KKU RESEARCH JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES (GRADUATE STUDIES)
Vol. 7 NO. 2: May-August 2019

107

สำนวนไทยในนวนิยำยของศรีบูรพำ *
Idiomatic in Sriburapha’s Novels
กาญจนา ต้นโพธิ์ (Kanchana Tonpo)1**
(Received: Febuary 5, 2018; Revised: April 30, 2018; Accepted: May 5, 2018)

บทคัดย่ อ
การศึกษาวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาโครงสร้างภาษาและที่มาของสานวนไทยในนวนิ ยายของศรี บูรพา
ซึ่ งมี กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผลงานวรรณกรรมประเภทนวนิ ยายของศรี บูรพาที่ ประพันธ์ไว้และพิมพ์ครั้งแรกใน ปี พ.ศ.
2470-พ.ศ.2500 รวมทั้งสิ้น 15 เรื่ อง ผลการศึกษาพบโครงสร้างภาษาของสานวนทั้งสิ้ น 3 ประเภท คือ ประเภทที่เป็ นคา
ประเภทที่ เป็ นวลีและประเภทที่ เป็ นประโยค โดยประเภทที่ เป็ นคาพบคาเดี่ ยวและคาประกอบ ประเภทที่ เป็ นวลีพบ
นามวลี กริ ยาวลี และ วิเศษณ์วลี ประเภทที่เป็ นประโยคพบประโยคที่มีโครงสร้างประกอบด้วยหน่วยสกรรมและหน่วย
กรรมตรง, ประโยคที่มีโครงสร้างประกอบด้วยหน่วยประธานและหน่ วยอกรรม, ประโยคที่มีโครงสร้างประกอบด้วย
หน่วยประธาน หน่วยสกรรมและหน่วยกรรมตรง ในด้านที่มาของสานวนไทยในนวนิ ยายของศรี บูรพาพบ 8 ประการ
คือ ที่มาจากธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม, ความเชื่อ, อวัยวะต่าง ๆ ของมนุ ษย์, การกระทาหรื อความประพฤติของมนุ ษย์,
การประกอบอาชี พเกษตรกรรม, การเล่นหมากรุ กและการเล่นพนัน, การบันเทิ งและวรรณกรรมต่าง ๆ สานวนที่
ศรี บูรพานามาใช้จะทาหน้าที่ เป็ นหน่วยที่มีฐานะเท่าคาคาหนึ่ ง และสื่ อความหมายถึงสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งในเชิงเปรี ยบเทียบ
สานวนส่ วนใหญ่มีโครงสร้างภาษาเหมื อนสานวนเดิ ม บางสานวนเปลี่ยนโครงสร้างไปบ้าง และบางสานวนใช้ใน
บริ บทที่ต่างไป ศรี บูรพานามาใช้สื่อความหมายได้ตรงตามจุดประสงค์ท้ งั ยังสอดแทรกคาสอน เสนอแนวคิดทัศนะได้
อย่างคมคายชัดเจน สานวนที่ปรากฏเกิดจากเรื่ องราวและที่มาอันสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวติ และสภาพทางสังคมในยุคนั้น
อีกทั้งทาให้ทราบว่าสานวนไทยโดยส่วนใหญ่เกิดจากการที่คนไทยพูดเปรี ยบเทียบบางสิ่ งบางอย่างกับสิ่ งใกล้ตวั และสิ่ ง
ที่อยูร่ อบตัว

ABSTRACT
This study was conducted to investigate the language origins and structures of the Thai idiomatic
expressions that had been used in the novels of Sriburapha. The data was collected from 15 novels by Sriburapha that
had been published between 1927 – 1957. The results of the study showed that 3 language structures had mainly been
used in the Thai idiomatic expressions: words, phrases, and sentences. At the word level, single words and
compound words had been used. At the phrase level, the expressions, which had been used, were in noun phrases,
verb phrases, and adverbial adjuncts. Lastly, at the sentence level, three types of sentence structures had been used:
1) sentences consisting of transitive verbs and direct objects, 2) sentences consisting of subjects and intransitive
verbs, and 3) sentences consisting of subjects, transitive verbs, and direct objects.
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The study also found that the sources of Thai idiomatic expressions in Sriburapha’s novels could be
categorized into 8 groups: 1) nature and surroundings, 2) beliefs, 3) the parts of the human body, 4) human actions
and behaviors, 5) agricultural practices, 6) chess and gambling, 7) other forms of entertainment, and 8) novels. The
idiomatic expressions, used by Sriburapha, have functioned as a single unit similar to a single word and have been
used as metaphors or similes. The structure of most of the expressions in the novels was found to be the same as the
original expressions, while others were found to be adjusted and used in different contexts. Yet, the writer had used
them appropriately and wisely. He also introduced life lessons, and was able to weave his witty ideas and opinions
into the stories. The expressions in the novels are from the period and reflect the lifestyles and the nature of the
society of that period. Moreover, the study also suggests that the origins of most Thai idiomatic expressions have
arisen from our everyday lives and surroundings.
คำสำคัญ: สานวนไทย นวนิยาย ศรี บูรพา
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บทนำ
นวนิยายเป็ นวรรณกรรมบันเทิงคดีที่มีเนื้อหาสาระและแต่งจากจินตนาการ ผูแ้ ต่งสมมติเรื่ องราว ตัวละคร และ
เหตุการณ์ ต่างๆ โดยมีการเริ่ มเรื่ อง การดาเนิ นเรื่ อง และจบเรื่ อง เพื่อสนองจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่ ง นวนิ ยายสร้างความ
บันเทิ งใจแก่ผูอ้ ่าน สร้างภาพในจิ ตใจ เกิ ดสุ นทรี ยรส ทาให้ผูอ้ ่านมีอารมณ์คล้อยตามอย่างล้ าลึก [1] หากกล่าวถึงนัก
ประพัน ธ์น วนิ ย ายที่ มี ชื่ อ เสี ยงแล้ว ชื่ อ ของ ศรี บู รพา หรื อ กุห ลาบ สายประดิ ษ ฐ ถื อ ได้ว่าเป็ นปรมาจารย์แห่ งการ
ประพันธ์ไทย เป็ นที่ ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง ทั้งในเมื องไทยและต่างประเทศ [2] โดยจะเห็ น ได้จากนวนิ ยายที่ มี
ชื่อเสี ยงสร้างความประทับใจมาถึงปั จจุบนั หลายเรื่ อง เช่น ข้างหลังภาพ ลูกผูช้ าย สงครามแห่งชีวติ เป็ นต้น
นวนิ ยายของศรี บูรพา มีลกั ษณะเด่นในการใช้ภาษาที่สละสลวยอันเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และนาเสนอ นว
นิยายที่มีเนื้อหาสะท้อนให้เห็นความนึกคิด ความเชื่อ ความใฝ่ ฝันและวิถีชีวติ นอกจากนี้ยงั สอดแทรกการวิพากษ์วจิ ารณ์
ปั ญหาสังคมอยู่บางประการอีกด้วย [3] ศรี บูรพาเป็ นนักประพันธ์ที่ใช้สานวนภาษาอย่างละเมียดละไม โดยเฉพาะใน
ด้านการเลือกสรรสานวนไทยมาสอดแทรกเพื่อสื่ อภาพให้ผอู ้ ่านสัมผัสได้อย่างลึกซึ้ ง การใช้ถอ้ ยคาสานวนไทยในงาน
วรรณกรรมถือเป็ นการแสดงความสามารถทางภาษาอันสะท้อนภูมิปัญญาไทย สานวนไทยเป็ นถ้อยคาที่มีช้ นั เชิง ซึ่ งไม่
มีความหมายตรงตามตัวอักษรหรื อแปลตามศัพท์ปกติ เป็ นถ้อยคาที่มีความหมายเชิงเปรี ยบเทียบและแสดงให้เห็นภาพ
โดยนัย เพื่อเป็ นการเล่นคาให้ไพเราะ รื่ นหู คมคาย และมักเป็ นข้อความที่เป็ นคติสอนใจ ศรี บูรพาก็เป็ นนักประพันธ์ที่ใช้
สานวนไทยในนวนิ ยายเพื่อ สื่ อความหมายที่ สอดคล้องกับทัศนะ เรื่ องราว เนื้ อหา จนทาให้ผูอ้ ่านสามารถมองเห็ น
ลักษณะแนวคิดในการดาเนิ นชีวิตและสภาพทางสังคมในยุคของผูเ้ ขียนได้อย่างชัดเจน จะเห็นได้จากสานวนที่ ปรากฏ
ในนวนิยายเรื่ องจนกว่าเราจะพบกันอีก [4] ดังนี้
...ส่ วนการเล่ าเรี ยนนั้นก็คิดว่ าจะเรี ยนสักนิดหน่ อย พอเป็ นข้ ออ้ างที่จะได้ อยู่ในต่ างประเทศต่ อไป และเมื่อกลับ
เข้ าไปเมืองไทยแล้ ว ก็จะได้ ชื่อว่ าเป็ นพวกหัวนอกจะได้ เข้ าเป็ นสมาชิ กของนักเรี ยนเก่ าในต่ างประเทศเพียง
เท่ านั้ น สั งคมไทยก็จะตาลุก พวกสตรี สาว ‘ชั้ น สู ง ’ ก็พ ร้ อมที่ จ ะให้ สอดแขนและใครๆก็จ ะแลดู เขาด้ วย
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ความรู้ สึ ก ยกย่ อ งว่ า เขาเป็ นพวกหั ว กะทิ หรื อ elite ของสั ง คมไทย เพราะว่ าเขาเป็ นนั ก เรี ย นนอกพู ด
ภาษาอังกฤษมีเพื่อนเป็ นฝรั่ งและมาจากตระกูลขุนนางผู้มงั่ คั่ง
