความข้างต้นว่าสาเหตุท่ีเกิดขึ้นเพราะมีหลักเกณฑ์การทับศัพท์ท่ี
เกี่ยวกับเครื่องหมายวรรณยุกต์ และเครื่องหมายวรรคตอนต่างๆที่กํากับอยู่กับคําทับศัพท์ เช่น ก็อบปี้ 
กีตาร์ ซอส เต็นท์ คําทับศัพท์ดังกล่าวบางคํามีรูปวรรณยุกต์ รูปสระกํากับอยู่แต่ก็มักเกิดข้อผิดพลาดใน
การใช้ เช่นเกิดความสับสนในการใส่วรรณยุกต์ หรือสระลงไปในคํานั้นจะเกิดความรู้สึกคุ้นเคยว่ารูปคํา
น่าจะเป็นเช่นนี้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเชื่อความรู้สึกครั้งแรกแล้วจะถูกต้องทุกคํา หรือคําทับศัพท์บาง
คําท่ีไม่มีรูปวรรณยุกต์หรือสระแต่ว่าออกเสียงวรรณยุกต์ ก็ถือว่าเป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่ทําให้เขียนผิด
เพราะเสียงวรรณยุกต์ท่ีเปล่งออกมา บางครั้งก็เขียนรูปวรรณยุกต์ลงไปเพราะคิดว่าถูกต้องแต่หลักเกณฑ์
ท่ีถูกต้องจริงเราจะใส่หรือไม่ใส่วรรณยุกต์ สระ หรือเครื่องหมายต่างๆ ควรตรวจสอบดูความถูกต้องใน
พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน หนังสือ เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 



 ด้วยเหตุผลข้างต้นคณะผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษานักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย กับสาขา
ภาษาอังกฤษ ว่าสาขาวิชาใดใช้คําทับศัพท์ภาษาอังกฤษได้ดีกว่า 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การศึกษาเปรียบเทียบคําทับศัพท์ภาษาอังกฤษที่มักเขียนผิดของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย
กับสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การกําหนดชื่อเรื่องของการวิจัยเพื่อเขียนโครงร่างการวิจัย เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง
และรวบรวมคําทับศัพท์โดยใช้เกณฑ์คําท่ีมีอยู่ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕   
จํานวนคําท้ังหมด ๕๓๑ คําโดยใช้วิธีการสุ่มโดยการจับฉลากจํานวน ๕๐ คํา จากจํานวนคําท้ังหมด 
๕๓๑ คํา โดยให้นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยจํานวน ๒๐ คนกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 
๒๐  คน  ชั้นปี ท่ี ๓  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม               
ตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัยเรื่องคําทับศัพท์ภาษาอังกฤษ 
 ในการวิจัยครั้งนี้จะวิเคราะห์การใช้คําทับศัพท์ภาษาอังกฤษจํานวน ๔๐ ชุด โดยแบ่งสอง
สาขาวิชาอย่างละ ๒๐ ชุด จะมีคําทับศัพท์ภาษาอังกฤษใน ๑ ชุด มี ๕๐ คํา รวม ๔๐ ชุด จํานวน 
๒๐๐๐ คํา เมื่อนักศึกษาท้ังสองสาขาวิชาทําแบบทดสอบจะนํามาวิเคราะห์ผลการใช้คําทับศัพท์  

เปรียบเทียบการใช้คําทับศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย  
และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 ตารางที่ ๑. ตารางการเปรียบเทียบการใช้คําทับศัพท์ภาษาอังกฤษที่เขียนผิดของนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาไทยกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ชุดที่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละ คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละ 

๑. ๕๐ ๑๔ ๒๘% ๕๐ ๓๑ ๖๒% 

๒. ๕๐ ๑๒ ๒๔% ๕๐ ๒๘ ๕๖% 

๓. ๕๐ ๑๒ ๒๔% ๕๐ ๑๖ ๓๒% 

๔. ๕๐ ๑๑ ๒๒% ๕๐ ๑๔ ๒๘% 

๕. ๕๐ ๑๐ ๒๐% ๕๐ ๑๒ ๒๔% 

๖. ๕๐ ๙ ๑๘% ๕๐ ๙ ๑๘% 



๗. ๕๐ ๙ ๑๘% ๕๐ ๙ ๑๘% 

๘. ๕๐ ๘ ๑๖% ๕๐ ๘ ๑๖% 

๙. ๕๐ ๘ ๑๖% ๕๐ ๘ ๑๖% 

๑๐. ๕๐ ๘ ๑๖% ๕๐ ๘ ๑๖% 

๑๑. ๕๐ ๘ ๑๖% ๕๐ ๘ ๑๖% 

๑๒. ๕๐ ๘ ๑๖% ๕๐ ๘ ๑๖% 

๑๓. ๕๐ ๗ ๑๔% ๕๐ ๗ ๑๔% 

๑๔. ๕๐ ๗ ๑๔% ๕๐ ๗ ๑๔% 

๑๕. ๕๐ ๖ ๑๒% ๕๐ ๗ ๑๔% 

๑๖. ๕๐ ๖ ๑๒% ๕๐ ๖ ๑๒% 

๑๗ ๕๐ ๖ ๑๒% ๕๐ ๖ ๑๒% 

๑๘. ๕๐ ๕ ๑๐% ๕๐ ๖ ๑๒% 

๑๙ ๕๐ ๕ ๑๐% ๕๐ ๓ ๖% 

๒๐. ๕๐ ๕ ๑๐% ๕๐ ๒ ๔% 

รวม ๑๐.๕ ๘.๒ ๓.๒๘% ๑๐.๕ ๑๐.๑๕ ๒๐.๓% 

จากตารางพบว่าการใช้คําทับศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษา จาก ๔๐คน จากคําทับศัพท์ท่ี
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย จํานวน ๒๐คน ตอบผิด คือ ๑๖๔คํา คิดเป็น ๓ .๒๘%สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ตอบผิด คือ ๒๐๓คํา คิดเป็น ๒๐.๓% 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าเฉลี่ยร้อยละว่าแต่ละสาขาวิชาทําแบบทดสอบเรื่องคําทับศัพท์           
๑คํา ผิดกี่คน โดยนําจํานวนคําท่ีผิดของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา นําไปหารกับจํานวนคําท้ังหมด ๕๐ คํา 
ได้ผลรวมออกมา นําไปคูณด้วยหนึ่งร้อย จะได้ค่าเฉลี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 

 ตารางที่ ๒. แสดงลําดับคําทับศัพท์ภาษาอังกฤษแต่ละคําท่ีผิดของนักศึกษา สาขาภาษาไทย
กับสาขาภาษาอังกฤษ 

ลําดับ คําทับศัพท์ ภาษาไทย คิดเป็น% ภาษาอังกฤษ คิดเป็น% 

๑. กาเฟอีน ๑๗ ๓๔% ๑๗ ๓๔% 

๒. กาแล็กซี ๑๓ ๒๖% ๑๕ ๓๐% 

๓. ก๊อบปี้ ๑๒ ๒๔% ๑๐ ๒๐% 

๔. ซูโครส ๑๒ ๒๔% ๑๔ ๒๘% 

๕. ทอฟฟี่ ๑๒ ๒๔% ๑๒ ๒๔% 



๖. อินฟราเรด ๑๒ ๒๔% ๑๓ ๒๖% 

๗. คลินิก ๑๑ ๒๒% ๑๐ ๒๐% 

๘. ลิฟต์ ๘ ๑๖% ๖ ๑๒% 

๙. ปิกนิก ๘ ๑๖% ๙ ๑๘% 

๑๐. กีตาร ์ ๖ ๑๒% ๒ ๔% 

๑๑. ฝรั่งเศส ๕ ๑๐% ๓ ๖% 

๑๒. โคม่า ๕ ๑๐% ๕ ๑๐% 

๑๓. ช็อกโกแลต ๔ ๘% ๙ ๑๘% 

๑๔. แบงก ์ ๔ ๘% ๔ ๘% 

๑๕. แคปซูล ๓ ๖% ๐ ๐% 

๑๖. ตรีโกณมิติ ๓ ๖% ๓ ๖% 

๑๗. เลนส ์ ๓ ๖% ๒ ๔% 

๑๘. ซีเมนต์ ๒ ๔% ๑ ๒% 

๑๙. เซลเซียส ๒ ๔% ๒ ๔% 

๒๐. ดอลลาร ์ ๒ ๔% ๒ ๔% 

๒๑. แบตเตอรี่ ๓ ๖% ๒ ๔% 

๒๒. แฟลต ๒ ๒% ๔ ๘% 

๒๓. เปอร์เซ็นต์ ๒ ๔% ๕ ๑๐% 

๒๔. ปอนด์ ๒ ๔% ๓ ๖% 

๒๕. ออฟฟิศ ๒ ๔% ๔ ๘% 

๒๖. แอลกอฮอล ์ ๒ ๔% ๖ ๑๒% 

๒๗. กอล์ฟ ๑ ๒% ๑ ๒% 

๒๘. โฮเต็ล ๑ ๒% ๙ ๑๘% 

๒๙. ฮอร์โมน ๑ ๒% ๓ ๖% 

๓๐. เอกซเรย์ ๑ ๒% ๓ ๖% 

๓๑. ริบบิ้น ๑ ๒% ๒ ๔% 

๓๒. วิตามิน ๑ ๒% ๒ ๔% 

๓๓. วัคซีน ๑ ๒% ๒ ๔% 

๓๔. โหวต ๑ ๒% ๒ ๔% 

๓๕. ฟิล์ม ๐ ๐% ๐ ๐% 

๓๖. บาร ์ ๐ ๐% ๒ ๔% 



๓๗. โบนัส ๐ ๐% ๑ ๒% 

๓๘. ฟิสิกส ์ ๐ ๐% ๑ ๒% 

๓๙. ฟาร์ม ๐ ๐% ๐ ๐% 

๔๐. เลเซอร์ ๒ ๔% ๒ ๔% 

๔๑. แฟชั่น ๐ ๐% ๒ ๔% 

๔๒. เดนมาร์ก ๐ ๐% ๐ ๐% 

๔๓. ปิโตเลียม ๐ ๐% ๓ ๖% 

๔๔. เต็นท์ ๐ ๐% ๑ ๒% 

๔๕. เทนนิส ๐ ๐% ๒ ๔% 

๔๖. แท็กซ่ี ๐ ๐% ๒ ๔% 

๔๗. กิ๊บ ๐ ๐% ๔ ๘% 

๔๘. ลิปสติก ๐ ๐% ๕ ๑๐% 

๔๙. ฟังก์ชัน ๐ ๐% ๓ ๖% 

๕๐. ยีราฟ ๐ ๐% ๓ ๖% 

รวม ๑๖๗ ๖.๖๔% ๒๑๘ ๘.๗๘% 

 จากตารางพบว่าการใช้คําทับศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษา จาก ๔๐ คน จากคําทับศัพท์ท่ี
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย จํานวน ๒๐ คน ตอบผิด คือ ๑๖๔ คํา คิดเป็น ๓.๒๘% สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ตอบผิด คือ ๒๐๓ คํา คิดเป็น ๒๐.๓% 
 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าเฉลี่ยร้อยละว่าแต่ละสาขาวิชาทําแบบทดสอบเรื่องคําทับศัพท์            
๑ คํา ผิดกี่คน โดยนําจํานวนคําท่ีผิดของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา นําไปหารกับจํานวนคําท้ังหมด ๕๐ คํา 
ได้ผลรวมออกมา นําไปคูณด้วยหนึ่งร้อย จะได้คา่เฉลี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ตารางที่ ๓. แสดงคําทับศัพท์ภาษาอังกฤษที่ผิดของนักศึกษาสาขาวชิาภาษาไทยและสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 
ลําดับ
ที่ คําทับศัพท์ภาษาองักฤษที่เขียนผิดมากที่สุดของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยกับสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

๑. กาเฟอีน ๖๘% ๒๖. แฟลต ๑๐% 

๒. กาแล็กซี ๕๖% ๒๗. ฮอร์โมน ๘% 

๓. ซูโครส ๕๒% ๒๘. เอกซเรย์ ๘% 

๔. อินฟราเรด ๕๐% ๒๙. เลเซอร์ ๘% 

๕. ทอฟฟี่ ๔๘% ๓๐. กิ๊บ ๘% 

๖. ก๊อบปี ้ ๔๔% ๓๑. แคปซูล ๖% 

๗. คลินิก ๔๒% ๓๒. ซีเมนต์ ๖% 

๘. ปิกนิก ๓๔% ๓๓. ริบบิ้น ๖% 

๙. ลิฟต ์ ๒๘% ๓๔. วิตามิน ๖% 

๑๐. ช็อกโกแลต ๒๖% ๓๕. วัคซีน ๖% 

๑๑. โคม่า ๒๐% ๓๖. โหวต ๖% 

๑๒. โฮเต็ล ๑๖% ๓๗. ปิโตเลียม ๖% 

๑๓. กีตาร ์ ๑๖% ๓๘. ฟังก์ชัน ๖% 

๑๔. ฝรั่งเศส ๑๖% ๓๙. ยีราฟ ๖% 

๑๕. แบงก ์ ๑๖% ๔๐. กอล์ฟ ๔% 

๑๖. แอลกอฮอล์ ๑๖% ๔๑. แท็กซ่ี ๔% 

๑๗. เปอร์เซ็นต์ ๑๔% ๔๒. เทนนิส ๔% 

๑๘. ตรีโกณมิติ ๑๒% ๔๓. แฟชั่น ๔% 

๑๙. ออฟฟิศ ๑๒% ๔๔. บาร ์ ๒% 

๒๐. เลนส ์ ๑๒% ๔๕. โบนัส ๒% 

๒๑. ปอนด ์ ๑๐% ๔๖. ฟิสิกส ์ ๒% 

๒๒. ลิปสติก ๑๐% ๔๗. เต็นท์ ๒% 

๒๓. เซลเซียส ๑๐% ๔๘. ฟิล์ม ๐% 

๒๔. ดอลลาร ์ ๑๐% ๔๙. ฟาร์ม ๐% 

๒๕. แบตเตอรี่ ๑๐% ๕๐. เดนมาร์ก ๐% 

 



 จากการทําแบบสอบถามพบว่าคําท่ีผิดมากท่ีสุดของนักศึกษาทั้งสองสาขาวิชา คือ คําว่า 
กาเฟอีน ๖๘% และ คําทับศัพท์ภาษาอังกฤษที่ผิดน้อยที่สุดของทั้งสองสาขาวิชา คือ คําว่า ฟิสิกส์ เต็นท์ 
ฟิล์ม และคําทับศัพท์ภาษาอังกฤษที่ไม่ผิดเลยของนักศึกษาท้ังสองสาขาวิชา คือ คําว่า ฟิล์ม ฟาร์ม 
เดนมาร์ก 

สรุปผล อภิรายผล และข้อเสนอแนะ 
สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการทดสอบแบบสอบถามความคิดเห็นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถในการใช้คําทับศัพท์ภาษาอังกฤษตัวอย่างที่ใช้ศึกษาคือนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย           
กับสาขาภาษาอังกฤษ ชั้นปีท่ี ๓ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
สุ่มเลือกจํานวนสาขาละ ๒๐ คน โดยไม่ใช้เกณฑ์ใด รวม ๔๐ คนให้ตอบแบบสอบถามคําทับศัพท์
ภาษาอังกฤษที่ผู้ศึกษาได้กําหนดให้ดังตารางข้างต้น คําทับศัพท์ท่ีได้กําหนดขึ้นนั้น มาจากการรวบรวม
คําทับศัพท์ท้ังหมดที่มีอยู่ในพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานพ.ศ. ๒๕๒๕ จํานวนทั้งสิ้น ๕๓๑ คํา และ         
สุ่มจากท้ังหมดเพียง ๕๐ คํา  โดยวิธีการจับฉลาก 
 จากการทําแบบทดสอบครั้งนี้ทําให้ผู้ศึกษาทราบว่าสาขาวิชาภาษาไทยทําแบบทดสอบได้
จํานวนคําท่ีผิด ๑๖๗ คํา คิดเป็น ๖.๖๔% สาขาภาษาอังกฤษได้จํานวนคําท่ีผิด ๒๑๘ คําคิดเป็น 
๘.๗๘% สรุปได้ว่าสาขาภาษาไทยใช้คําทับศัพท์ภาษาอังกฤษผิดน้อยกว่าสาขาภาษาอังกฤษอยู่ท่ี           
๑๖๗-๒๑๘ = ๕๑ คํา  และคําท่ีผิดมากท่ีสุดของนักศึกษาท้ังสองสาขาวิชาคิดเป็น ๖๘% คือคําว่า 
กาเฟอีน 
 ข้อสังเกตจากการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ พบว่านักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยให้ความสนใจในการ
ทําแบบทดสอบมากว่าสาขาภาษาอังกฤษ คะแนนความถูกต้องของการทําแบบทดสอบจึงได้มากกว่า
สาขาภาษาอังกฤษ 

อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยพบว่าการทําแบบสอบถามคําทับศัพท์ภาษาอังกฤษ  ของนักศึกษา          
สาขาภาษาไทยเขียนได้ถูกต้องมากกว่าสาขาภาอังกฤษ จึงทําให้การวิจัยในครั้งนี้เป็นไปตามสมมติฐาน
ท่ีต้ังไว้ข้างต้น ทําให้ผู้ศึกษาทราบว่าสาขาภาษาไทยทําแบบทดสอบได้จํานวนคําท่ีผิด ๑๖๗ คํา คิดเป็น 
๖.๖๔% สาขาภาษาอังกฤษได้จํานวนคําท่ีผิด ๒๑๘ คํา ผิด คิดเป็น ๘.๗๘% สรุปได้ว่า สาขาภาษาไทย
ใช้คําทับศัพท์ภาษาอังกฤษผิดน้อยกว่าสาขาภาษาอังกฤษอยู่ท่ี ๑๖๗-๒๑๘ = ๕๑ คํา และคําท่ีผิดมาก
ท่ีสุดของนักศึกษาท้ังสองสาขาวิชาโดยเรียง ๕ ลําดับคิดเป็น ๖๘% คือ คําว่า กาเฟอีน กาแล็กซี ๕๖% 
ซูโครส ๕๒% อินฟราเรด ๕๐% ทอฟฟี่ ๔๘% คําทับศัพท์ท่ีผิดน้อยที่สุด คือ บาร์ ๒% โบนัส ๒% 
ฟิสิกส์ ๒% เต็นท์ ๒% และคําทับศัพท์ท่ีไม่ผิดเลยคิดเป็น ๐% คือ คําว่า ฟิล์ม ฟาร์ม เดนมาร์ก 



สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชําเลือง ตรีเดชา (๒๕๓๕) เพราะเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อศึกษาสภาพ
การใช้คําทับศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕-๖ เพื่อเปรียบเทียบความ
คิดเห็นต่อการใช้คําทับศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนที่มีสถานภาพต่างกัน 

ข้อเสนอแนะ 
 จากที่ผู้ศึกษาได้วิจัยในเรื่องคําทับศัพท์ภาษาอังกฤษทําให้ทราบว่าท้ังสองสาขาวิชาใช้คําทับ
ศัพท์ผิดในระดับท่ีไม่ต่างกันมาก คะแนนจากการทําแบบทดสอบต่างกันเล็กน้อยดังนี้ 
 ๑. ผลจากการทดลองข้างต้นทําให้ทรายถึงการใช้คําทับศัพท์ของนักศึกษาทั้งสองสาขาวิชา 
เฉลี่ยว่าอยู่ในระดับปานกลาง ถ้านักศึกษาท้ังสองสาขาวิชาเข้าใจหลักเกณฑ์ และจดจําคําทับศัพท์          
ท่ีถูกต้องที่สุดมาใช้ในชีวิตประจําวันก็สามารถใช้คําทับศัพท์ในระดับท่ีดีขึ้น 
 ๒. จากการให้นักศึกษาทําแบบสอบถาม พบว่านักศึกษาท้ังสองสาขาให้ความร่วมมือในการทํา
แบบสอบถามเป็นอย่างดี 
 ๓. สภาพแวดล้อมในขณะทําแบบสอบ มีเสียงดังรบกวนอาจทําให้นักศึกษาขาดสมาธิในการ
ทําแบบสอบถาม ถ้าบริเวณรอบๆไม่มีเสียงรบกวน นักศึกษาจะมีสมาชิกในการทําแบบสอบถามมากขึ้น 
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การศึกษาวิเคราะห์การยอพระเกียรตใินโคลงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรี* 

กฤษฎา  เกตุแก้ว, ภาคิน  สขุจันทร์และโสภณ  สสีุกใส 
สาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

บทคัดย่อ 

 ผลจากการศึกษาวิจัยพบว่าการยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรีมีเนื้อหาที่มุ่งเน้นการเล่า
เรื่องราวพระราชประวั ติของพระเจ้ากรุงธนบุรี ท่ี มีความโดดเด่นในหลายด้าน เช่น การเป็น
พระมหากษัตริย์นักรบ การมีพระเมตตา การกอบกู้เอกราชชาติไทยไม่ให้ตกเป็นเมืองขึ้นของชาติใด
นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณย่ิงที่มีต่อคนไทยและแผ่นดินไทย ฉะนั้นจึงมีการกล่าวถึงสมเด็จพระเจ้า
กรุงธนบุรีอย่างมากมายเช่นการกล่าวสรรเสริญ การยอพระเกียรติของพระองค์ท่ีน่าสนใจดังที่ปรากฏใน
โคลงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรี นายสวน มหาดเล็ก เป็นผู้แต่งถวาย สามารถวิเคราะห์การยอพระ
เกียรติเป็น ๕ ด้าน ดังนี้๑.ชื่นชมพระบารมี สามารถจําแนกได้ ๔ ลักษณะ ดังนี้ ๑.๑นารายณ์อวตาร  
๑.๒ความเมตตา ๑.๓การมีเมืองขึ้น ๑.๔การมีสมบัติจักรพรรดิ ๒.กษัตริย์นักรบ ๓.บํารุงศาสนา         
๔.ชื่นชมราชธานี และ ๕.ถวายพระพร สามารถจําแนกได้ ๒ ลักษณะ ดังนี้ ๕.๑ศาสนาพุทธ ๕.๒ศาสนา
พราหมณ์ 

คําสําคัญ  :   การยอพระเกียรติ โคลงยอพระเกียรติ พระเจ้ากรุงธนบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
*งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาระเบียบวิจัยทางภาษาไทย โดยมีอาจารย์ปฐมพงษ์  สุขเล็ก เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 



บทนํา 
ความเป็นมาและความสําคัญของการวิจัย 
 ประวัติศาสตร์ชาติไทยได้แสดงถึงการปกครองของไทยโดยพระมหากษัตริย์มาเป็นเวลาช้านาน
และยกย่องพระมหากษัตริย์เป็นสมมุติเทพ มีการแสดงความเครารพนอบน้อมในพระราชอํานาจของ
พระมหากษัตริย์ท่ีสื่อออกมาในรูปแบบต่างๆ ท้ังด้านภาษาและวัฒนธรรม สิ่งหนึ่งที่สะท้อนออกมา           
คือวรรณคดีท่ีมีเนื้อหายอพระเกียรติท่ีมีมาต้ังแต่อดีต อาทิ วรรณคดีเรื่อง ลิลิตยวนพ่ายเป็นวรรณคดี
ประเภทสดุดีวีรกรรมของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถจัดเป็นวรรณคดีประวัติศาสตร์ ไม่ปรากฏนามผู้
แต่งแต่สันนิษฐานว่าแต่งขึ้นในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี ๒ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมไตร
โลกนาถ หรือวรรณคดีเรื่องโคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นโคลงยอพระเกียรติ    
ท่ีแต่งขึ้นในสมัยอยุธยาโดยพระศรีมโหสถและแต่งแบบโคลงสี่สุภาพซ่ึงมีลักษณะการแต่งยอพระเกียรติ 
และโดยเฉพาะวรรณคดีโคลงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรีแต่งโดยนายสวน มหาดเล็กท่ีมีความ
ไพเราะโดดเด่นและมีความสําคัญด้านเนื้อหาพระราชประวัติของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี 
 พระราชประวัติของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี หรืออีกพระนามหนึ่งคือสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราชพระองค์ทรงมีโดดเด่นในด้านการกู้เอกราชชาติไทย คือกอบกู้เอกราชจากพม่าภายหลังเสีย         
กรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๒ โดยขับไล่พม่าออกจากราชอาณาจักรจนหมดสิ้นและยังทรงทําสงครามตลอด      
รัชสมัยเพื่อรวบรวมแผ่นดินซ่ึงอยู่ภายใต้การปกครองของขุนศึกก๊กต่างๆ เช่น ก๊กเจ้าพิมาย ก๊กเจ้าพระฝาง 
ก๊กเจ้านคร ก๊กเจ้าพระยาพิษณุโลก เป็นต้น วีรกรรมที่สําคัญอื่นๆคือพระองค์เดินทัพจากระยองผ่าน        
แกลงเข้าบางกระจะมุ่งยึดจันทบุรีซ่ึงเป็นเมืองใหญ่เพื่อใช้เป็นฐานกําลังฟื้นฟูขวัญของไพร่พล เจ้าเมือง
จันทบุรีไม่ยอมสวามิภักด์ิพระองค์จึงต้องใช้จิตวิทยาในด้านการรบมาใช้กับแม่ทัพนายกองเพื่อต้องการ
รบให้ชนะโดยทรงสั่งให้ทหารทุบหม้อข้าวหม้อแกงหมายไปกินอาหารมื้อเช้าในเมือง ถ้าตีเมืองไม่ได้       
ก็ต้องอดตายครั้นถึงเวลาค่ําพระองค์จึงได้สั่งให้ทหารลอบเข้าไปอยู่ตามสถานที่ท่ีได้วางแผนไว้แล้วคอย
ฟังสัญญาณเข้าตีเมืองพร้อมกัน มิให้ส่งเสียงจนกว่าจะเข้าเมืองได้จึงให้โห่ขึ้นให้พวกอื่นรู้พอได้ฤกษ์        
เวลา ๓ นาฬิกาพระองค์ก็ขึ้นคอช้างพังคีรีบัญชร ทรงให้ยิงปืนสัญญาณบอกพวกทหารเข้าตีเมือง           
พร้อมกัน ส่วนพระองค์ก็ไสช้างเข้าพังประตูเมืองชาวเมืองที่ประจําการอยู่ก็ยิงปืนใหญ่เข้าใส่ นายท้าย
ช้าง เกรงว่าพระองค์จะถูกยิงจึงเกี่ยวช้างให้ถอยออกมาพระองค์ชักดาบออกมาจะฟันนายท้ายช้างจึง           
ได้ขอชีวิตไว้แล้วไสช้างเข้าชนทําให้บานประตูเมืองพังลงทหารพระองค์จึงกรูกันเข้าเมืองได้พวกชาวเมือง
ต่างพากันละทิ้งหน้าท่ีหนีไปส่วนพระยาจันทบุรีก็พาครอบครัวลงเรือหนีไปยังเมืองบันทายมาศ เมื่อยึด        
เมืองจันทบุรีได้แล้วพระองค์จึงยกทัพขับไล่ทหารพม่าให้พ้นจากแผ่นดินไทย เท่ากับเป็นการกอบกู้เอก
ราชชาติไทยให้กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งอีกท้ังพระองค์พระองค์ ยังทรงมุ่งมันที่จะฟื้นฟูประเทศ             
ในด้านต่างๆ ให้กลับคืนสู่สภาวะปกติหลังสงครามทรงส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
วรรณกรรม และการศึกษาเนื่องจากพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อคนไทยและแผ่นดินไทย



