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การตั้งช่ือเรื่องนวนิยายของวัตตราและกานติมา 

The Novel Naming by Wattra and Kantima 

อภิญญา   เคนนาสิงห์ 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาการต้ังช่ือนวนิยายของนักประพันธ์ นามปากกาวัตตรา และกานติมา จาก
ผลงานท่ีตีพิมพ์ต้ังแต่ปี 2545-2560 จํานวน 45 เรื่อง ในนามปากกาวัตตราจํานวน31 เรื่อง นามปากกา กานติ
มา จํานวน 14 เรื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาโครงสร้างทางภาษาในระดับพยางค์และระดับคํา 2) 
ศึกษากลวิธีในการต้ังช่ือเรื่องนวนิยาย โดยใช้ 3 กลวิธีหลัก คือ กลวิธีทางด้านเสียง กลวิธีทางด้านคํา กลวิธี
ทางด้านการเรียบเรียง   

ผลการวิจัยพบว่ามีการต้ังช่ือนวนิยายจํานวนพยางค์มากท่ีสุดคือ 9 พยางค์ จํานวน 1 เรื่อง   จํานวน

พยางค์ 4 พยางค์ มีมากท่ีสุดเป็นอันดับหน่ึง คือมี 16 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 35.56 รองลงมาคือ 5 พยางค์ 

จํานวน 13 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 28.89 ในระดับคํามีการต้ังช่ือจํานวน 3 คํามากเป็นอันดับหน่ึง คือจํานวน 18 

เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมาคือจํานวน 2 คํา มี 16 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 35.56 ส่วนในด้านกลวิธีในการ

ต้ังช่ือเรื่องนวนิยายท่ีปรากฏเด่นชัด เป็นกลวิธีด้านคํา มีการต้ังช่ือเรื่องโดยใช้คํานามเป็นคําหลักของช่ือเรื่อง 

พบจํานวน 37 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 82.22 การใช้คําชนิดต่างๆ  พบจํานวน 8 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 17.78  

ส่วนกลวิธีทางด้านการเรียบเรียงน้ัน กลวิธีการต้ังช่ือเรื่องให้เด่นแปลกน่าท่ึง  มีจํานวนมากที่สุดคือ 12 เรื่อง ท่ี

รองลงมาคือ การต้ังช่ือเรื่องให้มีลักษณะเปรียบเทียบเปรียบเปรยแสดงความหมายโดยนัย  มีจํานวน 10 เรื่อง  
 

คําสําคัญ:  การต้ังช่ือเรื่อง, ช่ือเรื่องนวนิยาย,วัตตรา,กานติมา 

Abstract 

This study is a study of the naming of novels by  Author, pseudonyms , Wattra and 

Kantima from 45 published works from 2002-2017 . In the name of Wattra, 31 title  of 

Kantima pen name is 14 title. With the objectives of 1) Study the language structure at the 

syllable and word level   2) Study tactics for naming the novel by using 3 main tactics : 

Sound tactics Word tactics  Tactics for compilation 

 The research found that the naming of the most of syllables is 9 syllables, with the 

1title, the number of  4 syllables, are  the most , 16 titles, representing 35.56 percent, 
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followed by 5 syllables, 13 title. 28.89 percent. At the word level, there are 3 words, the 

number one, 18 title , representing 4 0  percent. Followed by 2 words. There are 16 title, 

representing 3 5 . 5 6  percent .  In the tactics that appear prominently is using nouns as 

keywords of the title, found in 37 title, accounting for 82.22 percent. Using different types of 

words, found 8 title, representing 17.78 percent 

 As for the compilation tactics.  Tactics for naming strange and remarkable  is the 

highest  1 2  title. Followed by the naming of the subject to be comparatively comparable, 

expressing the meaning of the meaning,   10 title. 

Keywords:  The tactics for naming , novelists, Wattra , Kantima 

ความสําคัญของการศึกษา  

ในสังคมปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นวงการใดก็ตาม อัตราการแข่งขันในการช่วงชิงลูกค้ามีค่อนข้างสูง สิ่งใดท่ี

จะทําให้ผู้คนสนใจในสินค้า ในย่ีห้อของตนน้ัน ฝ่ายการตลาดและการสร้างสื่อต้องผนึกกําลัง ใช้สติปัญญาใน

การสร้างความน่าสนใจ ให้กับสินค้าของตนแทบท้ังสิ้น ในแวดวงวรรณกรรมก็เช่นกัน ผู้สร้างสรรค์ผลงานก็

ต้องการให้ผู้คนให้ความสนใจผลงานของตนเอง  การต้ังช่ือนวนิยายนับเป็นสิ่งแรกท่ีท้ังผู้สร้างสรรค์ และ

ผู้สนใจผลงานให้ความสําคัญ กับผลงานแต่ละช้ิน แม้จะเป็นงานจินตนาการเพ่ือความสุขของผู้อ่าน ผู้สร้าง

