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ทีม่ าและภาพสะท้อนสั งคมของถ้ อยคาทีใ่ ช้ เป็ นสานวนในบทบรรณาธิการของหนังสื อพิมพ์รายวัน
The Origin and the Social values reflected of Idiomatic Expressions in the Editorials of
Daily Newspapers
กาญจนา ต้ นโพธิ *

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาที่มาและภาพสะท้อนสังคมของถ้อยคาที่ใช้เป็ น
สานวนในบทบรรณาธิ การของหนังสื อพิมพ์รายวันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2556
ถึง 31 ธันวาคม 2556 ผูว้ ิจยั เก็บข้อมูลจากหนังสื อพิมพ์ 3 ฉบับ คือ กรุ งเทพธุ รกิ จ ไทยรัฐและ
มติ ช น ผลการศึ ก ษาพบว่ า ที่ ม าของถ้อ ยค าที่ ใ ช้เ ป็ นส านวนมาจากเรื่ อ งราว เหตุ ก ารณ์ ห รื อ
สิ่ งแวดล้อมต่างๆ ที่อยูร่ อบตัว โดยพบ 12 ประการ คือ ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม มนุ ษย์ การเมือง
สงครามและการต่อสู ้ เศรษฐกิ จและการเงิน ภาษาต่างประเทศ กีฬา การบันเทิง วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ความเชื่ อ วรรณกรรมต่างๆ และเบ็ดเตล็ด ในด้านของภาพสะท้อนสังคมจากถ้อยคาที่
ใช้เป็ นสานวนพบ 4 ประเด็น คือ การเมือง การศึกษา เศรษฐกิจ และสภาพสังคมไทยทัว่ ไป ถ้อยคา
ที่ใช้เป็ นสานวนเหล่านี้ ไม่ได้มีความหมายตรงไปตรงมาตามตัวอักษร แต่ให้ความหมายเป็ นในเชิ ง
เปรี ยบเทียบ มีช้ นั เชิงความหมายที่ต่างไปจากความหมายเดิมมีผลในการเพิ่มอารมณ์ ความรู ้สึกและ
ทาให้ผอู ้ ่านเกิดจินตภาพที่ชดั เจนยิง่ ขึ้น
คาสาคัญ: ที่มา, ภาพสะท้อนสังคม, ถ้อยคาที่ใช้เป็ นสานวน, บทบรรณาธิการหนังสื อพิมพ์รายวัน
Abstract
This research aims to study the origin and the social values reflected of idiomatic
expressions in the editorials of daily newspapers that were published and circulated from January
1, 2013 to December 31, 2013. The researcher collected the data from three newspapers—the
Krungthep Thurakij, the Thai Rath and the Matichon. The study has found to be derived from
stories, situations, and the surrounding environment. The expressions could be separated according to
origin into twelve categories, including nature and the environment, human nature, politics, wars and
fighting, economy and finance, foreign languages, sports, entertainment, science and technology, beliefs,
novels, and miscellaneous. Finally, the expressions reflected four social values: politics, education,
economy, and general social status. The expressions used in the editor’s notes carried figurative
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meanings different from their literal meanings. The characteristics of the expressions used in the
editor’s notes in the daily newspapers affected the mood and tone of the message and assist
readers in forming a clear image.
Keywords: Origin, Social values reflected, Idiomatic Expression, Editorials of Daily Newspapers
บทนา
บทบรรณาธิการเป็ นคอลัมน์ประเภทหนึ่งที่ปรากฏในหน้าบรรณาธิ การของหนังสื อพิมพ์
ซึ่ งทาหน้าที่ในการนาเสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และเรื่ องราวสาคัญต่างๆ ที่ เกิ ดขึ้ นในสังคม
โดยบทบรรณาธิ การเป็ นแหล่งรวบรวมข้อมูลที่ประกอบไปด้วยข้อมูลที่ เป็ นเหตุ ผล ข้อเท็จจริ งมี
ความถูกต้องและเที่ยงตรง (ดรุ ณี หิ รัญรักษ์, 2529, หน้า 60) การใช้ภาษาในบทบรรณาธิ การ
หนังสื อพิมพ์รายวันจึงจาเป็ นต้องเป็ นถ้อยคาภาษาที่สื่อความได้ชดั เจน อีกทั้งต้องสละสลวยดึงดูด
ใจ และจะเห็ นได้ว่ามักมีการใช้ถอ้ ยคาที่เป็ นสานวนเสริ มลงไปในเนื้ อหาด้วย เพื่อมุ่งสร้ างความ
น่าสนใจให้กบั ผูอ้ ่าน ถ้อยคาที่ใช้เป็ นสานวนที่ปรากฏล้วนมาจากเรื่ องราว เหตุการณ์ในสังคม อีก
ทั้งยังสะท้อนให้เห็นความรู้สึกนึกคิดของคนในสังคม
ถ้อยคาสานวนเป็ นการใช้ภาษาที่ผพู ้ ูดภาษาในสังคมและวัฒนธรรมเดียวกันยอมรับและ
นิ ยมใช้สืบทอดต่อๆ กันมา ซึ่ งใช้เพื่อให้เกิ ดความรู ้ สึกสะท้อนอารมณ์ หรื อเสริ มคาพูดให้คมคาย
เป็ นที่ติดใจของคนอื่นๆ จนเป็ นที่นิยมมากขึ้นและใช้กนั ทัว่ ไป (สุ ริยา รัตนกุล, 2540, หน้า 53) การ
ใช้ส านวนเป็ นวัฒนธรรมทางภาษาและเป็ นภู มิปั ญญาอันล้ าค่ าของคนไทย ถ้อยค าส านวนเป็ น
ลักษณะทางภาษาที่ สาคัญประการหนึ่ งอัน เกิ ดขึ้ นจากเรื่ องราว เหตุ การณ์ ในสัง คม และถ้อยค า
สานวนก็ถือเป็ นสิ่ งสะท้อนเรื่ องราวทางสังคมผ่านรู ปแบบของภาษาได้เป็ นอย่างดี และจะเห็นได้วา่
บทบรรณาธิ การของหนัง สื อพิมพ์รายวันก็เป็ นข้อเขียนที่สะท้อนเรื่ องราวต่างๆ ในสังคมที่ชดั เจน
ดังนั้นการใช้ถอ้ ยคาสานวนในบทบรรณาธิ การก็จะต้องสอดคล้อง เชื่ อมโยงและสามารถสะท้อน
เหตุการณ์ ในสังคมตามยุคสมัยนั้นๆ ได้เป็ นอย่างดี ด้วยความน่ าสนใจดังกล่าวเหล่านี้ ผูว้ ิจยั จึ ง
สนใจที่จะศึกษาถ้อยคาสานวนในบทบรรณาธิการของหนังสื อพิมพ์รายวันในประเด็นที่มาและภาพ
สะท้อนสังคมว่ามีลกั ษณะอย่างไร และลักษณะดังกล่าวเกิดจากเรื่ องราวใดในสังคมบ้าง ผูว้ ิจยั เห็น
ว่าผลการวิจยั นี้ จะช่วยแสดงในเห็นปรากฏการณ์ ทางภาษาและวัฒนธรรม รวมถึ งได้รับรู ้ เรื่ องราว
ทางสังคมไทยได้เป็ นอย่างดี ยิ่ง โดยถ้อยคาสานวนในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั จะเรี ยกว่า “ถ้อยคาที่ใช้
เป็ นสานวน” และขอกาหนดขอบเขตความหมายว่า หมายถึ ง ถ้อยคาที่มีช้ นั เชิ ง ซึ่ งไม่มีความหมาย
ตรงตามตัวอัก ษรหรื อ แปลตามศัพ ท์ปกติ เป็ นถ้อยค าที่ มี ความหมายเชิ ง เปรี ย บเที ย บที่ ต้อ งคิ ด
พิจารณาจึงเข้าใจ อาจมีลกั ษณะเป็ นคา กลุ่มคา ประโยค หรื อข้อความก็ได้
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วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาที่มาและภาพสะท้อนสังคมของถ้อยคาที่ใช้เป็ นสานวนในบทบรรณาธิ การของ
หนังสื อพิมพ์รายวัน
วิธีการศึกษา
งานวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั เชิ งคุ ณภาพ ผูว้ ิจยั ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารวิชาการ
ต่างๆ และประมวลเป็ นกรอบแนวคิดและทฤษฎีความรู้อนั เป็ นประโยชน์ในการศึกษา โดย
ผูว้ ิจยั ศึกษาวิเคราะห์ถ้อยคาที่ใช้เป็ นสานวนในบทบรรณาธิ การของหนังสื อพิมพ์รายวันไทย ที่
ตีพิมพ์ออกเผยแพร่ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556 โดยใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่าง
อย่างง่ายจากหนังสื อพิมพ์รายวันระดับประเทศ โดยไม่คานึ งถึ งประเภทของหนังสื อพิมพ์หรื อ
ปริ มาณการขาย ได้กลุ่มตัวอย่างหนังสื อพิมพ์ 3 ฉบับ คือ กรุ งเทพธุ รกิจ ไทยรัฐและมติชน รวม
ทั้งสิ้ นเป็ น 919 ฉบับ ได้สานวนทั้งสิ้ น 939 สานวนจากนั้นผูว้ ิจยั วิเคราะห์และสรุ ปผลการศึกษา
แล้วนาเสนอผลในลักษณะการพรรณนาวิเคราะห์
ผลการศึกษา
การศึกษาที่มาและภาพสะท้อนสังคมของถ้อยคาที่ใช้เป็ นสานวนในบทบรรณาธิ การของ
หนังสื อพิมพ์รายวันไทย ผูว้ จิ ยั ขอนาเสนอผลการวิจยั จาแนก 2 ประเด็นดังนี้
1. ทีม่ าของถ้ อยคาทีใ่ ช้ เป็ นสานวนในบทบรรณาธิการของหนังสื อพิมพ์ รายวัน
ถ้อยคาที่ใช้เป็ นสานวนที่ปรากฏในบทบรรณาธิ การของหนังสื อพิมพ์รายวัน มีที่มาจาก
เรื่ องราวและเหตุการณ์ ที่เกิ ดขึ้นในสังคมหลายอย่าง จากการศึกษาวิเคราะห์ สามารถจาแนกได้ 12
ประการ ดังต่อไปนี้
1.1 สานวนมีที่มาจากธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม หมายถึง ถ้อยคาที่เป็ นสานวนมี
ที่มาจากธรรมชาติหรื อสิ่ งแวดล้อมรอบตัว ได้แก่ พืช สัตว์ สภาพดินฟ้ าอากาศ สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติอื่นๆ แยกเป็ นหัวข้อได้ดงั นี้
1.1.1 ที่มาจากสภาพภูมิประเทศ สภาพดินฟ้ าอากาศ หมายถึง ถ้อยคาที่ใช้
เป็ นสานวนที่นามาจากการเปรี ยบเทียบสภาพภูมิประเทศ สภาพของดินฟ้ าอากาศ ปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติต่างๆ โดยนามาเปรี ยบเทียบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้
...แต่เราเห็นว่ายังไม่ได้เป็ นชัยชนะของสหรัฐ เพราะยังมีเหวมรณะ อีกสองถึงสามหน้ าผา
ลึกรออยูโ่ ดยเฉพาะประเด็นหัน่ รายจ่ายที่เป็ นเรื่ องยากที่สุดของเศรษฐกิจสหรัฐ …
(กรุ งเทพธุ รกิจ, วันพฤหัสบดี ที่ 3 มกราคม, 2556, หน้า 2)
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จากตัวอย่าง "เหวมรณะ" และ "หน้าผาลึ ก" เป็ นถ้อยคาที่ใช้เป็ นสานวนมีที่มาจากสิ่ งที่
เกิดจากธรรมชาติหรื อสภาพภูมิประเทศ กล่าวคือ "เหว" เป็ นช่ องลึ กลงไปในภูเขาช่องลึ กระหว่าง
เขา และ "หน้าผา" ด้านภูเขาที่มีแผ่นหิ นตั้งชัน ในที่ น้ ี เมื่อนามาใช้เป็ นสานวน "เหวมรณะ" และ
"หน้าผาลึก" จึงหมายถึง ปั ญหา อุปสรรค เรื่ องราวร้ายๆที่จะมาสร้างความลาบากอย่างมาก
1.1.2 ที่ ม าจากพื ช หมายถึ ง ถ้อ ยค าที่ ใ ช้เ ป็ นส านวนที่ น ามาจากการ
เปรี ยบเทียบเรื่ องราว เหตุการณ์ต่าง ๆ กับลักษณะหรื อส่ วนประกอบของพืช ดังตัวอย่างต่อไปนี้
อธิ บดี กรมสอบสวนคดี พิเศษ กล่าวว่า รัฐประหาร 2549 เป็ นการสร้ างต้ นไม้ พิษออก
ผลไม้ เป็ น พิษ และแตกกิ่งสาขาไปเรื่ อย ๆ จึงต้องนิรโทษกรรมทั้งหมด แต่ถา้ ให้สุดซอยและลบล้าง
ผลพวง ของรัฐประหารให้หมดจริ ง ๆ จะต้องลบล้างรัฐสภาและรัฐบาลปั จจุบนั ด้วย เนื่ องจาก
เกิดขึ้นจากรัฐธรรมนูญ 2550 มาจากรัฐประหาร ต้องล้างพิษรัฐประหารให้หมดสิ้ น
(ไทยรัฐ, วันศุกร์ ที่ 25 ตุลาคม, 2556, หน้า 3)
จากตัวอย่าง "สร้ างต้นไม้พิษออกผลไม้เป็ นพิษ" เป็ นถ้อยคาที่ใช้เป็ นสานวนมีที่มาจาก
การนาลักษณะของพืชมาเปรี ยบเทียบหมายความว่า หากปลูกต้นไม้ที่เป็ นพิษแล้ว อย่างไรเสี ยดอก
ผลที่ ไ ด้จ ากต้น ไม้น้ ี ก็ ย่ อ มต้อ งเป็ นพิ ษ หรื อ มี โ ทษ และบริ บ ทตัว อย่ า งข้า งต้น นี้ กล่ า วถึ ง การ
รัฐประหาร 2549 ที่ถือว่าส่ งผลร้ายต่อสังคมเปรี ยบได้กบั การปลูกต้นไม้พิษ ที่ผลพวงย่อมต้องเป็ น
พิษร้ายแรง นัน่ ก็คือ แนวคิดการนิรโทษกรรม อันเปรี ยบได้วา่ เป็ นลูกผลที่ได้จากต้นไม้พิษนัน่ เอง
1.1.3 ที่ ม าจากสัตว์ หมายถึ ง ถ้อยค าที่ ใ ช้เป็ นส านวนที่ นามาจากการ
เปรี ยบเทียบพฤติกรรม ลักษณะต่าง ๆ ของบุคคลกับลักษณะรู ปร่ าง กิริยาท่าทาง หรื อลักษณะนิ สัย
ของสัตว์ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
คาสั่งดังกล่าวมีท้ งั ผูเ้ ห็นด้วยและไม่เห็นด้วย นายสมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์ประจาคณะ
ครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย กล่าวสนับสนุ นว่า เป็ นการปลดล็อกกฎไดโนเสาร์
เพราะกฎเกณฑ์ที่ผา่ นมาขัดกับวิถีชีวติ วัยรุ่ นในปั จจุบนั ...