พระราชประวัติเหล่านี้ถูกบันทึกท้ังในรูปแบบพระราชพงศวดาร และในวรรณคดีเรื่องโคลงยอพระเกียรติ
พระเจ้ากรุงธนบุรี(กรมศิลปากร,๒๕๔๓ : ๓-๗) 
 วรรณคดีเรื่อง โคลงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรี แต่งโดยนายสวน มหาดเล็ก วรรณคดี
สมัยธนบุรีซ่ึงเป็นหนังสือที่มีคุณค่าต่อการค้นคว้าเนื่องจากเป็นเรื่องราวรวบรวมบรรยายสะเทือนอารมณ์ 
และความซาบซ้ึงใจของกวีท่ีสะท้อนเหตุการณ์ในอดีตและเป็นแบบอย่างในการใช้ภาษาได้ดีถึง              
ขั้นวรรณศิลป์โคลงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรีเป็นหนังสือที่นับถือกันว่าแต่งดียกย่องกันว่าเป็น   
ตําราโคลงเรื่องหนึ่งครั้นมาถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงพระราชนิพนธ์
หนังสือพระราชวิจารณ์ ทรงค้นหนังสือเก่าเรื่องนี้หลายเรื่องดูเหมือนได้ทรงอ้างไว้ในหนังสือพระราช
วิจารณ์ ทรงสรรเสริญโคลงเรื่องนี้ว่ามีประโยชน์ในทางความรู้โบราณคดีด้วยเพราะฉะนั้นจึงเห็นว่าควร
จะพิมพ์ไว้มิให้สูญเสีย จึงเป็นหนังสือที่ มีความสําคัญเป็นบทยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรี          
(กรมศิลปากร, ๒๕๓๒: ๒๗๕) 
 ด้วยเหตุนี้คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาเนื้อหาการยอพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตาก
สินมหาราชหรือพระเจ้ากรุงธนบุรีว่าผู้แต่งได้สร้างเนื้อหาการยอพระเกียรติพระองค์ในด้านใดบ้าง            
โดยศึกษาจากวรรณคดีเรื่องโคลงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรี 

ความมุ่งหมายของการศึกษา 
       เพื่อศึกษาเนื้อหาการยอพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ขั้นเตรียมการ 
   - ศึกษาวรรณคดีเรื่องโคลงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรี 
   - ศึกษาพระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
 ขั้นเก็บข้อมูล 
  รวบรวมเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับวรรณคดียอพระเกียรติและพระราชประวัติ
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
 ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล 
  ศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาการยอพระเกียรติในวรรณคดีโคลงยอพระเกียรติพระเจ้า          
กรุงธนบุรีด้านเนื้อหาและดา้นรูปแบบการยอพระเกียรติ 
 
 
 
 



สรุปอภิปรายผล 
 สรุปและอภิปรายผลโดยการพรรณนาวิเคราะห์ 
 คณะผู้วิจัยได้ศึกษาวิเคราะห์การยอพระเกียรติในโคลงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรี
สามารถแบ่งเนื้อหาออกได้ ๕ ลักษณะ คือ ๑.ชื่นชมพระบารมี ๒.กษัตริย์นักรบ ๓.บํารุงศาสนา         
๔.ชื่นชมราชธานีและ ๕.ถวายพระพร ดังนี้ 
 ๑.ชื่นชมพระบารมี คือ การชื่นชมพระบารมีนั้นกล่าวถึงการให้ความเคารพนับถือพระเจ้า
แผ่นดิน การแสดงออกที่สื่อออกมาในรูปแบบต่างๆ เช่นการเป็นนารายณ์อวตารลงมาเกิด สรรเสริญว่า 
มีพระเมตตา และยังให้ความสําคัญกับพระเจ้าแผ่นดินเปรียบเสมือนผู้เป็นที่รักของประชาชนซึ่ง            
ในเนื้อหาการชื่นชมพระบารมีนี้ยังสามารถจําแนกได้เป็น ๔ ลักษณะ คือ ๑.การเป็นนารายณ์อวตาร          
๒.ความเมตตา ๓.การมีเมืองขึ้น และ ๔.การมีสมบัติจักรพรรดิ ดังนี้ 
  ๑.๑ การเป็นนารายณ์อวตาร คือ การแบ่งภาคมาเกิดบนโลกมนุษย์ของเทพเจ้า
ต่างๆ ในศาสนาฮินดูโดยเทพจะแบ่งพลังงานบางอย่างลงมาเกิดบนโลกมนุษย์ เช่น พระนารายณ์         
ลงมาเกิดเพื่อจะปราบทุกข์เข็ญเช่นเดียวกับการเปรียบเทียบว่าพระเจ้าแผ่นดินเป็นสมมุติเทพเป็น                   
พระนารายณ์ ลงมาเกิดเพื่อช่วยเหลือประชาชน เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุข ดังที่ปรากฏในโคลงยอ              
พระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรี ดังนี้ 
   เสมอองค์หริรักษ์เรื้อง  รงค์ครุฑ 
  ลล่วงพาหนะครุฑ    สู่หล้า 
  ฤๅจรจากเกษียรสมุทร                      มาทวีป   นี้แฮ 
  เนื้อหน่อพุทธพงศ์กล้า   ก่อสร้างโพธิญาณ  ฯ 

    (โคลงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรี หน้า ๒๗๗) 
 จากคําประพันธ์ข้างต้นกล่าวคือจะเปรียบเทียบพระเจ้ากรุงธนบุรีเสมือนสมมุติเทพลงมาเกิด
เป็นพระนารายณ์โดยใช้พาหนะเป็นครุฑมาท่ีแห่งนี้ ดุจดังเป็นผู้วิเศษผู้ท่ีจะมาก่อสร้างโลกนี้ให้มีความ
ร่มเย็นเป็นสุขอีกท้ังยัง เป็นหน่อเนื้อพระโพธิสัตว์ในพระพุทธศาสนาเป็นการเปรียบเทียบเพื่อสรรเสริญ
พระองค์ว่าการจุติของพระองค์จะสร้างความสุขความเจริญสืบต่อไป 
  ๑.๒ ความเมตตา คือ ความหวังความปรารถนาดีอย่างมีเวลาที่เกิดความเมตตา
ความเป็นมิตรความเป็นเพื่อนความหวังดี ให้ประโยชน์ต่อผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนเพื่อให้ผู้อื่นหมด
ความทุกข์โดยท่ีผู้ให้และผู้รับเกิดความสุขทั้งสองฝ่ายดังที่ปรากฏในโคลงยอพระเกียรติในพระเจ้า            
กรุงธนบุรีด้านความเมตาของพระเจ้ากรุงธนบุรีดังนี้ 
   พระมามอบชีพช้อน   ชีพิต 
  อวยโภชนทานอุทิศ    ท่ัวได้ 
  อเนกบริจาคนิตย์                                    สนองศาส   นานา 



  ธรณิศหวาดไหวไหว้                                 เชิดชี้ชมผล  ฯ 
  (โคลงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรี หน้า ๒๗๙) 

 จากคําประพันธ์ข้างต้นกล่าวคือ พระเจ้ากรุงธนบุรีบริจาคทานให้พี่น้องประชาชนทั่วทุกแห่ง 
อีกท้ังยังทํานุบํารุงศาสนาจึงทําให้ประชาชนเชิดชูชื่นชมเป็นที่รักของประชาชนทั่วไป 
  ๑.๔ การมีสมบัติจักรพรรดิ คือ ทรัพย์สินที่พระมหากษัตริย์นั้นควรมีคู่พระบารมี 
เพื่อเป็นสิ่งที่แสดงถึงความรุ่งเรื่องความมีอํานาจมีพระบารมีท่ีขจรไกล เช่นช้างคู่พระบารมีพระมเหสี              
คู่พระบารมี  เหล่าขุนทหารคู่พระทัย มีทรัพย์สินบริวารมากมายสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่คู่พระบารมี               
ท่ีแสดงออกว่าเป็นผู้มีบุญญาธิการมาบังเกิดเป็นต้น ดังที่ปรากฎในโคลงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรี 
ดังนี้ 
   มีคชกิริณิศแก้ว   เศวตวงศ์ 
  ร่ายว่าอินทร์อวยลง                                 สู่ไท้ 
  มีสินธพชาติพงศ์                     ขัติยอาสน์ 
  มีมุขมนตรีใต้    ฟากฟ้าฤๅเสมอ  ฯ 

    (โคลงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรี หน้า ๒๘๑) 
 จากคําประพันธ์ข้างต้นพระเจ้าแผ่นดินมีช้างคู่พระบารมี ประจําพระองค์มีเป็นช้างแก้วอยู่ใต้
เศวตฉัตรมีเหล่าเสนาอํามาตย์บริวารเหล่ามุขมนตรีอยู่ใต้บังคับบัญชาเป็นสิ่งคู่พระบารมีพระเจ้าแผ่นดิน 
 สรุปการชื่นชมพระบารมี สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ในสมัย
กรุงธนบุรีท่ีมีพระอัจฉริยภาพ ความเก่งกล้าสามารถด้านการรบ การกอบกู้เอกราชต่างๆที่เป็นวีรกรรม
โดดเด่นประชาชนชาวไทยจึงยกย่องว่าท่านเป็นผู้มีพระบารมีมากเปรียบเทียบว่าเป็นพระนารายณ์
อวตารลงมาเกิด เป็นผู้มาสร้างโลกมีพระบารมีเป็นล้นพ้นช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก็เพราะพระองค์         
มีพระเมตาและด้านวีรกรรมความกล้าหาญการไปต่อตีเมืองต่างๆมาเป็นเมืองขึ้นเพื่อให้เมืองเหล่านั้น
ได้มาอยู่ภายใต้พระราชอํานาจ และมีสมบัติจักรพรรดิท่ีมีสมบัติคู่บุญบารมีของพระองค์ดังที่กล่าวมา
ข้างต้น ในโคลงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรี     
 ๒.กษัตริย์นักรบพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงมีพระปรีชาสามารถด้านการทําศึกสงครามเพื่อชิงบ้าน
ชิงเมืองในรัชสมัยของพระองค์ตลอดรัชกาลวีรกรรมของพระองค์ท่ีมีความโดดเด่น อาทิ การกอบกู้เอกราช
จากพม่าเมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองและมีการขับไล่ทหารพม่าออกจากราชอาณาจักรไทย          
ให้หมดสิ้นพระองค์ยังทรงทําสงครามตลอดรัชสมัยซึงอยู่ภายใต้การปกครองของขุนศึกก๊กต่างๆให้หมด
สิ้นไปโดยจะขยายราชอาณาเขตของแผ่นดินให้กว้างขวางเพื่อความยิ่งใหญ่ ถือว่าพระองค์เป็นกษัตริย์
นักรบอย่างเต็มตัว การออกรบทําศึกสงครามต่อตีเมืองต่างๆ ปรากฏในโคลงยอพระเกียรติพระเจ้า            
กรุงธนบุรี ดังนี้ 
 



   ปางเมืองนครราชตั้ง            ตัวประทุษฐ์ 
   ก่อพิกลการยุทธ                ศึกสร้าง 
   พระยกพยุหรุด                      รานราบ 
   น้อยโทษเลี้ยงใหญ่ล้าง            ชีพสิ้นสูญหาย  ฯ 

     (โคลงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรี หน้า ๒๘๔) 
 จากคําประพันธ์ข้างต้นกล่าวคือ เมืองนครราชสีมาได้ต้ังตัวเป็นทรยศเป็นประทุษร้ายพระองค์
ได้ยกทัพไปหยุดศึกสงครามและชนะศึกสงครามอย่างราบคาบ ผู้ท่ีมีโทษน้อยก็ทรงชุบเลี้ยงผู้ท่ีมีโทษมาก
ก็ทรงสั่งประหารชีวิต 
 สรุปกษัตริย์นักรบ สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีพระองค์มีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวมีพระ
อัจฉริยภาพที่แข็งแกร่งมีความรู้ความสามารถด้านการรบ มีวีรกรรมที่โดดเด่นคือการกอบกู้เอกราชชาติ
ไทยไม่ให้ตกเป็นเมืองขึ้นของใครพระองค์ทําศึกสงครามที่ใดก็จะนําชัยชนะกลับมาทุกครั้งบ้านเมือง            
ท่ีแพ้ก็จะส่งเครื่องราชบรรณาการมาถวาย บ้างก็ส่งบุตรสาวมาถวายเพื่อเป็นการแสดงสัมพันธ์ไมตรี 
พระเจ้ากรุงธนบุรีก็จะยกโทษให้และเลี้ยงดูช่วยเหลือเป็นอย่างดีดังที่กล่าวมาข้างต้นในโคลงยอ          
พระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรี 
 ๓ .บํารุ งศาสนา  คือ  สิ่ งหนึ่ งที่ ชาวพุทธควรทํ านอกจากการดํ ารงชีพคือการบํ ารุ ง
พระพุทธศาสนา หมายถึง การทําให้ศาสนามั่นคงเจริญเป็นที่พึ่งแก่สัตว์โลกได้จริง แต่ปัญหาคือ               
ทําอย่างไรจึงจะบํารุงศาสนาได้จริง วิธีปฏิบัติคือการที่ตนเองปฏิบัติตนให้เป็นคนดีมีศีลธรรม หรือ
ช่วยเหลือกิจพระศาสนา บํารุงวัดวาอาราม เลี้ยงพระเจ้าพระสงฆ์ เป็นต้น เช่นเดียวกับพระเจ้ากรุงธนบุรี
ท่ีมีพระเมตตาด้านการบริจาคทานการบํารุงศาสนาเพราะพระมหากษัตริย์ต้องมีการทํานุบํารุงศาสนา  
ซ่ึงเป็นการสร้างบุญบารมีด้วยดังที่ปรากฏในโคลงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรี ดังนี้ 
   จึ่งยกพยุหยาตรข้าม     กันดาร  ชเลนา 
  จรจากจันทบูรสถาณ                   ท่านไท้ 
  สถิตธนนครินราน            อริราช 
  หวังศาสนสมบูรณ์                   เทพซร้องสดุดี  ฯ 

    (โคลงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรี หน้า ๒๗๘) 
 จากคําประพันธ์ข้างต้นกล่าวคือ  จึงยกทัพข้ามท่ีกันดารจรมาจากเมืองจันทบุรีมาสร้าง
เมืองกรุงธนบุรีและหวังทํานุบํารุงศาสนาให้สมบูรณ์เหล่าเทพสรรเสริญสดุดี 
 สรุปการบํารุงพระพุทธศาสนา สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรียังทรงทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาการ
ติดต่อค้าขายกับต่างประเทศในด้านการปกครองหลังจากการสถาปนาเมืองธนบุรีเป็นราชธานีแล้ว และ
พระเจ้ากรุงธนบุรีก็ฟื้นฟูศาสนาไปท่ัวทุกแห่งหน บริจาคทานให้แก่ประชาชนผู้ยากจน ช่วยเหลือ
ประชาชนอย่างเต็มท่ีโดยพระองค์หวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้สมบูรณ์สืบต่อไปดังที่



กล่าวมาข้างต้นที่ปรากฏในโคลงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรีท่ีมีการกล่าวสรรเสริญวีรกรรมของ
สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี  
 ๔.ชื่นชมราชธานี คือการชื่นชมเมืองหลวงพระราชวังว่าด้วยการกล่าวถึงบ้านเมืองว่ามีความ
งดงามอย่างไรและกล่าวถึงสถานที่ ใดบ้างการกล่าวถึงความงดงามความเป็นอยู่กล่าวถึงสถานท่ีต่างๆ
พระราชวังเพื่อบรรยายให้เห็นภาพที่ชัดเจนของพระราชวังที่พระเจ้ากรุงธนบุรีได้ทรงสร้างเมืองที่
สวยงามดังที่ปรากฏโคลงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรี ดังนี้ 
   เมืองเก่าดูระดะด้วย     รนามวัน 
  พงพ่านผักโหมหัน   แหกขึ้น 
  กองกอบศุภสรรพ์                        เนียรชีพ 
  ครั้นพระมาสถิตฟื้น                     กลับแผ้วผ่องไสวฯ 

    (โคลงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรี หน้า ๒๗๙) 
 จากคําประพันธ์ข้างต้นกล่าวคือ เมืองเก่าแห่งนี้รกร้างเต็มไปด้วยเหล่ารากไม้หญ้าขึ้นเต็มไป 
ท้ังเมืองประดุจดังเป็นเมืองร้างแต่พระเจ้ากรุงธนบุรีมาอยู่เมืองแห่งนี้กลับสว่างไสวด้วยพระบารมีของ
พระองค์เปรียบเสมือนดุจพระพิษณุกรรมมาเสกสร้าง 
 สรุปการชื่นชมราชธานี  สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีนั้นมีวีรกรรมที่โดดเด่นอีกอย่างหนึ่ง คือ
พระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพที่เฉียบแหลมรู้จักการวางแผนแม้กระทั้งพระองค์จะวางแผนก่อสร้าง  
เมืองธนบุรีนั้นก็มีความสวยงามและมีความพร้อมไปหมดคือมีสถานท่ีพร้อมรับมือกับปัญหาต่างๆ เช่น
การกล่าวชื่นชมเมือง ชมราชธานี ความอุดมสมบูรณ์ ว่ามีท้องพระคลังที่สวยงามมีป้อมปราการ มีโรงม้า 
โรงช้าง โรงสรรพาวุธ ท่ีมองดูแล้วทําให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของกรุงธนบุรี ดังที่กล่าวมาข้างต้น            
ในโคลงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรี 
 ๕.ถวายพระพร คือการถวายพระพรเป็นการมอบให้คําว่าถวายพระพรใช้ได้กับพระเจ้า 
แผ่นดินเท่านั้น และเป็นคําชื่นชมซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์         
คําถวายพระพรหรือคําอวยพรได้ปรากฏในโคลงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรีว่าด้วยการอัญเชิญ          
เทพต่างๆให้มาถวายพระพรโดยในโคลงแต่ละบทจะกล่าวถึงการอวยพรทั้งศาสนาพุทธและศาสนา
พราหมณ์ การอ้างสิ่งศักด์ิสิทธ์ท้ังหลายมาอวยพรโดยเป็นการอัญเชิญสิ่งศักด์ิสิทธ์ิในศาสนาพุทธ             
และศาสนาพราหมณ์ได้ ดังนี้  
  ๕.๑ ศาสนาพุทธ ศาสนาพุทธเป็นศาสนาอเทวนิยมปฏิเสธการมีอยู่ของพระเจ้าหรือ
พระผู้สร้างและเชื่อในศักยภาพของมนุษย์ว่าทุกคนสามารถพัฒนาจิตใจไปสู่ความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ได้
ด้วยความเพียรของตนกล่าวคือศาสนาพุทธสอนให้มนุษย์บันดาลชีวิตของตนเองด้วยผลแห่งการกระทํา
ของตนตามกฎแห่งกรรมมิได้มาจากการอ้อนวอนขอจากพระเป็นเจ้าและสิ่งศักด์ิสิทธ์ินอกกายคือให้
พึ่งตนเองเพื่อพาตัวเองออกจากกองทุกข์มีจุดมุ่งหมายคือการสอนให้มนุษย์หลุดพ้นจากความทุกข์ท้ังปวง



ในโลกด้วยวิธีการสร้างปัญญาในการอยู่กับความทุกข์อย่างรู้เท่าทันตามความเป็นจริงวัตถุประสงค์สูงสุด
ของศาสนา คือ การหลุดพ้นจากความทุกข์ท้ังปวงหรือวัฏสงสารเช่นเดียวกับท่ีพระศาสดาทรงหลุดพ้นได้
ด้วยกําลังสติปัญญาและความเพียรของพระองค์เองในฐานะที่พระองค์ก็ทรงเป็นมนุษย์ มิใช่เทพเจ้าหรือ
ทูตของพระเจ้าองค์ใดโคลงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรีได้กล่าวถึง ศาสนาพุทธคือการถวายพระพร
พระเจ้ากรุงธนบุรีโดยการอ้างถึง  พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นการอวยพรสรรเสริญด้านพระบารมี
ดังที่ปรากฏในเป็นการอ้างถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ในโคลงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรีเป็น
การขอพรพระพุทธเป็นอันดับแรกดังที่ปรากฏในโคลงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบรุี ดังนี้ 
   ขอพรพระพุทธเบื้อง      ปรีชาญ 
  ตราบตรัสโพธิญาณราน         บาปแคล้ว 
  จะเรืองเกียรติพิศาล     สุดโลก 
  ด้วยบุรพบารมีแกล้ว        เลิศล้ําแดนไตรฯ 

    (โคลงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรี หน้า ๒๙๒) 
 จากคําประพันธ์ข้างต้นกล่าว คือ เป็นการขอพรพระพุทธให้พระเจ้ากรุงธนบุรีมีพระปรีชาชาญ
เสมือนโพธิญาณ ขอให้มีพระเกียรติยศท่ีเลื่องลือไปให้สุดโลกด้วยมีพระบารมีท่ีเลิศล้ําขจรขจายไป             
ในแดนไกลและการขอพรต่อมาคือการขอพรจากพระธรรม ดังนี้                    
   ขอพรพระธรรมเจ้าช่วย     ผชุมธรรม์ 
  แปดหมื่นสี่ธรรมขันธ์              ช่องชี ้
  พระไตรปิฏกพลัน                    สึงสู ่
  ให้พระปัญญานี้     ตรัสรู้  ถ่องถวิลฯ 

    (โคลงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรี หน้า ๒๙๒) 
 จากคําประพันธ์ข้างต้นกล่าวคือ การขอพรพระธรรมให้อุปถัมภ์ขอให้ท้ังแปดหมื่นสี่พัน          
พระธรรมขันธ์ช่วยชี้ขอให้พระไตรปิฏกช่วยส่องรู้ให้มีพระปัญญาได้ตรัสรู้ได้อย่างถ่องถวิลและ        
อันดับสุดท้ายเป็นการขอพรจากพระสงฆ์ผู้เจริญได้ ดังนี้ 
   ขอพรพุทธบุตรผู้       พุทธพงศ์ 
  เธอที่สุทธศิลทรง                   ถ่องถ้วน 
  ให้พระบริบาลคง                       ธรณิศ  ยืนนา  
  ไหลหลั่งโภคแหล่ล้วน               สู่ไท้ นิจกาล   

 (โคลงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรี หน้า ๑๙๓) 
 จากคําประพันธ์ข้างต้นกล่าวคือ ขอพรพระสงฆ์ผู้ท่ีทรงศีลครบถ้วนได้โปรดบริบาลคุ้มครอง  
ให้พระองค์ย่ังยืนให้พระบารมีไหลหลั่งสู่พระองค์ตลอดไป 



  ๕.๒  ศาสนาพราหมณ์ ศาสนาพราหมณ์หรือฮินดู นับว่าเป็นศาสนาที่เก่าแก่ไม่อาจ
นับจํานวนปีท่ีท่ีแน่นอนได้เพียงแต่ประมาณเวลาได้เท่านั้น นักการศาสนานักปรัชญานักประวัติศาสตร์ 
และนักโบราณคดี ได้แบ่งยุคของลัทธิ ศาสนาน้ีออกเป็นหลายแบบแตกต่างกัน ตามแนวประวัติศาสตร์
และในตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์มีความเชื่อคือเทพเป็นผู้สรรค์สร้างเป็นผู้ให้เป็นผู้สร้างโลก 
และเป็นผู้ วิเศษที่ มีบุญบารมี จึงมีการการอัญเชิญเทพยดาในความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์มา          
เสกสร้างอํานวยพระพรแก่พระเจ้ากรุงธนบุรีซ่ึงปรากฎในโคลงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรีใน      
เรื่อง การขอพระเทพเจ้าต่างๆในศาสนาพราหมณ์เป็นการกล่าวถึงเทพในโคลงยอพระเกียรติพระเจ้า          
กรุงธนบุรี ดังนี้ 
   ขอพรพระปรเมศร์เจ้า     อมรแมน 
  ทรงอาสน์อุษภแดน              ฟากฟ้า 
  เชิญช่วยบพิตรแสน            สามารถ 
  เลงทิพนัยนะกล้า                   แหล่งล้วนชวนเห็น  ฯ 

  (โคลงยอพระเกียรติพระเกจ้ากรุงธนบุรี หน้า ๒๙๓)   
 จากคําประพันธ์ข้างต้นกล่าวคือ ขอพรพระอิศวรอมรแมนทรงอาสน์จากแดนฟากฟ้าได้เชิญ
ช่วยพระเจ้ากรุงธนบุรีให้เก่งกล้าสามารถให้ท่ีแหล่งนี้ได้เห็นถึงพระบารมีของพระองค์ 
 การถวายพระพรเป็นการกล่าวต่อพระเจ้าแผ่นดินเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเป็นพระมหากษัตริย์ท่ีประชาชนรักและเคารพอย่างย่ิง 
นายสวน มหาดเล็ก ซ่ึงเป็นมหาดเล็กใกล้ชิดกับพระองค์จึงแต่งโคลงสี่สุภาพเป็นการยอพระเกียรติ        
พระเจ้ากรุงธนบุรี การขอพรจากสิ่งศักด์ิสิทธ์ิต่างๆในพระพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์ดังที่กล่าว   
มาข้างต้นในโคลงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรี 
 พระเจ้ากรุงธนบุรี เป็นพระมหากษัตริย์ท่ีมีพระมหากรุณาธิคุณกับประชาชนชาวไทยเป็นอย่าง
มากสมเด็จพระเจ้าตากสินหลังจากได้ทรงกอบกู้ เอกราชชาติไทยนั้นก็ทรงปกครองบ้านเมือง           
สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี หลังจากที่ได้กอบกู้เอกราชชาติไทยคืนมา พระเจ้ากรุงธนบุรีทรงไม่ถือตัว                 
ชอบปรากฏพระวรกายให้ประชาชนได้เห็นและชอบถามสารทุกข์สุขดิบของประชาชนทั่วไป ทรงหาวิธี 
ให้ไพร่บ้านพลเมืองได้ทํามาหากินโดยปกติสุขใครดีก็ยกย่องสรรเสริญผู้ใดไม่พอพระทัยก็ดุด่าว่ากล่าว
แบบพ่อสั่งสอนลูกทรงเป็นที่รักของประชาชนดังมีการกล่าวสรรเสริญบทยอพระเกียรติในโคลงยอ          
พระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรี ซ่ึงนายสวน มหาดเล็ก เป็นผู้แต่งถวายเพื่อเป็นการยอพระเกียรติ               
ของวีรกรรมความกล้าหาญและในด้านอื่นๆ ของพระเจ้ากรุงธนบุรีท่ีมีต่อประชาชนชาวไทยโดยมีการ
กล่าวคือเริ่มด้วยบอกชื่อผู้แต่งเป็นแบบปฐมบทบอกเวลาที่แต่ง บอกจุดมุ่งหมายในการแต่งจากนั้น       
ก็ คือ การกล่าวพรรณนาชมบ้านเมืองปราสาทราชวังชมโรงช้าง โรงม้า ทองพระคลังนางสนมเหล่า          
นางกํานัน ความสุขของประชาชนและจบลงเป็นการกล่าวถึงการขอพรสิ่งศักด์ิสิทธ์ิให้มาคุ้มครอง              



