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Abstract
The purpose of this article was to present the strategies for
language play on the page “kheabp”. The total 228 posts were used as data
to study strategies of using Thai dialect as a language play to create a humor.
The results showed that there were 6 types of strategies of using Thai dialect
for making a humor: 1. Playing with homophones, 2. playing with vernacular
word, 3. playing with phonemes, 4. playing with presupposition, 5. playing
with popular etymology, and 6. playing with the context of society and
culture. The strategies for language play were a presentation of the Isan dialect
vocabularies that were based on a basic understanding of the Isan dialect
along with understanding the social and cultural context, which enabled the
reader have a deeper understanding of a humor.
Keywords: language strategies, humor, Isan vernacular, dialect, page
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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน�ำเสนอกลวิธีการเล่นกับภาษาในเพจ “เขียบ”
จากการศึกษาโพสต์จ�ำนวนทั้งสิ้น 228 โพสต์ เพื่อศึกษากลวิธีการน�ำค�ำภาษาไทยถิ่นอีสาน
มาสร้างเป็นมุกตลก โดยใช้กรอบแนวความคิดด้านการเล่นค�ำที่ก่อให้เกิดความตลกขบขัน
มาใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการศึกษาพบว่ากลวิธีการน�ำค�ำภาษาไทยถิ่น
อีสานมาสร้างเป็นมุกตลก พบจ�ำนวน 6 ประการ ได้แก่ 1. การเล่นกับค�ำพ้อง 2. การเล่นกับ
ค�ำศัพท์ภาษาถิ่น 3. การเล่นกับหน่วยเสียง 4. การเล่นกับมูลบท 5. การเล่นแบบลากเข้า
ความ และ6. การเล่นกับบริบทของสังคมและวัฒนธรรม กลวิธีการเล่นกับภาษาดังกล่าว
เป็นการน�ำค�ำในภาษาไทยถิ่นอีสานที่ต้องอาศัยพื้นฐานของความรู้ความเข้าใจในภาษา
กอปรกับความเข้าใจบริบททางสังคมและวัฒนธรรม จึงจะท�ำให้ผอู้ า่ นเข้าใจมุกตลกและเรียน
รู้วัฒนธรรมของชาวอีสานได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
ค�ำส�ำคัญ: กลวิธีทางภาษา มุกตลก ภาษาอีสาน ภาษาถิ่น เพจ

บทน�ำ
กลวิธที างภาษา หมายถึง วิธกี ารทางภาษาแบบใด ๆ ก็ได้ ในการน�ำเสนอเรือ่ งตลก
ทีก่ อ่ ให้เกิดความตลกขบขัน ซึง่ อาจจะเกีย่ วข้องกับการบิดเบือนตรรกะ หรือไม่เกีย่ วข้องก็ได้
(Jaroenkiatboworn, 2005, p. 31) และกลวิธีการเล่นกับภาษามักเกี่ยวข้องกับการออก
เสียง รูปเขียน หรือตัวอักษรที่ใช้แทนเสียงด้วย ส่วนใหญ่แล้วกลวิธีการเล่นกับภาษามักจะ
เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดความตลกขบขัน ค�ำว่า ตลก หมายถึง ท�ำให้คนอื่นขบขันด้วยค�ำพูดหรือ
กิริยาท่าทาง เป็นต้น โดยปริยายหมายความว่า แกล้งท�ำหรือพูดให้คนอื่นเข้าใจผิดเพื่อผล
ประโยชน์ของตน (Royal Institute, 2011, p. 464 )กล่าวได้ว่าความตลกนั้นเป็นอารมณ์
ของบุคคลหนึง่ ทีม่ ตี อ่ สิง่ ใดสิง่ หนึง่ ทีอ่ าจจะไม่ได้เกิดขึน้ เพียงเพราะภาษาอย่างเดียว แต่บาง
ครั้งบริบทแวดล้อม เช่น วัฒนธรรม อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท�ำให้เกิดความขบขันร่วมกันได้
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเล่นภาษา ทั้งในแบบของ
การสร้างอารมณ์ขัน มุกตลก เรื่องตลก ปรากฏงานวิจัยที่หลากหลาย เช่น การวิเคราะห์
วาทกรรมเรื่องตลกของไทย ของ Jaroenkiatboworn (2005) กลวิธีสื่ออารมณ์ขันใน
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ละครตลกสถานการณ์ ข องไทยจากมุ ม มองวั จ นปฏิ บั ติ ศ าสตร์ (Hongladarom &
Choksuwanit, 2008) กลวิธีและการใช้ภาษาเพื่อสร้างอารมณ์ขันในละครคั่นรายการ
วาไรตีเ้ กมโชว์ “ชิงร้อยชิงล้าน” (Eiamutama, 2008) อารมณ์ขนั ในข้อความท้ายรถ: เสน่ห์
ของภาษาทีไ่ ม่ควรมองข้าม ของ Chavanalikikorn (2016) อารมณ์ขนั ในรายการเทยเทีย่ ว
ไทย ของ Sanguanpong (2020) กลวิธีทางภาษาในการสร้างอารมณ์ขันในเพจมุกตลก
อีสาน “จอนฟอน” ของ Maleelai and Chantharapraphan (2020) แต่จากงานวิจัย
ที่ผ่านมายังไม่ปรากฏการศึกษากลวิธีการน�ำค�ำภาษาไทยถิ่นอีสานมาสร้างเป็นมุกตลกที่
ศึกษาร่วมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมอย่างชัดเจน โดยเฉพาะการศึกษาข้อมูลของ
ภาษาไทยถิ่นอีสานบนสื่อสังคมออนไลน์
เพจ “เขียบ” เป็นเพจเฟซบุ๊กหรือสื่อสังคมออนไลน์ที่น�ำค�ำศัพท์ภาษาไทยถิ่น
อีสาน ทีม่ ที งั้ ค�ำศัพท์ทใี่ ช้สอื่ สารในท้องถิน่ ทัว่ ไป และค�ำศัพท์เก่า มาน�ำเสนอในแบบมุกตลก
เพจนีไ้ ด้สร้างขึน้ เมือ่ 11 เมษายน พ.ศ.2558 ด้วยเอกลักษณ์ของเพจทีม่ รี ปู แบบการน�ำเสนอ
ที่แปลกใหม่ น่าสนใจ ท�ำให้มีผู้ติดตามในปัจจุบันจ�ำนวนทั้งสิ้น 238,082 คน ความแปลก
ใหม่ของเพจเขียบ คือ การน�ำศัพท์ภาษาไทยถิ่นอีสานมาสร้างเป็นมุกตลก และมีเอกลักษณ์
ของเพจคือมักจะน�ำมุกตลกนั้นมาประกอบประกอบภาพนักแสดงชื่อ “มื่อ” ที่มีหน้าตา
ออกแนวกวน ๆ และในหลาย ๆ ครั้งมุกตลกนั้นได้สร้างความสงสัยให้กับคนติดตาม แม้ว่า
ผูท้ ตี่ ดิ ตามนัน้ จะเป็นผูใ้ ช้ภาษาเอง ทว่าความสงสัยของผูต้ ดิ ตามนัน้ กลับเป็นจุดส�ำคัญทีท่ ำ� ให้
เพจมีลกั ษณะเฉพาะ เนือ่ งจากมุกตลกนัน้ น�ำมาเล่นกับความไม่เข้าใจ ความซับซ้อนของภาษา
ตัวอย่างโพสต์ เช่นนักเรียน : ครูขา หนูอยากท�ำบุญวันเกิดเอาอาหารแห้งใส่บาตรได้มั้ยคะ?
ครู : ไม่ได้!! หมาเน่าเหม็นจะตาย