(มติชน, วันจันทร์ ที่ 14 มกราคม, 2556, หน้า 2)
จากตัวอย่าง "กฎไดโนเสาร์ " เป็ นถ้อยคาที่ใช้เป็ นสานวนมีที่มาจากสัตว์ คือ "ไดโนเสาร์ "
ซึ่ งเป็ นสั ต ว์เ ลื้ อ ยคลานยุ ค ดึ ก ด าบรรพ์ เมื่ อ น ามาใช้เ ป็ นส านวนหมายถึ ง ผูม้ ี ค วามคิ ด ล้า สมัย
(ราชบัณฑิ ตยสถาน, 2556, หน้า 449) และเมื่อรวมเป็ น "กฎไดโนเสาร์ " จึ งหมายถึ ง กฎหมาย
กฎระเบียบที่ลา้ หลัง ตกยุค ไม่ทนั สมัยนัน่ เอง
1.2 สานวนมี ที่มาจากมนุ ษย์ หมายถึ ง สานวนที่ มี ที่มาจากร่ างกาย อุ ปนิ สั ยและ
กิริยาความประพฤติของมนุษย์ ซึ่ งอาจเป็ นการพูด ความคิดความรู้สึกหรื อพฤติกรรมต่างๆ (ไขสิ ริ
ปราโมช ณ อยุธยา, 2539, หน้า 88) พบ 3 ลักษณะดังนี้
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1.2.1 ที่ มาจากร่ างกายมนุ ษย์ หมายถึ ง สานวนที่ มาจากการนาส่ วนต่าง ๆ
หรื ออวัยวะต่างๆ ในร่ างกายของมนุษย์มาเปรี ยบเทียบ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
...ถ้าคนๆเดียวหรื อกลุ่มเดียวคุมทั้ง 3 อานาจ เสรี ภาพประชาชนจะไม่เหลือ ถ้าอานาจ
บริ หารอยู่
ในมือคนเดียวหรื อกลุ่มเดียว...
(ไทยรัฐ, วันพุธ ที่ 27 พฤศจิกายน, 2556, หน้า 3)
จากตัวอย่าง "มื อ" เป็ นถ้อยคาที่ใช้เป็ นสานวนมี ที่มาจากร่ างกายของมนุ ษย์ โดยคาว่า
"มือ" ตามพจนานุกรมหมายถึง อวัยวะส่ วนหนึ่งของร่ างกายอยูต่ ่อจากปลายแขนประกอบด้วยฝ่ ามือ
และนิ้ ว มื อ ส าหรั บ จับ (ราชบัณ ฑิ ต ยสถาน, 2556, หน้ า 911) และ "มื อ " ในที่ น้ ี หมายถึ ง
การควบคุ มดูแล การบริ หาร นั่นคื อการที่ อานาจการปกครองต้องตกอยู่ในการควบคุ มดู แลและ
กาหนดความเป็ นไปจากคนๆ เดียวหรื อกลุ่มเดียว
1.2.2 ที่มาจากกิริยาอาการหรื อความประพฤติของมนุ ษย์ หมายถึง ถ้อยคาที่
ใช้เป็ นสานวนที่ เกิ ดจากการนากิ ริย าอาการ หรื อพฤติ กรรมต่ างๆของมนุ ษ ย์มาเปรี ยบเที ย บ ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้
ผูน้ าพรรคเพื่อไทยบางคนโจมตีผสู้ มัครจากพรรคประชาธิ ปัตย์วา่ "มัวแต่ นั่งเอ๋อ" และ
ร้ องไห้ วันละสามเวลา
(ไทยรัฐ, วันพฤหัสบดี ที่ 24 มกราคม, 2556, หน้า 3)
จากตัวอย่าง “มัวแต่นั่ง เอ๋ อ” เป็ นถ้อยคาที่ ใช้เป็ นส านวนที่ มีที่ มาจากกิ ริยาอาการหรื อ
ความประพฤติของมนุ ษย์ โดยมีความหมายว่า ชักช้า ไม่ทนั คนอื่ น ตามคนอื่ นไม่ทนั หรื อนัง่ คิ ด
นานเพราะเข้าใจช้ากว่าคนอื่น และสานวน “ร้องไห้วนั ละสามเวลา” หมายถึง เสี ยใจบ่อยครั้ง เสี ยใจ
หรื อ ผิ ด หวัง เป็ นประจ า โดยเปรี ย บเที ย บว่า “วัน ละสามเวลา” ซึ่ ง ก็ คื อ เปรี ย บเหมื อนกับ เวลา
รับประทานอาหารของมนุษย์ที่ตอ้ งกระทาสามเวลา คือ เช้า กลางวัน เย็น ดังนั้น“ร้องไห้วนั ละสาม
เวลา” ก็เหมือนกับการเสี ยใจ ร้องไห้ที่เท่ากับเวลารับประทานอาหารที่ถือว่าเป็ นกิจวัตรประจาวัน
ของมนุษย์
1.3 สานวนมี ที่ม าจากการเมื อง หมายถึ ง ถ้อยค าที่ใ ช้เป็ นสานวนที่ มีที่ มาจาก
เรื่ องราว เหตุการณ์ทางการเมือง หรื อใช้เรี ยกเฉพาะทางการเมืองเท่านั้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้
...การเมืองเป็ นเรื่ องของการแบ่งฝั กแบ่งฝ่ ายอย่างรุ นแรง และพร้ อมที่จะใช้ความรุ นแรง
ต่อกัน แทนที่จะเป็ นการเมืองที่ยอมรับความแตกต่างทางความคิดเห็ นตามหลักประชาธิ ปไตย
ซึ่งแสดง ให้เห็ นว่าเป็ นการเมืองที่แย่งชิ งอานาจและผลประโยชน์โดยเป็ นลักษณะการเมืองแบบ
"เกีย้ เซียะ" มากกว่าการเมืองแบบประชาธิ ปไตย
(กรุ งเทพธุ รกิจ, วันพุธ ที่ 10 กรกฎาคม, 2556, หน้า 2)
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ตัวอย่างข้า งต้น “การเมื องแบบเกี้ ย เซี ยะ" เป็ นถ้อยค าที่ ใช้เป็ นสานวนที่ มีเป็ นคาเรี ย ก
พฤติ ก รรมทางการเมื องรู ปแบบอย่าง กล่ าวคื อ เป็ นลัก ษณะการจัดการปั ญหาความขัดแย้งทาง
การเมืองด้วยการไกล่เกลี่ย ประสานหรื อจัดสรรผลประโยชน์ให้ลงตัวในหมู่ชนชั้นนาของสังคม
เพื่อรักษาอภิสิทธิ์ หรื อสถานะดั้งเดิ มของพวกพ้องตนไว้ หากคนกลุ่มนี้ สามารถตกลงกันได้ หรื อ
"เกี้ยเซี ยะ"ซึ่ งเป็ นการประนี ประนอมหรื อไกล่เกลี่ยความขัดแย้งระหว่างคนกลุ่มนี้ โดยไม่เกี่ยวข้อง
กับมวลชนหรื อประชาชนทัว่ ไป ความขัดแย้งที่เกิ ดขึ้นก็จะยุติลงและคนที่ได้ประโยชน์จากความ
ขัดแย้งทางการเมือง ก็คือ คนกลุ่มนี้นนั่ เอง การเมืองลักษณะนี้ นอกจากจะไม่ได้ก่อประโยชน์อนั ใด
ให้แก่ ประชาชนส่ วนใหญ่แล้ว ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างยัง่ ยืนอี กด้วย นอกจากนี้ ยงั พบ
สานวนที่มาจากการเมือง ดังเช่น
นอกจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่ งเป็ นการเมืองในสภาและการชุ มนุ มประท้วงรัฐบาล
ซึ่งเป็ นการเมืองข้ างถนนแล้ว ยังจะมีการสรรหาและเลือกกรรมการองค์กรอิสระ...
(ไทยรัฐ, วันศุกร์ ที่ 18 ตุลาคม, 2556, หน้า 3)
ตัวอย่า งข้า งต้น “การเมื องข้างถนน” เป็ นถ้อยค าที่ใ ช้เป็ นส านวนที่ มีที่ มาจากเรื่ องราว
เหตุการณ์ทางการเมือง หรื อคาใช้เรี ยกเฉพาะทางการเมือง หมายถึง การชุมนุมประท้วงรัฐบาล โดย
บริ บทในตัวอย่างเป็ นการชุ มนุ มประท้วงของประชาชนและกลุ่มแกนนานักการเมืองฝ่ ายตรงข้าม
กับรัฐบาลมาร่ วมชุมนุมกัน
1.4 สานวนมีที่มาจากสงครามและการต่อสู ้ หมายถึง ถ้อยคาที่ใช้เป็ นสานวนมีที่มา
จากถ้อยคาหรื อคาเรี ยกที่ใช้ในการสงคราม การต่อสู ้กนั อาจเป็ นเรื่ องราวหรื อเหตุการณ์ สงคราม
หรื อคาเรี ยกอาวุธและเครื่ องมือในการต่อสู ้ดว้ ย ดังตัวอย่างต่อไปนี้
รัฐบาลกาลังเปิ ดศึกขั้นแตกหักกับศาลรัฐธรรมนู ญ เร่ งผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนู ญ
และร่ างพ.ร.บ.นิรโทษกรรม...
