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Abstract
This research aims to investigate the strategies in satirical language
of the character “Nanno” from the TV Series “Dek Mai” (Girl From Nowhere).
The study was collected by investigating satirical wording of “Nanno” on the
TV Series “Dek Mai” (Girl From Nowhere) that was released through
www.netflix.com since August 8, 2018 to October 31, 2018 with a total of 13
episodes. The results found that “Nanno” had a total of 8 strategies of using
satire in language as follows: 1) Using verbal irony 2) Using connotative

86

วิวิธวรรณสาร 			

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม) 2563

meanings 3) Using indirect quotation 4) Using metaphors 5) Using referring
expressions 6) Using conditional sentences and 7) Using quotations 8) Using
repetition of words. All of 8 strategies in using satirical language of “Nanno”
make a presentation of satirical contents on the TV Series “Dek Mai”
(Girl from Nowhere) to be interesting and more addictive in watching.
Keywords: Strategies in language, Satire, Nanno

บทคัดย่อ
บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลวิธีการใช้ภาษาเสียดสีของตัวละคร
“แนนโน๊ะ” จากละครโทรทัศน์เรือ่ ง เด็กใหม่ (Girl From Nowhere) โดยศึกษาจากถ้อยค�ำ
เสียดสีของ “แนนโน๊ะ” ในละครโทรทัศน์เรื่อง เด็กใหม่ (Girl From Nowhere) ที่เผยแพร่
ผ่านทางเว็บไซต์ www.netflix.com ออกอากาศตัง้ แต่วนั ที่ 8 สิงหาคม 2561 – 31 ตุลาคม
2561 ทั้งหมด 13 ตอน ผลการศึกษาพบว่า “แนนโน๊ะ” มีกลวิธีการใช้ภาษาเสียดสีรวมทั้ง
สิ้น 8 กลวิธี ได้แก่ 1. การใช้ถ้อยค�ำนัยผกผัน 2. การใช้ความหมายแฝง 3. การใช้ค�ำ
ไม่เจาะจงเป้าหมาย 4. การใช้ความเปรียบ 5. การใช้ค�ำเรียกบุคคล 6. การใช้รูปประโยค
เงื่อนไข 7. การยกค�ำกล่าวของบุคคล และ 8. การใช้ค�ำซ�้ำ กลวิธีการใช้ภาษาเสียดสีของ
“แนนโน๊ะ” ทั้ง 8 กลวิธีนี้ ท�ำให้การน�ำเสนอเนื้อหาเสียดสีในละครโทรทัศน์เรื่อง เด็กใหม่
(Girl from Nowhere) น่าสนใจและชวนติดตามชมมากยิ่งขึ้น
ค�ำส�ำคัญ: กลวิธีการใช้ภาษา, การเสียดสี, แนนโน๊ะ
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บทน�ำ
วิทยุโทรทัศน์ หรือโทรทัศน์ เป็นสื่อที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนาน เนื่องจาก
เป็นสือ่ กระแสหลักทีม่ บี ทบาทในการเข้าถึงมวลชนเป็นจ�ำนวนมากในเวลาอันสัน้ มีคณ
ุ สมบัติ
เด่นคือ ภาพและเสียงที่สามารถสร้างจินตนาการและการรับรู้ให้กับผู้ชมได้เป็นอย่างดี
(Kuljitjuerwong, 2013, p. 57) ทั้งนี้ แต่เดิมผู้ชมสามารถเลือกชมรายการต่าง ๆ ได้ทาง
ช่องโทรทัศน์เพียงอย่างเดียว แต่เมื่อเทคโนโลยีพัฒนามากขึ้น ทั้งในด้านเครื่องมือและ
สัญญาณอินเทอร์เน็ต ท�ำให้ปจั จุบนั ผูช้ มสามารถเลือกชมรายการต่าง ๆ ได้ทางเว็บไซต์และ
แอปพลิเคชันในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้อีกด้วย เมื่อมีช่องทางเผยแพร่รายการมากยิ่งขึ้น
จึงเป็นโอกาสของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ที่จะผลิตรายการเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับความต้องการ
ของผู้ชม และกลายเป็นแรงผลักดันให้แข่งขันกันสร้างสรรค์ผลิตเนื้อหารายการและวิธีการ
น�ำเสนอรายการเพือ่ ดึงดูดผูช้ มและเพิม่ ความนิยมของช่องรายการ (Taweewitchakreeya,
2015, p. 58) และหนึ่งในนั้นคือ รายการประเภทให้ความบันเทิง ที่ผู้ชมชื่นชอบและมี
จ� ำ นวนสั ด ส่ ว นการแพร่ ภ าพออกอากาศมากกว่ า สั ด ส่ ว นรายการประเภทอื่ น ๆ
(Taweewitchakreeya, 2016, p. 7)
ละครโทรทัศน์ ก็เป็นรายการประเภทให้ความบันเทิงรายการหนึ่งที่คนในสังคม
ให้ความสนใจติดตาม สังเกตได้จากการที่ผู้ชมละครมักจะน�ำเรื่องราว เหตุการณ์ที่ละคร
น�ำเสนอมาพูดคุย ทั้งพูดคุยกันแบบเห็นหน้า และพูดคุยกันผ่านสื่อสังคม (Social Media)
จึงกล่าวได้ว่าเนื้อหาในละครโทรทัศน์มีผลต่อความรู้สึกนึกคิดและการแสดงออกของคนใน
สังคม โดยเฉพาะหากเนื้อหาของละครนั้นมีประเด็นที่ผู้ชมละครสามารถน�ำมาตีความเชื่อม
โยงหรือเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสังคม ก็อาจจุดประเด็นที่ท�ำให้เกิด
การวิพากษ์วจิ ารณ์สงั คมได้ ทัง้ นี้ ละครโทรทัศน์เรือ่ งหนึง่ ทีผ่ ชู้ มละครมักน�ำประเด็นของเรือ่ ง
มากล่าวถึง เนื่องจากมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเรื่องราวในสังคมก็คือ ละครโทรทัศน์เรื่อง
“เด็กใหม่” (Girl From Nowhere)
ละครโทรทัศน์เรือ่ ง “เด็กใหม่” เป็นละครทีอ่ อกอากาศทางช่อง GMM25 มีทงั้ หมด
13 ตอน น�ำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความบกพร่องของพฤติกรรมมนุษย์และความไม่ชอบ
ธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน เช่น การกลั่นแกล้งในโรงเรียน การขายครีมปลอมใน
อินเทอร์เน็ต การใช้ความรุนแรงในครอบครัว การใช้สารต้องห้ามในการแข่งขันกีฬา เป็นต้น
เนื้อหาของเรื่องค่อนข้างรุนแรง เสียดสีเรื่องราวในสังคม ภายใต้โครงเรื่องหลักที่ระบุว่า
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“เด็กใหม่ 13 ข่าวฉาว ที่ทุกโรงเรียนอยากปิดให้มิดที่สุด” (Positioning, 2018) ละครเรื่อง
นี้เป็นที่กล่าวถึงอย่างมากในสังคมออนไลน์ จนติดอันดับทั้งในเว็บไซต์ทวิตเตอร์ (Twitter)
และเฟซบุ๊ก (Facebook) มีแฮชแท็ก (Hashtag) ว่า #เด็กใหม่ #แนนโน๊ะ #Girl From
Nowhere The Series นอกจากนี้ยังมีเฟซบุ๊กเพจทางการ (Facebook Official Page)
“เด็กใหม่” มีผู้กดถูกใจเป็นจ�ำนวนถึง 163,830 คน และมีผู้ติดตามจ�ำนวน 163,830 คน
(ข้อมูลวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562) แสดงให้เห็นว่าผู้ชมละครให้ความนิยมและสนใจใน
การน�ำเสนอเนื้อหาของละครเรื่องนี้เป็นอย่างมาก
การน�ำเสนอเนื้อหาของละครเรื่อง “เด็กใหม่” นี้ถูกถ่ายทอดผ่านการใช้ถ้อยค�ำ
ของตัวละครที่เหนือจริง คือ “แนนโน๊ะ” เธอเป็นเด็กนักเรียนคนใหม่ที่ย้ายโรงเรียนทุก ๆ
ตอน และมักจะกล่าวถ้อยค�ำเสียดสีพฤติกรรมของตัวละครที่กระท�ำผิดในแต่ละตอนของ
เรื่อง ดังตัวอย่างตอนที่ 2 มีชื่อตอนว่า ขอโทษ ขอโทษ เป็นตอนที่แนนโน๊ะถูกเพื่อนของเธอ
ล่อลวงไปให้เพือ่ นชายข่มขืนเพราะความอิจฉาและเกลียดชัง แนนโน๊ะถูกฆ่าปิดปาก เมือ่ เธอ
ฟืน้ ขึน้ เธอก็ถกู ฆ่าอีกครัง้ วนเวียนอยูเ่ ช่นนี้ และเพือ่ นของเธอก็ตอ้ งกล่าวค�ำว่าขอโทษตลอด
ไป ในตอนดั ง กล่ า วนี้ มี ถ ้ อ ยค� ำ ของแนนโน๊ ะ ที่ ก ล่ า วกั บ ผู ้ ช มละครในตอนเปิ ด เรื่ อ งว่ า
“เราท�ำผิด เราขอโทษ แล้วเราก็ทำ� ผิดอีก บางทีคำ� ขอโทษคงมีไว้เพือ่ ท�ำผิดครัง้ ต่อ

