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บทคัดย่อ
บทความนี้มุ่งศึกษากลวิธีทางภาษาที่สร้างอารมณ์ขัน
ในข้อความท้ายรถประเภทขบขันโดยรวบรวมข้อความท้ายรถ
ทีป่ รากฏอยูต่ ามส่วนต่าง ๆ ของยานพาหนะจำ�นวน 400 ข้อความ
วิเคราะห์กลวิธีทางภาษาด้วยแนวคิดทฤษฎีความไม่เข้ากัน
ในมุมมองทางภาษาศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่า ข้อความท้ายรถ
ประเภทขบขันมีกลวิธีทางภาษาที่สร้างอารมณ์ขัน 7 กลวิธี
คือ กลวิธีการล้อเลียน กลวิธีการใช้เหตุผลผิดแบบ กลวิธีการ
ทำ�ให้เรื่องจบแบบผิดความคาดหมาย กลวิธีการบ่งชี้โดยนัย
กลวิธีการใช้คำ�กำ�กวม กลวิธีการเสียดสี และกลวิธีผสม
นอกจากกลวิธีทางภาษาจะช่วยสร้างอารมณ์ขันแล้วยังสะท้อน
ให้เห็นความรู้สึกนึกคิดและความคิดเห็นของบุคคลบางกลุ่มใน
สังคมอันเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอารมณ์ขัน
ในวัฒนธรรมไทยให้มากยิ่งขึ้น
คำ�สำ�คัญ : ข้อความท้ายรถ กลวิธีทางภาษา ความไม่เข้ากัน
อารมณ์ขัน
Abstract
This article aims to study linguistic strategies
used in creating humor in bumper stickers. To achieve
this, 400 bumper stickers appeared at different parts of
1

the vehicles are collected. Then they were analyzed the
linguistic strategies used according to Incongruity Theory.
The result of the study demonstrated that there are 7
strategies used in creating humor including mockery,
faulty reasoning, unexpected ending, implications,
lexical ambiguity, satires, and mixed strategies. Inaddition
to creating humor, linguistic strategies reflect some groups
of people’s feelings and opinions. This enhances the
knowledge and understanding of humor in Thai culture.
Keywords : Bumper stickers, Linguistic strategies,
Incongruity, Humor
1. บทนำ�
ในปัจจุบันเรามักพบอารมณ์ขันสอดแทรกอยู่ ในสื่อ
หลายประเภททีท่ �ำ ให้ผอู้ า่ นรูส้ กึ ขบขันหรืออมยิม้ ได้ เช่น เรือ่ งเล่า
ในอินเทอร์เน็ต การ์ตูนในหนังสือพิมพ์ ข้อความขนาดสั้น (sms)
ที่ส่งผ่านทางโทรศัพท์มือถือ หรือ ข้อความท้ายรถซึ่งเป็น
ข้อความสั้น ๆ ที่ติดอยู่ตามส่วนต่าง ๆ ของยานพาหนะ
ข้อความท้ายรถเป็นสารที่สื่ออารมณ์ขันที่มีลักษณะเป็นสื่อ
เคลื่อนที่ [1] คือ ติดอยู่กับรถไม่ว่ารถจะแล่นไปยังสถานที่ไหน

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของปริญญานิพนธ์เรื่อง “กลวิธีทางภาษาที่สร้างอารมณ์ขันในข้อความท้ายรถ”
อาจารย์ประจำ� ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
อาจารย์ประจำ� สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
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ข้อความเหล่านี้ก็จะแพร่กระจายไปสู่ผู้อ่านในวงกว้างโดยไม่
จำ�กัดเวลาและสถานที่ ในบทความนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาข้อความ
ท้ายรถว่า สร้างอารมณ์ขันได้อย่างไร ที่ผ่านมามีแนวคิด
และทฤษฎีที่อธิบายเกี่ยวกับการเกิดอารมณ์ขันหลายแนวทาง
เช่น ทฤษฎีความเหนือกว่าและการทำ�ให้ด้อยลง ทฤษฎีความ
ผ่อนคลายความเครียดและการปลดปล่อยจากการถูกยับยั้ง
ทฤษฎีความไม่เข้ากัน เป็นต้น แต่ในมุมมองทางด้านภาษา
นักภาษาศาสตร์มองว่าความขบขันนั้นเกิดมาจากความไม่
เข้ากันทางภาษา ผู้วิจัยจึงสนใจว่าหากนำ�แนวคิดทฤษฎีทาง
ภาษามาอธิ บ ายการเกิ ด อารมณ์ ขั น ในข้ อ ความท้ า ยรถจะ
ทำ�ให้เห็นกลวิธีทางภาษาใดบ้างที่ทำ�ให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์ขัน
โดยรวบรวมข้ อ ความท้ า ยรถเฉพาะประเภทขบขั น ที่ ผ ลิ ต
ออกมาในรูปแบบสติกเกอร์โดยเก็บข้อมูลจาก 2 แหล่ง ดังนี้
1. แหล่งผลิตและจำ�หน่ายข้อความสำ�เร็จรูป โดยจะรวบรวม
จากร้านค้าย่านสำ�เพ็งซึ่งเป็นแหล่งผลิตและจำ�หน่ายข้อความ
ท้ายรถแหล่งใหญ่ 2. แหล่งผู้ใช้ โดยจะรวบรวมจากการจด
บันทึกข้อความสำ�เร็จรูปและข้อความตัดเองที่ปรากฏอยู่ตาม
ส่วนต่าง ๆ ของยานพาหนะที่ผู้วิจัยพบเห็นตามสถานที่ต่าง ๆ
ในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2552 - ธันวาคม พ.ศ. 2553
จำ�นวน 400 ข้อความ
2. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับอารมณ์ขัน
อารมณ์ขันเป็นเรื่องที่มีผู้ศึกษาและได้เสนอทฤษฎี
ต่าง ๆ ไว้หลายทฤษฎี บลิสเตน [2] ได้สรุปทฤษฎีอารมณ์ขัน
ออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ 1.ทฤษฎีความเหนือกว่าและการ
ทำ�ให้ด้อยลง (Superiority and Degradation) เป็นทฤษฎีที่
กล่าวถึงความตลกขบขันจะเกิดขึ้นเมื่อเรารู้สึกว่าตนเองเหนือ
กว่าผู้อื่น โดยมักจะนำ�ข้อดีของตนเองไปเปรียบเทียบกับ
ข้อบกพร่องของผู้อื่น 2. ทฤษฎีความผ่อนคลายความเครียด
และการปลดปล่อยจากการถูกยับยั้ง (Relief of Tension
and Release from Inhibition) เป็นทฤษฎีที่กล่าวถึงความ
ตลกขบขันจะเกิดขึ้นเมื่อเราได้ระบายความก้าวร้าวและเรื่อง
ทางเพศออกมาจากการถูกเก็บกดไว้ในพลังทางจิต และ 3. ทฤษฎี
ความไม่เข้ากัน (Incongruity) เป็นทฤษฎีที่กล่าวถึงความตลก
ขบขันจะเกิดขึ้นจากความผิดหวังจากการค้นพบความไม่เข้ากัน
ของเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์หรือจากการเปลีย่ นทิศทางกะทันหัน
ในมุมมองของนักภาษาศาสตร์จะอธิบายอารมณ์ขัน
ผ่านภาษาโดยใช้แนวคิดของทฤษฎีความไม่เข้ากัน [3], [18], [4]
ศิริพร ภักดีผาสุข [3] ได้กล่าวไว้ว่า แนวคิดทฤษฎีเรื่องความ
ไม่เข้ากันมีความเหมาะสมมากที่สุดสำ�หรับการวิจัยอารมณ์
ขันในมุมมองทางด้านภาษา เนื่องจากแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ
อารมณ์ขันที่ผ่านมาไม่ได้มุ่งเน้นอธิบายการเกิดอารมณ์ขันที่

