
คําซ้อนภาษาไทยในวรรณกรรมสําหรับเด็กเร่ืองโดราเอมอน 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะคําซ้อนท่ีปรากฏอยู่ในวรรณกรรมสําหรับเด็กเรื่อง         

โดราเอมอน โดยผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลคําซ้อนจากวรรณกรรมสําหรับเด็กประเภทการ์ตูนเรื่อง          

โดราเอมอน  ของฟุจิโกะ และฟุจิโอะ ท่ีแปลเป็นภาษาไทย จํานวนท้ังสิ้น 45 เล่ม ท่ีตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 

2559 จากสํานักพิมพ์บริษัทดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) เท่าน้ัน  

ผลการวิจัยพบว่าในหนังสือการ์ตูนโดราเอมอน มีการใช้คําซ้อนใน ใน 5 ลักษณะ ดังน้ีคือ 1) 

คําซ้อน สองพยางค์   2) คําซ้อนสามพยางค์ 3) คําซ้อนสี่พยางค์   4) คําซ้อนห้าพยางค์  5) คําซ้อน

หกพยางค์  ท้ังน้ีคําซ้อนในลักษณะท่ี 1-4 น้ัน จะมีลักษณะท่ีเหมือนกับคําซ้อนในภาษาไทยท่ัวไป แต่

คําซ้อนในลักษณะท่ี 5 ซ่ึงเป็นคําซ้อน 6 พยางค์น้ันจะมีลักษณะของการนําคําซ้อนมาเรียงต่อกันเพ่ือ

เป็นการเน้นความหมายให้ชัดเจนข้ึน  

คําสําคัญ:, คําซ้อน,ประเภทคําซ้อน, โดราเอมอน  

  Abstract 
The purpose of this paper aims to study the Synonymus Compound Usage In 

Children Literatute “Doraemon” The study collected data from words from children 

for the genre of Doraemon   Of Fujiko and Fujio translated into Thai. A total of 45 

books published in 2016 from WPS Publishing Company (Thailand) only. 

The result of five types of information found that the use of synonymus 

compound in  styles : 1)  synonymus compound two syllables  2)  synonymus 

compound three syllables 3) synonymus compound four syllables   4)  synonymus 

compound five syllbales  5).synonymus compound 6 syllables.  However, the nested 

words in the manner 1-4 will have the same characteristics as the nested words in 

general Thai language. But the nested word in the 5th style, which is the 6-syllable 

nested word, will have the characteristics of stacking words together in order to 

emphasize the meaning more clearly. 
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บทนํา 
วรรณกรรมสําหรับเด็กเป็นหนังสือที่เขียนข้ึนเพ่ือให้เด็กอ่านหรือฟังอย่างเหมาะสมกับวัยของ

เด็ก โดยเน้ือหาสาระสอดคล้องกับความสนใจของเด็ก มีรูปเล่มสวยงามสะดุดตา และสามารถเลือก

อ่านได้ด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลิน วรรณกรรมสําหรับเด็กท่ีผู้ศึกษาสนใจศึกษาคือวรรณกรรม

สําหรับเด็กประเภทการ์ตูน หนังสือการ์ตูนคือรูปภาพหรือสัญลักษณ์ท่ีเกิดจากการวาด เพ่ือสร้างความ

ตลกขบขัน สื่อความหมายหรือล้อเลียนสังคม ซ่ึงอาจมีลักษณะเกินความจริง เพ่ือถ่ายทอดอารมณ์

หรือแสดงแนวคิดต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจการ์ตูนนอกจากจะเป็นเรื่องราว หรือกรอบสั้น ๆ ใน

หนังสือแล้ว ปัจจุบันการ์ตูนนิยมสร้างเป็นภาพเคลื่อนไหวเพ่ือให้เกิดความเข้า ใจมากข้ึน แต่สําหรับ

การ์ตูนท่ีนําเสนอเรื่องราวในหนังสือนิยมสร้างสําหรับการเรียนรู้ เพิ่มทักษะการอ่าน ไปในตัวได้ด้วย 

วรรณกรรมสําหรับเด็ก จัดได้ว่าเป็นสื่อท่ีไม่เคยล้าสมัยซ่ึงมีความสําคัญต่อการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของเด็กและส่งเสริมให้เด็กมีความเจริญงอกงามทางด้านสติปัญญา เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 