จากตัวอย่างอย่างข้างต้นศรี บูรพาใช้สานวนภาษาที่สื่อให้เห็นลักษณะแนวคิดหรื อทัศนะของสังคมไทยที่มีการ
ยกย่องคนที่ร่ าเรี ยนในต่างประเทศและเมื่อกลับเข้ามาในประเทศไทย สังคมไทยก็จะนิยมชมชอบ อีกทั้งยังยกให้เป็ นคน
ชั้นสู งในสังคม ดังจะเห็นได้นอกสานวน “หัวนอก” ซึ่ งหมายถึง ผูท้ ี่ ไปอยูเ่ มืองฝรั่งและได้รับการศึกษาอย่างฝรั่ง และ
“หั วกะทิ ” หมายถึ ง ชั้น ยอด ชั้น เลิ ศ ชั้น ดี ที่ สุ ด จากการใช้ส านวนข้า งต้น จึ ง หมายถึ ง คนที่ ไ ปอยู่เมื อ งฝรั่ ง หรื อ
ต่างประเทศและได้รับการศึกษาจากต่างประเทศจะถือกันว่าเป็ นคนที่ดีเยีย่ ม เด่นกว่าพวกอื่น
จากที่ ก ล่าวมาข้างต้น จะเห็ น ได้ว่าศรี บูรพาเป็ นนัก ประพัน ธ์ ที่ มีค วามสามารถในการใช้ภาษาสร้ างสรรค์
ผลงานนวนิ ยายได้อย่างดีเยี่ยม มีการนาเสนอเรื่ องราวผ่านสานวนภาษาถ่ายทอดแก่ผอู ้ ่านได้อย่างมีศิลปะยิง่ นัก ด้วยเหตุ
นี้ผวู ้ ิจยั จึงสนใจศึกษาและวิเคราะห์สานวนไทยในนวนิ ยายของศรี บูรพาในแง่ลกั ษณะของโครงสร้างภาษาของสานวน
ที่มาของสานวน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการใช้ภาษา และเห็นท่วงทานองการเขียน (Style) ของศรี บูรพา

วัตถุประสงค์ กำรวิจัย
เพื่อศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างภาษาและที่มาของสานวนไทยในนวนิยายของศรี บูรพา

วิธดี ำเนินกำรวิจัย
การศึกษาวิเคราะห์สานวนไทยในนวนิยายของศรี บูรพามีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาโครงสร้างภาษาและที่มาของ
ส านวนไทยในนวนิ ย ายของศรี บู ร พา เป็ นการวิจัย แบบวิ เคราะห์ เชิ ง พรรณนา ซึ่ งมี ก ลุ่ ม ตัว อย่า งได้แ ก่ ผลงาน
วรรณกรรมประเภทนวนิ ยายของศรี บูรพาที่ ประพันธ์ไว้และพิมพ์ครั้งแรกใน ปี พ.ศ.2470 - พ.ศ.2500 รวมทั้งสิ้ น 15
เรื่ อ ง เป็ นการเลื อ กกลุ่ ม ตัว อย่างแบบเฉพาะเจาะจง เก็ บ รวบรวมข้อ มู ลการใช้ส านวนไทย จากนั้น ผูว้ ิจัยวิเคราะห์
โครงสร้างทางภาษาและที่ มาของสานวนไทยโดยใช้แนวคิดและทฤษฎี ลกั ษณะและโครงสร้างภาษาไทย ความหมาย
ของคา การเปลี่ ยนแปลงถ้อยคาสานวนไทยและภาษาไทยกับ วัฒ นธรรมไทยมาเป็ นฐานการวิเคราะห์ และสรุ ปผล
การศึกษา จากกนั้นนาเสนอผลในลักษณะการพรรณนาวิเคราะห์ และขอแสดงรายชื่อนวนิยายทั้ง 15 เรื่ องดังนี้
1. ชีวติ สมรส
พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2470
2. ปราบพยศ
พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2471
3. มารมนุษย์
พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2471
4. ลูกผูช้ าย
พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2471
5. โลกสันนิวาส
พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2471
6. หัวใจปรารถนา
พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2471
7. อานาจใจ
พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2473
8. แสนรักแสนแค้น
พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2473
9. สงครามชีวติ
พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2475
10. ผจญบาป
พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2477
11. ข้างหลังภาพ
พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2480
12. ป่ าในชีวติ
พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2485
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13. จนกว่าเราจะพบกันอีก
14. แลไปข้างหน้า (ภาคปฐมวัย)
15. แลไปข้างหน้า (ภาคมัชฌิมวัย)

พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2493
พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2498
พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2500

ผลกำรวิจัย
การศึกษาสานวนไทยในนวนิยายของศรี บูรพา เสนอผลการวิจยั เป็ น 2 ประเด็น คือ 1. โครงสร้างภาษาและ 2.
ที่มาของสานวนไทยในนวนิยายของศรี บูรพา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. โครงสร้ ำงภำษำของสำนวนไทยในนวนิยำยของศรีบูรพำ
สานวนไทยในนวนิ ยายาของศรี บูรพาทั้ง 15 เรื่ อง เมื่อศึ กษาและวิเคราะห์ลกั ษณะโครงสร้างภาษาพบว่า
เป็ นสานวนที่เป็ นคา สานวนที่เป็ นวลี และสานวนที่เป็ นประโยค ดังนี้
1.1 สานวนที่เป็ นคา คือ คาที่ใช้ในความหมายเปรี ยบเทียบเชิงอุป มา อุปลักษณ์ อติพจน์ เป็ นต้น ซึ่ งฟั งดู
เป็ นชั้นเชิ ง เป็ นความหมายที่ ต่างไปจากความหมายเดิมที่ มีใช้แล้วในภาษาปกติ จากการศึ กษาพบว่า สานวนที่เป็ นคา
แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ สานวนที่เป็ นคาเดี่ยว สานวนที่เป็ นคาประกอบ
1.1.1 สานวนที่ เป็ นคาเดี่ยว คือ สานวนที่ประกอบด้วยหน่ วยคาเพียงหน่ วยเดียว อาจมีพยางค์เดียว
หรื อมีหลายพยางค์ก็ได้นามาใช้ในลักษณะเปรี ยบเทียบกับสิ่ งอื่น [5] ดังตัวอย่างต่อไปนี้
“ขีข้ ลาดไม่ เข้ าเรื่ อง” นางสาววารี พูดเสียงดุๆ แต่ แววตาสุกปลัง่ เต็มไปด้ วยความร่ าเริ ง
“อย่ าปอดไปหน่ อยเลยแม่ น้อย ถ้ าเรื อของเราไม่ ล่มมันจะมาทาอะไรเราได้ ” [6]
จากตัวอย่าง “ปอด” เป็ นสานวนที่มีโครงสร้างเป็ นคาเดี่ยวมีความหมายว่า ความขลาดกลัว ในบริ บท
ข้างต้นเป็ นตอนที่ตวั ละครทั้งหมดไปเที่ยวทะเลและขณะเรื อกาลังอยูใ่ นทะเลนั้นก็มีคนพูดถึงปลาฉลาม ทาให้สาวคนใช้
คนหนึ่งได้ยนิ แล้วเกิดความกลัว จนทาอะไรไม่ถูก
“ดูเอาซี ! ยิ่งว่ าเหมือนยิ่งยุ” เอามือตบเข่ าพี่ชายเข้ าให้ อีกฉาดหนึ่ ง “หยาบจนไม่ มีใครเขาอยากจะพูด
ด้ วย นี่ถ้าคุณพ่ อมาด้ วยก็คงได้ ฟังเทศน์ ใหญ่ ๆหลายกัณฑ์ ” [7]
จากตัวอย่างข้างต้น “เทศน์” เป็ นสานวนที่ มีโครงสร้างเป็ นคาเดี่ ยว สานวนนี้ หมายถึง การว่ากล่าว
ตักเตือน การอบรมสั่งสอน ในบริ บทตัวอย่างเป็ นตอนที่ ตวั ละครกล่าวว่าหากไม่หยุดการกระทาบางอย่าง หากบิดามา
ด้วยหรื อเห็นอาจถูกตาหนิหรื ออบรมสัง่ สอนได้
1.1.2 สานวนที่เป็ นคาประกอบ คือ สานวนที่เกิดจากหน่ วยคาตั้งแต่ 2 หน่วยคาขึ้นไปมาประกอบ
เข้าด้วยกันเพื่อสร้างคาใหม่ ที่มีความหมายใหม่ หรื อคงเค้าความหมายเดิม ส่วนมากสร้างจากคาเดิมที่มีอยูแ่ ล้ว ซึ่งมีอยู่ 3
แบบด้วยกัน คือ คาประสม คาซ้อน คาซ้ า [8] จากการศึ กษาพบสานวนที่ มีโครงสร้างเป็ นคาประกอบ 3 ประเภท คือ
คาประกอบที่เป็ นคาประสม คาประกอบที่เป็ นคาซ้อน และคาประกอบที่เป็ นคาซ้ า
1.1.2.1 ค าประกอบที่ เป็ นค าประสม หมายถึ ง สานวนที่ ป ระกอบด้ว ยหน่ ว ยค าตั้งแต่ 2
หน่วยคามาประสมกันเข้าเป็ นคาใหม่อีกคาหนึ่ ง คาที่ประสมเป็ นคาใหม่น้ ี ความหมายสาคัญอยูท่ ี่คาต้น ส่ วนคาตามมา
เป็ นส่วนขยาย เจตนาในการสร้างคาประสมเพื่อให้ได้มีคาใหม่ใช้ในภาษา [8] พบหลายลักษณะ เช่น นาม + นาม, นาม +
กริ ยา, นาม + วิเศษณ์, กริ ยา + กริ ยา, กริ ยา + นาม, เป็ นต้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้
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พวกสตรี สาว ‘ชั้นสูง’ ก็พร้ อมที่จะให้ สอดแขนและใครๆ ก็จะแลดูเขาด้ วยความรู้ สึกยกย่ องว่ าเขาเป็ น
พวกหัวกะทิ หรื อ elite ของสั งคมไทย เพราะว่ าเขาเป็ นนักเรี ยนนอกพูดภาษาอังกฤษมีเพื่อนเป็ นฝรั่ ง
และมาจากตระกูลขุนนางผู้มงั่ คั่ง [4]
จากตัวอย่าง “หัวกะทิ ” เป็ นสานวนที่ เป็ นคาประกอบประเภทคาประสมระหว่างคานาม “หัว” กับ
คานาม “กะทิ” ซึ่ งมีความหมายว่า ชั้นยอด ชั้นเลิศ ชั้นดีที่สุด เป็ นต้น โดยในบริ บทข้างต้นกล่าวถึงคุณลักษณะของตัว
ละครที่เป็ นนักเรี ยนนอกและเป็ นผูร้ ่ ารวยเปรี ยบได้กบั เป็ นคนหัวกะทิของสังคม
“เธอออกจะหาญเกิ นไป”หล่ อนพูดเสี ยงดุๆ “ขออย่ าได้ ทายใจของฉั นอย่ างเดาสวดเช่ นนั้น ฉั นฟั ง
ไม่ ได้ มนั ทรมานใจฉั นเหลือเกิน” “ทรมานอย่ างไร โปรดให้ ฉันทราบบ้ าง” [9]