รูปของภาษา แต่แนวคิดทฤษฎีความไม่เข้ากันในมุมมองทาง
ภาษาศาสตร์จะมุ่งเน้นศึกษาเฉพาะตัวกระตุ้นอารมณ์ขันที่อยู่
ในรูปของภาษา ดังนั้นความสนใจหลักของนักภาษาศาสตร์
จึ ง อยู่ ที่ การศึ ก ษาโครงสร้ า งและองค์ ป ระกอบของบทตลก
ขบขันเป็นสำ�คัญ [4] นอกจากนี้หากพิจารณางานวิจัยที่ผ่านมา
จะพบว่า มีผู้ศึกษาเกี่ยวกับการใช้ภาษาและกลวิธีทางภาษาที่
สร้างอารมณ์ขันไว้ในสื่อหลายประเภท เช่น กลวิธีและการใช้
ภาษาเพื่อสร้างอารมณ์ขันในละครคั่นรายการวาไรตี้เกมโชว์
“ชิงร้อยชิงล้าน” ของฐานิตย์ เอี่ยมอุตมะ [5] อารมณ์ขันใน
ข้อความสั้นสำ�เร็จรูปของวิภาพร กล้าวิกย์กิจ [6] การศึกษา
ภาษาและกลวิธีการสร้างอารมณ์ขันจากเรื่องขบขันในนิตยสาร
แพรวและนิตยสารชีวจิตของสุดารัตน์ บัวศรี [7] เป็นต้น ซึ่งผล
การศึกษามีทั้งที่มีลักษณะที่สอดคล้องและแตกต่างกันไปตาม
ประเภทของสือ่ แต่งานวิจยั ทีผ่ า่ นมายังมีผศู้ กึ ษาไม่มากนักทีน่ �ำ
ทฤษฎีความไม่เข้ากันในมุมมองทางภาษาศาสตร์มาใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล เพื่ออธิบายให้เห็นว่ากลวิธีทางภาษาที่สร้าง
อารมณ์ขันเหล่านี้ส่งผลให้เกิดความไม่เข้ากันทางความหมาย
อันนำ�ไปสูก่ ารเกิดอารมณ์ขนั อีกทัง้ จากการศึกษาข้อมูลเบือ้ งต้น
ผู้วิจัยพบว่า ข้อความท้ายรถที่ท�ำ ให้เกิดอารมณ์ขันมีลักษณะที่
สอดคล้องกับเงื่อนไขความตลกโดยทั่วไปคือ ความตลกขบขัน
เกิดจากการบิดเบือนไปจากบรรทัดฐานปกติจึงทำ�ให้เกิดความ
ไม่เข้ากันทางความหมาย เงือ่ นไขดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิด
ของนักภาษาศาสตร์ เช่น รัสกิน [8] ที่เสนอว่าเรื่องตลก
จะต้ อ งมี อ งค์ ป ระกอบทางความหมายที่ ไ ม่ เ ข้ า กั น หรื อ มี คู่
ความหมายแย้ง (script opposition) และสอดคล้องกับแนวคิด
ของนักภาษาศาสตร์อกี คนหนึง่ คือ อัตตาโด้ [9] ซึง่ เสนอเงือ่ นไข
เพิ่มเติมภายหลังว่าเรื่องตลกจะต้องมีกลไกทางตรรกะ (logical
machanism) หรือวิธีการที่จะทำ�ให้คู่ความหมายแย้งสามารถ
ปรากฏร่วมกันได้อย่างสมเหตุสมผล (justifiable) แต่เป็นเหตุผล
เฉพาะที่ของเรื่องตลกซึ่งมักไม่สอดคล้องกับบรรทัดฐานในโลก
ของความเป็นจริง แต่ผู้รับสารก็ยอมรับความไม่เข้ากันนั้น
ได้ด้วยการเพิกเฉยต่อบรรทัดฐานในโลกของความเป็นจริงที่
เบีย่ งเบนไป นอกจากเราจะมองเห็นความไม่เข้ากันทางความหมาย
และการบิดเบือนไปจากบรรทัดฐานในโลกของความเป็นจริงแล้ว
องค์ ป ระกอบที่ สำ � คั ญ อี ก ปั จ จั ย หนึ่ ง ที่ ทำ � ให้ เ กิ ด อารมณ์ ขั น
คือกรอบของการเล่น ดังที่ แมคคี [10] ได้เสนอว่า เรื่องตลก
จะต้องไม่มีความขัดแย้งหรือความไม่เข้ากันมากจนเกินไป
และต้องอยู่ ในกรอบของการเล่นที่ ไม่ถือเป็นเรื่องจริงจังและ
ไม่มีมีผลต่อชีวิตจริง กล่าวได้ว่า ความไม่เข้ากันของคู่ความ
หมายแย้ง กลไกทางตรรกะ และกรอบของการเล่นสามารถ
อธิบายอารมณ์ขันของภาษาได้ ในบทความนี้ผู้วิจัยจึงจะนำ�
แนวคิดทฤษฎีความไม่เข้ากันในมุมมองทางภาษาศาสตร์ของ
นักภาษาศาสตร์ทั้ง 3 คนมาเป็นกรอบแนวคิดในการคัดเลือก
และวิเคราะห์ข้อความท้ายรถ

วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
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3. ลักษณะของข้อความท้ายรถที่ท�ำ ให้เกิดอารมณ์ขัน
จากการศึกษาลักษณะของข้อความท้ายรถที่ทำ �ให้
เกิดอารมณ์ขัน ผู้วิจัยได้จำ�แนกออกเป็น 2 ส่วนคือ ความเป็นมา
ของข้อความท้ายรถ บริบทในการสื่อสารของข้อความท้ายรถ
3.1 ความเป็นมาของข้อความท้ายรถ
		
ข้อความสั้น ๆ ที่ปรากฏอยู่ตามส่วนต่าง ๆ
ของรถบรรทุก รถเมล์ และรถสองแถวรับจ้างในปัจจุบนั นีเ้ ริม่ ต้น
มาจากกลุ่ ม ผู้ ใ ช้ แ รงงานที่ มี อ าชี พ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การขั บ รถ
ต้ อ งการถ่ า ยทอดอารมณ์ ความรู้ สึ ก ของตนออกมาให้ ผู้ อื่ น
ได้รับรู้ โดยในระยะแรกเริ่มมาจากการเขียนข้อความตามท้าย
รถยนต์ โดยเฉพาะรถสิบล้อ ซึ่งในสมัยแรกเริ่มนั้นจะเป็นการ
เขียนด้วยลายมือของตนเอง ด้วยการใช้ชอล์กหรือเอาสีพน่ [11]
จากนัน้ ข้อความทีเ่ ริม่ ต้นจากลายมือเขียนก็คอ่ ย ๆ พัฒนารูปแบบ
เพื่อให้ดูเหมาะสมกับรูปทรงที่ปรับเปลี่ยนไปและมูลค่าของ
รถที่เพิ่มมากขึ้นตามกาลเวลาจนกลายมาเป็นสติกเกอร์ที่มัก
ติดอยู่คู่กับรถดังที่พบเห็นทั่วไปในปัจจุบัน [12]
3.2 บริบทในการสื่อสารของข้อความท้ายรถ
		
ในหั ว ข้ อ นี้ ผู้ วิ จั ย จะกล่ า วถึ ง องค์ ประกอบ
อื่น ๆ ซึ่งเป็นบริบทแวดล้อมของการสื่อสาร เพื่อให้เข้าใจ
บริบทและสามารถตีความสารของข้อความท้ายรถที่สร้างความ
ขบขันได้ ดังนี้
		
3.2.1 ลักษณะการติดข้อความ
		
ข้อความสั้น ๆ ที่ปรากฏอยู่ตามส่วนต่าง ๆ
ของรถหรือที่เรียกว่า “ข้อความท้ายรถ” เป็นข้อความที่สามารถ
แพร่หลายไปอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว เนื่องจากติดอยู่ที่รถ
ดังนั้นไม่ว่ารถจะเคลื่อนที่ ไปยังสถานที่ ไหนผู้อ่านทั่วไปที่อยู่
บนท้องถนนก็สามารถพบเห็นได้ง่ายโดยไม่จำ �กัดเวลาและ
สถานที่ อีกทั้งข้อความท้ายรถยังมีลักษณะเป็นข้อความสั้น ๆ
ผู้อ่านจึงสามารถอ่านจบได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว แต่ก็
สามารถเกิดอารมณ์ขันได้
		