ภาพที่ 1 มุกตลกการเล่นกับค�ำพ้อง
ที่มา: @Kheabp (May 20, 2021)
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ผูอ้ า่ นอาจจะเกิดความสงสัยว่ามุกนีว้ า่ คืออะไร จากตัวอย่างเป็นการสร้างมุกตลก
ที่เล่นกับค�ำว่าอาหารแห้ง ที่ออกเสียงคล้ายกับ “แฮ้ง” หมายถึง นกแร้ง เป็นสัตว์ปีกขนาด
ใหญ่ที่ชอบกินซากสัตว์ และอาหาร(ของ) แห้ง (แฮ้ง) จึงเป็นหมาเน่า ที่เป็นค�ำตอบนั่นเอง
ด้วยลักษณะของมุกตลกของเพจที่มักจะมีลักษณะเช่นนี้ คือสร้างความสงสัยกับการเล่น
ภาษาในหลาย ๆ โพสต์ แม้จะเป็นผู้ใช้ภาษาอีสานเองในบางครั้งก็ยังไม่เข้าใจมุกตลกนั้น
ในเพจจึงมักเกิดเป็นบรรยากาศแสดงความเห็น แลกเปลี่ยน อันเป็นความท้าทายที่กระตุ้น
ให้ผู้ติดตามพยายามหาค�ำตอบให้แก่กัน นอกจากนี้ส่วนหนึ่งที่ท�ำให้มุกตลกของเพจมีความ
แปลกใหม่ คือ การสร้างเรื่องราวที่ไม่ได้มาจากเรื่องภาษาและวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่อยู่ในชีวิต
ประจ�ำวันเท่านัน้ ทว่ายังมีการผูกเนือ้ หาของมุกจากประเด็นหรือกระแสของสังคม ทีค่ นก�ำลัง
ให้ความสนใจอยู่ในขณะนั้น ๆ ด้วย
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงพิจารณาเห็นว่าเพจเขียบ เป็นเพจน�ำเสนอมุก
ตลกที่มีความแปลกใหม่น่าสนใจและมีเอกลักษณ์เฉพาะ จึงสนใจที่จะศึกษากลวิธีการน�ำ
ค�ำภาษาไทยถิ่นอีสานมาสร้างเป็นมุกตลก และเพื่อให้เห็นว่าการศึกษาภาษาจ�ำเป็นต้อง
ท�ำความเข้าใจและเรียนรูไ้ ปพร้อมกับบริบทของสังคมและวัฒนธรรม อันจะเป็นข้อสนับสนุน
หรือยืนยันให้เห็นว่าบริบททางสังคมและวัฒนธรรมเป็นสิง่ ส�ำคัญทีต่ อ้ งศึกษาร่วมกันกับการ
เรียนรู้ภาษานั้น ๆ และท�ำให้การศึกษางานด้านนี้มีแง่มุมที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