พระเจ้ากรุงธนบุรีให้ดีด้วยและมีการได้รับยกย่องจากรัชการที่ 5 ว่าเป็นหนังสือที่แต่งดีด้วย ผู้จัดทําวิจัย
จึงมีความคิดท่ีจะนําโคลงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรีมาศึกษาวิเคราะห์ในการศึกษาจะจําแนก            
โคลงออกเป็นไปตามเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในโคลงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรีดังที่สรุป คือ เป็น              
5 หัวข้อ คือ ๑.ชื่นชมพระบารมี  ๒.กษัตริย์นักรบ ๓.บํารุงศาสนา ๔.ชื่นชมราชธานี และ ๕.ถวายพระพร          
 โดยท้ังห้าหัวข้อนี้ จะมีข้อย่อยตามท่ีได้จําแนกและวิเคราะห์ของโคลงยอพระเกียรติพระเจ้า
กรุงธนบุรีเพื่อให้ทราบเกี่ยวกับการแต่งโคลงและการอ่านโคลงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรีว่ามีความ
ไพเราะและน่าสนใจเกี่ยวกับเนื้อหาท่ีปรากฏในโคลงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรี 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเนอแนะ 
 สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีถือว่าเป็นพระมหากษัตริย์ท่ีมีความโดดเด่นด้านวีรกรรมการกอบกู้
เอกราชจากพม่าภายหลังการเสียกรุงครั้งที่สอง ทรงทําสงครามตลอดจนรัชสมัยเพื่อรวบรวมแผ่นดิน
ภายใต้การปกครองของขุนศึกก๊กต่างๆให้เป็นปึกแผ่นเช่นเดียวกับการขยายประเทศทรงทํานุบํารุงด้าน
พระพุทธศาสนาด้านเศรษฐกิจ การศึกษาวิเคราะห์เรื่อง “ศึกษาวิเคราะห์โคลงยอพระเกียรติในโคลงยอ
พระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรี”ท่ีนายสวนมหาดเล็กเป็นผู้แต่งขึ้นเพื่อถวายยอพระเกียรติพระเจ้า       
กรุงธนบุรี วิเคราะห์ได้ดังนี้  

สรุปผลจากการวิจัย 
 การวิเคราะห์ โคลงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรี สามารถวิเคราะห์การยอพระเกียรติเป็น      
๕ ด้าน ดังนี้ 
 ๑.ชื่นชมพระบารมี การชื่นชมพระบารมีนั้นกล่าวถึงการให้ความเคารพนับถือพระเจ้าแผ่นดิน 
การแสดงออกมาในรูปแบบต่างๆการกล่าวสรรเสริญ การกล่าวยอพระเกียรติชื่นชมบารมีของพระเจ้า
แผ่นดินเปรียบเสมือนพระเจ้าแผ่นดินเปรียบเสมือนผู้เป็นที่รักของประชาชนซึ่งเนื้อหาเนื้อหาชื่นชม        
พระบารมีสามารถจําแนกได้เป็น ๔ ลักษณะ ดังนี้ 
  ๑.๑ การเป็นนารายณ์อวตาร เป็นการแบ่งภาคมาเกิดบนโลกมนุษย์ของเทพเจ้า         
ในศาสนาฮินดูโดยเทพเจ้าลงมาบังเกิดบนโลกมนุษย์เพื่อปราบทุกข์เข็ญเช่นเดี่ยวกับการเปรียบเทียบ 
พระเจ้าแผ่นดินเป็นสมมุติเทพลงมาเกิดช่วยเหลือประชาชน เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุข 
  ๑.๒ ความเมตตา ความหวังความปรารถนาดีให้ประโยชน์ต่อผู้อื่นโดยไม่หวัง
ผลตอบแทนเพื่อให้ผู้อื่นหมดความทุกข์โดยท่ีผู้ให้เกิดความสุขทั้งสองฝ่าย 
  ๑.๓ เมืองประเทศราช เมืองที่อยู่ภายใต้การปกครองของเมืองอื่นอย่าง เช่น เมืองที่
ถูกรบหรือทําสงครามพ่ายแพ้เมืองนั้นต้องเป็นเมืองที่อยู่ใต้อํานาจการปกครองของเมืองนั้น 



  ๑.๔ การมีสมบัติจักรพรรดิ ทรัพย์สินที่พระมหากษัตริย์ท่ีควรมีคู่พระบารมีเพื่อเป็น
สิ่งที่แสดงออกถึงความรุ่งเรืองความมีอํานาจความมีอํานาจที่ขจรไกลเช่น มีช้างคู่พระบารมี มีมเหสีคู่
พระบารมี มีเหล่าขุนทหารมีบริวารถ้ามีสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงมบีุญญาธิการ 
 ๒. กษัตริย์นักรบ พระเจ้ากรุงธนบุรีมีพระปรีชาสามารถด้านการรบ การทําศึกสงครามซึ่งมี
ความโดดเด่นคือ การกอบกู้ เอกราชชาติไทยเมื่อครั้งเสียกรุงครั้งที่สองและขับไล่พม่าออกจาก
ราชอาณาจักรไทยให้หมดสิ้นไป 
 ๓. บํารุงศาสนา คือการทํานุบํารุงให้ศาสนาเจริญมีความรุ่งเรื่องเป็นที่พึ่งแก่สัตว์โลกได้จริง 
และมีความเป็นคนที่มีจิตใจศรัทธา เลื่อมใสต่อพระพุทธศาสนาฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้ม่ันคงสืบไป 
 ๔. ชื่นชมราชธานี การชมเมืองหลวงพระราชวังว่าด้วยการกล่าวถึงความงดงามของบ้านเมือง  
มีความงดงามอย่างไรการกล่าวถึงสถานที่ต่างๆบรรยายให้เห็นภาพที่ชัดเจนของกรุงธนบุรี 
 ๕. ถวายพระพร เป็นการมอบหรือให้คําถวายพระพรจะใช้กับพระเจ้าแผ่นดินเท่านั้นและเป็น
คําชื่นชมเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภัคดีต่อพระมหากษัตริย์คําถวายพระพรโดยอัญเชิญเทพสิ่ง
ศักด์ิสิทธ์ิท่ีปรากฏในโคลงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรีโดยวิเคราะห์แบ่งเป็นสองศาสนา ดังนี้ 
  ๕.๑ ศาสนาพุทธ เป็นศาสนาที่พระพุทธเจ้าหรือพระเป็นผู้สร้างขึ้นศาสนาพุทธ         
สอนให้มนุษย์บันดาลชีวิตได้ด้วยตนเองผลแห่งการกระทําตามกฎแห่งกรรมสิ่งที่ปรากฏในโคลงยอ           
พระเกียรติคือการกล่าวอัญเชิญพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์มาอวยพรพระเจ้ากรุงธนบุรีเป็นการ
กล่าวสรรเสริญพระบารมี 
  ๕.๒ ศาสนาพราหมณ์ ศาสนาพราหมณ์หรือศาสนาฮินดูเป็นศาสนาที่เก่าแก่ มีความ
เชื่อว่าเป็นเทพผู้สร้างสรรค์สร้างเป็นผู้ให้เป็นผู้สร้างโลกและเป็นผู้วิเศษที่มีบุญบารมีเป็นการอัญเชิญ
เทพยดาในความเชื่อทางศาสนามาเสกสร้างอํานวยพรแก่พระเจ้ากรุงธนบุรี ให้พระองค์มีความเจริญ         
รุ่งเรื่องสืบไป 

อภิปรายผล 
 การการศึกษาวิเคราะห์พบว่าการยอพระเกียรติเป็นการยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรี          
ท่ีปรากฏในโคลงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรีท่ีนายสวน มหาดเล็ก เป็นผู้แต่งถวายเพื่อกล่าวยอ          
พระเกียรติแต่การกล่าวยอพระเกียรตินั้น ได้กล่าวด้านวีรกรรมความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวในการกอบกู้         
เอกราชจากพม่าเมื่อครั้งเสียกรุงครั้งที่สองกล่าวถึงการยอพระเกียรติมีการกล่าวยอพระเกียรติ
พระมหากษัตริย์หลายพระองค์แต่ละพระองค์อาจมีมีพระอัจฉริยภาพท่ีแตกต่างกันไม่จําเป็นว่าจะต้อง
เป็นกษัตริย์นักรบเท่านั้นซ่ึงจะยอพระเกียรติในพระราชกรณียกิจท่ีโดดเด่น ดังเช่นการยอพระเกียรติ     
พระเจ้ากรุงธนบุรีในโคลงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรีดังที่กล่าวมาในข้างต้น 
 



ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาวิเคราะห์การยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรีในโคลงยอพระเกียรติพระเจ้า     
กรุงธนบุรีคณะผู้วิจัยเห็นว่ายังมีเอกสารหรือเนื้อหาการยอพระเกียรติพระมหากษัตริย์อีกหลายพระองค์
ท่ีแสดงถึงลักษณะด้านวีรกรรมความกล้าหาญของพระเจ้ากรุงธนบุรี ในสมัยช่วงสมัยกรุงธนบุรีได้           
และเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการยอพระเกียรติทางด้านความกล้าหาญที่โดดเด่นสามารถนํา          
มาเป็นกรณีศึกษาวิเคราะห์ได้ต่อไป  
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บทคัดย่อ 

 บทความ เรื่อง ศึกษาวิเคราะห์หลักธรรมที่ปรากฏในวรรณคดีเรื่องกาพย์พระไชยสุริยา           
ท่ีประพันธ์โดยสุนทรภู่ ฉบับหม่อมเจ้าจันทร์จิรายุวัฒน์ รัชนี ผลการศึกษาพบว่า หลักธรรมที่ปรากฏใน
วรรณคดีเรื่องกาพย์พระไชยสุริยาส่วนใหญ่นั้นตรงกับหลักธรรมทิศ ๖ หลักธรรมนี้เป็นหลักธรรมพื้นฐาน
สําคัญสําหรับการดํารงชีวิตมนุษย์ อันเป็นหลักธรรมคําสอนที่มุ่งให้ประพฤติปฏิบัติต่อผู้คนรอบข้าง           
เช่น ต่อมารดาบิดา ต่อครูอาจารย์ ต่อพระสงฆ์ ต่อสามีภรรยา และต่อบริวาร เป็นต้น โดยนําหลักธรรม
มาสอดแทรกเนื้อหาในกาพย์พระไชยสุริยา ซ่ึงถือว่าเป็นการสั่งสอนและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับ
เด็กไปในตัวเพื่อควบคุมความประพฤติของเด็กไม่ให้ประพฤติไปในทางที่ไม่ดีการศึกษาหลักธรรมที่
ปรากฏในกาพย์พระไชยสุริยา ท่ีประพันธ์โดยสุนทรภู่ ฉบับหม่อมเจ้าจันทร์จิรายุวัฒน์ รัชนี ปรากฏ
หลักธรรมที่ใช้สําหรับการดํารงชีวิตให้กับมนุษย์อยู่ร่วมกันในสังคม และการใช้ชีวิตคู่ในการครองเรือน 
โดยการถ่ายทอดผ่านกาพย์พระไชยสุริยาซ่ึงสอดแทรกหลักธรรมเข้าไปในเนื้อหาของบทกลอน         
เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จรยิธรรมต่อเด็กและผู้ท่ีอ่านกาพย์พระไชยสุริยา 
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*งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาระเบียบวิจัยทางภาษาไทย โดยมีอาจารย์ปฐมพงษ์  สุขเล็ก เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 



บทนํา 
ความเป็นมาและความสําคัญ 
 สุนทรภู่เป็นกวี ๔ แผ่นดิน คือเกิดในสมัยรัชกาลที่ ๑ ถึงในสมัยรัชกาลที่ ๔ สุนทรภู่เป็นมหากวี
ท่ีมีผู้รู้จักมากท่ีสุดและได้รับการยกย่องมากที่สุด มีชื่อเสียงในด้านสํานวนกลอนเป็นที่เลื่องลือจนได้รับ
การยกย่องว่าเป็นผู้มีฝีมือเป็นเลศิด้านการแต่งกลอนแปด และเป็นกวีเอกของไทยคนหนึ่ง อีกท้ังยังได้รับ
การยกย่องว่าเป็นกวีท่ีมีจินตนาการกว้างไกล สร้างโครงเรื่องและเนื้อหาของนิทานได้อย่างน่าสนใจชวน
แก่การคิดตาม ในปี พ.ศ.๒๕๒๗ องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ    
(ยูเนสโก) ให้ประกาศเกียรติคุณว่าสุนทรภู่เป็นบุคคลสําคัญของชาติ มีผลงานด้านวัฒนธรรมดีเด่น             
และเป็นกวีของประชาชน (ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต. ๒๕๔๘: ๑, ๑๑)  
 สุนทรภู่ หรือพระสุนทรโวหาร เจ้ากรมพระเอกลักษณ์ ฝ่ายพระบวรราชวัง นามเดิมชื่อ ภู่   
เกิดเมื่อ วันจันทร์ท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๓๒๙ ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
หลังจากสร้างกรุงเทพฯ ได้ ๔ ปี (ทิพย์สุดา นัยทรัพย์ และคณะ. ๒๕๔๒: ๑๓) สุนทรภู่เป็นกวีท่ีมี 
ชื่อเสียง มีความสามารถเป็นที่กล่าวขวัญกันอย่างกว้างขวาง ท้ังในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่ และแม้ท่าน         
จะละชีวิตไปแล้วก็ตาม งานของท่านก็ยังเป็นที่กล่าวถึงตลอดมา ผลงานของท่านมีจํานวนมาก คือ  
นิราศ จํานวน ๙ เรื่อง ได้แก่ นิราศเมืองแกลง นิราศพระบาท นิราศภูเขาทอง นิราศเมืองสุพรรณ         
นิราศวัดเจ้าฟ้า นิราศอิเหนา นิราศพระแท่นดงรัง นิราศพระประธม และนิราศเมืองเพชรบุรี สุภาษิต
จํานวน ๓ เรื่อง ได้แก่ สวัสดิรักษา เพลงยาวถวายโอวาท และสุภาษิตสอนหญิง บทละครจํานวน         
๑ เรื่อง ได้แก่ อภัยณุราช บทเสภา จํานวน ๒ เรื่อง ได้แก่ ขุนช้างขุนแผน ตอนกําเนิดพลายงาม และ
เสภาพระราชพงศาวดาร บทเห่กล่อม จํานวน ๔ เรื่อง ได้แก่ เห่เรื่องจับระบํา เห่เรื่องกากี เห่เรื่อง     
พระอภัยมณี และเห่เรื่องโคบุตร นิทาน จํานวน ๕ เรื่อง ได้แก่ พระอภัยมณี โคบุตร ลักษณ์วงศ์ สิงหไกรภพ 
และโดยเฉพาะกาพย์พระไชยสุรยิา (อิงอร สุพันธุ์วณิช. ๒๕๕๔: ๑๔)  
 กาพย์นิทานเรื่องพระไชยสุริยา แต่งด้วยคําประพันธ์ประเภทกาพย์ ได้แก่ กาพย์ยานี ๑๑ 
กาพย์ฉบัง ๑๖ และกาพย์สุรางคนางค์ ๒๘ สุนทรภู่แต่งเรื่องนี้ในราวปี พ.ศ. ๒๓๖๘ ขณะจําพรรษาอยู่ท่ี
จังหวัดเพชรบุรีในสมัยรัชกาลที่ ๓ จุดประสงค์ในการแต่งเรื่องนี้ก็ใช้ เทียบสอนอ่านภาษาไทย          
กาพย์นิทานเรื่องนี้สุนทรภู่แต่งขึ้นเพื่อเตรียมสึกออกไปสอนหนังสือลูกเธอในเจ้าฟ้าน้อย ท่ีแทรกความรู้
เกี่ยวกับภาษาไทยในเรื่องมาตราตัวสะกดและสอนหลักธรรมที่มุ่งเน้นให้ประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งดีงาม          
มีความผิดชอบชั่วดีและแสดงผลการกระทํา (ฉันท์ ขําวิไล. ๒๔๙๘: ๗๖) ปัจจุบันวรรณคดีเรื่องกาพย์
พระไชยสุริยาเป็นแบบเรียนของชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ด้วยเหตุนี้คณะผู้วิจัยเล็งเห็นความสําคัญของ
หลักธรรมในกาพย์พระไชยสุริยาในฐานะนิทานคําสอนที่บ่งบอกถึงหลักการดําเนินชีวิตท่ีสัมพันธ์กับ
หลักธรรมที่มุ่งเน้นให้ประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งดีงาม ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาวิเคราะห์หลักธรรมที่ปรากฏ
ในวรรณคดีเรื่องกาพย์พระไชยสุริยา เพื่อให้ทราบว่ามีหลักธรรมใดปรากฏอยู่บ้าง 



วัตถุประสงค์ 
 เพื่อศึกษาวิเคราะห์หลักธรรมที่ปรากฏในวรรณคดีเรื่องกาพย์พระไชยสุริยา 

วิธีดําเนินการศึกษา 
 ๑. ขั้นเตรียมการ 
  ๑.๑ เขียนโครงร่างวิจัย เพื่อวางแผนในการดําเนินการวิจัยและเสนอต่อกรรมการ 
  ๑.๒ ปรับแก้ไขข้อเสนอแนะโครงร่างวิจัย และเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาพิจารณา 
 ๒. ขั้นเก็บข้อมูล  
  ๒.๑ รวมรวมข้อมูล เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับวรรณคดีเรื่องกาพย์พระไชยสุริยา  
  ๒.๒ ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องหลักธรรมในพระพุทธศาสนา 
 ๓. ขั้นตอนวิเคราะห์ข้อมูล  
  ๓.๑ ศึกษาวิเคราะห์หลักธรรมที่ปรากฏในวรรณคดีเรื่องกาพย์พระไชยสุริยา 

การวิเคราะห์หลักธรรมที่ปรากฏในวรรณคดีเรื่องกาพย์พระไชยสุริยา 
 กาพย์พระไชยสุริยา เป็นวรรณคดีท่ีประพันธ์โดยสุนทรภู่ และถือเป็นนิทานสําหรับสอนการ
เขียนอ่านโดยมีบทอ่านเรียงลําดับการสะกดคําต้ังแต่ แม่ ก กา ตามด้วยแม่กน แม่กง แม่กด แม่กบ          
แม่กม จนถึงแม่เกยตามลําดับ ลักษณะการประพันธ์แบบกาพย์ประเภทต่างๆ คือ กาพย์ยานี ๑๑ กาพย์
ฉบัง ๑๖ และกาพย์สุรางคนางค์ ๒๘ จุดประสงค์เพื่อถวายอักษรแด่เจ้าฟ้าชายกลางและเจ้าฟ้าปิ๋ว
พระโอรส ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยและเจ้าฟ้ากุณฑลทิพย์ดีพระอัครชายา ปัจจุบัน
เป็นแบบเรียนของชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ท่ีแทรกความรู้ด้านหลักภาษาไทย ในเรื่องมาตราตัวสะกดและ
สอนหลักธรรมที่มุ่งเน้นให้ประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งดีงาม มีความรับผิดชอบชั่วดีและแสดงผลการกระทํา 
ท้ังนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาวิเคราะห์หลักธรรมในกาพย์พระไชยสุริยาปรากฏ ๗ หลักธรรม ดังนี้   
๑. หลักธรรมทิศ ๖  ๒. หลักธรรมพรหมวิหาร ๔  ๓. หลักธรรมทุจริต ๓ ๔. หลักธรรมวุฑฒิธรรม ๔   
๕. หลักธรรมอคติ ๔   ๖. หลักธรรมเบญจศีล ๕  และ ๗. หลักธรรมอิทธิบาท ๔ 
 ๑. หลักธรรมทิศ ๖ ทิศในที่นี้หมายถึง หลักการปฏิบัติตนกับบุคคลในสถานะต่างๆ           
การดําเนินชีวิตประจําวันนั้น มีบุคคลประเภทต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องสัมพันธ์พึงปฏิบัติต่อกัน การปฏิบัติต่อกัน
ด้วยคุณธรรมอันสมควรยิ่งก่อให้เกิดผลดีต่อผู้ปฏิบัติ ในแง่ท่ีจะนําความสุข ความเจริญ ความไม่มีภัย 
ความเป็นใหญ่ และความสรรเสริญจากชนทุกหมู่เหล่า ช่วยให้สังคมเกิดการประสานร่วมมือสามัคคีกัน
อย่างเป็นปึกแผ่นแน่นหนา มีความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขนั้นก็ คือ ทุกคนรู้จักทิศต่างๆรู้หน้าท่ีจะพึง
ปฏิบัติตามทิศนั้นๆ ทําให้รู้จักผู้ใหญ่ผู้น้อย รู้ท่ีตํ่าท่ีสูงและรู้จักตัวเอง แล้วปฏิบัติพอเหมาะพอควรแก่กัน
และกนั ซ่ึงจะเป็นแนวทางให้เกิดความสุขความเจริญมี ๖ ประการ คือ  
  ๑) ทิศเบื้องหน้า คือ บิดามารดา บุตรต้องบํารุงบิดามารดา 



  ๒) ทิศเบื้องขวา คือ  ครู อุปัชฌาย์ อาจารย์ ผู้แนะนําศิลปวิทยา 
  ๓) ทิศเบื้องหลัง คือ สามี ภรรยา พึงบํารุงกันด้วยสถาน 
  ๔) ทิศเบื้องซ้าย คือ กุลบุตรที่เป็นมิตร 
  ๕) ทิศเบื้องต่ํา คือ  ผู้ท่ีอยู่ตํ่ากว่าเรา  
  ๖) ทิศเบื้องบน คือ  สมณะ ชี พราหมณ์  
 จากหลักธรรม ทิศ ๖ ข้างต้นนั้นพบในตอนที่ขึ้นต้นด้วยบทไหว้ครู เพื่อเป็นการเคารพนับถือ
บูชาถึงผู้มีพระคุณ ดังปรากฏในกาพย์พระไชยสุริยา ดังนี้ 
   สาธุสะจะขอไหว้  พระศีรไตรสรนา 
   พ่อแม่แลครูบา  เทวดาในราศี  

                                 (กาพย์พระไชยสุริยา: ๒๒๔) 
 ๒. หลักธรรมพรหมวิหาร ๔ เป็นหลักธรรมประจําใจเพื่อให้ตนดํารงชีวิตได้อย่างประเสริฐ
และบริสุทธ์ิเฉกเช่น พรหม เป็นแนวธรรมปฏิบัติของผู้ท่ีผู้ปกครอง และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ประกอบด้วย
หลักปฏิบัติ ๔ ประการ คือ 
  ๑) เมตตา คือ ความรักใคร่ ปรารถนาจะให้เป็นสุข 
  ๒) กรุณา คือ ความสงสาร ต้องการให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ 
  ๓) มุทิตา คือ ความชื่นชมยินดีเมื่อเห็นผู้อื่นได้ดี 
  ๔) อุเบกขา คือ ความวางเฉย เมื่อผู้อื่นประสบทุกข์ 
 จากหลักธรรมพรหมวิหาร ๔ ข้างต้นนั้นพบในตอนที่เหล่าเสนาได้ให้ท่ีพักแก่พวกพ่อค้าท่ีมา
ค้าขายในเมือง ดังปรากฏในกาพย์พระไชยสุริยา ดังนี้ 
   เข้าเฝ้าเหล่าเสนา   มีกิริยาอาฌาศรัย 
   พ่อค้ามาแต่ไกล   ได้อาศัยในพารา   

(กาพยพ์ระไชยสุริยา: ๒๔๔) 
 จากเนื้อหาข้างต้น มีเนื้อหาเกี่ยวกับ เหล่าขุนนางต่างมีกิริยาอัชฌาศัยท่ีดี พ่อค้าต่างแดนท่ี       
เข้ามาก็ต้อนรับอย่างดี อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข ตรงกับหลักธรรมพรหมวิหาร ๔ เรื่องเมตตา            
คือ ความรกัใคร่ ปรารถนาจะให้เป็นสุข                                             
 ๓.หลักธรรมทุจริต ๓ คือ ความประพฤติชั่วทางกายวาจาและใจ ซ่ึงขัดต่อประเพณีและ
ศีลธรรม ก่อให้เกิดความทุกข์เดือดร้อน เป็นกิจไม่ควรทํา ๓ ประเภท คือ 
  ๑) กายทุจริต พฤติกรรมไร้มนุษยธรรม ทําโดยพลังทางกาย ๓ อย่าง 
  ๑.๑) ทรมานเบียดเบียนหรือทําลายฆ่าสิ่งมีชีวิตให้ถึงตาย 
  ๑.๒) ประพฤติเย่ียงโจรลักขโมยทรัพย์สินของผู้อื่น  
  ๑.๓) ล่วงประเวณีทางเพศฝืนจารีตนิยมและไม่ชอบด้วยกฎหมาย 