จากตัวอย่าง “เดาสวด” เป็ นสานวนที่ เป็ นคาประกอบประเภทคาประสมระหว่างคากริ ยา “เดา” กับ
คากริ ยา “สวด” ซึ่งมีความหมายว่า พูดเดาไปโดยไม่ถูกต้อง [10]
“คุณมาโนช พาแม่ อาภาไปหน่ อยซี ผมนะอิ่ มเข้ าแล้ วก็ชักขีเ้ กียจ ขอสมัครนั่ งดูปูปลาอยู่ข้างล่ างนี่
เถิด” “มากับคนหลังยาวมักเป็ นอย่ างนีเ้ สมอ” หล่ อนบ่ น “อิ่มเข้ าละนอนอืดเป็ นตะเข้ ทีเดียว” [7]
จากตัวอย่าง “หลังยาว” เป็ นสานวนที่เป็ นคาประกอบประเภทคาประสมระหว่างคานาม “หลัง” กับ
คาวิเศษณ์ “ยาว” ซึ่งมีความหมายว่า ขี้เกียจ ซึ่งในบริ บทตัวอย่างข้างต้นเป็ นการกล่าวตาหนิตวั ละครว่าเมื่อกินอิ่มแล้วก็ข้ ี
เกียจไม่เดินไปเที่ยวที่ไหนต่อ
1.1.2.2 คาประกอบที่เป็ นคาซ้อน หมายถึง สานวนที่ประกอบด้วยหน่วยคาตั้งแต่ 2 หน่วยคา
ที่มีความหมายหรื อเสี ยงคล้ายกันใกล้เคียงกัน หรื อเป็ นไปในทานองเดียวกัน ซ้อนเข้าคู่กนั เมื่อซ้อนแล้วจะมีความหมาย
ใหม่ เกิ ดขึ้ น แม้ว่าบางคาความหมายจะไม่แปลกไปกว่าความหมายเดิ ม มากนัก แต่ก็ตอ้ งมี ความหมายและที่ ใช้ต่าง
ออกไปบ้าง [8] ดังตัวอย่างต่อไปนี้
“โกเมศ เธอทราบอยู่ดีแล้ วว่ า ในสงครามโลกครั้ งที่แล้ วคนสีจานวนมากมายได้ ร่วมรบและร่ วมตาย
เคียงบ่ าเคียงไหล่ กับคนขาวเพื่อป้องกันอิสรภาพของคนขาว [4]
จากตัวอย่าง “เคียงบ่าเคียงไหล่” เป็ นสานวนที่เป็ นคาประกอบประเภทคาซ้อน โดยเป็ นคาซ้อนซ้ าที่มี
พยางค์ที่หนึ่งกับพยางค์ที่สามเป็ นคาเดียวกันหรื อการซ้ ากัน คือ “เคียง” และพยางค์ที่สองกับพยางค์ที่สี่เป็ นคาที่มี
ความหมายใกล้เคียงกัน คือ “บ่า” กับ “ไหล่” [11] “เคียงบ่าเคียงไหล่” หมายถึง เป็ นผูไ้ ปด้วยกันสนิทกันไม่ห่างจากกัน
หรื อว่าเท่ากันเสมอกันไม่ยงิ่ หย่อนไปกว่ากัน
โกเมศสารภาพว่ า เขาได้ ใช้ เวลา 6-7 เดื อ นของปี แรกเรี ยนหนั งสื อไปอย่ า อี โหลกโขลกเขลก เข้ า
โรงเรี ยนนีแ้ ล้ วย้ ายไปโรงเรี ยนนั้น แล้ วก็ย้ายไปเข้ าโรงเรี ยนโน้ น...[4]
จากตัวอย่าง “อีโหลกโขลกเขลก” เป็ นสานวนที่ เป็ นคาประกอบประเภทคาซ้อน โดยเป็ นคาซ้อนที่
สั ม ผัส กัน ระหว่า งค าที่ 2 “โหลก” กั บ ค าที่ 3 “โขลก” และความหมายหลัก อยู่ ท้ า ย คื อ “โขลกเขลก” ส านวน
“อีโหลกโขลกเขลก” ตรงกับสานวน “อีหลุกขลุกขลัก” หมายความว่า ติดขัด ไม่สะดวก [10]
1.1.2.3 คาประกอบที่เป็ นคาซ้ า หมายถึง สานวนที่ประกอบด้วยคาเดียวกันนามากล่าว 2 ครั้ง
มีความหมายเน้นหนักหรื อบางที ต่างกันไปกับคาเดี่ ยวเพียงคาเดี ยว จึ งถือว่าเป็ นคาสร้างใหม่ มีความหมายใหม่ และ
เพื่อให้รู้วา่ คาที่กล่าวซ้ ากัน 2 ครั้งนั้นเป็ นคาซ้ า ไม่ใช่คาเดี่ยวๆ เรี ยงกัน จึงต้องคิดเครื่ องหมายกากับไว้ ในภาษาไทยใช้
ไม้ยมก (ๆ) แทนคาท้ายที่ ซ้ ากับคาต้น หากไม่ใช้ไม้ยมกจะทาให้สังเกตยากว่า คาใดเป็ นคาเดี่ยว คาใดเป็ นคาซ้ า [8] ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้
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รั กแท้ ต้องการเวลานานมากกว่ าจะเกิ ดขึ น้ รั ก ลม ๆ แล้ ง ๆ อย่ างคนรุ่ นหนุ่มรุ่ นสาวเป็ นอีกประเภท
หนึ่ง ทานองเด็กทารกเล่ นขายของ ไม่ มกี ารจริ งจังอะไรเลย [12]
จากตัวอย่าง “ล้ม ๆ แล้ง ๆ” เป็ นสานวนที่ เป็ นคาประกอบประเภทคาซ้ า มีความหมายว่า เลื่อนลอย
เอาเป็ นที่แน่นอนจริ งจังไม่ได้ พูดไม่จริ ง พูดโกหก ในบริ บทนี้ กล่าวถึง รักลมๆ แล้งๆ ซึ่ งหมายถึง รักที่ ไม่แน่นอน ไม่
จริ งจัง เป็ นต้น
1.2 สานวนที่ เป็ นวลี หมายถึง สานวนที่ มีส่วนประกอบเป็ นคาหลักกับส่ วนขยายของ ซึ่ งเมื่อวิเคราะห์
ส่ วนประกอบตามหลักไวยากรณ์โครงสร้าง [13] สามารถแบ่งสานวนที่ มีโครงสร้างเป็ นวลีได้ 3 ประเภท คือ นามวลี
กริ ยาวลี วิเศษณ์วลี
1.2.1 นามวลี หมายถึง สานวนที่ ประกอบด้วยคานามกับส่ วนขยาย แบ่งตามส่ วนประกอบภายใน
แตกต่างกันได้ 3 รู ปแบบ คือ นามวลีที่มีโครงสร้างประกอบด้วยหน่ วยหลัก (ล), นามวลีที่มีโครงสร้างประกอบด้วย
หน่วยหลักและหน่วยคุณศัพท์ (ล ค) และนามวลีที่มีโครงสร้างประกอบด้วยหน่วยหลักและหน่วยจานวน (ล จ) ดังนี้
1.2.1.1 นามวลีที่มีโครงสร้างประกอบด้วยหน่วยหลัก (ล) หมายถึง นามวลีที่ประกอบด้วย
คานามเรี ยงกันตั้งแต่ 2 คาขึ้นไป ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ความเป็ นไปของสามีหนุ่มภรรยาสาวในวันต่ อมา เปรี ยบประหนึ่ ง ขมิ้นกับปูนเกลียวแห่ งความไมตรี
สมรสค่ อยๆคลายออกทีละน้ อย และในที่สุดเมื่อมีเรื่ องระหองระแหงกระทบใจกันในหลังอีกเล็กน้ อย
ก็เลยพาลขาดผึงออกทันที [14]
จากตัวอย่าง “ขมิน้ กับปูน” เป็ นสานวนที่เป็ นนามวลีมีโครงสร้างประกอบด้วยหน่วยหลัก คือ คานาม
“ขมิ้น” และ “ปูน” ติดกัน โดยมีคาเชื่อม “กับ” เป็ นหน่วยเชื่อม “ขมิ้นกับปูน” เป็ นสานวนหมายความว่า ไม่ถูกกัน ชอบ
วิวาทกันอยูเ่ สมอเมื่ออยูใ่ กล้กนั
1.2.1.2 นามวลี ที่มีโครงสร้างประกอบด้วยหน่ วยหลักและหน่ วยคุณศัพท์ (ล ค) หมายถึ ง
นามวลีที่ประกอบด้วยหน่วยหลักซึ่งเป็ นคานามและหน่วยขยายซึ่งเป็ นหน่วยคุณศัพท์ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
เราได้ พบและสนทนากันเหมือนหนึ่งว่ า เรารู้ จักกันดีแล้ วว่ าต่ างคนเป็ นใครฉั นก็ไม่ รีบร้ อนที่จะซักไซ้
ไล่ เลียงเขาเมื่อได้ พบกันแล้ ว ทั้งที่เราไม่ ร้ ู จักหัวนอนปลายตีนกันเลยนั้น มันก็ทาให้ ความสัมพันธ์ ของ
เรามีรสชาติโอชาชอบกลอยู่ [4]
จากตัวอย่าง “หัวนอนปลายตีน” เป็ นสานวนที่เป็ นนามวลีมีโครงสร้างประกอบด้วยหน่วยหลัก คือ
หน่วยนาม “หัวนอน” และหน่วยคุณศัพท์หรื อส่ วนขยาย คือ “ปลายตีน” ซึ่งสานวน “หัวนอนปลายตีน” ในที่น้ ีหมายถึง
ทิศ “หัวนอน” ตามขนบไทยโบราณหมายเอาทิศใต้ “ปลายตีน” หมายเอาทิศเหนื อ และอาจใช้กนั ว่า “ไม่รู้หัวนอนปลาย
ตีน” ก็คือไม่รู้วา่ มาทางเหนือหรื อทางใต้ เท่ากับว่าเป็ นคนมาจากไหนก็ไม่รู้ [10]
1.2.1.3 นามวลี ที่ มีโครงสร้ างประกอบด้วยหน่ วยหลักและหน่ วยจานวน (ล จ) หมายถึ ง
นามวลีที่ประกอบด้วยหน่วยหลักซึ่ งเป็ นคานาม และส่ วนขยาย คือ หน่วยจานวน ซึ่ งหน่วยจานวนนี้ อาจประกอบด้วย
คาลักษณนาม คาบอกจานวน คาบอกลาดับที่ คาหน้าจานวน คาหลังจานวน [13] ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ถ้ าคนไหนไม่ มีความคารวะต่ อเงิ นคนนั้นจะอยู่ด้วยความเจริ ญรุ่ งเรื องตามความนิ ยมของโลกไม่ ไ ด้
ผมพบตัวอย่ างมามากในสโมสรหรื อสมาคมของพวกที่เรี ยกตัวเองว่ าคนชั้นกลางและชั้นสูง ผู้ชายบาง
คนในจาพวกผู้ดแี ปดสาแหรกเหล่ านีเ้ คยประพฤติชั่ว หรื อประกอบกรรมอันลามกทุจริ ตมาแล้ ว [15]
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จากตัวอย่าง “ผูด้ ี แปดสาแหรก” เป็ นสานวนที่เป็ นนามวลีมีโครงสร้างประกอบด้วยหน่วยหลักเป็ น
คานาม “ผูด้ ี” และหน่วยจานวนที่เป็ นคาบอกจานวน “แปด” กับคาลักษณนาม “สาแหรก” หรื อ “แสรก” เป็ นคาเดียวกับ
“แสก” แปลว่า แยก “แปดสาแหรก” คือ สายที่ แยกไปแปดสาย “ผูด้ ี แปดสาแหรก” หมายถึง ผูด้ ี มีสกุลสู ง คือ นับทาง
บิดาและมารดาเป็ นผูด้ ีมีสกุล สื บสายขึ้นไปได้แปดชัว่ คนไม่ขาด [10]
1.2.2 กริ ยาวลี หมายถึง ถ้อยคาสานวนที่ประกอบด้วยคากริ ยากับส่ วนขยาย แบ่งตามส่ วนประกอบ
ภายในแตกต่างกัน คือ กริ ยาวลีที่มีโครงสร้างประกอบด้วยหน่ วยแก่น (ก), กริ ยาวลีที่มีโครงสร้างประกอบด้วยหน่วย
แก่นและหน่วยขยาย (ก ข) ดังนี้
1.2.2.1 กริ ยาวลีที่มีโครงสร้างประกอบด้วยหน่วยแก่น (ก) หมายถึง กริ ยาวลีที่ประกอบด้วย
หน่วยคากริ ยาตั้งแต่ 2 คาเรี ยงกัน ดังตัวอย่างต่อไปนี้
“เตือนอย่ างนีใ้ ช้ ได้ ที่ไหน” หล่ อนพูดสวนควันและทาท่ าสะบัดสะบิง้ อย่ างแค้ นใจนัก “ด่ าเสียอย่ าง
สาดเสี ยเทเสี ยนี่ไม่ ว่า พอเขารู้ เท่ าทั นเข้ าก็เลยกลับคาพูด ทั นที ไม่ เคยพบ--คนใจร้ ายอะไรอย่ างนี ้!”