เพ่ือให้เด็กเป็นพลเมืองท่ีดีของประเทศ พร้อมท้ังให้ความบันเทิงควบคู่กันไปด้วย เน่ืองจากเด็กเป็นวัยท่ี

สนใจสิ่งต่างๆ รอบตัว โดยเฉพาะเร่ืองราวท่ีแปลกใหม่ วรรณกรรมจึงเป็นสื่ออย่างหน่ึงท่ีส่งเสริมความรู้ 

ความคิดและจินตนาการแก่เด็ก ย่ิงถ้าเด็กอ่านมาก ค้นคว้ามากเพียงใดความรู้ความคิดของเด็กก็จะ

กว้างไกลมากข้ึนเพียงน้ัน 

 ท้ังน้ี จันทรา ภู่เงิน. (2549) ได้กล่าวไว้ว่า “หนังสือการ์ตูนสําหรับเด็กจึงเป็นหนังสือท่ีมี

บทบาทและมีอิทธิพลในการถ่ายทอดค่านิยม วัฒนธรรม หรือเรื่องราวต่าง ๆ ท่ีเป็นความรู้ความบันเทิง

สู่เด็ก” 

ส่วน ประภา ลิมปรุ่งพัฒนกิจ  ( 2548:1) ได้กล่าวไว้ว่า “การแปลวรรณกรรมเด็กให้น่าอ่านน่ัน 

ผู้แปลต้องคํานึงถึงความหมายเหมาะสมของภาษา มีวิธีการถ่ายทอดภาษาอย่างศิลปะ โดยใช้สํานวน

ภาษาท่ีเป็นธรรมชาติให้อ่านเข้าใจได้ง่าย ต้องเลือกใช้คําท่ีชัดเจน เกิดภาพพจน์ เพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจ

ความหมายและได้รับอรรถรสเท่าต้นฉบับ การใช้คําซ้อนในงานแปลวรรณกรรมเด็กเป็นกลวิธีหน่ึงท่ีช่วย

สร้างความหมายให้ชัดเจน เน้นอารมณ์ ความรู้สึก สร้างสีสัน ภาพพจน์ และความสละสลวยของภาษา” 

ดังน้ันจึงทําให้ภาษาท่ีเกี่ยวข้องกับคําซ้อนในงานวรรณกรรมเด็กมีความน่าสนใจเป็นอย่างย่ิง 

          ในหนังสือวรรณกรรมสําหรับเด็กประเภทการ์ตูนของประเทศญี่ปุ่นเป็นหนังสือการ์ตูนท่ี

ได้รับความนิยม มีการจัดพิมพ์ การแต่งรูปภาพ การพิมพ์ภาษา สํานวน ท่ีตัวละครสื่อสารกันตามช่อง

ภาพ หนังสือการ์ตูนญ่ี ปุ่นท่ีได้รับความนิยมและติดใจคนไทยยาวนานคือหนังสือการ์ตูนเรื่อง          

“โดราเอมอน”  



หนังสือโดราเอมอนเป็นหนังสือท่ีม่ีการพิมพ์หลายคร้ังและภาษาสํานวน ของแต่ละครั้งพิมพ์มี

ลักษณะท่ีโดดเด่น ดังน้ันในวรรณกรรมโดราเอมอน ผู้แปลจําเป็นต้องใช้ความสามารถในการถ่ายทอด

ความหมายให้ถูกต้องและมีความเพลิดเพลิน โดยใช้กลวิธีการแปลท่ีเหมาะสม รวมท้ังให้ความสําคัญใน

การใช้ถ้อยคําที่เหมาะสมมีคุณภาพ สร้างความประทับใจ ให้ผู้อ่านเม่ือผู้อ่านอ่านงานวรรณกรรมโดราเอ

มอนที่ มุ่งหมายให้มีความสนุกสนานเพลิดเพลินมากกว่าการรับทราบความรู้ ผู้แปลจึงต้องแปล

วรรณกรรม       โดราเอมอนอย่างมีศีลปะในการเลือกใช้ถ้อยคําให้สื่อความหมายอย่างเหมาะสม การท่ี

ผู้แปลเลือกใช้ “คําซ้อน”ในงานวรรณกรรมโดราเอมอนน้ัน แสดงว่า “คําซ้อน”สามารถถ่ายทอด