(ไทยรัฐ, วันศุกร์ ที่ 26 เมษายน, 2556, หน้า 3)
จากตัวอย่าง “เปิ ดศึ กขั้นแตกหัก” เป็ นถ้อยคาที่ใช้เป็ นสานวนที่กล่ าวถึ ง การแสดงการ
ต่อสู ้ การเริ่ มต้นศึกสงครามขั้นรุ นแรงโดยไม่คานึ งถึงมิตรภาพใด ๆ ที่เคยมี ในบริ บทนี้ หมายถึ ง
รั ฐ บาลจะเร่ ง ผลัก ดัน ร่ า งพ.ร.บ.นิ ร โทษกรรมโดยไม่ ส นใจและไม่ เ กรงใจอ านาจของศาล
รัฐธรรมนูญเปรี ยบดังกับการเปิ ดศึกกับศาลรัฐธรรมนูญ และอีกตัวอย่างดังนี้
การสารวจความเห็นของประชาชนหรื อโพลได้มีบทบาทมากขึ้น สานักโพลต่างแข่งขัน
สารวจและเผยแพร่ ผลโพลอย่างถี่ยบิ จนกลายเป็ นการต่อสู ้กนั ใน "สงครามโพล"
(ไทยรัฐ, วันพฤหัสบดี ที่ 21 กุมภาพันธ์, 2556, หน้า 3)
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จากตัว อย่า ง “สงครามโพล” เป็ นถ้อ ยค าที่ ใ ช้เ ป็ นส านวนมี ที่ ม าจากการท าสงคราม
กล่าวคือ การสารวจความเห็นหรื อโพลในยุคปั จจุบนั มีอิทธิ พลต่อสังคมเป็ นอย่างมาก ทาให้สานัก
โพลต่างๆ มีการแข่งขัน แย่งชิงผลกันอย่างชัดเจน เปรี ยบดังการทาสงครามแย่งชิ งกัน จนกลายเป็ น
“สงครามโพล”
1.5. สานวนมีที่มาจากเศรษฐกิจและการเงิน หมายถึง ถ้อยคาที่ใช้เป็ นสานวนที่มี
ที่มาจากเรื่ องราวหรื อเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจและการเงิ นหรื อการทามาหากิน การประกอบอาชี พ
ต่าง ๆ ในสังคม ดังตัวอย่างต่อไปนี้
...ในขณะนี้ จึ ง จะไม่ น่า แปลกใจอะไร หากจะมี “เงิน ร้ อ น” หรื อเงิ นทุ นระยะสั้ น
ไหลเวียนเป็ นจานวนมาก…
(กรุ งเทพธุ รกิจ, วันอังคาร ที่ 26 กุมภาพันธ์, 2556, หน้า 2)
ตัวอย่างข้างต้น “เงินร้อน” เป็ นถ้อยคาที่ใช้เป็ นสานวนมีที่มาจากเรื่ องราวและเหตุการณ์
ทางการเงินการคลังของประเทศ โดยมีความหมายว่า เงินทุนระยะสั้นหรื อเงินทุนที่ให้กูย้ ืมแต่ตอ้ ง
ชดใช้หนี้ ให้ครบในระยะเวลาสั้น ทาให้ผูก้ ู้ต้องรี บ บริ หารจัดการให้รัดกุ ม และเร่ งด่ วน หรื ออี ก
ตัวอย่างคือ
…รัฐบาลนี้เคยกล่าวหารัฐบาลชุดก่อนว่าเป็ น "จอมกู้" แต่ตวั เองกลับกูม้ ากยิง่ กว่า
หลายเท่าตัว
(กรุ งเทพธุ รกิจ, วันพุธ ที่ 13 กุมภาพันธ์, 2556, หน้า 2)
จากตัวอย่าง “จอมกู”้ เป็ นถ้อยคาที่ใช้เป็ นสานวนมีที่มาจากการกูเ้ งิน หมายถึง ยอดเยี่ยม
เป็ นที่หนึ่งหรื อเก่งกาจในการกูย้ ืมเงิน ในบริ บทข้างต้นนี้ เป็ นการกล่าวถึง การกูเ้ งินของรัฐบาลที่กู้
เงินกันเป็ นจานวนมากและกูก้ นั บ่อยครั้งจนเรี ยกได้วา่ เป็ น “จอมกูเ้ งิน” ก็วา่ ได้
1.6 สานวนมีที่มาจากภาษาต่างประเทศ หมายถึง ถ้อยคาที่ใช้เป็ นสานวนมีที่มาจาก
คาภาษาต่างประเทศต่าง ๆ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เป็ นต้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้
...รัฐมนตรี ใหม่ตอ้ งทางานทันที ไม่มีเวลาฮันนีมูนแล้ว...
(มติชน, วันศุกร์ ที่ 5 กรกฎาคม, 2556, หน้า 2)
จากตัวอย่า ง "เวลาฮัน นี มู น" เป็ นถ้อ ยค าที่ ใ ช้เป็ นส านวนมี ที่ มาจากค าภาษาอัง กฤษ
Honeymoon หมายถึง การทัศนาจรหรื อพักผ่อนหย่อนใจของคู่สมรสใหม่ หรื อเรี ยกว่า การไปดื่ ม
น้ าผึ้งพระจันทร์ ในบริ บทข้างต้นนา "เวลาฮันนี มูน" ไปใช้กบั การเป็ นรัฐมนตรี ใหม่ ซึ่ งใช้เปลี่ ยน
บริ บท เพราะปกติตอ้ งใช้กบั คู่รัก คู่สมรสเท่านั้น และตัวอย่างต่อมาดังนี้
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จากประวัติศาสตร์ สื่อมวลชนในอดี ต นักการเมืองผู้มีอานาจสามารถควบคุมหรื อปิ ด
ปากสื่ อได้ ด้วยมาตรการต่างๆ เช่น สิ่ งปิ ดหรื อถอนใบอนุญาต ใช้อานาจมืดบีบให้เจ้าของ
สื่ อ "เซ็นเซอร์ ตนเอง" การซื้ อกิจการสื่ อ หรื อซื้ อตัวผูท้ าสื่ อเป็ นรายบุคคล...
(ไทยรัฐ, วันอังคาร ที่ 8 มกราคม, 2556, หน้า 3)
จากตัวอย่า ง "เซ็ นเซอร์ ตนเอง" เป็ นถ้อยคาที่ ใ ช้เป็ นส านวน โดยมี คาภาษาอังกฤษว่า
Sensor ตามรากศัพ ท์หมายถึ ง เครื่ อ งรั บ รู ้ อุ ป กรณ์ รับ รู ้ ตัวรั บ รู ้ แต่ ใ นบริ บ ทตัว อย่า งข้า งต้น
“เซ็นเซอร์ ตนเอง” หมายถึง การพิจารณาและลงโทษตัวเอง การรับรู้ขอ้ ผิดพลาดของตนเอง การ
ตรวจสอบตนเองและออกไปให้พน้ หน้าที่
1.7 สานวนมีที่มาจากกีฬา หมายถึง ถ้อยคาที่ใช้เป็ นสานวนมีที่มาจากคาต่าง ๆ ที่
ใช้ในการกีฬามาเปรี ยบเทียบเพื่อใช้อธิ บายเรื่ องราวหรื อเหตุการณ์ในสังคม ดังตัวอย่างต่อไปนี้
รองนายกรั ฐมนตรี ผูก้ ากับดู แลสานักงานตารวจแห่ งชาติ (สตช.) ดู เหมื อนจะมัน่ อก
มัน่ ใจว่าฝ่ ายรั ฐบาลมีหมัดเด็ด ที่จะน็อกพรรคประชาธิ ปัตย์กลางสภา โยนเรื่ องให้กรม
สอบสวนคดี พิ เศษหรื อดี เอสไอไปสอบสวนดาเนิ นคดี ระดับ ผูน้ ารั ฐบาลชุ ดก่ อนและ
อธิ บดี ดีเอสไอก็เตรี ยมเรี ยกสอบดะทั้งนักการเมืองและอดี ต ผบ.ตร.จนถูก ผบ.ตร.สวน
หมัดจึงต้องกล่าวคาขอโทษ
(ไทยรัฐ, วันเสาร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์, 2556, หน้า 3)
จากตัวอย่างพบถ้อยคาที่ใช้เป็ นสานวนที่มีที่มาจากกี ฬามวย คือ “หมัดเด็ด” และ “สวน
หมัด” กล่าวคือ สานวน “หมัดเด็ด” หมายถึง ท่าสาคัญในการชกมวยเพื่อเอาชนะคู่ต่อสู ้ ในบริ บทนี้
หมายถึง จุดสาคัญหรื อวิธีการสาคัญที่ฝ่ายรัฐบาลจะเอาชนะฝ่ ายตรงข้ามนัน่ คือพรรคประชาธิ ปัตย์
และ “สวนหมัด ” หมายถึ ง กระบวนท่ า ในการชกมวยที่ นัก มวยชกสวนอี ก ฝ่ ายหนึ่ ง ในบริ บ ท
ตัวอย่างข้างต้นหมายถึง การตอกกลับ การแก้ต่าง การแก้แค้นคืนอีกฝ่ าย
1.8 สานวนมีที่มาจากการบันเทิง หมายถึง ถ้อยคาที่ใช้เป็ นสานวนมีที่มาจากการ
แสดงสนุกสนานรื่ นเริ งต่าง ๆ ได้แก่ การเล่นดนตรี และการร้องเพลง การบันเทิงทางโทรทัศน์ เป็ น
ต้น พบ 2 ลักษณะดังนี้
1.8.1 ที่มาจากการแสดงภาพยนตร์ หรื อการละคร หมายถึง ถ้อยคาที่ใช้เป็ น
สานวนที่นามาจากการแสดงภาพยนตร์ หรื อการแสดงละคร ซึ่ งอาจเป็ นการแสดงละครเวที การ
แสดงละครทางโทรทัศน์ หรื อชื่อตัวละคร ชื่ อเรื่ องหรื อชื่ อบทละคร หรื อรายการและการโฆษณา
ทางโทรทัศน์ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
...เราเห็นโมเดลโครงการขนาดใหญ่ของนักการเมืองและก็เห็นตัวอย่างมามากแล้วว่าเป็ น
อย่างไร โมเดลกับความเป็ นจริ งจะเป็ นหนังคนละม้ วนเสมอ
(กรุ งเทพธุ รกิจ, วันพุธ ที่ 18 กันยายน, 2556, หน้า 2)
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ตัวอย่างข้างต้น “หนังคนละม้วน” เป็ นถ้อยคาที่ใช้เป็ นสานวนมีที่มาจากการบันเทิง นัน่
คือ วงการภาพยนตร์ โดยในบริ บ ทข้างต้น “หนังคนละม้วน” หมายถึ ง เรื่ องราวหรื อคากล่ าวที่
แตกต่างกัน ไม่เหมือนกัน มาจากแหล่งต่างกัน เปรี ยบดังกับหนังคนละม้วนกัน เป็ นต้น
1.8.2 ที่มาจากการเล่นหมากรุ กและการเล่นพนัน หมายถึง ถ้อยคาที่ใช้เป็ น
สานวนที่มาจากการเล่นหมากรุ ก หรื อชื่ อเรี ยกในการเล่นหมากรุ ก และการเล่นพนันของคนไทย
เช่น การเล่นไพ่ต่างๆ ดังต่อไปนี้
...เมื่อนักการเมืองแสดงท่าทีเช่นนี้ มักจะเป็ นสัญญาณที่ช้ ีให้เห็นว่านักการเมืองถึงตาจน
จริ งๆ…
(กรุ งเทพธุ รกิจ, วันเสาร์ ที่ 6 กรกฎาคม, 2556, หน้า 2)
ตัวอย่างข้างต้น “ถึงตาจน” เป็ นถ้อยคาที่ ใช้เป็ นสานวนมีที่มาจากการเล่นหมากรุ ก โดย
สานวนนี้น่าจะดัดแปลงมาจากสานวน “เข้าตาจน” ที่หมายถึง หมดทางไปหมดทางที่จะแก้ไขหมด
หนทางหากิน มาจากภาษาหมากรุ ก (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, หน้า 210) มีที่มาจากการเล่นหมาก
รุ กที่มีตวั หมากเดินตามตาราง เช่น หมากรุ ก หมากตัวใดต้องตกอยูใ่ นตาซึ่ งไม่มีทางจะเดินได้ต่อไป
อีก ก็เรี ยกกันว่า “จน” หรื อ “แพ้” ใครที่ตอ้ งตกอยูใ่ นที่อบั จนไม่มีทางจะเบี่ยงบ่ายเอาตัวรอดได้ จึง
พูดกันเป็ นสานวนว่า “เข้าตาจน” (ขุนวิจิตรมาตรา, 2541, หน้า 85) ในที่น้ ี ใช้ “ถึงตาจน” ซึ่ งมี
ความหมายเดียวกันกับสานวน“เข้าตาจน” นัน่ เอง
1.9 ส านวนมี ที่ ม าจากวิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี หมายถึ ง ถ้อ ยค าที่ ใ ช้เ ป็ น
สานวนมีที่มาจากการกล่าวถึงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมถึงวิทยากรสมัยใหม่ต่าง ๆ ที่เข้ามา
ในสังคม ทั้งที่สร้างความเจริ ญก้าวหน้าหรื อสร้างความเสื่ อมโทรมให้กบั สังคมยุคปั จจุบนั ด้วย ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้
...กสทช. วางกฎเกณฑ์ที่สังคมส่ วนรวมได้ประโยชน์ กวาดขยะหน้ าจอออกไม่ดีกว่าหรื อ
(กรุ งเทพธุ รกิจ, วันศุกร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์, 2556, หน้า 2)
จากตัว อย่ า งข้ า งต้ น “กวาดขยะหน้ า จอ” เป็ นถ้อ ยค าที่ ใ ช้ เ ป็ นส านวนมี ที่ ม าจาก
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สานวนดังกล่าวนี้ มาจาก “กวาด” หมายถึง ดูแล ควบคุม ทาลาย รักษา
ความเรี ยบร้อย และ “ขยะหน้าจอ” หมายถึง ข้อมูลหรื อข่าวสารที่ปรากฏหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรื อ
ในที่ น้ ี หมายถึ ง ข้อมูลไม่ดีที่ส่งผ่านระบบโซเชี ยลเน็ตเวิร์ค หรื อเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่ งเป็ น
ข้อมูลที่ส่งเสี ยต่อสังคม ตัวอย่างนี้สะท้อนให้เห็นเทคโนโลยีดา้ นการสื่ อสารที่มุ่งเน้นระบบโซเชี ยล
เน็ตเวิร์คที่มีอิทธิ พลต่อสังคมไทยเป็ นอย่างมาก
1.10 สานวนมีที่มาจากความเชื่ อ หมายถึง ถ้อยคาที่ใช้เป็ นสานวนที่มาจากความ
เชื่อทั้งทางศาสนา ไสยศาสตร์ รวมถึงพิธีกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม ที่มาของสานวนประเภทนี้
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ถือเป็ นสานวนที่นาเอาบริ บททางสังคมมาเป็ นกรอบในการสร้างสานวน (ไขสิ ริ ปราโมช ณ อยุธยา,
2539, หน้า 88) พบ 2 ลักษณะดังนี้
1.10.1 ที่ม าจากความเชื่ อทางศาสนา หมายถึ ง ถ้อยค าที่ ใ ช้เป็ นส านวนที่
ได้รับ อิ ท ธิ พ ลจากความเชื่ อถื อและศรั ทธาในเรื่ องเกี่ ย วกับศาสนาหรื อหลัก ธรรมคาสั่ง สอนใน
ศาสนาต่าง ๆ ดังนี้
...มีผรู ้ ู ้เห็นจานวนไม่นอ้ ย กลับไม่มีผใู ้ ส่ ใจติติง ตั้งคาถามให้เกิดการตรวจสอบแก้ปัญหา
หรื อแม้แต่ใช้มาตรการทางสังคมควา่ บาตรกดดันให้เลิกพฤติกรรมปัญหาพระนอกรีตนั้น...