ไป”
					

(Mongkolsiri, 2018, Episode 2)

ถ้อยค�ำข้างต้น ท�ำให้ผชู้ มละครสะดุดใจและเห็นด้วย ดังข้อความของผูช้ มละครที่
เข้ามาแสดงความเห็นต่อไปนี้
“เป็นประโยคที่โคตรจริง และในเอพิโสดนี้ก็ได้ย�้ำเตือนและตอกย�้ำประโยคข้าง
ต้นให้ชัดเจนและเห็นภาพมากขึ้นอีกด้วย... มันก็คงจะเป็นเรื่องธรรมดาไปเสียแล้ว ที่พอเรา
รูส้ กึ ผิดกับอะไรบางอย่าง แล้วเราก็    ขอโทษเพือ่ ให้เรารูส้ กึ ผิดต่อการกระท�ำนัน้ น้อยลง แต่
ถ้าเรามีเหตุการณ์ที่เราเคยท�ำผิดไปแล้วหวนกลับมาอีกครั้ง เราก็คงจะท�ำผิดแบบนั้น
ซ�้ำ ๆ อีก”
(Bemine4awhile, 2018)
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ตอนที่ 12 แนนโน๊ะกลับมางานเลี้ยงรุ่นที่เพื่อนสมัยมัธยมจัดขึ้น และได้น�ำเรื่องที่
เกี่ยวกับการกระท�ำผิดของเพื่อนแต่ละคนมาเปิดโปงในงาน จึงมีถ้อยค�ำเสียดสีตัวละคร
อื่น ๆ ในเรื่อง ดังตัวอย่างค�ำกล่าวนี้
แนนโน๊ะ : เบลล์น่ะ ได้ข่าวว่าขายครีมหน้าเด้ง ขายดิบขายดี จนตอนนี้เปิดไลน์
เสริมไม่ใช่เหรอขายครีมปลอม พอมีลูกค้าหน้าพังมาโวยวายก็ปิดเพจหนี
แนนโน๊ะ : เตี้ยน่ะ นิสัยชอบความรุนแรงเนี่ย เป็นตั้งแต่เด็กจนโตเลยนะ มิน่าล่ะ
เมียถึงจะฟ้องหย่า แถมยังจะฟ้องขอสิทธิเ์ ลีย้ งดูลกู ด้วยไม่ใช่เหรอ... เมียเตีย้ เนีย่ เขาก็ฉลาด
เหมือนกันเนอะ ไม่น่าโง่มาแต่งงาน กับเตี้ยเลย... ใจร้อนแถมชอบความรุนแรงแบบนี้
ศาลเขาก็ไม่เห็นใจนะ
แนนโน๊ะ : ไม่เอาสิ ไม่วา่ เพือ่ นนะชัย ชัยเองน่ะ ก็ตอ้ งลดการใช้สเตียรอยด์ลงหน่อย
นะ ได้ข่าวว่าโดนถอดเหรียญ ถ้าสมาคมไม่ออกมาปิดข่าว ชัยแย่แน่ ๆ เลย
(Triwimol, 2018, Episode 12)
จากตัวอย่างถ้อยค�ำที่แนนโน๊ะกล่าวกับตัวละครอื่น ๆ ในเรื่อง จะเห็นได้ว่ามีการ
เสียดสีข้อบกพร่องหรือการกระท�ำผิดของตัวละครตัวอื่น ๆ ซึ่งตัวละครดังกล่าวได้รับความ
อับอายจากเรือ่ งราวของตนเอง ท�ำให้ผชู้ มละครชอบใจทีแ่ นนโน๊ะกล่าวเสียดสีพฤติกรรมนัน้
และน�ำสิง่ ทีต่ วั ละครแนนโน๊ะกล่าวมาเชือ่ มโยงเข้ากับประเด็นต่าง ๆ ในสังคมว่ามีอยูจ่ ริง ดัง
ความคิดเห็นในทวิตเตอร์ (Twitter) ดังนี้
“#แนนโน๊ะ จิกกัดเรื่องจริงในสังคมไปอีกจ้า
- กวนครีมขาย แล้วพอมีปัญหาก็ปิดเพจหนี
- สามีท�ำร้ายร่างกายภรรยา ภัยร้ายของสถาบันครอบครัว
- การโกงการแข่งขันกีฬาโดยใช้สารต้องห้าม
ท�ำไมไม่จิกกัดเรื่องยาลดความอ้วนด้วยล่ะที่แอบใส่ไซบูทรามีนกันอะ #เด็กใหม่”
(Ibuprofen_para, 2018)
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“เอางานเลี้ยงรุ่นมาเสียดสีว่าทุกคนก็อวดแต่ด้านดีของตัวเอง แต่จริง ๆ ก็มีเรื่อง
ปิดด้านดาร์คกันหมด และประเด็นของแต่ละคนก็เอาข่าวทีด่ งั ๆ มาเสียดสีอกี รอบ ๆ ๆ  เอา
ให้สุด ปั่นเก่งจริง แนนโน๊ะ #เด็กใหม่”
(Patto52jp, 2018)
จากการแสดงความคิดเห็นข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่า “แนนโน๊ะ” กล่าวถ้อยค�ำ
เสียดสีตวั ละครอืน่ ๆ จนท�ำให้ผชู้ มละครฉุกคิดและท�ำให้เกิดการวิพากษ์วจิ ารณ์ถงึ ประเด็น
ต่าง ๆ ที่มีอยู่จริงในสังคมได้ ด้วยลักษณะเด่นดังกล่าว จึงท�ำให้ผู้ศึกษาสนใจศึกษาว่าตัว
ละคร “แนนโน๊ะ” มีกลวิธีการใช้ภาษาเสียดสีตัวละครอื่นด้วยวิธีใดบ้างที่ท�ำให้เนื้อหาใน
ละครโทรทัศน์เรื่อง “เด็กใหม่” (Girl From Nowhere) น่าสนใจและชวนติดตามชม

วัตถุประสงค์การศึกษา
เพื่อศึกษากลวิธีการใช้ภาษาเสียดสี ของตัวละคร “แนนโน๊ะ” ในละครโทรทัศน์
เรื่อง “เด็กใหม่” (Girl From Nowhere)