[14]
จากตัวอย่าง “สาดเสี ย เทเสี ย ” เป็ นสานวนที่ เป็ นกริ ยาวลี โครงสร้ างหน่ ว ยแก่ น คื อ ค ากริ ยา โดย
สานวนนี้เป็ นการนาคากริ ยาหลายคามาเรี ยงติดกัน สานวน“สาดเสี ยเทเสี ย” ก็คือ สาดเททิ้งเสี ย ไม่เอาไว้อีกต่อไป เมื่อใช้
กับคน คือ ตัดไมตรี ไม่คบกันอีกต่อไป
1.2.2.2 กริ ย าวลี ที่ มี โ ครงสร้ างประกอบด้ว ยหน่ ว ยแก่ น และหน่ ว ยขยาย (ก ข) หมายถึ ง
กริ ยาวลีที่ประกอบด้วยหน่วยแก่น ซึ่งเป็ นคากริ ยา และหน่วยขยายซึ่งอาจจะเป็ นคากริ ยาวิเศษณ์ หรื อวลีลดฐานะชนิดใด
ชนิดหนึ่ง คือ สถานวลีลดฐานะและกาลวลีลดฐานะ [13] ดังตัวอย่างต่อไปนี้
หล่ อนชา้ ใจเสียยิ่งกว่ าชา้ อีก แต่ อาศัยที่ชะอารู้ สึกตัวว่ าเวลานีห้ ล่ อนเข้ าแต้ มตาจนเสียแล้ วไม่ มีหนทาง
จะหลีกเลีย่ ง หล่ อนจะทากระไร จะตึงตังกับเขาก็มแี ต่ จะแพ้ ภัยตัวถ่ ายเดียว [16]
จากตัว อย่าง “เข้าแต้ม ตาจน” เป็ นส านวนที่ เป็ นกริ ยาวลี โครงสร้ างประกอบด้วยหน่ ว ยแก่ น คื อ
คากริ ยา “เข้า” และหน่ วยขยาย คือ “แต้มตาจน” หรื อ “ตาจน” สานวน “เข้าแต้มตาจน” ในที่ น้ ี หมายถึง หมดทางไป
หมดทางที่จะแก้ไข
1.2.3 วิเศษณ์ วลี คื อ ถ้อ ยคาสานวนที่ ป ระกอบด้วยหน่ วยหลักเป็ นค าวิเศษณ์ และส่ วนขยายเป็ น
คานามหรื อนามวลี กริ ยาหรื อกริ ยาวลี ดังตัวอย่างต่อไปนี้
มารดาฉั นนั้นอุปมาต่ างกัน มันตั้งต้ นจากจุดหนึ่ ง ไปสู่ อีกจุดหนึ่ งซึ่ งเป็ นเส้ นตรงมันห่ างออกไป ห่ าง
ออกไปทุกที และก็ธรรมดาของเส้ นตรงนั้น เธอลองลากดูเถิด แม่ เพื่ อนรั ก หั วท้ ายของมันจะยิ่งห่ าง
ออกไป ห่ างออกไปจนสุ ดหล้ าฟ้ าเขียว แล้ วชี วิตของมารดาฉั นเป็ นอย่ างไร เมื่อความเชื่ อมั่นไม่ เคย
กลับมาหาท่ านอีก...[15]
จากตัวอย่าง “สุดหล้าฟ้าเขียว” เป็ นสานวนที่เป็ นวิเศษณ์วลีมีโครงสร้างประกอบด้วยหน่วยหลักเป็ น
คาวิเศษณ์ “สุด” และหน่วยขยายเป็ นนามวลี “หล้า” “ฟ้าเขียว” โดย“สุดหล้าฟ้าเขียว” คือ สุดสายตาที่มองเห็นขอบฟ้าจด
แผ่นดิน ไกลเลยขอบฟ้าออกไปอีก
1.3 สานวนที่ เป็ นประโยค หมายถึง สานวนที่ มี โครงสร้ างได้ 3 ลักษณะ คื อ โครงสร้างประกอบด้วย
หน่ ว ยสกรรมและหน่ ว ยกรรมตรง โครงสร้ า งประกอบด้ว ย หน่ ว ยประธานและหน่ ว ยอกรรม และโครงสร้ า ง
ประกอบด้วย หน่วยประธาน หน่วยสกรรมและหน่วยกรรมตรง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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1.3.1 ประโยคที่ มีโครงสร้างประกอบด้วยหน่ วยสกรรมและหน่วยกรรมตรง หมายถึง ถ้อยคาที่ ใช้
เป็ นสานวนที่ มีลกั ษณะเป็ นภาคแสดงของประโยคที่ ประกอบด้วยคากริ ยาสกรรม 1 คา เป็ นหน่ วยสกรรมและคานาม
หรื อนามวลีทาหน้าที่เป็ นหน่วยกรรมตรงของประโยค ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ข้ าพเจ้ าได้ มาตรองดูยงั ไม่ เห็นพ้ องด้ วย เลือดลูกผู้ชายอันร้ อนแรงไม่ ยอมให้ ข้าพเจ้ าไปเที่ยวออกปาก
พึง่ ใบบุญของคนอื่น ในเมื่อยังไม่ถึงคราวจาเป็ นจริ งๆ [9]
จากตัว อย่า ง “พึ่ งใบบุ ญ ” เป็ นถ้อ ยค าที่ ใ ช้ เป็ นส านวนมี ล ัก ษณะเป็ นประโยค กล่ า วคื อ เป็ น
ส่ วนประกอบของประโยคที่ เป็ นภาคแสดง ประกอบด้วยหน่ วยสกรรม คื อ คากริ ยา "พึ่ ง" และหน่ วยกรรมตรง คื อ
นามวลี "ใบบุญ" ซึ่ง “พึ่งใบบุญ” มีความหมายว่า พึ่งบุญ พึ่งกุศล นัน่ เอง
1.3.2 ประโยคที่ มีโครงสร้างประกอบด้วยหน่ วยประธานและหน่ วยอกรรม หมายถึง ถ้อยคาที่ ใช้
เป็ นสานวนที่ ลกั ษณะส่ วนประกอบของประโยคประกอบด้วยหน่ วยประธานซึ่ งเป็ นคานามหรื อนามวลี และหน่ วย
อกรรมซึ่งเป็ นคากริ ยาหรื อกริ ยาวลี ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ผมคอตก! มองเห็ นที เดียวว่ าหล่ อนพูดปิ ดหนทางผมเสี ยหมด แต่ อย่ างไรก็ดี แม้ วันนี ไ้ ม่ สาเร็ จ วัน
พรุ่ งนีก้ ย็ งั มีอีก จะต้ องพยายามกันให้ ถึงที่สุด [17]
จากตัวอย่าง “คอตก” เป็ นถ้อยคาที่ใช้เป็ นสานวนมีลกั ษณะเป็ นประโยคประกอบด้วยหน่วยประธาน
คือ คานาม "คอ" และหน่ วยอกรรม คือ คากริ ยา "ตก" ซึ่ งมีความหมายว่า อาการที่ คออ่อนศี รษะก้มลง ใช้เป็ นสานวน
หมายถึง สิ้นท่าหมดปั ญญาไม่รู้จะทาอย่างไรดี
1.3.3 ประโยคที่ มี โ ครงสร้ างประกอบด้ว ยหน่ ว ยประธาน หน่ ว ยสกรรมและหน่ ว ยกรรมตรง
หมายถึง ถ้อยคาที่ ใช้เป็ นสานวนซึ่ งมีลกั ษณะโครงสร้างเป็ นประโยคประกอบด้วยหน่ วยประธานซึ่ งเป็ นคานามหรื อ
นามวลี หน่วยสกรรมซึ่งเป็ นคากริ ยาหรื อกริ ยาวลี และหน่วยกรรมตรงซึ่งเป็ นคานามหรื อนามวลี ดังตัวอย่างต่อไปนี้
แต่ นีไ้ ป “พวกผู้ดจี ะเดินตรอก พวกขี้ครอกจะเดินถนน”...ถ้ ามันเป็ นจริ งตามนีจ้ ะไม่ ดหี รื อ?