ความหมายและอารมณ์และความรู้สึกจากภาษาอ่ืนท่ีผู้แปลถ่ายทอดมาได้  

ท้ังน้ีข้อสังเกตของผู้ศึกษาค้นคว้าเห็นว่าคําซ้อนในภาษาไทยมีปรากฏในวรรณกรรมไทยต้ัง

สมัยก่อนถึงปัจจุบัน และมีใช้อย่างต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ มีลักษณะเด่นประการหน่ึงของภาษาไทยที่ยังนิยม

ใช้กันอยู่มาถึงปัจจุบัน จึงเป็นเหตุให้ผู้ศึกษาค้นคว้าสนใจศึกษาถึงลักษณะการใช้คําซ้อนในงาน

วรรณกรรมเด็ก และอาจช่วยทําให้ผู้ใช้ภาษาไทยเห็นถึงคุณค่าและความสําคัญของคําซ้อนในภาษาไทย

อีกด้วย 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

เพ่ือศึกษาลักษณะการใช้คําซ้อนในวรรณกรรมสําหรับเด็กเรื่องโดราเอมอน 

 

ขอบเขตในการศึกษา 
 

งานศึกษาค้นคว้าในคร้ังน้ีผู้ศึกษามุ่งศึกษาเฉพาะคําซ้อนภาษาไทยในวรรณกรรมสําหรับเด็ก

ประเภทการ์ตูน โดยศึกษาจากเรื่อง โดราเอมอนของฟุจิโกะ และฟุจิโอะ จํานวนท้ังสิ้น 45 เล่ม       

ท่ีตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2559 จากสํานักพิมพ์บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) เท่าน้ัน  

การศึกษาค้นคว้าน้ี มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาลักษณะการใช้คําซ้อนในวรรณกรรมสําหรับเด็ก

เรื่องโดราเอมอน  ซ่ึงผู้ศึกษาได้ทําการศึกษาข้อมูลคําซ้อนในวรรณกรรมสําหรับเด็กเรื่องโดราเอมอน 

จํานวน 391  ข้อมูล โดยมีจํานวนสําคัญดังน้ี  

 
 
 
 



สรุปผลการศึกษาค้นคว้า  
การศึกษาคําซ้อนภาษาไทยในวรรณกรรมสําหรับเด็กเรื่อง “โดราเอมอน” ผู้ศึกษาได้เก็บ

ข้อมูลคําซ้อนจากหนังสือการ์ตูนโดราเอมอนจํานวน 45 เล่มได้พบจํานวนคําซ้อน 391 ข้อมูลผล

การศึกษาพบคําซ้อนใน 5 ลักษณะ ดังต่อไปน้ี 

1) คําซ้อนประเภท 2 พยางค์  

2) คําซ้อนประเภท 3 พยางค์  

3) คําซ้อนประเภท 4 พยางค์  

4) คําซ้อนประเภท 5 พยางค์  

5) คําซ้อนประเภท 6 พยางค์  

       จากการศึกษาวิเคราะห์สามารถสรุปผลการศึกษาค้นคว้าดังต่อไปน้ี 

1) คําซ้อนประเภท 2 พยางค์ 
     คําซ้อนประเภทท่ีมี 2 พยางค์ พบคําซ้อนเพ่ือเสียง และ คําซ้อนเพ่ือความหมาย 

1.1.1 คําซ้อนเพ่ือเสียงพบ เสียงพยัญชนะ และ เสียงสระ 

1.1.2 คําซ้อนเพ่ือความหมายพบ ความหมายเหมือน ความหมายคล้ายกัน และ

ความหมายตรงกันความหมาย 

ตัวอย่างคําซ้อนประเภท 2 พยางค์ 

   ตัวอย่างท่ี 1 “ถ้าเป็นบ้านใหญ่โตเป็นคฤหาสน์ละก็” (เล่มท่ี 5 หน้าท่ี 59 ) 

คําว่า ใหญ่โต พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน อธิบายไว้ว่า คําว่า  ใหญ่ หมายถึง ขนาด

โตกว่าหรือสําคัญกว่าเป็นต้นเม่ือเปรียบเทียบกัน โต (2556 1358) คําว่าโต หมายถึง ใหญ่ ขนาดไม่

เล็ก (2556: 418) 