3.2.2 ผู้ส่งสารและผู้รับสาร
		
ในทีน่ ผ้ี สู้ ง่ สารคือ กลุม่ ผูใ้ ช้แรงงานทีม่ อี าชีพ
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การขั บ รถที่ ใ ช้ ข้ อ ความท้ า ยรถเพื่ อ เป็ น สื่ อ ใน
การถ่ า ยทอดอารมณ์ ความรู้ สึ ก นึ ก คิ ด ของตนที่ มี ต่ อ ความ
เป็นไปในสังคมออกมาให้ผู้อื่นได้รับรู้ ดังงานวิจัยของเจตยา
วรปัญญาสกุล [12] ที่ศึกษาความหมายและบทบาทความ
สามารถของข้อความท้ายรถแล้วพบว่า ผูท้ น่ี ยิ มซือ้ สติกเกอร์มาใช้
มากที่สุดจะเป็นผู้ที่มีอาชีพขับรถรับจ้าง เช่น คนขับแท็กซี่
รถสามล้อ รถบรรทุก รถมอเตอร์ ไซค์ เป็นต้น ส่วนผู้ที่มีรถ

ส่วนตัวก็นิยมใช้บ้างแต่ไม่มากเท่ากับกลุ่มบุคคลเหล่านี้ ส่วนผู้
รับสารจะเป็นบุคคลทั่วไปที่ใช้เส้นทางสัญจรบนท้องถนนที่เมื่อ
พบเห็นข้อความท้ายรถแล้วสามารถอ่านและตีความหมายของ
สารได้
		
3.2.3 วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร
		
ข้ อ ค ว า ม ท้ า ย ร ถ ป ร ะ เ ภ ท ข บ ขั น มี
วัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อสร้างอารมณ์ขันให้กับบุคคลทั่วไป
บนท้องถนนที่พบเห็นรถที่ติดข้อความเหล่านี้ และยังใช้ในการ
ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกนึกคิด รวมไปถึง การวิพากษ์วิจารณ์
ความเป็นไปในสังคมออกมาให้ผู้อื่นได้รับรู้
		
3.2.4 รูปแบบและเนื้อหา
		
ข้อความท้ายรถมีลักษณะเป็นการสื่อสาร
แบบทางเดียว เนื่องจากข้อความท้ายรถเป็นข้อความที่ติดอยู่
ที่รถ ดังนั้นจึงสามารถส่งสารไปยังผู้รับสารได้เป็นจำ�นวนมาก
โอกาสที่ผู้รับสารจะแสดงปฏิกิริยาตอบกลับหรือส่งสารกลับไป
ยังผู้ส่งสารจึงไม่เกิดขึ้น อารมณ์ขันจากการรับสารจะเกิดขึ้น
ก็ต่อเมื่อผู้รับสารอ่านข้อความและสามารถตีความหมายของ
สารที่เกิดจากการมองเห็นความไม่เข้ากันทางภาษานั้นได้ก็จะ
เกิดอารมณ์ขันตามมา นอกจากนี้ข้อความท้ายรถยังมีลักษณะ
คล้ายพฤติกรรมของการพูดในชีวติ ประจำ�วัน ซึง่ ก็สอดคล้องกับ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการสื่ อ สารที่ ต้ อ งการให้ ข้ อ ความท้ า ยรถ
เป็นเสมือนตัวแทนความรู้สึกนึกคิดของผู้ส่งสารที่คิดอย่างไร
ก็สื่อสารออกมาอย่างนั้น ดังนั้นการใช้ภาษาจึงมีลักษณะเป็น
ภาษาพูดที่มีความเป็นกันเอง เช่น การใช้คำ�หยาบ การใช้
คำ�สองแง่สองง่าม การใช้คำ�สแลง การใช้อักษรย่อ เป็นต้น
นอกจากนี้ข้อความเหล่านี้ยังมีลักษณะเป็นข้อความสั้น ๆ ที่มี
ความยาวของจำ�นวนวรรคแตกต่างกันตั้งแต่ 1-4 วรรค บาง
ข้อความอาจจะมีสัมผัสหรือไม่มีสัมผัส หากมีสัมผัสจะคล้าย
ร้ อ ยกรองแต่ จั ง หวะของคำ � สั ม ผั ส จะไม่ เ คร่ ง ครั ด ตาม
ฉันทลักษณ์ อีกทั้งข้อความส่วนใหญ่ยังมักจะละประธานที่ท�ำ
หน้าที่เป็นผู้ส่งสารเพื่อความกระชับในการสื่อสาร แต่การละ
ประธานก็ ไ ม่ ไ ด้ ทำ � ให้ การสื่ อ ความเสี ย ไปเพราะสถานที่ ติ ด
ข้อความอยู่ที่รถ ดังนั้นผู้อ่านจึงคาดเดาได้ว่า การละประธาน
ที่ ทำ � หน้ า ที่ เ ป็ น ผู้ ส่ ง สารนั้ น หมายถึ ง คนที่ ขั บ รถคั น ดั ง กล่ า ว
ส่วนวิธีการสื่อสารหรือสื่อที่ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารเพื่อ
สร้างอารมณ์ขันนั้นจะมีรูปแบบเป็นสติกเกอร์ ซึ่งแบ่งได้เป็น 2
ลักษณะ คือ 1. สติกเกอร์ที่เป็นข้อความสำ�เร็จรูปที่มีจำ�หน่าย
อยู่ ตามร้ า นค้ า ย่ า นสำ � เพ็ ง และรถเข็ น เร่ ข ายสติ ก เกอร์ ตาม
เขตชุมชนต่าง ๆ ส่วนใหญ่สติกเกอร์จะมีขนาดเฉลี่ยประมาณ
2 × 10 นิ้ว นิยมทำ�ตัวอักษรคล้ายลายมือเขียน สีของตัวอักษร
มักเป็นสีสดใส เช่น สีชมพู สีเหลือง สีแดง เป็นต้น บางข้อความ
อาจตัดเส้นขอบของตัวอักษรด้วยสีดำ�หรือใส่สีพื้นของตัวอักษร
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เป็นสีดำ�เพื่อเน้นให้ข้อความดูเด่นชัดสะดุดตา ส่วนการเว้น
ระยะห่ า งระหว่ า งตั ว อั ก ษรจะน้ อ ยมากเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ ง
กับสถานที่ติดข้อความที่เป็นพาหนะที่เคลื่อนที่ เนื่องจากระยะ
เวลาในการรับสารของผูอ้ า่ นมีนอ้ ย ดังนัน้ การเว้นระยะห่างของ
ช่องไฟให้น้อยที่สุดจึงช่วยให้ผู้อ่านสามารถอ่านจบได้ภายใน
ระยะเวลาอันสั้น และ 2. สติกเกอร์ที่ผู้ใช้ตัดเองเป็นตัวอักษร
ที ล ะตั ว จะนิ ย มทำ � ตั ว อั ก ษรคล้ า ยลายมื อ เขี ย นเช่ น เดี ย วกั บ
สติกเกอร์ทเ่ี ป็นข้อความสำ�เร็จรูป ส่วนสีและขนาดของตัวอักษร
รวมถึ ง การเว้ น ช่ อ งไฟของตั ว อั ก ษรจะเป็ น ไปตามความ
พึงพอใจของผู้ใช้ เนื้อหาที่นำ�มาสร้างอารมณ์ขันในข้อความ
ท้ายรถส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำ�วันทั่วไป
เช่น เรื่องการจราจร เรื่องเพศ เรื่องครอบครัว เป็นต้น หรือ
อาจจะเป็นข้อความที่คัดลอกหรือดัดแปลงมาจากชื่อภาพยนตร์
คำ�พูดในโฆษณา คำ�ขวัญ สุภาษิต ดังนั้นผู้อ่านจึงสามารถ
เข้าใจสารได้อย่างชัดเจนและเกิดอารมณ์ขันได้ง่ายเพราะทั้ง
ผู้ส่งสารและผู้รับสารต่างเข้าใจบริบทหรือมีความเข้าใจพื้นฐาน
ร่วมกันมาก่อน
		