(มติชน, วันพุธ ที่ 10 กรกฎาคม, 2556, หน้า 2)
จากตัว อย่ า ง "คว่ า บาตร" และ "นอกรี ต" เป็ นถ้ อ ยค าที่ ใ ช้ เ ป็ นส านวนมี ที่ ม าจาก
พระพุทธศาสนา โดย "คว่าบาตร" มีความหมายว่า การตัดออกจากสมาคมทัว่ ไป เมื่อบุคคลหรื อหมู่
คณะใดไม่ยอมเข้าหาสมาคมกับบุคคลหรื อหมู่คณะใด ซึ่ งเป็ นสานวนมาจากพระสงฆ์ ผูใ้ ดที่สังกัด
ในพระพุทธศาสนาแต่ทาการที่ไม่เคารพต่อศาสนา พระสงฆ์อาจจะประกาศขับไล่ผนู ้ ้ นั ออกจาก
ศาสนาไม่ให้เกี่ ยวข้องกับคณะสงฆ์อีกต่อไป (ขุนวิจิตรมาตรา, 2541, หน้า 110) และ "นอกรี ต"
หมายถึง ประพฤติผิดไปจากแบบแผนขนบธรรมเนี ยมประเพณี ในที่น้ ี "นอกรี ต" นามาขยายพระ จึง
หมายถึ ง พระที่ ป ระพฤติ ผิดไปจากหลัก ศาสนาจากตัวอย่า งข้า งต้นกล่ าวถึ งการพฤติ กรรมของ
พระสงฆ์ไทยบางกลุ่มที่ประพฤติตนไม่ดี ควรที่คนในสังคมจะช่วยกันแก้ไขปั ญหานี้ให้หมดสิ้ น
1.10.2 ที่มาจากความเชื่อในอานาจลึกลับเหนือธรรมชาติ หมายถึง ถ้อยคาที่
ใช้เป็ นสานวนที่มาจากความเชื่อในสิ่ งหรื ออานาจลึกลับที่วธิ ี การทางวิทยาศาสตร์ ไม่สามารถพิสูจน์
ได้ว่า มี จริ ง หรื อไม่ และเชื่ อว่า อานาจหรื อสิ่ ง ลึ ก ลับ นั้นสามารถให้คุ ณหรื อให้โทษแก่ ม นุ ษ ย์ไ ด้
ดังต่อไปนี้
สัญญาหยุดยิงในช่วงเดือนอันศักดิ์สิทธิ์ ของชาวมุสลิม ทาให้คนไทยทัว่ ไปเริ่ มมองเห็น
แสงสว่าง ที่ปลายอุโมงค์ เริ่ มมี ความหวังว่าการเจรจาจะนาไปสู่ ความสงบ หลังจากที่ตอ้ งเสี ยชีวิต
ไปแล้ว เกื อบ 6 พันชี วิต แต่เมื่อสิ้ นเดื อนรอมฎอน ความหวังต้องกลับมามืดมนอีกครั้ง จากการ
ละเมิด สัญญาหยุดยิง และยังไม่ทราบว่าการเจรจาจะเดินหน้าต่อไปได้หรื อไม่? เพราะยังลูกผีลูก
คน
(ไทยรัฐ, วันอังคาร ที่ 13 สิ งหาคม, 2556, หน้า 3)
จากตัวอย่าง "ลูกผีลูกคน" เป็ นสานวนที่มีความหมายว่า ไม่แน่ เอาเป็ นที่แน่ นอนไม่ได้
มูลของสานวนมาจากทารกที่เกิ ดใหม่ ในสมัยโบราณการแพทย์ไม่เจริ ญ ทารกที่คลอดใหม่มกั จะ
ตายใน 3 วัน ถ้าพ้น 3 วันไปแล้ว ถือว่าไม่เป็ นอันตราย จึงเกิดวิธีทาเคล็ดเอาเด็กใส่ กระด้งร่ อน "สาม
วันลูกผีสี่วนั ลูกคน ลูกของใครเอาไปเน้อ" ดังนั้น สานวนนี้จะใช้กบั อะไรก็ตามที่ไม่แน่ไม่นอน
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นัน่ เอง (ขุนวิจิตรมาตรา, 2541, หน้า 515) หากพิจารณาถึงต้นเค้าของสานวนจะพบความเชื่อเรื่ องผี
คนของไทย กล่าวว่า คนไทยจะเชื่ อเรื่ องผี และเชื่ อว่าผีมีอิทธิ ฤทธิ์ สามารถทาร้ายคนได้ ดังเช่นที่วา่
หากเด็กเสี ยชีวติ เร็ ว หมายถึง ผีรับไปอยูด่ ว้ ย หรื อเป็ นลูกของผีนนั่ เอง
1.11 สานวนมีที่มาจากวรรณกรรมต่างๆหมายถึง ถ้อยคาที่ใช้เป็ นสานวนมีที่มา
จากเรื่ องราว เหตุการณ์ หรื อตัวละคร ตัวเอกในวรรณกรรมต่าง ๆ เช่ น นิ ทาน บทละคร วรรณคดี
เป็ นต้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้
น่ าเป็ นห่ วงว่าถ้ารั ฐบาลประสานเสี ย งโวยวายต่อไป แต่ไม่จบั กุ มดาเนิ นคดี ผูท้ าผิด
กฎหมาย อาจถูกมองว่าเป็ นกระบวนการ “เด็กเลีย้ งแกะ” ส่ งเสี ยงร้องโวยวายว่าหมาป่ าจะ
มากินลูกแกะ หรื อมี คนจะล้มรั ฐบาลจะทาให้รัฐบาลขาดความเชื่ อถื อ และกล่ าวหาว่า
รัฐบาลทาผิดกฎหมายเสี ยเอง คือละเว้นการปฏิ บตั ิหน้าที่โดยมิชอบ เป็ นความผิดทาง
อาญา.
(ไทยรัฐ, วันพุธ ที่ 26 มิถุนายน, 2556, หน้า 3)
ตัวอย่างข้างต้นพบถ้อยคาที่ใช้เป็ นสานวนที่มีที่มาจากนิ ทาน คือ “เด็กเลี้ ยงแกะ” และ
“หมาป่ าจะมากิ น ลู ก แกะ” โดยส านวนดัง กล่ า วนี้ มี ที่ ม าจากนิ ท านอี ส ป เรื่ องเด็ ก เลี้ ยงแกะ
ความหมายของสานวน “เด็กเลี้ยงแกะ” คือ การพูดโกหก การสร้างเรื่ องไม่จริ งขึ้นมาหลอกลวง นัน่
ก็คือรัฐบาลเหมือนสร้างเรื่ องไม่จริ งมาหลอกประชาชนเปรี ยบดังที่เด็กเลี้ ยงแกะในนิ ทานอีสปได้
โกหกชาวบ้านว่ามีหมาป่ ามากินแกะของตน ทั้ง ๆ ที่ไม่เป็ นความจริ ง และสานวน “หมาป่ าจะมากิน
ลูกแกะ” ในบริ บ ทข้างต้นหมายถึ ง การกล่ าวเปรี ย บเที ยบว่ามี กลุ่ มคนจะมาล้มรั ฐบาลมาทาร้ า ย
รัฐบาล กลุ่มคนเหล่านั้นเปรี ยบดังหมาป่ า และรัฐบาลเปรี ยบดังลูกแกะ
1.12 สานวนมีที่มาจากเบ็ดเตล็ดหมายถึง ถ้อยคาที่ใช้เป็ นสานวนที่มีที่มาจากสิ่ ง
ต่างๆ นอกเหนือไปจากที่กล่าวมาแล้วทั้ง 11 หัวข้อข้างต้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้
อย่างไรก็ตาม ลักษณะของโลกในยุคไซเบอร์ เป็ นที่รับรู ้กนั ทัว่ ไปว่าเป็ นอาณาบริ เวณที่
อยูเ่ หนื อการควบคุมของอานาจรัฐได้อย่างเด็ดขาด กล่าวคือ เป็ นอาณาบริ เวณพืน้ ที่สีเทา
ที่อานาจรัฐสามารถเข้าไปควบคุมได้บางส่ วน...