ตัวอย่างท่ี 2 “เหรียญทองน้อยใหญ่จะไหลมาเทมาไม่ขาดเลยนะ” (เล่มท่ี 14 หน้าท่ี 26) 

คําว่า น้อยใหญ่  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน อธิบายไว้ว่าคําว่า   น้อยตรงกันข้ามกับ

มาก ไม่มาก ( 2542:612)  คําว่า    ใหญ่ขนาดโตกว่าหรือสําคัญกว่าเป็นต้นเม่ือเปรียบเทียบกัน โต 

ตัวอย่างท่ี 3 “เอาละยังไม่รู้ผลแพ้ชนะใช่ม้ัย” (เล่มท่ี 43 หน้าท่ี68 ) 

คําว่า แพ้ชนะ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน อธิบายไว้ว่า คําว่า แพ้ หมายถึงสู้ไม่ได้

ตรงกันข้ามกับชนะ (2556-859) 

             คําว่า ชนะ หมายถึงทําให้อีกฝ่ายแพ้( 2556-357) 

 

 



          2) คําซ้อนประเภท 3 พยางค์ 
                   คําซ้อนประเภท 3 พยางค์  พบ 1 ลักษณะเท่าน่ันคือ เป็นคําซ้อนท่ีมีความหมายเป็นไปใน 

           ทิศทางเดียวกัน 

ตัวอย่างคําซ้อนประเภท 3 พยางค์ 

ตัวอย่างท่ี 1 “พวกโง่งี่เง่า” (เล่มท่ี 9 หน้าท่ี 145) 
คําว่า โง่ง่ีเง่าคําว่า แปลกประหลาด พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้อธิบายไว้ว่า คํา

ว่า โง่ หมายถึง เขลา ไม่ฉลาด ไม่รู้ (2542:283) 

คําว่า งี่เง่า หมายถึง โง่มาก (2542 : 279) 

ตัวอย่างท่ี 2 “อะไรนะเล็กจ๋ิวหลิว” 

คําว่า เล็กจ๋ิวหลิว  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้อธิบายไว้ว่า คําว่าเล็ก หมายถึง มี

ขนาดย่อยกว่าเม่ือเทียบกัน มีขนาดไม่โต ( 2542: 1030) ส่วนคําว่า จ๋ิวหลิว หมายถึง เล็กมาก (2542: 

314) 

ตัวอย่างท่ี 3 “ห้องรกรุงรังไปหมดเลยแต่ก็ช่างมันเถอะ”(เล่มท่ี10 หน้าท่ี26) 

คําว่า รกรุงรัง พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้อธิบายไว้ว่า คําว่า รก หมายถึง ท่ี

กระจัดกระจายอยู่เกลื่อนกลาดไม่เป็นเรียบร้อย เช่น ท้ิงกระดาษไว้รกบ้าน ท่ีงอกหรือข้ึนรวมกันอยู่

อย่างยุ่งเหยิงไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย (2542: 921) 

 ส่วนคําว่า รุงรัง พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง อาการท่ีสิ่งเป็นเส้นยาว  ๆ 

พัวพันกันยุ่งยุ่มย่าม เช่น ขนยาวรุงรัง ผมเผ้ารุงรัง หนวดเครารุงรัง อาการท่ีสิ่งต่างๆ รวมกันอยู่อย่าง

ระเกะระกะหรือแยกกระจัดกระจายกันอย่างยุ่งเหยิง เช่น ห้องรกรุงรัง ( 2542:960) 

3) คําซ้อนประเภท 4 พยางค์ 
ข้อมูลคําซ้อนประเภท คําซ้อน 4 พยางค์ พบการใช้คําซ้อนใน  8 ลักษณะคือ 1) คําซ้อนท่ี มี

พยางค์ท่ี 1 กับพยางค์ท่ี 3 เหมือนกัน และพยางค์ ท่ี 2 กับพยางค์ท่ี 4 ซ้อนกัน  2) คําซ้อนท่ีเป็น

ประเภทสัมผัสกลาง  3)  คําซ้อน 4 พยางค์ท่ีแยกเป็น 1 กับท่ี 2 เสียงพยัญชนะเสียงเดียวกัน และ

เสียงพยางค์ ท่ี 3 กับ ท่ี 4 เสียงพยัญชนะเป็นเสียงเดียวกัน   4) คําซ้อน 4 พยางค์ท่ีแยกเป็น 1 กับท่ี 

