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บทคัดย่อ 

บทความวิจัยน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอผลการศึกษาการใช้ค าเลียนธรรมชาติในชุดนิทานป๋องแป๋ง ของผู้ประพันธ์
ที่มีนามปากกาว่า สองขา โดยศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิ กล่าวคือ ศึกษาจากบทบรรยายและบทสนทนาของตัวละครในชุดนิทาน
ปอ๋งแป๋ง ของสองขา ส าหรับเด็กอายุระหว่าง 4 - 6 ปี จ านวนทั้งสิ้น 4 เล่ม ซึ่งตีพิมพ์ในปีพุทธศักราช 2560 ภายใต้ลิขสิทธิ์
ของบริษัทพาส เอ็ดดูเคชั่น จ ากัด ตามแนวคิดค าเลียนเสียงธรรมชาติ (ช านาญ รอดเหตุภัย, 2519, น. 72) ประกอบกับแนวคิด
ระบบเสียงภาษาไทย (กาญจนา นาคสกุล, 2556, น. 61 - 63) และแนวคิดจิตวิทยาการเรียนรู้ (ยุราวดี เน่ืองโนราช, 2558,  
น. 151 - 216) ผลการศึกษาพบค าเลียนเสียงธรรมชาติทั้งสิ้น 7 ค า 16 ครั้ง ซึ่งพบค าเลียนเสียงธรรมชาติประเภทสิ่งของมาก
ที่สุด จ านวน 6 ค า 14 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 85.71 ส่วนค าเลียนเสียงธรรมชาติประเภทสัตว์ จ านวน 1 ค า 2 ครั้ง คิดเป็นร้อย
ละ 14.29 ผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นได้ว่าผู้แต่งมุ่งเน้นการใช้ค าเลียนเสียงธรรมชาติประเภทต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความสมจริง
ในชุดนิทานป๋องแป๋ง การกระตุ้นให้เด็กเกิดจินตภาพ มีอารมณ์ร่วมไปกับตัวละคร ก่อให้เกิดความสนุก ความเพลิดเพลิน และ
ความสุขที่ได้รับจากการอ่านหรือฟังนิทาน ซึ่งเป็นส่วนช่วยดึงดูดให้เด็กมีความสนใจในนิทาน คลายความเบื่อหน่าย ทั้งเป็นการ
ปลูกฝังให้เด็กรักอ่าน และยังเป็นส่วนช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านความคิด ด้านสติปัญญา และด้านอารมณ์ รวมถึงเป็นการ
ช่วยสร้างประสบการณ์ทางภาษาที่ดีให้กับเด็กอีกทางหน่ึง 
ค ำส ำคัญ: นิทานส าหรับเด็ก, ค าเลียนเสียงธรรมชาติ, ป๋องแป๋ง, สองขา 

 
Abstract 

This research article aims to present the results of a study on words that are used to imitate natural 
sounds in “Pongpaeng” , a tales collection written by an author whose pseudonym is Songkha.  The study 
was conducted employing secondary sources which were narratives and dialogues between characters in 
“ Pongpaeng” , a tales collection for 4 - 6  year- old children totaling 4 stories published in 2 0 1 7  and 
copyrighted by Pass Education, Co. Ltd.  The study is based on the concepts on words that imitate natural 
sounds (Rothetphai, 1976 , p.  7 2 ) , the Thai language sound system (Naksakun, 2013, pp.  61-63)  and 
psychology of learning (Nueangnorat, 2015, pp.  151-216) .  The study found that words imitating natural 
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sounds totals 7 word 16 times.  Words imitating sounds of things were found most often at 6 word 14 times 
or 85.7 percent.  Words imitating sounds of animals were found only once 2 times or 14.3 percent.  The 
results reflect that the author focused on the use of words that imitate natural sounds to make it seem 
truthfully, to make children imaginative, feel the same way as the characters do, joyful, relaxing, happy 
when reading or listening to the tales which can help attract children’s interest, and reduce their boredom. 
This also instills the love for reading and promotes children’ s thinking development, intelligence and 
emotion in addition to giving them good experience in using language. 
Keywords: Fairy tales for Children, Words imitating natural sounds, Pongpaeng, Songkha 
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1. บทน ำ 