แนวคิดที่ใช้ในการศึกษา
ผูศ้ กึ ษาได้ศกึ ษาแนวคิดทีเ่ กีย่ วกับความหมายของ “กลวิธกี ารใช้ภาษา” และ “การ
เสียดสี” (satire) ดังนี้
Phanphothong (2006, p. 47) ได้ให้นิยาม กลวิธีทางภาษา ไว้ว่า วิธีการทาง
ภาษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการสื่อสารบางประการ
Pengsuriya (2006, p. 5) ได้ให้นิยาม กลวิธีการใช้ภาษา ไว้ว่า ลักษณะการใช้
ภาษาเพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งในการสื่อสาร เช่น ถ้อยค�ำ “ดิฉันเสียใจที่ท�ำให้
คุณผิดหวัง” ผู้พูดใช้กลวิธี การขอโทษผู้ฟัง โดยกล่าวค�ำว่า “เสียใจ”
Rakmak (2017, p.7) ได้ให้นิยาม กลวิธีทางภาษา ไว้ว่า วิธีการทางภาษาที่ผู้พูด
ใช้เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ในการสือ่ สาร เช่น กลวิธคี วามสุภาพ คือ กลวิธที างภาษาทีผ่ พู้ ดู
ใช้พดู เพือ่ ความสุภาพ กลวิธกี ารโน้มน้าวใจ คือ กลวิธที ผี่ พู้ ดู ใช้เพือ่ ให้ผฟู้ งั คล้อยตาม กลวิธี
การขอโทษ คือ กลวิธีที่ผู้พูดใช้เพื่อยอมรับผิดและแสดงความเสียใจ ฯลฯ
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จากแนวคิดดังกล่าว ท�ำให้สรุปได้ว่า “กลวิธีการใช้ภาษา” หมายถึง ลักษณะหรือ
วิธีการทางภาษาที่ผู้พูดใช้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร
Abrams (1995, p. 309) กล่าวถึงเรื่องเสียดสีว่า เป็นเรื่องล้อเลียน เรื่องเยาะเย้ย
(Satire) เป็นศิลปะของการเขียนอย่างหนึ่งซึ่งท�ำให้เรื่องที่เขียนลดความส�ำคัญลงจนกลาย
เป็นเรื่องน่าหัวเราะเยาะ และก่อให้เกิดท่าทีที่เป็นไปข้างสนุกขบขัน ความรู้สึกดูหมิ่น ความ
ขุ่นเคือง หรือหยามหยันสิ่งที่เขียนถึงนั้น เรื่องเสียดสีต่างกับเรื่องขบขันในสุขนาฏกรรม
(comic) ตรงทีเ่ รือ่ งขบขันประสงค์จะให้ขนั เพียงอย่างเดียวเป็นเรือ่ งส�ำคัญ แต่เรือ่ งเสียดสี
ยังให้ “ขบขันอย่างเยาะเย้ย” ด้วย กล่าวคือใช้เสียงหัวเราะเป็นอาวุธท�ำอันตรายต่อเป้าซึ่ง
อยู่นอกเรื่องที่เขียน เป้าที่ว่านี้อาจเป็นบุคคลคนเดียว หรือบุคคลประเภทหนึ่ง ชนชั้นหนึ่ง
สถาบันหนึ่ง ชาติหนึ่ง หรือเสียดสีแม้กระทั่งมวลมนุษย์ทั้งโลก
Royal Institute (1996, p. 187) ได้ให้ความหมายของค�ำว่า “satire” (การ
เสียดสี) ไว้วา่ ศิลปะการเขียนทีใ่ ช้กลวิธี (technique) ท�ำเรือ่ งส�ำคัญให้กลายเป็นเรือ่ งขบขัน
เพื่อเสียดสี ล้อเลียนความเขลาหรือความไม่ถูกต้องของมนุษย์และสังคม
Phanthumetha (2006, p. 195) ได้จัดหมวดหมู่ค�ำของค�ำว่า “เสียดสี” ไว้ใน
หมวดการพูดว่าอย่างไม่ตรงไปตรงมา โดยให้ความหมายของค�ำดังกล่าวไว้วา่ ว่าโดยไม่กล่าว
ถึงตรง ๆ เช่น เสียดสีสังคมได้อย่าง ถึงอกถึงใจ
จากแนวคิดดังกล่าว ท�ำให้สรุปได้ว่า “การเสียดสี” หมายถึง การเขียน หรือการ
พูดว่าอย่างไม่ตรงไปตรงมาเกีย่ วกับความเขลา หรือความไม่ถกู ต้องของมนุษย์และสังคม โดย
จะใช้กลวิธีท�ำเรื่องที่ส�ำคัญให้กลายเป็นเรื่องขบขัน เชิงเยาะเย้ย ซึ่งจะก่อให้เกิดความรู้สึก
ดูหมิ่น ขุ่นเคือง หรือหยามหยันในสิ่งที่กล่าวถึงนั้น
ผู้ศึกษาจะน�ำแนวคิดเรื่อง “การเสียดสี” ดังกล่าว มาใช้ในการพิจารณาถ้อยค�ำ
ของตัวละคร “แนนโน๊ะ” เพื่อคัดเลือกว่าถ้อยค�ำใดเป็นการเสียดสี
นอกจากนีผ้ ศู้ กึ ษาได้ศกึ ษางานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยในการศึกษานีจ้ ะอาศัยงานวิจยั
ของ Samranin (2014) เรื่อง “กลวิธีการใช้ภาษาเสียดสีในรายการ เจาะข่าวตื้น” ซึ่งระบุ
ว่ามีการใช้ภาษาเสียดสีทงั้ หมด 10 กลวิธี ได้แก่ 1. การใช้ถอ้ ยค�ำนัยผกผัน 2. การใช้คำ� เรียก
บุคคล 3. การใช้การเล่นทางภาษา 4. การใช้ความเปรียบ 5. การสร้างค�ำ 6. การแสร้งเสียดสี
ผู้อื่น 7. การยกตัวอย่าง 8. การใช้ความหมายแฝง 9. การยกค�ำกล่าวของบุคคล และ
10. การใช้คำ� ไม่เจาะจงเป้าหมาย มาเป็นแนวทางในการศึกษากลวิธกี ารใช้ภาษาเสียดสีของ
ตัวละคร “แนนโน๊ะ” ในละครโทรทัศน์เรื่อง “เด็กใหม่” (Girl From Nowhere)
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วิธีการศึกษา
1. ส�ำรวจและรวบรวมข้อมูลในละครโทรทัศน์เรื่อง “เด็กใหม่” (Girl From
Nowhere) จากเว็บไซต์ www.netflix.com จ�ำนวน 13 ตอน และน�ำบทสนทนาจาก
ตัวละคร “แนนโน๊ะ” มาถ่ายถอดเสียงเป็นอักษรภาษาไทย
2. น�ำข้อมูลที่ถ่ายถอดเสียงเป็นอักษรแล้วมาคัดเลือกข้อความเฉพาะที่มีถ้อยค�ำ
เสียดสี โดยใช้ กรอบแนวคิดเรือ่ งความหมายของการเสียดสีมาพิจารณาเรือ่ งทีแ่ นนโน๊ะกล่าว
ว่ากระทบข้อบกพร่องของตัวละครอื่น ๆ ในเรื่องหรือเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ในสังคมหรือไม่
และใช้ข้อความนั้นมาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
3. วิเคราะห์การใช้ภาษาเสียดสี โดยน�ำมาจ�ำแนกประเภทกลวิธีทางภาษาตาม
แนวทางของ Samranin (2014) เรือ่ ง “กลวิธกี ารใช้ภาษาเสียดสีในรายการ เจาะข่าวตืน้ ”
4. น�ำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มานับสถิติตามจ�ำนวนครั้งที่ปรากฏ
5. สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และให้ข้อเสนอแนะ

นิยามศัพท์เฉพาะ

กลวิธีการใช้ภาษาเสียดสี ในที่นี้หมายถึง วิธีการทางภาษาที่ตัวละคร “แนนโน๊ะ”
ใช้ถ้อยค�ำแสดงข้อบกพร่องของตัวละครอีกตัวหนึ่งในเรื่องหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง
ในสังคม ทั้งนี้ไม่กล่าวต�ำหนิโดยตรง

ข้อตกลงเบื้องต้น

ในการศึกษานี้ จะสะกดชื่อตัวละครว่า “แนนโน๊ะ” เนื่องจากสะกดชื่อตามความ
ตั้งใจของนักแสดงน�ำ ดังที่ ชิชา อมาตยกุล ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ใน Matichon (2018) ดังนี้
“ถ้าสะกดว่า แนนโนะ ซึง่ ถูกหลักภาษามันธรรมดาเกินไป โน๊ะ มีไว้เพือ่ ความหมัน่
ไส้ ตั้งใจให้สะกดผิด เหมือนสะกดเพื่อเอาดวงอะไรอย่างนี้ แต่เลข ๗ (ไม้ตรี) ตรงค�ำว่าโนะ
ให้ความรู้สึกเหมือนแรดไฟลุก แค่ชื่อก็น่าหมั่นไส้แล้ว”
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ผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์กลวิธีการใช้ภาษาเสียดสีของตัวละคร “แนนโน๊ะ” ในละคร
โทรทัศน์เรื่อง “เด็กใหม่” (Girl From Nowhere) ทั้งหมด 13 ตอน มีตอนที่ 6 ชื่อตอน
ว่า Wonderwall 1 เพียงตอนเดียวทีไ่ ม่ปรากฏการใช้ภาษาเสียดสี เนือ่ งจากในตอนนี้ “แนน
โน๊ะ” ไม่ใช่ตัวละครหลัก ทั้งนี้ ใน 12 ตอนที่แนนโน๊ะเป็นตัวละครหลัก พบว่ามีกลวิธีการใช้
ภาษาเสียดสีทั้งหมด 8 กลวิธี ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงสถิติกลวิธีการใช้ภาษาเสียดสีของ “แนนโน๊ะ”