  ๒) วจีทุจริต คือ มี ๔ อย่าง 
  ๒.๑) พูดเท็จ หลอกลวงทําให้คนอื่นหลงเชื่อ เลี่ยงความจริง ผลาญประโยชน์ผู้อื่น 
  ๒.๒) พูดส่อเสียด ยุยงฝ่ายนี้ให้เข้าใจผิดฝ่ายโนน้ แกล้งให้สองฝา่ยบาดหมางกันและกนั 
  ๒.๓) พูดคําหยาบ เยาะเย้ย เสียดสี เพื่อให้ผู้ฟังเดือดร้อนและแค้นใจ                           
  ๒.๔) พูดเพ้อเจ้อ ใช้ภาษาพล่อยๆ เหลวไหล ไม่เหมาะแก่บุคคลและสถานที่ 
  ๓) มโนทุจริต อุปนิสัยใจคออยากได้ ปองร้าย เห็นผิด เกิดแต่จิตสํานึก ๓ อย่าง 
  ๓.๑) คิดโลภจัด เห็นแก่ตัว ด้ินรนเพื่อครอบครองสิ่งของ ของผู้อื่น 
  ๓.๒)  พยาบาทปองร้าย จองเวรผูกเวร หมายจะผลาญชีวิตและทําลายสมบัติของผู้อื่น 
  ๓.๓) มีทัศนคติผิดทํานองคลองธรรม คิดเห็นขัดแย้งต่อปรากฏการณ์แท้จริงฝืน         
กฎแห่งกรรม 
 จากหลักธรรม ทุจริต ๓ ข้างต้นนั้น ปรากฏหลักธรรมทุจริต ๓ ในเรื่องของกายทุจริต ท้ังหมด
สองตอน คือ  ตอนที่เหล่าขุนนางต่างพากันหาหญิงสาวท่ีมีหน้าตาดีมาขับกล่อมเล่นดนตรีท่ีบ้าน          
ตกตอนเย็นมีการเล่นดนตรี สีซอขับกล่อม เข้าห้องหอเสพกามกับหญิงสาวเหล่านั้น จนทําให้เหล่า
ภรรยาโกรธ ดังปรากฏในกาพย์พระไชยสุริยา ดังนี้ 
   ค่ําเช้าเฝ้าสีซอ  เข้าแต่หอล่อกามา 
   หาได้ให้ภริยา  โลโภพาให้บ้าใจ 

     (กาพย์พระไชยสุริยา: ๒๔๔) 
 จากเนื้อหาข้างต้น มีเนื้อหาเกี่ยวกับ เหล่าขุนนางพากันหลงใหลหญิงสาวที่มีหน้าตาดีและเสพ
กามกับหญิงสาวเหล่านั้น  ตรงกับหลักธรรม ทุจริต ๓ เรื่อง กายทุจริต คือล่วงประเวณีทางเพศ ฝืนจารีต
นิยม และไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
 จากการศึกษาวิเคราะห์หลักธรรมทุจริต ๓ ถือเป็นหลักธรรมขั้นพื้นฐานของมนุษย์ และเป็น
หลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจําวัน เป็นการดําเนินการปฏิบัติตนต่อผู้คนรอบข้างไม่ให้
ประพฤติชั่วทางกาย วาจา และใจ ท่ีทําให้ขัดต่อประเพณีและศีลธรรม อันก่อให้เกิดความทุกข์          
เช่น  ไม่ล่วงประเวณีทางเพศ ฝืนจารีตนิยม และไม่ชอบด้วยกฎหมาย หลักทุจริต ๓ นั้น มีปรากฏในตอน 
ต่างๆของกาพย์พระไชยสุริยามากท่ีสุดอีกด้วย 
 ๔.หลักธรรมวุฑฒิธรรม ๔ คือ ธรรมที่เป็นเครื่องเจริญ ซ่ึงผู้ใดปฏิบัติแล้วทําให้เป็นผู้เจริญ        
ในหน้าท่ีการงานหรือเจริญในด้านความเป็นอยู่มีความสุขกายสบายใจ มี ๔ ประการ คือ 
  ๑) สัปปุริสสังเสวะ คือ การคบสัตบุรุษ 
  ๒) สัทธัมมัสสวนะ คือ ฟังคําสอนของท่านโดยเคารพ 
  ๓) โยนิโสมนสิการ คือ ตริตรองให้รู้จักสิ่งที่ดี หรือชั่วโดยอุบายที่ชอบ 
  ๔) ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ คือ ประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรม ซ่ึงได้ตรองเห็นแล้ว 



จากหลักธรรม วุฑฒิธรรม ๔ ข้างต้นนั้น พบบทกลอนกาพย์พระไชยสุริยาในเรื่อง สัทธัมมัสสวนะ คือ 
การฟังคําสั่งสอนอย่างเคารพ พบในตอนที่ว่า กล่าวถึงพระไชยสุริยาและนางสุมาลีเมื่อได้รับฟังธรรม
คําสั่งสอนแล้วเกิดเลื่อมใสศรัทธา ดังปรากฏในกาพย์พระไชยสุริยา ดังนี้ 
  ขึ้นเกยเลยกล่าวท้าวไท  ฟังธรรมน้ําใจ 
  เลื่อมใสศรัทธากล้าหาญ 

                        (กาพย์พระไชยสุริยา: ๔๕๓) 
 จากเนื้อความข้างต้น มีเนื้อหาเกี่ยวกับ เมื่อพระไชยสุริยาและนางสุมาลีได้ฟังธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจ้าแล้วก็เกินความเลื่อมใสศรัทธาและเข้าใจอย่างท่องแท้ ตรงกับหลักธรรม วุฑฒิธรรม ๔ เรื่อง 
สัทธัมมัสสวนะ คือ ฟังคําสอนของท่านโดยเคารพ 
 จากการศึกษาวิเคราะห์หลักธรรมวุฑฒิธรรม ๔ ถือเป็นธรรมที่เป็นเครื่องเจริญ ซ่ึงผู้ใดปฏิบัติ
แล้วทําให้เป็นผู้นั้นเจริญในหน้าท่ีการงานหรือเจริญในด้านความเป็นอยู่มีความสุขกายสบายใจ              
มี ๔ ประการ แต่ในบทกาพย์พระไชยสุริยาปรากฏอยู่เพียง ๒ ประการเท่านั้น คือ ๑.สัทธัมมัสสวนะ   
เรื่อง ฟังคําสอนของท่านโดยเคารพ และ ๒.โยนิโสมนสิการ เรื่อง ตริตรองให้รู้จักสิ่งที่ดี หรือชั่วโดยอุบาย
ท่ีชอบส่วนที่ไม่มีปรากฏนั้น คือ ๑. สัปปุริสสังเสวะ เรื่อง การคบสัตบุรุษ และ ๒.ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ 
เรื่อง ประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรม ซ่ึงได้ตรองเห็นแล้ว 
 ๕.หลักธรรมอคติ ๔ คือ การลําเอียง ความเอนเอียงเข้าข้าง วางตัวไม่เป็นกลาง ไม่มีความ
ยุติธรรม อคติเป็นธรรมชาติของมนุษย์ท่ียังมีกิเลส ซ่ึงจะต้องมีอยู่ด้วยกันทุกคน เพราะปกติคนเราจะทํา
อะไรก็ตาม มักจะคิดถึงประโยชน์ของตนเอง ญาติพี่น้อง หรือพวกพ้องก่อนเสมอ ซ่ึงการกระทําใน
ลักษณะเช่นนี้ เป็นสาเหตุให้ความถูกใจอยู่เหนือความถูกต้อง ความผิดอยู่เหนือความถูก หรือผิดเป็นชอบ 
ประเภทของอคติ ๔  พุทธศาสนาแบ่งอคติออกเป็น  ๔  ประเภท  ตามพื้นฐานแห่งจิตใจ  คือ                   
มี  ๔ อย่าง คือ  ๑) ฉันทาคติ คือ ลําเอียงเพราะรักใคร่ ๒) โทสาคติ คือ ลําเอียงเพราะไม่ชอบ                        
          ๓) โมหาคติ คือ ลําเอียงเพราะเขลา ๔) ภยาคติ คือ ลําเอียงเพราะกลัว                     
 จากหลักธรรมอคติ ๔ ข้างต้นนั้นพบในตอนที่ว่าคดีใดที่มีการติดสินบนให้ผู้พิพากษาก็มีการ
เปลี่ยนแปลงคดีจากแพ้กลายเป็นชนะ ดังปรากฏในกาพย์พระไชยสุริยา ดังนี้  
   คดีท่ีมีคู่   คือไก่หมูเจ้าสุภา 
   ใครเอาข้าวปลามา  ให้สุภาก็ว่าดี 

                         (กาพย์พระไชยสุริยา: ๒๔๔) 
 จากเนื้อความข้างต้น มีเนื้อหาเกี่ยวกับ คดีใดที่ มีการติดสินบนให้ผู้พิพากษาก็มีการ
เปลี่ยนแปลงคดีจากแพ้กลายเป็นชนะ อันเนื่องจากความใคร่ความลงอยากได้ ตรงกับหลักธรรมอคติ            
๔ เรื่อง ฉันทาคติ คือ ลําเอียงเพราะรักใคร่ 



 ๖.หลักธรรมเบญจศีล ๕ คือ ศีล ๕ ประการ หมายถึงการรักษากายวาจาให้เป็นปกติ โดยสรุป
ได้แก่ การงดเว้นจากการทําชั่ว มี ๕ ประการ คือ 
  ๑) ปาณาติปาตา เวรมณี คือ เว้นจากฆ่าสัตว์มีชีวิต 
  ๒) อทินนาทานา เวรมณี คือ เว้นจากการเอาของที่เจ้าของเขามิได้ให้ 
  ๓) กาเมสุ มิจฉาจารา เวรมณี คือ เว้นจากการประพฤติผิดในกาม 
  ๔) มุสาวาทา เวรมณี คือ เว้นจากการกล่าวเท็จ 
  ๕) สุราเมรยมัชปมาทัฏฐานา เวรมณี คือ เว้นจากการดื่มน้ําเมา คือ สุรา และเมรัย 
 จากหลักธรรม เบญจศีล ๕ หรือศีล ๕ ข้างต้นนั้นพบในตอนที่ว่า ท้ังสองพระองค์รักษาศีลเป็น
ฤๅษี ดังปรากฏในกาพย์พระไชยสุริยา ดังนี้ 
   สององคท์รงหนังพยัคฆา  จัดจีบกลีบชฎา 
   รักษาศีลถือฤๅษี 

            (กาพย์พระไชยสุริยา: ๔๕๓) 
 จากเนื้อความข้างต้น มีเนื้อหาเกี่ยวกับ พระไชยสุริยาและนางสุมาลี ท้ังสองพระองค์ได้สวมใส่
ชุดและหมวกจากหนังเสือ รักษาศีลเป็นฤๅษีต้ังมั่นอยู่ในความดีงาม ลดละกิเกสโดยการถือศีลปฏิบัติ           
๕ ขอ้ ตรงกับหลักธรรม เบญจศีล ๕ หรือศีล ๕ เพื่อจะได้ไปเสวยสุขอยู่บนสวรรค์ 
 ๗. หลักธรรมอิทธิบาท ๔ คือ ฐานหรือหนทางสู่ความสําเร็จ หรือ คุณเครื่องให้ถึงความสําเร็จ 
คุณเครื่องสําเร็จสมประสงค์ ทางแห่งความสําเร็จ คุณธรรมที่นําไปสู่ความสําเร็จแห่งผลท่ีมุ่งหมาย              
มี ๔ ประการ คือ 
  ๑) ฉันทะ คือ ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น คิดจะทําสิ่งใดก็ทําด้วยความพอใจรักใคร่
ในสิ่งที่ทํา ทําด้วยความเต็มใจทํา 
  ๒) วิริยะ  คือ เพียรประกอบสิ่งนั้น คือ ทําสิ่งใดก็ได้ด้วยความขยันขันแข็ง อดทน    
ไม่ทอดท้ิงธุระระหว่างทํา พยายามทํา  แข็งใจทํา  
  ๓) จิตตะ คือ เอาใจใส่หรือฝักใฝ่ใจในสิ่งนั้น คือ ไม่วางธุระ เมื่อทําก็ต้ังใจทําด้วย
ความจริงใจตั้งใจทําให้เสร็จลุล่วงไปด้วยดี ต้ังใจทํา 
  ๔) วิมังสา คือ หมั่นตรึกตรองพิจารณาหาเหตุผลในสิ่งนั้น คือ ในขณะทําก็ทําด้วย
การพิจารณาไตร่ตรองด้วยปัญญา รู้จักหาเหตุหาผลด้วยความรอบคอบด้วยปัญญา เข้าใจทํา 
 จากหลักธรรมอิทธิบาท ๔ ข้างต้นนั้นพบในตอนที่ว่า บําเพ็ญเพียรจนสําเร็จก็เสด็จสู่สรวง
สวรรค์ดังปรากฏในกาพย์พระไชยสุริยา ดังนี้ 
  เช้าค่ําทํากิจพิธี    กองกูณฑ์อัคคี  
  เป็นที่บูชาถาวร  
  ปะถะพีเป็นที่บรรจถรณ์   เอนองค์ลงนอน  



  เหนือขอนเขนยเกยเศียร  
  ค่ําเช้าเอากราดกวาดเตียน  เหนื่อยยากพากเพียร  
  เรียนธรรมบําเพ็ญเคร่งครัน  
  สําเร็จเสร็จได้ไปสวรรค์   เสวยสุขทุกวัน  
  นานนับกัปกัลป์พุทธันดร    

            (กาพย์พระไชยสุริยา: ๔๕๓) 
 จากเนื้อความข้างต้น มีเนื้อหาเกี่ยวกับ พระไชยสุริยาและนางสุมาลีถึงแม้จะเหน็ดเหนื่อยกับ
การบําเพ็ญเพียรจนสําเร็จแต่ก็ได้เสด็จสู่สวรรค์ เสวยแต่ความสุขทุกวัน เป็นเวลานานชั่วกัปกัลป์           
ตรงกับหลักธรรมอิทธิบาท ๔ เรื่อง ฉันทะ คือ ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น คิดจะทําสิ่งใดก็ทําด้วยความ
พอใจ รักใคร่ในสิ่งที่ทํา ทําด้วยความเต็มใจทํา  
 หลักธรรมที่ปรากฏในวรรณคดีเรื่องกาพย์พระไชยสุริยา มีหลายหลักธรรม แต่ละหลักธรรม
เป็นการสอนให้เราประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่ดี และเป็นวรรณคดีมีคุณค่าแก่ผู้อ่าน เนื่องจากกาพย์
พระไชยสุริยาเป็นนิทานสําหรับสอนการเขียนการอ่านโดยมีบทอ่านเรียงลําดับการสะกดคําต้ังแต่             
แม่ ก กา ตามด้วยแม่กน แม่กง แม่กด แม่กบ แม่กม จนถึงแม่เกยตามลําดับ เนื้อหาในกาพย์พระไชย
สุริยานั้นได้สอดแทรกหลักธรรมปรากฏหลักธรรมถึง ๗ หลักธรรม ซ่ึงหลักธรรมที่พบนั้น มีเนื้อหาท่ีมุ่งให้
ประพฤติปฏิบัติต่อกัน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการอยู่ด้วยกันในสังคมอย่างไร้ข้อขัดแย้ง การใช้ชีวิตคู่
อย่างมีความสุข การปฏิบัติตนในสังคม หรือแม้กระทั่งการเลี้ยงดูบุตร ท้ังนี้เพื่อความสงบสุขของสังคม 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาวิเคราะห์หลักธรรมที่ปรากฏในวรรณคดีเรื่องกาพย์พระไชยสุริยา มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ศึกษาวิเคราะห์หลักธรรมที่ปรากฏในกาพย์พระไชยสุริยา ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ดังนี้ 

สรุปผลการศึกษา 
 วรรณคดีเรื่องกาพย์พระไชยสุริยา สามารถวิเคราะห์หลักธรรมได้ ๗ หลักธรรม คือ หลักธรรม
ทิศ ๖  กล่าวถึง หลักการปฏิบัติตนกับบุคคลในสถานะต่างๆ การดําเนินชีวิตประจําวันนั้น มีบุคคล
ประเภทต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสัมพันธ์พึงปฏิบัติต่อกัน การปฏิบัติต่อกันด้วยคุณธรรมอันสมควรยิ่ง
ก่อให้เกิดผลดีต่อผู้ปฏิบัติ หลักธรรมพรหมวิหาร ๔ กล่าวถึง หลักธรรมประจําใจเพื่อให้ตนดํารงชีวิตได้
อย่างประเสริฐและบริสุทธ์ิ หลักธรรมทุจริต ๓ กล่าวถึงความประพฤติชั่วทางกายวาจาและใจ ซ่ึงขัดต่อ
ประเพณีและศีลธรรมก่อให้เกิดความทุกข์เดือดร้อน เป็นกิจไม่ควรทําหลักธรรมวุฑฒิธรรม ๔ กล่าวถึง 
ธรรมที่เป็นเครื่องเจริญ ซ่ึงผู้ใดปฏิบัติแล้วทําให้เป็นผู้เจริญในหน้าท่ีการงานหรือเจริญในด้านความ
เป็นอยู่ มีความสุขกายสบายใจ หลักธรรมอคติ ๔ กล่าวถึงการลําเอียง ความเอนเอียงเข้าข้าง วางตัว     
ไม่เป็นกลาง ไม่มีความยุติธรรม หลักธรรมเบญจศีล ๕ กล่าวถึงการรักษากายวาจาให้เป็นปกติ  



 โดยสรุปได้แก่ การงดเว้นจากการทําชั่ว หลักธรรมอิทธิบาท ๔ กล่าวถึงหนทางหรือคุณธรรมที่
นําไปสู่ความสําเร็จแห่งผลที่มุ่งหมาย 

อภิปรายผล 
 กาพย์พระไชยสุริยานับได้ว่าเป็นนิทานสําหรับสอนการเขียนอ่านโดยมีบทอ่านเรียงลําดับการ
สะกดคําท่ีสะท้อนด้านวัฒนธรรมประเพณี ด้านสังคม ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่ การปฏิบัติ
ตนในสังคม การเลี้ยงดูบุตร เป็นเครื่องมือที่สะท้อนให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ในสังคมยุคนั้น 
 การศึกษาหลักธรรมที่ปรากฏในกาพย์พระไชยสุริยา จากสมมุติฐานที่ต้ังไว้ คือ การศึกษา
วรรณคดี เรื่องกาพย์พระไชยสุริยาในฐานะนิทานคําสอนว่าผู้แต่งได้สอดแทรกหลักธรรมใดไว้บ้าง          
พบว่าวรรณคดีเรื่องกาพย์พระไชยสุริยานั้นปรากฏหลักธรรม ๗ หลักธรรม คือ  
 ๑. หลักธรรมทิศ ๖   ๒. หลักธรรมพรหมวิหาร ๔  ๓. หลักธรรมทุจริต ๓  
 ๔. หลักธรรมวุฑฒิธรรม ๔   ๕. หลักธรรมอคติ ๔   ๖. หลักธรรมเบญจศีล ๕   
 ๗. หลักธรรมอิทธิบาท ๔  
 ข้อสังเกตประการหนึ่ง คือ หลักธรรมที่ปรากฏมากท่ีสุดในกาพย์พระไชยสุริยา ได้แก่หลักธรรม
เรื่องทุจริต ๓ อันเป็นหลักธรรมที่เกี่ยวกับการประพฤติชั่วทางกายวาจาและใจ ซ่ึงขัดต่อประเพณีและ
ศีลธรรม ก่อให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนเป็นกิจไม่ควรทํา ซ่ึงการกระทําของหลักธรรมทุจริต ๓         
นั้น จัดเป็นการกระทําอันเป็นบาปมิใช่บุญ และจะก่อให้เกิดความทุกข์และนําโทษของการกระทําบาปมา
สู่ผู้ปฏิบัติตนตามหลักทุจริต ๓ 
 หลักธรรมที่ปรากฏในกาพย์พระไชยสุริยา ท้ังหมด ๗ หลักธรรม ดังปรากฏข้างต้น มีประโยชน์
ต่อการศึกษาในแง่ของการประพฤติปฏิบัติตนของผู้ยึดม่ันในหลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า           
ซ่ึงสามารถนําแนวการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมนั้นมาประยุกต์ปรับใช้กับการดําเนิน
ชีวิตประจําวันได้อย่างมีความสุข 

ข้อเสนอแนะ 
 ควรศึกษาหลักธรรมที่ปรากฏในวรรณคดีเรื่องอื่นๆ ของสุนทรภู่เพื่อมาเปรียบเทียบกับกาพย์
พระไชยสุริยา 
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การวิเคราะห์ภาษาภาพพจน์ท่ีปรากฏในวรรณกรรมเรื่อง ลีลาวดี* 
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บทคัดย่อ 
 

 บทความวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์ภาษาภาพพจน์ท่ีปรากฏในวรรณกรรมเรื่อง ลีลาวดี ผู้วิจัยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์ภาษาภาพพจน์ท่ีปรากฏในวรรณกรรมเรื่องลีลาวดี ท้ังนี้ใช้กรอบแนวคิด
ภาพพจน์ท้ังหมด ๑๐ ประเภทคือ อุปมา อุปลักษณ์ บุคลาธิษฐาน สัญลักษณ์ การกล่าวเกินจริง           
การเลียนเสียง การใช้คําถาม การกล่าวประชด อุทาหรณ์ และการเล่นคํา ผลการวิจัยพบว่าวรรณกรรม
เรื่องลีลาวดีปรากฏภาพพจน์ครบทั้ง ๑๐ ประเภทตามกรอบที่ใช้ในการวิจัย ภาพพจน์ท่ีปรากฏมากที่สุด
อันดับท่ี ๑ คือภาพพจน์อุทาหรณ์ พบจํานวนทั้งสิ้น ๑๑๑ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๔๐ อันดับท่ี ๒ 
ภาพพจน์อุปมา พบจํานวนทั้งสิ้น ๘๕ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๙๘ อันดับท่ี ๓ ภาพพจน์กล่าวเกินจริง 
พบจํานวนทั้งสิ้น ๖๒ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๓๐ อันดับท่ี ๔ ภาพพจน์อุปลักษณ์พบจํานวนทั้งสิ้น        
๕๙ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๕๖ อันดับท่ี ๕ ภาพพจน์การกล่าวประชด พบจํานวนทั้งสิ้น ๔๕ ครั้ง          
คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑๑ อันดับท่ี ๖ ภาพพจน์การใช้คําถาม พบจํานวนทั้งสิ้น ๒๕ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 
๖.๑๗ อันดับท่ี ๗ ภาพพจน์บุคลาธิษฐาน พบจํานวนทั้งสิ้น ๑๑ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๒.๗๑ อันดับท่ี ๘ 
ภาพพจน์การเลียนเสียง พบจํานวนทั้งสิ้น ๔ ครั้ง คิดเป็นร้อย ๐.๙๘ อันดับท่ี ๙ ภาพพจน์สัญลักษณ์ 
พบจํานวนทั้งสิ้น ๒ ครั้งคิดเป็นร้อยละ ๐.๔๙ ส่วนภาษาภาพพจน์ท่ีปรากฏน้อยที่สุดเป็นอันดับสุดท้าย
คือภาพพจน์แบบเล่นคํา พบจํานวนทั้งสิ้น ๑ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๔  

คําสําคัญ  :   ภาพพจน,์ วรรณกรรม เรื่อง ลีลาวด ี

 
 
 
 
 
 
 
 

บทนํา 

                                                            
*งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาระเบียบวิจัยทางภาษาไทย โดยมีอาจารย์สมเกียรติ  ติดชัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 



ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 ภาษาภาพพจน์  คือ ถ้อยคําหรือสํานวนที่ทําให้เกิดภาพเป็นการเรียบเรียงภาษาอย่างมีชั้นเชิง
ส่งผลต่อความคิด อารมณ์ความรู้สึก ทําให้เกิดจินตนาการกว้างขวางลึกซ้ึงกว่าคําพูดธรรมดาโดยนํา
ภาษาพูดหรือภาษาเขียนที่ทําให้สิ่งที่เป็นนามธรรมหรือไม่สามารถเห็นภาพได้ชัดเจน มาใช้เปรียบเทียบ
หรือใช้แทนให้เกิดเป็นรูปธรรมชัดเจน และทําให้เกิดความเข้าใจได้ดีย่ิงขึ้น (วรัญญา ย่ิงยงศักด์ิ,  ๒๕๕๐. 
หน้า ๕) 
 ภาษาภาพพจน์มีความสําคัญ คือ ทําให้เกิดความคิดและจินตนาการ เกิดความเพลิดเพลินใจ 
ท่ีได้จากการสังเกตความคิดและจินตนาการ อีกท้ังยังให้อรรถรสทางอารมณ์มากย่ิงขึ้นด้วยการให้ความ
แตกต่าง ความขัดแย้งความเหมือน ความผสานและทัศนคติท่ีมีอยู่สิ่งหนึ่งสิ่งใด สามารถเทียบเคียง  
ภาษาภาพพจน์ได้ นั่นคือทําสิ่งที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรม ซ่ึงเท่ากับว่าทําให้วรรณกรรมเข้าสู่
ประสาทสัมผัสของเราได้ง่ายขึ้น โดยได้ยิน ได้เห็น ได้สัมผัส ฯลฯ ทําให้เราได้ร่วมมีประสบการณ์ท่ีกวี
และนักเขียนถ่ายทอดได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเป็นผลทําให้เข้าใจและเข้าถึงวรรณกรรมนั้นๆ ได้ดีย่ิงขึ้น ดังที่ 
วรัญญา  ย่ิงยงศักด์ิ (๒๕๕๐. หน้า ๖) ได้กล่าวเกี่ยวกับภาษาภาพพจน์ไว้ว่า“ภาษาภาพพจน์เป็นกลวิธีการ          
ใช้ภาษาอีกแบบหนึ่งของกวี ซ่ึงมีส่วนสําคัญในด้านการใช้เพื่อทําหน้าท่ีสื่อความหมาย การอ่านหรือ
การศึกษาวรรณกรรมนั้น ถ้าผู้ศึกษาเข้าใจภาษาภาพพจน์ท่ีกวีนํามาใช้ก็จะทําให้เข้าใจวรรณกรรม           
ได้ลึกซ้ึงย่ิงขึ้น” 

 วรรณกรรมเรื่อง ลีลาวดี เป็นวรรณกรรมอิงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีอุดมไปด้วยคุณค่า
ท้ังคุณค่าด้านวรรณกรรม และคุณค่าด้านหลักธรรมคําสอนอันเป็นปรัชญาที่สําคัญในการดําเนินชีวิต           
ซ่ึงเมื่อผู้อ่านได้อ่านแล้วจะทําให้ได้คุณค่าทางด้านความงามของวรรณกรรม และได้คุณคุณค่าความดี  
คือ ทําใจจิตใจละเอียด และสูงขึ้น และได้คุณค่าแห่งความจริงของโลกและชีวิตอีกด้วยเหมือนดังที่           
ทิวาทิพย์ เทียมชัยภูมิ (๒๕๔๖. หน้า๒) ได้กล่าวถึงเรื่อง ลีลาวดีไว้ว่า “วรรณกรรมเรื่อง ลีลาวดี                
เป็นวรรณกรรมอิงพุทธศาสนาที่มีความสมบูรณ์ด้วยเนื้อหาและคุณค่าของหลักธรรมทางพระพุทธ 
ศาสนาในสังคมไทยสะท้อนถึงอารมณ์และความรู้สึกได้อย่างซาบซ้ึงและแฝงด้วยรสพระธรรมอันล้ําค่า   
ประพันธ์โดย ธรรมโฆษ (แสง จันทร์งาม) เป็นวรรณกรรมที่ได้รับยกย่องว่ามีรสวรรณกรรมต่างๆ             
และปรากฏภาษาภาพพจน์ท่ีหลากหลายในวรรณกรรมเรื่อง ลีลาวด”ี 