3.2.5 น้ำ�เสียง
		
ข้ อ ความท้ า ยรถนอกจากจะมี เ นื้ อ หาใน
เชิงล้อเลียนสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ในสังคม ซึ่งแสดงให้เห็นน้ำ�เสียงที่ไม่จริงจังแล้ว บางครั้งยัง
แฝงการเสียดสีประชดประชันสังคมไว้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการ
เสียดสีการปฏิบัติหน้าที่ของตำ�รวจ การเสียดปัญหาการจราจร
การเสียดสีปัญหาน้ำ�มันแพง ซึ่งแสดงให้เห็นปัญหาที่บุคคล
เหล่านี้ต้องเผชิญในการดำ�เนินชีวิต
		
3.2.6 บรรทัดฐานของการตีความ
		
การเกิ ด อารมณ์ ขั น ในข้ อ ความท้ า ยรถ
มาจากผู้อ่านรับรู้ว่าสิ่งที่นำ�เสนอเป็นเรื่องล้อเล่นที่ ไม่จริงจัง
และไม่มีผลต่อชีวิตจริงของผู้อ่าน เนื่องจากข้อความท้ายรถ
เป็ น ข้ อ ความที่ ถู ก ผลิ ต ขึ้ นมาเป็ น เสมื อ นตั ว แทนความรู้ สึ ก
นึกคิดของผูใ้ ช้ทน่ี ยิ มข้อความประเภทนี้ ดังนัน้ จึงมีการใช้ภาษา
ที่เป็นกันเอง เช่น การใช้คำ�หยาบ การใช้คำ�สองแง่สองง่าม
หรือหากเป็นการกล่าวพาดพิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งในเชิง
ล้อเลียนเสียดสีก็มักจะได้รับการผ่อนผันและไม่ถูกฟ้องร้อง
เพราะข้อความเหล่านี้มักจะนำ�เสนอในเชิงขบขันมากกว่าการ
มุ่งวิพากษ์วิจารณ์ เพื่อสร้างความเดือดร้อนให้กับบุคคลอื่น
ดังนั้นผู้อ่านจึงไม่ควรถือเป็นเรื่องจริงจัง
4. กลวิธีทางภาษาที่สร้างอารมณ์ขันในข้อความท้ายรถ
กลวิธีทางภาษาที่สร้างอารมณ์ขัน หมายถึง วิธีการ
ใช้ภาษาเพื่อสร้างอารมณ์ขัน จากการศึกษา ข้อความท้ายรถ

ที่ทำ�ให้เกิดอารมณ์ขันพบว่า มีการใช้กลวิธีทางภาษาที่สร้าง
อารมณ์ขัน 7 กลวิธี โดยเรียงลำ�ดับการปรากฏของข้อมูลจาก
มากไปน้อย ดังนี้
4.1 กลวิธีการล้อเลียน
กลวิธีการล้อเลียน หมายถึง วิธีการสร้างเรื่องโดย
เลียนแบบลักษณะเด่นหรือองค์ประกอบสำ�คัญของเรื่องเดิม
ในขณะเดียวกันก็จะเปลี่ยนแปลงลักษณะด้านอื่นๆ ให้แตกต่าง
และน่าขบขัน [13]
จากการวิเคราะห์พบว่า ข้อความท้ายรถที่สร้าง
อารมณ์ขัน มีการใช้กลวิธีการล้อเลียน จำ�นวน 107 ข้อความ
คิดเป็นร้อยละ 27.58
ตัวอย่าง

วัตถุเหม็นไว
จากตัวอย่าง เป็นข้อความที่ติดอยู่ที่ท้ายรถสูบส้วม
ดั ง นั้ น จึ ง ทำ � ให้ ผู้ รั บ สารเกิ ด อารมณ์ ขั น จากการเห็ น ความ
ช่างคิดของผู้ส่งสารที่นำ�ประเภทของรถมาสร้างอารมณ์ขัน
ด้ ว ยการนำ � ข้ อ ความเตื อ นที่ เ ขี ย นไว้ ท้ า ยรถที่ บ รรทุ ก วั ต ถุ
อันตรายคำ�ว่า “วัตถุไวไฟ” มาดัดแปลงโดยการเปลีย่ นคำ�บางคำ�
และใช้ในความหมายตรงกันข้าม หมายถึง การแสดงให้รถคันอืน่
รู้ว่ารถคันนี้บรรทุกวัตถุที่มีกลิ่นเหม็น อารมณ์ขันในข้อความดัง
กล่าวจึงเกิดจาก การเห็นความไม่เข้ากันระหว่างความหมายใน
ข้อความเดิมคือ “วัตถุไวไฟ” กับความหมายใหม่ในข้อความ
ท้ายรถคือ “วัตถุเหม็นไว” ที่เบี่ยงเบนความหมายให้ผิดไปจาก
ความเป็นจริง เนื่องจากข้อความเดิมเป็นการเตือน เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้รถใช้ถนน แต่ผู้ส่งสาร
กลับนำ�ข้อความเตือนดังกล่าวมาดัดแปลงโดยการเปลี่ยนคำ �
บางคำ�เพียงเล็กน้อยเพื่อใช้ให้เข้ากับการบอกประเภทรถของ
ผู้ส่งสารที่ไม่จำ�เป็นต้องใช้ข้อความเตือน แต่ในที่นี้กลับทำ�
เสมือนว่าเป็นข้อความเตือนจึงทำ�ให้เกิดความขบขัน
ตัวอย่าง

ผิดเป็นครู ถูกเป็นศิษย์
จากตัวอย่าง ข้อความว่า “ผิดเป็นครู ถูกเป็นศิษย์”
เป็นข้อความที่ใช้กลวิธีการล้อเลียน เนื่องจากข้อความดังกล่าว
มาจากสำ�นวนเดิมว่า “ผิดเป็นครู” หมายถึง การนำ�ความ
ผิดพลาดมาเป็นบทเรียนเพื่อที่จะไม่ท�ำ ผิดอีก แต่ผู้ส่งสารกลับ
นำ�สำ�นวนเดิมมากล่าวล้อเลียนโดยตีความหมายตรงตามตัว
อักษร หมายถึง หากคนที่กระทำ�ผิดได้เป็นครู อย่างนั้นคนที่
กระทำ�ถูกต้องก็ต้องได้เป็นศิษย์ อารมณ์ขันในข้อความนี้จึง
เกิดจากการเห็นความหมายที่ ไม่เข้ากันระหว่างความหมาย
ในสำ�นวนเดิมกับความหมายในข้อความท้ายรถที่เกิดจากการ
เล่ น ความหมายของคำ � ให้ สื่ อ ความหมายแตกต่ า งไปจาก

วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
(สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ความหมายของสำ�นวนเดิม กล่าวคือ สำ�นวนเดิมที่ว่า “ผิดเป็น
ครู” คำ�ว่า “ครู” เป็นความหมายเชิงเปรียบเทียบไม่ได้หมายถึง
ครูที่เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ แต่ในที่นี้กลับทำ�เสมือน
ว่าคำ�ว่า “ครู” เป็นคนจริง ๆ จึงทำ�ให้เกิดความขบขัน ทั้งนี้
ผู้รับสารจะเข้าใจความหมายของการเล่นคำ�นี้ได้จากการเห็น
บริบทที่ตามหลังมา