ดังต่อไปนี้

จากตารางที่ 1 แสดงสถิตกิ ลวิธกี ารใช้ภาษาเสียดสีของ “แนนโน๊ะ” มีรายละเอียด

1. การใช้ถ้อยค�ำนัยผกผัน หมายถึง การพูดอย่างหนึ่งแต่หมายความตรงกันข้าม
หรือการพูดสิ่งที่ผู้พูดเชื่อว่าเป็นเท็จ โดยถ้อยค�ำนัยผกผันต่างจากถ้อยค�ำที่เป็นเท็จตรงที่
ผู้พูดจะต้องให้ผู้ฟังรู้ว่า ตนต้องการหมายความตรงกันข้าม และหมายถึงการแสดง
วั จ นกรรมต่ า ง ๆ โดยละเมิ ด เงื่ อ นไขความจริ ง ใจของวั จ นกรรมประเภทนั้ น ๆ
(Phanphothong, as cited in Wimonsathidphong, 2006, p. 23)
จากการศึกษากลวิธีการใช้ภาษาเสียดสี พบว่าแนนโน๊ะใช้ถ้อยค�ำนัยผกผัน
แบ่งได้ 4 ลักษณะ ได้แก่ ถ้อยค�ำนัยผกผันในรูปวัจนกรรมการถาม ถ้อยค�ำนัยผกผันในรูป
วัจนกรรมการบอกเล่า ถ้อยค�ำนัยผกผันแบบน�ำถ้อยค�ำที่ขัดแย้งมาไว้ด้วยกัน และถ้อยค�ำ
นัยผกผันแบบไม่สมเหตุสมผล มีรายละเอียดดังนี้
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1.1 ถ้อยค�ำนัยผกผันในรูปวัจนกรรมการถาม ในที่นี้คือ การที่แนนโน๊ะพูดรูป
ประโยคค�ำถาม แต่ไม่ต้องการให้ตัวละครอื่น ๆ ตอบ เป็นการละเมิดเงื่อนไขเกี่ยวกับความ
จริงใจของการถาม คือผู้พูดไม่ต้องการค�ำตอบหรือข้อมูลใด ๆ จากผู้ฟัง แต่ต้องการเสียดสี
พฤติกรรมของบุคคลหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ดังตัวอย่าง
ในตอนที่ 12 แนนโน๊ะกลับมางานเลี้ยงรุ่นที่เพื่อนสมัยมัธยมจัดขึ้น และน�ำเรื่องที่
เกี่ยวกับการกระท�ำผิดของเพื่อนแต่ละคนมาเปิดโปงในงาน “หมอไก่” คือเพื่อนคนหนึ่งที่
ต้องการเจรจาเพือ่ หาข้อตกลงกับแนนโน๊ะ แต่แนนโน๊ะกลับน�ำเรือ่ งของหมอไก่ทรี่ ว่ มมือกับ
นักการเมืองในการสร้างโรงพยาบาลเพื่อฟอกเงินมากล่าวถึง ดังนี้
หมอไก่ : เธอต้องการอะไรกันแน่แนนโน๊ะ เรามาตกลงกันดี ๆ ก็ได้เปล่า
แนนโน๊ะ : ตกลงกันดี ๆ เหมือนที่หมอไก่ตกลงกับพวกนักการเมืองใช่ไหม ให้เอา
เงินมาลงทุนสร้างโรงพยาบาลเพื่อฟอกเงินน่ะ เก๋เนอะ โรงพยาบาลอะไรไม่รู้ ไม่มีคนไข้ แต่
ว่ามีรายได้เดือน ๆ นึงเป็นสิบล้าน
(Triwimol, 2018, Episode 12)
จากตัวอย่างข้างต้น หมอไก่ ต้องการเจรจาเพื่อหาข้อตกลงกับแนนโน๊ะ แต่
แนนโน๊ะตอบกลับเป็นรูปวัจนกรรมการถามว่า “ตกลงกันดี ๆ เหมือนทีห่ มอไก่ตกลงกับพวก
นักการเมืองใช่ไหม” เพือ่ เสียดสีการกระท�ำผิดของหมอไก่ทรี่ ว่ มมือกับนักการเมืองสร้างโรง
พยาบาลเพื่อฟอกเงิน ซึ่งเป็นการกระท�ำผิดกฎหมาย แต่หมอไก่ตอบโต้ไม่ได้เพราะไม่เป็น
ผลดีต่อตน ทั้งนี้ การที่แนนโน๊ะน�ำเรื่องที่เกี่ยวกับการกระท�ำผิดของหมอไก่มากล่าวถึงให้
อับอาย สร้างความชอบใจให้ผู้ชมละคร เพราะในชีวิตจริงผู้ชมละครอาจท�ำเช่นนั้นกับผู้ที่
กระท�ำผิดแบบเดียวกับหมอไก่ไม่ได้ เนื่องจากอาจมีความผิดทางกฎหมาย
1.2 ถ้อยค�ำนัยผกผันในรูปวัจนกรรมการบอกเล่า ในทีน่ คี้ อื การทีแ่ นนโน๊ะกล่าว
รูปประโยคบอกเล่า แต่ไม่ตอ้ งการให้ขอ้ มูลหรือข้อเท็จจริงแต่อย่างใด เป็นการละเมิดเงือ่ นไข
เกี่ยวกับความจริงใจของการบอกเล่า คือ ผู้พูดไม่ได้ต้องการเสนอข้อมูลให้ผู้ฟังรับรู้ แต่
ต้องการเสียดสีบุคคล พฤติกรรม หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ดังตัวอย่าง
ในตอนที่ 1 แนนโน๊ะถูกครูวินล่วงละเมิดทางเพศและถูกถ่ายวิดีโอเพื่อใช้ข่มขู่ไม่
ให้เธอน�ำเรื่องไปบอกใคร ในเย็นวันหนึ่ง แนนโน๊ะได้น�ำโทรศัพท์มือถือของครูวินไปให้เขาที่
บ้าน โดยแสร้งว่าครูวิน ท�ำตกไว้แล้วเธอเก็บได้จึงน�ำมาคืน เมื่อแนนโน๊ะกลับไป เธอได้ส่ง
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คลิปเสียงทีเ่ ธอแอบบันทึกไว้ขณะทีค่ รูวนิ ข่มขูเ่ ธอไปให้ครูวนิ ท�ำให้ครูวนิ ไม่พอใจมาก เพราะ
คิดว่าแนนโน๊ะขโมยโทรศัพท์ของตนไปและก�ำลังท้าทายเขาอยู่ ดังนี้

เสียอีก

ครูวิน : เธอท�ำบ้าอะไรของเธอ ไปบ้านฉันแล้วยังส่งคลิปเสียงนั่นอีก
แนนโน๊ะ : ก็แนนโน๊ะเห็นครูวินชอบถ่ายคลิปก็เลยส่งไปให้ นึกว่าครูวินจะดีใจ
(Khumwan, 2018, Episode 1)