2 เสียงพยัญชนะเสียงต่างกัน และเสียงพยางค์ ท่ี 3 กับ ท่ี 4 เสียงพยัญชนะเป็นเสียงต่างกัน   5) คํา

ซ้อน 4 พยางค์ท่ีแยกเป็น 1 กับท่ี 2 เหมือนกัน และเสียงพยางค์ ท่ี 3 กับ ท่ี 4 ทํานองเดียวกัน   6) 

ประเภทคําซ้อน 4 พยางค์ท่ี มีความหมายหมายเมื่ออยู่ครบ 4 พยางค์ 7 )  ประเภทเอาคําซํ้ามาซ้อน

กัน  8)คําซ้อนเพ่ือเสียงมาซ้อนคู่กันซ่ึงเป็นทิศทางเดียวกัน    9) คําซ้อนในลักษณะอุทานเสริมบท 

คําซ้อน 5 พยางค์ 



ตัวอย่างคําซ้อนประเภท 4 พยางค์ 

ตัวอย่างท่ี 1 “โอ้โหห้องสะอาดผิดหูผิดตาไปเลยลูก”  

พยางค์ท่ี 1 กับพยางค์ท่ี 3  คําว่า ผิด เป็นคําท่ีเหมือนกัน  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้

อธิบายไว้ว่าคําว่า ผิด ไม่ตรงกับความจริง   หรือทํากําหนดนิยมไว้ ไม่ถูกต่างไป  แปลกไป เช่น ของส่ิงน้ี

ผิดกับสิ่งน้ัน  เช่นหมายถึงไม่ถูกตามปกติด 

พยางค์ท่ี 2 หู กับพยางค์ท่ี 4 ตา เป็นคําท่ีมีความหมายซ้อนกัน มีความหมายว่า เป็นอวัยวะของ

คนหรือ สัตว์ 

คําว่า ผิดหูผิดตา พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้อธิบายไว้ว่าคําว่า ผิดหูผิดตา หมายถึง 

ผิดสังเกต ผิดแปลกจากเดิม (2542: 735) 

ตัวอย่างท่ี 2 “ไจแอนท์และซึเนโอะแลบล้ินปล้ินตาคุณครูเด๋ียวน้ี” 

 พยางค์ท่ี 2 และ พยางค์ท่ี 3 มีเสียงสระ /อิ/ และ เสียงวรรณยุกต์ 

                 พยางค์ท่ี 1 และ พยางค์ท่ี 3 เป็นคํากริยาในทิศทางเดียวกัน 

      คําว่า แลบ  (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2542-1042) หมายถึง  เหลื่อมหรือทําให้ 

    เหล่ือมออกจากท่ีเดิม มักใช้แก่ของแบนๆ) เช่นแขนเสื้อช้ันในแลบ แลบลิ้น 

               คําว่า ปลิ้น (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2542-679) หมายถึง กลับข้างในบางส่วนให้ 

    โผล่ออกมาเช่น ปลิ้นตา  

                คําว่า ลิ้น เป็นส่วนหน่ึงของอวัยวะ 

                คําว่า ตา เป็นส่วนหน่ึงของอวัยวะ 

                คําว่า แลบลิ้นและปลิ้นตา หมายถึง การแสดงอาการล้อเลียน (มักใช้แก่เด็ก) 

     ตัวอย่างท่ี 3 “ฉ ันน่ะเกลียดท่ีสุดเลยท่ีต้องทําอะไรหลบๆซ่อนๆแบบน้ี” (เล่มท่ี 24 หน้าท่ี147) 

     คําว่า หลบๆซ่อนๆ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานได้อธิบายไว้ว่า  

     คําว่า หลบ หมายถึง หลีก เลี่ยงไม่ให้พบ เลี่ยงไม่ให้ถูก เช่นหลบลูกปืน แอบ เช่น  หลบเข้าหลังตู้  

     (2554:1311) 

     คําว่า ซ่อน หมายถึง  ปิดมิดไม่ให้เห็น หลบไว้ในมุมท่ีลับตา (2554: 396) 

 

4) คําซ้อนประเภท 5 พยางค์  
 พบ 1 ลักษณะเท่าน่ันคือ เป็นคําซ้อนท่ีมีความหมายเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

ตัวอย่างคําซ้อนประเภท 5 พยางค์ 

 