เกิ ด จากการเห็ น การกล่ า วคำ � พู ด ที่ ขั ด กั บ ความเป็ น จริ ง
เนื่องจากดวงจันทร์เป็นดาวเคราะห์ที่อยู่นอกโลก ดังนั้นเราจึง
ไม่สามารถขับรถไปถึงดวงจันทร์ ได้ แต่ในที่นี้กลับทำ�เสมือน
ว่าเราสามารถขับรถไปถึงดวงจันทร์ได้ ดังนั้นจึงทำ�ให้ผู้รับสาร
เกิดอารมณ์ขันจากการเห็นการใช้เหตุผิดแบบที่ขัดกับความ
เป็นจริง

4.2 กลวิธีการใช้เหตุผลผิดแบบ
กลวิธกี ารใช้เหตุผลผิดแบบ หมายถึง วิธกี ารสร้างเรือ่ ง
ให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์ขันด้วยการสร้างสมมติฐานและการให้
เหตุผลที่ผิดไปจากตรรกะในโลกของความเป็นจริง [4]
จากการวิเคราะห์พบว่า ข้อความท้ายรถที่สร้าง
อารมณ์ขันมีการใช้กลวิธีการใช้เหตุผลผิดแบบ จำ�นวน 64
ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 16.49

4.3 กลวิธีการทำ�ให้เรื่องจบแบบผิดความคาดหมาย
กลวิ ธี ก ารทำ � ให้ เ รื่ อ งจบแบบผิ ด ความคาดหมาย
หมายถึง การดำ�เนินเรือ่ งตามปกติ ผูอ้ า่ นสามารถคาดล่วงหน้า
ว่าเหตุการณ์จะดำ�เนินต่อไปเช่นไรและจบลงเช่นไร แต่กลวิธีนี้
ผู้ แ ต่ ง จะเปลี่ ย นทิ ศ ทางของเรื่ อ งให้ จ บลงอย่ า งพลิ ก ความ
คาดหมายของผู้อ่าน [14]
จากการวิเคราะห์พบว่า ข้อความท้ายรถที่สร้าง
อารมณ์ ขั น มี ก ารใช้ ก ลวิ ธี ก ารทำ � ให้ เ รื่ อ งจบแบบผิ ด ความ
คาดหมาย จำ�นวน 63 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 16.24

ตัวอย่าง

กรุณาอย่าขับใกล้ เดี๋ยวอะไหล่จะหลุด
จากตัวอย่าง เป็นข้อความที่ติดอยู่ที่รถที่ผ่านการ
ใช้งานมานานจึงมีสภาพเก่า ข้อความดังกล่าวใช้กลวิธีการใช้
เหตุผลผิดแบบ เนือ่ งจากในความเป็นจริงแม้วา่ รถจะมีสภาพเก่า
อะไหล่ ข องรถก็ ไ ม่ น่ า จะหลุ ด ได้ ง่ า ยเพราะสาเหตุ เ พี ย ง
เล็กน้อย ในที่นี้อาจตีความได้ว่า ผู้ส่งสารอาจต้องการเตือนให้
รถคันอื่นรู้ว่า ไม่ควรขับรถเข้ามาใกล้รถของตนมากจนเกินไป
เพราะอาจจะทำ�ให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย แต่ผู้ส่งสารเลือกที่จะให้
เหตุผลอื่นที่ไม่สัมพันธ์กันและเป็นเหตุผลที่เกินจริงแทนการให้
เหตุผลที่แท้จริงจึงทำ�ให้เกิดความขบขัน ดังนั้นอารมณ์ขันใน
ข้อความดังกล่าวจึงเกิดจากการเห็นความไม่เข้ากันระหว่าง
การเตือนไม่ ให้รถคันอื่นเข้ามาใกล้รถของตนมากจนเกินไป
เพื่อความปลอดภัยกับการให้เหตุผลว่าไม่ควรเข้าใกล้เพื่อไม่ให้
รถพัง ซึ่งเป็นเหตุผลที่ผิดไปจากความเป็นจริง เนื่องจากใน
ความเป็นจริงเหตุการณ์ดังกล่าวไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ ดังนั้นจึง
ทำ�ให้ผู้รับสารเกิดอารมณ์ขันจากการเห็นการใช้เหตุผิดแบบที่
ขัดกับความเป็นจริง
ตัวอย่าง

หลีกหน่อย (รีบไปดวงจันทร์)
จากตัวอย่าง เป็นข้อความที่ใช้กลวิธีการใช้เหตุผล
ผิดแบบ เนื่องจากในความเป็นจริงหากเราต้องการเดินทางไป
ดวงจันทร์ เราไม่สามารถขับรถไปถึงได้ ในที่นี้อาจตีความได้ว่า
ผู้ส่งสารอาจต้องการเตือนให้รถคันอื่นรู้ว่าตนขับรถเร็ว ดังนั้น
จึงควรหลีกทางให้รถของตนหรือไม่ควรเข้ามาใกล้รถของตน
เพื่อความปลอดภัย แต่แทนที่ผู้ส่งสารจะให้เหตุผลที่แท้จริง
ก็กลับให้เหตุผลอื่นที่ไม่สัมพันธ์กันและเป็นเหตุผลที่เกินจริง
จึงทำ�ให้เกิดความขบขัน อารมณ์ขันในข้อความดังกล่าว

ตัวอย่าง

พ่อบอกขับช้าๆ แต่อย่าให้ใครแซง
จากตัวอย่าง เป็นข้อความที่ใช้กลวิธกี ารทำ�ให้เรือ่ งจบ
แบบผิดความคาดหมายคือ ในช่วงแรก “พ่อบอกขับช้าๆ” ทำ�ให้
ผู้รับสารเข้าใจว่าเป็นคำ�เตือนให้ผู้ส่งสารขับรถช้า ๆ เพราะจะ
ได้ไม่เกิดอุบัติเหตุ แต่ในช่วงหลังกลับกล่าวขัดแย้งกันว่า “แต่
อย่าให้ใครแซง” จึงทำ�ให้ผู้รับสารต้องตีความใหม่ว่าข้อความ
ดังกล่าวไม่ได้เป็นคำ�เตือนให้ระมัดระวังในการขับรถ แต่เป็นการ
เร่ ง ให้ ผู้ ส่ ง สารขั บ รถให้ เ ร็ ว ขึ้ น เพื่ อ ไม่ ใ ห้ ร ถคั น อื่ น แซงหน้ า
อารมณ์ ขั น ในข้ อ ความนี้ จึ ง เกิ ด จากการนำ � ข้ อ ความที่ มี
ความหมายขัดแย้งกันมากล่าวร่วมกัน แล้วทำ�ให้ผู้รับสาร
เห็นความหมายอีกความหมายหนึ่งที่ผิดไปจากสิ่งที่คิดไว้ใน
ช่วงแรก ความผิดหวังจากความคาดหวังที่เรื่องพลิกจากสิ่งหนึ่ง
ไปเป็นอีกสิ่งหนึ่งในทันทีจึงทำ�ให้เกิดอารมณ์ขันตามมา
ตัวอย่าง

