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บทคัดย่อ  

บทความวิจัยเรื่องหน่วยกรรมในประโยคที่แสดงเจตนาต่าง ๆ จากวรรณกรรมแปลเยาวชนเรื่องเจ้าชายน้อย  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอผลวิเคราะห์หน่วยกรรมในประโยคที่แสดงเจตนาต่าง ๆ จากวรรณกรรมแปลเรื่องเจ้าชายน้อย โดย
วิเคราะห์บทสนทนาของตัวละครที่โครงสร้างประโยคมีหน่วยกรรม จ านวนทั้งสิ้น 150 ประโยค ตามแนวคิดเกี่ยวกับชนิด 
ของประโยคที่จ าแนกตามเจตนาผนวกกับแนวคิดไวยากรณ์การกในภาษาไทย ผลการศึกษาพบหน่วยกรรมปรากฏในประโยค 
ที่แสดงเจตนาต่าง ๆ  จากวรรณกรรมแปลเรื่องเจ้าชายน้อย ทั้งสิ้น 6 เจตนา ได้แก่ 1) หน่วยกรรมในประโยคบอกให้ทราบ  
พบมากที่สุด จ านวน 88 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 58.67 2) หน่วยกรรมในประโยคถาม พบรองลงมา จ านวน 24 ประโยค  
คิดเป็นร้อยละ 16.00 3) หน่วยกรรมในประโยคคาดคะเน พบรองลงมา จ านวน 13 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 8.66  
4) หน่วยกรรมในประโยคสั่ง พบรองลงมา จ านวน 12 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 8.00 5) หน่วยกรรมในประโยคขอร้อง  
พบรองลงมา จ านวน 10 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 6.67 และ 6) หน่วยกรรมในประโยคเสนอแนะ พบน้อยที่สุด จ านวน 3 
ประโยค คิดเป็นร้อยละ 2.00  สกรรมกริยาในประโยคเหล่าน้ีเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้ประโยคปรากฏหน่วยกรรมหรือ / และละ
หน่วยกรรม ส่วนกริยาน า กริยาตาม ค าสรรพนามถาม และค าลงท้ายแสดงทัศนภาวะ เป็นสิ่งส าคัญในการแสดงเจตนาต่าง ๆ 
ของบทสนทนาของตัวละคร ที่จะท าให้ผู้อ่านเข้าถึงเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นอารมณ์หรือความรู้สึกของตัวละครได้เป็นอย่างดี 
ค าส าคัญ: หน่วยกรรม, ประโยคที่แสดงเจตนา, เจ้าชายน้อย  
 

Abstract  
The purpose of the study is to present the analysis results of the object unit in purposive sentences 

in a Thai translation of “The Little Prince”. One hundred and fifty (150) purposive sentences with the object 
unit found in dialogues were analyzed based on sentence types classified according to their purposes, and 
case grammar of the Thai language. The study revealed that the object unit was found to indicate six types 
of purpose or six types of sentence.  1)  Informative—The object unit was found most frequently in 88 
sentences (58.67 percent) followed by 2) Interrogative—The object unit was found in 24 sentences (16.00 
percent); 3) Supposition—The object unit was found in 13 sentences (8.66 percent); 4) Imperative—The 
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object unit was found in 12  sentences ( 8 . 0 0  percent) ; 5 )  Request—The object unit was found in 10 
sentences (6.67 percent); and 6) Suggestive—The object unit was the least often found in 3 sentences (2.00 
percent) .  A transitive verb in these sentences is an important part as whether or not an object can be 
omitted.  Pre-  and post-verbal modal markers and ending words show modality indicating purposes in 
dialogues between characters and help readers to understand the characters’ emotions and feelings. 
Keywords: Object unit, purposive sentence, the Little Prince 
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1. บทน า 
ภาษาเป็นเครื่องมือส าคัญที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างกันของมนุษย์ และภาษาสามารถถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกนึก

คิด รวมถึงแสดงความต้องการของตนออกมาให้คู่สนทนาอีกฝ่ายหน่ึงได้รับรู้ โดยภาษาน้ันมีการถ่ายทอดในรูปแบบวัจนภาษา
และอวัจนภาษา (ก าชัย  ทองหล่อ, 2547, น. 1) ซึ่งภาษาเขียนหรือลายลักษณ์อักษรน้ันเป็นวัจนภาษารูปแบบหน่ึงที่แสดงออก
ถึงอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด และความต้องการของผู้แสดงเจตนาออกมาได้อย่างชัดเจนในประโยค (วิจินตน์  ภาณุพงศ์ และ
คณะ, 2552, น. 122) โดยการรับรู้เจตนาเหล่าน้ีที่ส่งมาจากฝ่ายหน่ึงมายังคู่สนทนาอีกฝ่ายหน่ึงย่อมขึ้นอยู่กับความรู้ ความ
เข้าใจ และประสบการณ์เป็นส าคัญ 

 วรรณกรรมใช้วัจนภาษาหน่ึงที่ถ่ายทอดข้อมูลรูปแบบลายลักษณ์อักษร เป็นสิ่งที่บรรจุความรู้สึกนึกคิด หรือทัศนคติ
ต่อเรื่องต่าง ๆ ในมุมมองของผู้เขียนที่ต้องการจะสื่อเจตนาบางอย่างให้ผู้อ่านได้รับรู้ผ่านบทสนทนาของตัวละคร ซึ่งแต่ละบท
สนทนาของตัวละครย่อมสื่อเจตนา รวมถึงความต้องการของตัวละครที่แตกต่างกัน โดยอิงจากตัวละครที่ร่วมสนทนาด้วย
รวมถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรอบ ๆ ตัวละคร จนท าให้ผู้อ่านเข้าใจถึงอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด รวมถึงเจตนาของตัวละครมาก
ยิ่งขึ้น  