 จากข้างต้นที่กล่าวมาน้ีผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการใช้ภาษาภาพพจน์จากวรรณกรรม
เรื่อง ลีลาวดี เพื่อให้เห็นถึงลักษณะการใช้ภาษาภาพพจน์ของกวีและเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สนใจศึกษา
วรรณกรรมเรื่อง ลีลาวดี ได้เข้าใจและเข้าถึงวรรณกรรมอิงพระพุทธศาสนาเรื่องนี้ให้มากย่ิงขึ้น 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพื่อวิเคราะห์ภาษาภาพพจน์ท่ีปรากฏในวรรณกรรม เรื่อง ลีลาวด ี



วิธีดําเนินการวิจัย 

 ในการศึกษา เรื่อง การวิเคราะห์ภาษาภาพพจน์ท่ีปรากฏในวรรณกรรมเรื่อง ลีลาวดี ผู้วิจัย       
มีวิธีดําเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังต่อไปนี ้
 ๑.ขั้นเตรียมการ 

  ๑.๑ ประชุมปรึกษาหารือในกลุ่มเพื่อที่จะหาแนวทางในการทํางานวิจัย 

  ๑.๒ ศึกษางานวิจัยท่ีนักวิชาการหรือนักวิจัยท่านอื่น ๆ ได้ศึกษาค้นคว้าไว้เพื่อเป็น
แนวทางในการทํางานวิจัย 

  ๑.๓ หลังจากได้หัวข้อวิจัยแล้วจึงปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษา เพื่อขอคําแนะนําในการ
ทํางานวิจัย 

  ๑.๔  เขียนโครงร่างงานวิจัย เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินงานวิจัยต่อไป 

 ๒.  ขั้นศึกษาและรวบรวมข้อมูล 

  ๒.๑ ศึกษาและรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับวรรณกรรมพุทธศาสนา 

  ๒.๓ ศึกษาและรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับวรรณกรรมเรื่อง ลีลาวดี 
  ๒.๔ ศึกษาและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวกับภาษาภาพพจน์ และงานวิจัยเกี่ยวกับ
ภาพพจน ์

 ๓.  ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล  
  สําหรับวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ภาษาภาพพจน์ท่ีปรากฏในวรรณกรรม
เรื่อง ลีลาวดี ผู้วิจัยมีวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี ้
  ๓.๑ วิเคราะห์ภาษาภาพพจน์ท่ีปรากฏในวรรณกรรมเรื่อง ลีลาวดี ตามกรอบทฤษฎี
ท่ีได้กําหนดไว้ในขอบเขตของการวิจัย 

  ๓.๒ นําข้อมูลภาษาภาพพจน์ท่ีได้มาเรียบเรียงเป็นรายงาน โดยนับจํานวนที่ปรากฏ
และใช้สถิติร้อยละในการสรุปผลการศึกษา 

วิเคราะห์ภาษาภาพพจน์จากวรรณกรรมเรื่อง ลีลาวดี 
 การวิเคราะห์ภาษาภาพพจน์ท่ีปรากฏจากวรรณกรรม เรื่อง ลีลาวดี ในภาคที่ ๑ มีท้ังสิ้น          
๓๘ ตอน สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 ผลวิเคราะห์พบภาษาภาพพจน์ท้ัง ๑๐ ประเภทตามกรอบทฤษฎีท่ีกําหนดไว้ ซ่ึงสามารถ
เรียงลําดับจากภาพพจน์ท่ีพบมากที่สุดไปน้อยที่สุดได้ดังนี้ ภาพพจน์ท่ีปรากฏมากท่ีสุด คือ ภาพพจน์
อุทาหรณ์ พบจํานวนทั้งสิ้น ๖๑ ครั้ง รองลงมา คือ ภาพพจน์อุปมา พบจํานวนทั้งสิ้น ๓๒ ครั้ง ภาพพจน์
อุปลักษณ์ พบจํานวนทั้งสิ้น ๒๘ ครั้ง ภาพพจน์กล่าวเกินจริง พบจํานวนทั้งสิ้น ๒๒ ครั้ง ภาพพจน์การ
กล่าวประชด พบจํานวนทั้งสิ้น ๒๐ ครั้ง ภาพพจน์บุคลาธิษฐาน พบจํานวนทั้งสิ้น ๗ ครั้ง  ภาพพจน์การ
ใช้คําถาม พบจํานวนทั้งสิ้น ๖ ครั้ง ส่วนภาษาภาพพจน์ท่ีปรากฏน้อยที่สุด คือ ภาพพจน์สัญลักษณ์           



พบจํานวนทั้งสิ้น ๑ ครั้ง ภาพพจน์การเลียนเสียง พบจํานวนทั้งสิ้น ๑ ครั้ง และภาพพจน์แบบเล่นคํา 
พบจํานวนทั้งสิ้น ๑ ครั้ง โดยสามารถสรุปภาพพจน์ท่ีปรากฏและที่คิดเป็นร้อยละได้ ดังตารางต่อไปนี ้

ตารางสรุปผลการวิเคราะห์ภาษาภาพพจน์ที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่อง ลีลาวดี ภาคที่ ๑ 

อันดับ ภาพพจน์ จํานวนที่พบ(ครั้ง) คิดเป็นร้อยละ 

๑. ภาพพจน์อุทาหรณ์ ๖๑ ๓๔.๐๗ 

๒. ภาพพจน์อุปมา ๓๒ ๑๗.๘๗ 

๓. ภาพพจน์อุปลักษณ ์ ๒๘ ๑๕.๖๔ 

๔. ภาพพจน์กล่าวเกินจริง ๒๒ ๑๒.๒๙ 

๕. ภาพพจน์การกล่าวประชด ๒๐ ๑๑.๑๗ 

๖. ภาพพจน์บุคลาธิษฐาน ๗ ๓.๙๑ 

๗. ภาพพจน์การใช้คําถาม ๖ ๓.๓๕ 

๘. ภาพพจน์สัญลักษณ์ ๑ ๐.๕๕ 

๙. ภาพพจน์การเลียนเสียง  ๑ ๐.๕๕ 

๑๐. ภาพพจน์แบบเล่นคํา ๑ ๐.๕๕ 
       

 การวิเคราะห์ภาษาภาพพจน์ท่ีปรากฏจากวรรณกรรม เรื่อง ลีลาวดี ในภาคท่ี ๒ ซ่ึงมีท้ังสิ้น  
๔๒ ตอน สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได้ดังนี ้

 ผลการวิจัยสรุปว่า พบภาษาภาพพจน์ท้ังหมด ๙ ประเภท ซ่ึงเรียงลําดับจากมากท่ีสุดไปน้อย
ท่ีสุด ภาพพจน์ท่ีปรากฏมากที่สุด คือ ภาพพจน์อุปมา พบจํานวนทั้งสิ้น ๓๘ ครั้ง รองลงมา คือ 
ภาพพจน์กล่าวเกินจริง พบจํานวนทั้งสิ้น ๓๐ ครั้ง ภาพพจน์อุทาหรณ์ พบจํานวนทั้งสิ้น ๒๖ ครั้ง  
ภาพพจน์อุปลักษณ์ พบจํานวนทั้งสิ้น ๑๗ ครั้ง ภาพพจน์การกล่าวประชด พบจํานวนทั้งสิ้น ๙ ครั้ง 
ภาพพจน์การใช้คําถาม พบจํานวนทั้งสิ้น ๕ ครั้ง ภาพพจน์การเลียนเสียง พบจํานวนทั้งสิ้น ๒ ครั้ง  
ภาพพจน์บุคลาธิษฐาน พบจํานวนทั้งสิ้น ๑ ครั้ง ภาษาภาพพจน์ท่ีปรากฏน้อยที่สุด คือ ภาพพจน์
สัญลักษณ์พบจํานวนทั้งสิ้น ๑ ครั้ง ส่วนภาษาภาพพจน์ท่ีไม่ปรากฏเลย คือ ภาพพจน์แบบเล่นคํา           
โดยสามารถสรุปภาพพจน์ท่ีปรากฏและที่คิดเป็นร้อยละได้ดังตารางต่อไปนี้  

 

 

 



ตารางสรุปผลการวิเคราะห์ภาษาภาพพจน์ที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่อง ลีลาวดี ภาคที่  ๒ 

อันดับ ภาพพจน์ จํานวนที่พบ(ครั้ง) คิดเป็นร้อยละ 

๑. ภาพพจน์อุปมา ๓๘ ๒๙.๔๕ 

๒. ภาพพจน์กล่าวเกินจริง ๓๐ ๒๓.๒๕ 

๓. ภาพพจน์อุทาหรณ์ ๒๖ ๒๐.๑๕ 

๔. ภาพพจน์อุปลักษณ ์ ๑๗ ๑๓.๑๗ 

๕. ภาพพจน์การกล่าวประชด ๙ ๖.๙๗ 

๖. ภาพพจน์การใช้คําถาม ๕ ๓.๘๗ 

๗. ภาพพจน์การเลียนเสียง ๒ ๑.๕๕ 

๘. ภาพพจน์บุคลาธิษฐาน ๑ ๐.๗๗ 

๙. ภาพพจน์สัญลักษณ์  ๑ ๐.๗๗ 

๑๐. ภาพพจน์แบบเล่นคํา - - 
 

 การวิเคราะห์ภาษาภาพพจน์ท่ีปรากฏจากวรรณกรรม เรื่อง ลีลาวดี ในภาคที่ ๓ ซ่ึงมีท้ังสิ้น            
๔๒ ตอน สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได้ดังนี ้
 ผลการวิจัยพบภาษาภาพพจน์ท้ังสิ้น ๘ ประเภท ซ่ึงเรียงลําดับจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด  
ภาพพจน์ท่ีปรากฏมากที่สุด คือ ภาพพจน์อุทาหรณ์ พบจํานวนทั้งสิ้น ๒๔ ครั้ง รองลงมา คือ ภาพพจน์
การกล่าวประชด พบจํานวนทั้งสิ้น ๑๖ ครั้ง ภาพพจน์อุปมา พบจํานวนทั้งสิ้น ๑๕ ครั้ง ภาพพจน์          
อุปลักษณ์ พบจํานวนทั้งสิ้น ๑๔ ครั้ง ภาพพจน์การใช้คําถาม พบจํานวนทั้งสิ้น ๑๔ ครั้ง ภาพพจน์กล่าว 
เกินจริง พบจํานวนทั้งสิ้น ๑๐ ครั้ง ภาพพจน์บุคลาธิษฐาน พบจํานวนทั้งสิ้น ๓ ครั้ง ภาษาภาพพจน์ท่ี
ปรากฏน้อยที่สุด คือ ภาพพจน์การเลียนเสียง พบจํานวนทั้งสิ้น ๑ ครั้ง ส่วนภาษาภาพพจน์ท่ีไม่ปรากฏ 
คือ ภาพพจน์สัญลักษณ์ และภาพพจน์แบบเล่นคํา โดยสามารถสรุปภาพพจน์ท่ีปรากฏและที่              
คิดเป็นร้อยละได้ดังตารางต่อไปนี้  

ตารางสรุปผลการวิเคราะห์ภาษาภาพพจน์ที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่อง ลีลาวดี ภาคที่  ๓ 

อันดับ ภาพพจน์ จํานวนที่พบ(ครั้ง) คิดเป็นร้อยละ 

๑. ภาพพจน์อุทาหรณ์ ๑๑๑ ๒๗.๔๐ 

๒. ภาพพจน์อุปมา  ๘๕ ๒๐.๙๘ 

๓. ภาพพจน์กล่าวเกินจริง ๖๒ ๑๕.๓๐ 

๔. ภาพพจน์อุปลักษณ ์ ๕๙ ๑๔.๕๖ 

๕. ภาพพจน์การกล่าวประชด ๔๕ ๑๑.๑๑ 



๖. ภาพพจน์การใช้คําถาม ๒๕ ๖.๑๗ 

๗. ภาพพจน์บุคลาธิษฐาน ๑๑ ๒.๗๑ 

๘. ภาพพจน์การเลียนเสียง ๔ ๐.๙๘ 

๙. ภาพพจน์สัญลักษณ์ ๒ ๐.๔๙ 

๑๐. ภาพพจน์แบบเล่นคํา ๑ ๐.๒๔ 
   

           การวิเคราะห์ภาษาภาพพจน์ท่ีปรากฏจากวรรณกรรม เรื่อง ลีลาวดี ท้ังภาคที่ ๑ ภาคท่ี ๒ และ
ภาคท่ี ๓ ซ่ึงมีจํานวนทั้งสิ้น ๑๒๒ ตอนสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได้ดังนี ้
 ผลการวิจัยพบว่าการใช้ภาษาภาพพจน์ในวรรณกรรมเรื่อง ลีลาวดี ใช้ภาษาภาพพจน์ครบทั้ง 
๑๐ ประเภท ตามกรอบทฤษฏีท่ีกําหนดไว้ โดยเรียงลําดับจากภาพพจน์ท่ีพบมากที่สุดไปน้อยที่สุด         
ดังนี้ คือ อันดับท่ี ๑ ภาพพจน์อุทาหรณ์  พบจํานวนทั้งสิ้น ๑๑๑ ครั้ง อันดับท่ี ๒ ภาพพจน์อุปมาพบ
จํานวนทั้งสิ้น ๘๕ ครั้ง อันดับท่ี ๓ ภาพพจน์กล่าวเกินจริง พบจํานวนทั้งสิ้น ๖๒ ครั้ง อันดับท่ี ๔ 
ภาพพจน์อุปลักษณ์ พบจํานวนทั้งสิ้น ๕๙ ครั้ง อันดับท่ี ๕ ภาพพจน์การกล่าวประชด พบจํานวนทั้งสิ้น 
๔๕ ครั้ง อันดับท่ี ๖ ภาพพจน์การใช้คําถาม พบจํานวนทั้งสิ้น ๒๕ ครั้ง อันดับท่ี ๗ ภาพพจน์
บุคลาธิษฐาน พบจํานวนทั้งสิ้น ๑๑ ครั้ง อันดับท่ี ๘ ภาพพจน์การเลียนเสียง พบจํานวนทั้งสิ้น ๔ ครั้ง 
อันดับท่ี ๙ ภาพพจน์สัญลักษณ์ พบจํานวนทั้งสิ้น ๒ ครั้ง ส่วนภาษาภาพพจน์ท่ีปรากฏน้อยที่สุด            
คือ ภาพพจน์แบบเล่นคํา พบจํานวนทั้งสิ้น ๑ ครั้ง โดยสามารถสรุปภาพพจน์ท่ีปรากฏและที่คิดเป็น           
ร้อยละได้ดังตารางต่อไปนี ้
ตารางสรุปผลการวิเคราะห์ภาษาภาพพจน์ที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่องลีลาวดีภาคที่ ๑ ภาคที่  ๒ 
และภาคที่ ๓ 

อันดับ ภาพพจน์ จํานวนที่พบ(ครั้ง) คิดเป็นร้อยละ 

๑. ภาพพจน์อุทาหรณ์ ๒๔ ๒๔.๗๔ 

๒. ภาพพจน์การกล่าวประชด ๑๖ ๑๖.๔๙ 

๓. ภาพพจน์อุปมา ๑๕ ๑๕.๔๖ 

๔. ภาพพจน์อุปลักษณ ์ ๑๔ ๑๔.๔๓ 

๕. ภาพพจน์การใช้คําถาม ๑๔ ๑๔.๔๓ 

๖. ภาพพจน์กล่าวเกินจริง ๑๐ ๑๐.๓๐ 

๗. ภาพพจน์บุคลาธิษฐาน ๓ ๓.๐๙ 

๘. ภาพพจน์การเลียนเสียง ๑ ๑.๐๓ 

๙. ภาพพจน์สัญลักษณ์ - - 

๑๐. ภาพพจน์แบบเล่นคํา - - 



สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการวิจัย 

 ผลจากการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ภาษาภาพพจน์ท่ีปรากฏในวรรณกรรม เรื่อง ลีลาวดี 
สามารถนํามาอภิปรายผลได้ดังต่อไปนี้ 
 ผลการวิจัยพบว่าวรรณกรรมเรื่องลีลาวดีปรากฏภาพพจน์ครบทั้ง ๑๐ ประเภทตามกรอบที่         
ใช้ในการวิจัย ภาพพจน์ท่ีปรากฏมากที่สุดอันดับท่ี ๑ คือภาพพจน์อุทาหรณ์ พบจํานวนทั้งสิ้น ๑๑๑ ครั้ง 
คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๔๐ อันดับท่ี ๒ ภาพพจน์อุปมา พบจํานวนทั้งสิ้น ๘๕ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๙๘ 
อันดับท่ี ๓ ภาพพจน์กล่าวเกินจริง พบจํานวนทั้งสิ้น ๖๒ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๓๐ อันดับท่ี ๔ 
ภาพพจน์อุปลักษณ์พบจํานวนทั้งสิ้น ๕๙ ครั้งคิดเป็นร้อยละ ๑๔.๕๖ อันดับท่ี ๕ ภาพพจน์การกล่าว
ประชด พบจํานวนทั้งสิ้น ๔๕ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑๑ .๑๑ อันดับท่ี ๖ ภาพพจน์การใช้คําถาม           
พบจํานวนทั้งสิ้น ๒๕ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๖.๑๗ อันดับท่ี ๗ ภาพพจน์บุคลาธิษฐาน พบจํานวนทั้งสิ้น 
๑๑ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๒.๗๑ อันดับท่ี ๘ ภาพพจน์การเลียนเสียง พบจํานวนทั้งสิ้น ๔ ครั้ง คิด          
เป็นร้อย ๐.๙๘ อันดับท่ี ๙ ภาพพจน์สัญลักษณ์ พบจํานวนทั้งสิ้น ๒ ครั้งคิดเป็นร้อยละ ๐.๔๙ ส่วน
ภาษาภาพพจน์ท่ีปรากฏน้อยที่สุดเป็นอันดับสุดท้ายคือภาพพจน์แบบเล่นคํา พบจํานวนทั้งสิ้น ๑ ครั้ง            
คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๔  

อภิปรายผล 

 จากการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ภาษาภาพพจน์ท่ีปรากฏในวรรณกรรม เรื่อง ลีลาวดี          
สามารถอภิปรายผลการวิจัยเกี่ยวกับข้อสังเกตการใช้ภาษาภาพพจน์ได้ว่า 

 ๑. ภาพพจน์อุทาหรณ์   
  คือ  ภาพพจน์ท่ีปรากฏมากท่ีสุดในวรรณกรรมเรื่อง ลีลาวดี ซ่ึงภาพพจน์อุทาหรณ์
จะเป็นการเปรียบเทียบเรื่องราว เหตุการณ์หรือความคิดสองอย่างที่ไม่จําเป็นต้องคล้ายกันมา
เปรียบเทียบกัน อาทิ เปรียบเทียบเหตุการณ์ในเรื่อง ระหว่างเหตุการณ์สองเหตุการณ์ท่ีเป็นปัจจุบันกับท่ี
เคยเกิดขึ้นมาก่อนโดยการยกข้อความที่ผู้เขียนหรือผู้พูดเชื่อว่าง่ายแก่การเข้าใจหรือใกล้ตัวมากกว่ามา
อธิบาย 

 ๒. ภาพพจน์อุปมา   
  เป็นการนําสิ่งสองสิ่งมาเปรียบเทียบ โดยเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งว่าเหมือนอีกสิ่งหนึ่ง             
อาทิ เปรียบเทียบตัวละครในเรื่องที่มีลักษณะคล้ายหรือเหมือนกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจจะเป็นสิ่งมีชีวิต
หรือไม่มีชีวิตก็ได้ 

 ๓. ภาพพจน์กล่าวเกินจริง   
  เป็นการเปรียบเทียบถ้อยคําการบรรยายของตัวละครในลักษณะต่างๆกับคําสอน
เพื่อต้องการบอกให้เห็นถึงลักษณะเด่นๆ ของสิ่งที่ต้องการเปรียบเทียบ หรือเปรียบเทียบคําสอนกับ              



สิ่งที่เกินความเป็นจริง อาทิ เปรียบบุคคลท่ีมีความรู้สึกต่างๆในลักษณะอาการที่ไม่สามารถจะทําให้เป็น
จริงได้หรือบรรยายถ้อยคําท่ีเกินความเป็นจริง 

 ๔.ภาพพจน์อุปลักษณ์เป็นการเปรียบเทียบโดยนัย 

   เพื่อต้องการบอกให้เห็นถึงลักษณะเด่นๆ ของสิ่งที่ ต้องการเปรียบเทียบอาทิ 
เปรียบเทียบตัวละครในเรื่องให้แทนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

 ๕.ภาพพจน์การกล่าวประชด   
  เป็นการใช้คํา ซ่ึงมีความหมายอย่างหนึ่งแต่ผู้พูดหรือผู้ เขียนมีเจตนาเพื่อให้
ความหมายเป็นอีกอย่างหนึ่งแทน  อาทิ การประชดประชันในเรื่องของความรัก  ความแค้นของลีลาวดี
กับเรวัตตะ หรือตัวละครอื่นๆในเรื่อง 

 ๖.ภาพพจน์การใช้คําถาม  
   เป็นการใช้คําถามที่ไม่ต้องการคําตอบเพราะคําถามนั้นมักจะมีคําตอบอยู่ในตัวแล้ว 
อาทิ ตัวละครในเรื่องสนทนา โต้วาทีกันเกี่ยวกับคําสอนของพระพุทธศาสนาหรือหลักของความเป็นจริง             
แต่ท้ังๆ ท่ีรู้คําตอบแต่ก็ยังถาม 

 ๗.ภาพพจน์บุคลาธิษฐาน 

    เป็นการสมมุติให้สิ่งที่ไม่มีตัวตนหรือไม่ใช่คน ทํากิริยาอาการเหมือนอย่างคน อาทิ 
ในเรื่องกล่าวว่าภูเขาทําท่ายืนทมึน ซ่ึงปกติภูเขาจะไม่สามารถทํากิริยาอาการเหมือนคนได ้

 ๘.ภาพพจน์การเลียนเสียง 

    เป็นการใช้คําท่ีเลียนเสียงธรรมชาติต่างๆ อาทิ ในเรื่องจะมีการบรรยายเสียง         
ลมพัดใบไม้ปลิวเพื่อเป็นสื่อให้เกิดภาพและจินตนาการตามผู้เขียน 

 ๙.ภาพพจน์สัญลักษณ ์

    เป็นการกล่าวถึงสิ่งหนึ่งเพื่อแทนอีกสิ่งหนึ่งทั้งสิ่งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมการ
ใช้สัญลักษณ์เป็นการกล่าวอย่างกว้างๆ ท่ัวไปแต่มีความหมายต่างไปจากความหมายของคําเดิม                 
อาทิ ในเรื่องกล่าวว่า “บรรพชิตแปลว่าผู้เว้นจากการทําชั่ว” นั่นหมายความว่า บรรพชิตเป็นสัญลักษณ์ 
ท่ีหมายถึงผู้เว้นจากการทําชั่ว 

 ๑๐.ภาพพจน์แบบเล่นคํา   
  เป็นการใช้คําๆเดียวในความหมายต่างๆกัน เพื่อให้เกิดความไพเราะและน่าสนใจ
ย่ิงขึ้น การปรากฏภาพพจน์อุทาหรณ์มากท่ีสุด เนื่องจากผู้แต่งวรรณกรรมเรื่อง ลีลาวดี มุ่งเน้นเนื้อหาที่
เกี่ยวกับความรัก ความโกรธ ความแค้น และการให้อภัย ซ่ึงมีการเปรียบเทียบเรื่องราว เหตุการณ์หรือ
ความคิดสองอย่างระหว่างเรื่องหลักธรรมคําสอนของพระบรมศาสดากับสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรา            
โดยอาจจะเปรียบเทียบเหตุการณ์ปัจจุบันกับอดีต วรรณกรรมเรื่อง ลีลาวดี  จึงเป็นการบรรยายถ้อยคํา



และเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาซึ่งจะมีการเปรียบเทียบเรื่องราว
เหตุการณ์ต่างๆไว้อย่างมากมาย จึงทําให้ภาพพจน์การเล่นคําปรากฏน้อยที่สุด 

ข้อเสนอแนะ 

 ๑. การศึกษาการใช้ภาษาภาพพจน์ในวรรณกรรมพุทธศาสนาเรื่องอื่นๆ หรืออาจจะเป็นการ 
นําภาษาภาพพจน์ไปศึกษานอกเหนือจากวรรณกรรม เช่น ศึกษาจากการ์ตูน จากเพลง หรือจากบทละคร  
เป็นต้น 

 ๒. วรรณกรรมพุทธศาสนายังไม่เป็นที่แพร่หลายในการทํางานวิจัย อาจจะศึกษาและวิเคราะห์
สิ่งที่นํามาเป็นสื่อใช้เปรียบเทียบหรือใช้แทนภาษาภาพพจน์ เช่น ศึกษารสในวรรณกรรม เป็นต้น 
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การวิเคราะห์ภาพพจนท่ี์ปรากฏในเพลงลูกทุ่งของสุนารี ราชสีมา* 

บํารุง เรือนงาม, ยุพารัตน์ บุญยิ้ม และวรรณิดา ยอดเถื่อน 
สาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 
บทคัดย่อ 