ตัวอย่างท่ี 1 “น่าสมเพชทุเรศทุรัง โง่เขลาเบาปัญญาแถมรังแกคนอ่อนแอ” 

คําว่า คําว่า โง่เขลาเบาปัญญา พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานได้อธิบายไว้ว่า  

คําว่า โง่เขลา หมายถึง ไม่ฉลาด ไม่รู้ (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2542 :273) 

คํ า ว่ า  เบ าปัญญ า  หมาถึงห ย่อนความคิ ด  ห ย่อนส ติ ปัญญ า  (พจนานุกรมฉ บับ

ราชบัณฑิตยสถาน 2542:637) 

ตัวอย่างท่ี 2 “คุณครูไม่น่าถามอะไรไม่เข้าท่าเลย มีแต่ฉันคนเดียวที่ต้องอับอายขายข้ีหน้า” 
คําว่า อับอายขายขี้หน้า พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานได้อธิบายไว้ว่า  

คําว่า อาย หมายถึง รู้สึกกระดาก  รู้สึกขายหน้า พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2542: 

1365 ) 

คาํว่า ขายขี้หน้า หมายถึง อับอาย (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2542: 173) 

ตัวอย่างท่ี 3 “ของว่างเลิศหรูอลังการแบบน้ี เจ้าไจแอนท์คงไม่เคยเห็นแน่” (เล่มท่ี 33 

หน้าท่ี 71) 

คําว่า เลิศหรูอลังการ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานได้อธิบายไว้ว่า  

คําว่า เลิศ หมายถึง ยอดดีหรือยอดเย่ียมในทางใดทางหน่ึงเป็นพิเศษ  (พจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน 2542: 1035) 

คําว่า หรู หมายถึง สวยงาม ด้วยการรู้จักประดับตกแต่งเกินระหว่างปรกติธรรมดา เช่น

แต่งตัวสวยหรู จัดห้องเสียหรูหรา (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2542: 1268) 

คําว่า อลังการ หมายถึง การตกแต่ง การประดับ เครื่องตกแต่ง เครื่องประดับ งามด้วย

เครื่องประดับตกแต่ง (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2542:1337) 

 

5) คําซ้อน 6 พยางค์  
คําซ้อน 6 พยางค์ พบ 1 ลักษณะเท่าน่ันคือ เป็นคําซ้อนท่ีมีความหมายเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

ตัวอย่างคําซ้อนประเภท 6 พยางค์ 

ตัวอย่างท่ี 1 “เรื่องยุ่งเหยิงงี่เง่าบ้าบอแบบน้ีต้องอธิบายยังไงเขาถึงจะเข้าใจนะ” 

คําว่า ยุ่งเหยิง หมายถึง ยุ่งกันใหญ่ วุ่นวายไม่มีระเบียบ เช่นการการจลาจลทําให้บ้านเมืองยุ่ง

เหยิง (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2542:911) 

คําว่า งี่เง่า หมายถึง โง่มาก ( พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  2542: 279) 

คําว่า บ้า หมายถึง เสียสติ วิกลจริต สติฟ่ันเฟือน หลงใหลหรือมัวเมาในสิ่งน้ันๆ  จนผิปรกติ 

เช่นบ้ากาม บ้ายศ บ้าฟุตบอล( พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2542: 619) 



คําว่า บอ หมายถึง เกือบบ้า ใกล้จะเป็นบ้า ครึ่งบ้าครึ่งดี (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

2542: 610) 

ตัวอย่างท่ี 2 “น่าสมเพชทุเรศทุรัง โง่เขลาเบสปัญญาแถมรังแกคนอ่อนแอ” 

คําว่า สมเพช หมายถึง สงสรสลดใจ ควรได้รับความกรุณาเช่นเห็นคนอนาถาแล้วอวดสมเพช

ไม่ได้ มักใช้เข้าคู่กับคํา เวทนา เป็น สมเพชเวทนา  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2542: 1127 

คําว่า ทุเรศ หมายถึง  คําพุดแสดงความรู้สึกเม่ือประสบสิ่งท่ีขัดหู ขัดตาหรือเป็นท่ีน่าสมเพช

เป็นต้น พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2542: 536 

ตัวอย่างท่ี 3 “หมอน่ะเลือกท่ีรักมักท่ีชังคนไข้ได้ด้วยเรอะ?”(เล่มท่ี 20หน้าท่ี 32) 