(กรุ งเทพธุ รกิจ, วันพุธ ที่ 8 พฤษภาคม, 2556, หน้า 2)
จากตัวอย่าง “พื้นที่สีเทา” เป็ นถ้อยคาที่ใช้เป็ นสานวนมีความหมายว่า พื้นที่กลางๆ ไม่ดี ไม่
ร้าย โดยมีใจความหลักมาจาก “สี เทา” คือสี ที่ผสมกันระหว่าง “สี ขาว” กับ “สี ดา” โดยความหมาย
นัยของสี ท้ งั สองนี้ ถือเป็ นสิ่ งตรงกันข้าม กล่าวคือ “สี ขาว” ที่หมายถึง ความบริ สุทธิ์ ปลอดภัย กับ
“สี ดา” ที่หมายถึ ง อันตราย ดังนั้น “สี เทา” จึงหมายถึง กลางๆ ไม่ขาว ไม่ดา และ “พื้นที่สีเทา” ใน
บริ บทข้างต้นนี้หมายถึง โลกไซเบอร์ หรื อ การใช้เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตนัน่ เอง
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2. ภาพสะท้ อนสั งคมจากถ้ อยคาที่ใช้ เป็ นสานวนในบทบรรณาธิการของหนังสื อพิมพ์
รายวัน
จากการศึ กษาพบว่า ถ้อยคาที่ ใช้เป็ นสานวนในบทบรรณาธิ การหนังสื อพิมพ์รายวันปี
พ.ศ. 2556 สะท้อนภาพของสังคมในประเด็นหลักๆ 4 ประเด็น คือ การเมือง การศึกษา เศรษฐกิ จ
และสภาพสังคมไทยทัว่ ไป ดังรายละเอียดต่อไปนี้
2.1 การเมือง
เรื่ องราวและเหตุ ก ารณ์ ต่า งๆ ที่ เกิ ดขึ้ นในสั ง คมไทยปี พ.ศ. 2556 นั้นมี อย่า ง
มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ เหตุการณ์ทางการเมืองที่ถือได้วา่ มีบทบาทสาคัญต่อวิถีชีวิตของคนไทย
ซึ่งในปี 2556 นี้มีนางสาวยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร เป็ นนายกรัฐมนตรี ของประเทศไทย และในช่วงปี นี้ เอง
ก็ปรากฏเหตุการณ์ ทางการเมืองเกิ ดขึ้นหลายเหตุการณ์ และเหตุการณ์ ต่างๆ เหล่านี้ ลว้ นเป็ นภาพ
สะท้อนและส่ งผลให้เกิ ดถ้อยคาสานวนใหม่เพิ่มขึ้ น หรื อกล่ าวอี กนัยได้ว่า ถ้อยคาสานวนต่างๆ
เกิดขึ้นจากเรื่ องราวและความเป็ นไปในสังคมช่วงนั้นๆ นัน่ เอง จากการศึกษาวิเคราะห์ถอ้ ยคาที่ใช้
เป็ นสานวนพบว่าสะท้อนภาพเหตุการณ์ทางการเมืองที่สาคัญที่ปรากฏชัดเจนดังนี้
2.1.1 เหตุการณ์การแบ่งฝ่ ายของการเมืองไทย
ในช่ วงหลายปี ที่ ผ่านมาเกิ ดเหตุการณ์ ความขัดแย้งทางการเมืองไทยอย่าง
รุ นแรง ซึ่ งสาเหตุหลักมาจากการแบ่งฝั กแบ่งฝ่ ายกันทางการเมืองจนเกิ ดการตั้งกลุ่มเป็ น กลุ่มคน
เสื้ อแดง กับ กลุ่มคนเสื้ อเหลื อง โดยฝ่ ายที่เรี ยกว่า กลุ่มคนเสื้ อแดง คือ กลุ่มคนที่สนับสนุ นพรรค
เพื่อไทย หรื อโดยนัยคือ สนับสนุน นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และกลุ่มนี้ ได้จดั ตั้งเมื่อ
ปี 2550 โดยใช้ชื่ อว่า กลุ่ ม นปช.หรื อ แนวร่ วมประชาธิ ป ไตยต่อต้า นเผด็จการแห่ งชาติ โดยมี
สัญลักษณ์ หลัก คื อ สี แดงและเสื้ อสี แดง และอี กฝ่ ายที่ เรี ย กว่า กลุ่ มคนเสื้ อเหลื อง คื อ กลุ่ ม คนที่
ต่อต้าน นายทักษิณ ชิ นวัตรและพรรคเพื่อไทย โดยเริ่ มต้นปี 2548 และจัดตั้งในชื่ อ กลุ่มพันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย หรื อเรี ยกว่า กลุ่มพันธมิตรกูช้ าติ หรื อ กลุ่มคนเสื้ อเหลืองมีแกนนาคน
สาคัญ ได้แก่ นายสนธิ ลิ้มทองกุล และพลตรี จาลอง ศรี เมือง และต่อมาเริ่ มมีกลุ่มอื่นๆ สนับสนุ น
แนวคิดของกลุ่มคนเสื้ อเหลืองเพิ่มมากขั้น เช่น กลุ่มคนหลากสี กลุ่ม กปปส. เป็ นต้น ดังนั้นจึงกล่าว
ได้ว่า การเมืองไทยในช่ วงปี พ.ศ. 2556 เป็ นการเมืองแบ่งข้างแบ่งฝ่ ายอย่างชัดเจน ดังปรากฏเป็ น
สานวนต่อไปนี้
…เราเข้าใจว่าสิ่ งที่เกิ ดขึ้นนั้นเป็ นควันหลงยุคแบ่ งขั้วเลือกข้ าง แต่เราก็ไม่อยากเห็นว่ามี
ความเคลื่อนไหวเพื่อสร้างแรงกดดันทางใดทางหนึ่งในทุกเรื่ อง…
(กรุ งเทพธุ รกิจ, วันเสาร์ ที่ 27 เมษายน, 2556, หน้า 2)
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...หลังจากที่มองย้อนหลังกลับไประลึกถึงการชุมนุ มที่ผา่ นๆ มา มารดาของกลุ่ม นปช.คน
หนึ่ งที่เสี ยชี วิตในการชุ มนุ มเคยยอมรับว่าเป็ น "เหยื่อทางการเมือง" ผูต้ อ้ งขังเสื้ อแดงและ
เสื้ อเหลืองที่ พบกันในเรื อนจา ต่างก็ยอมรับว่าต่างคนต่างเป็ น "เหยื่อทางการเมือง" เป็ น
บันไดให้นกั การเมืองได้มาซึ่งอานาจ
(ไทยรัฐ, วันศุกร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์, 2556, หน้า 3)
จากตัว อย่า งข้า งต้น จะพบว่า ถ้อยค าที่ ใ ช้เ ป็ นส านวนที่ ส ะท้อ นเรื่ องราวเหตุ ก ารณ์ ก าร
เมืองไทยที่ มีการแบ่งข้างแบ่งฝ่ ายกัน คือ “แบ่งขั้วเลื อกข้าง” และ “เสื้ อแดง” “เสื้ อเหลื อง” โดย
ส านวนเหล่ า นี้ ให้ ค วามหมายถึ ง การแบ่ ง ข้า งกัน การมี ฝั ก ฝ่ ายที่ ต รงข้า มกัน อย่า งชัด เจน ซึ่ ง
เหตุการณ์การเมืองที่มีการแบ่งข้างกันนั้นเกิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 ที่มีกลุ่มต่อต้าน นายทักษิณ ชิ น
วัตร หรื อกลุ่มพันธมิตรฯ คือ “เสื้ อเหลือง” และกลุ่มที่สนับสนุ นนายทักษิณ ชิ นวัตรหรื อ นปช. คือ
“เสื้ อแดง” และการแบ่งข้างนี้ก็ยงั คงยืดเยื้อเรื้ อรังมาจนกระทัง่ ปี พ.ศ. 2556 ด้วย
2.1.2 เหตุการณ์การเกิดร่ างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม
ในปี พ.ศ. 2556 เกิ ดเหตุการณ์ที่สาคัญในประวัติศาสตร์ การเมืองไทย คือ
การเกิ ดร่ างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมโดยมีที่มาจากนายวรชัย เหมะ และนายนิ ยม วรปั ญญา
สมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรและนักเคลื่ อนไหวร่ วมกับ นปช. เป็ นผูเ้ สนอร่ างพระราชบัญญัตินิรโทษ
กรรมแก่ ผูก้ ระท าความผิด เนื่ อ งจากการชุ ม นุ ม ทางการเมื อ ง การแสดงออกทางการเมื อ งของ
ประชาชน ซึ่งสภาผูแ้ ทนราษฎรอนุมตั ิวาระแรกในเดือนสิ งหาคม 2556 ร่ างพระราชบัญญัตินิรโทษ
กรรมฯ ถูกส่ งต่อไปยังคณะกรรมาธิ การพิจารณาหลายครั้ง และร่ างกฎหมายดังกล่าวเปลี่ยนจากเดิม
ที่จะนิรโทษกรรมให้เฉพาะแก่ผชู ้ ุ มนุ ม ไม่รวมถึงแกนนาการชุ มนุ มและผูส้ ั่งการ เป็ นนิรโทษกรรม
ให้ท้ งั แกนนาการชุมนุม และผูส้ ั่งการด้วย ครอบคลุมช่วงเวลาตั้งแต่ปี 2547 ถึง พ.ศ. 2556 ความผิด
ที่จะได้รับนิ รโทษกรรมนี้ รวมข้อกล่าวหาต่างๆ ของนายทักษิ ณ ชิ นวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี จาก
เหตุการณ์ การเกิ ดร่ างพระราชบัญญัติฯ นี้ เอง ทาให้เกิดการต่อต้านจากประชาชนและกลุ่มองค์กร
ต่างๆ อย่างมากมาย โดยได้มีการชุ มนุ มประท้วงบนท้องถนนและยืดยาวมาหลายเดื อนจนส่ งผล
กระทบต่อประเทศชาติอย่างมาก จากเหตุ การณ์ ดงั กล่ าวนี้ ทาให้เกิ ดถ้อยคาสานวนต่างๆ เกิ ดขึ้ น
ดังนี้
...พรรคเพื่อไทยในฐานะแกนนาก็ควรขานรับแนวทางดังกล่าวด้วยการเปลี่ยนแปลงร่ าง
นิ ร โทษกรรมฉบั บ เหมาเข่ ง ให้ เ ป็ นร่ า ง พ.ร.บ.นิ ร โทษกรรม ฉบั บ นายวรชั ย เหมะ
เหมือนเดิม
(มติชน, วันพฤหัสบดี ที่ 7 พฤศจิกายน, 2556, หน้า 2)
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...ปั ญหาการเมืองของประเทศไทย ที่กาลังร้ อนแรงกับประเด็นนิ รโทษกรรมที่โยนหิ น
ก้อนใหญ่กลางฝูงชน...แม้นายประยุทธ์จะยืนยันเดิ นหน้า พ.ร.บ.ฉบับสุ ดซอยไม่มีการ
ถอยและอ้างถึง "ผูใ้ หญ่" ในพรรคเพื่อไทย "ไม่มีใครสั่งเบรคเรื่ องนี้"...
(กรุ งเทพธุ รกิจ, วันพฤหัสบดี ที่ 24 ตุลาคม, 2556, หน้า 2)
จากตัวอย่างข้างต้นพบถ้อยคาที่ใช้เป็ นสานวนที่สะท้อนให้เห็นภาพการเมืองของไทยใน
ปี พ.ศ.2556 โดยเป็ นเหตุการณ์การเกิดร่ างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม คือ “พ.ร.บ.นิรโทษกรรม
ฉบับนายวรชัย เหมะ” “นิ รโทษกรรมฉบับเหมาเข่ง” และ “พ.ร.บ.ฉบับสุ ดซอย” กล่ าวคื อ เป็ น
ถ้อยค าส านวนเรี ยกพระราชบัญญัติที่มี ในประเทศไทยช่ วงเหตุ ก ารณ์ ท างการเมื องปี 2556 โดย
“พ.ร.บ. นิรโทษกรรม ฉบับนายวรชัย เหมะ” หมายถึง ร่ างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมที่ช่วยล้าง
ความผิดทั้งปวงให้กบั ผูช้ ุ มนุ มที่เป็ นประชาชนเท่านั้น โดยไม่ล้างผิดให้กบั แกนนา ผูส้ ั่งการและ
รัฐบาล ซึ่ งเป็ นร่ างที่เสนอมาโดยนายวรชัย เหมะ พรรคเพื่อไทยและ “นิรโทษกรรมฉบับเหมาเข่ง”
และ “พ.ร.บ.ฉบับสุ ดซอย” มีความหมายว่า ร่ างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมที่มีการเสนอแก้เนื้ อหา
เพื่ อ ช่ ว ยล้า งความผิ ด ทั้ง ปวงให้ ก ับ ผูช้ ุ ม นุ ม ที่ เ ป็ นประชาชนและผูไ้ ด้รั บ การนิ ร โทษกรรมให้
ครอบคลุมแกนนา ผูส้ ั่งการ ผูท้ ี่ได้รับผลจากการปฏิวตั ิ ให้พน้ ผิดโดยสิ้ นเชิ งโดยนัยยะแฝง คือ เพื่อ
ช่วยให้นายทักษิณ ชินวัตรพ้นความผิดและได้กลับประเทศไทยนัน่ เอง จึงเรี ยกว่าสุ ดซอย หรื อเหมา
เข่ง ยกเข่ง ที่หมายถึง เต็มที่
2.1.3 เหตุการณ์การชุมนุมประท้วง
ในปี พ.ศ. 2556 มีเหตุการณ์การชุ มนุ มประท้วงทางการเมืองครั้งสาคัญ นัน่
คือ การชุมนุมประท้วงเพื่อต่อต้านร่ างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม โดยประชาชนและองค์กรต่างๆ
ได้ออกไปชุ มนุ มในที่ต่างๆ และการชุ มนุ มประท้วงปิ ดกรุ งเทพฯ ครั้งใหญ่โดยมีกลุ่มกปปส.หรื อ
คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ ยนแปลงประเทศไทยให้เป็ นประชาธิ ปไตยที่สมบูรณ์ อนั มี
พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข ซึ่ งมีนายสุ เทพ เทือกสุ บรรณ อดีตสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรพรรค
ประชาธิ ปั ต ย์ เป็ นผู้น าการประท้ว ง มี จุ ด ประสงค์เ พื่ อ กดดัน ให้น ายกรั ฐ มนตรี ยิ่ ง ลัก ษณ์ ชิ น
วัตร ลาออกจากความเป็ นหัวหน้ารัฐบาล เหตุ การณ์ ก ารชุ มนุ มเหล่ านี้ มีผลทาให้เกิ ดเป็ นถ้อยค า
สานวน ดังตัวอย่างต่อไปนี้
นอกจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่ งเป็ นการเมืองในสภาและการชุ มนุ มประท้วงรัฐบาลซึ่ ง
เป็ นการเมืองข้ างถนนแล้ว ยังจะมีการสรรหาและเลือกกรรมการองค์กรอิสระ...