นิทาน (tale) นิทานเป็นเรื่องเล่าที่เรียบง่ายตรงไปตรงมา เน้ือหาอาจมีทั้งเรื่องจริงหรือเรื่องที่แต่งขึ้น อาจแต่งเป็น
ร้อยแก้ว ร้อยกรอง หรืออาจเล่าด้วยวาจาก็ได้ (ประคอง  นิมมานเหมินท์, 2545, น. 65) ซึ่งผู้เขียนต้องการสะท้อนภาพ
เกี่ยวกับชีวิตและการอยู่รว่มกันในสังคม ท าให้ผู้อ่านเกิดความรู้ ความเข้าใจ และความคิดเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตในแง่มุมต่าง ๆ  
ขณะเดียวกันเด็กก็จะได้รับความรู้ ประสบการณ์ของชีวิต ได้คติธรรมที่พึงยึดถือ หรือแนวทางในการด าเนินชีวิตไปพร้อมกัน 
(นิตยา  วรรณกิตร์, 2559, น. 37) การเลือกใช้ค าในนิทานเป็นสิ่งส าคัญเพราะเป็นส่วนที่ช่วยดึงดูดให้เด็กเกิดความสนใจใน
นิทาน และเป็นส่วนช่วยส่งเสริมพัฒนาการในด้านต่าง ๆ  เช่น ด้านความคิด ด้านสติปัญญา และด้านอารมณ์ ค าเลียนเสียง
ธรรมชาติจึงสามารถพบได้บ่อยในนิทาน 

ค าเลียนเสียงธรรมชาติ หมายถึง ค าที่ให้ความรู้สึกสมจริง ช่วยให้เกิดความรู้สึกนึกคิด และกระตุ้นให้เกิดจินตภาพ 
(image) เช่น หวือ หวอ ปึง ปัง เพล้ง เปรี้ยง โพละ ผัวะ ฉับ ฯลฯ (ช านาญ  รอดเหตุภัย, 2519, น. 72) งานเขียนที่มีการคัด
สรรจากผู้แต่งจึงมีการใช้ค าเลียนเสียงธรรมชาติ เพ่ือเป็นการดึงดูดให้เด็กสนใจในนิทานเรื่องน้ัน เพราะเสียงที่ได้ยินสามารถ
เรียกให้เด็กมีความสนใจในนิทานหรือเสียงของค าเลียนเสียงธรรมชาติ เกิดความสนุกสนานเพ่ิมมากขึ้น 

เสียงพูดของมนุษย์ มีลักษณะที่จะอธิบายได้ด้วยหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์สากล ซึ่งแต่ละเสียงสามารถน ามา
พิจารณาและอธิบายให้รู้ลักษณะการออกเสียง ต าแหน่งที่เกิดของเสียง และความสัมพันธ์ของเสียงได้ จะท าให้เข้าใจลักษณะ
ของเสียงพูดทุกเสียง ท าให้เห็นความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของเสียง ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการเรียนรู้และ
ต่อความเข้าใจระบบต่าง ๆ ของภาษา (กาญจนา  นาคสกุล, 2556, น. 15 - 16) เน่ืองจากเสียงที่ได้ยินท าให้เด็กเกิดความสนใจ
ในนิทาน ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ที่สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน 

การเรียนรู้ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือศักยภาพของพฤติกรรมที่ค่อนข้างถาวรอันเป็นผลมาจาก
ประสบการณ์ หรือการฝึกฝน (ยุราวดี  เน่ืองโนราช, 2558, น. 215) ซึ่งมีงานเขียนที่น่าสนใจ สามารถช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้
ทางภาษาได้ดี และช่วยส่งเสริมพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะด้านความคิด สติปัญญา และอารมณ์ 