            คาํว่า เลือกท่ีรักมักท่ีชัง  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานได้อธิบายไว้ว่า 

                    คําว่า เลือกท่ีรักมักท่ีชัง พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานได้อธิบายไว้ว่า ลําเอียง 

ท้ังน้ีการใช่คําซ้อนท้ัง 5 ประเภทของข้อมูล โดยมีการใช้คําซ้อนของผู้แปลท่ีเป็นไปตามแนว

ทางการใช้    คําซ้อนของนักวิชาการท่ีกําหนดไว้ 

สรุปอภิปรายผล  
จากการศึกษาวิเคราะห์ ผู้ศึกษาค้นพบคําซ้อนในหนังสือการ์ตูนโดราเอมอน ทําให้เข้าถึง

มุมมองในการใช้ภาษาของคนในสังคมกล่าวคือ 

การใช้คําในหนังสือการ์ตูนส่วนใหญ่จะเป็นภาษาท่ีเรียบง่ายเพ่ือให้เหมาะสมกับรุ่นวัยเด็ก แต่

ในส่วนหน่ึงของหนังสือการ์ตูนโดราเอมอน ผู้แปลมีการสอดแทรกคําซ้อนเข้ามาหนังสือการ์ตูน ทําให้

ผู้อ่านได้รับการเรียนรู้ภาษาโดยไม่รู้ตัว 

ท้ังน้ีการใช้คําซ้อนท่ีเป็นลักษณะสอดคล้องกัน การใช้คําซ้อนในหนังสือการ์ตูนโดราเอมอน

สอดคล้องกับการใช้คําซ้อนตามแนวคิด และทฤษฎีของนักวิชาการโดยท่ัวไป 

การใช้คําซ้อนในหนังสือการ์ตูนโดราเอมอน ยังมีการใช้วิธีซ้อนท่ีเป็นแบบใหม่การใช้คําซ้อนท่ี

มีการนําภาษาต่างประเทศมาคู่กัน  ซ่ึงผู้แปลภาษามีความเข้าใจในการใช้คําซ้อน จึงทําให้ผู้รับสารจาก

การอ่านหนังสือการ์ตูน รับรู้คําซ้อนแบบใหม่ได้ โดยนําความหมายเดิมจากราชบัณฑิตยสถานกําหนด

ไว้มาใช้ 

ข้อสังเกตจากการศึกษาการใช้คําซ้อนในหนังสือการ์ตูนโดรเอมอน ยังมีการใช้คําซ้อนแบบ 

การซ้อนคู่กัน  การใช้คําซ้อนแบบซ้อนคู่กัน พบในหนังสือการ์ตูนโดราเอมอนมีลักษณะท่ีเป็น คําซ้อน

มารวมกัน มีความหมายเหมือนกันเป็นการใช้คําซ้อนของผู้แปล ท้ังน้ีพบว่าวิธีการใช้คําซ้อนในลักษณะ

ดังกล่าว อาจเป็นผลจากปริบทในข้อความ และเพื่อเน้นความหมาย ถึงผู้อ่าน เช่น ข้อความที่ว่า “มี

อย่างท่ีไหน รวมหัวกันรังแกโนบิตะข้ีแย อ่อนแอ ข้ีขลาดตาขาวได้ลงคอ” และข้อความท่ีว่า  “เรื่อง



เดือดร้อนใจ ความทุกข์ทรมาน ความโกรธ เจอหลายเรื่องๆเข้าไปทุกวัน แถมไม่มีระบายก็เลยสะสม ”   

และข้อความท่ีว่า  “เรื่องยุ่งเหยิงงี่เง่าบ้าบอแบบน้ีต้องอธิบายยังไงเขาถึงจะเข้าใจนะ”  เป็นต้น ท้ังน้ี

เป็นการนําคําซ้อนหลายๆคู่ มาซ้อนกันให้เป็นความหมายท่ีชัดเจน เน้นให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกของ

ตัวละครท่ีมากข้ึน ซ่ึงผู้แปลอาจต้องการท่ีจะเน้นความหมายของข้อความท่ีตัวละครในหนังสือการ์ตูน

โดราเอมอนกล่าวมาและเหมาสมกับการสนทนาและเพื่อความสนุกสานมากข้ึน 
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