ทาไมจะไม่ ดีเล่ า ถ้ าพวกขีค้ รอกซึ่ งถูกบังคับให้ อยู่อย่ างตัวลี บมานมนานแล้ วจะได้ ออกมาเดิ นอย่ า
องอาจตามท้ องถนนกั นเสี ยบ้ าง เพราะว่ าถนนหนทางและสิ่ งก่ อสร้ างต่ างๆ ที่ เราเรี ยกว่ าเป็ นความ
เจริ ญของบ้ านเมืองเหล่ านีก้ ล็ ้ วนแต่ พวกขีค้ รอกทั้งนั้นแหละเธอที่ได้ ก่อสร้ างมันขึน้ มา [18]
จากตัวอย่าง “พวกผูด้ ีเดินตรอก ขี้ครอกเดินถนน” เป็ นถ้อยคาที่ใช้เป็ นสานวนซึ่งมีลกั ษณะโครงสร้าง
เป็ นประโยคประกอบด้วยหน่ วยประธาน คือ นามวลี "พวกผูด้ ี " และ “ขี้ครอก” หน่วยสกรรม คือ คากริ ยา "เดิน" และ
หน่วยกรรมตรง คือ คานาม "ตรอก" และ “ถนน” ซึ่ งมีความหมายว่า อะไรๆ จะกลับกลายสู งเป็ นต่า ต่าเป็ นสู งไปหมด
ผูด้ ีกลับมาเดินในตรอก ส่วนขี้ครอกไพร่ ไปเดินตามถนน [10]
2. ทีม่ ำของสำนวนไทยในนวนิยำยของศรีบูรพำ
จากการศึกษาสานวนที่ปรากฏในนวนิยายของศรี บูรพาพบว่ามีที่มาจากทั้งสิ้น 8 ประการ ดังนี้
2.1 ธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม หมายถึ ง ส านวนที่ มาจากธรรมชาติ หรื อสิ่ งแวดล้อมรอบตัวซึ่ งได้แก่
สภาพภูมิประเทศ สภาพดินฟ้าอากาศ สัตว์ พืช และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติอื่นๆ ดังนี้
2.1.1 ที่มาจากภูมิประเทศ สภาพดิ นฟ้ าอากาศ หมายถึง สานวนที่ นามาจากการเปรี ยบเที ยบสภาพ
ของดิ น ฟ้ าอากาศ ปรากฏการณ์ ธรรมชาติ ต่ าง ๆ โดยน ามาเปรี ย บเที ยบกับ เหตุ การณ์ ที่ เกิ ด ขึ้ น ดังตัว อย่างต่ อ ไปนี้
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“ฉั นไม่ เคยย่ างเท้ าไปที่ ไหนเลย นอกจากที่ เดียวคื อที่นี่ ที่ๆมีจุไรอยู่ ที่ ๆฉั นจะพบกับจุไรของฉั นได้
เสมอ” ข้ าพเจ้ าพูดอย่ างกล้ าหาญ “นี่แหละจะทาให้ เธอเป็ นคนหูป่าตาเถื่อนกว่ าใครทั้งหมด” หล่ อน
ตอบโดยไม่ มองดูหน้ าข้ าพเจ้ า [9]
“หูป่าตาเถื่อน” เป็ นสานวนหมายความว่า โง่ เซ่อ เซอะ ไม่รู้จกั อะไร ฯลฯ “หูป่าตาเถื่อน” หมายถึง หู
ได้ยนิ และตาได้เห็นอะไรๆที่เป็ นป่ าเถื่อนทั้งนั้น ไม่เคยได้ยนิ ได้เห็นอะไรที่ดีทนั สมัย [10] จะเห็นได้วา่ สานวน หูป่าตา
เถื่อน เป็ นสานวนที่สะท้อนให้เห็นว่าคนไทยโบราณ หรื อแม้แต่ปัจจุบนั คือ ชาวชนบทมีวถิ ีชีวติ ของคนไทยผูกพันกับป่ า
มาช้านาน และมักเข้าป่ าเพื่อหาอาหาร เพราะในอดีตป่ าไม้อุดมสมบูรณ์ยงิ่ นัก บางคราวเข้าป่ านานจนต้องอาศัยอยูใ่ นป่ า
ชัว่ คราว จนไม่รู้ว่า ชี วิตนอกป่ าที่ ผูค้ นพบปะสังสรรค์กนั เป็ นเช่นไรเพราะอยู่ป่านาน จึ งเป็ นสานวนหู ป่าตาเถื่อน คือ
มองเห็นได้ยนิ แต่สิ่งที่มีในป่ า พอเข้ามาอยูก่ บั คนอื่นๆ ที่อยูใ่ นสังคมที่พฒั นาก็ตามไม่ทนั เขา ศรี บูรพานาสานวนนี้ มาใช้
เปรี ยบคนที่ไม่รู้เรื่ องราวที่ทนั สมัย ทันเหตุการณ์วา่ หูป่าตาเถื่อน
การปลดข้ าราชการรุ่ นเก่ าออกจากตาแหน่ งในยามที่มกี ารเปลีย่ นแปลงการปกครองชนิด พลิกแผ่ นดิน
เช่ นนี ย้ ังมีความจาเป็ นอี กข้ อหนึ่ ง คื อว่ าภายหลังการเปลี่ยนแปลงแล้ วจะต้ องมีการใช้ นโยบายการ
ปกครองใหม่ ๆซึ่ งข้ าราชการรุ่ นเก่ าผู้มอี ายุอาจไม่ มศี รั ทธาและไม่ เข้ าใจคุณค่ าของนโยบายนั้น...[18]
“พลิกแผ่นดิน” เป็ นสานวนหมายความว่า เปลี่ยนแปลงกิจการที่สาคัญที่สุดของประเทศจากอย่างหนึ่ง
เป็ นอีกอย่างหนึ่ง [10] สานวน พลิกแผ่นดิน สะท้อนให้เห็นความผูกพันกับผืนดิน เนื่องจากคนไทยมีอาชีพเกษตรกรรม
เป็ นส่ วนมาก ฉะนั้นจึ งใช้ดินในการดารงชี พ พลิ กแผ่น ดิ น เป็ นสานวนที่ ศรี บูรพานามาใช้เปรี ยบการเปลี่ ยนแปลง
ปรับปรุ งทุกสิ่ งทุกอย่าง เหมือนพลิกแผ่นดิน คือเปลี่ยนแบบไม่เหลือเค้าเดิม
2.1.2 ที่ มาจากสัตว์ หมายถึ ง สานวนที่ นามาจากการเปรี ยบเที ยบพฤติ กรรม ลักษณะต่าง ๆ ของ
บุคคลกับลักษณะรู ปร่ าง ลักษณะนิสยั และกิริยาท่าทางสัตว์ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
“บิ ดาของฉั นก็ไม่ ได้ คาดหมายว่ า ฉั นจะได้ เล่ าเรี ยนได้ วิชาติดตัวกลับไปเท่ าใดนัก ท่ านเพียงเนรเทศ
ฉั นออกมาเสี ยจากสยามให้ พ้นจากแดนอบายมุขเท่ านั้น...ในเวลานั้นฉั นได้ นึกยิม้ เยาะความเขลาของ
บิดาที่ส่งฉั นมาต่ างประเทศไกลหู ไกลตาของท่ าน ซึ่ งเท่ ากับปล่ อยจระเข้ ลงน้าทีเดียว” [4]
“ปล่อยจระเข้ลงน้ า” เป็ นสานวนที่เหมือนกับ “ปล่อยเสื อเข้าป่ า ปล่อยปลาลงน้ า” และความหมายยัง
เหมือนกับ “ปล่อยปลาไหลลงตม” ตามธรรมดาปลาไหลอยูใ่ นตม และเสื อก็อยูใ่ นป่ า ปลาอยูใ่ นน้ า เมื่อปล่อยกลับคืนที่
ของมัน ก็มีกาลังขึ้นอย่างเดิม [10] สานวน “ปล่อยจระเข้ลงน้ า” จึงมีความหมายคล้ายกันกล่าวคือ ตามธรรมดาจระเข้น้ นั
อยูใ่ นน้ า เมื่อปล่อยกลับคืนที่ของมัน ก็ยอ่ มมีกาลังมากดังเดิม ศรี บูรพาใช้สานวน ปล่อยจระเข้ลงน้ า มาเปรี ยบกับการที่
ปล่อยให้คนที่ชอบเที่ยว ชอบสังสรรค์ ไปอยูใ่ นที่ที่มีสถานที่เที่ยว สถานที่สงั สรรค์มากมาย ก็ยอ่ มเหมือนปล่อยเข้าไปสู่
ที่ที่เขาปรารถนา
2.1.3 ที่ มาจากพืช หมายถึง สานวนที่ นามาจากการเปรี ยบเที ยบลักษณะทางกายภาพหรื อลักษณะ
ของพืช ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ข้ าพเจ้ าเข้ าใจว่ าคงจะแน่ นิ่งอยู่ในอาการเช่ นนั้นเป็ นเวลานาน สองคนมองดูข้าพเจ้ าด้ วยความอกสั่ น
ขวัญหาย ข้ าพเจ้ ามาได้ สติกต็ ่ อเมื่อเพ็ญพิมพ์ พูดขึน้ ว่ า “จงบังคับใจไว้ ให้ มั่นคงน้ องรั ก อย่ าปล่ อยให้
ชีวิตเดินผิดทางเพราะความผิดของคนอื่น แผ่ นดินไม่ ไร้ เท่ าใบพุดซานะน้ องรั ก...” [9]
“แผ่นดินไม่ไร้เท่าใบพุดซา” มาจากสานวน “แผ่นดินไม่ไร้เท่าใบพุทรา” เดิมเป็ นสองสานวน สานวน
หนึ่ งนั้นว่า “แผ่นดินไม่ไร้หญ้า” และอีกสานวน “แผ่นดินมิใช่เท่าใบพุทรา” แต่เราเอาทั้งสองสานวนมาพูดรวมกันเป็ น
“แผ่นดิ นไม่ไร้เท่าใบพุทรา” ซึ่ งหมายถึง ไม่งอ้ [10] สานวน “แผ่นดิ นไม่ไร้เท่าใบพุทรา” เป็ นสานวนที่ เปรี ยบว่า ผืน
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แผ่นดิ นในโลกเรานี้ ไม่ใช่ เล็กเท่ ากับใบพุทรา ซึ่ งสะท้อนให้เห็ น การนาพืชพรรณในธรรมชาติ มาเปรี ยบเที ยบอย่าง
ชัดเจน ศรี บูรพานาสานวนนี้ มาใช้ในตอนที่พี่สาวเตือนสตินอ้ งชายที่ผิดหวังจากความรักโดยเปรี ยบว่าผูห้ ญิงมีมากมาย
ในแผ่นดินนี้ฉะนั้นไม่ควรหลงใหลหญิงที่ทาให้เจ็บช้ าใจ สักวันก็จะพบเจอผูห้ ญิงดีๆอย่างแน่นอน