กรอบแนวความคิดในการวิจัย
การศึกษากลวิธีการเล่นกับภาษาในเพจเขียบ ผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวความคิดการ
เล่นค�ำ ของ Jaroenkiatboworn (2005, p. 90) ที่กล่าวว่าการเล่นค�ำในเรื่องตลกภาษา
ไทยมีวิธีการที่ก่อให้เกิดความตลกขบขันได้ในหลายลักษณะ แบ่งได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่
การเล่นค�ำที่ลวงให้เกิดการตีความผิด การเล่นค�ำที่ท�ำให้เกิดการตีความที่ต่างไปจากปกติ
และการเล่นค�ำทีม่ กี ารตอกย�ำ้ ความก�ำกวม โดยแบบแรก การเล่นค�ำทีล่ วงให้เกิดการตีความ
หมายผิดนั้นเป็นการเล่นค�ำที่ลวงให้ผู้อ่านตีความผิดในตอนแรก ๆ แล้วเรื่องก็จบลงด้วย
ความหมายอืน่ ทีแ่ ตกต่างกัน แบบทีส่ อง การเล่นค�ำทีท่ ำ� ให้เกิดการตีความทีต่ า่ งไปจากปกติ
เป็นการให้บริบทแก่คำ� ส�ำคัญ หรือมีการละเล่นทางเสียงทีท่ ำ� ให้เกิดค�ำใหม่ทตี่ า่ งไปจากปกติ
ท�ำให้เห็นว่ารูปภาษาบางรูปสามารถจะตีความหรือมีความหมายอย่างอืน่ ได้อกี เมือ่ มาอยูใ่ น
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บริบทใหม่ และแบบทีส่ าม การเล่นค�ำทีม่ กี ารตอกย�ำ้ ความก�ำกวม โดยทีต่ วั บทเผยให้เห็นถึง
ความก�ำกวมหรือความขัดแย้งทางความหมายตั้งแต่ต้น ๆ ผู้อ่านจะสังเกตเห็นความก�ำกวม
หรือความขัดแย้งทางความหมายได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ จากนั้นตัวบทจะจบลงด้วยการเน้นย�้ำให้
เห็นถึงความขัดแย้งดังกล่าวมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงได้น�ำกรอบแนวความคิดดังกล่าวมาใช้เป็น
แนวทางในการแบ่งประเภทกลวิธีการน�ำค�ำภาษาไทยถิ่นอีสานมาสร้างเป็นมุกตลกและใช้
อธิบายเหตุของความขบขันในมุกตลกนั้น ๆ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
“เขียบ”

เพื่อศึกษากลวิธีการน�ำค�ำภาษาไทยถิ่นอีสานมาสร้างเป็นมุกตลกในเพจเฟซบุ๊ก

ขอบเขตของข้อมูล
ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลจากโพสต์ของเพจเขียบ ทีอ่ ยูใ่ นช่วงระหว่างเดือนมกราคม
2564 - มิถนุ ายน 2564 จากโพสต์ของเพจจ�ำนวน 236 โพสต์ และคัดเลือกโพสต์ทเี่ กีย่ วข้อง
กับภาษามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ไม่ได้ศึกษาการเล่นค�ำที่เกี่ยวข้องกับรูปภาพ จ�ำนวน
ทั้งสิ้น 228 โพสต์

นิยามศัพท์เฉพาะ
กลวิธกี ารเล่นกับภาษา หมายถึง วิธกี ารทางภาษาทีเ่ พจน�ำมาสร้างเป็นมุกตลกอัน
ก่อให้เกิดความขบขัน หรือมุกตลกที่ท�ำให้ผู้อ่านได้ขบคิดตาม ซึ่งกลวิธีการเล่นกับภาษาใน
งานนี้เป็นการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับภาษา ไม่เกี่ยวกับการเล่นค�ำจากรูปภาพ

วิธีด�ำเนินการวิจัย
1. ผูว้ จิ ยั ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับกลวิธที างภาษา
ที่ก่อให้เกิดความตลกขบขันเพื่อน�ำมาเป็นแนวทางในการศึกษา
2. เก็บรวบรวมข้อมูลจากโพสต์ของเพจเขียบในเวลาทั้งหมด 6 เดือน อยู่ในช่วง
เวลาระหว่างเดือนมกราคม 2564 – เดือนมิถนุ ายน 2564 ได้จำ� นวนโพสต์ทงั้ สิน้ 236 โพสต์
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และคัดเลือกโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาเพื่อน�ำมาวิเคราะห์ จ�ำนวนทั้งสิ้น 228 โพสต์
3. วิ เ คราะห์ ผ ลการศึ ก ษาตามกรอบแนวความคิ ด การเล่ น ค� ำ ของ
Jaroenkiatboworn (2005) โดยน�ำน�ำกรอบแนวความคิดมาใช้เป็นแนวทางในการแบ่ง
ประเภทกลวิธีการเล่นกับภาษาที่น�ำค�ำภาษาไทยถิ่นอีสานมาสร้างเป็นมุกตลกและเป็น
แนวทางเพื่อใช้อธิบายเหตุของความขบขันในมุกตลกนั้น ๆ
4. น�ำเสนอผลการศึกษาแบบพรรณนาวิเคราะห์

ผลการศึกษา
ผลการศึกษากลวิธีการเล่นกับภาษาในเพจเขียบ พบว่ามีกลวิธีทางภาษาที่น�ำมา
สร้างเป็นมุกตลก จ�ำนวนทั้งสิ้น 6 ประการ ดังนี้
1. การเล่นกับค�ำพ้อง
การเล่ นค�ำ พ้อง หมายถึง การน�ำ ค�ำที่ออกเสียงเหมื อนกั น คล้า ยกัน หรือ
ใกล้ กั น ทั้ ง ทางด้ า นเสี ย งของพยั ญ ชนะ สระ หรื อ วรรณยุ ก ต์ กลวิ ธี ก ารเล่ น กั บ ค� ำ
พ้ อ งนี้ เ กิ ด จากการน� ำ ค� ำ ของภาษาไทยถิ่ น อี ส านไปเล่ น กั บ เสี ย งของค� ำ ในภาษาไทย
มาตรฐานหรือภาษาต่างประเทศ โดยค�ำที่น�ำมาสร้างให้เป็นมุกตลกของทั้งสองค�ำนั้น
จะออกเสียงเหมือนกัน หรือคล้ายกัน พบจ�ำนวนทั้งสิ้น 101 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 44
ตัวอย่างที่ 1
			นักเรียน : ครูคะ ท�ำไมต้องยื้อวัคซีนด้วยคะ ?
			