 วัตถุประสงค์การวิจัยครั้งนี้ เพื่อวิเคราะห์ภาพพจน์ท่ีปรากฏในเพลงลูกทุ่งของสุนารี ราชสีมา 
ผลการวิจัยพบว่า บทเพลงของสุนารี ราชสีมา มีการใช้ภาพพจน์จํานวนทั้งสิ้น ๖ ประเภท โดยแสดง            
ค่าร้อยละของประเภทภาพพจน์ท่ีพบมากที่สุดไปจนถึงน้อยที่สุดได้ดังนี้ ภาพพจน์ประเภทอุปมา             
มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ ๔๒ รองลงมาคือ การใช้ภาพพจน์ประเภทการซ้ําข้อความ จํานวนร้อยละ ๒๘ 
การใช้ภาพพจน์ประเภทอติพจน์ จํานวนร้อยละ ๗ การใช้ภาพพจน์ประเภทนามนัย จํานวนร้อยละ ๔ 
การใช้ภาพพจน์ประเภทปฏิปุจฉา จํานวนร้อยละ ๔ และการใช้ภาพพจน์ประเภทสัทพจน์ จํานวน            
ร้อยละ ๒ ในบทเพลงแต่ละบทเพลงจะมีการใช้ภาพพจน์หลายประเภท เพราะภาษาภาพพจน์ทําให้ 
ผู้ฟังเกิดจินตภาพและมโนภาพได้อย่างกว้างขวางชัดเจน ตลอดจนสามารถเข้าถึงอารมณ์ ความรู้สึก        
นึกคิดในบทเพลงได้ดีกว่าการพูดจาธรรมดา 

คําสําคัญ  :  ภาพพจน์ , เพลงลูกทุ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
*งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาระเบียบวิจัยทางภาษาไทย โดยมีอาจารย์เมศิณี ภัทรมุทธา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 



บทนํา 
ความเป็นมาและความสําคัญของงานวิจัย 

ดนตรีเกิดขึ้นมาในโลกพร้อมๆ กับมนุษย์ในยุคแรกๆ มนุษย์เรายังอาศัยอยู่ในป่า ในถ้ํา         
แม้ในโพรงไม้ก็รู้จักการร้องรําทําเพลงตามธรรมชาติ เช่น รู้จักการปรบมือ เคาะหิน เคาะไม้ เป่าปาก 
เป่าเขา เป็นต้น พร้อมกันนั้นก็มีการเปล่งเสียงร้องออกมาตามเรื่อง การร้องรําทําเพลงของมนุษย์            
ในยุคนั้นก็ทําไปเพื่ออ้อนวอนพระเจ้า เพื่อช่วยให้ตนพ้นภัย บันดาลความสุขความอุดมสมบูรณ์ต่างๆ 
ให้แก่ตน หรือเพื่อเป็นการบูชา แสดงความขอบคุณพระเจ้าท่ีบันดาลให้ตนมีความสุขความสบาย 

โลกได้ผ่านมาหลายยุคหลายสมัย ดนตรีก็ได้วิวัฒนาการไปตามความเจริญและความคิด
สร้างสรรค์ของมนุษย์ เครื่องดนตรีในสมัยเริ่มแรกที่เคยใช้ก็ได้วิวัฒนาการมาเป็นขั้นๆ กลายเป็นเครื่อง
ดนตรีท่ีเราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ เพลงที่เคยร้องเพื่ออ้อนวอนพระเจ้าก็กลายมาเป็นเพลงสวดทางศาสนา 
และเพลงร้องที่โดยท่ัวๆ ไปไม่ว่าจะเป็นเพลงกล่อมเด็ก เพลงสากล หรือเพลงลูกทุ่ง 

กล่าวได้ว่าเพลงลูกทุ่ง คือเพลงที่สะท้อนวิถีชีวิต สภาพสังคมอุดมคติและวัฒนธรรมไทย            
โดยมีท่วงทํานอง คําร้อง สําเนียง และลีลาการร้องการบรรเลงที่เป็นแบบแผน มีลักษณะเฉพาะซึ่ง         
ให้บรรยากาศความเป็นลูกทุ่ง 

สุนารี ราชสีมา เป็นนักร้องเพลงลูกทุ่งหญิงที่มีเสียงเป็นเอกลักษณ์จนได้ชื่อว่าเป็นราชินีลูกทุ่ง
อีกคนหนึ่ง มีผลงานสร้างชื่อจากเพลง กราบเท้าย่าโม, สุดท้ายท่ีกรุงเทพ และอีกมากมาย 

สําหรับเพลงลูกทุ่งของสุนารี ราชสีมานั้น นอกจากจะสะท้อนวิถีชีวิต สภาพสังคมและ
วัฒนธรรม แล้วยังมีความโดดเด่นในเรื่องการใช้ภาพพจน์อย่างหลากหลายประกอบเนื้อเพลง ซ่ึงสื่อถึง
อารมณ์ความรู้สึกนึกคิดและจินตนาการของผู้เขียนบทเพลงสู่ผู้ฟังได้เป็นอย่างดี ด้วยเหตุท่ีกล่าวมา
ข้างต้น ทําให้คณะผู้วิจัยสนใจศึกษา การใช้ภาพพจน์ท่ีปรากฏในเพลงลูกทุ่งของสุนารี ราชสีมา ท่ีเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะทําให้ผู้ฟังหลงรักในเสียงเพลงอันไพเราะได้เป็นอย่างดี 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อวิเคราะห์ภาพพจน์ท่ีปรากฏในเพลงลูกทุ่งของสุนารี  ราชสีมา  

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ๑. ศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ ตํารา เอกสาร และงานวิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะห์บทเพลง 
 ๒. การเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลสํารวจและศึกษาเพลงลูกทุ่ง
ของสุนารีราชสีมาในปี พ.ศ.๒๕๒๖ – ๒๕๓๘ จํานวน ๖๗ เพลง 

๓. วิเคราะห์บทเพลงโดยผู้วิจัยกําหนดเกณฑ์การศึกษาวิเคราะห์ด้านภาพพจน์ในบทเพลง
ลูกทุ่งของสุนารีราชสีมา 

๔. สรุปผลการวิจัย 



การวิเคราะห์ภาพพจน์ที่ปรากฏในเพลงลูกทุ่งของสุนารี ราชสีมา 
ภาพพจน์คือถ้อยคําท่ีทําให้เกิดภาพในใจโดยใช้กลวิธีหรือชั้นเชิงในการเรียบเรียงถ้อยคําให้มี

พลังที่จะสัมผัสอารมณ์ของผู้อ่านจนเกิดความประทับใจเกิดความเข้าใจลึกซ้ึงและเกิดอารมณ์สะเทือนใจ
มากกว่าถ้อยคําท่ีกล่าวอย่างตรงไปตรงมาดังนั้นการใช้ภาพพจน์ในการประพันธ์เพลงจึงเป็นกลวิธีการ
ประพันธ์อย่างหนึ่งที่ทําให้บทเพลงเข้าถึงผู้ฟังได้ง่ายและได้รับความนิยม โดยการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 
คณะผู้วิจัยได้ใช้ภาพพจน์ท้ังหมด ๑๓ ชนิด ได้แก่ อุปมาอุปลักษณ์บุคลาธิษฐานอติพจน์นามนัยสมญา
นามปฏิปุจจฉาการอ้างอิงการซ้ําข้อความ ปฏิทรรศน์ การเล่นเสียง สัทพจน์ และสัญลักษณ์ มาเป็น
เกณฑ์ในการวิเคราะห์โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. อุปมา เป็นการใช้ความเปรียบเทียบอธิบายลักษณะของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น คล้าย เหมือนดั่ง  
ดังหนึ่ง ราว ราวกับ ดุจ ประดุจ เปรียบ ปานจากการวิเคราะห์บทเพลงของสุนารี ราชสีมา พบว่ามีการ
ใช้อุปมาในเพลง จํานวน ๑๘ เพลงดังนี้ กราบเท้าย่าโม ลาโคราชเพลง ย่ิงนานยิ่งรักแตกเนื้อสาว          
ตัวไกลใจอย่าลืม หัวใจบอดสีตําตา ตําใจถึงเวลาจะบอกรักท่ีรักฉันยอมเสียสละคนซ่ือที่ไม่สวยตะวันลับ
เจียงฮายไม่ลืมโคราชคอยวันเธอใจเดียวรักกันต้องให้เกียรติกัน ท่ีรักฉันจนปลงตกเลาะริมทุ่งยกให้          
เป็นทาน 

ตัวอย่างการวิเคราะห์ เพลงกราบเท้าย่าโม 
เนื้อเพลงกล่าวถึงหญิงสาวท่ีจากโคราชบ้านเกิดของตนไป อยากไปเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงแต่

สุดท้ายก็ต้องกลับมาโคราชบ้านเกิดเหมือนเดิม ถึงจะทุกข์จะสุขแค่ไหน ก็ยอมทน เพราะเป็นหลานย่าโม
ดังเนื้อเพลงที่ว่า 

คุณย่าโม 
เหมือนดังร่มโพธิ์ผงาด 
คุ้มครองปกป้องโคราช 
มีอํานาจ เหนือใจทุกคน 

จากเนื้อเพลงข้างต้นได้กล่าวเปรียบเทียบว่าย่าโมหรือท้าวสุรนารีเป็นเสมือนร่มโพธิ์ร่มไทร
ให้กับประชาชน เพราะต้นโพธิ์เป็นต้นไม้ท่ีมีอายุยืนและมีร่มใบที่หนาแน่นพอให้นกกาได้อยู่อาศัยทํารัง
เช่นเดียวกับย่าโมหรือท้าวสุรนารีเป็นที่พึ่งให้แก่ประชาชน ในยามเดือดเนื้อร้อนใจ ต้ังแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน แม้ท่ีท่านจะเสียชีวิตไปแล้วก็ตาม 

๒. อติพจน์ เป็นการนําสิ่งที่เกินความจริงมาเปรียบกับสิ่งที่ต้องการกล่าวถึงเพื่อให้ได้ความ    
รู้สึกได้อารมณ์ และมุ่งผลทางด้านจิตใจมากกว่าข้อเท็จจริงมี การใช้อติพจน์ในเพลง จํานวน ๓ เพลง  
ดังนี้ ย่ิงนานยิ่งรักสายเกินแก้ และฉันไร้ค่าถ้าขาดเธอ 

 
 



ตัวอย่างการวิเคราะห์เพลงยิ่งนานยิ่งรัก 
เนื้อเพลงกล่าวถึงคนรักกันใหม่ ๆ อาจจะยังไม่เข้าใจกัน แต่พอนานไปเหมือนได้รู้นิสัยใจคอกัน

มากขึ้น จึงทําให้ ท้ังสองคน รักกันและเข้าใจกันมากขึ้น แต่รักกันได้ ไม่นานความรักก็จืดจางลง                      
ผู้ชายก็ทําแต่งานไม่เคยเห็นหน้า ผู้หญิงก็เลยต้องมานั่งกลุ้มใจ นึกถึงตอนรักกันใหม่ๆ อะไรก็ดี               
ทุกอย่าง ดังเนื้อเพลงที่ว่า 

แรกแรกคบกันไม่คาดเคลื่อน 
นานปีเดือนเลื่อนลาเป็นความรัก 
ด่ังเปลวไฟไหม้รามเกินห้ามหัน 
ความรักมันหนักกว่าแบกภูเขา 

จากเนื้อเพลงข้างต้นได้กล่าวเปรียบเทียบกับความรักว่าหนักกว่าการแบกภูเขาเอาไว้เพราะ
ภูเขานั้นใหญ่โต ประกอบไปด้วยก้อนหิน ดิน ทราย และอื่น ๆ อีกมากมาย จึงทําให้มีน้ําหนักมาก 

๓.นามนัย เป็นการใช้คําหรือวลีอันเป็นลักษณะเด่น หรือมีสัมพันธภาพใกล้ชิดกับสิ่งที่ต้องการ
กล่าวถึง แทนสิ่งที่ต้องการกล่าวถึงนั้นทําให้ผู้อ่านเกิดจินตภาพ มีการใช้นามนัยในเพลง จํานวน ๒ เพลง 
ดังนี้กลับโคราชลาโคราช 

ตัวอย่างการวิเคราะห์ เพลงกลับโคราช 
เนื้อเพลงกล่าวถึงอยู่กรุงเทพก็เป็นลูกจ้างเขา กลับโคราชบ้านเกิดของเราดีกว่า ไปหาแฟนที่

โคราช และอยู่โคราชบ้านเกิดดีกว่า ดังเนื้อเพลงที่ว่า 
นาฬิกาตีห้าเก็บเสื้อผ้าใส่ถุง 

เบื่อเหลือเกินเมืองกรุง 
ยุงชุมกว่าเมืองโคราช 

จากเนื้อเพลงข้างต้นได้กล่าวถึงเมืองกรุง ซ่ึงเป็นนามนัย หมายถึง กรุงเทพมหานครหรือ          
เมืองหลวงของประเทศไทย 

๔. การซ้ําข้อความ เป็นลักษณะการใช้ข้อความท่ีซํ้ากันในเนื้อเพลง ได้แก่ การซํ้าคํา การซ้ํา
วลี และการซ้ําประโยค ท่ีมีเสียงเหมือนกัน มีการใช้การซํ้าข้อความในเพลง จํานวน ๑๒ เพลง ดังนี้            
ตําตา ตําใจเพลงลาโคราช สะใภ้สุพรรณร้องไห้แก้ช้ําไม่ลืมโคราช สุดท้ายท่ีกรุงเทพฯ ท่ีรักฉันยอม
เสียสละ ตะวันลับฟ้าเจียงฮายทางสายใหม่ รักกันต้องให้เกียรติกันเรารอเขาลืม และของฝากจากบ้านนอก 

ตัวอย่างการวิเคราะห์ เพลงของฝากจากบ้านนา 
เนื้อเพลงกล่าวถึงการคุยกันระหว่างหนุ่มสาวชนบทที่เข้าไปทํางานที่กรุงเทพมหานครว่ามี

ความเป็นอยู่อย่างไรบ้าง มีอะไรกินบ้างและการตักเตือนไม่ให้หลงแสงสีให้ต้ังใจทํางาน ดังเนื้อเพลงที่ว่า 
อยู่ดีกินดีไหมล่ะคุณพี่ท่ีเมืองกรุง ผักเบี้ยผักบุ้ง  

บักมีบักหุ่งมีกินบ่ปลาแดกปลาเจ่า พอมีแกล้มเหล้าแน่บ่หนอ  



อี้แม่อี้พ่ออี้สาวซําน้อเพิ้นคอยห่วงคอยห่วงหลายเด้อเอ๊อะเออ นะพี่นา 
จากเนื้อเพลงข้างต้นมีการซ้ําข้อความ คือ คําว่า คอยห่วง เพื่อเน้นถึงความห่วงใยที่มีต่อคนใน

ครอบครัวเดียวกันที่อยู่ห่างไกลกัน 
๕. ปฏิปุจฉา เป็นการใช้คําถามท่ีไม่ต้องการคําตอบ แต่ถามเพื่อเรียกร้องความสนใจหรือ

กระตุ้นให้คิดมีการใช้ปฏิปุจฉาในเพลง จํานวน ๒ เพลง ดังนี้ ตําตา ตําใจท่ีรักฉันยอมเสียสละ 
ตัวอย่างการวิเคราะห์ เพลงที่รักฉันยอมเสียสละ 
เนื้อเพลงกล่าวถึงการที่เราหลงรักเขาอยู่ฝ่ายเดียว ท้ังๆ ท่ีรู้ว่าเป็นไปไม่ได้แต่ในใจก็ยังคิดถึง  

แต่เขายอมให้เขามีความสุข ยอมเสียสละเพื่อคนที่เรารักทุกอย่าง ดังเนื้อเพลงที่ว่า 
ท้ังทั้งที่รู้ว่าเรารักกันไม่ได้ 
แต่เหตุไฉน 
หัวใจฉันยังว้าวุ่น ทุกวันเฝ้า
เพ้อละเมอถึงแต่คุณ                                                                            
ความรักยังกรุ่นเหมือนคุณ
นั้นมาคอยแกล้ง 
ท้ังที่สองเราห่างกันเหมือน
คนละโลก 
แต่ใจยังวก เวียนวนถึงคุณ
ทุกแห่ง 

 จากเนื้อเพลงข้างต้นใช้ปฏิปุจฉาโดยผู้หญิงคนหนึ่งได้ถามกับใจตัวเอง ว่าทําไมใจฉันยังคิดถึง
แต่คุณ ท้ัง ๆที่ความจริงนั้นเราไม่สามารถรักกันได้เลย 

๖. การคําที่มีเสียงเล่นเสียง เป็นการเลือกใช้พยัญชนะหรือสระเหมือนกัน เพื่อให้เกิดภาพ 
เกิดความรู้สึกตลอดจนความไพเราะของเสียงสัมผัส  มีการใช้การเล่นเสียงในเพลง จํานวน ๑ เพลง ดังนี้ 
ของฝากจากบ้านนอก 

ตัวอย่างการวิเคราะห์  
เนื้อเพลงกล่าวถึงการคุยกันระหว่างหนุ่มสาวชนบทที่เข้าไปทํางานที่กรุงเทพมหานครว่าอยู่ดี

กินดีไหม มีอะไรกินบ้างและการตักเตือนไม่ให้หลงแสงสีให้ต้ังใจทํางาน ดังเนื้อเพลงที่ว่า 
อยู่ดีกินดีไหมล่ะ คุณพี่ท่ีเมืองกรุง                                                            
ผักเบี้ยผักบุ้งบักมีบักหุ่งมีกินบ่ 
ปลาแดกปลาเจ่า พอมีแก้มเหล้าแน่บ่หนอ                                                  
อี้แม่อี้พ่ออี้สาวซําน้อย 



จากเนื้อเพลงข้างต้นมีการเล่นเสียงในประโยค คือ ผักเบี้ยผักบุ้งบักมีบักหุ่ง ซ่ึงเป็นการเล่น
เสียงพยัญชนะต้นคือ เสียง  /b/  เพื่อให้เกิดความไพเราะและคล้องจองกันในบทเพลง 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
สรุปผลวิจัย 
 การวิเคราะห์ใช้ภาษาภาพพจน์ ในเพลง ของ สุนารี ราชสีมาจํานวน ๔๒ เพลง สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
 ๑. อุปมา พบในเพลงของ สุนารี ราชสีมา คิดเป็นร้อยละ ๔๒ มี ๑๘ เพลง ได้แก่เพลงกราบ
เท้าย่าโม ลาโคราช ย่ิงนานยิ่งรัก แตกเนื้อสาว ตัวไกลใจอย่าลืม หัวใจบอดสี ตําตาตําใจ ท่ีรักฉันยอม
เสียสละ คนซ่ือที่ไม่สวย ตะวันลับเจียงฮาย ไม่ลืมโคราช คอยวันเธอใจเดียว ปลงตก ถึงเวลาจะบอกรัก 
รักกันต้องให้เกียรติกัน ท่ีรักฉันจน เลาะริมทุ่ง และยกให้เป็นทาน 
 ๒. อติพจน์ พบในบทเพลงของ สุนารี ราชสีมา คิดเป็นร้อยละ ๗ มี ๓ เพลง ได้แก่เพลง         
ย่ิงนานยิ่งรัก ฉันไร้ค่าถ้าขาดเธอ และสายเกินแก้ 
 ๓. นามนัย พบในบทเพลงของ สุนารี ราชสีมา คิดเป็นร้อยละ ๔ มี ๒ เพลง ได้แก่เพลง          
กลับโคราชและลาโคราช  
 ๔. การซํ้าข้อความ พบในบทเพลงของ สุนารี ราชสีมา คิดเป็นร้อยละ ๒๘ มี ๑๒ เพลง       
ได้แก่ เพลงตําตาตําใจ ลาโคราช สะใภ้สุพรรณ ร้องไห้แก้ช้ํา ไม่ลืมโคราช สุดท้ายท่ีกรุงเทพ              
ท่ีรักฉันยอมเสียสละ เรารอเขาลืม ตะวันลับเจียงฮาย ทางสายใหม่ รักกันต้องให้เกียรติกัน และของฝาก
จากบ้านนอก 
 ๕. ปฏิปุจฉา พบในบทเพลงของ สุนารี ราชสีมา คิดเป็นร้อยละ ๔ มี ๒ เพลง ได้แก่เพลง         
ตําตาตําใจ และที่รักฉันยอมเสียสละ  
 ๖. การเล่นเสียง พบในบทเพลงของ สุนารี ราชสีมา คิดเป็นร้อยละ ๒ มี ๑ เพลง ได้แก่              
เพลงของฝากจากบ้านนอก 

อภิปรายผล 
 จากการศึกษาวิเคราะห์บทเพลงของ สุนารี ราชสีมา พบว่ามีการใช้ภาพพจน์ประกอบในบท
เพลง จํานวน ๖ ประเภท ซ่ึงประกอบด้วย อุปมา อติพจน์ นามนัย การซํ้าข้อความ ปฏิปุจฉาและการ
เล่นสียง ซ่ึงพบการใช้ภาพพจน์ในทุกเพลง และบางบทเพลงมีการใช้ภาพพจน์หลายประเภท        
ประกอบกัน โดยภาพพจน์ท่ีใช้มากท่ีสุด คือ อุปมา ซ่ึงเป็นการนําเอาถ้อยคํา สํานวน มาใช้เพื่อ
เปรียบเทียบจากสิ่งที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น ท้ังนี้บทเพลงของสุนารี ราชสีมา ยังได้ใช้
ลักษณะต่าง ๆ ของคน สัตว์ สิ่งของ และธรรมชาติ มาเปรียบเทียบกัน เช่น ทําท่าชอบกลเหมือนคนบ้า
อย่างแรง คุณอย่าประณามว่าทรามเหมือนกา รถราคันเก่าไม่เงาเหมือนดั่งรถใหม่ป้ายแดงและผู้ชาย 
ยามเหงาหัวใจเหมือนฟองอากาศ เป็นต้น ทําให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจอย่างชัดเจน แจ่มแจ้ง ดังที่              
วารุณี พลบูรณ์ (๒๕๓๘ : ๑๑) กล่าวไว้ว่า“อุปมา เป็นการใช้ความเปรียบเทียบอธิบายลักษณะของสิ่งใด



สิ่งหนึ่ง โดยสิ่งที่นํามาใช้เป็นความเปรียบเทียบนั้นเป็นสิ่งที่รู้จักกันดีอยู่แล้ว นํามาเปรียบเทียบเพื่อ     
ให้เห็นลักษณะใดลักษณะหนึ่งเพียงด้านเดียว เช่น ให้เห็นความรัก ความงาม ความหอม เป็นต้น และ 
จะใช้เชื่อมคําแสดงการเปรียบเทียบไว้อย่างชัดเจน เช่น คล้าย เหมือน ด่ัง ดังหนึ่ง ราว ราวกับ            
ดุจ ประดุจ เปรียบ ปาน เป็นต้น”ดังนั้นบทเพลงของ สุนารี ราชสีมา จึงมีการใช้ภาพพจน์อุปมามากกว่า
ชนิดอื่นๆ 
  รองลงมาเป็นการใช้ภาพพจน์ประเภทการซ้ําข้อความ ซ่ึงนิยมใช้ประกอบบทเพลงส่วนมาก  
จะเป็นการซํ้าคํามากกว่าการซํ้าข้อความ และการซํ้าประโยค เพื่อให้เนื้อเพลงมีความสละสลวย และสื่อ
ความหมายของเพลงได้อย่างชัดเจนซ่ึงสอดคล้องกับคํากล่าวของ วารุณี พลบูรณ์ (๒๕๓๘ : ๑๑) ท่ีกล่าว
ไว้ว่า “การซํ้าข้อความเป็นการนําคําท่ีเป็นคําเดียวกัน มาเรียบเรียงเพื่อเพิ่มความไพเราะ” โดยในบท
เพลงของ สุนารี ราชสีมา พบทั้งหมด ๑๒ เพลง ซ่ึงส่วนใหญ่จะเน้นให้ความบันเทิงที่ปรากฏอยู่ใน             
เนื้อเพลง ทําให้ผู้ฟังจดจําได้ง่ายย่ิงขึ้น 
 ส่วนภาพพจน์ท่ีใช้น้อยที่สุดในบทเพลงของสุนารี ราชสีมา ได้แก่ การเล่นเสียงเป็นการใช้
ภาพพจน์ โดยการเลือกใช้คําท่ีมีเสียงพยัญชนะมาใช้ประกอบในบทเพลงทําให้เกิดมโนภาพและไพเราะ
ย่ิงขึ้น ดังที่ สิทธา พินิจภูวดล และคนอ่ืน ๆ (๒๕๑๗) กล่าวว่า“การเล่นเสียง เป็นการเลือกสรรคํา           
ให้มีเสียงสัมผัสท้ังพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ มาใช้เพื่อให้เกิดทํานองเสียงที่ไพเราะน่าฟังมากขึ้น”            
โดยในบทเพลงของสุนารี ราชสีมา พบเพียง ๑ บทเพลง คือ เพลง ของฝากจากบ้านนอก โดยนําเสียง
พยัญชนะต้น คือเสียง /b/ มาใช้ประกอบในเนื้อเพลง  
 อย่างไรก็ตามการใช้ภาพพจน์ประเภทต่าง ๆ ประกอบบทเพลงเป็นการสร้างมโนภาพให้เกิด
ขึ้นกับผู้ฟัง โดยอาศัยถ้อยคําสํานวนหรืออาจกล่าวได้โดยง่าย ๆ ว่า “ภาพพจน์ คือ การใช้สํานวนภาษาที่
ผู้ประพันธ์ใช้ในการสร้างภาพ” เป็นการใช้ภาษาที่เพิ่มอรรถรส สุนทรียะรส และความไพเราะให้แก่
วรรณกรรมประเภทบทเพลงให้น่าฟังมากย่ิงขึ้น เพราะภาษาภาพพจน์ทําให้ผู้ฟังสามารถสร้างภาพ          
เกิดจินตนาการ และมโนภาพได้กว้างขวางชัดเจน จนผู้อ่าน ผู้ฟัง เข้าใจถึงอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด 
ได้เป็นอย่างดี และการใช้ภาษานั้นจําเป็นต้องมีความถูกต้อง สื่อความหมายท่ีดี และชัดเจนเพื่อรังสรรค์
บทเพลงที่ไพเราะทั้งท่วงทํานองและเนื้อหา แล้วนํามาขับร้องให้ความเพลิดเพลินใจแก่มนุษย์ทุกยุค         
ทุกสมัย 
 ภาพพจน์ในบทเพลงของสุนารี ราชสีมา ซ่ึงผู้ประพันธ์เพลงได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์คัดเลือก 
ใช้ถ้อยคํา สํานวนภาษา เรียบเรียงออกมาเป็นบทเพลงให้ สุนารี ราชสีมา ขับร้องใส่อารมณ์เพลง
ผสมผสานกับน้ําเสียง ลีลาและจังหวะนั้นมีลักษณะเด่นชัดอยู่อย่างหนึ่ง คือ บทเพลงที่ได้ความนิยมสูง        
ในแต่ละเพลง มักเป็นเพลงที่ใช้ภาษาภาพพจน์ประกอบกับมีลีลาการใช้ถ้อยคําภาษา จังหวะ และ
น้ําเสียงของผู้ร้อง รวมทั้งภาพพจน์ยังช่วยส่งเสริมให้บทเพลงนั้นมีความไพเราะและมีความหมาย         



ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ชวนให้ผู้ฟังเข้าถึงอารมณ์ ความรู้สึก และยังเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยส่งเสริมให้
อนุรักษ์วัฒนธรรมทางภาษาของชนชาติไทยให้แพร่หลายและเจริญงอกงามสืบไป 

ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาการใช้ภาษาภาพพจน์ท่ีปรากฏในผลงานเพลงของสุนารี ราชสีมา คณะผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 

๑. ผู้ท่ีสนใจสามารถศึกษาการใช้กลวิธีการประพันธ์รูปแบบอื่นๆ เช่น การใช้ภาษาถิ่นการยืม
คําภาษาต่างประเทศการใช้คําสแลงการใช้โวหารเป็นต้น 

๒. ผู้ท่ีสนใจสามารถศึกษาการใช้ภาพพจน์ในวรรณกรรมประเภทอื่นๆ เช่น วรรณคดีนวนิยาย 
เรื่องสั้นหรือเพลงประเภทอื่นๆ นอกเหนือจากเพลงลูกทุ่ง 
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การศึกษาวิเคราะห์การเขียนคําศพัท์ในนิตยสารวนัรุ่นI like* 

วิปัศย์ บุญอ่วม, วราพล  พรามพิทักษ์ และ วีระชัย  ยอดเถื่อน 
สาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาวิเคราะห์การเขียนคําศัพท์ในนิตยสารวัยรุ่นมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาวิเคราะห์การ
เขียนคําศัพท์ในนิตยสาร I like พบคําศัพท์ท้ังหมด ๑๓๖ คํา สามารถวิเคราะห์ได้เป็น ๒ ลักษณะ คือ  
๑.เขียนถูกตามอักขรวิธี แบ่งย่อยออกเป็น ๑.๑คําทับศัพท์ ปรากฏคําศัพท์ ๗๑ คํา ๑.๒คําศัพท์วัยรุ่น
สร้างใหม่ ปรากฏคําศัพท์ ๔๐ คํา รวมคําศัพท์ท่ีเขียนถูกตามอักขรวิธีท้ังหมด ๑๑๑ คํา ๒.เขียนผิด
อักขรวิธี แบ่งย่อยออกเป็น ๒.๑คําศัพท์ท่ีเลียนเสียงพูด ปรากฏคําศัพท์ ๑๙ คํา ๒.๒คําศัพท์ท่ีผิดจาก
คําศัพท์เดิม ปรากฏคําศัพท์ ๖ คํา รวมคําศัพท์ท่ีเขียนผิดอักขรวิธีท้ังหมด ๒๕ คําผลการศึกษาคําศัพท์ 
ในนิตยสารวัยรุ่น พบว่าคําศัพท์ส่วนใหญ่มาจากการยืมภาษาต่างประเทศ ในรูปแบบของการเขียนทับ
ศัพท์จากภาษาอังกฤษมากท่ีสุด แสดงให้เห็นคําทับศัพท์ท่ีมาจากภาษาอังกฤษได้รับความนิยม
เนื่องจากว่าภาษาอังกฤษได้เข้ามามีบทบาทต่อคนไทยอย่างมากนอกจากนั้นยังพบคําศัพท์ท่ีเลียน
เสียงพูดและคําศัพท์ม่ีเกิดจากการประสมคําระหว่างคําภาษาไทยกับคําทับศัพท์ภาษาอังกฤษเป็น 
จํานวนมาก 

ความสําคัญ  :   การเขียนคําศัพท์, นิตยสารวัยรุ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
*งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาระเบียบวิจัยทางภาษาไทย โดยมีอาจารย์ปฐมพงษ์  สุขเล็ก เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 



บทนํา 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

ภาษาเป็นถ้อยคําท่ีมนุษย์ใช้ติดต่อสื่อสารกันในชีวิตประจําวันเพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อกันใน
สังคมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน “ภาษาเป็นเครื่องสื่อความหมายระหว่างมนุษย์ให้สามารถกําหนดรู้
ความประสงค์ของกันและกันได้โดยมีระเบียบเสียงของคํา หรือจังหวะเสียงเป็นตัวกําหนด คนท่ีพูด 
ภาษาเดียวกันจะมีความรู้สึกเป็น พวกพ้องเดียวกันและมีความสนิทสนมใกล้ชิดกันเป็นอย่างดี”                
(กําชัย ทองหล่อ, ๒๕๑๕: ๑) 

ภาษาเป็นวัฒนธรรมที่มีความเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ คือ เกิดขึ้น ต้ังอยู่ และเสื่อมสูญไป 
เช่นเดียวกับวัฒนธรรมอื่น ๆ มีภาษาเกิดขึ้นใหม่ไม่ขาดสายตามวิวัฒนาการของสังคมและวัฒนธรรม  
เช่น ภาษาวิชาการ ภาษาเฉพาะวิชาชีพ และภาษาที่ใช้เรียกสิ่งที่เป็นนวัตกรรมต่างๆเป็นต้นการที่ภาษา
ของสังคมมีความแตกต่างกันออกไปนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น เพศ วัย ภูมิหลังทางสังคม 
อาชีพ หรือ ความสนใจ เป็นต้น (สุชาดา เทวะผลิน,๒๕๓๑:๑) ซ่ึงภาษาในที่นี้ได้รวมทั้งภาษาที่ใช้สําหรับ
การพูดและสําหรับการเขียนด้วยท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยต่างๆ 

คําสแลงเป็นลักษณะของภาษาอย่างหนึ่งที่ เกิดขึ้นเฉพาะกลุ่มคนในสังคมใดสังคมหนึ่ง                    
เป็นภาษาที่สร้างสีสัน และสร้างความแปลกใหม่ให้กับภาษา ภาษาสแลงเป็นภาษาที่ เกิดขึ้น                    
และคงอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งเมื่อคงหมดความนิยมแล้วก็จะหายไป และเกิดคําใหม่ ๆ ตามมา ภาษาสแลง
เป็นภาษาที่สะท้อนให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมในช่วงเวลานั้นๆ ได้เป็นอย่างดี 
(จินตนา พุทธเมตะ, ๒๕๔๖: ๕๒) 

จะเห็นได้ว่าเวลาผ่านไปการใช้คําสแลงก็เปลี่ยนไปตามกาลเวลา “คําสแลงเป็นคําเกิดจาก
ความรู้สึกเบื่อในการใช้คําซํ้าแล้วซํ้าอีก คําสแลงยังเป็นสมบัติของคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดเพื่อแสดงความ  
เป็นสมาชิกในกลุ่มและมีระยะเวลาในการใช้คําสแลงไม่นาน”(สุดาพร ลักษณียนาวิน,๒๕๒๕: ๔๐)         
สิ่งท่ีกล่าวมาท้ังหมดสรุปประเด็นได้ดังนี้มนุษย์ได้สร้างสรรค์คําสแลงขึ้นเพื่อหลีกหนีความซํ้าซากจําเจ        
ในการใช้ภาษา เป็นภาษาที่แปลก และช่วยสร้างสีสันในการใช้ภาษาได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นยัง    
แสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของภาษาว่าภาษามีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดบ้าง คําสแลง
เกดิขึ้นจากสถานการณ์ หรือ มาจากเพลงหรือสิ่งของแฟชั่นที่กําลังเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้ 

สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทนิตยสารวัยรุ่นเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ท่ีมีเนื้อหาให้ท้ังความรู้และความบันเทิง         
มี ระบุเวลาออกที่แน่นอน และมีกลุ่มเป้าหมายท่ีชัดเจน สื่อสิ่งพิมพ์ท่ีสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่าย          
ในปัจจุบันมีนิตยสารอยู่หลากหลายประเภทซึ่งแบ่งออกตามความพยายามที่จะสนองความต้องการ            
ข้อมูลข่าวสารของผู้บริโภค เช่น นิตยสารผู้หญิง นิตยสารผู้ชาย นิตยสารเด็ก นิตยสารครอบครัว 
นิตยสารการเมือง นิตยสารธุรกิจ นิตยสารศิลปะและวัฒนธรรม และนิตยสารบันเทิงซ่ึงมีหลายประเภท
ให้ผู้อ่านได้เลือกตามความชอบของแต่ละคน 



ด้วยเหตุผลของภาษาด้านการเขียนคําศัพท์ ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงและปรับเปลี่ยนตามปัจจัย
ต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่น คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาวิเคราะห์ การเขียนคําศัพท์
ในนิตยสารวัยรุ่น ในกลุ่มคําศัพท์  ท่ีมีอักขรวิธีการเขียนที่แตกต่างไปจากมาตรฐานว่ามีการเขียนคําศัพท์ 
ท่ีแตกต่างไปจากอักขรวิธีต่าง ๆ อย่างไร 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
ศึกษาวิเคราะห์การเขียนคําศัพท์ในนิตยสารวัยรุ่น 

ขั้นตอนการศึกษา 
๑.ขั้นเตรียมการ 
  ๑.๑ รวบรวมนิตยสาร I like จํานวน ๒ เล่ม ต้ังแต่เดือน ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึงเดือน     
        มกราคม ๒๕๕๗ 

๑.๒ สํารวจการเขียนคําศัพท์ในนิตยสารวัยรุ่น 
๒.เก็บข้อมูล 

๒.๑ รวบรวมเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเขียนคําศัพท์และนิตยสารวัยรุ่น 
๒.๒ รวบรวมคําศัพท์ในนิตยสารวัยรุ่นที่มีอักขรวิธีการเขียนที่แตกต่างไปจาก 

       มาตรฐาน            
๓.วิเคราะห์ข้อมูล 

๓.๑ ศึกษาวิเคราะห์การเขียนคําศัพท์ในนิตยสารวัยรุ่น 
๔.สรุปและอภิปรายผล 

๔.๑ สรุปและอภิปรายผลในแบบการพรรณนาวิเคราะห์ 

ศึกษาวิเคราะห์การเขียนคําศัพท์ในนิตยสารวันรุ่น  
 ในปัจจุบัน มีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างมาก ทําให้มีความสะดวกในการใช้ชีวิตประจําวัน 
รวมทั้งการสื่อสาร วัยรุ่นในประเทศไทยยุคใหม่บางกลุ่มได้สร้างค่านิยมท่ีใหม่ มาใช้ คือการใช้ภาษาไทย
ท่ีผิดจากคําเดิม จึงทําคําบางคําในภาษาไทยเปลี่ยนแปลงไป เยาวชนรุ่นหลังๆ จึงใช้ภาษาไทย            
ไม่ถูกต้อง วัยรุ่นเป็นวัยท่ีมีการสื่อสารกันมากและมีรูปแบบการสื่อสารที่ทันสมัย และมีความหมาย
เฉพาะกลุ่ม วัยรุ่นจึงขาดการคํานึงถึงความถูกต้องเหมาะสมของภาษาที่ใช้ให้เหมาะกับโอกาสและ           
บุคคล เช่น การพูดกับผู้ใหญ่ การพูดในที่สาธารณะที่มิใช่เฉพาะกลุ่มของตน หรือการพูดติดต่อที่เป็น
ทางการควรใช้ถ้อยคําท่ีไพเราะและใช้ภาษาที่ถูกต้องเหมาะสม  

นอกจากนี้นิตยสารยังเป็นสื่อกลางถ่ายทอดวัฒนธรรมให้แก่วัยรุ่นว่าตนอยู่ในสังคมใด             
และในสังคมนั้นมีวัฒนธรรมอย่างไร จะต้องปฏิบัติตนอย่างไร รวมท้ังสร้างความตระหนักให้แก่ผู้รับสาร



ว่าตัวตนของเขาเหมาะกับวัฒนธรรมแบบใด เช่น วัยรุ่นรู้สึกต่อต้านกระแสต่างๆ ท่ีไม่ใช่ตัวตนของเขา
และเลือกที่จะรับอิทธิพลจากต่างประเทศ โดยเขาจะเลือกรับสื่อที่เป็นทางเลือกใหม่ๆ เช่น นิตยสาร
ทางเลือก ท่ีตอบสนองความเป็นตัวตนหรือความเป็นอัตลักษณ์ส่วนบุคคล นิตยสารวัยรุ่นจึงใช้ถ้อยคํา
การเขียน รวมถึงสํานวนที่ต้องการเจาะจงไปถึงกลุ่มวัยรุ่น ซ่ึงมีลักษณะการเขียนคําศัพท์ท่ีมีลักษณะ
เฉพาะตัว สามารถรวบรวมคําศัพท์ได้หมด 136 คํา โดยวิเคราะห์การเขียนคําศัพท์ แบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ         
คือ ๑.เขียนถูกตามอักขรวิธี ๒.เขียนผิดอักขรวิธี ดังนี้ 

๑. เขียนถูกตามอักขรวิธี หมายถึง การเขียนคําศัพท์ถูกต้องตามการเขียนในพจนานุกรม          
จะไม่มีการเพิ่ม หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบคําศัพท์ให้ผิดไปจากคําศัพท์เดิม เขียนถูกต้องตามพจนานุกรม 
ปรากฏคําศัพท์ ๑๑๑ คํา โดยสามารถแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้ 
  ๑.๑ คําทับศัพท์ หมายถึง คําท่ีถ่ายเสียงหรือถ่ายรูป มาจากรูปคําในภาษาอื่น            
และนํามาเขียนในรูปแบบของภาษาเรา เพื่อให้คนที่ใช้สามารถออกเสียงได้ถูกต้อง หรืออย่างน้อย
ใกล้เคียงกับภาษาเดิม คําในภาษาไทยที่มีรากมาจากภาษาอื่นโดยเอามาใช้ท้ังคําซ่ึงการออกเสียงอาจ
เพี้ยนไปจากเดิมเล็กน้อยแต่การเขียนเป็นการเขียนด้วยภาษาไทยซ่ึงการเขียนทับศัพท์ท่ีปรากฏ               
ในนิตยสารวัยรุ่น คือการเขียนคําภาษาไทยท่ีเป็นทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษ ปรากฏคําศัพท์ ๗๑ คํา 
โดยสามารถแบ่งเป็น ๒ ข้อ ดังนี้ 
  ๑.๑.๑ คําทับศัพท์ภาษาอังกฤษ หมายถึง คําท่ีดําเนินการแปลงข้อความจาก          
หรือภาษาหนึ่งไปสู่อีกระบบหนึ่งอย่างมีหลักการ เพื่อให้สามารถเขียนคําในภาษาอังกฤษด้วยภาษา          
และอักษรในภาษานั้น ๆ ได้สะดวก ปรากฏคําศัพท์ ๕๖ คํา ตัวอย่าง เช่น  

๑)  แคร์  ๒) ฮีโร่  ๓) เคลียร์  ๔) โรแมนติก 
  ๕) แฟชั่น  ๖) ชิลๆ  ๗) ซีเรียส  ๘) เซต 
  ๙) สไตล์  ๑๐) ไดโอด ๑๑) เซฟ  ๑๒) โฟกัส 
  ๑๓) สมาร์ท ๑๔) เซ็กซ่ี ๑๕) ดีไซน์ ๑๖) สติกเกอร์ 
  ๑๗) เฟอร์นิเจอร์ ๑๘) อินเลิฟ ๑๙) แฮปปี้ ๒๐) อัพเกรด 
 จากคําศัพท์ท่ีปรากฏในนิตยสารวัยรุ่นพบว่า คําศัพท์ส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มของ คําทับศัพท์
ภาษาอังกฤษ ซ่ึงคําศัพท์ในกลุ่มนี้จะปรากฏ คําศัพท์ท่ีเกี่ยวกับการแสดงอารมณ์ เครื่องสําอาง อุปกรณ์
ของใช้    

๑.๑.๒ คําทับศัพท์ภาษาอังกฤษประสมคําภาษาไทย หมายถึง คําท่ีดําเนินการ
เปลี่ยนแปลงจากภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทย และได้ประสมกับคําภาษาไทย ปรากฏคําศัพท์ ๑๕ คํา 
ตัวอย่าง เช่น 

  ๑) แอ๊บแตก 
แอ๊บ=ภาษาอังกฤษ + แตก=ภาษาไทย 



   ๒) แอ๊บแบ๊ว 
แอ๊บ=ภาษาอังกฤษ + แบ๊ว=ภาษาไทย 

   ๓)ใส่เกียร์หมา 
ใส่=ภาษาไทย + เกียร์=ภาษาอังกฤษ + หมา=ภาษาไทย 

   ๔)พระแสงเลเซอร์  
พระแสง=ภาษาไทย + เลเซอร์=ภาษาอังกฤษ 

   ๕) รักษาฟอร์ม 
รักษา=ภาษาไทย + ฟอร์ม=ภาษาอังกฤษ 

   ๖) เสียเซลล์  
เสีย=ภาษาไทย + เซลล์=ภาษาอังกฤษ 

 จากคําศัพท์ท่ีปรากฏในนิตยสารวัยรุ่นพบว่า คําทับศัพท์ภาษาอังกฤษประสมคําภาษาไทย 
ส่วนใหญ่ จะเป็นคําศัพท์ท่ีเกี่ยวกับการแสดงอารมณ์ และเกี่ยวกับความสวยความงาม  

 ๑.๒ คําศัพท์วัยรุ่นสร้างใหม่ หมายถึง คําศัพท์ท่ีเขียนถูกตามพจนานุกรม แต่อาจไม่
ต้องมีความหมายตรงตามพจนานุกรม ปรากฏคําศัพท์ ๔๐ คํา โดยสามารถแบ่งเป็น ๓ ข้อ ดังนี้ 
   ๑.๒.๑ คําวัยรุ่น หมายถึง คําศัพท์ท่ีเขียนถูกตามหลักการเขียน คําบางคํา
อาจจะ     ไม่มีความหมายปรากฏในพจนานุกรม ซ่ึงวัยรุ่นนิยมนําคําเหล่านี้มาใช้สื่อสารกัน ปรากฏ
คําศัพท์ ๑๘ คํา ตัวอย่างเช่น 
   ๑) ปิ๊งปั๊ง หมายถึง การแอบชอบ แอบรัก บุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
    ตัวอย่างบริบท คือ วันนี้ฉันรู้สึก ปิ๊งปั๊ง เมื่อได้พบกับเขาผู้นั้น 
   ๒) กิ๊ก หมายถึง ความสัมพันธ์ท่ีไม่ใช่แฟน แต่เป็นมากกว่าเพื่อน 
    ตัวอย่างบริบท คือ กิ๊ก เธอคนนี้หล่อจัง 
   ๓) กั๊ก หมายถึง ไม่อยากเลือก หรือเก็บเอาไว้เผื่อเลือก 
    ตัวอย่างบริบท คือ นี่เธอจะ กั๊ก ความรู้ฉันหรอ 

๔) โสดกิ๊ง หมายถึง พึ่งจะโสดใหม่ๆ 
    ตัวอย่างบริบท คือ คําทํานายของคน โสดกิ๊ง 
   ๕) ง้องแง้ง หมายถึงการกระทําท่ีเหมือนเด็กๆ  

 ตัวอย่างบริบท คือ เธอชอบทําตัว ง้องแง้ง เหมือนเด็กๆ นี่ไง  
 ฉันถึงไม่รักเธอ 

   ๖) ซกมก หมายถึง สกปรก 
    ตัวอย่างบริบท คือ ดูหมอนั่นสิ ทําตัว ซกมก จริงๆ 



 จากคําศัพท์ท่ีปรากฏในนิตยสารวัยรุ่นพบว่า คําวัยรุ่นส่วนใหญ่จะเป็นคําท่ีเกี่ยวกับการแสดง
ความรู้สึก การแสดงกริยา หรือการกระทําต่างๆ  
   ๑.๒.๒ กลุ่มคําวัยรุ่น หมายถึง กลุ่มคําศัพท์ท่ีเขียนถูกตามหลักการเขียน 
กลุ่มคําบางคําอาจ จะไม่มีความหมายปรากฏในพจนานุกรม ซ่ึงวัยรุ่นนิยมนํากลุ่มคําเหล่านี้มาใช้          
สื่อสารกัน ปรากฏคําศัพท์ ๑๖ คํา ตัวอย่างเช่น 
   ๑) สบายบรื๋อ หมายถึง สบายมาก 
    ตัวอย่างบริบท คือ เจองานแบบนี้ สบายบรื๋อเลย 
   ๒) เก่งขั้นเทพ หมายถึง เก่งมาก 
    ตัวอย่างบริบท คือ นายนี่ เก่งขั้นเทพ จริงๆ 
   ๓) หล่อสะบัดช่อ หมายถึง หล่อมาก 
    ตัวอย่างบริบท คือ ดูพี่คนนั้นสิ หล่อสะบัดช่อ ไปเลย 

๔)หล่อลากไส้ หมายถึง หล่อมาก 
    ตัวอย่างบริบท คือ นั่นนายคนนั้นดู หล่อลากไส้ มาก 
   ๕)นั่งจุ้มปุ๊ก หมายถึง นั่งนิ่งเฉย ไม่คิดจะทําอะไรเลย 
    ตัวอย่างบริบท คือ ทําไมมา นั่งจุ้มปุ๊ก อยู่ตรงนี้ล่ะ 
   ๖) เหวี่ยงวีนง่าย หมายถึง ชอบเอาแต่ใจ ชอบโวยวาย 
    ตัวอย่างบริบท คือ เจองานแบบนี้ อารมณ์ไม่ดี ทําให้ฉัน เหวี่ยงวีนง่าย 
 จากคําศัพท์ท่ีปรากฏในนิตยสารวัยรุ่นพบว่า กลุ่มคําวัยรุ่นเหล่านี้ ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคํา        
ท่ีเกี่ยวกับความสามารถ รูปรา่ง หน้าตาท่ีดูดี และการแสดงอารมณ์ 
   ๑.๒.๓ คําอุทานวัยรุ่น หมายถึง คําศัพท์อุทานที่เขียนถูกตามหลักการ
เขียน คําอุทานบางคําในกลุ่มนี้ จะไม่มีความหมายปรากฏในพจนานุกรม ซ่ึงวัยรุ่นนิยมนําคําอุทาน
เหล่านี้มาใช้สื่อสารกัน ปรากฏคําศัพท์ ๖ คํา ดังนี้ 
   ๑) อุ๊ต๊ะ! หมายถึง การใช้แสดงอารมณ์ประหลาดใจ 
    ตัวอย่างบริบท คือ อุ๊ต๊ะ! วันนี้ทําไมเธอดูสวยจัง   
   ๒) ต่ึงโป๊ะ! หมายถึง การใช้แสดงอารมณ์สนุกสนาน เฮฮา 
    ตัวอย่างบริบท คือ ต่ึงโป๊ะ! ยัยนั่นแต่งตัวตลกดีแท้  
   ๓) อ้าก! หมายถึง การใช้แสดงอารมณ์ตกใจ 
    ตัวอย่างบริบท คือ อ้าก! เขาผวา กระโดดออก 
   ๔) ย้าก! หมายถึง การใช้แสดงอารมณ์ตกใจ 
    ตัวอย่างบริบท คือ ย้าก! ไม่นะ อย่าทําฉันนะ 
   ๕) อ๊อย! หมายถึง การใช้แสดงอารมณ์เหนื่อยล้า อ่อนแรง 



    ตัวอย่างบริบท คือ อ๊อย! วันนี้เจอแต่งานหนักๆ  
   ๖) เฮือก! หมายถึง การใช้แสดงอารมณ์ตกใจ ไม่น่าเชื่อ  
    ตัวอย่างบริบท คือเฮือก! ไม่คิดเลย ว่าเธอจะเป็นคนแบบนี้ 
 จากคําศัพท์ท่ีปรากฏในนิตยสารวัยรุ่นพบว่า คําอุทานวัยรุ่นส่วนใหญ่จะใช้แสดงอารมณ์ตกใจ 
ประหลาดใจ นอกนั้นจะเป็นการแสดงอารมณ์สนุกสนาน และเหนื่อยล้า อ่อนแรง  

ในระหว่างภาษาพูดกับภาษาเขียนนั้น ปัญหาท่ีพบมากที่สุดก็น่าจะเป็นภาษาเขียน ว่าควรจะ
เขียนให้ถูกอย่างไรตามพจนานุกรม ในการพูดนั้นแม้จะพูดผิดเพี้ยนกันไปบ้างก็พอฟังเข้าใจ แต่ใน          
ด้านการเขียนนั้นสะท้อนให้เห็นว่าผู้เขียนใช้ภาษาถูกต้องตามอักขรวิธีของภาษาไทยหรือไม่จะเห็นได้ว่า
ภาษาไทยของเราทุกคนนับวันก็ย่ิงมีคนเขียนคําศัพท์ถูกต้องน้อยลงทุกที  

๒.เขียนผิดอักขรวิธี หมายถึง การเขียนคําศัพท์แบบผิดอักขรวิธี มีการเพิ่ม หรือเปลี่ยนแปลง
รูปแบบคําศัพท์ให้ผิดไปจากในพจนานุกรม ปรากฏคําศัพท์ ๒๕ คํา โดยสามารถแบ่งเปน็ ๒ กลุ่ม ดังนี้ 
  ๒ .๑คําศัพท์ที่ เลียนเสียงพูด หมายถึง คําศัพท์ ท่ี วิ ธีการเขียนไม่ปรากฏใน
พจนานุกรม แต่จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของคําศัพท์เดิม ด้วยการเลียนเสียงพูด ปรากฏคําศัพท์       
๑๙ คํา ดังนี้ 
   ๑)ปรบัเปลี่ยนพยัญชนะ ปรากฏคําศัพท์ ๕คําดังนี้ 

- แย้ว เปลี่ยนไปจากคําว่า แล้ว  
    เกิดจากการเปลี่ยนพยัญชนะ จากพยัญชนะ ล เป็น ย 

- กรู เปลี่ยนไปจากคําว่า กู 
    เกิดจากการเพิ่มพยัญชนะควบกล้ํา 

- อร๊าย! เปลี่ยนไปจากคําว่า อ๊าย! 
    เกิดจากการเพิ่มพยัญชนะควบกล้ํา 
    - แปร๊ด เปลี่ยนไปจากคําว่า แป๊ด 
    เกิดจากการเพิ่มพยัญชนะควบกล้ํา 

- น่าฮัก เปลี่ยนไปจากคําว่า น่ารัก 
    เกิดจากการเปลี่ยนพยัญชนะ จากพยัญชนะ ร เป็น ฮ 
   ๒) ปรับเปลี่ยนสระ ปรากฏคําศัพท์ ๗ คํา ดังนี้ 

- เมิง เปลี่ยนไปจากคําว่า มึง 
    เกิดจากการเปลี่ยนสระ จากสระอึ เป็น สระเออ 

- ดีกว่าเย้อ เปลี่ยนไปจากคําว่า ดีกว่าเยอะ 
    เกิดจากการเปลี่ยนสระ จากสระเออะ เป็น สระเออ 