งานเขียนที่เกี่ยวกับนิทานมีนักเขียนหรือผู้แต่งหลายท่านที่น่าสนใจ หน่ึงในน้ัน คือ สองขา (นามปากกา) ผู้มีชื่อจริง
ว่า ศรีสมร โซเฟร ซึ่งนิทานที่สองขาได้เขียนได้รับรางวัล ได้รับการตีพิมพ์ซ้ า และส านักพิมพ์ต่างประเทศซื้อลิขสิทธิ์ไปแปลและ
จัดจ าหน่ายอีกหลายประเทศ คือที่ไต้หวัน สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และมาเลเซีย ได้แก่ เรื่อง
ป๋องแป๋งเล่นน้ าฝน ป๋องแป๋งอยากรู้ ป๋องแป๋งไม่สบาย สวนสัตว์ของป๋องแป๋ง ป๋องแป๋งหกล้ม ป๋องแป๋งหลงทาง เสียงอะไรนะ
ป๋องแป๋ง ป๋องแป๋งปั้นแป้ง ป๋องแป๋งรักแม่ ป๋องแป๋งรักพ่อ ป๋องแป๋งรักปู่ ป๋องแป๋งรักยาย ป๋องแป๋งกลัวความมืด ป๋องแป๋งกลัว
หมอ ป๋องแป๋งหน้ายู่ ป๋องแป๋งโกรธ (ศรีสมร  โซเฟร, 2561) 

ชุดนิทานป๋องแป๋ง ของสองขา เป็นชุดนิทานที่ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะวิเคราะห์ระบบเสียงของค าเลียนเสียงธรรมชาติ
ในชุดนิทานป๋องแป๋ง ของสองขา ตามแนวคิดค าเลียนเสียงธรรมชาติ (ช านาญ  รอดเหตุภัย, 2519, น. 72) ประกอบกับแนวคิด
ระบบเสียงภาษาไทย (กาญจนา  นาคสกุล, 2556, น. 61 – 63 และเสาวรัตน์  ดาราวงษ์, 2520, น. 63) และแนวคิดจิตวิทยา
การเรียนรู้ (ยุราวดี  เน่ืองโนราช, 2558, น. 151 - 216) เน่ืองจากในชุดนิทานป๋องแป๋ง ของสองขามีการใช้ค าเลียนเสียง
ธรรมชาติที่ช่วยเพ่ิมอรรถรสในการอ่านหรือฟัง ท าให้ผู้อ่านมีอารมณ์ร่วมไปกับนิทาน เกิดความสนุกสนาน และเพลิดเพลินใน
การอ่านหรือฟังนิทาน ซึ่งเป็นส่วนช่วยดึงดูดความสนใจจากเด็กได้ดี ซึ่งเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาของเด็กและยัง
เป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้แก่เด็กด้วย เพราะหากเด็กได้รับการปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดีต้ังแต่เล็ก ๆ เขาก็จะเติบโตมา
ด้วยนิสัยรักการอ่าน และรักการเรียนรู้อยู่เสมอ (Mother Q-Cute, 2559, น. 99) 
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2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

2.1 เพ่ือวิเคราะห์การใช้ค าเลียนเสียงธรรมชาติในชุดนิทานป๋องแป๋ง ของสองขา  
2.2 เพ่ือวิเคราะห์ระบบเสียงของค าเลียนเสียงธรรมชาติในชุดนิทานป๋องแป๋ง ของสองขา 
2.3 เพ่ือวิเคราะห์การใช้ค าเลียนเสียงธรรมชาติอันมีระบบเสียงภาษาไทยที่ส่งเสริมพัฒนาการตามแนวคิดจิตวิทยาการ

เรียนรู้ ในชุดนิทานป๋องแป๋ง ของสองขา 

 
3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 

บทความวิจัยเรื่องค าเลียนเสียงธรรมชาติในชุดนิทานป๋องแป๋ง ของสองขา โดยใช้แนวคิด 3 ประการในการศึกษา 
ได้แก่ 1) แนวคิดค าเลียนเสียงธรรมชาติ 2) แนวคิดระบบเสียงภาษาไทย และ 3) แนวคิดจิตวิทยาการเรียนรู้ ดังรายละเอียด
ต่อไปน้ี 