ครู : แขนสั้นละมั้ง		
		

(@kheabp, June 29, 2021)

จากตัวอย่างข้างต้นเป็นการเล่นมุกตลกโดยใช้คำ� พ้องเสียงของค�ำว่า “ยือ้ ” ซึง่ ยือ้
ในถ้อยค�ำแรกท�ำให้ผอู้ า่ นเข้าใจว่า ยือ้ หมายถึง แย่งด้วยอาการ เช่น ฉุด ยุด ดึงไปมา เป็นค�ำ
ในภาษาไทยมาตรฐาน ทว่าในถ้อยค�ำที่ 2 ค�ำว่ายื้อกลับมีความหมายอีกแบบหนึ่ง เพราะไป
พ้องกับค�ำว่า ยือ้ หมายถึง เอือ้ มมือ ในภาษาไทยถิน่ อีสาน จึงท�ำให้ผอู้ า่ นถูกลวงความหมาย
จากค�ำพ้องเสียง
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ตัวอย่างที่ 2
		
ประทับใจคุณลุงคนนึงที่บขส. ขนาดไม่รู้จักกันยังรีบวิ่งมาทักทาย
คงกลัวเราเมารถ คอยถามตลอดเลยว่า วินบ่คับ วินบ่คับ
(@kheabp, April 1, 2021)
จากตัวอย่างข้างต้น เป็นมุกตลกที่สร้างขึ้นจากภาพบรรยากาศที่บริษัท ขนส่ง
จ�ำกัด เป็นสถานที่ ๆ ผู้คนไปใช้บริการเพื่อขึ้นรถประจ�ำทางเดินทางไปยังสถานต่าง ๆ
หรือเดินทางกลับมาจากพื้นที่อื่น ๆ และมักจะมีรถจักรยานยนตร์รับจ้าง หรือที่เรียกสั้น
ๆ ว่า “วิน” ค�ำว่า “วิน” มาจาก “win” ในภาษาอังกฤษซึ่งแปลว่าชัยชนะ มีที่มาจาก
การแข่งขันกีฬาแข่งม้า โดยม้าตัวที่ชนะเข้าเส้นชัยเป็นอันดับหนึ่ง จะเรียกว่า “เข้าวิน”
ค�ำว่า “วิน” จึงน�ำมาใช้เรียกสถานที่ซึ่งผู้ขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างน�ำรถมาจอดคอยรับ
ผูโ้ ดยสาร (trueplookpanya, 2021) และ “วิน” มักจะวิง่ กรูเข้ามาถามผูโ้ ดยสารว่าต้องการ
จะไปไหน ไปทีใ่ ดต่อ จากมุกตลกดังกล่าวจึงเป็นการน�ำค�ำว่า “วิน” มาเล่นกับ 2 ความหมาย
คือ วิน หมายถึง จักรยานยนตร์รับจ้าง ที่เป็นค�ำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ และวิน ในภาษาไทย
ถิ่นอีสาน หมายถึง เวียนศีรษะ วิงเวียน หน้ามืด คล้ายจะเป็นลม
2. การเล่นกับค�ำศัพท์ภาษาถิ่น
การเล่นกับค�ำศัพท์ หมายถึง การเล่นกับค�ำศัพท์ในภาษาไทยถิน่ อีสาน โดยการน�ำ
ค�ำศัพท์ในภาษาไทยถิ่นอีสานที่ใช้ค�ำแตกต่างจากภาษาไทยมาตรฐาน แต่มีความหมายของ
ค�ำเหมือนกันมาสร้างเป็นมุกตลก มุกตลกแบบนี้เป็นการเล่นกับค�ำของภาษาไทยถิ่นอีสาน
โดยตรง ไม่ได้ผกู ขึน้ จากกลวิธที ซี่ บั ซ้อน หากผูอ้ า่ นจับค�ำภาษาอีสานในประโยคได้กจ็ ะเข้าใจ
มุกตลกนั้น พบจ�ำนวนทั้งสิ้น 34 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 15
ตัวอย่างที่ 3
			

ค�ำว่ารักมันกลายเป็นปุ๋ยคอกไปแล้ว
(@kheabp, January 27, 2021)

จากตัวอย่างที่ 3 เป็นกลวิธีการสร้างมุกตลกจากค�ำศัพท์ในภาษาไทยถิ่นอีสาน
โดยตัวอย่างดังกล่าวเป็นท่อนหนึ่งในเนื้อเพลง ที่ต้นฉบับร้องว่า “ค�ำว่ารักมันกลายเป็น
ฝุ่นไปแล้ว” ค�ำว่า ฝุ่น ในภาษาไทยถิ่นอีสาน หมายถึง ปุ๋ยคอก มูลวัว มูลควาย ตัวอย่างนี้
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จึงเล่นกับภาษาไทยถิน่ อีสานโดยการน�ำความหมายของค�ำว่าฝุน่ ในภาษาไทยถิน่ อีสาน โพสต์
นี้จึงเป็นการเล่นกับค�ำศัพท์ในภาษาไทยถิ่นอีสานโดยตรง
ตัวอย่างที่ 4 		
แม่ : แม่อ้วนขึ้นมั้ย?
ลูก : แม่ออกก�ำลังกายนะคะ!!
แม่ : อ้วนเหรอ?
ลูก : แม่ออกก�ำลังกายนะคะ!!
เอ๊กกกกกกกก (เสียงเบรกรถ)

(@khiabp, March 21, 2021)