2.2 ความเชื่อ หมายถึง สานวนที่มาจากความเชื่อทั้งทางศาสนา ไสยศาสตร์ อานาจลึกลับเหนื อธรรมชาติ
รวมถึงพิธีกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม ดังตัวอย่างต่อไปนี้
“นึกๆอยู่ว่าคุณหญิงจะไม่ ออกมาในวันนี ้ นี่กม็ านั่งคอยอยู่ตามบุญตามกรรมชะรอยจะเป็ นเนื้อนาบุญ
ของฉั นนั่นเอง จึ งบันดาลให้ คุณหญิงออกมาพบฉั นจนได้ ” [9]
จากตัวอย่างข้างต้น “ตามบุญตามกรรม” และ “เนื้อนาบุญ” เป็ นสานวนที่มีที่มาจากความเชื่อเรื่ องบุญ
กรรมของคนไทย โดย “ตามบุญตามกรรม” หมายถึง ตามแต่บุญหรื อกรรมที่ได้สร้างไว้ ซึ่งเป็ นลักษณะสานวนที่บอกถึง
การปลงตก ปลงในทุ กสิ่ งที่ จะเกิ ดขึ้ นในชี วิต ศรี บูรพานาสานวน ตามบุ ญตามกรรม มาใช้ในเรื่ องเพื่อเปรี ยบเที ยบ
ความคิดของตัวละครว่า ขณะที่ ตวั ละครกาลังรอหญิงที่ตนรักโดยที่ไม่ได้นดั หมายกันนั่นตนได้คิดว่าปล่อยให้เป็ นไป
ตามบุญตามกรรม คือ ถ้ามีบุญก็ได้เจอ แต่ถา้ ไม่มีบุญพอก็คงไม่มีโอกาสได้พบเจอกัน “เนื้ อนาบุญ” หมายถึง แหล่งที่
ควรแก่ การทาบุ ญ หรื อ บุ คคลที่ ช่วยท าให้บุ ญ นั้น แผ่ขยายกว้างขวาง เช่ น พระสงฆ์ เป็ นต้น แต่ในที่ น้ ี ผูเ้ ขี ยนใช้ใน
ความหมายว่าด้วยบุญที่ตนมีจึงทาให้โอกาสเหมาะสมซึ่งถือว่าใช้ผิดบริ บท
...แทนที่คุณนายมุ้ยจะเกิดความสมเพชเวทนา แกกลับแช่ งชักหักกระดูกซ้าไปเสี ยอีก สี หน้ าของแก
แสดงว่ าโทษที่สมรได้ รับนั้นยังน้ อยนัก [16]
“แช่งชักหักกระดูก” เป็ นสานวนที่ มีคาว่า “แช่ง” แปลว่า พูดเพื่อให้คนอื่นได้รับผลร้าย “แช่งชักหัก
กระดูก” หมายถึง มุ่งให้เป็ นอันตรายถึงชีวติ แตกดับไปด้วยประการต่างๆ [10] จากตัวอย่างจะเห็นว่าศรี บูรพานาสานวน
แช่ งชัก หัก กระดู ก มาเปรี ยบการสาปแช่ งเพื่ อ ให้พิ น าศ ซึ่ งสะท้อ นให้เห็ น ความเชื่ อ เรื่ อ งการสาปแช่ งของคนไทย
กล่าวคือ คนไทยเรายังคิดว่าคนที่ถูกสาปแช่งจะได้รับผลการสาปแช่งนั้น
นอกจากนี้ ยงั มีสานวนที่เกี่ยวกับความเชื่อเรื่ อง “ขวัญ” ของคนไทย โดยเชื่อกันว่าหาก “ขวัญ” อยูก่ บั
ตัว ผูน้ ้ นั ก็จะมีความสุขสบาย ถ้าขวัญหนีหายไปจากตัว ก็จะทาให้ผนู ้ ้ นั เจ็บป่ วย ไม่มีความสุข ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ข้ าพเจ้ าเข้ าใจว่ าคงจะแน่ นิ่งอยู่ในอาการเช่ นนั้นเป็ นเวลานาน สองคนมองดู ข้าพเจ้ าด้ วยความอกสั่ น
ขวัญหาย ข้ าพเจ้ ามาได้ สติกต็ ่ อเมื่อเพ็ญพิมพ์ พูดขึน้ ว่ า “จงบังคับใจไว้ ให้ มั่นคงน้ องรั ก อย่ าปล่ อยให้
ชีวิตเดินผิดทางเพราะความผิดของคนอื่น แผ่ นดินไม่ ไร้ เท่ าใบพุดซานะน้ องรั ก...” [9]
“อกสัน่ ขวัญหาย” เป็ นสานวนมีความหมายว่า ตกใจสุดขีด [10] “หาย” หมายความว่า ไปเหลืออยู่ สู ญ
สิ้น ดังนั้นสานวน อกสั่นขวัญหาย จึงหมายถึง ตกใจสุ ดขีด ตกใจมากจนขวัญไม่อยูก่ บั เนื้ อกับตัว หรื อสติไม่อยูก่ บั เนื้ อ
กับตัวนั่นเอง จากตัวอย่างข้างต้นเป็ นเหตุการณ์ ที่ตวั ละครได้รับฟั งเรื่ องราวที่ ไม่คาดคิดว่าจะเกิ ดขึ้นได้ จึงเกิดอาการ
ตกใจ และนิ่ งเงียบไปนาน ศรี บูรพาจึงนาสานวน อกสั่นขวัญหาย มาเปรี ยบเที ยบลักษณะอาการตกใจอย่างสุ ดขีด จน
ควบคุมสติไม่ได้ของตัวละคร กล่าวได้วา่ ความเชื่อเรื่ อง ขวัญ ของคนไทยนั้นเป็ นความเชื่อแต่โบราณ ทุกวันนี้ความเชื่อ
ในเรื่ อง ขวัญ ยังปรากฏอยู่ เช่น มีการบายศรี สู่ขวัญ รับขวัญ เป็ นต้น และนอกจากนี้ ยงั มีสานวนที่เป็ นประเพณี ของไทย
อีกด้วยดังตัวอย่างต่อไปนี้
“เชื่ อแม่ เถิดลูกรั ก” มารดาปลอบ “แม่ ลมัยเขามีความดีความงามสมควรที่ลกู จะปลูกหอลงโรงด้ วย
หลายประการ...” [14]
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“ปลูกหอลงโรง” เป็ นสานวนหมายความว่า แต่งงาน “ปลูกหอ” หมายถึง “ปลูกเรื อนหอ” ซึ่ งตาม
ประเพณี ไทยต้องมีเรื อนหอสาหรับคู่บ่าวสาวที่จะกินอยูด่ ว้ ยกันเป็ นหลักฐาน “ลงโรง” หมายถึง ทางานเป็ นพิธีใหญ่โต
มีปลูกโรงรับแขกและผูค้ นที่มาในงาน “ปลูกหอลงโรง” หมายถึง การแต่งงานที่ทาเป็ นงานใหญ่โตออกหน้าออกตา [10]
สานวน “ปลูกหอลงโรง” เป็ นสานวนที่สะท้อนให้เห็นถึงประเพณี แต่งงานของคนไทยที่มีความเชื่อกันว่าชายหญิงหาก
จะแต่งงานกันควรปลูกเรื อนหอและมักมีงานรื่ นเริ งใหญ่โต ซึ่ งประเพณี และการปฏิ บตั ิในเรื่ องนี้ ยงั สื บทอดมาจนถึง
ปั จจุบนั ศรี บูรพาได้นาสานวนนี้มาใช้ในความหมายของการแต่งงานอยูก่ ินกันฉันสามีภรรยาของตัวละคร
2.3 อวัยวะต่างๆ ของมนุษย์ หมายถึง สานวนที่มาจากการนาชื่อเรี ยกอวัยวะต่างๆในร่ างกายของมนุษย์มา
เปรี ยบเทียบ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
“ขีข้ ลาดไม่ เข้ าเรื่ อง” นางสาววารี พูดเสียงดุๆแต่ แววตาสุกปลัง่ เต็มไปด้ วยความร่ าเริ ง
“อย่ าปอดไปหน่ อยเลยแม่ น้อย ถ้ าเรื อของเราไม่ ล่มมันจะมาทาอะไรเราได้ ” [6]
จากตัวอย่าง “ปอด” เป็ นสานวนที่หมายถึง ความขลาดกลัว ในบริ บทข้างต้น เป็ นตอนที่ตวั ละครเกิด
ความกลัวว่าในทะเลจะมีปลาฉลาม สานวน “ปอด” นี้ มาจากการกล่าวอ้างถึงอวัยวะของคนเรา ในอดี ตใช้พูดกันมาก
ปั จจุบนั ไม่นิยมใช้นกั ต้นเค้าสานวนมาจากการตายเพราะโรคไข้หวัดใหญ่ในสมัยปลายรัชกาลที่ 5 ที่มีอาการปอดบวม
และเมื่อพูดว่าปอดบวม คนยุคนั้นก็จะใจเสี ยเพราะกลัวตาย จึงเกิดสานวนว่า “ปอด” คือ ใจเสี ย ใจคอไม่ดีรู้สึกหวาดหวัน่
ครั่นคร้าม พูดว่าใครปอด ก็หมายความว่า คนนั้นกลัว [10]
ตอนนีห้ ั วใจของสมรก็หดเหี่ ยวด้ วยความรั กและสงสารน้ อง ถ้ าชะอาจะต้ องตกระกาลาบากเพราะ
ลมปากของชายนี ้แล้ ว หล่ อ นเองจะต้ องพลอยอกไหม้ ไส้ เกรี ยมไปด้ วย จะขาดความสุ ข ไปนาน
นักหนาทีเดียว [16]
“อกไหม้ไส้เกรี ยม” มีความหมายเหมือนกับสานวน “อกไหม้ไส้ขม” ซึ่งหมายความว่า เดือดร้อนอย่าง
ยิง่ เป็ นทุกข์เป็ นร้อนอย่างสาหัส ทนทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส ฯลฯ ซึ่งสานวนนี้นาอวัยวะในร่ างกายมนุษย์มาเปรี ยบ
ถึงความทุกข์ยาก ในเสภาขุนช้างขุนแผนปลุกเครื่ องราง อ่านมนต์เรี ยกผีมากิ นเครื่ องเซ่ น มีกลอนว่า “ที่ อดอยากปาก
ไหม้ไส้ขม ต่างชื่นชมรับเอาเครื่ องบวงสรวง” ตามกลอนนี้แสดงว่าที่พดู กันมาแต่เดิมมุ่งถึงความอดอยาก ไม่มีอาหารกิน
นับว่าเป็ นความทุกข์อย่างแสนสาหัส ต่อมาความหมายก็ขยายออกไปเป็ นความทุกข์ทรมานต่างๆ [10]