การแสดงเจตนาของตัวละครผ่านภาษาที่ใช้สื่อสารน้ันต้องประกอบด้วยส่วนส าคัญของประโยค ได้แก่ หน่วยประธาน 
หน่วยกริยา และหน่วยกรรม ซึ่งแต่ละหน่วยของโครงสร้างประโยคต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน โดยหน่ว ยกรรมของ
ประโยคท าหน้าที่เป็นค านามผู้ถูกกระท าจากหน่วยประธาน การกระท าของหน่วยประธานที่มีต่อหน่วยกรรมน้ันจะมีหน่วย
กริยาเป็นการแสดงการกระท าในโครงสร้างประโยคเพ่ือการแสดงเจตนาต่าง ๆ ของตัวละคร รวมถึงเพ่ือทราบบริบทของหน่วย
กรรมถึงการถูกกระท าตามการแสดงเจตนาต่าง ๆ ด้วย ยกตัวอย่างประโยคหน่ึงในวรรณกรรมเรื่อง เจ้าชายน้อย ดังน้ี 

“เธอมาจากไหนแน่ เ ด็กน้อยของฉัน? ‘บ้ านเธอ’  น่ะอยู่ที่ ไ หน? เธอจะเอาแกะที่ ฉันให้ไปไว้ ไหน?”  
(อ าพรรณ  โอตระกูล, ผู้แปล, น. 25)  

ประโยคข้างต้น เป็นสถานการณ์ที่นักบิน หรือตัวผู้เขียน ได้ถามเจ้าชายน้อยตอนที่พบกันเป็นครั้งแรก นักบินเกิด
ความสงสัยจึงแสดงเจตนาของตนเพ่ือให้เจ้าชายน้อยตอบค าถามในสิ่งที่เขาอยากรู้ โดยมีค าสรรพนามถามคือค าว่า “ไหน”  
ลงท้าย ซึ่งหน่วยกรรมของโครงสร้างประโยคน้ีคือค าว่า “แกะ” มีหน้าที่เป็นผู้ถูกกระท าอย่างเฉพาะเจาะจง กล่าวคือ เป็น 
“แกะที่ฉันให้” การถามของนักบินเป็นการแสดงเจตนาให้เจ้าชายน้อยบอกแก่ตนถึงสถานที่ที่เจ้าชายน้อยน าแกะที่ตนได้ให้ไว้
น่ันเอง 

ผู้วิจัยได้เห็นว่า วรรณกรรมแปลเรือ่ง “เจ้าชายน้อย” ที่ อ าพรรณ โอตระกูล ได้แปลไว้น้ันเป็นส านวนไทยส านวนแรก
ที่แปลมาจากภาษาฝรั่งเศสโดยตรง จึงท าให้มีการใช้ส านวนต่างประเทศเพ่ือรักษาเน้ือหาของเรื่องน้ีให้มากที่สุดตามที่ซูเปรีได้
ประพันธ์ไว้ นอกจากน้ียังเป็นวรรณกรรมที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก เห็นได้จากได้รับการตีพิมพ์หลายครั้งรวมถึงมีการแปล
เป็นภาษาต่าง ๆ กว่า 210 ภาษารวมถึงอักษรเบรลล์และภาพสัมผัส และในที่สุดได้มีการตีพิมพ์ฉลองครบรอบ 70 ปีของ
เจ้าชายน้อยด้วย นอกจากน้ียังเป็นหน่ึงในวรรณกรรมชั้นดี 50 เล่มที่เยาวชนควรอ่านก่อนโต อันอยู่ภายใต้โครงการกลไกการ
ด าเนินงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (วิภาวี  รัตนานุกูล และ จอมขวัญ  สุทธินนท์, 2561, น. 455) จึงท าให้
ผู้วิจัยสนใจศึกษาหน่วยกรรมในประโยคที่แสดงเจตนาต่าง ๆ จากวรรณกรรมแปลเรื่องเจ้าชายน้อย ตามแนวคิดเรื่องชนิดของ
ประโยคตามเจตนา (วิจินตน์  ภาณุพงศ์ และคณะ, 2552, น. 112 - 116) ผนวกกับแนวคิดเรื่องไวยากรณ์การกในภาษาไทย 
(Lekhawatana, 1970, อ้างถึงใน นิสา  ศักด์ิเดชยนต์ ยุพา  ส่งศิริ และ ใจเอื้อ  บูรณะสมบัติ, 2526, น. 87 - 95) 
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
เพ่ือวิเคราะห์หน่วยกรรมในประโยคทีแ่สดงเจตนาต่าง ๆ จากวรรณกรรมแปลเรื่องเจ้าชายน้อย 

 
3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด  

3.1 ชนิดของประโยคที่แบ่งตามเจตนา 
 การแสดงเจตนาของตัวละครในวรรณกรรมที่สื่อไปยังผู้อ่านในรูปแบบของประโยคสนทนาน้ัน มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

แสดงอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด รวมถึงความต้องการของตนให้ผู้อ่านได้รับรู้และเข้าใจอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดของตัวละคร ณ 
ขณะน้ัน รวมถึงเข้าใจบริบทสถานการณ์ที่ก าลังด าเนินไปด้วยที่โดยตัวละครเป็นผู้ด าเนินเรื่องราว ชนิดประโยคตามเจตนา
จ าแนกได้ 9 ชนิด (วิจินตน์ ภาณุพงศ์ และคณะ, 2552, น. 112 - 116) ได้แก่ 1) ประโยคบอกให้ทราบ 2) ประโยคเสนอแนะ 
3) ประโยคสั่ง 4) ประโยคห้าม 5) ประโยคชักชวน 6) ประโยคขู่ 7) ประโยคขอร้อง 8) ประโยคคาดคะเน และ 9) ประโยคถาม 
โดยผู้วิจัยน าแนวคิดเรื่องชนิดของประโยคที่จ าแนกตามเจตนาไปปรับใช้ในการวิเคราะห์หน่วยกรรมในประโยคที่แสดงเจตนา
ต่าง ๆ จากวรรณกรรมแปลเรื่องเจ้าชายน้อย เพ่ือให้การศึกษาครั้งน้ีเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

3.2 เอกสารที่เก่ียวข้องกับไวยากรณ์การกในภาษาไทย 
 ไวยากรณ์การก เป็นแนวคิดทางไวยากรณ์แนวคิดหน่ึงที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยนามกับหน่วยกริยาใน

ประโยค ซึ่งมีการแสดงหน้าที่ของหน่วยนามที่แตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับหน่วยกริยาเป็นตัวก าหนดบทบาทหน้าที่ของหน่วยนาม
ต่าง ๆ ส าหรับในไวยากรณ์ไทยน้ันได้มีการน าแนวคิดของ Fillmore (1967) มาใช้ โดยจ าแนกการกออกเป็น 10 การก ได้แก่ 
การกผู้กระท า การกเครื่องมือ การกผู้อื่นเป็นผู้กระท า การกผู้ถูกกระท า การกก าเนิด การกผู้รับผล การกผู้รับประสบการณ์ 
การกสถานที่ การกเวลา และการกวิธีการ (Lekhawatana, 1970, อ้างถึงใน นิสา  ศักด์ิเดชยนต์ ยุพา  ส่งศิริ และ  
ใจเอื้อ  บูรณะสมบัติ, 2526, น. 87 - 95) โดยผู้วิจัยได้น าแนวคิดเรื่องไวยากรณ์การกในภาษาไทยมาประกอบการวิเคราะห์
เพ่ือสังเกตหน่วยกรรมซึ่งเป็นหน่วยนามของประโยคตามเจตนาให้มีความชัดเจนมากขึ้น 

3.3 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับหน่วยกรรม 
 งานวิจัยทั้งสองเรื่องต่อไปน้ีมีลักษณะร่วมคือ ต่างศึกษาเรื่องหน่วยกรรมทั้งคู่ แต่มีความแตกต่างกันตรงที่

วัตถุประสงค์บางประการ แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา รวมถึงวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จึงน าไปสู่ผลการศึกษาที่แตกต่างกัน 
กล่าวคือ งานวิจัยที่ศึกษาเรื่อง “โครงสร้างกรรมวาจกในภาษาไทยระหว่างปีพุทธศักราช 2489 - 2548” (วศิน  โพธิ์งาม, 
2551) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบลักษณะโครงสร้างกรรมวาจกในภาษาไทยระหว่างปีพุทธศักราช 2489 – 2548 
ศึกษาจากหนังสือพิมพ์ไทยจ านวน 17 ฉบับ และงานวิจัยเรื่อง “กลวิธีการแปลประโยคกรรมวาจกของจิรนันท์  พิตรปรีชา  
ในบทบรรยายใต้ภาพยนตร์” (ภคพล  พิริยะเบญจวัฒน์, 2554) มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์กลวิธีการแปลประโยคกรรมวาจก
ตามบริบทที่ปรากฏในบทบรรยายใต้ภาพยนตร์ และศึกษาค าบ่งชี้กาลในประโยคฉบับแปลภาษาไทยจากประโยคกรรมวาจก
ต้นฉบับภาษาอังกฤษในกาลต่าง ๆ  (tense) ที่ปรากฏในบทบรรยายใต้ภาพยนตร์ โดยศึกษาจากภาพยนตร์แนวแฟนตาซี
ทั้งหมดที่จิรนันท์  พิตรปรีชา แปลไว้จ านวน 6 เรื่อง จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งสองเรื่อง ผู้วิจัยได้เห็นถึงการศึกษาในประเด็น
หน่วยกรรมด้านต่าง ๆ เช่น กลวิธีการแปลหน่วยกรรมจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย อันเกี่ยวข้องกับการเลือกใช้ค าศัพท์ที่จะ
น ามาแปล และการศึกษาโครงสร้างหน่วยกรรมในแต่ละยุคเพ่ือน ามาเปรียบเทียบกัน การศึกษาเรื่องน้ีจึงเป็นการเติมเต็มใน
ประเด็นการศึกษาหน่วยกรรมเพ่ิมมากขึ้นผ่านการศึกษาหน่วยกรรมในประโยคที่แสดงเจตนาต่าง ๆ จากวรรณกรรมแปลเรื่อง
เจ้าชายน้อย จึงท าให้ผู้วิจัยได้น างานวิจัยที่เกี่ยวข้องเหล่าน้ีมาเป็นแนวทางการน าเสนอประเด็นหน่วยกรรมด้วย 
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4. วิธีด าเนินการวิจัย  
4.1 คัดเลือกแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ของหน่วยกรรมในประโยคที่แสดงเจตนาต่าง ๆ แบบเจาะจง (purposive 

sampling) ได้แก่ เรื่อง เจ้าชายน้อย 
4.2 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชนิดของประโยคตามเจตนาและไวยากรณ์การกในภาษาไทยเพ่ือท าความ