3.1 แนวคิดค ำเลียนเสียงธรรมชำติ 
ผู้วิจัยได้ศึกษาตามแนวคิดค าเลียนเสียงธรรมชาติ ของช านาญ รอดเหตุภัย (2519, น. 72) ซึ่งได้ให้ค าจ ากัดความไว้

ว่า ค าเลียนเสียงธรรมชาติ หมายถึง ค าที่ให้ความรู้สึกสมจริง ช่วยให้เกิดความรู้สึกนึกคิด และกระตุ้นให้เกิดจินตภาพ (image) 
เหมาะส าหรับงานเขียนที่ต้องการภาษาระดับกึ่งแบบแผนและภาษาปาก เช่น หวือ หวอ ปึง ปัง เพล้ง เปรี้ยง โพละ ผัวะ ฉับ 
ฯลฯ  

3.2 แนวคิดระบบเสียงภำษำไทย 
หน่วยเสียงที่ส าคัญพวกหน่ึงในภาษาทุกภาษา คือ หน่วยเสียงสระ เป็นเสียงก้องที่ถูกเปล่งออกมาทางปาก โดยที่ไม่มี

อวัยวะส่วนใดในปากมาปิดกั้นทางลมไว้ ซึ่งเสียงสระมีความส าคัญที่จะท าให้เกิดค าที่มีความหมายแตกต่างกับค าอื่นในภาษาได้ 
(กาญจนา  นาคสกุล, 2556, น. 65 - 66) ซึ่งระบบเสียงของหน่วยเสียงสระในภาษาไทยมแีหลง่ก าเนิดเสียงตามตารางที่ 1 ดังน้ี 

 
ตำรำงที่ 1 หน่วยเสียงสระในภาษาไทย 

ลักษณะริมฝีปำก ริมฝีปำกรี                                                 ริมฝีปำกห่อ 
ส่วนของลิ้น 

ระดับลิ้น 
หน้ำ                    หลังค่อนไปกลำง                หลัง 

สูง 
กลำง 
ต่ ำ 

                 i    ii                                             u   uu 

                 e   ee                                               o   oo        

                                          a    aa                        
ที่มา : (กาญจนา  นาคสกุล, 2556, น. 66) 

เสียงส าคัญที่ใช้ในภาษาไทยอีกพวกหน่ึง คือ เสียงพยัญชนะ เป็นเสียงที่เกิดจากลมซึ่งผ่านเส้นเสียงแล้วมาถูก
ดัดแปลงด้วยอวัยวะส่วยต่าง ๆ ในปาก เสียงพยัญชนะมีหลายประเภท มีลักษณะการออกเสียงที่ต่างกันหลายแบบ ดังตารางที่ 
2 ต่อไปน้ี 
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ตำรำงที่ 2 อักษรแทนเสียงภาษาไทย 
ฐำนที่เกิด 

ประเภทของเสียง 
ริมฝีปำก 

ริมฝีปำก
กับฟัน 

ฟันและ
ปุ่มเหงือก 

เพดำนแข็ง เพดำนอ่อน 
ช่องระหว่ำง

เส้นเสียง 
เสียงกัก                   สิถิล 
(ระเบิด)  อโฆษะ        ธนิต 

           โฆษะ 

P 
ph 
b 

 t 
th 
d 

 
k 
kh 

 

นำสิก                   อโฆษะ m  n    
ก่ึงเสียดแทรก          สิถิล
อโฆษะ                  ธนิต 

   c 
ch 

  

ข้ำงลิ้น                  โฆษะ   l    
รัว                       โฆษะ   r    
เสียดแทรก             อโฆษะ  f S   h 
ครึ่งสระ                 โฆษะ w   j / y (w)  

ที่มา : (กาญจนา  นาคสกุล, 2556, น. 46 และเสาวรัตน์  ดาราวงษ์, 2520, น. 63) 
 