ถึงแม้ จะเป็ นการไปเที่ ยวแค่ จมูกมาปากแต่ เราทั้ งหมดรู้ สึ กเหมือนว่ า จะได้ เดินทางรอนแรมข้ ามนา้
ข้ ามทะเลไปสู่ถิ่นที่อันไกลแสนไกล [9]
“แค่ปากมาจมูก” เป็ นสานวนหมายความว่า ใกล้ ศรี บูรพานาสานวน แค่ปากมาจมูก เปรี ยบความใกล้
ของสถานที่ ที่ ต ัว ละครจะเดิ น ทางไปพัก ผ่ อ นกัน ส านวน แค่ ป ากมาจมู ก สะท้อ นให้ เห็ น ว่า คนไทยเป็ นพวกเจ้า
สาบัดสานวนเพราะสามารถใช้อวัยวะมาเปรี ยบได้อย่างลึกซึ้งและเห็นภาพชัดเจน
2.4 การกระท าหรื อความประพฤติ ของมนุ ษย์ หมายถึ ง สานวนที่ เกิ ดจากการน าพฤติ กรรมต่างๆของ
มนุษย์มาเปรี ยบเทียบ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ชายหนุ่มกลื น น้าลายแห่ งความตื ้นตัน ใจเอื๊ อกหนึ่ งจึ งตอบได้ “แม่ สมร แต่ ก่อนๆมาพี่ไม่ เห็ นเธอ
บาเพ็ญตัวในทานอง‘ตีตนไปก่ อนไข้ ’ เลย เธอจะทาอะไร ตลอดจนจะพูดจะฟั งเธอไม่ เคยลืมความ
รอบคอบและละเอียดถี’่ ถ้ วนสักครั้ งหนึ่ง [16]
จากตัวอย่างข้างต้นศรี บูรพาใช้สานวน ตีตนไปก่อนไข้ เปรี ยบเที ยบลักษณะอาการที่ ร้อนร้นไปจน
เกินเหตุ ทาให้ขาดสติในการคิดในการพูดจา “ตีตนไปก่อนไข้” หรื อ “ตีตนก่อนไข้” เป็ นสานวนหมายความว่า ได้ข่าว
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หรื อได้รู้วา่ จะมีอะไรที่ไม่ดีเกิดขึ้น อันนั้นจะเกิดจริ งหรื อไม่เกิดก็ได้ แต่กระวนกระวายทุกข์ร้อนหวาดกลัวไปเสี ยก่อน
สานวน “ตีตนก่อนไข้” นี้พดู อีกอย่างว่า “ตีตนตายก่อนไข้” [10]
คิว้ ของยวนใจค่ อยๆ ขมวดเข้ าหากัน เม้ มริ มฝี ปากแน่ นด้ วยความรู้ สึ กอันเจ็บปวดทาไมชายหนุ่มลูกจ้ างขีป้ ะติ๋วคนนีจ้ ึ ง
บังอาจมาแสดงความจองหองพองขนกับ หล่ อน? ทาไมหล่ อนจึ งปล่ อยให้ ชายหนุ่มซึ่ งมีรายได้ น้อย
กว่ าจานวนเงิ น ในบิ ลค่ าเครื่ องแต่ งกายของตน มาตีโวหารข่ มขี่ให้ หล่ อนต้ องเจ็บช้าน้าใจได้ อย่ าง
คล่ องๆ? [19]
“ตีโวหาร” มาจากสานวน “ตีสานวน” ซึ่ งหมายความว่า พูดใช้สานวนโวหารเป็ นเชิงอวดตัวว่าฉลาด
[10] ศรี บูรพานาสานวน ตีโวหาร มาเปรี ยบการพูดจาของตัวละครชายที่มีการพูดประชดประชัน จนทาให้ตวั ละครหญิง
โกรธและขาดความมัน่ ใจในตนเอง
2.5 การประกอบอาชีพเกษตรกรรม สังคมไทยเป็ นสังคมเกษตรกรรม ชาวไทยส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพ
ทางด้านการเกษตรเป็ นหลักจึงมีการเลี้ยงสัตว์ ปลูกพืช วิธีการหาอาหารเพื่อยังชีพ จึงมีสานวนดังตัวอย่างต่อไปนี้
ประเทศที่ ค นชั้ น ยอดของสั ง คมส่ วนน้ อยนิ ด ได้ ก ดชี วิ ต ลงไว้ แ ทบเท้ าแล้ ว ก็ รี ด นาทาเร้ นและ
ปล้ นสะดมส่ วนได้ จากผลิ ตผลของคนเหล่ านั้นไปแทบทั้ งหมดเหลือไว้ ให้ เขาเพียงเท่ าที่ จะประทั ง
ชีวิตพอรอดตาย...[4]
“รี ดนาทาเร้น” เป็ นสานวนเดียวกับ “รี ดนาทาเน้น” หมายความว่า บังคับ เร่ งรัดให้ทา เป็ นต้น สานวน
นี้ เป็ นสานวนเก่า เป็ นคาพูดธรรมดา หมายความเพียงว่า บังคับให้ทา แต่จะทาหรื อไม่ทาก็ได้และไม่มุ่งถึงทุจริ ต [10]
สานวน รี ดนาทาเร้น นี้ศรี บูรพานามาใช้เปรี ยบพฤติกรรมความมีเล่ห์เหลี่ยมของคนรวย หรื อพวกพ่อค้าคนกลางที่จะกด
ราคาผลผลิตของคนจนหรื อเกษตรกรไทย ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่มีรายได้นอ้ ย การกระทาดังกล่าวเหมือนการบังคับขู่เข็ญทางอ้อม
สานวน รี ดนาทาเร้น มาจากการบังคับเอานา หรื อข้าวซึ่งเป็ นผลผลิตของชาวนาผูย้ ากจนมากินมาใช้โดยมิชอบ แสดงให้
เห็นว่า คนไทยมีการทานากันเป็ นอาชีพหลักและที่นาหรื อข้าวก็เป็ นทรัพย์สินที่สาคัญของคนไทยและมักถูกขูดรี ดจากผู ้
มีอานาจหากมีการยึดทรัพย์สินก็มกั ยึดที่นาหรื อยึดข้าวนัน่ เอง
2.6 การเล่นหมากรุ กและการเล่นพนัน หมายถึง สานวนที่มาจากการเล่นหมากรุ ก หรื อชื่อเรี ยกในการเล่น
หมากรุ ก และการเล่นพนันของคนไทย ดังต่อไปนี้
โธ่ เอ๋ ย ทาไมเคราะห์ กรรมจึ งต้ อนดิ ฉันเข้ ามาจนมุมอยู่เช่ นนี !้ เธอโปรดปล่ อยให้ ดิฉันฟรี เถิด ฟรี ใน
ความคิดเรื่ องนี ้ รพินทร์ ไม่ ทราบดอกว่ าการป่ วยเจ็บของคุณน้ าครั้ งนี ้ นอกจากจะทาให้ เราขัดสนจนใจ
ในเรื่ องเงินทองที่ใช้ สอยประจาวันแล้ วเรายังเป็ นลูกหนีเ้ พื่อนบ้ านเข้ าอยู่หลายคน [15]
“จนมุม” เป็ นสานวนหมายความว่า ต้องจานนหรื อแพ้ มูลของสานวนมาจากการเล่นหมากรุ ก ซึ่งเมื่อ
เดินไปผลสุ ดท้ายตัวขุนสุ ดท้ายของฝ่ ายเป็ นรองมักจะถูกต้อนไปทางมุมกระดาน แล้วก็ไปติดอยูท่ ี่มุมกระดานฝ่ ายเป็ น
ต่อรุ กครั้งสุดท้าย ตัวขุนเดินต่อไปอีกไม่ได้ก็จนนับว่าแพ้ ใครถูกซักไซ้ไล้เลียงจนไม่มีทางตอบแก้ตวั หรื อทาอะไรให้เขา
จับผิดได้แก้ตวั ไม่รอด หรื อหนี เขาไปไม่พน้ ต้องจานนอยู่ เราเอาการเล่นหมากรุ กมาพูดเป็ นสานวนว่า “จนมุม” [10]
จากตัวอย่างสานวน จนมุม สะท้อนให้เห็นว่า คนไทยชอบการเล่นหมากรุ ก เพราะสานวน จนมุม เกิดจากการเล่นหมาก
รุ กที่ตวั ขุนถูกต้อนไปจนมุมกระดานนั้นเอง ศรี บูรพานามาใช้ในความหมายว่า ตัวละครอยูใ่ นภาวะที่ไม่สามารถทาอะไร
ได้เพราะหมดหนทางแก้ไขหรื อแก้ตวั ใดๆแล้ว
2.7 การบันเทิ ง หมายถึง สานวนที่ มาจากการแสดงสนุ กสนานรื่ นเริ งต่าง ๆ ได้แก่ ภาพยนตร์ การร้อง
เพลง และการแสดงพื้นฐาน เช่น ลิเก หมอลา หุ่นกระบอก เป็ นต้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้
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“...เวลานีด้ ิฉันกล้ าพอที่จะเผชิ ญหน้ ากับคนทุกคนแม้ แต่ คณ
ุ พ่ อ ดิฉันทราบดีดอกว่ าคุณไม่ ปรารถนาจะให้
ใครพบคุณมาคลุกคลีตีโมงกับดิฉัน คุณเป็ นคนรู้ จักรั กษาตัวดีจริ งๆ นะคะ” [14]
“คลุกคลีตีโมง” เป็ นสานวนหมายความว่า อยูร่ ่ วมคลุกคลีพวั พันไปด้วยกัน คา “ตีโมง” หมายถึง ตี
ฆ้อง การเล่นของไทยโบราณมักจะมีฆอ้ งกับกลองเป็ นสาคัญ เช่น โมงครุ่ ม ระเบ็ง ฯลฯ ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยกรุ งศรี อยุธยา
คนได้เห็นได้ดูกนั จนชิน อะไรที่คลุกคลีพวั พันกัน จึงมีคาว่า “ตีโมง” เข้าไปต่อท้ายอยูด่ ว้ ยเป็ น “คลุกคลีตีโมง” [10] จะ
เห็นได้วา่ สานวน คลุกคลีตีโมง นั้นสะท้อนให้เรารู ้วา่ การละเล่นต่างๆ ทั้งการรา การขับร้อง ดนตรี มโหรี ปี่ พาทย์ อยูค่ ู่
กับวิถีชีวติ จนไทยมาช้านาน จนเกิดเป็ นสานวนขึ้น ซึ่งศรี บูรพาได้นา สานวน คลุกคลีตีโมง มาใช้เปรี ยบความสนิทสนม