เข้าใจก่อนวิเคราะห์ในวรรณกรรมแปลเรื่อง “เจ้าชายน้อย” 
4.3 รวบรวมประโยคในวรรณกรรมแปลเรื่องเจ้าชายน้อย เฉพาะบทสนทนาที่มีหน่วยกริยาประเภทสกรรมกริยาเท่าน้ัน  

เพ่ือสังเกตการปรากฏและการละหน่วยกรรมโดยใช้แนวคิดไวยากรณ์การก (Lekhawatana, 1970, อ้างถึงใน นิสา  ศักด์ิเดชยนต์ 
ยุพา  ส่งศิริ และ ใจเอื้อ  บูรณะสมบัติ, 2526 น. 87 - 95) โดยผู้วิจัยพบทั้งสิ้น 150 ประโยค 

4.4 จ าแนกประโยคที่แสดงเจตนาต่าง ๆ จากวรรณกรรมแปลเรื่องเจ้าชายน้อยตามแนวคิดเรื่องชนิดของประโยคที่
จ าแนกตามเจตนา (วิจินตน์  ภาณุพงศ์ และคณะ, 2556, น. 112 - 116) 

4.5 ตรวจสอบการวิเคราะห์ข้อมูลอีกครั้งเพ่ือความถูกต้องของผลการวิจัย แล้วน ามาสรุปผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนา
วิเคราะห์ประกอบตัวอย่าง และสถิติร้อยละ 

 
5. ผลการวิจัย  

เมื่อผู้วิจัยได้ศึกษาหน่วยกรรมในประโยคที่แสดงเจตนาต่าง ๆ จากวรรณกรรมแปลเรื่องเจ้าชายน้อย ท าให้ทราบว่า
เมื่อหน่วยกรรมประกอบในโครงสร้างประโยคอาจปรากฏหรืออาจถูกละเอาไว้ โดยใช้แนวคิดเรื่องชนิดของประโยคตามเจตนา
และไวยากรณ์การก ผลการศึกษาพบหน่วยกรรมปรากฏในประโยคที่แสดงเจตนาต่าง ๆ จากวรรณกรรมแปลเรื่องเจ้าชายน้อย 
ทั้งสิ้น 6 เจตนา จ านวน 150 ประโยค ได้แก่ 1) หน่วยกรรมในประโยคบอกให้ทราบ 2) หน่วยกรรมในประโยคถาม 3) หน่วย
กรรมในประโยคคาดคะเน 4) หน่วยกรรมในประโยคสั่ง 5) หน่วยกรรมในประโยคขอร้อง และ 6) หน่วยกรรมในประโยค
เสนอแนะ ดังน้ี 

5.1 หน่วยกรรมในประโยคบอกให้ทราบ 
หน่วยกรรมในประโยคบอกให้ทราบ คือ หน่วยกรรมที่ปรากฏหรืออาจถูกละไว้ในโครงสร้างประโยคที่บอกเล่าให้คู่

สนทนาได้ทราบ หรือเข้าใจถึงการกระท าของหน่วยประธานที่มีต่อหน่วยกรรม ผู้วิจัยพบหน่วยกรรมในประโยคบอกให้ทราบ 
จ านวน 88 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 58.67 ดังตัวอย่างที่ 1 ต่อไปน้ี 

 
ตัวอย่างที่ 1 

ดาวดวงที่สองมีชายหลงตนอาศัยอยู่: 
… 
“สวัสดี” เจ้าชายน้อยกล่าว “คุณสวมหมวกทรงประหลาดดี” 

(ซูเปรี, เอส. เอ., 2556 แปลโดย อ าพรรณ  โอตระกูล, 2560, น. 74) 

 
บทสนทนาในตัวอย่างที่ 1 ข้างต้น เป็นบทสนทนาที่เกิดขึ้นตอนที่เจ้าชายน้อยและชายหลงตนได้พบกันเป็นครั้งแรก 

แล้วเจ้าชายน้อยเห็นว่าหมวกที่ชายหลงตนใส่น้ันมีรูปทรงที่ประหลาดจึงทักเขาไปด้วยประโยคบอกให้ทราบ กล่าวคือ ผู้พูด คือ 
เจ้าชายน้อย สื่อเจตนาให้ผู้ฟังซึ่งเป็นเจ้าของหมวก คือ ชายหลงตน ให้รับรู้ถึงความรู้สึกของเขาที่มีต่อหมวกใบน้ัน  มีเพียง
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หน่วยกริยาสกรรม “สวม” และหน่วยกรรม “หมวก” เมื่อวิเคราะห์หน่วยกรรมตามแนวคิดไวยากรณ์การก “หมวก” อยู่ใน
การกผู้ถูกกระท า เน่ืองจากหมวกน้ันถูกสวมไว้บนศรีษะของชายหลงตนอันเป็นหน่วยประธานของประโยคน้ี 

5.2 หน่วยกรรมในประโยคถาม 
หน่วยกรรมในประโยคถาม คือ หน่วยกรรมที่ปรากฏหรืออาจถูกละไว้ในโครงสร้างประโยคถาม ที่แสดงเจตนาอย่าง