(ไทยรัฐ, วันศุกร์ ที่ 18 ตุลาคม, 2556, หน้า 3)
จากตัวอย่าง “การเมืองข้างถนน” เป็ นถ้อยคาที่ใช้เป็ นสานวนที่สะท้อนให้เห็ นเรื่ องราว
เหตุการณ์ทางการเมืองในสังคมไทย มีความหมายว่า การชุมนุมประท้วงของประชาชนและกลุ่ม
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แกนนาฝ่ ายตรงข้ามกับรั ฐบาลมาร่ วมชุ มนุ มกัน โดยมีที่ต้ งั ฐานการชุ มนุ มตามถนนสาคัญๆ ของ
ประเทศหรื อสถานที่สาธารณะต่างๆ เพื่อเป็ นการประท้วงรัฐบาลหรื อขับไล่รัฐบาล
2.1.4 เหตุการณ์ต่อต้านตระกูลชินวัตร
หากกล่าวถึงเรื่ องราวและปั ญหาทางการเมืองของไทยตลอดระยะเวลาหลาย
ปี ที่ ผ่านมา อาจกล่าวได้ว่าสาเหตุ สาคัญมาจากการต่อต้านและการล้มล้างอานาจต่าง ๆ ของนาย
ทักษิณ ชิ นวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี จะเห็ นได้ว่าปั ญหาความขัดแย้งทางการเมือง การแบ่งฝั กฝ่ าย
ทางการเมือง การชุมนุมประท้วงในหลายๆ ครั้ง หรื อแม้กระทัง่ การเกิดปฏิวตั ิยดึ อานาจ ก็ลว้ นมีเหตุ
ปัจจัยมาจากอานาจและอิทธิพลของนายทักษิณ ชินวัตรและบุคคลในตระกูลชินวัตร โดยหากกล่าว
ย้อนถึ งเรื่ องราวการเมืองไทยที่ผ่านมาจะเห็ นว่าคนในตระกูลชิ นวัตรล้วนมีบทบาทและมีอานาจ
หน้าที่ทางการเมืองหลายครั้ง กล่าวคือ เมื่อนายทักษิณ ชินวัตร พ้นจากตาแหน่งนายกรัฐมนตรี แล้ว
ก็ยงั คงมีบทบาททางการเมืองในพรรคเพื่อไทยมาโดยตลอด ต่อมาก็ยงั มีนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ที่มี
ฐานะน้อ งเขยและนางสาวยิ่ ง ลัก ษณ์ ชิ นวัตร มี ฐ านะน้องสาวของนายทัก ษิ ณ ชิ น วัต ร มาเป็ น
นายกรัฐมนตรี ในสมัยต่อๆ มาอีกด้วย ทาให้อานาจและการควบคุ มดูแลการเมืองไทยเป็ นไปตาม
แนวทางของตระกูลชิ นวัตรทั้งสิ้ น และด้วยเหตุ น้ ี จึงมีหลายฝ่ ายหลายกลุ่มร่ วมกันต่อต้านอานาจ
ตระกูล ชิ นวัตรโดยการออกมาประท้วง ทั้ง ในรู ป แบบของการชุ ม นุ ม ประท้วงของกลุ่ ม คนเสื้ อ
เหลือง การประท้วงต่อต้านร่ างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมที่มีเป้ าหมายจะช่วยให้นายทักษิณ ชิ น
วัต ร พ้น ความผิ ด หรื อ การชุ ม นุ ม ประท้ว งของ กปปส. เพื่ อ กดดัน ให้ น างสาวยิ่ ง ลัก ษณ์ ชิ น
วัตร ลาออกจากตาแหน่งนายกรัฐมนตรี จากเหตุการณ์ดงั กล่าวมานี้ ทาให้เกิดถ้อยคาสานวนใหม่ที่
เป็ นคาเรี ยกหรื อคาแสดงเรื่ องราวเหตุการณ์ต่อต้านตระกูลชินวัตร ดังจะยกตัวอย่างต่อไปนี้
หลังจากที่ พรรคเพื่อไทยชนะเลื อกตั้ง เมื่อปี 2554 น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชิ นวัตร ก้าวขึ้นมา
เป็ นนายกรัฐมนตรี มีเสี ยงเตือนจากหลายฝ่ าย ไม่ให้รัฐบาลใหม่ทาสิ่ งที่เรี ยกว่า “ระบอบ
ทักษิณ” เพราะอาจถูกต่อต้าน รัฐบาลประกาศเดิ นหน้าบริ หารประเทศ ตามแนวทางที่
เรี ยกว่า “ทักษิณคิดเพื่อไทยทา” ถูกคัดค้านต่อเนื่ องร่ าง พ.ร.บ.นิ รโทษกรรมคือฟางเส้น
สุ ดท้าย
(ไทยรัฐ, วันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤศจิกายน, 2556, หน้า 3)
จากตัวอย่าง “ระบอบทักษิณ” เป็ นถ้อยคาที่ใช้เป็ นสานวนมาจากเรื่ องราว เหตุการณ์ทาง
การเมือง หมายถึง การบริ หารงานด้วยแนวคิดของนายทักษิณ ชิ นวัตรซึ่ งก็คือ การบริ หารงานของ
พรรคเพื่อไทยนัน่ เอง กล่าวคือ นายทักษิณ ชิ นวัตร เป็ นผูม้ ีอิทธิ พลทางความคิดของพรรคเพื่อไทย
และของรัฐบาลที่มี น.ส.ยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร เป็ นนายกรัฐมนตรี ดังนั้นแนวคิดหรื อหลักบริ หารที่นาย
ทักษิณ ชินวัตร คิดหรื อควบคุมดูแลจึงถูกเรี ยกว่า “ระบอบทักษิณ”
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ทุกครั้งที่จะมีการปรับคณะรัฐมนตรี จะมีนกั การเมืองฝ่ ายรัฐบาลยกขบวน ไปพบใคร
ในต่างประเทศ และกลุ่มนักข่าวสายทาเนี ยบรัฐบาลผูร้ ู ้เรื่ องดี ได้ยืนยันเรื่ องนี้ ดว้ ยการตั้ง
ฉายา “รัฐบาลพีค่ นแรก” แปลว่าไม่ใช่รัฐบาลน้ องสาว?
(ไทยรัฐ, วันพุธ ที่ 10 กรกฎาคม, 2556, หน้า 3)
จากตัวอย่า งข้างต้น “รั ฐบาลพี่ คนแรก” และ “รั ฐบาลน้องสาว” เป็ นถ้อยค าที่ ใ ช้เป็ น
สานวนที่มาจากเรื่ องราวหรื อเหตุการณ์ ทางการเมืองอันเกี่ ยวข้องกับตระกูลชินวัตร กล่าวคือ เป็ น
การกล่ า วถึ ง ลัก ษณะการบริ ห ารงานการเมื อ งของรั ฐ บาลที่ มี น างสาวยิ่ ง ลัก ษณ์ ชิ น วัต ร เป็ น
นายกรัฐมนตรี หากแต่ในความจริ งแล้ว การตัดสิ นใจ การวางแผนงานต่างๆ มักจะมีพี่ชาย คือ นาย
ทัก ษิ ณ ชิ น วัต ร เป็ นผู้ค วบคุ ม ดู แ ล ดัง นั้ น เมื่ อ จะมี ก ารปรั บ คณะรั ฐ มนตรี แ ต่ ล ะครั้ ง ก็ จ ะมี
นักการเมืองฝ่ ายรัฐบาลเดิ นทางไปพบนายทักษิณ ชิ นวัตร ถึงต่างประเทศ จนรัฐบาลได้รับฉายาว่า
“รัฐบาลพี่คนแรก” ซึ่ งหมายถึ ง รั ฐบาลที่มีนายทักษิ ณ ชิ นวัตรเป็ นนายกรัฐมนตรี ไม่ใช่ “รัฐบาล
น้องสาว” ที่หมายถึง รัฐบาลที่มีนางสาวยิง่ ลักษณ์ ชินวัตรเป็ นนายกรัฐมนตรี นัน่ เอง และในกรณี ใช้
สานวน “รัฐบาลพี่คนแรก” นั้น สันนิ ษฐานว่า "พี่คนแรก" มีความหมายล้อคามาจากนโยบายที่ข้ ึน
ชื่อของรัฐบาล ทั้งรถคันแรก บ้านหลังแรก นัน่ เอง
...นโยบายหลักและเป็ นพันธกิจเร่ งด่วนอันดับแรกของรัฐบาลพรรคเพื่อไทย เช่ นเดี ยวกับ
การออกกฎหมายลบล้างความผิด "นายใหญ่ " และถูกต่อต้านทั้งในและนอกสภาทั้งสอง
เรื่ อง
(ไทยรัฐ, วันพุธ ที่ 4 ธันวาคม, 2556, หน้า 3)
จากตัวอย่าง “นายใหญ่” เป็ นถ้อยคาที่ใช้เป็ นสานวนหมายถึง นายทักษิณ ชิ นวัตร โดยมี
ที่มาจากการบริ หารงานต่างๆ ภายในพรรคเพื่อไทย และรัฐบาลที่นางสาวยิ่งลักษณ์ ชิ นวัตร เป็ น
นายกรั ฐมนตรี น้ นั เป็ นที่ทราบกันดี ว่าผูท้ ี่อยู่เบื้องหลังการควบคุ มสั่งการทั้งหมด คื อ นายทักษิ ณ
ชิ นวัตร ดังนั้นจึ งมี การเรี ยกชื่ อฉายาอันเป็ นที่ เข้าใจรวมกันว่า “นายใหญ่” ซึ่ งก็คือ เจ้านาย หรื อ
หัวหน้าตัวจริ งที่มีอานาจที่สุดนัน่ เอง
2.1.5 ลักษณะทัว่ ไปของการเมืองในปี พ.ศ. 2556
ค่านิ ยมและวิถีชีวิตของคนไทยกับการเมืองเป็ นเรื่ องผสมกลมกลื นกันจน
แยกขาดจากกันไม่ได้ ดังจะเห็นได้วา่ ในปี พ.ศ. 2556 การเมืองไทยก็เป็ นภาพสะท้อนมาจากความ
เชื่อความคิดของคนในสังคมไทยอย่างชัดเจนและเรื่ องราวเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคมไทยก็เป็ นผลสู่
การสร้างถ้อยคาสานวนที่ทาให้เห็นสภาพสังคมไทยขณะนั้นได้อย่างชัดเจน ดังตัวอย่างต่อไปนี้
...ตราบใดยังมีการซื้ อเสี ยง และมีการปล่อยให้ทุนกับการเมืองผสมพันธุ์ กนั จึงเป็ นสิ่ งที่
อันตรายที่สุด...