กลมเกลียวกันของตัวละคร ในที่น้ ี ตัวละครมีการประชดประชันกันเนื่ องจากต่างคนต่างจะแยกย้ายไปแต่งงานมีคู่กนั
แล้ว หากแต่ยงั รักกันอยู่
2.8 วรรณกรรมต่าง ๆ หมายถึง สานวนมีที่มาจากเรื่ องราว เหตุการณ์หรื อตัวละคร ตัวเอกในวรรณกรรม
ต่าง ๆ เช่น นิทาน บทละคร วรรณคดี เป็ นต้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้
“แม่ วนั ทองของฉั นและของคนอื่น”“ละครฉากสุดท้ ายของเราได้ ปิดลงแล้ ว บทบาทของพระเอกผู้อิ่ม
เอิบไปด้ วยความรั ก ซึ่ งฉั นเป็ นผู้แสดงก็จาต้ องลบลงในทานองเดียวกัน...” [9]
“แม่วนั ทอง”เป็ นสานวน หมายถึง หญิงที่หลายใจมีสามีหลายคน ซึ่งมีที่มาจากวรรณคดี เรื่ อง ขุนช้าง
ขุนแผน นางวันทองหรื อนางพิมพิลาไลย นั้นเป็ นภรรยาของขุนแผนและต่อมาก็เป็ นภรรยาของขุนช้าง “วันทอง” จึงเป็ น
สานวนใช้เรี ยกผูห้ ญิงที่ มีความประพฤติไม่ดี เจ้าชู ้ หลายใจ ซึ่ งถือเป็ นการตาหนิ ผูห้ ญิงที่ ค่อนข้างรุ นแรง ศรี บูรพานา
“แม่วนั ทอง” มาเปรี ยบเที ยบพฤติ กรรมของตัวละครหญิ งที่ มีสามี หลายคน โดยไม่รู้สึกผิดชอบชัว่ ดี ทั้งๆที่ มีสามีอยู่
แล้วแต่ก็ยงั คบชูซ้ ่ ึงเป็ นชายคนรักเก่าไปพร้อมกันด้วย
...ถ้ าเราสามารถที่จะเลือกได้ ในระหว่ างคนใช้ ที่มีหน้ าตาเหมือนยักษิณีกับที่มีหน้ าตาหมดจดงดงาม
แล้ ว เราก็ควรจะเลือกเอาคนหลัง...[20]
“ยักษิณี” เป็ นถ้อยคาที่ใช้เป็ นสานวนเปรี ยบผูห้ ญิงที่มีรูปร่ างหน้าตาไม่สวย ร่ างกายใหญ่โตดูแล้วไม่
งดงามน่ามองเหมือนผูห้ ญิงทัว่ ไป “ยักษ์” เป็ นตัวละครในวรรณคดีไทย เป็ นอมนุษย์ที่มีรูปร่ างหน้าตาน่ากลัว นิสัยดุร้าย
สามารถแปลงกายเป็ นมนุษย์ได้ ศรี บูรพานา “ยักษิณี” มาเปรี ยบผูห้ ญิงที่รูปร่ างหน้าตาไม่สวยงามน่ามอง

สรุปและอภิปรำยผล
จากการศึกษาสานวนไทยในนวนิยายของศรี บูรพาในด้านโครงสร้างภาษาและที่มาพบว่า โครงสร้างภาษาของ
สานวนมีท้ งั สิ้ น 3 ประเภท คือ ประเภทที่เป็ นคา ประเภทที่เป็ นวลี ประเภทที่เป็ นประโยค โดยประเภทที่เป็ นคา พบ
โครงสร้ างที่ เป็ นคาเดี่ ยวและค าประกอบ ซึ่ งค าเดี่ ยวปรากฏทั้งค าเดี ยวที่ เป็ นค านาม และคากริ ยา ส่ วนโครงสร้ าง
คาประกอบมี 3 ลักษณะ คือ คาประกอบที่เป็ นคาประสม คาประกอบที่เป็ นคาซ้อน และคาประกอบที่เป็ นคาซ้ า
ประเภทที่ เป็ นวลี พบโครงสร้าง 3 ลักษณะ คือ นามวลี กริ ยาวลี และ วิเศษณ์ วลี โดยสานวนที่ เป็ นนามวลี
ประกอบด้วยคานามกับส่ วนขยายแบ่ งตามส่ วนประกอบภายในแตกต่างกัน คือ นามวลีที่มีโครงสร้างประกอบด้วย
หน่ ว ยหลัก (ล) นามวลี ที่ มี โ ครงสร้ างประกอบด้ว ยหน่ วยหลัก และหน่ ว ยคุ ณ ศัพ ท์ (ล ค) นามวลี ที่ มี โ ครงสร้ าง
ประกอบด้วยหน่ วยหลักและหน่ วยจานวน (ล จ) สานวนที่ เป็ นกริ ยาวลี ประกอบด้วยคากริ ยากับส่ วนขยาย แบ่งตาม
ส่ วนประกอบภายในแตกต่ างกัน คื อ กริ ยาวลี ที่ มี โ ครงสร้ างประกอบด้ว ยหน่ ว ยแก่ น (ก) กริ ยาวลี ที่ มี โครงสร้ าง
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ประกอบด้วยหน่วยแก่นและหน่วยขยาย (ก ข) และสานวนที่เป็ นวิเศษณ์วลีประกอบด้วยหน่วยหลักเป็ นคาวิเศษณ์และ
ส่วนขยาย
ประเภทที่ เป็ นประโยคพบโครงสร้าง 3 ลักษณะ คือ ประโยคที่ มีโครงสร้างประกอบด้วยหน่ วยสกรรมและ
หน่ ว ยกรรมตรง ประโยคที่ มี โ ครงสร้ างประกอบด้ว ยหน่ วยประธานและหน่ ว ยอกรรม ประโยคที่ มี โ ครงสร้ าง
ประกอบด้วยหน่วยประธาน หน่วยสกรรมและหน่วยกรรมตรง
การใช้สานวนไทยในนวนิ ยายของศรี บูรพาในด้านโครงสร้างภาษานั้น พบว่าสานวนที่ ศรี บูรพานามาใช้มี
หลายรู ปแบบทั้งเป็ นคาเดี่ยว วลี และประโยค แต่ทุกสานวนจะทาหน้าที่เป็ นหน่วยที่มีฐานะเท่าคาคาหนึ่ ง และสื่ อความ
หมายถึงสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งในเชิ งเปรี ยบเทียบ ในส่ วนของสานวนที่ เป็ นคาเดี่ ยว ถือว่ามีความคมคาย ชัดเจน และสานวนที่
เป็ นวลี หรื อประโยคนั้น เป็ นส านวนที่ ช่วยขยายความเนื้ อหาที่ ตอ้ งการสื่ อความหมายให้ลึกซึ้ ง สานวนส่ วนใหญ่ มี
โครงสร้างภาษาเหมือนสานวนเดิม บางสานวนเปลี่ยนโครงสร้างไปบ้าง และบางสานวนใช้ในบริ บทที่ต่างไป ศรี บูรพา
นามาใช้สื่อความหมายได้ตรงตามจุดประสงค์ของผูป้ ระพันธ์ อีกทั้งสอดแทรกคาสอน เสนอแนวคิดทัศนะได้อย่างคม
คายชัดเจน อีกทั้งสานวนที่ใช้ยงั เพิม่ อารมณ์ ความรู ้สึก และทาให้ผอู ้ ่านเกิดจินตภาพที่ชดั เจนยิง่ ขึ้น
ในด้านที่มาของสานวนไทยในนวนิ ยายของศรี บูรพาพบว่ามีที่มาจากทั้งสิ้ น 8 ประการ คือ ที่มาจากธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม ความเชื่ อ อวัยวะต่างๆ ของมนุ ษย์ การกระทาหรื อความประพฤติของมนุ ษย์ การประกอบอาชี พ
เกษตรกรรม การเล่นหมากรุ กและการเล่นพนัน การบันเทิงและวรรณกรรมต่าง ๆ สานวนที่ปรากฏในนวนิยายของศรี
บูรพาเกิดจากเรื่ องราวและที่มาอันสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตและสภาพทางสังคมในยุคนั้น อีกทั้งทาให้ทราบว่า สานวน
ไทยโดยส่ วนใหญ่เกิ ดจากการที่ คนไทยพูดเปรี ยบเที ยบบางสิ่ งบางอย่างกับสิ่ งใกล้ตวั และสิ่ งที่ อยู่รอบตัวตรงกับคา
กล่าวถึงการเกิดสานวนไทยว่า [21] สานวนของคนไทยมักเกิดขึ้นตามธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อมต่างๆ ทาให้คนได้คติข้ ึนมา
จึงสร้างเป็ นสานวนขึ้นใช้เพื่อเปรี ยบเทียบ เช่น ชาวนาอยูใ่ กล้ววั ก็ได้ขอ้ คิดจากวัว ชาวบ้านอยูใ่ กล้สัตว์เลี้ยงก็ได้ขอ้ คิด
จากสัตว์เลี้ยงเหล่านั้น เป็ นต้น
จะเห็นได้วา่ การใช้สานวนไทยที่ปรากฏในนวนิ ยายของศรี บูรพามีส่วนทาให้การบรรยายเนื้ อหา เรื่ องราว ฉาก
หรื อลักษณะพฤติกรรมของตัวละครชัดเจนมีชีวิตชี วาอย่างยิ่ง เพราะสานวนไทยถือเป็ นการใช้ภาษาเพื่อให้มีความคม
คาย เพื่อเปรี ยบเที ยบและแสดงให้เห็นภาพโดยนัย อีกทั้งยังเป็ นการเล่นคาให้สละสลวยไพเราะ รื่ นหู สร้างจินตภาพให้
เกิดขึ้นแก่ผอู ้ ่านได้อย่างชัดเจน จึงกล่าวได้วา่ ศรี บูรพาเป็ นนักประพันธ์ที่มีคุณูปการฝากไว้แก่อนุชนรุ่ นหลังมากมาย จน
ได้รับการกล่าวขานว่าเป็ น แม่ทพั แห่งแนวรบด้านวัฒนธรรม [22] ผลงานประพันธ์ทุกชิ้นทรงคุณค่าเต็มไปด้วยสาระแง่
คิดและความงามทางวรรณศิลป์ ซึ่งถ้อยคาสานวนที่ปรากฏใช้ก็ถือเป็ นภาพสะท้อนความสามารถในเชิงการประพันธ์ให้
เป็ นที่ประจักษ์ได้อย่างชัดเจน
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