รถคันนี้ไม่กินน้ำ�มัน กินแต่ผักบุ้ง
จากตัวอย่าง เป็นข้อความที่ใช้กลวิธกี ารทำ�ให้เรือ่ งจบ
แบบผิดความคาดหมายคือ ในช่วงแรก “รถคันนี้ ไม่กินน้ำ�มัน”
ทำ�ให้ผู้รับสารเข้าใจว่ารถของผู้ส่งสารเป็นรถที่ประหยัดน้ำ�มัน
แต่ในช่วงท้ายกลับกล่าวขัดแย้งกันว่า “กินแต่ผักบุ้ง” จึงทำ�ให้
ผู้รับสารต้องตีความหมายใหม่ว่า แท้ที่จริงแล้วสาเหตุที่รถของ
ผู้ส่งสารประหยัดน้ำ�มันไม่ได้เกิดจากสภาพเครื่องยนต์ แต่เกิด
จากลักษณะการขับรถของผู้ส่งสารที่มักจะขับรถช้ามากเหมือน
ลั ก ษณะการเดิ น ของเต่ า จึ ง ทำ � ให้ ไ ม่ สิ้ น เปลื อ งน้ำ � มั น ในการ
เดินทาง อารมณ์ขันในข้อความนี้จึงเกิดจากการนำ�ข้อความ
ที่มีความหมายขัดแย้งกันมากล่าวร่วมกัน แล้วทำ�ให้ผู้รับสาร
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เห็นความหมายอีกความหมายหนึ่งที่ผิดไปจากสิ่งที่คิดไว้ใน
ช่วงแรก ความผิดหวังจากความคาดหวังทีเ่ รือ่ งพลิกจากสิง่ หนึง่
ไปเป็นอีกสิ่งหนึ่งในทันทีจึงทำ�ให้เกิดอารมณ์ขัน
4.4 กลวิธีการบ่งชี้โดยนัย
กลวิธีการบ่งชี้โดยนัย หมายถึง การกล่าวถึงลักษณะ
หรือบุคลิกของบุคคลหรือกล่าวถึงเรื่องราวต่าง ๆ โดยที่มีการ
ละคำ�หรือหลีกเลี่ยงการแสดงคำ�ที่แสดงความหมายตรง ๆ กับ
เรื่องนั้น แต่ใช้คำ�ที่มีความหมายทางอ้อมในการสื่อถึงเรื่องที่
ต้องการจะบอกนั้นแทน [15]
จากการวิเคราะห์พบว่า ข้อความท้ายรถที่สร้าง
อารมณ์ขันมีการใช้กลวิธีการบ่งชี้โดยนัย จำ�นวน 44 ข้อความ
คิดเป็นร้อยละ 11.34
ตัวอย่าง

น้องเมียนั่งหน้า ภรรยานั่งหลัง
จากตัวอย่าง ข้อความว่า “น้องเมียนั่งหน้า ภรรยา
นั่งหลัง” เป็นข้อความที่ใช้กลวิธีการบ่งชี้โดยนัยด้วยการเล่นคำ�
ที่ มี ค วามหมายตรงข้ า มกั น เพื่ อ สื่ อ ความหมายทางอ้ อ ม
เนื่องจากภรรยาเป็นบุคคลที่เป็นคู่ชีวิตของผู้ส่งสาร ดังนั้นจึง
มีความสัมพันธ์ ใกล้ชิดกว่าน้องของภรรยาและควรได้รับการ
ยกย่องให้เกียรติมากกว่าน้องของภรรยา แต่ในทีน่ ผ้ี สู้ ง่ สารกลับ
ให้ความสำ�คัญกับน้องของภรรยามากกว่าภรรยา ดังจะเห็น
ได้จากตำ�แหน่งการนั่งที่สะท้อนให้เห็นว่าคนใดเป็นผู้หญิงที่มี
ความสำ�คัญต่อผู้ส่งสารมากหรือน้อยอย่างไร กล่าวคือ น้อง
ของภรรยานั่ ง ในตำ � แหน่ ง ข้ า งคนขั บ ในขณะที่ ภ รรยานั่ ง ใน
ตำ�แหน่งหลัง จึงทำ�ให้ผรู้ บั สารเห็นภาพความผิดปกติท่ไี ม่เข้ากัน
กับความเป็นจริงหรือสิ่งที่ควรจะเป็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นจนทำ�ให้
เกิดอารมณ์ขัน อารมณ์ขันในข้อความดังกล่าวเกิดจากความ
ไม่เข้ากันระหว่างสิ่งที่ควรจะเป็นกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง การสร้าง
ความไม่เข้ากันในลักษณะนี้เป็นการบ่งชี้นัยยะหรือสื่อนัยยะที่
แสดงให้เห็นว่า น้องของภรรยาเป็นบุคคลที่ผู้ส่งสารให้ความ
สำ�คัญและยกย่องให้เกียรติมากกว่าภรรยาซึ่งเป็นคู่ชีวิต อีกทั้ง
ยังแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ที่ห่างเหินกันระหว่างผู้ส่งสารกับ
ภรรยา แต่เหตุการณ์ดังกล่าวก็อาจเกิดขึ้นได้และมักจะเกิดขึ้น
ในสังคม
ตัวอย่าง

หล่อ 100 เมตร
จากตัวอย่าง ข้อความว่า “หล่อ 100 เมตร” เป็น
ข้ อ ความที่ ใ ช้ ก ลวิ ธี ก ารบ่ ง ชี้ โ ดยนั ย ด้ ว ยการใช้ คำ � ที่ สื่ อ
ความหมายขัดกันระหว่างคำ�ว่า “หล่อ” กับ “100 เมตร” มา
กล่าวไว้ร่วมกันเพื่อสื่อความหมายทางอ้อม ในที่นี้อาจตีความ
ได้ว่า ผู้ส่งสารไม่ใช่คนหน้าตาดี เพราะผู้รับสารต้องมองจาก

ระยะไกลเท่านั้นจึงจะเห็นความหล่อของผู้ส่งสาร อารมณ์ขันใน
ข้อความดังกล่าวจึงเกิดจากการเห็นความไม่เข้ากันที่เกิดจาก
การกล่าวคำ�พูดที่ดูเสมือนว่าตนเองเป็นผู้ชายหน้าตาดี แต่หาก
ตี ค วามหมายให้ ลึ ก ซึ้ ง จากการใช้ คำ � ที่ ขั ด กั น ก็ จ ะค้ น พบ
ความหมายที่สื่อนัยตรงข้ามกันอย่างสิ้นเชิง เนื่องจากใน
ความเป็นจริงหากเป็นคนหน้าตาดีจริง ผู้รับสารก็ต้องมองเห็น
ความหล่อได้ทั้งระยะใกล้และระยะไกล แต่ในที่นี้กลับกล่าวว่า
ตนก็เป็นคนหน้าตาดีเช่นกัน แต่ต้องมองจากระยะไกลเท่านั้น
จึงจะเห็นความหล่อของตน ดังนัน้ จึงทำ�ให้ผรู้ บั สารเกิดอารมณ์ขนั
จากการเห็นในสิ่งที่ขัดกับความเป็นจริง
4.5 กลวิธีการใช้คำ�กำ�กวม
กลวิธีการใช้คำ�กำ�กวม หมายถึง ความกำ�กวมที่
เกิ ด จากการใช้ คำ� ใดคำ � หนึ่ ง ในประโยคที่ ส ามารถตี ความได้
มากกว่าหนึ่งความหมาย [16]
จากการวิเคราะห์พบว่า ข้อความท้ายรถที่ใช้กลวิธี
การใช้คำ�กำ�กวมส่วนใหญ่จะตีความหมายได้เป็น 2 นัย
ทั้งความหมายทั่วไปและความหมายที่ส่อไปในทางเรื่องเพศ
ในที่นี้พบจำ�นวน 36 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 9.28
ตัวอย่าง

อยู่ใกล้พี่ เดี๋ยวมีเสียว
จากตัวอย่าง ข้อความว่า “อยู่ใกล้พี่ เดี๋ยวมีเสียว”
เป็นข้อความที่ใช้กลวิธีการใช้ค�ำ กำ�กวม เนื่องจากคำ�ว่า “เสียว”
มีหลายความหมาย หากตีความหมายตามรูปประโยคน่าจะ
หมายถึง การขับรถเร็วมากจนทำ�ให้คนที่นั่งมาด้วยเกิดความ
หวาดเสียวเพราะกลัวว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ แต่หากตี
ความหมายที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังของคำ�ในบริบทนี้อย่างลึกซึ้งจะ
พบว่า คำ�ว่า “เสียว” มีความหมายส่อไปในทางเรือ่ งเพศ ในทีน่ ้ี
หมายถึง การบอกให้อีกฝ่ายรู้ว่าหากอยู่ใกล้ตนก็อาจจะเกิด
ความรู้สึกเสียวทางเรื่องเพศก็เป็นได้ อารมณ์ขันในข้อความนี้
จึงเกิดจากการนำ�คำ�ที่มีรูปเขียนและเสียงเหมือนกัน แต่มี
ความหมายต่างกันอย่างสิ้นเชิง โดยความหมายหนึ่งเป็น
ความหมายทั่วไปและอีกความหมายหนึ่งเป็นความหมายที่
ส่อไปในทางเรื่องเพศมาไว้ในข้อความเดียวกัน ดังนั้นอารมณ์
ขันในข้อความดังกล่าวจึงเกิดจากความไม่เข้ากันของเรื่องเพศ
กับเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องเพศ
ตัวอย่าง