ผลงานก็ต้องมีกลยุทธในการต้ังช่ือ เพ่ือดึงดูดความสนใจของผู้อ่านให้เกิดความสนใจใคร่รู้ว่าเน้ือหาภายใต้ช่ือ

น้ันๆเป็นอย่างไร และจูงใจให้เกิดการสนับสนุนผลงานของผู้สร้างงาน เป็นการเพ่ิมยอดจําหน่าย และทําให้

การตลาดประสบผลสําเร็จ 

การศึกษาการต้ังช่ือเรื่องนวนิยายของวัตตราและกานติมาน้ัน ด้วยเพราะผู้ศึกษาเห็นว่า ปัจจุบันน้ี     

นวนิยายถือว่าเป็นวรรณกรรมท่ีมีความสําคัญอย่างหน่ึง ต่อผู้ท่ีมีความสนใจในการแสวงหาความสุข ความ

สนุกสนานให้กับตนเอง ดังท่ี  บุญเหลือ  เทพยสุวรรณ (2539: 67) ได้กล่าวไว้ว่า “ในสมัยปัจจุบัน การอ่าน   

นวนิยายเป็นสิ่งท่ีมนุษย์ท่ัวไปท่ีอ่านหนังสือออกทํากันเป็นปกติ” ไม่ว่าผู้อ่านจะสนใจนวนิยายแนวใดก็ล้วนให้

ประโยชน์ในเบ้ืองต้นคือความสนุกสนาน และในงานแต่ละเรื่องก็มีความสําคัญอ่ืนๆอีกแทบท้ังสิ้น ดังท่ีเกศิณี  

จุฑาวิจิตร (2557:207) ได้กล่าวถึงความสําคัญของนวนิยายว่า มีคุณค่าต่อบุคคล และสังคมในด้านต่างๆอีก

อย่างน้อย 4 ประการ น่ันคือ 1) การบันทึกความทรงจําของสังคม 2) การสะท้อนวิถีชีวิตและโลกทัศน์ของคน

กลุ่มต่าง ๆ ในสังคม   3) การให้สติและข้อคิด 4) การสร้างภาพลักษณ์ เชิดชูและธํารงรักษาไว้ซ่ึงระบบคุณค่า

บางประการ 



3 
 

การอ่านนวนิยายนอกเหนือไปจากการแสวงหาความสุขส่วนตัวเป็นเบ้ืองต้นแล้วยังพบว่า มีผู้ท่ีสนใจ

อ่านนวนิยายจํานวนไม่น้อยที่อ่านแบบเพ่งเล็งถึงการศึกษาหาความรู้จากการอ่าน นับต้ังแต่การต้ังช่ือเรื่อง   

นวนิยายว่ามีการใช้ภาษาและมีกลวิธีอย่างไร การสร้างโครงเรื่อง การสร้างตัวละคร การสร้างเหตุการณ์ต่างๆ 

การสอดแทรกสาระความรู้ รวมถึงการใช้วรรณศิลป์ในการสร้างสรรค์ผลงาน ซ่ึงนักประพันธ์แต่ละคนก็มีกลวิธี

ในการสร้างสรรค์ผลงานที่แตกต่างกัน 

ช่ือเรื่องถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของงานวรรณกรรมทุกประเภท  ดังท่ี ชลอ  รอดลอย (2544: 30)  ได้
กล่าวไว้ว่า “ช่ือเรื่องสําคัญมากท่ีสุด เพราะเป็นคําหรือข้อความแรก ท่ีผู้อ่านมองเห็น เพราะการต้ังช่ือเรื่อง
น่ีเอง จะเป็นตอนที่กระทบใจผู้อ่าน ทําให้ผู้อ่านต้องติดตามเน้ือหาต่อไป”      

นอกจากคํากล่าวของผู้ทรงคุณวุฒิท่ีว่าช่ือเรื่องน้ันสําคัญมากท่ีสุดแล้ว  ยังพบว่า ช่ือเรื่องเหมือนประตู
บานแรกที่จะดึงสายตาและความสนใจของผู้อ่านให้อยากมองเข้าไปถึงภายในเน้ืองาน หรือช่ือเรื่องคือสิ่งแรกท่ี
จะโน้มน้าวใจผู้อ่านให้สนใจใคร่อยากอ่านนวนิยายเรื่องน้ันๆ  หรือในด้านการตลาด ช่ือเรื่องนับเป็นจุดขายท่ี
สําคัญประการแรกท่ีทางสํานักพิมพ์คํานึงถึง และน่าจะเป็นสิ่งสําคัญมากที่สุดในขบวนการทํางานของนัก
ประพันธ์ด้วย ดังท่ี “ไพลิน  รุ้งรัตน์” นักวิจารณ์วรรณกรรมระดับแถวหน้า และศิลปินแห่งชาติ สาขา
วรรณศิลป์ ประจําปี 2557 ได้กล่าวถึงการต้ังช่ือเรื่องนวนิยายของ “กฤษณา  อโศกสิน” นักประพันธ์เรืองนาม 
ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ปี พ .ศ .2531  (2546:  78) ไว้ว่า “คุณสุกัญญาทําให้นามปากกาทุก
นามปากกาจรดอยู่ในใจของนักอ่านนักเขียนต้ังแต่แรกเห็น ความประณีตพิถีพิถันต้ังแต่แรกเริ่ม เห็นได้จากการ
ต้ังช่ือ ช่ือเรื่องของเธอมักปรากฏในลักษณะ ภาพพจน์ ในหลายรูปแบบบางครั้งก็ให้ความรู้สึกย่ิงใหญ่อลังการ 
ราวกับว่าออกจะเกินไปกว่าสิ่งท่ีเป็นอยู่จริง แต่ก็กินใจลึกซ้ึงนัก” 