ระดับเสียงสูง - ต่ าของค าในภาษาไทย เรียกกันว่า วรรณยุกต์ เป็นส่วนส าคัญที่ท าให้ค าต้ังแต่ 2 ค าขึ้นไป ซึ่งมี
ส่วนประกอบอื่น ๆ คือ พยัญชนะต้น สระ และพยัญชนะท้าย อย่างเดียวกัน มีความหมายต่างกันได้ วรรณยุกต์ในภาษาไทยจึง
จัดเป็นหน่วยเสียง เรียกว่า หน่วยเสียงวรรณยุกต์ จัดเป็นหน่วยเสียงซ้อน เพราะไม่เกิดตามล าพัง จะเกิดพร้อมกับหน่วยเสียง
เรียง โดยปกติวรรณยุกต์จะเกิดพร้อมกับสระ (กาญจนา นาคสกุล, 2556, น. 155 - 156)  

วรรณยุกต์ สามัญ 0  เอก 1  โท 2  ตรี 3  จัตวา 4 
3.3 แนวคิดจิตวิทยำกำรเรียนรู้ 

ผู้วิจัยได้ศึกษาตามแนวคิดเรื่อง จิตวิทยาการเรียนรู้ ของยุราวดี เน่ืองโนราช (2558, น. 151 - 216) ซึ่งได้สรุปค า
จ ากัดความการเรียนรู้ไว้ว่า การเรียนรู้ หมายถึง กระบวนใด ๆ ที่มีผลท าให้พฤติกรรมของอินทรีย์เปลี่ยนแปลงไปเป็น
พฤติกรรมใหม่ที่ค่อนข้างถาวรอันเป็นผลมาจากประสบการณ์ หรือการฝึกหัด  
 

4. วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

4.1 คัดเลือกกลุ่มข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาการใช้ค าเลียนเสียงธรรมชาติแบบเจาะจง ซึ่งเป็นชุดนิทานส าหรับเด็กช่วงอายุ
ระหว่าง 4 - 6 ปี จ านวนทั้งสิ้น 4 เล่ม ได้แก่ 1) ป๋องแป๋งหกล้ม 2) ป๋องแป๋งหลงทาง 3) เสียงอะไรนะป๋องแป๋ง 4) ป๋องแป๋งกลัว
ความมืด 

4.2 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับค าเลียนเสียงธรรมชาติ ด้านระบบเสียงภาษาไทย และจิตวิทยาการเรียนรู้ 
ก่อนวิเคราะห์ในชุดนิทานป๋องแป๋ง ของสองขา ทั้ง 4 เล่ม 

4.3 ศึกษา และเก็บรวบรวมค าเลียนเสียงธรรมชาติในชุดนิทาน ของป๋องแป๋ง เพ่ือน ามาวิเคราะห์จ าแนกประเภทตาม
แนวคิดค าเลียนเสียงธรรมชาติ (ช านาญ  รอดเหตุภัย, 2519, น. 72) 

4.4 น าข้อมูลการวิเคราะห์ที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้องตามแนวคิดค าเลียนเสียงธรรมชาติ (ช านาญ  รอดเหตุภัย, 
2519, น. 72) โดยบูรณาการเข้ากับแนวคิดระบบเสียงภาษาไทย (กาญจนา  นาคสกุล, 2556, น. 65 – 66 และ เสาวรัตน์  ดาราวงษ์, 
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2520, น. 63) และแนวคิดจิตวิทยาการเรียนรู้ (ยุราวดี  เน่ืองโนราช, 2558, น. 151 - 216) แล้วน ามาสรุปผลการวิจัยใน
รูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ประกอบค าเลียนเสียงธรรมชาติในบริบทต่าง ๆ ในนิทานป๋องแป๋ง ของสองขา และสถิติร้อยละ 

 

5. ผลกำรวิจัย 

ผลของการวิจัยเรื่อง ระบบเสียงภาษาไทยของการใช้ค าเลียนเสียงธรรมชาติในชุดนิทานป๋องแป๋ง ของสองขา พบค า
เลียนเสียงธรรมชาติทั้งสิ้น 7 ค า 16 ครั้ง ซึ่งเป็นค าเลียนเสียงประเภทสิ่งของมากที่สุด จ านวน 6 ค า 14 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 
85.71 และค าเลียนเสียงธรรมชาติประเภทสัตว์ จ านวน 1 ค า 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 14.29 ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