หน่ึงของผู้พูดที่แสดงความสงสัยต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ฟังคือคู่สนทนาของตนตอบค าถามน้ัน และต้อง
ตอบให้ตรงประเด็นอีกด้วย โดยหน่วยกรรมเป็นปัจจัยส าคัญที่มีการหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นค าถามในสถานการณ์ต่าง ๆ  
ผู้วิจัยพบหน่วยกรรมในประโยคถาม จ านวน 24 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 16.00 ดังตัวอย่างที่ 2 ต่อไปน้ี 

 
ตัวอย่างที่ 2 

เมื่อเจ้าชายน้อยมาถึงดาวดวงน้ี เขาก็โค้งค านับคนจุดโคมอย่างนอบน้อม  
“สวัสดี ท าไมเธอถึงดับตะเกียงของเธอเสียล่ะ?” 
“เป็นค าสั่งตามหน้าที่น้ี สวัสดี” คนจุดโคมตอบ 

(ซูเปรี, เอส. เอ., 2556 แปลโดย อ าพรรณ  โอตระกูล, 2560, น. 88) 

 
บทสนทนาในตัวอย่างที่ 2 ข้างต้น เป็นบทสนทนาที่เกิดขึ้นตอนที่เจ้าชายน้อยและคนจุดโคมได้พบกันเป็นครั้งแรก 

เจ้าชายน้อยเห็นว่าคนจุดโคมก าลังดับตะเกียงจึงเกิดความสงสัยว่าท าไมถึงดับตะเกียง เพราะบนดวงดาวน้ันไม่มีทั้งผู้คนและ
บ้านเรือน ซึ่งเป็นประโยคถามเพ่ือให้ตัวละครอีกฝ่ายหน่ึงตอบค าถามให้ตรงตามจุดมุ่งหมายที่ตัวละครฝ่ายหน่ึงต้องการทราบ 
โดยมีค าวิเศษณ์ถาม “ท าไม” ซึ่งเป็นลักษณะการถามเพ่ือต้องการเหตุผลของการกระท าการน้ัน ๆ โดยมีค ากริยาอันเป็นหน่วย
ส าคัญในประโยคถามน้ี คือ กริยาสกรรม “ดับ” และมีหน่วยกรรม “ตะเกียง” อันเป็นการกผู้ถูกกระท าจากการกระท ากริยา
โดยค าว่า “เธอ” ซึ่งแทนคนจุดโคมอันเป็นหน่วยประธานหรือการกผู้กระท าของประโยคน้ี 

5.3 หน่วยกรรมในประโยคคาดคะเน 
หน่วยกรรมในประโยคคาดคะเน คือ หน่วยกรรมที่ปรากฏหรืออาจถูกละไว้ในโครงสร้างประโยคคาดคะเน เป็น

ประโยคที่ตัวละครฝ่ายหน่ึงมีการแสดงเจตนาถึงความคาดหมายว่าสิ่งน้ันก าลังจะเกิดขึ้นในอนาคตหรือคาดว่าสิ่งน้ันคงเกิดขึ้น
แล้ว ซึ่งมีส่วนที่คล้ายคลึงกับประโยคบอกให้ทราบ แตกต่างกันที่ประโยคลักษณะน้ีมีค าที่แสดงความคาดหมาย และหน่วย
กรรมมีบทบาทในประโยคว่าจะถูกกระท าจากหน่วยประธานหรือคาดว่าถูกกระท าไปแล้วหรือไม่ ผู้วิจัยพบหน่วยกรรมใน
ประโยคคาดคะเน จ านวน 13 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 8.66 ดังตัวอย่างที่ 3 ต่อไปน้ี 

 
ตัวอย่างที่ 3 

“เรื่องอาทิตย์อัสดงล่ะ?” เจ้าชายน้อยเตือน เขาไม่เคยลืมสิ่งที่เขาถามเลย 
“อ๋อ! อาทิตย์อัสดงน่ะรึ เจ้าจะได้มัน ฉันจะให้เป็นเช่นน้ัน แต่ต้องรอก่อน มันเป็นเทคนิคของการปกครองที่ฉัน

จะต้องรอให้สภาพการณ์อ านวยเสียก่อน” 
(ซูเปรี, เอส. เอ., 2556 แปลโดย อ าพรรณ  โอตระกูล, 2560, น. 68) 

 
บทสนทนาในตัวอย่างที่ 3 ข้างต้น เป็นบทสนทนาที่เกิดขึ้นตอนเจ้าชายน้อยต้องการเห็นอาทิตย์อัสดง (ดวงอาทิตย์

ตก) จึงให้พระราชาผู้เป็นเจ้าของของดวงอาทิตย์น้ันสั่งให้ตก ซึ่งเป็นประโยคคาดคะเน เน่ืองจากมีค ากริยาน าแสดงความหมาย
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บอกกาลว่าเป็นอนาคตซึ่งคาดการณ์ว่าผู้พูดจะกระท าสิ่งหน่ึงสิ่งใดให้แก่ตัวละครอีกฝ่ายหน่ึง คือโดยมีค ากริยาน า “จะ” ตาม
ด้วย หน่วยกริยาสกรรม น่ันคือ “ได้” และหน่วยกรรม “มัน” ซึ่งก็คือดวงอาทิตย์น้ันเป็นการกผู้ถูกกระท า หมายถึง เจ้าชาย
น้อยจะได้เห็นอาทิตย์อัสดงจากการสั่งของ พระราชา อันเป็นการกผู้กระท า ดังน้ัน ประโยคคาดคะเนของพระราชาน้ันเป็น
เพียงการคาดการณ์ของผู้กระท าว่าจะกระท าต่อหน่วยกรรม คือ อาทิตย์อัสดงหรือไม่ 