นอกจากน้ีช่ือเรื่องยัง อาจทําให้ผู้อ่านอยากค้นหารายละเอียดถึงที่มาท่ีไปของการต้ังช่ือเรื่องนวนิยาย  
ดังเช่นท่ี “กฤษณา  อโศกสิน” ได้ให้สัมภาษณ์ถึงเคล็ดลับการต้ังช่ือเรื่องไว้ (2546: 78-80) ว่า การได้เน้ือหา
ของเรื่องแล้วมาต้ังช่ือในภายหลังเป็นเรื่องท่ีลําบากในอันท่ีจะสรรหาช่ือให้เข้ากับเน้ือเรื่อง แต่การท่ีคิดช่ือเรื่อง
ได้ก่อนแล้วหาเน้ือเรื่องท่ีเข้ากับช่ือเป็นเรื่องไม่ยากนัก การต้ังช่ือเร่ืองบางครั้งก็ใช้เวลาส้ันๆ แต่บางเรื่องใช้
เวลานานนับเดือน เพราะไม่ต้องการให้ซํ้ากับใคร หากทราบก็จะเลี่ยงทันที   

ด้วยเหตุท่ีการต้ังช่ือเรื่องนวนิยายของนักประพันธ์ท้ังหลาย เป็นกระบวนการทํางานท่ีน่าศึกษา  ดังน้ันผู้
ศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการต้ังช่ือเรื่องนวนิยาย ของนักประพันธ์นามปากกา วัตตรา และนามปากกา 
กานติมา ซ่ึงเป็นนักประพันธ์คนเดียวกันท่ีสร้างสรรค์ผลงานโดยแยกนามปากกา และแนวของงานเขียนไว้อย่าง
ชัดเจน โดยนามปากกา “วัตตรา” ใช้ในการสร้างสรรค์งานวรรณกรรมนวนิยายแนวรักสนุกสนาน (Romantic 
Comedy) ส่วนนามปากกา “กานติมา” ใช้ในการสร้างสรรค์งานแนวสะท้อนชีวิตรักชีวิตครอบครัว (Drama) 
เหตุผลหลักท่ีผู้ศึกษามีความสนใจท่ีจะศึกษาการต้ังช่ือเรื่องนวนิยายของวัตตราและกานติมามีดังน้ี 1) นัก
ประพันธ์มีผลงานท่ีมีการต้ังช่ือเรื่องนวนิยายหลายพยางค์อยู่จํานวนมาก และในแง่ของการใช้ภาษาก็มีรูปแบบ
ในการวางหน้าท่ีของคําแปลกไปจากนักเขียนท่ีเขียนงานในแนวเดียวกัน ตัวอย่างผลงานในนามปากกา “วัต
ตรา” เช่น ก๊วนคานทองกับแก๊งพ่อปลาไหล , ณ วันท่ีฟ้าเช่ือมดาว , ผมไม่อยากเป็นสายลับ , พระจันทร์สีรุ้ง 
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ในนามปากกา “กานติมา” เช่น โบต๋ันกลีบสุดท้าย , ร่ายริษยา , ทะเลสาบนกกาเหว่า , บัลลังก์หงส์ เป็นต้น 2) 
เป็นนักประพันธ์ท่ีมีการทํางานมาอย่างต่อเน่ืองตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี โดยมีผลงานจํานวนมากท่ีถูกนําไป
สร้างเป็นละครโทรทัศน์ทางช่อง7 ท้ัง 2 นามปากกา เช่นเรื่อง ทะเลสาบนกกาเหว่า (กานติมา), บัลลังก์หงส์ 
(กานติมา) , ฉันทนาสามช่า (วัตตรา) ฯลฯ และทางช่อง 3 เช่น พระจันทร์สีรุ้ง (วัตตรา) , บอด้ีการ์ดแดดเดียว 
(วัตตรา) , ร่ายริษยา (กานติมา) ฯลฯ และ 3) เป็นนักประพันธ์ท่ียังไม่มีผู้วิจัยผลงานมาก่อน 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา  