5.1 ค ำเลียนเสียงธรรมชำติประเภทสิ่งของ 

 
ตัวอย่างที่ 1  

กริ๊ง! กริ๊ง! กริ๊ง! 
กระด่ิงไอติม 

ป๋องแป๋งอมยิ้ม 
ได้ชิมชื่นใจ 

(สองขา, เสียงอะไรนะป๋องแป๋ง, 2560ง, น. 3) 
 

จากตัวอย่างที่ 1 ข้างต้น พบค าเลียนเสียงเสียงธรรมชาติ “กริ๊ง! กริ๊ง! กริ๊ง!” ซึ่งมีลักษณะการซ้ าค า 3 ครั้ง หน่วย
เสียงพยัญชนะต้นเป็นหน่วยเสียงพยัญชนะต้นควบ กร /kr/ กล่าวคือ /k/ เป็นหน่วยเสียงระเบิด ไม่ก้อง ไม่มีลม ควบกับหน่วย
เสียง /r/ เป็นหน่วยเสียงพยัญชนะรัว เสียงก้องหน่วยเสียงสระ / i/ เป็นหน่วยเสียงสระ เสียงสูง สั้น ริมฝีปากรี หน่วยเสียง

พยัญชนะท้าย // เป็นพยัญชนะนาสิก เสียงก้อง วรรณยุกต์ตรี /3/ เป็นเสียงสูง “กริ๊ง” จึงใช้เป็นเสียงที่ให้สัญญาณ ในที่น้ี
เป็นเสียงของกระด่ิงไอติมที่มีลักษณะการตีที่ต่อเน่ืองกัน เป็นการส่งเสียงสัญญาณเพ่ือบอกลูกค้าว่าไอติมมาแล้ว ดึงดูดลูกค้าที่
เป็นเด็กให้มีความสนใจไอติมที่น ามาขาย ซึ่งการส่งเสียงกริ๊งเป็นนัยเพ่ือบอกให้เด็ก ๆ ในที่น่ีคือป๋องแป๋งให้ได้ยินเสียงกระด่ิงไอ
ติม เป็นสัญญาณบอกเป็นนัยว่า ไอติมมาแล้วนะ เมื่อได้ยินก็จะสนใจ และรีบวิ่งมาซื้อกิน จากการใช้ค าเลียนเสียงกระด่ิงที่มี
เสียงสูงตามหลักไวยากรณ์ จึงสามารถดึงดูดให้เด็กสนใจนิทานได้เหมือนกับสนใจในเสียงกระด่ิงไอติม และเกิดความสนุกไปกบั
เสียงที่ได้ยิน จากการซ้ าค าเป็นการตอกย้ าให้เด็กให้จดจ า และเกิดการเรียนรูไ้ด้ว่า น่ีคือเสียงกระด่ิงไอติมเพ่ือส่งเสียงเรียกเด็ก ๆ  
ให้สนใจ และมาซื้อ เมื่อน ามาใช้เป็นค าเลียนเสียงกระด่ิงเด็ก ๆ จึงให้ความสนใจในนิทานได้ง่าย 