จากตัวอย่างข้างต้น เมื่อครูวินต่อว่าแนนโน๊ะ เธอจึงตอบกลับมาในรูปวัจนกรรม
การบอกเล่าว่า “ก็แนนโน๊ะเห็นครูวนิ ชอบถ่ายคลิปก็เลยส่งไปให้ นึกว่าครูวนิ จะดีใจเสียอีก”
เพื่อเสียดสีพฤติกรรมของครูวินที่ชอบบันทึกวิดีโอขณะล่วงละเมิดทางเพศนักเรียนหญิง
ท�ำให้ผชู้ มละครอาจชอบใจทีค่ รูวนิ ถูกแนนโน๊ะกล่าว กระทบซึง่ ๆ หน้า โดยทีค่ รูวนิ ก็ปฏิเสธ
ความผิดนี้ไม่ได้
1.3 ถ้อยค�ำนัยผกผันแบบน�ำถ้อยค�ำที่ขัดแย้งมาไว้ด้วยกัน ในที่นี้ เป็นกลวิธีที่
แนนโน๊ะพูดถ้อยค�ำสองถ้อยค�ำที่มีความหมายขัดแย้งกัน โดยกล่าวถ้อยค�ำที่ขัดแย้งคู่กับ
ถ้อยค�ำก่อนหน้า ทั้งนี้ผู้ชมละครจะรับรู้จากบริบทได้ว่าค�ำกล่าวนั้นไม่ได้มาจากความตั้งใจ
จริงของแนนโน๊ะ แต่กล่าวเพื่อเสียดสี ดังตัวอย่าง
ในตอนที่ 12 แนนโน๊ะได้น�ำเรื่องราวที่เธอถูก “ฟอง” เพื่อนร่วมห้องเรียนสมัย
มัธยม กุเรื่องว่าเธอคุยกับอากาศ จนเป็นเหตุให้เพื่อนคนอื่น ๆ ในห้องรุมกลั่นแกล้งเพราะ
มองว่าแนนโน๊ะเป็น คนโรคจิต เธอจึงหายตัวไปนับตั้งแต่นั้น หลายปีต่อมาแนนโน๊ะได้กลับ
มาอีกครัง้ ในงานเลีย้ งรุน่ ท่ามกลางความแปลกใจและความหวาดกลัวของทุกคนในงานเลีย้ ง
รุ่น เธอได้พูดขึ้นว่า
แนนโน๊ะ : ได้เห็นเพื่อน ๆ 6/1 โตมาแล้วมีชีวิตที่ดีกันแบบนี้ แนนโน๊ะก็ดีใจ
ส่วนไอ้เรื่องที่มันผ่าน ๆ มาน่ะ ก็ไม่เป็นไรหรอก คนเราก็มีผิดพลาดกันได้ แนนโน๊ะยังเป็น
อีโรคจิตของทุกคนเลย มองเป็นเรื่องตลกแล้วกันเนอะ (Triwimol, 2018, Episode 12)
จากตัวอย่างข้างต้น แนนโน๊ะกล่าวว่า “แนนโน๊ะยังเป็นอีโรคจิตของทุกคนเลย”
เป็นการเสียดสีเหตุการณ์ที่เธอถูกเพื่อนทั้งห้องกลั่นแกล้ง ว่าเป็นโรคจิต ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่พึง
กระท�ำ แต่ถ้อยค�ำต่อมา คือ “มองเป็นเรื่องตลกแล้วกันเนอะ” เป็นถ้อยค�ำที่มีความขัดแย้ง
กัน เพราะการถูกกลั่นแกล้งจนถึงขั้นท�ำร้ายร่างกายไม่ควรมองให้เป็นเรื่องตลกได้ การที่
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แนนโน๊ะกล่าวเช่นนัน้ ท�ำให้ผชู้ มละครรับรูไ้ ด้วา่ เธอก�ำลังกล่าวประชดประชันเพือ่ ให้กระทบ
พฤติกรรมของเพื่อน ๆ ของเธอที่กลั่นแกล้งเธอไว้ในสมัยมัธยม
1.4 ถ้อยค�ำนัยผกผันแบบไม่สมเหตุสมผล ในที่นี้คือ กลวิธีที่แนนโน๊ะจะพูดสิ่งที่
ตรงข้ามกับความเป็นจริงและรู้อยู่แล้วว่าเป็นเรื่องเท็จ เมื่อผู้ชมละครฟังแล้วเข้าใจได้ทันที
ว่าเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผล หรือไม่เกิดขึ้นในชีวิตจริง ดังตัวอย่าง
ในตอนที่ 3 มิวและปุ้ย เป็นเพื่อนในโรงเรียนของแนนโน๊ะ มิวเห็นปุ้ยได้รับรางวัล
และเป็นอัจฉริยะด้านการเขียนนิยาย ท�ำให้มิวอิจฉาและต้องการเป็นอัจฉริยะคนใหม่ของ
โรงเรียนบ้าง แนนโน๊ะจึงเสนอวิธีการสร้างผลงานให้เป็นอัจฉริยะให้มิวฟัง นั่นคือวิธีการคัด
ลอกผลงานของผู้อื่นจากอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นวิธีเดียวกันกับที่ปุ้ยเคยท�ำ ดังข้อความต่อไปนี้
แนนโน๊ะ : ถ้าอยากเป็นอัจฉริยะด้านไหนเนี่ย มิวก็แค่เข้าไปในกูเกิ้ล แล้วก็
คอนโทรลซี แล้วก็คอนโทรลวี แค่นั้นเอง
มิว : นี่ เดี๋ยวนะ หมายความว่าที่ปุ้ยเขียนนิยายได้ก็เพราะก็อปมาจากกูเกิ้ลเหรอ
แนนโน๊ะ : ก็อปมันแรงไปเปล่า ถ้าไปถามปุ้ย ปุ้ยก็คงบอกว่าได้แรงบันดาลใจมา
แรงบันดาลใจจากกูเกิ้ลที่เอามาปรับนู่นนิดปรับนี่หน่อย
(Supateerapong, 2018, Episode 3)
จากตัวอย่างข้างต้น แนนโน๊ะกล่าวกับมิวว่า “ถ้าอยากเป็นอัจฉริยะด้านไหนเนี่ย
มิวก็แค่เข้าไปในกูเกิ้ล แล้วก็คอนโทรลซี แล้วก็คอนโทรลวี แค่นั้นเอง” จากถ้อยค�ำดังกล่าว
คือวิธีการทางคอมพิวเตอร์ โดยใช้ปุ่มจากแป้นพิมพ์ (Keyboard) คือ กดปุ่ม “Ctrl”
(Control) และ “C” พร้อมกันเพื่อคัดลอก จากนั้นกดปุ่ม “Ctrl” (Control) และ “V”
พร้อมกันเพือ่ วางผลงานทีค่ ดั ลอกได้ลงโปรแกรมใดโปรแกรมหนึง่ ซึง่ ในความเป็นจริงวิธกี าร
คัดลอกผลงานของผูอ้ นื่ ไม่ทำ� ให้บคุ คลนัน้ เป็นอัจฉริยะได้ นอกจากนีย้ งั เป็นการกระท�ำความ
ผิดทั้งในทางศีลธรรมและกฎหมายอีกด้วย การที่แนนโน๊ะกล่าวถ้อยค�ำที่ไม่สมเหตุสมผลดัง
กล่าว จึงท�ำให้ผู้ชมละครเข้าใจได้ว่าแนนโน๊ะก�ำลังเสียดสีพฤติกรรมของตัวละครที่คัดลอก
ผลงานของผู้อื่น ท�ำให้ผู้ชมละครฉุกคิดไปถึงพฤติกรรมในลักษณะเดียวกันนี้ของบางคนใน
สังคมปัจจุบัน ดังนั้น ค�ำกล่าวเสียดสีของแนนโน๊ะจึงสร้างความชอบใจให้แก่ผู้ชมละครที่
ต�ำหนิคนในสังคมที่มีพฤติกรรมเช่นนี้ได้
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2. การใช้ความหมายแฝง ในที่นี้คือ กลวิธีที่แนนโน๊ะน�ำค�ำหรือถ้อยค�ำที่มี
ความหมายไม่ตรงตาม รูปภาษามากล่าวเพือ่ เสียดสีแทนค�ำหรือถ้อยค�ำทีม่ คี วามหมายตรง
ตามรูปภาษา ทั้งนี้ผู้ชมละครตีความได้จากบริบทที่แนนโน๊ะและตัวละครอื่น ๆ มีกรอบ
ประสบการณ์ร่วมกัน ดังตัวอย่าง
ในตอนที่ 11 โรงเรียนหญิงล้วนที่แนนโน๊ะย้ายเข้ามา มีการจัดอันดับความงาม
นักเรียนหญิงทีอ่ ยูใ่ น 10 อันดับแรก จะได้รบั สิทธิพเิ ศษมากมาย และมีเครือ่ งแบบทีแ่ ตกต่าง
จากนักเรียนหญิงทั่วไปคือจะมี “โบ” ติดปกคอเสื้อที่มีขนาดใหญ่และมีลวดลายสวยงาม
“หญิง” เพือ่ นของแนนโน๊ะ ทีเ่ คยอยูใ่ นอันดับ 10 ของความงามมาตลอด ก็ได้เสียอันดับเมือ่
แนนโน๊ะย้ายเข้าโรงเรียนมา แนนโน๊ะติดโบของต�ำแหน่งสาวงาม ท�ำท่าจับและกล่าวกับหญิง
ว่า
แนนโน๊ะ : อือ โบนีม้ ันอึดอัดจังเลยเนอะหญิง
หญิงมองดูโบของแนนโน๊ะทีอ่ ยูใ่ นอันดับ 10 ของความงาม แล้วจับโบธรรมดาของ
ตนเองด้วยความอยากได้
(Soijumpa, 2018, Episode 11)
จากตัวอย่างข้างต้น “โบนี้” ที่แนนโน๊ะกล่าวถึงว่าเธอรู้สึกอึดอัดในที่นี้ มีความ
หมายแฝงถึงต�ำแหน่งความงามที่โรงเรียนของเธอจัดอันดับ ถึงจะดูว่าพิเศษแต่ก็สร้างความ
อึดอัดหรือเป็นทุกข์ให้กบั ผูท้ ไี่ ด้ตำ� แหน่ง หากตนเสียอันดับหรือเสือ่ มความนิยมไป เช่นเดียว
กับหญิงที่เป็นทุกข์ขณะนี้ เมื่อเธอเสียอันดับความงามให้ แนนโน๊ะ นอกจากนี้กรณีดังกล่าว
ได้แฝงถึงสภาพสังคมปัจจุบนั ทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับความสวยงามของผูห้ ญิง ผูห้ ญิงจึงต้องดูแล
รักษารูปลักษณ์ภายนอกให้ดดู อี ยูเ่ สมอ เพือ่ ความโดดเด่นมากกว่าคนอืน่ จนเป็นการแก่งแย่ง
ชิงดีกันในสังคมปัจจุบัน
3. การใช้ค�ำไม่เจาะจงเป้าหมาย ในที่นี้ เป็นกลวิธีที่แนนโน๊ะเลือกใช้ค�ำหรือวลีที่
มีความหมายกว้าง อ้างอิงถึงบุคคลที่มีพฤติกรรมในแบบเดียวกันกับตัวละครอื่น ๆ ที่แนน