  1) เพ่ือศึกษาโครงสร้างภาษาที่ใช้ในการต้ังช่ือเรื่องนวนิยายของวัตตราและกานติมา   

  2) เพ่ือศึกษากลวิธีการต้ังช่ือเรื่องนวนิยายของวัตตราและกานติมา  

 
ขอบเขตการศึกษา  

รวบรวมรายช่ือผลงานนวนิยายท่ีตีพิมพ์เป็นหนังสือเล่มนับต้ังแต่ปีพ.ศ.2545-2560 จํานวน 45 เรื่อง 

ด้วยเหตุผลท่ีว่าผลงานนวนิยายของนักประพันธ์เร่ิมต้นปรากฎในสื่อสมัยใหม่นับต้ังแต่ปี2545 โดยแยกผลงาน

ในนามปากกาวัตตราได้จํานวน31 เรื่อง นามปากกา กานติมา จํานวน 14 เรื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) 

ศึกษาโครงสร้างทางภาษาในระดับพยางค์ และระดับคํา 2) ศึกษากลวิธีในการต้ังช่ือเร่ืองนวนิยาย โดยใช้ 3 

กลวิธีหลัก คือ กลวิธีทางด้านเสียง กลวิธีทางด้านคํา กลวิธีทางด้านการเรียบเรียง   

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  

  1) ทําให้ทราบถึงโครงสร้างภาษาที่ใช้ในการต้ังช่ือเรื่องนวนิยายของวัตตราและกานติมา 

  2) ทําให้ทราบถึงกลวิธีในการต้ังช่ือเรื่องนวนิยายของวัตตราและกานติมา  

ผลการศึกษา 

ในการวิเคราะห์โครงสร้างทางภาษาในงานวิจัยครั้งน้ี ผู้ศึกษาใช้เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับโครงสร้าง
ภาษาไทย ท้ังในเรื่องของพยางค์ และคํา ตามขอบเขตการศึกษาที่วางไว้ โดยยึดถือพระยาอุปกิตศิลปสาร 
(2533) , บรรจบ  พันธุเมธา (2559) , นววรรณ  พันธุเมธา (2559) , กาญจนา  นาคสกุล (2556) เป็นหลักใน
การวิเคราะห์โครงสร้างทางภาษา และ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ.2554  (ราชบัณฑิตยสถาน, 
2556) เพ่ืออธิบายความหมายของช่ือเรื่องนวนิยายของวัตตราและกานติมา 

โครงสร้างระดับพยางค์  ผลการศึกษาพบว่าการต้ังช่ือเรื่องนวนิยายของวัตตราและกานติมาน้ัน ผู้

ศึกษาพบว่า ผู้ประพันธ์มีการต้ังช่ือเรื่องท้ังแบบน้อยพยางค์และหลายพยางค์  มีการใช้ภาษาสมัยใหม่ ใช้คําท่ี

ต้องตีความ และใช้คําต่างชนิด ต่างความหมายมาวางเรียงกันเป็นช่ือเรื่องนวนิยาย ท่ีได้ความหมายท้ังโดยตรง 

ความหมายที่มีนัย และมีนํ้าเสียงในช่ือเรื่องแต่ละช่ือ อันเกิดจากการใช้คําต่างๆ  เพ่ือให้ตรงตามวัตถุประสงค์

ของผู้ประพันธ์ท่ีต้องการสื่อถึงผู้อ่าน เป็นการบ่งบอกทิศทางของเรื่องน้ันๆ  
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ผลการศึกษาพบว่ามีการต้ังช่ือนวนิยายจํานวนพยางค์เป็นดังน้ี 
  จํานวนพยางค์มากท่ีสุดคือ 9 พยางค์ มี 1 เร่ือง    
  จํานวนพยางค์ 4 พยางค์  มีมากท่ีสุดเป็นอันดับหน่ึง  มี 16 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 35.56  
  จํานวนพยางค์  5 พยางค์ รองลงมาคือ จํานวน 13 เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 28.89  
จากการวิเคราะห์การจําแนกพยางค์เป็น พยางค์ตาย พบว่าการต้ังช่ือเรื่องนวนิยายของวัตตราและกาน

ติมาน้ัน ไม่ว่าจะเป็นช่ือเรื่องน้อยพยางค์ หรือช่ือเรื่องมากพยางค์  ก็มีโครงสร้างท่ีประกอบด้วย พยางค์เป็น ใน
สัดส่วนท่ีมากกว่าการใช้พยางค์ตาย  ซ่ึงลักษณะของพยางค์เป็นน้ัน ประสมสระเสียงยาวและมีตัวสะกดท่ี
มากกว่า ซ่ึงทําให้การอ่านออกเสียงพยางค์น้ันๆมีความนุ่มนวลและลื่นไหลฟังไม่สะดุดหู  