เมาไม่ขับ ถ้าน้องหลับพี่ขับแน่
จากตัวอย่าง ข้อความว่า “เมาไม่ขับ ถ้าน้องหลับพี่
ขับแน่” เป็นข้อความที่ใช้กลวิธีการใช้ค�ำ กำ�กวม เนื่องจากคำ�ว่า
“ขับ” มีหลายความหมาย หากตีความหมายตามรูปประโยค
น่าจะหมายถึง ขับรถ แต่หากตีความหมายที่ซ่อนอยู่เบื้องหลัง

วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
(สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ของคำ�ในบริบทนี้อย่างลึกซึ้งจะพบว่า คำ�ว่า “ขับ” มีความหมาย
ส่อไปในทางเรื่องเพศ ซึ่งหมายถึง ลักหลับ ในที่นี้อาจตีความ
ได้ว่า ผู้ส่งสารบอกกับหญิงสาวว่าตนจะไม่ขับรถขณะมึนเมา
แต่ ถ้ า หญิ ง สาวเผลอหลั บ ตนจะแอบลั ก หลั บ อย่ า งแน่ น อน
อารมณ์ขันในข้อความนี้จึงเกิดจากการนำ�คำ�ที่มีรูปเขียนและ
เสียงเหมือนกัน แต่มีความหมายต่างกันอย่างสิ้นเชิงมาไว้ใน
ข้อความเดียวกันได้อย่างสนุกสนาน โดยความหมายหนึ่งเป็น
ความหมายทั่วไปและอีกความหมายหนึ่งเป็นความหมายที่
ส่อไปในทางเรื่องเพศ ดังนั้นอารมณ์ขันในข้อความดังกล่าว
จึงเกิดจากความไม่เข้ากันของเรื่องเพศกับเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับ
เรื่องเพศ
4.6 กลวิธีการเสียดสี
กลวิธกี ารเสียดสี หมายถึง การกล่าวกระทบกระเทียบ
เหน็บแนมบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือเหตุการณ์ ใดเหตุการณ์หนึ่ง
เพื่อชี้ให้เห็นข้อผิดพลาดบางอย่างที่ผู้เขียนเห็นว่าเป็นเรื่องที่
สำ�คัญ เช่น การเมือง กฎหมาย คุณธรรม หรือจรรยาบรรณ
ที่มีผลร้ายแรงต่อสังคมหรือคนส่วนรวม มีผู้ได้ประโยชน์
และเสียประโยชน์อย่างมาก ดังนั้นจึงอาจจำ�เป็นต้องแก้ไข
ข้อผิดพลาดนั้น [13]
จากการวิเคราะห์พบว่า ข้อความท้ายรถที่สร้าง
อารมณ์ขันมีการใช้กลวิธีการเสียดสี จำ�นวน 8 ข้อความ
คิดเป็นร้อยละ 2.06
ตัวอย่าง

อย่าจับนะจ่า คราวหน้าแบงก์ปลอม
จากตัวอย่าง ข้อความว่า “อย่าจับนะจ่า คราวหน้า
แบงก์ปลอม” เป็นข้อความที่ใช้กลวิธีการเสียดสีที่มุ่งเสียดสี
การปฏิบัติงานโดยมิชอบของตำ�รวจที่มักจะตั้งด่านและจ้อง
ให้ใบสั่งแก่คนขับรถที่ทำ�ผิดกฎจราจรอยู่บ่อยครั้งโดยไม่มีการ
ยกเว้น แม้ว่าในบางกรณีจะเป็นความผิดเพียงเล็กน้อย ดังนั้น
ผู้ส่งสารจึงใช้ภาษาในลักษณะหยิกแกมหยอกการปฏิบัติงาน
ของตำ�รวจว่า คราวหน้าจ่าไม่ต้องจับตนแล้ว เพราะตนจะจ่าย
ค่าปรับด้วยแบงก์ปลอม อารมณ์ขันในข้อความดังกล่าวจึงเกิด
จากการเห็นการกล่าวคำ�พูดที่ขัดกับความเป็นจริง เนื่องจาก
ในความเป็นจริงหากจ่ายค่าปรับด้วยแบงก์ปลอมถือว่าเป็นการ
กระทำ�ที่ผิดกฎหมาย แต่ในที่นี้กลับกล่าวในทำ�นองว่าสามารถ
เสียค่าปรับด้วยแบงก์ปลอมได้ ดังนั้นจึงทำ�ให้เกิดอารมณ์ขัน
ตัวอย่าง

จ่าๆ... รับเครดิตการ์ดมั้ยครับ
จากตัวอย่าง ข้อความว่า “จ่าๆ... รับเครดิตการ์ด
มัย้ ครับ” เป็นข้อความที่ใช้กลวิธกี ารเสียดสีโดยใช้การตัง้ คำ�ถาม
ที่ไม่ต้องการคำ�ตอบ แต่ผู้รับสารก็เกิดอารมณ์ขันได้เนื่องจาก

เข้าใจความหมายของการเสียดสีที่มุ่งวิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติ
งานโดยมิชอบของตำ�รวจที่มักจะให้ใบสั่งแก่ผู้ขับขี่ยานพาหนะ
ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรเพื่อให้ไปเสียค่าปรับที่สถานีตำ�รวจ
แต่แทนที่ผู้ส่งสารจะจ่ายค่าปรับซึ่งเป็นเงินเพียงไม่กี่ร้อยบาท
ด้วยเงินสดกลับขอจ่ายค่าปรับด้วยบัตรเครดิตแทน จึงทำ�ให้
ผู้รับสารเกิดอารมณ์ขันในความขัดแย้งดังกล่าว ซึ่งการจ่าย
ค่ า ปรั บ ด้ ว ยบั ต รเครดิ ต ยั ง แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง จำ � นวนเงิ น ที่
ผู้ส่งสารต้องเสียให้กับตำ�รวจในทางอื่นมากกว่าการเสียค่าปรับ
4.7 กลวิธีผสม
กลวิธีผสม หมายถึง การสร้างอารมณ์ขันด้วยการนำ�
กลวิธีมากกว่า 1 กลวิธีมารวมกัน
จากการวิเคราะห์พบว่า ข้อความท้ายรถที่สร้าง
อารมณ์ขันมีการใช้กลวิธีผสม จำ�นวน 66 ข้อความ คิดเป็น
ร้อยละ 17.01
ตัวอย่าง

รถรับส่งนักเลง
จากตัวอย่าง เป็นข้อความที่ติดอยู่ที่ท้ายรถรับส่ง
นักเรียนเทคนิค ดังนั้นจึงทำ�ให้ผู้รับสารเกิดอารมณ์ขันจาก
การเห็นความคิดสร้างสรรค์ของผู้ส่งสารที่นำ�ข้อความเดิมที่
เป็นการบอกประเภทของรถว่า “รถรับส่งนักเรียน” มาสร้าง
อารมณ์ขันด้วยการใช้กลวิธีผสม 2 กลวิธีคือ กลวิธีการล้อเลียน
และกลวิธีการเสียดสี โดยการนำ�ข้อความเดิมมาล้อเลียนโดย
การเปลี่ยนคำ�จึงทำ�ให้ความหมายเปลี่ยนไปในทางตรงกันข้าม
หมายถึง การแสดงให้รถคันอื่นทราบว่ารถคันนี้ใช้สำ�หรับรับ
และส่งนักเลง อีกทั้งข้อความดังกล่าวยังใช้กลวิธีการเสียดสี
ด้วยการวิพากษ์วิจารณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมที่นักเรียน
เทคนิคมักจะประพฤติตัวเป็นนักเลงด้วยการยกพวกตีกันกับ
นักเรียนของโรงเรียนคู่อริ อารมณ์ขันในข้อความดังกล่าวจึง
เกิดจากการเห็นความหมายที่ไม่เข้ากันที่เกิดจากการเปลี่ยน
คำ�บางคำ�ในข้อความเดิมจากคำ�ว่า “นักเรียน” เป็น ”นักเลง”
เนื่องจากนักเรียนเป็นบุคคลที่ได้รับการศึกษา ดังนั้นจึงอาจ
เรียกได้ว่าเป็นปัญญาชน แต่ในที่นี้กลับถูกมองว่าเป็นนักเลงที่
มักใช้ก�ำ ลังในการแก้ไขปัญหา ซึ่งขัดกับวิถีทางของปัญญาชน
ที่มักจะแก้ไขปัญหาด้วยสติปัญญา อีกทั้งในความเป็นจริงยัง
ไม่มีรถประเภทดังกล่าวจึงทำ�ให้เกิดความขบขัน
ตัวอย่าง