จากตัวอย่างที่ 4 เป็นกลวิธีการสร้างมุกตลกจากค�ำศัพท์ภาษาไทยถิ่นอีสาน
กับภาษาไทยมาตรฐาน จากบริบทดังกล่าวในประโยคที่ว่า แม่ออกก�ำลังกายนะคะ หาก
พิจารณาไวยากรณ์ของภาษาไทยในประโยคนี้ แม่ เป็นค�ำนามและท�ำหน้าที่เป็นประธาน
ของประโยค และค�ำว่า ออกก�ำลัง เป็นค�ำกริยา หมายถึง ใช้กำ� ลัง บริหารร่างกายเพือ่ ให้แข็ง
แรง ทว่าในภาษาอีสาน ประโยคนี้ ประธานของประโยคคือค�ำว่า แม่ออก หมายถึง ผู้หญิง
ที่เป็นผู้อุปถัมภ์บ�ำรุงพระภิกษุสามเณร หรือโยมอุปัฏฐาก และค�ำว่า ก�ำลัง ท�ำหน้าที่เป็น
กริยานุเคราะห์ และ กาย หมายถึง ผ่าน พ้น เลยไป ฉะนั้นเมื่อพิจารณาบริบทของประโยค
ในตอนแรกอาจจะลวงให้ผอู้ า่ นเข้าใจว่าสือ่ ความหมายตามไวยากรณ์ของประโยคแบบภาษา
ไทยมาตรฐาน แต่เมือ่ เหตุการณ์ในตอนท้ายเฉลยว่ามีเสียงรถเบรก จึงท�ำให้เข้าใจมุกตลกว่า
ก�ำลังเล่นกับค�ำศัพท์ภาษาอีสานที่ต้องอาศัยความแตกต่างทางด้านไวยากรณ์เข้ามาร่วมไข
มุกตลกนี้		
3. การเล่นกับหน่วยเสียง
การเล่นกับหน่วยเสียง หมายถึง การเล่นกับค�ำในภาษาไทยถิน่ อีสานทีม่ หี น่วยเสียง
ของค�ำต่างจากหน่วยเสียงของภาษาไทยมาตรฐาน เช่น ในภาษาไทยถิ่นอีสานจะไม่มีหน่วย
เสียง /ช/ แต่จะใช้เป็นหน่วยเสียง /ซ/ เช่น ช้าง ออกเสียงเป็น ซ่าง ในภาษาไทยถิน่ อีสานไม่มี
หน่วยเสียง /ย/ แต่จะออกเป็นเสียง /ญ/ ทีเ่ ป็นเสียงนาสิกหรือเสียงขึน้ จมูก เช่น ยุง จะออก
เสียงเป็น ญุง หรือในภาษาไทยถิ่นอีสานจะมีเสียงพยัญชนะต้นเดี่ยว ไม่มีเสียงพยัญชนะต้น
ประสม หรือที่เรียกว่าพยัญชนะควบกล�้ำ เช่น จะมีหน่วยเสียง /ค/ แต่ไม่มีหน่วยเสียง /คล/
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/คร/ /คว/ นอกจากนี้ในบางพื้นที่ยังมีหน่วยเสียงย่อยหรือการแปรเสียงพยัญชนะบางเสียง
เพิ่มด้วย เช่น เสียง /ก/ จะออกเป็นเสียง [จ] เช่น (มัน)แกว ออกเสียงเป็น (มัน)แจว การ
เล่นกับหน่วยเสียงแบบนี้เป็นอีกกลวิธีที่เพจน�ำมาใช้เล่นมุกตลก พบจ�ำนวนทั้งสิ้น 31 โพสต์
คิดเป็นร้อยละ 14
ตัวอย่างที่ 5

ดัดแฉ่ว ดัดแฉ่ววว

มืด :
แฟน :
มืด :
แฟน :
มืด :
แฟน :
มืด :

นักร้องคนไหนร้องเพลงจัดฟัน
พี สะเดิด			
ผิด
งั้นยอม
ไท ธนาวุฒิ
ท�ำไม
วิมานพี่ล่ม ลืมสัญญาเมื่อสายัณห์ ดัดแฉ่ว ดัดแฉ่ว
(@kheabp, June 19, 2021)