โครงสร้างระดับระดับคํา  ในการศึกษาโครงสร้างในระดับคํา ผู้ศึกษาจึงจะแยกชนิดของคําท่ีปรากฏใน
ช่ือเรื่องนวนิยายของวัตตราและกานติมา แต่ละช่ือตามหลักภาษาไทย ของ พระยาอุปกิตศิลปสาร (2533) 
รวมถึงบอกลักษณะคําเป็น-คําตาย อันเป็นท่ีมาของการทําให้ช่ือเรื่องมีนํ้าเสียงในการอ่าน   และแปล
ความหมายแต่ละคําตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ.2554   (2556)  

ในการศึกษาการต้ังช่ือเรื่องนวนิยายของ วัตตราและกานติมา จํานวน 45 เร่ือง ในระดับคําน้ีผู้ศึกษา 
จําแนกคําตามแบบ พจนานุกรม คําศัพท์ต่างประเทศท่ีใช้คําไทยแทนได้ ฉบับราชบัญฑิตยสถาน 2549 , 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554  , พจนานุกรมคําใหม่ฉบับราชบัณฑิตยสถานเล่ม1-2 พ.ศ. 
2557    โดยคัดลอกความหมายท่ีใกล้เคียงกับความหมายในช่ือเรื่องและเน้ือเรื่องที่ศึกษามาจากนวนิยาย   

  จากการวิเคราะห์โครงสร้างในระดับคํา ใน 7 ลักษณะดังน้ี 
  1.ช่ือเร่ือง 1 คํา พบจํานวน 1 เรื่อง 
  2.ช่ือเร่ือง 2 คํา พบจํานวน 18 เรื่อง 
  3.ช่ือเร่ือง 3 คํา  พบจํานวน 16 เรื่อง 
  4.ช่ือเร่ือง 4 คํา  พบจํานวน  4 เรื่อง 
  5.ช่ือเร่ือง 5 คํา  พบจํานวน  3 เรื่อง 
  6.ช่ือเร่ือง 6 คํา  พบจํานวน  1 เรื่อง 
  7.ช่ือเร่ือง 7 คํา  พบจํานวน  2 เรื่อง 
จากการศึกษาพบว่าการต้ังช่ือเร่ืองนวนิยายในระดับคําของวัตตราและกานติมา ท่ีนิยมมากที่สุดคือการ

ต้ังช่ือจํานวน 2 คํา  มี 18 เรื่อง รองลงมาคือจํานวน 3 คํา มี 16   
กลวิธีในการตั้งช่ือเรื่อง จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการต้ังช่ือหลายผลงาน ซ่ึงมีผู้วิจัยไว้อย่าง

น่าสนใจ  และเก่ียวข้องกับการศึกษาค้นคว้าครั้งน้ี ผู้ศึกษาพบแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการศกึษากลวิธีในการต้ัง

ช่ือเรื่องนวนิยายของวัตตราและกานติมา ดังน้ีคือ  

กลวิธีทางด้านเสียง การต้ังช่ือนวนิยายท่ีมีความโดดเด่นทางด้านเสียง จะเป็นท่ีสะดุดหูหรือสร้างความ
สนใจให้กับผู้อ่าน ซ่ึงเสียงพยัญชนะ  เสียงสระ และเสียงวรรณยุกต์น้ันมีคุณสมบัติในตัวเองท่ีเม่ือประสมหน่วย
เสียงท่ีแปลกก็กลายเป็นคําท่ีแปลกและน่าจดจํา 
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จากการศึกษาพบว่า การต้ังช่ือนวนิยายของ วัตตราและกานติมาน้ันมีความน่าสนใจดังน้ี 
  -เสียงพยัญชนะคล้องจองกัน เช่น 
  ก๊วนกามเทพ มีเสียงพยัญชนะคล้องจองกันคือ ก๊วน – กาม  เสียงพยัญชนะต้น  /k/ 
  รอยรักกามเทพ มีเสียงพยัญชนะคล้องจองกันคือ รอย – รัก   เสียงพยัญชนะต้น  /r/ 
  เจ้าสาวสวมรอยรัก มีเสียงพยัญชนะคล้องจองกัน 1 คือ สาว – สวม   เสียงพยัญชนะต้น  /s/ 
                                 2 คือ รอย - รัก     เสียงพยัญชนะต้น  /r/
  -มีเสียงสัมผัส เช่น 
  กอดเธอไว้ให้ใจอุ่นรัก  เสียงสระสัมผัสกันคือ ไว้–ให้–ใจ  /a/ ท่ีมีเสียงพยัญชนะท้าย/j/    
  มายานํ้าผึ้ง เสียงสระคล้องจองคือ มา-ยา  /a:/ (สระเด่ียว เสียงยาว) 
  ภารกิจพิชิตดอกเลา เสียงสระคล้องจองกันคือ สระอิ /i/ และเสียงสะกดแม่กด /d/  
     คล้องจองกันคือ ภารกิจ พิชิต 
  สื่อรักจากฟากฟ้า  เสียงพยัญชนะต้น ฟาก  ฟ้า คล้องจองเสียง /f/  
     เสียงสระคล้องจองกันคือ สระอา /a:/   
     เสียงตัวสะกดแม่กก /k/ คล้องจองกัน คือ จาก ฟาก   
กลวิธีในการใช้คํา จากการศึกษาพบว่ามีกลวิธีในการใช้คําต่างๆดังน้ี 