(กรุ งเทพธุ รกิจ, วันอังคาร ที่ 1 ตุลาคม, 2556, หน้า 2)
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จากตัวอย่างพบถ้อยคาที่ใช้เป็ นสานวนที่สะท้อนภาพการเมืองไทยและสังคมไทยได้อย่าง
ชัดเจน นัน่ คือ “ทุนกับการเมืองผสมพันธุ์กนั ”สานวนนี้หมายถึง การหวังผลประโยชน์ทางการเมือง
โดยนาเงินมาเป็ นตัวการเพื่อช่วยให้ผลประโยชน์นนั่ สาเร็ จ หรื อคล้ายกับการเมืองที่มีรูปแบบคล้าย
ธุ รกิจ คือ มีทุนมีกาไร ซึ่ งการเมืองลักษณะนี้ มกั มีการฉ้อโกง มีการซื้ อเสี ยง แจกเงินเพื่อให้ได้ฐาน
เสี ยงการเลือกตั้ง เมื่อนาคาว่า “ผสมพันธุ์” มาใช้ในสานวนนี้ ยิ่งสะท้อนความหมายของสานวนได้
อย่างลึ กซึ้ ง เพราะ ผสมพันธุ์ คือ การสื บพันธุ์ของสิ่ งมีชีวิต เพื่อสร้ างสายพันธุ์ใหม่ ดังนั้นการนา
“ทุน” กับ “การเมือง” มาผสมพันธุ์ กนั จึ งสื่ อให้เห็ นภาพการรวมกันอย่า งแนบแน่ นจนเป็ นเนื้ อ
เดียวกันหรื อเป็ นเรื่ องเดียวกัน อันแสดงถึงการคดโกงเพื่อหวังผลประโยชน์อย่างแยบยล เป็ นต้น
2.2 การศึกษา
การศึกษาและเรื่ องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระบบการศึกษาช่วงปี พ.ศ. 2556 ล้วนมี
ผลจากเรื่ องราวเหตุการณ์ในสังคมไทยช่วงนั้นๆ กล่าวคือ หากเกิดเหตุการณ์หรื อปั ญหาใดๆ ขึ้นใน
สังคมไทย การศึกษาในช่ วงนั้นก็ได้รับผลกระทบอย่างชัดเจนไม่ทางตรงก็ทางอ้อมด้วย และการ
เกิดถ้อยคาสานวนไทยก็มีลกั ษณะเช่นเดี ยวกันที่จะเกิ ดขึ้นจากเรื่ องราวและเหตุการณ์ ในสังคม จะ
เห็นได้วา่ ในช่ วงปี พ.ศ. 2556 การศึกษาไทยก็ยงั คงมีลกั ษณะทัว่ ไปไม่ต่างจากหลายปี ก่อนๆ มาก
นัก แต่ก็ยงั ปรากฏถ้อยคาสานวนที่น่าสนใจอันสะท้อนภาพการศึกษาไทยได้เป็ นอย่างดี ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้
นักเรี ยนไทยต้องเข้าห้องเรี ยนเสริ มตั้งแต่ช้ นั อนุ บาล เรี ยนวิชานอกเหนื อจากวิชาการ
เพื่อสร้ างโอกาสเพิ่มทางเลื อกให้ตวั เอง ทั้งๆ ที่ พวกเขาควรจะมี เวลาพักผ่อน หรื อท า
กิจกรรมนอกห้องเรี ยนเพื่อเสริ มสร้างคุณภาพชีวติ สุ ขภาพอนามัย และเพิ่มความสัมพันธ์
ในครอบครัว เรียนเป็ นเซเว่น อีเลฟเว่น 24 ชั่วโมง แต่ผลลัพธ์ ได้ แค่ ขนมจีบ ซาลาเปา…
(กรุ งเทพธุ รกิจ, วันพฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม, 2556, หน้า 2)
จากตัวอย่าง “เรี ยนเป็ นเซเว่น อีเลฟเว่น 24 ชัว่ โมง ผลลัพธ์ได้แค่ขนมจีบ ซาลาเปา” เป็ น
ถ้อ ยค าที่ ใ ช้เ ป็ นส านวนที่ ส ะท้อ นให้เ ห็ น ภาพของสั ง คมไทยและการศึ ก ษาของไทย กล่ า วคื อ
สานวนนี้สะท้อนภาพชีวติ เด็กนักเรี ยนไทยที่ผปู ้ กครองคาดหวังกับบุตรหลาน และมีการแข่งขันกัน
ทางการเรี ยน จึงมักให้ลูกหลานของตนเรี ยนพิเศษตั้งแต่ช่วงชั้นอนุ บาล ซึ่ งถือว่าอายุนอ้ ยมาก และ
จะต้องเรี ยนพิเศษหลายวิชา ทาให้ว นั เสาร์ อาทิตย์ เด็กนักเรี ยนไทยจานวนมากไม่มีโอกาสใช้เวลา
วันหยุดเพื่อพักผ่อนหรื ออยู่ร่วมกับครอบครั ว ทั้งๆ ที่ เด็กๆ ก็ได้เรี ยนกันมาอย่างหนักในช่ วงวัน
จันทร์ ถึ ง วัน ศุ ก ร์ ที่ ผ่า นมาแล้ว แต่ จะเห็ นได้ว่า แม้เด็ ก นัก เรี ย นไทยจะเรี ย นพิ เศษและเรี ย นใน
ห้องเรี ยนอย่างหนักแล้ว ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนกลับยังไม่ดีเท่าที่ควร จึงเปรี ยบเทียบเป็ นสานวน
ว่า “เรี ยนเป็ นเซเว่น อีเลฟเว่น 24 ชัว่ โมง ผลลัพธ์ได้แค่ขนมจีบ ซาลาเปา” นัน่ คือ เรี ยนตลอดเวลา
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เรี ยนอย่างหนัก เรี ยนทุกวันไม่มีเว้นวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ ดังกับร้านสะดวกซื้ อเซเว่น อีเลฟเว่น ที่
เปิ ดขายของตลอด 24 ชัว่ โมง แต่ผลที่ได้กลับเล็กน้อย ไม่คุม้ ค่า ไม่สัมฤทธิ์ ผล เป็ นต้น
...ขณะที่พลังทางสังคมอื่นๆ อาทิ นักศึกษาที่เคยมีบทบาทก็เปลี่ยนไป เพราะมหาวิทยาลัย
ถูกแทรกแซงจนกลายเป็ น "โรงเลีย้ งเด็กของชนชั้นกลาง"
(มติชน, วันพฤหัสบดี ที่ 17 ตุลาคม, 2556, หน้า 2)
จากตัวอย่างข้างต้น “โรงเลี้ ยงเด็กของชนชั้นกลาง” เป็ นถ้อยคาที่ใช้เป็ นสานวนในบริ บท
ตัวอย่างนี้ หมายถึง มหาวิทยาลัยของไทย กล่าวคือ สานวนนี้ สื่อภาพว่า การศึกษาระดับอุดมศึกษา
หรื อระดับมหาวิทยาลัยของไทยนัน่ เปรี ยบเหมือนกับการนาเด็กมาเลี้ยงรวมกัน ทั้งๆ ที่ในความเป็ น
จริ ง มหาวิ ท ยาลัย คื อ สถานศึ ก ษาที่ ผู ้เ รี ย นเป็ นวัย รุ่ น ตอนปลายหรื อ วัย ผู ้ใ หญ่ แ ล้ว หากแต่ ใ น
การศึกษาไทย นักศึกษาไทยยังคงได้รับการปลูกฝังให้เชื่ อฟั งครู ทาตามกฎระเบียบจนขาดอิสระ
ทางความคิด จึงกลายเป็ นพฤติกรรมคล้ายเด็ กๆ ที่มกั เล่นสนุ กสนาน ไม่มีความเป็ นผูใ้ หญ่เพียงพอ
และที่ ก ล่ าวว่า เป็ นโรงเลี้ ย งเด็ ก ของชนชั้นกลาง นั่นก็ส ะท้อนภาพสั งคมไทยได้อย่า งชัดเจนว่า
สังคมไทยนั้น คนที่จะมีโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษามักเป็ นคนในชนชั้นกลางจนถึงชั้นชน
รายได้สูง เพราะในระบบมหาวิทยาลัยมีค่าเล่าเรี ยน ค่าใช้จ่ายสู ง จนทาให้ประชาชนที่รายได้นอ้ ยไม่
มีโอกาสได้เรี ยน ดังนั้นสานวนนี้ จึงเป็ นการเปรี ยบเทียบเชิ งประชดประชันทั้งระบบเศรษฐกิจและ
ระบบการศึกษาของไทยไปพร้อมๆ กัน
2.3 เศรษฐกิจ
เหตุการณ์หรื อเรื่ องราวทางเศรษฐกิจถือเป็ นสิ่ งสาคัญที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตของคนใน
สังคม กล่าวได้ว่า หากเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ก็ยอ่ มส่ งผลต่อชี วิตและ
การใช้ภาษาของคนในสังคมเช่นกัน ซึ่ งในปี พ.ศ. 2556 เศรษฐกิจไทยยังคงมีปัญหาขาดแคลนทาง
การเงิน ประชาชนในประเทศยังยากจน มีการกูห้ นี้ยมื สิ นกันอย่างมากมาย ดังตัวอย่างต่อไปนี้
เงิ นกู้ 2 ล้านล้านบาทจะต้องใช้หนี้ คืนถึง 5 ล้านล้านบาท ในเวลา 50 ปี เป็ นเงิ นกู้
ก้อนใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่มีประเทศไทยมานับพันปี บางคนบอกว่าเป็ น “หนี้ที่ก้ ูชาตินี้ ใช้
หนีช้ าติหน้ า” บางคนระบุวา่ เป็ น "หนี้สามชั่ วโคตร" เพราะการใช้หนี้ จะต้องใช้เวลาถึง 3
ชัว่ คน จากรุ่ นพ่อแม่ถึงรุ่ นลูกและจนถึงรุ่ นหลานจึงจะใช้หนี้หมด...
(ไทยรัฐ, วันพฤหัสบดี ที่ 18 เมษายน, 2556, หน้า 3)
จากตัวอย่าง “หนี้ ที่กูช้ าติน้ ี ใช้หนี้ ชาติหน้า” และ "หนี้ สามชัว่ โคตร" เป็ นถ้อยคาที่ใช้เป็ น
สานวนที่สะท้อนเหตุการณ์ เรื่ องราวการเงิ น เศรษฐกิ จของประเทศไทย กล่าวคือ สะท้อนให้เห็ น
เหตุ ก ารณ์ ที่ รัฐบาลจะกู้ยืม เงิ นเพื่ อนามาพัฒนาประเทศ และสร้ า งโครงการต่า งๆ มากมาย เช่ น
โครงการรถไฟความเร็ วสู ง เป็ นต้น ทั้งสองสานวนข้างต้นนี้เป็ นสานวนที่พดู ถึงหนี้สิน การเงินที่ไม่
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สามารถชดใช้ได้ในระยะเวลาสั้นๆ โดยในบริ บทนี้ มีความหมายคือหนี้ สินที่มากมาย ชดใช้เท่าไรก็
ยากที่หมดสิ้ นได้ เปรี ยบดังกูย้ ืมหนี้ มา แต่ใช้หนี้ สินนี้ หมดในชาติหน้า หรื อใช้หนี้ สิ้นหมดต่อๆ กัน
จากรุ่ นพ่อแม่ถึงรุ่ นลูกจนถึงรุ่ นหลานเป็ นต้น
2.4 สภาพสังคมไทยทัว่ ไป
เรื่ องราวและเหตุ ก ารณ์ ต่า งๆ ที่ เกิ ดขึ้ นในสั ง คมไทยเป็ นผลให้เ กิ ดการกระท า
ความคิด หรื อการใช้ภาษาของคนในสังคมตามมา กล่าวกันว่า เมื่อสภาพสังคมเป็ นเช่นไร การใช้
ภาษาหรื อการแสดงความคิดของคนในสังคมก็มีลกั ษณะเช่นนั้น และการใช้ภาษาในรู ปของถ้อยคา
สานวนก็เช่ นกันย่อมเกิ ดขึ้ นหรื อเปลี่ ยนแปลงไปตามสภาพเหตุก ารณ์ สังคม ซึ่ งในปี พ.ศ.2556
สภาพสังคมไทยมี ลกั ษณะโดยทัว่ ๆ ไปที่ น่า สนใจมากมาย ดังจะแสดงตัวอย่างถ้อยคาที่ ใ ช้เป็ น
สานวนที่เป็ นภาพสะท้อนสภาพสังคมไทย ดังต่อไปนี้
..."การบังคับใช้กฎหมาย" ที่หย่อนยาน เลือกปฏิบตั ิ ไม่ตรงไปตรงมา ไม่บงั คับใช้กฎหมาย
โดยเสมอหน้า ทาให้ "คุกมีไว้ ขังคนจน" แต่คนบางกลุ่มอยูเ่ หนือกฎหมาย
(ไทยรัฐ, วันอังคาร ที่ 17 ธันวาคม, 2556, หน้า 3)
จากตัวอย่าง "คุกมีไว้ขงั คนจน" เป็ นถ้อยคาที่ใช้เป็ นสานวนที่สะท้อนสภาพของสังคมไทย
ว่า คนไทยส่ วนใหญ่ยงั มีความเชื่อกันว่า คนรวยนั้นหากทาผิดกฎหมายจะสามารถใช้เงินมาจ่ายเพื่อ
หลีกเลี่ยงการถูกจับกุม การเอาผิดตามกฎหมายได้ เหมือนกับการฉ้อโกง ใช้เงินซื้ อความผิดให้เป็ น
ถูกนัน่ เอง แต่หากเป็ นคนยากจน เมื่อทาความผิดแม้เพียงเล็กน้อยก็จะถูกจับกุม ถูกเอาผิดอย่างไม่
เป็ นธรรม จึงมีการกล่ าวว่า "คุ กมีไว้ขงั คนจน" นัน่ ก็คือ ความลาเอียง ไม่ซื่อตรงของเจ้าหน้าที่รัฐ
หรื อการฉ้อโกง เป็ นต้น
เมื่อเปิ ดให้บริ การ 3 จี แท้ๆ ก็ไม่ตอ้ งการให้เหตุการณ์ซ้ าวนเช่นเดิม เวลายิ่งเหลือน้อย
ผูบ้ ริ โภคเป็ นคนตัวเล็กตัวน้ อยเสี ยงไม่ ดัง อานาจทุกด้านไม่ทดั เทียมผูใ้ ห้บริ การ......