รับออกแบบบุตรธิดาทั่วราชอาณาจักร
จากตัวอย่าง เป็นข้อความที่ใช้กลวิธี 2 กลวิธี คือ
กลวิธีการล้อเลียน และกลวิธีการใช้ค�ำ กำ�กวม ข้อความดังกล่าว
เป็นข้อความที่ล้อเลียนมาจากข้อความประกาศตามร้านค้าหรือ
บริษัท เช่น รับออกแบบบ้านทั่วราชอาณาจักร เป็นต้น แล้วนำ�
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มาดัดแปลงโดยการเปลี่ยนคำ�หลังคำ�กริยา “ออกแบบ” ที่ควร
เป็นคำ�นามที่เป็นสิ่งของให้เป็นคน จึงทำ�ให้ข้อความดังกล่าวมี
ความหมายทีส่ อ่ ไปในเรือ่ งทางเพศ เนือ่ งจากคำ�กริยา “ออกแบบ”
หมายถึง วางแผน, กำ�หนด,ประดิษฐ์ [17] แต่เมื่อนำ�มาใช้ว่า
“ออกแบบบุตรธิดา” จึงทำ�ให้คำ�ว่า “ออกแบบ” มีความหมาย
ตามบริบทของข้อความนี้ว่า การทำ�ให้เกิดหรือสร้างลูก ซึ่ง
หมายถึงผู้ส่งสารรับทำ�ให้ผู้หญิงท้องหรือรับมีเพศสัมพันธ์กับ
ผู้ว่าจ้าง อารมณ์ขันในข้อความนี้จึงเกิดจากการนำ�ข้อความ
เดิมที่เป็นข้อความประกาศตามร้านค้าหรือบริษัทมาดัดแปลง
โดยการเปลี่ยนคำ�นามหลังคำ�กริยา “ออกแบบ” จึงทำ�ให้
คำ�กริยาเกิดความกำ�กวมสามารถตีความหมายได้เป็น 2 นัย
ทั้งความหมายทั่วไปและความหมายที่ส่อไปในทางเรื่องเพศ
ดังนั้นผู้รับสารจึงเกิดอารมณ์ขันจากการเห็นความไม่เข้ากัน
ของเรื่องเพศกับเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องเพศ

เข้ากับสภาพสังคม เป็นต้น แสดงให้เห็นถึงความช่างคิดและ
ความสามารถของผู้ใช้ภาษาที่สามารถนำ�เอาภาษามาสร้างให้
เกิดอารมณ์ขนั ได้ดว้ ยวิธกี ารต่าง ๆ ได้อย่างน่าสนใจ ทัง้ การเลือก
ใช้กลวิธีทางภาษากลวิธีใดกลวิธีหนึ่ง และการเลือกใช้หลาย
กลวิธีผสมกัน และนอกจากภาษาจะช่วยสร้างอารมณ์ขัน
แล้วยังเป็นเครื่องมือที่ผู้ใช้ภาษาใช้ในการถ่ายทอดอารมณ์
ความรู้สึกนึกคิดต่าง ๆ ออกมาให้ผู้อื่นได้รับรู้ ดังนั้นการ
ศึกษาภาษาจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึง
ความนึ ก คิ ด จากมุ ม มองของคนกลุ่ ม นี้ อั น เป็ น ผลให้ ผู้ อ่ า น
เข้าใจคนกลุ่มนี้อย่างแท้จริงมากกว่าการรับรู้และเข้าใจโดย
ผ่านการนำ�เสนอจากคนกลุ่มอื่น ดังนั้นอารมณ์ขันในข้อความ
ท้ายรถจึงถือเป็น เสน่ห์ทางภาษาอย่างหนึ่งที่เราไม่ควร
มองข้ามไปในการศึกษาสังคมไทยอันซับซ้อน

5. สรุปและอภิปรายผล

เอกสารอ้างอิง

จากการศึกษากลวิธีทางภาษาที่สร้างอารมณ์ขันใน
ข้อความท้ายรถพบว่า อารมณ์ขันในข้อความท้ายรถเกิดจาก
การที่ ผู้ อ่ า นมองเห็ น ความไม่ เ ข้ า กั น ของสิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง หรื อ
เหตุการณ์ ใดเหตุการณ์หนึ่งที่ผิดแปลกไปจากสิ่งที่ควรจะเป็น
หรือเบีย่ งเบนไปจากความเป็นจริง หรืออาจต่างไปจากกฎเกณฑ์
วัฒนธรรม หรือค่านิยมของสังคม ซึง่ ถูกถ่ายทอดผ่านทางภาษา
นอกจากนี้ข้อความท้ายรถยังสะท้อนให้เห็นอารมณ์ความรู้สึก
ต่าง ๆ ของบุคคลกลุ่มหนึ่งในสังคมที่นิยมใช้ข้อความประเภทนี้
เช่น อารมณ์ขัน อารมณ์เบื่อหน่าย อารมณ์น้อยอกน้อยใจ
อารมณ์เครียดหรือความคับข้องใจที่เกิดจากสภาพปัญหาต่าง ๆ
ที่ต้องเผชิญในชีวิตประจำ�วันทั้งปัญหาการจราจร ปัญหาน้�ำ มัน
แพง ปัญหาความยากจน ฯลฯ เป็นที่น่าสังเกตว่าแม้เนื้อหา
ของข้อความท้ายรถที่ปรากฏจะแสดงออกถึงการระบายความ
คับข้องใจทีเ่ กิดจากสภาพสังคมทีบ่ บี คัน้ แต่บคุ คลกลุม่ นีก้ ็ไม่ได้
แสดงความก้าวร้าวหรือมุ่งวิพากษ์วิจารณ์ถึงสาเหตุของปัญหา
จนทำ�ให้บุคคลหรือกลุ่มใดเดือดร้อน หรือหากกล่าวพาดพิงถึง
บุคคลกลุ่มใดก็มักจะใช้ภาษาในทำ �นองทีเล่นทีจริงมากกว่า
จริงจัง ข้อความเหล่านี้ยังทำ�ให้เห็นความคิดเห็นหรือทัศนคติ
ที่ มี ต่ อ ความเป็ น ไปในสั ง คมทั้ ง พฤติ กรรมของคนในสั ง คม
และสภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม จากที่กล่าวมา
ทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่า แม้ข้อความท้ายรถจะเป็นเพียงข้อความ
สั้น ๆ แต่ทำ�ให้ผู้คนบนท้องถนนที่พบเห็นข้อความเหล่านี้เกิด
อารมณ์ขันได้เช่นกัน ดังจะเห็นได้จากการพลิกแพลงภาษาให้
น่าสนใจแตกต่างไปจากการใช้ภาษาทั่วไปในชีวิตประจำ �วัน
เพื่อเรียกความสนใจจากผู้อ่าน เช่น การเล่นคำ�โดยแปล
ความหมายตรงตามตัวอักษร การสร้างคำ�ใหม่ที่สื่อความหมาย
แปลกไปจากเดิม การนำ�ข้อความทั่วไปมาดัดแปลงเพื่อล้อให้
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