 - การใช้คําท่ีบอกบทบาทของตัวละครเอก เช่น 
  สะใภ้เจ้าสัว บ่งบอกให้รู้ว่าตัวละครเอกเป็นสะใภ้ของเจ้าสัว 
  สะใภ้พญายม ตัวละครเอกเป็นสะใภ้    
  สะใภ้ลําซ่ิง จากเน้ือเรื่องบอกให้รู้ว่านางเอกเป็นสะใภ้ของคณะหมอลําซ่ิง 
  บอด้ีการ์ดแดดเดียว บอกให้รู้ว่าตัวละครเอกเป็นบอด้ีการ์ด 
  สายลับสะบัดช่อ บอกให้รู้ว่าตัวละครเอกเป็นสายลับ 
  เจ้าสาวสวมรอยรัก ตัวละครเอกเป็นคนท่ีมาสวมรอยเป็นเจ้าสาว 

   ฯลฯ 
 - การใช้คําท่ีบ่งบอกจํานวนของตัวละครเด่น เช่น 

  ก๊วนกามเทพ ก๊วน (น,ปาก) กลุ่มคนท่ีสนิทสนม (ต้องมีมากกว่า2) 
  ก๊วนคานทองกับแก๊งพ่อปลาไหล   ก๊วน (1) แก๊ง (ปาก) น. กลุ่มคนที่ต้ังเป็นก๊ก 
  เป็นเหล่า สามารถบอกได้ว่ามีคนมากกว่า2คน  
  สามทหารเสือกับคุณหนูดอกฟ้า ตัวละครเด่นของเรื่อง มีท้ัง3ทหารเสือและคุณหนู 
    ฯลฯ 
  -การใช้คําท่ีบ่งบอกหน้าท่ีตัวละคร เช่น 
  ก๊วนกามเทพ  คนก๊วนน้ีทําหน้าท่ีเป็นกามเทพ 
  รอยรักกามเทพ ร่องรอยความรักน้ีเป็นการกําหนดเป็นหน้าท่ีของกามเทพ 
  บาปกามเทพ เหตุร้ายๆท่ีเกิดข้ึนกับตัวละครเอก เป็นเพราะการกระทําของกามเทพ 
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  ภารกิจพิชิตดอกเลา สามารถบอกได้ว่าตัวละครเอกต้องมีหน้าท่ีทําภารกิจใดๆ 
    ฯลฯ 
การต้ังช่ือโดยการใช้คําท่ีบ่งบอกบทบาทหน้าท่ีของตัวละครในเรื่อง ก็เป็นอีกกลวิธีหน่ึงท่ีช่วยให้ผู้อ่าน

คาดคะเนเร่ืองราวได้ในเบ้ืองต้น 
  -การใช้คําท่ีบ่งบอกลักษณะนิสัยตัวละคร เช่น 
  นางร้ายซัมเมอร์  นางเอกคนน้ีต้องไม่ใช่คนเงียบๆเรียบร้อย น่าจะร้ายถึงข้ันเป็นนางร้ายได้ 
  ภารกิจพิชิตดอกเลา ดอกเลาหมายถึงสีผมท่ีมีขาวแซมแสดงว่าผู้สูงวัยมีบทบาทสําคัญในเรื่อง 
  แม่ยายคงกระพัน ตัวละครเอกหนังเหนียว คงทน หรือเก่ง ยากจะเอาชนะได้ 
  มังกรแก้มแดง การใช้คําว่าแก้มแดงเหมือนเป็นการบอกลักษณะของคนรักสวย 
    ฯลฯ 
การใช้คําบางคําทําให้ผู้อ่านสามารถคาดเดาได้ว่าตัวเอกของเรื่องจะเป็นกลุ่ม เป็นก๊วน เป็นแก๊ง หรือ

เป็นคนประเภทไหน ลักษณะ นิสัยเป็นเช่นไร ได้เช่นกัน 
  -การใช้คําทับศัพท์ เป็นการใช้คําภาษาอังกฤษที่คนส่วนใหญ่รู้ความหมายอยู่แล้ว เช่น 
  มาดามทุ่งอีกแร้ง  มาดาม (Madam) หมายถึง คุณผู้หญิง , นายหญิง 
   นางร้ายซัมเมอร์  ซัมเมอร์ (Summer) หมายถึง ฤดูร้อน 
  บอด้ีการ์ดแดดเดียว บอด้ีการ์ด (Bodyguard) หมายถึงผู้คุ้มกัน ผู้อารักขา 
การใช้คําแทนภาษาต่างประเทศของนวนิยายไทย ส่วนใหญ่มักจะเป็นคําศัพท์ท่ีผู้คนท่ัวไปรู้ความหมาย