 
ตัวอย่างที่ 2 

ป๊อก! ป๊อก! ป๊อก! 
เสียงเคาะเกราะไม ้

บะหมีช่ามใหญ่ 
กินได้อิ่มอุ่น 

(สองขา, เสียงอะไรนะป๋องแป๋ง, 2560ง, น. 7-8) 
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จากตัวอย่างที่ 2 ข้างต้น พบค าเลียนเสียงธรรมชาติ “ป๊อก! ป๊อก! ป๊อก!” ซึ่งมีลักษณะการซ้ าค า 3 ครั้ง หน่วยเสียง
พยัญชนะต้น /p/ เป็นหน่วยเสียงพยัญชนะเสียงกัก ไม่ก้อง หน่วยเสียงสระ /o/ เป็นหน่วยเสียงสระ เสียงต่ า ริมฝีปากห่อ 
หน่วยเสียงพยัญชนะท้าย /k/ เป็นพยัญชนะระเบิด  ไม่ก้อง วรรณยุกต์ตรี /3/ เป็นเสียงสูง “ป๊อก!” จึงใช้เป็นเสียงกระทบกัน
สองสิ่งที่เป็นส่งสัญญาณเรียก ในที่น้ีเป็นเสียงเคาะเกราะไม้ ที่พ่อค้าขายก๋วยเต๋ียวใช้ไม้เคาะเกราะไม้เพ่ือส่งเสียงเรียกลูกค้า ใน
ที่น้ี ป๋องแป๋งได้ยินเสียงเคาะเกราะไม้ จึงรู้ได้ว่าพ่อค้าขายก๋วยเต๋ียวมาแล้ว จึงเกิดความสนใจ และอยากกิน เมื่อได้กินแล้วป๋อง
แป๋งก็บอกถึงความรู้สึกที่ได้กิน ซึ่งเมื่อเด็กได้ยินค าเลียนเสียงเคาะเกราะไม้ ก็จะเกิดความสนใจและต้ังใจฟังหรืออ่านนิทานเพ่ิม
มากขึ้น จากการซ้ าค าเป็นการตอกย้ าให้เด็กให้จดจ า และเกิดการเรียนรู้ได้ว่าน่ีคือเสียงเคาะเพ่ือเป็นการเรียกให้สนใจ เมื่อเป็น
ค าเลียนเสียงเคาะเด็ก ๆ จึงเกิดความสนใจได้ไม่ยาก 

 
ตัวอย่างที่ 3 

ป๊ิน! ป๊ิน! ป๊ิน! 
ได้ยินวิ่งตาม 

ทุเรียนมหีนาม 
มะขาม แตงลาย 

(สองขา, เสียงอะไรนะป๋องแป๋ง, 2560ง, น. 17) 

 
จากตัวอย่างที่ 3 ข้างต้น พบค าเลียนเสียงธรรมชาติ “ปิ๊น! ปิ๊น! ปิ๊น!” ซึ่งมีลักษณะการซ้ าค า 3 ครั้ง หน่วยเสียง

พยัญชนะต้น /p/ เป็นหน่วยเสียงพยัญชนะเสียงกัก ไม่ก้อง หน่วยเสียงสระ / i/ เป็นหน่วยเสียงสระ เสียงสูง สั้น ริมฝีปากรี 
หน่วยเสียงพยัญชนะท้าย /n/ เป็นพยัญชนะนาสิก  เสียงก้อง วรรณยุกต์ตรี /3/ เป็นเสียงสูง “ปิ๊น!” เป็นเสียงบีบแตรรถ เป็น
เสียงที่ใช้เพ่ือขอทาง ในที่น้ีใช้เป็นการส่งสัญญาณเรียกลูกค้าที่ต้องการซื้อผลไม้ ในที่น้ีป๋องแป๋งได้ยินเสียงบีบแตรรถ เป็นการ
เรียกลูกค้าอย่างหน่ึงของพ่อค้าแม่ค้า ซึ่งเมื่อป๋องแป๋งได้ยินก็ว่ิงตาม จึงรู้ว่าเป็นรถขายผลไม้ มีทั้งทุเรียน มะขาม แตงลาย จาก
การใช้ค าเลียนเสียงแตรรถเป็นการดึงดูดความสนใจจากเด็ก ๆ ให้มาสนใจในนิทาน คลายความน่าเบื่อในกับเด็ก ๆ ได้ดี และ
จากการซ้ าค าเป็นการตอกย้ าให้เด็กให้จดจ า และเกิดการเรียนรู้ได้เองว่าน่ีคือเสียงบีบแตรรถ เพ่ือส่งเสียงเรียกให้มีความสนใจ  

 
ตัวอย่างที่ 4 

ป๊ีบ! ป๊ีบ! ป๊ีบ! 
ขนมจีบกุยช่าย 
แป้งห่อบางใส 
ถูกใจใช่เลย 

(สองขา, เสียงอะไรนะป๋องแป๋ง, 2560ง, น. 18) 