5.4 หน่วยกรรมในประโยคสั่ง 
หน่วยกรรมในประโยคสั่ง คือ หน่วยกรรมที่ปรากฏหรืออาจถูกละไว้ในโครงสร้างประโยคสั่ง เป็นการแสดงเจตนา

ของผู้พูดฝ่ายหน่ึงให้คู่สนทนาอีกฝ่ายหน่ึงกระท าการตามที่ตนออกค าสั่งซึ่งเป็นการบังคับเพ่ือให้ได้มาในสิ่งที่ผู้พูดต้องการ โดย
มีค าบ่งชี้ถึงค าสั่ง ซึ่งการกระท าต่าง ๆ หน่วยกรรมมักจะเป็นผู้ถูกกระท าที่มาจากการสั่ง หรือหน่วยประธานเองที่จะถูกกระท า
จากการสั่งตามที่ตนเองได้มุ่งหมายไว้ ผู้วิจัยพบหน่วยกรรมในประโยคสั่ง จ านวน 12 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 8.00 ดังตัวอย่าง
ที่ 4 ต่อไปน้ี 

 
ตัวอย่างที่ 4 

“... ถ้าเธอต้องการเพ่ือนเธอจงหัดฉันให้เชื่องสิ!” 
(ซูเปรี, เอส. เอ., 2556 แปลโดย อ าพรรณ  โอตระกูล, 2560, น. 124) 

 
บทสนทนาในตัวอย่างที่ 4 ข้างต้น เป็นบทสนทนาที่เกิดขึ้นตอนที่สุนัขจ้ิงจอกต้องการสร้างความสัมพันธ์กับเจ้าชาย

น้อยโดยการสั่งให้เจ้าชายน้อยหัดเขาให้เชื่อง ซึ่งเป็นประโยคสั่ง เน่ืองจากมีค าบ่งชี้ถึงการสั่ง คือค ากริยาน า “จง” และค าลง
ท้ายแสดงทัศนภาวะ “ส”ิ โดยมีกริยาสกรรม “หัด” สั่งให้กระท าการบางอย่างต่อหน่วยกรรม และหน่วยกรรมของประโยคน้ี
คือ “ฉัน” ซึ่งแทนตัวสุนัขจ้ิงจอก และเป็นการกผู้ถูกกระท า สั่งให้ “เธอ” หมายถึงเจ้าชายน้อย ซึ่งเป็นการกผู้กระท าที่ซ้อนอยู่
น้ัน กระท าต่อตัวสุนัขจ้ิงจอกเองโดยการหัดให้เขาเชื่องอีกชั้นหน่ึง 

5.5 หน่วยกรรมในประโยคขอร้อง  
หน่วยกรรมในประโยคขอร้อง คือ หน่วยกรรมที่ปรากฏหรืออาจถูกละไว้ในโครงสร้างประโยคขอร้อง เป็นการแสดง

เจตนาร้องขอของผู้พูดฝ่ายหน่ึงเพ่ือให้ผู้ฟังเกิดความเห็นใจต่อผู้พูดที่จะกระท าหรือไม่กระท าการน้ัน ๆ โดยมีค ากริยาน าที่บ่ง
บอกถึงเจตนาขอร้อง เช่น ขอ ได้โปรด กรุณา และมักมคี าลงท้ายแสดงทัศนภาวะว่า นะ เถิด เป็นต้น หน่วยกรรมในประโยค
ขอร้องมีบทบาทในการถูกผู้พูดร้องขอให้กระท าหรือไม่ถูกกระท า ผู้วิจัยพบหน่วยกรรมในประโยคขอร้อง จ านวน 10 ประโยค 
คิดเป็นร้อยละ 6.67 ดังตัวอย่างที่ 5 ต่อไปน้ี 

 
ตัวอย่างที่ 5 

“กรุณา...วาดแกะให้ฉันตัวหน่ึงเถอะ...”  
(ซูเปรี, เอส. เอ., 2556 แปลโดย อ าพรรณ  โอตระกูล, 2560, น. 19) 

 
บทสนทนาในตัวอย่างที่ 5 ข้างต้น เป็นบทสนทนาที่เกิดขึ้นตอนที่เจ้าชายน้อยขอร้องนักบินให้เขาช่วยวาดรูปแกะ ซึ่ง

เป็นประโยคที่แสดงเจตนาขอร้อง เน่ืองจากมีค ากริยาน าแสดงการขอร้อง “กรุณา” และค าลงท้ายแสดงทัศนภาวะ “เถอะ” มี
หน่วยกริยาสกรรมที่ผู้พูดแสดงเจตนาให้ผู้ฟังกระท าคือ “วาด” เมื่อสังเกตหน่วยกรรมของประโยคน้ี พบว่า มีการปรากฏ
ทั้งหมด 2 หน่วยกรรม คือ “แกะ” ซึ่งเป็นกรรมตรงและเป็นการกก าเนิด เป็นหน่วยนามที่เกิดจากการรองรับการกระท าของ
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หน่วยกริยาสกรรม และ “ฉัน” แทนเจ้าชายน้อย เป็นกรรมรองและเป็นการกผู้รับผล เน่ืองจากเจ้าชายน้อยเป็นผู้รับผลที่เกิด
จากการกระท าของหน่วยประธานซึ่งมีการละหน่วยประธานหรือการกผู้กระท าไว้ โดยปรากฏในบริบทของข้อความน้ันน่ันคือ 
นักบิน น่ันเอง 