เป็นพ้ืนฐาน และเป็นศัพท์เฉพาะที่ไม่ได้มีความหมายเป็นหลายอย่าง  
กลวิธีทางด้านการเรียบเรียง  เป็นวิธีหน่ึงท่ีทําให้ช่ือเรื่องนวนิยายมีความน่าสนใจ ผู้ศึกษาพบว่าวัตตรา 

และกานติมา มีกลวิธีในการเรียบเรียงดังน้ี 
1. การใช้คํานาม นําหน้าช่ือ ทําให้เกิดการตีความช่ือเรื่องได้ง่าย และน่าจดจํา  เพราะคํานามเหล่าน้ันมักเป็น
คําหลักของช่ือเรื่อง เช่น  

   สะใภ้น เจ้าสัว  สะใภ้น พญายม  สะใภ้น ลําซ่ิง 
   แม่ยายน คงกระพัน เจ้าสาวน สวมรอยรัก มงกุฎน นํ้าค้าง 
   แม่ยกน   พระจันทร์น สีรุ้ง  รุ้งน ร้าว 
   ก๊วนน กามเทพ     กรงน กาเหว่า    เจ้าสาวน สวมรอยรัก   
   ไฟน พ่ายนํ้า  ลูกไม้น เปลี่ยนสี  สายลับน สะบัดช่อ 
   พ่อม่ายน เน้ือทอง เลือดน รักกบฏหัวใจ นางน ร้ายซัมเมอร์ 
   บอด้ีการ์ดน แดดเดียว มาดามน ทุ่งอีแร้ง  รอยน รักกามเทพ 
   หงสน์ ไพร  มังกรน แก้มแดง  วิมานน เล่ห์ 
   ปีกน รักห่มฝัน  ทะเลสาบน นกกาเหว่า บัลลังก์น หงส์ 
   มายาน นํ้าผึ้ง  เพลิงนภุมริน  บาปน กามเทพ 
   ฉันทนาน สามช่า  สื่อน รักจากฟากฟ้า ตะวันน อาบดาว 
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   รหัสน ลับสมปองน้องสมชาย   นํ้าค้างน กลางตะวัน 
   ก๊วนน คานทองกับแก๊งพ่อปลาไหล     โบต๋ันน กลีบสุดท้าย 
จากการศึกษาพบว่ากลวิธีการใช้คํานามนําหน้าช่ือน้ันมีจํานวนถึง 37 เรื่องจากจํานวนท้ังหมด 45 เรื่อง 

คิดเป็นร้อยละ 82.22 
 2. การใช้คําชนิดต่างๆนําหน้าช่ือ ทําให้เกิดความน่าสนใจในการท่ีจะตีความ เช่น 
   กอดก เธอไว้ให้ใจอุ่นรัก ร่ายกริษยา   รักกสุดปลายฟ้า  
   ณบวันท่ีฟ้าเช่ือมดาว ลิขิตก พยาบาท  คุณสหนูฉันทนา 
   สามว ทหารเสือกับคุณหนูดอกฟ้า     ผมสไม่อยากเป็นสายลับ 
การใช้คําชนิดต่างๆ จากจํานวนนวนิยายท้ัง45 เรื่องของวัตตราและกานติมา มีเรื่องท่ีใช้คําชนิดต่างๆนํา

ช่ือเรื่องเพียง 8 เรื่อง 
 3. การต้ังช่ือเรื่องให้เด่นแปลกน่าท่ึง  จากผลการศึกษาพบจํานวน 12 เรื่อง ดังน้ี 
  1. บอด้ีการ์ดแดดเดียว     2. สายลับสะบัดช่อ    3. แม่ยายคงกระพัน     
  4. ภารกิจพิชิตดอกเลา   5. นางร้ายซัมเมอร์         6. ฉันทนาสามช่า          
  7. คุณหนูฉันทนา   8. ก๊วนคานทองกับแก๊งพ่อปลาไหล   
  9.สามทหารเสือกับคุณหนูดอกฟ้า  10. ผมไม่อยากเป็นสายลับ 
   11.โบต๋ันกลีบสุดท้าย     12. สื่อรักจากฟากฟ้า  

4. การตั้งช่ือเรื่องให้มีลักษณะพิเศษให้จําได้ง่าย  จากผลการศึกษาพบจํานวน 9 เรื่อง ดังน้ี 
  1. กอดเธอไว้ให้ใจอุ่นรัก    2. สะใภ้เจ้าสัว   3. เจ้าสาวสวมรอยรัก    