โน๊ะก�ำลังกล่าวถึงได้เป็นจ�ำนวนมาก ทัง้ นีไ้ ม่เจาะจงว่าอ้างถึงบุคคลใดโดยเฉพาะ ดังตัวอย่าง
ในตอนที่ 8 แนนโน๊ะและ “ทีเค” เป็นเด็กนักเรียนที่ย้ายโรงเรียนเข้ามาพร้อมกัน
ทั้งคู่ชื่นชอบการลักขโมย ทั้งสองแข่งขันกันขโมยของของคนในโรงเรียนเพื่อหาว่าใครขโมย
ของเก่งกว่ากัน แนนโน๊ะขโมยรูปภาพศิลปะที่มีมูลค่ามากจากห้องผู้อ�ำนวยการ และกล่าว
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ถึงรูปภาพดังกล่าวกับทีเคว่า
แนนโน๊ะ : ไม่น่าเชื่อเนอะ ว่า ผอ. จะประมูลรูปนี้มาหลายแสนน่ะ คนเราอะ ใส่ใจ
ในจ�ำนวนมากกว่ารายละเอียด
(Sewatanon, 2018, Episode 8)
จากตัวอย่างข้างต้น แนนโน๊ะใช้คำ� ว่า “คนเรา” ในทีน่ ไี้ ม่ระบุเฉพาะว่าก�ำลังกล่าว
ถึงใคร และอาจจะเป็นใครก็ได้ที่มีค่านิยมใส่ใจมูลค่ามากกว่าคุณค่า ทั้งนี้ผู้ชมละครก็น่าจะ
รับรูไ้ ด้วา่ แนนโน๊ะก�ำลังเสียดสีพฤติกรรมของผูอ้ ำ� นวยการทีป่ ระมูลรูปภาพธรรมดาในราคา
ที่สูงมาใช้ประดับในห้องท�ำงานเพื่อแสดงถึงความมีฐานะของตน และเสียดสีคนในสังคม
ทุนนิยมที่ให้คุณค่ากับงานศิลปะตามจ�ำนวนเงินมากกว่าที่จะความชื่นชมในรายละเอียด
ความงามที่แท้จริงของงานศิลปะนั้น
4. การใช้ความเปรียบ ในทีน่ คี้ อื กลวิธที แี่ นนโน๊ะเปรียบเทียบสิง่ 2 สิง่ ทีม่ ลี กั ษณะ
ร่วมกัน โดยใช้ทัศนคติของตนเองมองบุคคล เหตุการณ์ สิ่งใดสิ่งหนึ่ง แล้วพูดออกมาให้เป็น
อีกสิ่งที่มีลักษณะคล้ายกัน
โดยอาจจะปรากฏค�ำหรือถ้อยค�ำเชื่อมการเปรียบเทียบ 2
สิ่งนี้ไว้หรือไม่ปรากฏก็ได้ ดังตัวอย่าง
ในตอนที่ 2 แต้วและไอติม เพือ่ นของแนนโน๊ะ ล่อลวงแนนโน๊ะไปงานสังสรรค์เพือ่
ให้ “หก หนึ่ง และชิต” กลุ่มเพื่อนชายที่ชื่อ “แก๊งสามแต้ม” ข่มขืน แนนโน๊ะถูกเพื่อน ๆ
มอมเหล้าจนสลบ ขณะที่ “หก” เป็นคนลงมือข่มขืนคนแรก แนนโน๊ะก็ตื่นขึ้นมากลางคัน
และพูดคุยกับหกที่ก�ำลังข่มขืนเธออยู่ ดังนี้
หก : เป็นไง ดีเปล่า
แนนโน๊ะ : ก็ดีนะ อะไรที่นิ่มเหมือนเต้าหูก้ ็ท�ำให้แนนโนะมีอารมณ์ได้เสมอแหละ
เพื่อนชายที่อยู่ข้างนอกห้องตะโกน : ไอ้หก ถ้ามึงไม่แข็งให้กูก่อนสิ
(Mongkolsiri, 2018, Episode 2)
จากตัวอย่างข้างต้น แนนโน๊ะได้กล่าวว่า “อะไรที่นิ่มเหมือนเต้าหู้” เพื่อเปรียบ
อวัยวะเพศชายของหกเป็นเต้าหู้ ซึ่งมีลักษณะนิ่ม กล่าวคือ อวัยวะเพศของหกนั้นไม่แข็งตัว
เพื่อเสียดสีความบกพร่องของหกด้านสมรรถภาพทางเพศ จากการกระท�ำของหกที่มี
เพศสัมพันธ์โดยที่อีกฝ่ายไม่เต็มใจ ท�ำให้ผู้ชมละครขบขันที่หกถูกแนนโน๊ะกล่าวถ้อยค�ำ
เปรียบให้รู้สึกเสียหน้าจนเพื่อนข้างนอกห้องได้ยิน
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5. การใช้ค�ำเรียกบุคคล ในที่นี้ เป็นกลวิธีที่แนนโน๊ะใช้ค�ำหรือวลีเพื่ออ้างถึง
ตัวละครใดตัวละครหนึ่ง โดยไม่ระบุชื่อโดยตรง แต่ตัวละครอื่น ๆ ในเรื่องและผู้ชมละคร
เข้าใจได้เองว่าแนนโน๊ะก�ำลังอ้างถึงตัวละครใด ดังตัวอย่าง
ในตอนที่ 9 มีฆาตกรบุกเข้ามาในโรงเรียนและท�ำร้ายนักเรียนท�ำให้แนนโน๊ะ เพือ่ น
คนอื่น ๆ ครูต่อและน้องแตงลูกสาวของครูต่อ ได้หลบซ่อนอยู่ในห้องเรียนด้วยกัน เวลา
ผ่านไป ครูตอ่ ถามหาน�ำ้ เพือ่ ให้นอ้ งแตงดืม่ “เสือ” เพือ่ นชายทีอ่ ยูใ่ นนัน้ เป็นคนเดียวในห้อง
ที่มีน�้ำ แต่เขากลับโกหกว่าไม่มี เพื่อเก็บไว้ให้แฟนของตนดื่ม ต่อมาแนนโน๊ะถูกคนอื่น ๆ
กดดันให้ออกจากห้องเพือ่ ไปขอความช่วยเหลือจากคนทีอ่ ยูข่ า้ งนอก เมือ่ เธอถามหาเหตุผล
ทีเ่ ธอควรจะออกไปช่วย เสือก็บอกให้แนนโน๊ะสงสารลูกของครูตอ่ เสือจึงถูกแนนโน๊ะโต้ตอบ
ดังค�ำกล่าวนี้
แนนโน๊ะ : แนนโน๊ะออกไปก็ได้ แต่แนนโน๊ะก็ไม่เข้าใจ ว่าท�ำไมแนนโน๊ะต้องหา
คนมาช่วยพวกเธอ
เสือ : เด็กไง เธอไม่สงสารเด็กเหรอ
แนนโน๊ะ : คนที่โกหกเด็กเรื่องน�้ำ ยังมีหน้ามาขอให้แนนโน๊ะเห็นใจเด็ก ทั้งที่ตัว
เองไม่เห็นเนี่ยนะ
(Rungrueangdechaphat, 2018, Episode 9)
จากตัวอย่างข้างต้น แนนโน๊ะใช้วลีวา่ “คนทีโ่ กหกเด็กเรือ่ งน�ำ้ ” เพือ่ อ้างถึงเสือโดย
ไม่ระบุชื่อ วลีดังกล่าวเสียดสีการกระท�ำของเสือก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ได้อ้างถึงข้อบกพร่องของ
บุคคลมากล่าวกระทบแทนการเรียกชือ่ ซึง่ ท�ำให้ผชู้ มละครเข้าใจได้วา่ ก�ำลังกล่าวถึงเสือ และ
พอใจทีเ่ สือถูกแนนโน๊ะกล่าวกระทบพฤติกรรมเห็นแก่ตวั ของเขา ท�ำให้เขาเกิดความอับอาย
6. การใช้รูปประโยคเงื่อนไข ในที่นี้ เป็นกลวิธีที่แนนโน๊ะได้กล่าวถ้อยค�ำโดยใช้
รูปประโยคที่ประกอบด้วยส่วนที่เป็นเงื่อนไขและส่วนที่เป็นผล มาใช้ประกอบการเสียดสี
เพื่อสนับสนุนให้ความคิดของแนนโน๊ะน่าเชื่อถือและเร้าให้ตัวละครอีกตัวหนึ่งขบคิดตาม
ดังตัวอย่าง
ในตอนที่ 10 “ครูอมั้ ” เป็นครูในโรงเรียนของแนนโน๊ะ เธอมีปญ
ั หาครอบครัวและ
เธอเข้มงวดในการสอนนักเรียนเกินไป จนเครียดและเห็นภาพหลอน เธอใช้ปากกาแทง
นักเรียนคนหนึ่งบาดเจ็บ เธอจึงถูกพักงาน เมื่อเธอพบแนนโน๊ะระหว่างทางเดินในโรงเรียน
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แนนโน๊ะจึงแสร้งให้ก�ำลังใจเธอว่า
แนนโน๊ะ : ครูอั้มคะ อย่าเพิ่งยอมแพ้สิคะ ถ้าครูอั้มไม่ท�ำอะไร โรงเรียนนี้ก็จะเน่า
เฟะไปเรื่อย ๆ  แล้วเด็กก็ต้องโตมากับการศึกษาที่ไร้คุณภาพแบบนี้ มันจะดีเหรอคะ ครูอั้ม
ต้องพยายามให้มากกว่านี้นะคะ
(Raksku, 2018, Episode 10)
จากตัวอย่างข้างต้น แนนโน๊ะใช้รปู ประโยคเงือ่ นไขกล่าวกับครูอมั้ ทีก่ ำ� ลังล้มเหลว
ในหน้าที่ของครู โดยยกสถานการณ์สมมุติว่า “ถ้าครูอั้มไม่ท�ำอะไร” และส่วนที่เป็นผลว่า
“โรงเรียนนีก้ จ็ ะเน่าเฟะไปเรือ่ ย ๆ” โยงไปจนถึงผลในระดับกว้างขึน้ ไปอีกว่า “แล้วเด็กก็ตอ้ ง
โตมากับการศึกษาที่ไร้คุณภาพแบบนี้” เพื่อกดดันครูอั้มให้หาวิธีแก้ปัญหาระบบการศึกษา
ในโรงเรียนทีป่ ล่อยปละละเลยต่อการเรียนการสอนจนอาจเกิดปัญหาแก่นกั เรียนได้ในอนาคต
ซึ่งอาจจะมีส่วนท�ำให้ผู้ชมละครได้เล็งเห็นถึงปัญหาระบบการศึกษาไทยในปัจจุบันด้วย
7. การยกค�ำกล่าวของบุคคล ในที่นี้ เป็นกลวิธีที่แนนโน๊ะน�ำค�ำพูด วลี หรือ
ประโยคที่ผู้อื่น ตัวละครอื่นในเรื่องหรือจากบุคคลในสังคมที่ได้เคยกล่าวไว้ มาประกอบเพื่อ
เสริมความน่าเชื่อถือและสนับสนุนความคิดของแนนโน๊ะที่กล่าวเสียดสีประเด็นใดประเด็น
หนึ่ง ดังตัวอย่าง
ในตอนที่ 1 แนนโน๊ะได้ยกค�ำกล่าวของ “ประกิต กอบกิจวัฒนา” ขึ้นมากล่าวใน
ตอนเปิดเรื่องกับผู้ชมละครว่า
แนนโน๊ะ : อยู่เมืองดัดจริต ชีวิตต้องป๊อป
					