5.6 หน่วยกรรมในประโยคเสนอแนะ 
หน่วยกรรมในประโยคเสนอแนะ คือ หน่วยกรรมที่ท าหน้าที่เป็นการแสดงเจตนาที่ผู้พูดต้องการแนะน าข้อคิดเห็น

หรือตักเตือน ให้แก่อีกฝ่ายหน่ึงได้น าไปพิจารณาว่าควรกระท าสิ่งใดต่อไป ประโยคเสนอแนะน้ีมีค ากริยาน า เช่น ควร แนะน า 
ลอง และค าลงท้ายแสดงทัศนภาวะ เช่น สิ ซิ นะซิ ส าหรับหน่วยกรรมมีหน้าที่ถูกเสนอแนะให้อีกฝ่ายหน่ึงกระท าต่อหน่วย
กรรมน้ัน ผู้วิจัยพบหน่วยกรรมในประโยคเสนอแนะ จ านวน 3 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 2.00 ดังตัวอย่างที่ 6 ต่อไปน้ี 

 
ตัวอย่างที่ 6 
             “... ฉันคิดว่าบนดวงดาวดวงน้ีของฉันน่ะ มีหนูแก่อยู่ตัวหน่ึง ฉันได้ยินเสียงของมันในตอนกลางคืน เจ้าอาจตัดสิน
หนูตัวน้ี โดนตัดสินประหารชีวิตมันในบางครั้งบางคราว ชีวิตของมันขึ้นอยู่กับความยุติธรรมของเจ้า แต่เจ้าก็ควรอภัยโทษให้
มันแต่ละครั้งเพ่ือรักษามันไว้ เพราะว่ามันมีเพียงตัวเดียวเท่าน้ัน” 

(ซูเปรี, เอส. เอ., 2556 แปลโดย อ าพรรณ  โอตระกูล, 2560, น. 70) 

 
บทสนทนาในตัวอย่างที่ 6 ข้างต้น เป็นบทสนทนาที่เกิดขึ้นตอนที่เจ้าชายน้อยและพระราชาก าลังสนทนากัน และได้

พูดถึงหนูแก่ซึ่งมีอยู่ตัวเดียวบนดวงดาวของพระราชาว่ามันชอบท าเสียงดังในตอนกลางคืน เจ้าชายน้อยจึงได้แนะน าแก่
พระราชาว่าเขาควรอภัยโทษให้หนูแก่ตัวน้ัน ซึ่งเป็นประโยคเสนอแนะ เน่ืองจากมีค ากริยาน า “ควร” ชี้แนะให้อีกฝ่ายหน่ึง
กระท าการบางอย่างโดยมีหน่วยกริยาสกรรม “อภัยโทษ” แก่หน่วยกรรม “มัน” ซึ่งก็คือผู้ที่ถูกผู้พูดฝ่ายหน่ึงแนะน าให้อีกฝ่าย
หน่ึงกระท าให้หรือเป็นการกผู้ถูกกระท าอันแทนตัว หนูแก่ เน่ืองจากเป็นผู้ถูกกระท าจากหน่วยประธานหรือการกผู้กระท า คือ
ค าว่า “เจ้า” อันแทนตัวพระราชา 

 
6. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  

บทความวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอผลการวิเคราะห์หน่วยกรรมในประโยคที่แสดงเจตนาต่าง ๆ  
จากวรรณกรรมแปลเรื่องเจ้าชายน้อย ตามแนวคิดเรื่องชนิดของประโยคตามเจตนา (วิจินตน์  ภาณุพงศ์ และคณะ, ผู้แปล, 
2556, น. 112 - 116) ผนวกกับแนวคิดเรื่องหน้าที่ของหน่วยกรรมตามแนวคิดไวยากรณ์การกในภาษาไทย (Lekhawatana, 
1970, อ้างถึงใน นิสา  ศักด์ิเดชยนต์ ยุพา  ส่งศิริ และ ใจเอื้อ  บูรณะสมบัติ, 2526, น. 87 - 95) ผลการศึกษาพบหน่วยกรรม
ปรากฏในประโยคที่แสดงเจตนาต่าง ๆ  จากวรรณกรรมแปลเรื่องเจ้าชายน้อย ทั้งสิ้น 6 เจตนา จากประโยคที่มีหน่วยกรรม 
จ านวน 150 ประโยค ตามล าดับดังน้ี 1) หน่วยกรรมในประโยคบอกให้ทราบ พบมากที่สุด จ านวน 88 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 
58.67 2) หน่วยกรรมในประโยคถาม พบรองลงมา จ านวน 24 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 16.00 3) หน่วยกรรมในประโยค
คาดคะเน พบรองลงมา จ านวน 13 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 8.66 4) หน่วยกรรมในประโยคสั่ง พบรองลงมา จ านวน 12 
ประโยค คิดเป็นร้อยละ 8.00 5) หน่วยกรรมในประโยคขอร้อง พบรองลงมา จ านวน 10 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 6.67 และ 6) 
หน่วยกรรมในประโยคเสนอแนะ พบน้อยที่สุด จ านวน 3 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 2.00  