(กรุ งเทพธุ รกิจ, วันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน, 2556, หน้า 2)
จากตัวอย่า ง “ตัวเล็ ก ตัวน้อย เสี ย งไม่ ดัง ” เป็ นถ้อยค าที่ ใ ช้เป็ นส านวนที่ ส ะท้อนสภาพ
สังคมไทยว่า ในสังคมไทยเรานั้น หากไม่ใช่ผมู ้ ีอานาจหรื อมีเงินทองก็มกั จะถูกมองข้ามอยูเ่ สมอ ไม่
มีสิทธิ์ มีเสี ยงในการเรี ยกร้ องสิ่ งใดๆ ได้เท่าที่ควร แต่หากมีอานาจหรื อมีฐานะร่ ารวย ย่อมเป็ นผูม้ ี
สิ ท ธิ์ ในสั งคมอย่า งชัดเจน ดัง นั้นส านวน “ตัวเล็ก ตัวน้อย เสี ย งไม่ดัง ” จึ งหมายถึ ง การเป็ นคน
ธรรมดา ไม่มีอานาจอะไร ย่อมไม่มีสิทธิ์ มีเสี ยงใดๆ ในสังคมไทยนัน่ เอง
สังคมไทยมีคนเป็ นอันมากที่ถือคติ “เงินไม่ มากาไม่ เป็ น” นักการเมืองส่ วนใหญ่เชื่ อว่า
นโยบายลดแลกแจกแถม จะทาให้ชนะเลือกตั้ง ถึงแม้จะหมิ่นเหม่เป็ นความผิดร้ายแรง
(ไทยรัฐ, วันพุธ ที่ 20 พฤศจิกายน, 2556, หน้า 3)
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ตัวอย่างข้างต้น “เงินไม่มากาไม่เป็ น” เป็ นถ้อยคาที่ใช้เป็ นสานวนที่สะท้อนให้เห็นภาพของ
สังคมไทยในเรื่ องการซื้ อสิ ทธิ์ ขายเสี ยงของนักการเมือง และการเห็ นแก่เงิ นเพียงเล็กน้อยของคน
ไทยนัน่ เอง กล่าวคือ การเลื อกตั้งในประเทศไทยนั้น นักการเมืองบางคนมักซื้ อสิ ทธิ ขายเสี ยงด้วย
การแจกเงินให้แก่ประชาชนจนกลายเป็ นสิ่ งที่กระทาต่อๆ กันมาในการหาเสี ยงเลื อกตั้ง จนกระทัง่
คนไทยบางคนบางกลุ่มติดนิ สัยเห็นแก่เงิ นเพียงเล็กน้อยที่นกั การเมืองนามาแจกให้ตน จึงเกิดเป็ น
สานวน “เงินไม่มากาไม่เป็ น” นัน่ เอง
สรุ ปและอภิปรายผล
การศึกษาถ้อยคาที่ใช้เป็ นสานวนในบทบรรณาธิ การของหนังสื อพิมพ์รายวัน ในด้านที่มา
และภาพสะท้อนสังคม พบว่ามีที่มา 12 ประการ คือ สานวนมีที่มาจากธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ซึ่งมาจากสภาพภูมิประเทศ สภาพดินฟ้ าอากาศ มาจากพืช มาจากสัตว์ สานวนมีที่มาจากมนุ ษย์ ซึ่ ง
มาจากร่ างกายมนุ ษย์ มาจากกิ ริยาอาการหรื อความประพฤติของมนุ ษย์ และมาจากลักษณะทัว่ ไป
หรื อสิ่ งที่ เกิ ดเฉพาะ สานวนมี ที่มาจากการเมื องซึ่ งเป็ นสานวนที่ เกิ ดจากเหตุ การณ์ และเรื่ องราว
ทางการเมืองไทย สานวนมีที่มาจากสงครามและการต่อสู ้เป็ นสานวนที่มาจากถ้อยคาหรื อคาเรี ยกที่
ใช้ในการสงคราม การต่อสู ้ กนั อาจเป็ นเรื่ องราวหรื อเหตุ การณ์ สงคราม หรื อค าเรี ย กอาวุธและ
เครื่ องมือในการต่อสู ้ สานวนมีที่มาจากเศรษฐกิ จและการเงิน สานวนมีที่มาจากภาษาต่างประเทศ
เป็ นสานวนที่เกิดจากการนาคาภาษาต่างประเทศมาใช้ สานวนมีที่มาจากกีฬาเป็ นถ้อยคาสานวนที่
เกิดจากคาต่างๆ ในการกีฬาและนามาเปรี ยบเทียบกับเรื่ องราวหรื อเหตุการณ์ในสังคม สานวนมีที่มา
จากการบันเทิงซึ่ งมาจากการแสดงภาพยนตร์ หรื อการละครและการเล่นหมากรุ กและการเล่นพนัน
สานวนมีที่มาจากวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีส่วนใหญ่เป็ นคาที่แสดงถึ งการพัฒนาในด้านระบบ
อิ น เตอร์ เ น็ ต หรื อ ระบบโซเชี ย ลเน็ ตเวิร์ ค ในสั ง คมไทย ส านวนกลุ่ ม นี้ มัก จะเกี่ ย วข้อ งกับ เรื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ และวิทยาศาสตร์ แขนงต่าง ๆ ด้วย สานวนมีที่มาจากความเชื่อซึ่ งมาจากความเชื่อทาง
ศาสนาและมาจากความเชื่ อในอานาจลึ กลับเหนื อธรรมชาติ สานวนมีที่มาจากวรรณกรรมต่างๆ
เป็ นสานวนที่ มาจากเรื่ องราว เหตุ การณ์ หรื อตัวละคร ตัวเอกในวรรณกรรมต่าง ๆ ทั้งนิ ทาน บท
ละคร วรรณคดี และสานวนมีที่มาจากเบ็ดเตล็ด เช่น พื้นที่สีเทา แผลในสังคม เป็ นต้น
จะเห็นได้วา่ ที่มาของถ้อยคาที่ใช้เป็ นสานวนในบทบรรณาธิ การของหนังสื อพิมพ์รายวัน
มักมาจากธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม และเรื่ องราวเหตุการณ์ ต่างๆ ที่อยูร่ อบตัวมนุ ษย์ ทั้งสภาพภูมิ
ประเทศ ภูมิอากาศ หรื อแม้พฤติกรรม กิ ริยาอาการต่างๆ ของมนุษย์นนั่ เอง แสดงให้เห็นว่าการใช้
ภาษาของมนุษย์เกิดจากการเรื่ องราวความเป็ นไปรอบตัวมาสื่ อสารกัน เพราะมนุ ษย์จะเข้าใจร่ วมกัน
ได้ดีจะต้องอยูใ่ นสิ่ งแวดล้อมลักษณะเดียวกัน และถ้อยคาที่ใช้เป็ นสานวนในบทบรรณาธิ การของ
หนังสื อพิมพ์รายวันปี พ.ศ. 2556 ยังมีที่มาจากเรื่ องราวทางสังคมในประเด็น การเมือง เศรษฐกิจ
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และเทคโนโลยีที่ทนั สมัยต่างๆ ร่ วมด้วย อันแสดงให้เห็นว่าเรื่ องราวทางสังคมต่างๆ มีผลอย่างยิ่งต่อ
การเกิดรู ปภาษาที่ใช้เพื่อการสื่ อสาร กล่าวคือ หากเหตุการณ์สังคมเปลี่ยนแปลงไป คาดได้วา่ ถ้อยคา
สานวนก็ยอ่ มเปลี่ยนแปลงในเช่ นกัน ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดเรื่ องที่มาของสานวนของ เจือ สตะ
เวทิน (2515, หน้า 12) ที่วา่ สานวนต่างๆ เกิดขึ้นตามธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อมต่างๆ ทาให้คนได้คติ
ขึ้นมา จึงสร้างเป็ นสานวนขึ้น เช่น ชาวนาอยูใ่ กล้ววั ก็ได้ขอ้ คิดจากวัว ชาวบ้านอยูใ่ กล้สัตว์เลี้ยงก็ได้
ข้อคิดจากสัตว์เลี้ยงเหล่านั้น เป็ นต้น
ในด้านการศึกษาภาพสะท้อนสังคมจากถ้อยคาที่ใช้เป็ นสานวนในบทบรรณาธิ การของ
หนังสื อพิมพ์รายวันปี พ.ศ.2556 พบว่าถ้อยคาที่ ใช้เป็ นสานวนต่างๆ นั้นล้วนสะท้อนภาพและ
เรื่ องราวเหตุ การณ์ ในสัง คมไทยอย่า งชัดเจน โดยสรุ ปได้เป็ น 4 ประเด็นหลัก ๆ คือ การเมื อง
การศึกษา เศรษฐกิจ และสภาพสังคมทัว่ ไป โดยภาพสะท้อนทางการเมืองนั้นพบว่า ปี พ.ศ.2556 มี
เหตุการณ์ทางการเมืองที่สาคัญ คือ เหตุการณ์การแบ่งฝ่ ายของการเมืองไทยซึ่ งเหตุการณ์น้ ี ยืดยาวมา
จากหลายปี ที่ผา่ นมา หากแต่ยงั คงอยูเ่ รื่ อยมาและเป็ นสาเหตุที่ทาให้ประเทศไทยเกิดความขัดแย้งกัน
อย่างรุ นแรง นอกจากนี้ ยงั มีเหตุการณ์การเกิ ดร่ างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม และเหตุการณ์การ
ชุ ม นุ ม ประท้ว ง ในปี 2556 มี ก ารชุ ม นุ ม ประท้ว งทางการเมื อ งอยู่บ่ อ ยครั้ งส่ ง ผลเสี ย ต่ อ ให้
ประเทศชาติเป็ นอย่างมาก รวมทั้งยังมีเหตุการณ์ต่อต้านตระกูลชิ นวัตร โดยเหตุการณ์น้ ี เกิดจากการ
ร่ วมกันต่อต้านรัฐบาลพรรคเพื่อไทยและบุคคลในตระกูลชิ นวัตร และสุ ดท้ายลักษณะทัว่ ไปของ
การเมืองในปี พ.ศ. 2556 ที่ทาให้เห็นภาพรวมของการเมืองไทยขณะนั้นอย่างชัดเจน
ภาพสะท้อนการศึกษาพบว่า การศึ กษาไทยในปี พ.ศ. 2556 ยังคงไม่พฒั นาเพียงพอ
เด็กไทยเรี ยนหนังสื อกันอย่างหนัก แต่ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนไม่ดีเท่าที่ ค วร และสาเหตุ หลาย
ประการมาจากระบบการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาที่ยงั บกพร่ อง นอกจากนี้ ในทางเศรษฐกิจ
ของไทยก็ยงั พบว่า เศรษฐกิจไทยเรายังไม่ดีนกั การเงินการคลังของประเทศขาดสภาพคล่อง ทาให้
ต้องมี การกู้ยืมเงิ นจากแหล่งต่างๆ มาบริ หารประเทศ และคนไทยส่ วนใหญ่ยงั ประสบกับปั ญหา
ความยากจนกันอย่างมาก และประเด็นสภาพสังคมไทยทัว่ ไปในปี พ.ศ.2556 พบว่ามีถอ้ ยคาที่ใช้
เป็ นสานวนที่สะท้อนเรื่ องราวดังกล่าวอย่างชัดเจน กล่าวคือ ทาให้เห็ นว่าสังคมไทยยังคงมีค่านิยม
การยกย่องคนร่ ารวยหรื อคนมีอานาจ และคนยากจนยังเป็ นกลุ่มคนที่ไม่มีบทบาทหรื อไม่มีสิทธิ์ มี
เสี ยงใดๆ ในสังคม อีกทั้งยังสะท้อนให้เห็ นปั ญหาการคอรัปชัน่ การโกงกิ น ไม่ซื่อตรงในหน้าที่
ของคนไทย และของภาครัฐ นอกจากนี้ สานวนต่างๆ ยังสะท้อนให้เห็ นว่าสังคมไทยเป็ นสังคมที่
เปิ ดรับเทคโนโลยีและระบบการสื่ อสารเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตกันอย่างแพร่ หลาย
จะเห็นได้วา่ ถ้อยคาที่ใช้เป็ นสานวนนั้นเกิดจากการสร้างสรรค์ของคนในสังคม ซึ่ งมูลเหตุ
ที่เกิ ดขึ้นก็คือเรื่ องราวเหตุการณ์ ต่างๆ ที่เกิ ดในสังคมนัน่ เอง ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าสานวนที่เกิ ดขึ้น
เป็ นภาพสะท้อนที่ ชัดเจนว่าสัง คมและผูค้ นในสัง คมกาลัง ประสบเรื่ องราวใดๆ และสังคมเป็ น
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เช่นใด ก็ยอ่ มปรากฏถ้อยคาสานวนนั้นๆ ตามมา สานวนสะท้อนให้เห็นความรู ้สึกนึ กคิดของคนใน
สังคมขณะนั้นอย่างชัดเจนสอดคล้องกับคากล่าวของสุ ริยา รัตนกุล (2540, หน้า 53) ที่กล่าวไว้ว่า
สานวนเป็ นการใช้ภาษาที่ผพู ้ ูดภาษาในสังคมและวัฒนธรรมเดี ยวกันยอมรับและนิ ยมใช้สืบทอด
ต่อๆ กันมา โดยบางสานวนก็สืบสาวหาผูแ้ ต่งไม่ได้และไม่จาเป็ นต้องมาจากวรรณคดี หรื อผลงาน
ของกวี อาจมีใครผูใ้ ดก็ได้แต่งในขณะที่เกิดความรู ้สึกสะท้อนอารมณ์หรื อมีขอ้ สังเกตเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หนึ่ งออกมาและคาพูดของเขานั้นคมคายเป็ นที่ติดใจของคนอื่นๆ จนเป็ นที่นิยมมากขึ้น
และใช้กนั ทัว่ ไป
ข้ อเสนอแนะ
การศึกษาที่มาและภาพสะท้อนของถ้อยคาที่ใช้เป็ นสานวนไทยในบทบรรณาธิ การของ
หนังสื อพิมพ์รายวัน ครั้งนี้ผวู้ จิ ยั พบว่ายังมีสิ่งที่น่าสนใจและควรศึกษาค้นคว้าต่อไปนี้
1. งานวิจยั นี้ มุ่งศึกษาถ้อยคาที่เป็ นสานวนในบทบรรณาธิ การของหนังสื อพิมพ์รายวัน
ควรมีการศึกษาจากแหล่งข้อมูลอื่น หรื อสื่ อสิ่ งพิมพ์ชนิดอื่นๆ เช่น นิตยสาร วารสาร เป็ นต้น เพื่อให้
เห็นถึงความเหมือนหรื อแตกต่างกันว่ามีลกั ษณะอย่างไรบ้าง
2. การศึ กษาถ้อยคาที่ ใช้เป็ นสานวนควรมี การศึกษาเพิ่มเติ มในเรื่ องของคาศัพท์หรื อ
สานวนเฉพาะวงการ เช่น วงการแพทย์ วงการกีฬา วงการบันเทิง วงการศึกษา เป็ นต้น เพื่อให้เห็ น
ว่ามีลกั ษณะอย่างไรบ้าง
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