  4. พ่อม่ายเน้ือทอง  5. สะใภ้ลําซ่ิง              6. แม่ยก  
  7. ก๊วนกามเทพ   8. รอยรักกามเทพ 9. บัลลังก์หงส์ 
 5. การต้ังช่ือเรื่องให้มีลักษณะเปรียบเทียบเปรียบเปรยแสดงความหมายโดยนัย  จากการศึกษาพบ  

จํานวน 10 เรื่อง                                                                                                                                   

  1. ลิขิตพยาบาท         2. ร่ายริษยา            3. พระจันทร์สีรุ้ง       
  4. ตะวันอาบดาว       5. นํ้าคา้งกลางตะวัน   6.  เลือดรักกบฏหัวใจ    
  7. หงส์ไพร             8. ปีกรักห่มฝัน        9.กรงกาเหว่า            
  10. ทะเลสาบนกกาเหว่า 
 6. การต้ังช่ือเรื่องตามช่ือตัวละครเอกของเรื่อง จากการศึกษาพบเรื่องท่ีมีกลวิธีดังกล่าว 2 เรื่อง   
  1. รุ้งร้าว     2.รหัสลับสมปองน้องสมชาย 
 7. กลวิธีการต้ังช่ือเรื่องตามสถานท่ีสําคัญ จากการศึกษาพบกลวิธีน้ี 3 เรื่อง คือ 
  1.รักสดุปลายฟ้า   2. มาดามทุ่งอีแร้ง  3. วิมานเล่ห์  
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8. กลวิธีการตั้งช่ือเร่ืองให้ขัดแย้งหรือตรงข้ามกับความเป็นจริง  จากการศึกษาพบว่ามี 9 เรื่องดังน้ี 

  1.พระจันทร์สีรุ้ง     2.สะใภ้พญายม  3.มังกรแก้มแดง    
  4. มายานํ้าผึ้ง    5.ตะวันอาบดาว      6. เพลิงภุมริน     
  7. ไฟพ่ายนํ้า         8. บาปกามเทพ   9. วิมานเล่ห์ 
 9.กลวิธีการตั้งช่ือเรื่องตามส่ิงของ  จากการศึกษาพบว่ามีเรื่อง  มงกุฎนํ้าค้าง  เพียงเร่ืองเดียว 

สรุปผลการศึกษา 

ผลการวิเคราะห์ทําให้เห็นว่าช่ือนวนิยายบางเรื่อง อาจจัดเข้าสู่กลวิธีได้มากกว่า 1 กลวิธี  ช่ือนวนิยาย
ของวัตตราและกานติมาส่วนใหญ่อยู่ในกลวิธีการต้ังช่ือเรื่องให้เด่นแปลกน่าท่ึง  มีจํานวนมากท่ีสุดคือ 12 เรื่อง  
อันดับรองลงมาคือ การต้ังช่ือเรื่องให้มีลักษณะเปรียบเทียบเปรียบเปรยแสดงความหมายโดยนัย  มีจํานวน 10 
เรื่อง และจากการศึกษาโครงสร้างภาษาในระดับพยางค์  หรือในระดับคํา ของการต้ังช่ือเรื่องนวนิยายของวัต
ตราและกานติมาน้ัน ผู้ศึกษาได้ข้อสรุปว่า การต้ังช่ือจํานวนน้อยหรือมากพยางค์ หรือความมากน้อยของการใช้
คําน้ัน ไม่อาจทําให้ผู้ศึกษาคาดคะเนเน้ือเรื่องได้แม่นยําทุกเรื่อง  ไม่อาจเข้าใจเจตนาในการตั้งช่ือเรื่องได้
กระจ่างทุกช่ือ หากมิได้ศึกษารายละเอียดของเน้ือหา หรือนัยท่ีผู้ประพันธ์ซ่อนไว้ในคําบรรยาย หรือในคําพูด
ของตัวละคร หรือกลวิธีตามแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง   นอกจากน้ีผู้ศึกษายังพบว่า งานนวนิยายของวัตตรา
และกานติมา เรื่องหน่ึงอาจวิเคราะห์ได้ว่ามีกลวิธีต้ังช่ือได้หลายกลวิธี และยังพบว่า มีคํานําสํานักพิมพ์ คําช้ีแจง 
จากใจผู้เขียน ท่ีบอกแรงบันดาลใจในการสร้างเรื่อง หรือในการใช้ช่ือเรื่องน้ันๆอยู่ด้วย และอีกประการหน่ึงท่ีผู้
ศึกษาค้นพบท้ังในช่ือนวนิยาย และในเน้ือหาหลายๆเรื่อง คือการใช้คําสมัยใหม่ ในยุคสมัยหรือปีพ.ศ. ของการ
สร้างสรรค์ผลงาน ซ่ึงนับเป็นการบันทึกสังคมทางหน่ึงด้วย 
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