เหตุผลที่พบหน้าที่ของหน่วยกรรมในประโยคบอกให้ทราบมากที่สุด เน่ืองจากเป็นโครงสร้างประโยคทั่วไปที่หน่วย
กรรมมักมีบทบาทในการบอกเล่าของตัวละครว่าได้ถูกกระท าแล้วหรือไม่ถูกกระท า อันมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้อ่านทราบและ
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เข้าใจถึงเจตนาน้ัน ๆ อีกทั้งเป็นบริบทของบทสนทนาในรูปแบบลายลักษณ์อักษรที่มีการแสดงเจตนาให้ผู้อ่านทราบเรื่องราว
ต่าง ๆ จึงท าให้การปรากฏของหน่วยกรรมในลักษณะน้ีพบมากที่สุด ส่วนเหตุผลที่หน่วยกรรมในประโยคเสนอแนะพบน้อย
ที่สุด รวมถึงหน่วยกรรมในประโยคห้ามและประโยคขู่ที่ไม่พบในบทสนทนา แม้ว่าแก่นเรื่องจะเกี่ยวเน่ือ งกับการใช้ชีวิต 
เน่ืองจากผู้ประพันธ์ใช้กลวิธีการด าเนินเรื่องโดยเน้นให้ผู้อ่านตีความจากการบอกกล่าวมากกว่าการแสดงแนวคิดเสนอแนะ 
ห้าม และขู่อย่างตรงไปตรงมา 

งานวิจัยเรื่องหน่วยกรรมในประโยคที่แสดงเจตนาต่าง ๆ จากวรรณกรรมแปลเรื่องเจ้าชายน้อย มีความแตกต่างกับ
กับงานวิจัยเรื่อง “โครงสร้างกรรมวาจกในภาษาไทยระหว่างปีพุทธศักราช 2489 – 2548” (วศิน  โพธิ์งาม, 2551) กล่าวคือ 
แตกต่างกันตรงที่งานวิจัยข้างต้นศึกษาจากหนังสือพิมพ์ แต่งานวิจัยเรื่องน้ีศึกษาจากวรรณกรรมเยาวชนแปล  และมีความ
แตกต่างกับงานวิจัยเรื่อง “กลวิธีการแปลประโยคกรรมวาจกของจิระนันท์ พิตรปรีชาในบทบรรยายใต้ภาพยนตร์ ”  
(ภคพร  วิริยะเบญจวัฒน์, 2554) ในประเด็นแนวคิด กล่าวคือ งานวิจัยดังกล่าวศึกษากลวิธีการแปลประโยคกรรมวาจก  
แต่งานวิจัยเรื่องน้ีมุ่งศึกษาหน่วยกรรมด้วยแนวคิดประโยคตามการแสดงเจตนาและไวยากรณ์การก และแหล่งข้อมูลที่ใช้ศึกษา
ยังมีความแตกต่างกัน คือ งานวิจัยดังกล่าวศึกษาจากภาพยนตร์ที่จิระนันท์  พิตรปรีชา ได้แปลบทบรรยายใต้ภาพยนตร์ไว้  
ส่วนงานวิจัยเรื่องน้ีศึกษาจากวรรณกรรมเยาวชนแปล จึงท าให้ผลการศึกษาที่ได้มาน้ันมีความแตกต่างกัน สิ่งที่เป็นลักษณะร่วม
กันระหว่างการศึกษาเรื่องน้ีกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งสองเรื่อง ดังกล่าว คือ มีการศึกษาในประเด็นเกี่ยวกับหน่วยกรรม
เหมือนกัน อย่างไรก็ตาม ด้วยธรรมชาติของแหล่งข้อมูล แนวคิด และวัตถุประสงค์การศึกษาที่ต่างกัน ย่อมน ามาซึ่งผลการ
วิเคราะห์ที่แตกต่างกันด้วย 

 
7. ข้อเสนอแนะและการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

ข้อเสนอแนะที่ผู้วิจัยต้องการให้มีการศึกษาต่อไปคือ ควรมีการศึกษาหน้าที่ของหน่วยกรรมจากงานเขียนชนิดอื่น ๆ 
เช่น หนังสือพิมพ์ นวนิยายต่าง ๆ วรรณคดี เรื่องสั้น หรือศึกษาจากรายการโทรทัศน์ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงหน้าที่ของหน่วยกรรม
ที่มีความหลากหลายมากขึ้น และควรศึกษาประเด็นอื่น ๆ  นอกเหนือจากการศึกษาหน้าที่ของหน่วยกรรม เช่น การศึกษา
ความหมายของหน่วยกรรมในโครงสร้างประโยค 

ส าหรับการวิจัยเรื่องน้ี มีประโยชน์ต่อวงการการศึกษาภาษาไทยในเรื่องการศึกษาโครงสร้างของประโยคในแต่ละ
หน่วยต่างมีบทบาทที่จะท าให้ประโยคหน่ึง ๆ มีใจความที่ครบถ้วนสมบูรณ์ และเรื่องการใช้แนวคิดชนิดของประโยคตามเจตนา 
ซึ่งสามารถน าไปเป็นแนวทางในการศึกษาต่อไปได้ ทั้งผลการศึกษาดังกล่าวยังสามารถเติมเต็มในส่วนของการศึกษาหน่วย
กรรมตามแนวคิดไวยากรณ์การกอีกด้วย 

 
8. กิตติกรรมประกาศ  

บทความวิจัยฉบับน้ีส าเร็จลุล่วงไปได้ ต้องขอขอบคุณ ผศ.ดร.ชนกพร อังศุวิริยะ ที่ให้ผลิตผลงานจากรายวิชา 896-
502 ภาษาศาสตร์ภาษาไทย และอนุญาตให้น ามาต่อยอด โดยมี ดร.จอมขวัญ สุทธินนท์ ให้ค าปรึกษาการเขียนบทความวิจัย
เพ่ือเผยแพร่ในโครงการประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่  1 “มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์: พลังปัญญาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน” “Wisdom power for sustainable development” 
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