จากตัวอย่างที่ 5 โพสต์นี้ได้น�ำเรื่องการออกเสียงพยัญชนะในภาษาอีสานมาสร้าง
เป็นมุกตลก โดยเล่นกับค�ำว่า แข่ว หมายถึง ฟัน ในภาษาไทยถิน่ อีสาน และคนอีสานบางคน
จะออกเสียงค�ำนีเ้ ป็นเสียง [ฉ] คือ แฉ่ว ในตัวอย่างของโพสต์ขา้ งต้นจึงเป็นมุกทีม่ าจากกลวิธี
การเล่นกับหน่วยเสียงพยัญชนะของค�ำ ที่ผู้อ่านอาจจะถูกลวงจากการแปรเสียงพยัญชนะ
ของศัพท์ค�ำนั้น
ตัวอย่างที่ 6
ตัวละคร 1 : ท�ำไมวันนี้(วัว)ไม่สดชื่น
ตัวละคร 2 : ไมวะ
ตัวละคร 1 : งัวเงีย
(@kheabp, February 6, 2021)
จากตัวอย่างที่ 6 เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่แสดงให้เห็นการน�ำหน่วยเสียงพยัญชนะ
ในภาษาอีสานมาสร้างเป็นมุกตลก คือ หน่วยเสียงพยัญชนะ /ว/ ในค�ำภาษาไทยถิ่นอีสาน
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บางค�ำของบางคนนั้นจะออกเป็นเสียง [ง] ดังตัวอย่าง ค�ำว่า “วัว” จะออกเสียงเป็น “งัว”
และได้น�ำเสียงแปรของพยัญชนะของค�ำนี้มาเล่นกับค�ำว่า “งัวเงีย” หมายถึง อาการที่
คนแรกตื่นยังง่วงอยู่ (Royal Institute, 2005, p. 289) ตัวอย่างนี้จึงแสดงให้การสร้างมุก
ตลกที่มาจากการเล่นกับการออกเสียงพยัญชนะของคนอีสาน
4. การเล่นกับมูลบท
การเล่นกับมูลบท คือ การเล่นกับมูลบททางวัจนปฏิบัติศาสตร์ (pragmatic
presupposition) หมายถึง ความคิดความเชื่อในเรื่องต่าง ๆ ที่คนส่วนใหญ่ยึดถือ หรือ
อาจมีเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นแล้วเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง โดยไม่จ�ำเป็นต้อง
พูดออกมาอย่างละเอียดในการกล่าวถ้อยค�ำต่าง ๆ แต่สามารถละไว้ได้ในฐานที่เข้าใจ
(Jaroenkiatboworn, 2005, p. 125) การใช้มลู บททางวัจนปฏิบตั ศิ าสตร์เพือ่ สร้างมุกตลก
นี้เป็นกลวิธีที่ผู้ติดตามเพจมักจะเข้าใจและเป็นโพสต์ที่สร้างบรรยากาศของความเป็นอีสาน
ร่วมกันได้ พบจ�ำนวนทั้งสิ้น 27 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 12
ตัวอย่างที่ 7
			ดอกไม้อ้ายหาบ่ได้ เอาหน่อไม้แทนได้บ่
(@kheabp, February 14, 2021)
จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นถึงการเล่นกับมูลบท โดยเป็นโพสต์ในช่วงวัน
วาเลนไทน์ หรือวันแห่งความรัก ทีผ่ คู้ นมักจะมอบของขวัญหรือสิง่ ของให้กบั คนรัก เช่น ดอก
กุหลาบ ช็อกโกแลต แต่ในตัวอย่างดังกล่าวสือ่ กับคนอ่านว่า ดอกไม้พหี่ าไม่ได้ เอาหน่อไม้ไป
แทนได้ไหม แสดงให้เห็นวัฒนธรรมเกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ หรืออาหารของคนในพื้น
ถิ่น ที่กล่าวว่า เอาหน่อไม้ไปแทนได้บ่ เพราะหน่อไม้เป็นพืชที่มีอยู่ในพื้นที่อีสานและน�ำมา
ประกอบเป็นอาหารได้ ท�ำให้คนอ่านรูส้ กึ ว่าสิง่ นีเ้ ป็นประสบการณ์ทมี่ รี ว่ มกัน เข้าใจกัน และ
เป็นโพสต์ที่สร้างความขบขันได้
ตัวอย่างที่ 8		
			ตอนเป็นเด็ก เจ็บสุดก็แค่แม่ถูขี้ไคลตีน
(@kheabp, May 13, 2021)
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จากตั ว อย่ า งข้ า งต้ น เป็ น โพสต์ บ อกเล่ า เรื่ อ งราวที่ มี ค วามพิ เ ศษเกี่ ย วกั บ
ประสบการณ์ในวัยเด็กที่หลาย ๆ คนเคยมีร่วมกัน คือ ตอนเป็นเด็ก เจ็บสุดก็แค่ตอนแม่
ถูขไี้ คลเท้า ซึง่ เป็นการกล่าวถึงเหตุการณ์ในช่วงวัยเด็กของหลายคนทีม่ กั จะได้พบเหตุการณ์
นี้ จึงเป็นการดึงภาพความทรงจ�ำในอดีตมาสร้างโพสต์ ท�ำให้ผตู้ ดิ ตามรูส้ กึ ขบขันกับเรือ่ งราว
ในอดีตที่เคยพบมาคล้าย ๆ กัน
5. การเล่นแบบลากเข้าความ
การเล่นแบบลากเข้าความ หมายถึง การศึกษาที่มาของค�ำในแนวการเทียบแบบ
(analogy) ในลักษณะการลากเข้าความ คือ ค�ำที่เป็นภาษาต่างประเทศ หรือค�ำโบราณ
และค�ำภาษาถิ่น ซึ่งแปลความหมายไม่ได้ ก็มักจะแปลเป็นเสียงเพื่อลากเข้าความให้แปล
ได้ (Royal Institute, 2011, p. 176) กล่าวคือ เป็นการน�ำเสียงของค�ำภาษาต่างประเทศ
ที่ออกเสียงคล้ายกับบางค�ำในภาษาไทยถิ่นอีสานมาสร้างเป็นมุกตลก พบจ�ำนวนทั้งสิ้น 25
โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 11
ตัวอย่างที่ 9 		
ประเทศจีนในอดีต เป็นประเทศที่มีปัญหาการ
เหลือ่ มล�ำ้ ทางสังคมและเศรษฐกิจน้อยทีส่ ดุ ขนาดผูท้ มี่ ฐี านันดรระดับ
พระมารดาของจักรพรรดิ สามัญชนและขุนนางต่าง ๆ ยังกล้าบอก
เป็นเสียงเดียวกันว่าสูสีไทเฮา
(@kheabp, June 30 2021)
จากตัวอย่างที่ 9 สร้างขึ้นจากค�ำภาษาต่างประเทศและค�ำในภาษาไทยถิ่นอีสาน
ที่ออกเสียงใกล้เคียงกันแต่มีความหมายต่างกัน คือค�ำว่า ซูสี และ สูสี ในบริบทดังกล่าวได้
กล่าวถึงฐานันดรของพระมารดาจักรพรรดิ คือ ซูสไี ทเฮา แต่คำ� นีอ้ อกเสียงคล้ายกับค�ำว่า สูสี
หมายถึง ไล่เลี่ย พอ ๆ กัน (Royal Institute, 2011, p. 1250) และ ไทเฮา หมายถึง กลุ่ม
เรา ฝ่ายเรา ในภาษาไทยถิ่นอีสาน จากตัวอย่างจึงเป็นการเล่นกับมุกตลกโดยสร้างขึ้นจาก
การออกเสียงแบบลากเข้าความ ลวงให้ผู้อ่านคิดในตอนแรกว่าน่าจะเป็นค�ำที่สอดคล้องกับ
บริบทความหมาย แต่เมื่อเห็นถ้อยค�ำที่น�ำมาเล่นซึ่งมีรูปเขียนใกล้กันกันแต่ความหมายต่าง
กันจึงท�ำให้เกิดความขบขัน
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ตัวอย่างที่ 10
ผู้ชาย : ปลาอะไรท�ำตัวสบาย ๆ
ผู้หญิง : ปลาเก๋า
ผู้ชาย : ผิด
ผู้หญิง : ยอม!!
ผู้ชาย : ปลาซิวเอ้าท์
				