(Khumwan, 2018, Episode 1)

จากตัวอย่างข้างต้น ประโยคว่า “อยูเ่ มืองดัดจริต ชีวติ ต้องป๊อป” แนนโน๊ะได้กล่าว
กั บ ผู ้ ช มละครไว้ ใ นตอนเปิ ด เรื่ อ งของละครโทรทั ศ น์ โดยประโยคดั ง กล่ า วกล่ า วโดย
ประกิต กอบกิจวัฒนา ศิลปินผูท้ ำ� งานด้าน ครีเอทีฟในบริษทั เอกชน และเป็นผูส้ ร้างเฟซบุก๊
แฟนเพจ (Facebook Fan Page) “อยู่เมืองดัดจริต ชีวิตต้อง  ป๊อป” ในปี พ.ศ. 2553
มีเนื้อหาเสียดสีสังคมโดยเสนอผ่านงานศิลปะ ตัวละครจึงยกประโยคดังกล่าวจาก ประกิต
กอบกิจวัฒนา มาใช้เพือ่ เสียดสีสถานการณ์ทอี่ ยูใ่ นละครโทรทัศน์ เพือ่ ให้ผชู้ มละครได้นำ� มา
ขบคิดว่าเรื่องที่ตัวละครได้สื่อสารในละครโทรทัศน์เรื่องนี้ ชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของคนใน
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สังคม ซึง่ ไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นการเสียดสีเฉพาะในตอนที่ 1 The Ugly Truth แต่กำ� ลัง
พูดถึงการเสียดสีในตอนต่อ ๆ ไปของละครโทรทัศน์เรื่องนี้ด้วย
8. การใช้ค�ำซ�้ำ ในที่นี้คือ การเพิ่มน�้ำหนักให้กับค�ำหรือข้อความที่แนนโน๊ะพูด
ด้วยวิธีการน�ำค�ำหรือกลุ่มค�ำเดียวกันมากล่าวซ�้ำเพื่อเน้นความส�ำคัญ ท�ำให้เร้าอารมณ์ผู้ชม
ละครและตัวละครอืน่ ๆ ในเรือ่ งให้สะดุดใจและขบคิดถึงความหมายของค�ำทีต่ วั ละครกล่าว
ซ�้ำว่าตัวละครก�ำลังเสียดสีพฤติกรรมของบุคคลใด ดังตัวอย่าง
ในตอนที่ 7 “แบม” เพือ่ นทีเ่ กลียดชังแนนโน๊ะจนเขียนสาปแช่งแนนโน๊ะบนก�ำแพง
ห้องน�ำ้ เมือ่ ค�ำสาปแช่งนัน้ เป็นจริง ท�ำให้แบมชอบใจเป็นอย่างมาก แต่เมือ่ เรือ่ งราวบนก�ำแพง
นี้ถูกแพร่งพรายให้คนอื่น ๆ มาเขียนอีก จนโรงเรียนเกิดความโกลาหล แบมจึงมาสารภาพ
ผิดต่อแนนโน๊ะว่าเป็นความผิดของตน ท�ำให้แนนโน๊ะหัวเราะด้วยความสะใจ แบมเริม่ หวาด
กลัวและคิดว่าการที่ก�ำแพงในห้องน�้ำศักดิ์สิทธิ์ อาจจะเป็นฝีมือของแนนโน๊ะ ดังนี้
แบม : แกท�ำแบบนี้ท�ำไม
แนนโน๊ะ : แนนโน๊ะ... แนนโน๊ะเนี่ยนะ แบมคิดดี ๆ หน่อย แนะโนะไม่ได้ท�ำอะไร
เลย ก�ำแพงนั่นน่ะ แนนโน๊ะก็ไม่เคยเขียนแม้แต่ครั้งเดียว แล้วใครกันแน่ที่เป็นคนเริ่ม ใคร
กันแน่ที่เป็นคนท�ำให้เรื่องนี้แพร่กระจายไปทั่ว แล้วไอ้ที่พี่โอ้ขาเป๋อยู่ตรงนั้นน่ะ เตะบอลไม่
ได้ทั้งชีวิต โทษใครดี
(Rungrueangdechaphat, 2018, Episode 7)
จากตัวอย่างข้างต้น แนนโน๊ะปฏิเสธข้อกล่าวหาของแบมแล้วตั้งค�ำถามแบมกลับ
โดยการพูดซ�้ำ ค�ำว่า “ใคร” ในประโยค “ใครกันแน่ที่เป็นคนเริ่ม ใครกันแน่ที่เป็นคนท�ำให้
เรื่องนี้แพร่กระจายไปทั่ว แล้วไอ้ที่พี่โอ้ขาเป๋อยู่ตรงนั้นน่ะ เตะบอลไม่ได้ทั้งชีวิต โทษใครดี”
เพือ่ เน้นย�ำ้ ความผิดของแบมทีเ่ ริม่ เขียนแช่งผูอ้ นื่ บนก�ำแพงและน�ำเรือ่ งนีไ้ ปเผยแพร่จนท�ำให้
ทั้งโรงเรียนเกิดความโกลาหล เป็นการกล่าวเสียดสีการกระท�ำของ ตัวละครในเรื่องว่าแท้
ที่จริงแล้วสาเหตุของปัญหาที่แท้จริงเกิดขึ้นจากแบม ซึ่งผู้ชมละครรับรู้ได้ว่าแนนโน๊ะก�ำลัง
กล่าวย�้ำความผิดของแบม
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สรุปผลการศึกษา
ผลการศึกษากลวิธกี ารใช้ภาษาเสียดสีของตัวละคร “แนนโน๊ะ” ในละครโทรทัศน์
เรื่อง “เด็กใหม่” (Girl From Nowhere) พบ 8 กลวิธี เรียงล�ำดับการปรากฏจากมากไป
น้อย ได้แก่ 1. การใช้ถ้อยค�ำนัยผกผัน 2. การใช้ความหมายแฝง 3. การใช้ค�ำไม่เจาะจงเป้า
หมาย 4. การใช้ความเปรียบ 5. การใช้ค�ำเรียกบุคคล 6. การใช้รูปประโยคเงื่อนไข
7. การยกค�ำกล่าวของบุคคล และ 8. การใช้ค�ำซ�้ำ