- ยัยโก๊ะ เปลี่ยนไปจากคําว่า ยายโก๊ะ 



เกิดจากการเปลี่ยนสระ จากสระอา เปลี่ยนเป็นใช้ ไม้หันอากาศ
แทน(เสียงสั้นลง) 
- ยัยบ๊อง เปลี่ยนไปจากคําว่า ยายบ๊อง 

 เกิดจากการเปลี่ยนสระ จากสระอา เปลี่ยนเป็นใช้ ไม้หันอากาศ 
 แทน(เสียงสั้นลง) 

    -ยัยติงต๊อง เปลี่ยนไปจากคําว่า ยายติงต๊อง 
    เกิดจากการเปลี่ยนสระ จากสระอา เปลี่ยนเป็นใช้ ไม้หันอากาศ 
    แทน(เสียงสั้นลง) 
    - ยัยเพิ้ง เปลี่ยนไปจากคําว่า ยายเพิ้ง 
    เกิดจากการเปลี่ยนสระ จากสระอา เปลี่ยนเป็นใช้ ไม้หันอากาศ 
    แทน(เสียงสั้นลง) 
    - ลูกเพ่ เปลี่ยนไปจากคําว่า ลูกพี่ 
    เกิดจากการเปลี่ยนสระ จากสระอี เป็น สระเอ 

๓)ปรับเปลี่ยนวรรณยุกต์ ปรากฏคําศัพท์ ๔ คํา ดังนี้ 
- เค้า เปลี่ยนไปจากคําว่า เขา 
เกิดจากการเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ จากเสียงจัตวาเป็นเสียงตรี 

 (และจึงแปลงรูปพยัญชนะ จากพยัญชนะ ข เป็น ค) 
    - เหลือเกิ๊น เปลี่ยนไปจากคําว่า เหลือเกิน 
    เกิดจากการเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ จากเสียงสามัญ เป็นเสียงตรี 
    - เจ็บแปล๊บๆ เปลี่ยนไปจากคําว่า เจ็บแปลบๆ 
    เกิดจากการเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ จากเสียงเอก เป็นเสียงตรี 

- ได้เล้ย เปลี่ยนไปจากคําว่า ได้เลย 
    เกิดจากการเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ จากเสียงสามัญ เป็น เสียงตรี 
   ๔) ปรับเปลี่ยนวรรณยุกต์และสระ ปรากฏคําศัพท์ ๓ คํา ดังนี้ 

- ม้ัย เปลี่ยนไปจากคําว่า ไหม 
เกิดจากการเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ จากเสียงจัตวาเป็นเสียงตรี 

 (และจึงแปลงรูปสระ จากสระไอ เปลี่ยนเป็นใช้ไม้หันอากาศแทน) 
- จ๊วบปาก เปลี่ยนไปจากคําว่า จูบปาก 
เกิดจากการเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ จากเสียงเอก เป็นเสียงตรี 

 และเปลี่ยนสระ จากสระอู เป็น สระอัว 
 



    - ท่ีซู๊ด เปลี่ยนไปจากคําว่า ท่ีสุด 
เกิดจากการเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ จากเสียงเอก เป็นเสียงตรี 

 และเปลี่ยนสระ จากสระอุ เป็น สระอู 
 จากคําศัพท์ท่ีปรากฏในนิตยสารวัยรุ่นพบว่า คําศัพท์ท่ีเลียนเสียงพูด ส่วนใหญ่จะมาจาก          
กลุ่มของปรับเปลี่ยนสระมากที่สุด ตามมาด้วยปรับเปลี่ยนพยัญชนะ ปรับเปลี่ยนวรรณยุกต์                   
และปรับเปลี่ยนวรรณยุกต์และสระ  
  ๒.๒ คําศัพท์ที่ผิดจากคําศัพท์เดิม  หมายถึง  คําศัพท์ท่ีวิธีการเขียนไม่ปรากฏใน
  พจนานุกรม แต่จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของคําศัพท์เดิมท่ีมีอยู่แล้วปรากฏ
คําศพัท์ ๖ คํา ดังนี้ 

๑)ปรับเปลี่ยนพยัญชนะ ปรากฏคําศัพท์ ๕ คําดังนี้ 
    - เลิด เปลี่ยนไปจากคําว่า เลิศ 
    เกิดจากการเปลี่ยนตัวสะกด จาก ศ เป็น ด 
    - แรงส์ เปลี่ยนไปจากคําว่า แรง 
    เกิดจากการเพิ่มตัวการันต์ ส ขึ้นมา 
    - ช่างแม่ม เปลี่ยนไปจากคําว่า ช่างแม่ 
    เกิดจากการเพิ่มตัวสะกดตัว มขึ้นมา 
    - เขิล เปลี่ยนไปจากคําว่า เขิน 
    เกิดจากการเปลี่ยนตัวสะกด จาก น เป็น ล 
    -คับป๋ม เปลี่ยนไปจากคําว่า ครับผม 

เกิดจากการตัดพยัญชนะควบกล้ําออก และเปลี่ยนพยัญชนะ 
จาก ผ เป็น ป 

๒) ปรับเปลี่ยนวรรณยุกต์ ปรากฏคําศัพท์ ๑ คํา ดังนี้ 
- ได้เล้ย เปลี่ยนไปจากคําว่า ได้เลย 

    เกิดจากการเปลี่ยนเสียงวรรณยกุต์ จากเสียงสามัญ เป็น เสียงตรี 
 จากคําศัพท์ท่ีปรากฏในนิตยสารวัยรุ่นพบว่า คําศัพท์ท่ีมีวิธีการเขียนที่แตกต่างไปจากคําศัพท์
เดิม ส่วนใหญ่จะมาจากกลุ่มของปรับเปลี่ยนพยัญชนะ มากกว่า ปรับเปลี่ยนวรรณยุกต์ 
 การเขียนผิดอักขรวิธีของคําศัพท์ท่ีปรากฏในนิตยสารวัยรุ่นนั้น ส่วนใหญ่มากจากการเขียน
คําศัพท์เลียนเสียงพูด ซ่ึงเป็นเสียงธรรมชาติมากกว่าเสียงในคําศัพท์ ท่ีปรากฏในพจนานุกรม                 
และนอกจากนี้คือ การจงใจเขียนคําศัพท์ท่ีผิดไปจากคําศัพท์เดิม 

การใช้ภาษาไทยที่ไม่ถูกต้อง ของวัยรุ่นเป็นสิ่งที่จะทําให้ภาษาไทยเกิดการเปลี่ยนแปลง            
ซ่ึงจะเห็นได้จากที่วัยรุ่นใช้สื่อสารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เช่น คําว่า“ม้ัย(ไหม) ครับผม(คับป๋ม)” 



เพราะคําเหล่านี้อาจจะ ทําให้พิมพ์ง่าย สื่อสารกันได้เร็ว แต่หากคิดอีกมุมหนึ่ง การที่ใช้ภาษาไทยหนึ่งคํา 
สามารถเขียนได้หลายแบบ เพราะภาษาไทยมีพยัญชนะที่ออกเสียงเหมือนกัน มีสระที่เสียงคล้ายกัน           
จึงทําให้สามารถเขียนออกมาได้หลายแบบ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า ภาษาไทยสามารถดัดแปลง เปลี่ยนแปลง
คําได้หลากหลาย โดยที่ความหมายเหมือนเดิม ทําให้ความเปลี่ยนแปลงทางภาษาที่มีความซับซ้อน        
และทําให้วัยรุ่นนิยมใช้ภาษาไทยท่ีมีความละเอียดและกว้างจากความหมายเดิมมีมากขึ้น ภาษาไทยจึง
ถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ท่ีสําคัญของประเทศไทย ถึงแม้จะเป็นไปตามกระแสทางวัฒนธรรมและการ
ดํารงชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันและอนาคต แต่การช่วยกันอนุรักษ์ ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยท่ีถูกต้อง          
จะช่วยให้ภาษาไทยที่เป็นภาษาประจําชาติกลับมาคงความสวยงามและมีความหมายอย่างถูกต้อง 
เหมือนในอดีต   

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
สรุป 

จากการศึกษาวิเคราะห์คําศัพท์ในนิตยสารวัยรุ่นพบคําศัพท์จํานวน ๑๓๖ คํา ท่ีพบจาก
แหล่งข้อมูลคือนิตยสาร I like จํานวน ๒ ฉบับ มีวัตถุประสงค์ คือ ศึกษาวิเคราะห์การเขียนคําศัพท์ใน
นิตยสารวัยรุ่น สามารถวิเคราะห์ได้ออกเป็น ๒ ลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
 ๑. เขียนถูกตามอักขรวิธี หมายถึง การเขียนคําศัพท์ถูกต้องตามการเขียนในพจนานุกรม            
จะไม่มีการเพิ่ม หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบคําศัพท์ให้ผิดไปจากคําศัพท์เดิม เขียนถูกต้องตามพจนานุกรม 
ปรากฏคําศัพท์ ๑๑๑ คํา โดยสามารถแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้ 
  ๑.๑ คําทับศัพท์ หมายถึง คําท่ีถ่ายเสียงหรือถ่ายรูป มาจากรูปคําในภาษาอื่น          
และนํามาเขียนในรูปแบบของภาษาเรา เพื่อให้คนที่ใช้สามารถออกเสียงได้ถูกต้อง หรืออย่างน้อย
ใกล้เคียงกับภาษาเดิม คําในภาษาไทยที่มีรากมาจากภาษาอื่นโดยเอามาใช้ท้ังคําซ่ึงการออกเสียงอาจ
เพี้ยนไปจากเดิมเล็กน้อยแต่การเขียนเป็นการเขียนด้วยภาษาไทยซึ่งการเขียนทับศัพท์ท่ีปรากฏใน
นิตยสารวัยรุ่น คือการเขียนคําภาษาไทยท่ีเป็นทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษ ปรากฏคําศัพท์            
๗๑ คํา โดยสามารถแบ่งเป็น ๒ ข้อ ดังนี้ 
   ๑.๑.๑ คําทับศัพท์ภาษาอังกฤษ หมายถึง คําท่ีดําเนินการแปลงข้อความ
จากระบบการเขียนหรือภาษาหนึ่งไปสู่อีกระบบหนึ่งอย่างมีหลักการ เพื่อให้สามารถเขียนคําใน
ภาษาอังกฤษด้วยภาษาและอักษรในภาษานั้น ๆ ได้สะดวก ปรากฏคําศัพท์ 56 คํา  
   ๑.๑.๒ คําทับศัพท์ภาษาอังกฤษประสมคําภาษาไทย หมายถึง คําท่ี
ดําเนินการเปลี่ยนแปลงจากภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทย และได้ประสมกับคําภาษาไทย และปรากฏ
คําศัพท์ ๑๕ คํา  



  ๑.๒ คําศัพท์วัยรุ่นสร้างใหม่ หมายถึง คําศัพท์ท่ีเขียนถูกตามพจนานุกรม แต่อาจ
ไม่ต้องมีความหมายตรงตามพจนานุกรม ปรากฏคําศัพท์ ๔๐ คํา โดยสามารถแบ่งเป็น ๓ ข้อ ดังนี้ 
   ๑.๒.๑ คําวัยรุ่น หมายถึง คําศัพท์ท่ีเขียนถูกตามหลักการเขียนคําบางคํา
อาจจะไม่มีความหมายปรากฏในพจนานุกรม ซ่ึงวัยรุ่นนิยมนําคําเหล่านี้มาใช้สื่อสารกัน และปรากฏ
คําศัพท์ ๑๘ คํา   
   ๑.๒.๒ กลุ่มคําวัยรุ่น หมายถึง กลุ่มคําศัพท์ท่ีเขียนถูกตามหลักการเขียน 
กลุ่มคําบางคําอาจจะไม่มีความหมายปรากฏในพจนานุกรม ซ่ึงวัยรุ่นนิยมนํากลุ่มคําเหล่านี้มาใช้สื่อสาร
กัน ปรากฏคําศัพท์ ๑๖ คํา 
   ๑.๒.๓ คําอุทานวัยรุ่น หมายถึง คําศัพท์อุทานที่เขียนถูกตามหลักการ
เขียน คําอุทานบางคําในกลุ่มนี้ จะไม่มีความหมายปรากฏในพจนานุกรม ซ่ึงวัยรุ่นนิยมนําคําอุทาน
เหล่านี้มาใช้สื่อสารกัน ปรากฏคําศัพท์ ๖ คํา  
 ๒.เขียนผิดอักขรวิธี หมายถึง การเขียนคําศัพท์แบบผิดอักขรวิธี มีการเพิ่ม หรือเปลี่ยนแปลง
รูปแบบคําศัพท์ให้ผิดไปจากในพจนานุกรม ปรากฏคําศัพท์ ๒๕ คํา โดยสามารถแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้ 
  ๒ .๑คําศัพท์ที่ เลียนเสียงพูด หมายถึง คําศัพท์ ท่ี วิ ธีการเขียนไม่ปรากฏใน
พจนานุกรม แต่จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของคําศัพท์เดิม ด้วยการเลียนเสียงพูด ปรากฏคําศัพท์    
๑๙ คํา 
  ๒.๒ คําศัพท์ท่ีผิดจากคําศัพท์เดิม หมายถึง คําศัพท์ท่ีวิธีการเขียนไม่ปรากฏใน
พจนานุกรม แต่จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของคําศัพท์เดิมท่ีมีอยู่แล้ว ปรากฏคําศัพท์ ๖ คํา 
 จากการศึกษาคําศัพท์นอกจากจะให้ความรู้ในด้านการเขียนคําศัพท์ในนิตยสารวัยรุ่นแล้วยัง
แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างคําศัพท์กับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในสังคม เช่น คําศัพท์ ท่ีพบใน
งานวิจัยพบคําว่า โปรโมชั่น อัพเกรด เซ็กซ่ี ไฮโซ ง้องแง้งลั้ลลา บ่องตง เป็นต้น ซ่ึงช่วยสะท้อนให้เห็นถึง
ภาพสังคม เศรษฐกิจ การติดต่อกับต่างประเทศและเหตุการณ์ท่ีกําลังเป็นที่สนใจของคนในสังคมได้
เช่นกัน 

อภิปรายผลการวิจัย 
คําศัพท์ท่ีรวบรวมได้ในงานวิจัยครั้งนี้ ปรากฏคําศัพท์ท้ังหมด ๑๓๖ คํา ผลการวิเคราะห์พบ

คําศัพท์ท่ีเขียนถูกอักขรวิธี ๑๑๑ คํา และเขียนผิดอักขรวิธี ๒๕ คํา จากผลการวิจัยพบว่า คําศัพท์ท่ีพบ
มากท่ีสุดคือ คําทับศัพท์มีท้ังหมด ๗๑ คํา แสดงให้เห็นว่าคําทับศัพท์ท่ีมาจากภาษาอังกฤษได้รับความ
นิยมเนื่องจากว่าภาษาอังกฤษได้เข้ามามีบทบาทต่อคนไทยเป็นอย่างมาก 

การนําคําเดิมท่ีมีอยู่แล้วมาส่ือความหมายใหม่ ท้ังในลักษณะการเปลี่ยนแปลงเสียงสระ          
เสียงวรรณยุกต์ พยัญชนะ การเปลี่ยนแปลงทางความหมาย รวมทั้งการประสมคําขึ้นใหม่เพื่อสื่อถึง
ความหมายที่แตกต่างไปจากเดิม ด้วยเหตุท่ีคําศัพท์มีการนําคําท่ีมีอยู่ แล้วมาส่ือความหมายใหม่ ทําให้



สามารถเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของภาษาได้เป็นอย่างดี คือ ภาษาไม่ต้องมีความหมายท่ีตายตัว 
ความหมายของคําศัพท์นั้นจะขึ้นอยู่กับบริบทเป็นส่วนสําคัญ 

การศึกษาวิ เคราะห์การเขียนคําศัพท์ในนิตยสารวัยรุ่น สามารถแสดงให้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงของภาษาในขณะนี้ สังคมไทยเป็นสังคมที่เปิดกว้างมากข้ึนและมีการสร้างคําศัพท์เพื่อ        
ใช้สื่อเฉพาะกลุ่ม  

ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาคําศัพท์ในนิตยสาร I like คณะผู้วิจัยพบว่าคําศัพท์ยังมีสิ่งที่ควรศึกษาเพิ่มเติม

อีกและยังมีมุมมองท่ีน่าสนใจอีกหลายเรื่อง เช่น 
๑. จากการศึกษาคําศัพท์ในนิตยสาร I like คณะผู้วิจัยมีความคิดเห็นเพิ่มเติมว่าควรศึกษา

คําศัพท์ในนิตยสารเล่มอื่นๆ เช่น SPICE จะได้ทราบถึงการใช้คําศัพท์ท่ีแตกต่างกัน 
 ๒. จากการศึกษาคําศัพท์ในนิตยสาร I like คณะผู้วิจัยมีความคิดเห็นเพิ่มเติมว่าควรศึกษา
เปรียบเทียบคําศัพท์ในช่วงเวลาที่ต่างกัน เช่น สมัยอดีตกับสมัยปัจจุบัน จะได้ทราบถึงวิวัฒนาการการ
เปลี่ยนแปลงของคําศัพท์ และวัฒนธรรมในช่วงเวลานั้นด้วย 
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องค์ประกอบหลักของบทความวิชาการทางวรรณกรรม 

ภัครพล  แสงเงิน* 
อาจารย์สาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 
 ในปัจจุบันการเขียนบทความวิชาการทางวรรณกรรมเป็นศาสตร์และศิลป์อย่างหนึ่ง                   
ท่ีแตกต่างจากการเขียนบทความทางวิชาการในศาสตร์อื่นโดยเฉพาะสายวิทยาศาสตร์ท่ีมีผลสรุป
ออกมาที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม (Concrete) การเขียนบทความวิชาการทางวรรณกรรมเป็นศาสตร์หนึ่งที่
อยู่ในสาขาการวิจัยแบบมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Human and Social Science) เป็นการ
ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพที่ต้องอาศัยการอ่านเป็นแหล่งข้อมูลสําคัญแล้ว เสนอผลของการศึกษานั้นผ่าน
การบรรยายเชิงพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) ซ่ึงต้องอาศัยประสบการณ์และความสนใจ
เป็นหลัก ผลท่ีได้จากการศึกษาวิจัยในบทความวิชาการทางวรรณกรรมจึงค่อนข้างอยู่ในรูปแบบเชิง
นามธรรม (Abstract) ความเป็นนามธรรมนี้เองจึงทําให้การวิจัยศึกษาทางวรรณกรรมไม่ค่อยเป็นที่
ยอมรับทางคุณภาพเท่าท่ีควรเพราะผลการศึกษาเป็นนามธรรม๑ 
 แต่หากเรามองในอีกด้านหนึ่ง การศึกษาวิจัยทางวรรณกรรมนั้น เป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นไปสู่
ตัวบทวรรณกรรมอันเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นจากความคิด ประสบการณ์ผ่านตัวหนังสือที่สะท้อน
ออกมาให้เราได้เห็น ดังนั้นผู้เขียนเห็นว่า การศึกษาวิจัยทางวรรณกรรมนั้นเป็นปัจจัยสําคัญที่ช่วยทําให้
เราทราบถึงแง่คิดบางอย่างที่ผู้แต่งวรรณกรรมเรื่องนั้นๆ ซ่อนไว้และไม่ได้บอกอย่างตรงไปตรงมา 
นักวิจัยทางวรรณกรรมจึงมีหน้าท่ีสําคัญในการสื่อสิ่งที่ผู้แต่งซ่อนไว้เพื่อเปิดเผยและเป็นประโยชน์ต่อ
คนทั่วไปในวงกว้าง 
 ดังนั้นผู้เขียนเห็นว่า การวิจัยศึกษาทางวรรณกรรมเป็นเรื่องที่สําคัญที่จะต้องมีศาสตร์ในการ
เขียนกํากับ เราจึงควรมาทําความรู้จักกับองค์ประกอบหลักท่ีสําคัญของการเขียนบทความวิชาการ 
ทางวรรณกรรม ดังนี้  ๑.บทคัดย่อ ๒.คําสําคัญ ๓.ชื่อเรื่อง ๔.ชื่อผู้แต่ง ๕.บทนํา ๖.การวิเคราะห์เนื้อหา  
๗.ส่วนสรุป และ ๘.เอกสารและสิ่งอ้างอิง 
 ๑. บทคัดย่อ คือ ส่วนที่แสดงถึงจุดประสงค์ของการศึกษาวรรณกรรมเรื่องนั้นๆ และผล
การศึกษาที่ได้จากการศึกษา โดยปกติบทคัดย่อควรมีความยาวไม่เกิน ๑๕ บรรทัด ต้องเป็นส่วน           
ท่ีสังเคราะห์มาจากผลการศึกษา ไม่ใช่การเอาส่วนสรุปมาใส่ 

                                                            
* บทความพิเศษนี้เป็นเพียงข้อคิดเห็นส่วนบุคคลซึ่งประมวลเป็นความรู้เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจวิธีการเขียนบทความ
วิชาการทางวรรณกรรมได้ง่ายขึ้น 
๑ ให้สังเกตจากกลุ่มวารสารทางวิชาการที่อยู่ในกลุ่ม TCI1 (กลุ่มที่ผ่านการประเมินคุณภาพ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิง 
วารสารไทย) เป็นหลักซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวารสารที่อยู่ในสายวิทยาศาสตร์แทบท้ังสิ้น 



 ๒. คําสําคัญ คือ คําท่ีแสดงถึงคําหลักท่ีปรากฏในการศึกษา ส่วนใหญ่มาจากชื่อหัวข้อเรื่อง
แล้วแยกออกเป็นกลุ่มคําต่างๆ คําสําคัญควรมีประมาณ ๓-๔ กลุ่มคํา คําสําคัญนั้นจะมีประโยชน์           
ในการค้นหาบทความหรือวิจัย  
 ๓. ชื่อเรื่อง คือ ส่วนที่แสดงถึงเรื่องในการศึกษา ชื่อเรื่องที่ดีจะต้องแสดงความครอบคลุม
เนื้อหาท้ังหมดที่จะศึกษา ภาษาที่ใช้ควรสั้น กะทัดรัด กระชับ อ่านแล้วเข้าใจในทันที 
 ๔. ชื่อผู้แต่ง คือ ชื่อผู้ศึกษา ต้องมีเชิงอรรถอธิบายด้วยว่า ผู้ศึกษานั้นเป็นใคร ศึกษาหรือ
ทํางานที่ใดด้วย 
 ๕. บทนํา คือ ความสําคัญของเรื่องที่ศึกษา คล้ายคลึงกับความสําคัญของปัญหาในการวิจัย 
บทนําท่ีดีจะต้องไม่กล่าวนําท่ีไกลจนเกินไป ควรเริ่มด้วยความสําคัญของเรื่องที่จะศึกษาเลยว่า เรื่องที่
ศึกษานั้นมีความสําคัญอย่างไร ทําไมจึงต้องทําการศึกษาวรรณกรรมเล่มนี้ เมื่อทําแล้วจะได้ประโยชน์
อะไรบ้าง ในส่วนท้ายของบทนําจะต้องแสดงถึงจุดประสงค์ในการศึกษาค้นคว้า ขอบเขตของการศึกษา
ค้นคว้าด้วยว่า ทฤษฎีท่ีเรานํามาใช้ศึกษาวรรณกรรมเล่มนั้นๆ จะใช้ทฤษฎีอะไร ควรกล่าวให้ชัดเจน               
ซ่ึงอาจยกตัวอย่างของผู้ท่ีสร้างทฤษฎีนั้นๆ มาก็ได้ 
 ๖. การวิเคราะห์เนื้อหา คือ ส่วนที่แสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์อย่างละเอียด ถือเป็นหัวใจ
สําคัญของบทความ ซ่ึงไม่จําเป็นที่จะต้องวิเคราะห์วรรณกรรมทั้งเล่ม (ในกรณีนวนิยาย) แต่ถ้าเป็น
เรื่องสั้นอาจจะยกตัวอย่างทั้งเรื่อง การวิเคราะห์เนื้อหาอาจจะทําในรูปแบบของตารางหรือวิเคราะห์
เอกสารแล้วใช้ทฤษฎีท่ีสอดคล้อง (ทฤษฎีท่ีใช้) มาเปรียบเทียบให้เห็นถึงความเหมือนหรือแตกต่าง 
 ๗. ส่วนสรุป คือ ส่วนที่แสดงถึงการสังเคราะห์เนื้อหาและผลจากการศึกษา เป็นส่วนที่สําคัญ
ไม่น้อยไปกว่าส่วนการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ คือ การสรุปองค์ความรู้ท่ีได้จากการศึกษาวรรณกรรม
เรื่องนั้นๆ ตลอดจนกล่าวถึงประโยชน์ด้วยว่า การศึกษาวรรณกรรมเรื่องนี้ทําให้เราเห็นอะไรบ้างอย่าง
ท่ีซ่อนอยู่หรือมีผลกระทบ (Impact) ต่อสังคมและวัฒนธรรมอย่างไร หากมีข้อเสนอแนะ (คือผู้อื่น
สามารถต่อยอดจากงานเราได้) สามารถใส่เพิ่มไปได้ในส่วนนี้ 
 ๘. เอกสารและส่วนอ้างอิง คือ ส่วนที่แสดงถึงเอกสารที่เราใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ซ่ึงจะต้อง
ใส่ท้ังหมดที่ปรากฏในการอ้างอิง เป็นส่วนที่แสดงให้เห็นว่า ผู้ศึกษามีการค้นหนังสือหรือเอกสารที่
เกี่ยวข้องมากน้อยเพียงใดและเป็นนัยยะที่บ่งบอกถึงความขยันหมั่นเพียรของผู้ศึกษาอีกด้วย 
 การเขียนบทความวิชาการทางวรรณกรรมจึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ท่ีผู้เขียนจะต้องมีทักษะ
เหล่านี้ องค์ประกอบหลักของบทความวิชาการทางวรรณกรรมนี้เป็นส่วนสําคัญที่จะขาดไม่ได้ในการ
เขียนบทความวิชาการทางวรรณกรรมโดยทั่วไป ทักษะในการอธิบายสิ่งที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรม
นั้นเป็นทักษะส่วนบุคคลท่ีจะต้องอาศัยประสบการณ์ โดยเฉพาะด้านการอ่านแล้วผ่านการสังเคราะห์
ข้อมูลท่ีได้นั้นนํามาเรียงร้อยถ้อยคํา ดังนั้นผู้เขียนจึงหวังเป็นอย่างย่ิงว่า บทความพิเศษฉบับนี้จะมี
ประโยชน์หรือต่อยอดทางความคิดแก่ผู้ท่ีสนใจการเขียนบทความวิชาการทางวรรณกรรมอีกด้วย 
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