(@kheabp, June 19, 2021)
จากตัวอย่างที่ 10 เป็นมุกตลกที่ทายปัญหาเกี่ยวกับปลา ว่าปลาชนิดใดท�ำตัว
สบาย ๆ ซึ่งผู้เล่นคงนึกไปถึงปลาประเภทต่าง ๆ และค�ำตอบ คือ ปลาซิว บางพื้นที่เรียกว่า
ปลาซิวอ้าว เป็นปลาน�้ำจืดขนาดเล็ก ทว่าชื่อปลาที่เป็นค�ำตอบยังออกเสียงเชื่อมโยงกับ
ค�ำทายทีว่ า่ ท�ำตัวสบาย ๆ เพราะค�ำว่า ท�ำตัวสบาย ๆ นี้ ใกล้กบั ความหมายของค�ำในภาษา
อังกฤษค�ำหนึ่งคือค�ำว่า Chill out (ชิลเอาท์) หมายถึง เงียบลง สงบลง ผ่อนคลาย ท�ำใจให้
สบาย ฉะนั้นจากตัวอย่างข้างต้นจึงเป็นการเล่นค�ำแบบลากเข้าความ
6. การเล่นกับบริบทของสังคมและวัฒนธรรม
การเล่นกับบริบทของสังคมและวัฒนธรรม หมายถึง การน�ำบริบททางสังคมและ
วัฒนธรรมได้น�ำมาสร้างเป็นเอกลักษณ์ของเพจ ซึ่งเอกลักษณ์ของเพจเขียบ คือ ป่น หรือ
น�้ำพริกของคนอีสาน อาหารชนิดนี้เป็นอาหารที่อยู่คู่กับคนอีสานมานาน แสดงให้เห็น
วัฒนธรรมการกินอีกอย่างหนึ่ง เพจเขียบนอกจากจะน�ำเสนอค�ำศัพท์ในภาษาอีสานแล้ว
ยังพยายามพูดถึงบริบททางสังคมและวัฒนธรรมอืน่ ๆ จึงได้สร้างเอกลักษณ์ของเพจให้เป็น
ภาพจ�ำของผู้ติดตามด้วย “ป่น” ดังที่แอดมินเพจได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า “บางทีนอกจากค�ำ
ศัพท์แล้ว เขียบยังพยายามพูดถึงบริบททางสังคมกับวัฒนธรรมอีสาน อย่างซิกเนเจอร์ที่คน
จ�ำเราได้คือเรื่องป่น ต้องห้ามใช้ค�ำว่าคุ้ยป่น ต้องใช้ค�ำว่าจ�้ำป่นเท่านั้น ซึ่งถ้ามองลึก ๆ มัน
บ่งบอกถึงวัฒนธรรมอีสานได้ชัดเจนมาก ท�ำไมเขาห้ามคุ้ยป่น เพราะมันเปลือง เราเอาเรื่อง
นี้มาจากนิทานก้อมเรื่องพ่อตากับลูกเขยที่ไปนาได้ปลาตัวหนึ่งมาท�ำป่นกิน แล้วทะเลาะกัน
ว่าใครกินมากกินน้อย กลายเป็นประเด็นคุ้ยป่นจ�้ำป่น สะท้อนให้เห็นว่าในอดีตอีสานแห้ง
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แล้ง อาหารการกินหายาก เราต้องประหยัดอดออม คนสมัยก่อนเลยเอาปลามาป่นเพื่อจะ
กินได้สองคน แต่ถา้ คุณไปคุย้ ป่นก็หมดเร็ว กินข้าวไม่อมิ่ ” (Chuiprapha, 2020) พบจ�ำนวน
ทั้งสิ้น 10 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 4
ตัวอย่างที่ 11
		
		

ตัวละครหญิง : ความสามารถพิเศษคืออะไร ?
ตัวละครชาย : ผมไม่คุ้ยป่น
(@kheabp, April 2, 2021)

จากตัวอย่างข้างต้น โพสต์นี้ได้กล่าวถึงป่น ที่เป็นเหตุการณ์ของตัวละครทั้งสอง
ก�ำลังสนทนากัน แสดงให้เห็นว่าลักษณะของการกินป่น ที่เพจน�ำมาเป็นเอกลักษณ์นั้นเป็น
เรือ่ งส�ำคัญ และเป็นเรือ่ งใหญ่ จึงท�ำให้เกิดความตลกขบขันและกลายเป็นประเด็นทีช่ วนขัน
อยูไ่ ม่นอ้ ย จากตัวอย่างของโพสต์นยี้ งั มีสเตตัสของโพสต์เพิม่ ด้วยว่า “แต่งค่ะ” หลังจากทีต่ วั
ละครหญิงได้ค�ำตอบของตัวละครชายว่าไม่คุ้ยป่น จากกลวิธีการเล่นกับภาษาในประเภทนี้
แสดงให้เห็นว่านอกจากกลวิธีการสร้างมุกตลกจากภาษาแล้ว บริบททางวัฒนธรรมก็เป็น
ส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดความสนุกสนานร่วมกันได้
ตัวอย่างที่ 12		
			
			

อาชญากรรมในการรับประทานอาหาร
(ภาพ)มือก�ำลังคุ้ยป่น
(@kheabp, February 2, 2021)