อภิปรายผลการศึกษา
1. กลวิธีการใช้ภาษาเสียดสีของตัวละคร “แนนโน๊ะ”
จากการศึกษาพบว่ากลวิธีการใช้ภาษาเสียดสีที่ “แนนโน๊ะ” ใช้มากที่สุด คือ
การใช้ถอ้ ยค�ำนัยผกผันในรูปวัจนกรรมการถาม มักพบในสถานการณ์ทแี่ นนโน๊ะใช้กล่าวกับ
ตัวละครอีกตัวหนึ่งเมื่อ ตัวละครนั้นกระท�ำความผิดบางอย่าง แนนโน๊ะจึงแสร้งถามทั้ง ๆ
ทีเ่ ธอก็รคู้ ำ� ตอบอยูแ่ ล้ว และอาจท�ำให้ผตู้ อบค�ำถามเสียหายโดยแสดงความเขลาออกมา การ
ที่แนนโน๊ะใช้กลวิธีดังกล่าวเป็นเพราะว่าแนนโน๊ะอยู่ในสถานภาพที่ต�ำหนิตรง ๆ ไม่ได้
เช่น ในสังคมไทย นักเรียนอาจจะไม่กล้าต�ำหนิครู แนนโน๊ะจึงใช้วิธีการตั้งค�ำถามที่ต้องการ
ให้ผถู้ กู เสียดสีทอี่ าวุโสกว่า ใช้ความคิดของตนเองไตร่ตรองโดยไม่ตอ้ งตอบค�ำถามนัน้ เป็นต้น
และกลวิธีการใช้ภาษาดังกล่าว อาจจะมาจากการที่ผู้สร้างละครโทรทัศน์ต้องการชี้ให้ผู้ชม
ละครเห็นข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจริงในสังคม โดยไม่ได้ชี้น�ำว่าสิ่งที่ถูกต้องหรือเหมาะสมกว่า
ควรจะท�ำอย่างไร แต่ตอ้ งการให้ผชู้ มละครขบคิดหาวิธกี ารแก้ไขปัญหาเหล่านัน้ ซึง่ ผูช้ มละคร
อาจจะมีความคิดเห็นแตกต่างกันออกไป ท�ำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันใน
ประเด็นนั้นมากยิ่งขึ้น
กลวิธีการใช้ภาษาเสียดสีที่ผู้ศึกษาสังเกตว่า “แนนโน๊ะ” ใช้รองลงมา คือ การใช้
ความหมายแฝง ทั้งนี้เป็นเพราะถ้อยค�ำที่มีความหมายแฝงช่วยกระตุ้นให้ผู้ชมละครขบคิด
ได้หลากหลายแง่มุมมากกว่าการใช้ความหมายตรง ซึ่งแง่มุมที่หลากหลายในที่นี้ เป็นได้ทั้ง
การตีความจากพฤติกรรมของตัวละครในเรือ่ ง และจากการเชือ่ มโยงกับประสบการณ์ทผี่ ชู้ ม
ละครมีรว่ มกันกับตัวละครในเรือ่ ง เนือ่ งจากอาจจะเป็นประเด็นในสังคมทีผ่ ชู้ มละครมีความ
เห็นพ้องกับที่ตัวละครกล่าว
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การใช้ภาษาเสียดสีของ “แนนโน๊ะ” มีหลายกลวิธี ทั้งนี้สังเกตได้ว่าในการกล่าว
เสียดสีแต่ละครั้งสามารถปรากฏกลวิธีการใช้ภาษาร่วมกันได้ เช่น การใช้ความหมายแฝงใน
ถ้อยค�ำนัยผกผัน การใช้ค�ำซ�้ำในถ้อยค�ำนัยผกผันรูปวัจนกรรมการถาม การใช้ค�ำไม่เจาะจง
เป้าหมายในถ้อยค�ำนัยผกผันรูปวัจนกรรมบอกเล่า เป็นต้น ทัง้ นีเ้ ป็นเพราะการกล่าวเสียดสี
จ�ำเป็นต้องใช้วิธีการที่ท�ำให้ตัวละครอื่น ๆ และผู้ชมละครตีความที่ซับซ้อนมากขึ้นกว่าการ
กล่าวต�ำหนิโดยตรง หากใช้เพียงกลวิธีเดียวก็อาจไม่เพียงพอที่จะท�ำให้การใช้ภาษาเสียดสี
นั้นมีความโดดเด่น หรือไม่ดึงดูดความสนใจของผู้ชมละครให้ขบคิดตามประเด็นที่ก�ำลัง
เสียดสีอยู่ได้อย่างชัดเจน
2. ผลการศึกษากลวิธกี ารใช้ภาษาเสียดสีของตัวละคร “แนนโน๊ะ” กับงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้อง
ผู้ศึกษาได้น�ำผลการศึกษาครั้งนี้เปรียบเทียบกับผลการศึกษาของ Samranin
(2014) ที่ศึกษาเรื่อง “กลวิธีการใช้ภาษาเสียดสีในรายการ เจาะข่าวตื้น” ผลการศึกษาใน
งานวิจัยดังกล่าว พบกลวิธีการใช้ภาษาเสียดสีทั้งหมด 10 กลวิธี ได้แก่ 1. การใช้ถ้อยค�ำ
นัยผกผัน 2. การใช้ค�ำเรียกบุคคล 3. การใช้การเล่น ทางภาษา 4. การใช้ความเปรียบ
5. การสร้างค�ำ 6. การแสร้งเสียดสีผู้อื่น 7. การยกตัวอย่าง 8. การใช้ความหมายแฝง
9. การยกค�ำกล่าวของบุคคล และ 10. การใช้ค�ำไม่เจาะจงเป้าหมาย ซึ่งมีความสอดคล้อง
กับผลการศึกษากลวิธีการใช้ภาษาเสียดสีของตัวละครแนนโน๊ะ ในละครโทรทัศน์เรื่อง
“เด็กใหม่” (Girl From Nowhere) 6 กลวิธี ได้แก่ 1. การใช้ถ้อยค�ำนัยผกผัน 2. การใช้
ความหมายแฝง 3. การใช้ความเปรียบ 4. การใช้ค�ำไม่เจาะจงเป้าหมาย 5. การยกค�ำกล่าว
บุคคล และ 6. การใช้ค�ำเรียกบุคคล ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะทั้ง 2 รายการน�ำเสนอเนื้อหา
คล้ายคลึงกัน คือ เพื่อเสียดสีสังคมและต้องการต�ำหนิพฤติกรรมของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
อย่างไม่ตรงไปตรงมา
นอกจากนี้ ผู้ศึกษาพบกลวิธีการใช้ภาษาเสียดสีที่ไม่ปรากฏในงานวิจัยของ
Samranin (2014) จ� ำ นวน 2 กลวิ ธี ได้ แ ก่ 1. การใช้ รู ป ประโยคเงื่ อ นไข และ
2. การใช้คำ� ซ�ำ้ ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะรายการ “เจาะข่าวตืน้ ” เป็นรายการข่าว ไม่มกี ารโต้ตอบ
กับบุคคลที่ตนก�ำลังเสียดสี แตกต่างจากละครโทรทัศน์ท่ีมีการโต้ตอบกันระหว่างตัวละคร
โดยในละครโทรทัศน์เรื่อง “เด็กใหม่” (Girl From Nowhere) นี้ แนนโน๊ะได้ใช้รูปประโยค
เงือ่ นไขเพือ่ แสดงเหตุผลของตนให้ตวั ละครอีกตัวหนึง่ ได้รบั รู้ และในขณะเดียวกันก็แฝงการ
เสียดสีไว้ด้วย ส่วนการใช้ค�ำซ�้ำนั้น แนนโน๊ะมักจะใช้เมื่อถูกตัวละครอีกตัวหนึ่งโยนความผิด
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ให้ตน เธอจะโต้ตอบด้วยการซ�้ำค�ำว่า “ใคร” เป็นการถามย�้ำ เพื่อกระตุ้นความคิดและ
ตอกย�้ำความบกพร่องของตัวละครนั้น ๆ
3. ตัวละคร “แนนโน๊ะ” กับการน�ำเสนอประเด็นปัญหาสังคม
ผูศ้ กึ ษาเห็นว่าเมือ่ ตัวละคร “แนนโน๊ะ” ใช้ถอ้ ยค�ำเสียดสีทหี่ ลากหลายกลวิธี ท�ำให้
ประเด็นเนื้อหาที่น�ำเสนอนั้นได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้น โดยประเด็นที่ละครเรื่องนี้ได้
น�ำเสนอมากทีส่ ดุ ได้แก่ ประเด็นปัญหาทีเ่ กีย่ วข้องกับผูห้ ญิง เช่น การถูกล่วงละเมิดทางเพศ
การถูกลวนลามข่มขืน การถูกแอบถ่าย การถูกสามีท�ำร้ายร่างกาย การกลั่นแกล้งกันเพื่อ
แย่งชิงอันดับความงาม ความอิจฉาริษยาเรื่องความรักจนสามารถฆ่ากันได้ เป็นต้น การที่
ผูส้ ร้างละครโทรทัศน์ได้สร้างตัวละคร “แนนโน๊ะ” ให้เป็นตัวละครหลักของเรือ่ งนี้ น่าจะเป็น
เพราะปัญหาสังคมที่น�ำเสนอในเรื่องมักเกิดกับผู้หญิงมากที่สุด จึงใช้ตัวละคร “แนนโน๊ะ”
เป็นตัวแทนของผูห้ ญิงทีเ่ รียกร้องให้ผคู้ นในสังคมหันมาให้ความสนใจ และร่วมกันหาวิธกี าร
แก้ไขปัญหาดังกล่าวมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ตัวละคร “แนนโน๊ะ” ยังเป็นตัวแทนคนยุคปัจจุบันที่สะท้อนให้เห็น
ประเด็นปัญหาสังคมเรือ่ งอืน่ ๆ เช่น การทุจริตของนักการเมือง การทีฆ่ าตกรบุกเข้ามาท�ำร้าย
นักเรียนในโรงเรียน การลักลอบขโมยผลงานจากอินเทอร์เน็ต การใช้ถ้อยค�ำแสดงความ
เกลียดชังในสื่อสังคม (Social Media) และในโรงเรียน เป็นต้น ประเด็นดังกล่าวเป็นเรื่อง
ราวที่สามารถพบเห็นได้ในชีวิตจริง ซึ่งในเรื่องนี้ถูกถ่ายทอดผ่านตัวละคร “แนนโน๊ะ”
การที่แนนโน๊ะสามารถกล่าวเสียดสีจนท�ำให้ผู้ชมละครให้ความสนใจและน�ำประเด็นต่าง ๆ
นั้นมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกันได้นั้น จึงน่าจะถือ
เป็นการบรรลุเป้าหมายในการเสียดสีของตัวละคร

ข้อเสนอแนะ
1. ควรศึกษากลวิธีการใช้ภาษาเสียดสีของตัวละครในละครโทรทัศน์เรื่องอื่น ๆ ที่
เป็นละครโทรทัศน์แนวเสียดสีสังคมเช่นเดียวกัน
2. ควรศึกษาภาพสะท้อนสังคมที่ปรากฏในละครโทรทัศน์ เรื่อง "เด็กใหม่"
(Girl From Nowhere)
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