จากตัวอย่างดังกล่าว เป็นโพสต์ที่เน้นย�้ำเอกลักษณ์ของเพจได้อย่างชัดเจน
ทีก่ ล่าวว่าการคุย้ ป่นนัน้ เป็นปัญหาใหญ่ เปรียบเทียบกับคนทีค่ ยุ้ ป่นว่าเป็นเหมือนอาชญากร
ที่ก�ำลังก่ออาชญากรรมในวงอาหาร แม้ว่าในปัจจุบันนี้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนอีสานจะ
เปลี่ยนไป แต่อาหารที่เป็นรากเหง้าของท้องถิ่นก็ยังเป็นเรื่องที่ดึงความรู้สึกของกลุ่มคนมา
ใช้เป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมได้
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สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษากลวิธกี ารเล่นกับภาษาในเพจ “เขียบ” พบว่ากลวิธกี ารน�ำค�ำภาษา
ไทยถิ่นอีสานมาสร้างเป็นมุกตลกในเพจเฟซบุ๊ก “เขียบ” มี 6 ประการ ได้แก่ การเล่นกับ
ค�ำพ้อง การเล่นกับค�ำศัพท์ภาษาถิน่ การเล่นกับหน่วยเสียง การเล่นกับมูลบท การเล่นแบบ
ลากเข้าความ และการเล่นกับบริบทของสังคมและวัฒนธรรม กลวิธกี ารเล่นกับภาษาดังกล่าว
เป็นการเล่นถ้อยค�ำทีไ่ ม่ได้จำ� กัดอยูท่ รี่ ะดับค�ำ แต่อาจเป็นการเล่นกับวลี บริบทของประโยค
หรือความคิดความเชื่อในเรื่องต่าง ๆ ของคนส่วนใหญ่ที่มีร่วมกัน
จากผลการศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าภาษาอีสานเป็นภาษาที่มีลักษณะของ
ค�ำที่หลากหลาย ทั้งค�ำศัพท์เฉพาะถิ่น ค�ำศัพท์ร่วม มีระบบหน่วยเสียงที่เป็นลักษณะเฉพาะ
และมีหน่วยเสียงที่คล้ายกับภาษาไทยมาตรฐาน กล่าวคือหน่วยเสียงในภาษาไทยถิ่นอีสาน
มีทั้งเหมือน คล้าย และแตกต่างกันจากภาษาไทยมาตรฐาน แต่ด้วยความเป็นภาษาถิ่นที่ยัง
ถูกใช้ร่วมกับภาษาราชการคือภาษาไทยมาตรฐานจึงท�ำให้ช่องว่างทางความแตกต่างของ
ภาษากลายเป็นลักษณะเด่นและน�ำมาสร้างสีสันทางภาษาได้ เช่น การเล่นกับค�ำพ้องเสียง
การเล่นกับหน่วยเสียง ที่เป็นการดึงความแตกต่างบางประการของภาษามาสร้างให้เกิด
เป็นความสนุกของภาษา นอกจากกลวิธีการเล่นจะเกิดขึ้นระหว่างภาษาไทยถิ่นอีสานและ
ภาษาไทยมาตรฐานแล้ว ภาษาถิ่นอีสานยังสามารถน�ำค�ำไปเล่นกับภาษาอื่น ๆ ได้ เช่น
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน โดยวิธีการลากเข้าความคือน�ำเสียงของค�ำภาษาอีสานที่ออกเสียง
คล้ายกับค�ำในภาษาอื่น ๆ แต่ความหมายของค�ำนั้นต่างกัน ก็น�ำมาสร้างเป็นความขบขันได้
แต่ถึงอย่างไรก็ตามความสนุกจากการเล่นภาษาจะเกิดความเข้าใจที่สมบูรณ์และ
ลึกซึง้ เพิม่ ขึน้ ได้ จ�ำเป็นจะต้องอาศัยพืน้ ฐานทางวัฒนธรรม ความคิด ความเชือ่ เข้ามาประกอบ
เพราะการศึกษาภาษาของชนกลุม่ ใด การเรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมเป็นสิง่ ส�ำคัญทีค่ วรจะศึกษาควบคู่
กันไปด้วย ดังเช่น กลวิธกี ารเล่นกับมูลบททีเ่ ป็นผลการศึกษาอีกหนึง่ กลุม่ ทีเ่ น้นย�ำ้ ให้เห็นชัด
ขึ้นว่า ความเข้าใจจะเกิดขึ้นได้นั้นไม่ได้อยู่ในรูปแบบภาษาโดยตรง แต่ต้องอาศัยบริบทมา
ร่วมตีความด้วย สอดคล้องกับ Jaroenkiatboworn (2005) ที่กล่าวไว้ว่าการเล่นค�ำและ
การใช้มูลบทเป็นเครื่องมือเป็นกลวิธีที่มีลักษณะเฉพาะที่อาจท�ำให้คนที่มาจากวัฒนธรรม
อืน่ ไม่อาจเข้าใจหรือไม่รสู้ กึ ตลกขบขันเท่าใดนัก เนือ่ งจากการเล่นค�ำเกีย่ วข้องกับลักษณะที่
เฉพาะในทางไวยากรณ์ของแต่ละภาษา ตลอดจนระบบเสียงที่มีเอกลักษณ์ หากผู้อ่านไม่มี
ความรูท้ างภาษาดีพอก็อาจไม่เข้าใจ หรือหากผูอ้ า่ นทีม่ าจากวัฒนธรรมอืน่ หรือมาจากสังคม
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อืน่ ปราศจากความรูค้ วามเข้าใจในสิง่ เหล่านีก้ ค็ งเป็นการยากทีจ่ ะรูส้ กึ ตลกขบขันได้ เพราะ
ฉะนั้น กลวิธีการเล่นกับภาษา ที่แสดงอยู่ในรูปแบบของมุกตลกในเพจเขียบนั้นสะท้อนให้
เห็นว่าการท�ำความเข้าใจ การศึกษา หรือการเรียนรู้ภาษาใดนั้น ล้วนต้องอาศัยบริบททาง
สังคมและวัฒนธรรมเข้ามาประกอบเพื่อให้เข้าใจและความลุ่มลึกในภาษานั้นได้มากยิ่งขึ้น
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