 
จากตัวอย่างที่ 4 ข้างต้น พบค าเลียนเสียงธรรมชาติ “ปี๊บ! ปี๊บ! ปี๊บ!” ซึ่งมีลักษณะการซ้ าค า 3 ครั้ง หน่วยเสียง

พยัญชนะต้น /p/ เป็นหน่วยเสียงพยัญชนะเสียงกัก ไม่ก้อง หน่วยเสียงสระ /ii/ เป็นหน่วยเสียงสระเสียงสูง เสียงยาว ริมฝีปาก
รี ออกเสียงอวัยวะที่เน้นมากกว่าเสียงสั้น หน่วยเสียงพยัญชนะท้าย /p/ เป็นเสียงพยัญชนะกัก  ไม่ก้อง วรรณยุกต์ตรี /3/ เป็น
เสียงสูง “ปี๊บ!” เป็นเสียงแตรลมบีบ เป็นอุปกรณ์อย่างหน่ึงที่พ่อค้าขายขนมจีบกุยช่ายใช้เพ่ือเรียกลูกค้าให้มาซื้อ ซึ่งป๋องแป๋ง
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ชอบและถูกใจ เพราะมีเน้ือแป้งห่อที่บางใส ในที่น้ีป๋องแป๋งเมื่อได้ยินเสียงแตรลมบีบของพ่อค้า จึงเกิดความสนใจ และหันไป
มอง ได้รู้ทันทีเลยว่าเป็นพ่อค้าขายขนมกุยช่าย ซึ่งมีการอธิบายต่อว่า แป้งห่อบางใส ซึ่งถูกใจป๋องแป๋งมาก จากการใช้ค าเลียน
เสียงแตรลมบีบ เป็นการดึงดูดให้เด็กสนใจอยากอ่าน และอยากฟังนิทานมากขึ้น การใช้ค าเลียนเสียงน้ีสามารถช่วยให้เด็กรู้สึก
สนุก ต่ืนเต้น และลุ้นไปกับนิทานได้ ว่าต่อไปจะเป็นเสียงของอะไร จะมีเสียงอะไรเข้ามาอีก ช่วยเสริมสร้างจินตนาการให้กับ
เด็ก ๆ ได้เป็นอย่างดี และจากการซ้ าค าเป็นการตอกย้ าให้เด็กจดจ า และเกิดการเรียนรู้ได้ว่าน่ีคือเสียงบีบแตรลมของพ่อค้าขาย
ขนมกุยช่าย 

 
ตัวอย่างที่ 5 

ตุ๊บ! เสียงหล่นดัง 
ฟังสิตัวหนัก 

หรือว่าเป็นยักษ์ 
หักคอป๋องแป๋ง 

(สองขา, ป๋องแป๋งกลัวความมืด, 2560ก, น.7) 

 
จากตัวอย่างที่ 5 ข้างต้น พบค าเลียนเสียงธรรมชาติ “ตุ๊บ!” ที่มีหน่วยเสียงพยัญชนะต้น /t/ เป็นหน่วยเสียงพยัญชนะ

ระเบิด ไม่ก้อง ไม่มีลม เกิดที่บริเวณฟันและปุ่มเหงือก หน่วยเสียงสระ /u/ เป็นหน่วยเสียงสระหลัง เสียงสูง สั้น ริมฝีปากห่อ 
หน่วยเสียงพยัญชนะท้าย /p/ เป็นเสียงพยัญชนะกัก  ไม่ก้อง เกิดที่ริมฝีปาก วรรณยุกต์ตรี /3/ เป็นเสียงสูง “ตุ๊บ!” ในที่น้ีเป็น
ค าเลียนเสียงสิ่งของที่หล่นเสียงดัง จึงส่งผลให้ป๋องแป๋งตกใจกลัว เกิดจินตนาการไปเองว่าเป็นยักษ์ที่จะมาหักคอ หากแต่แหล่ง
เสียงที่มากลับเป็นเสียงรถของเล่นที่หล่นมาอย่างแรงจนเกิดเสียงดัง ซึ่งค าเลียนเสียงน้ีช่วยให้เด็กเกิดจินตนาการ และระทึกไป
กับป๋องแป๋งได้ว่าเป็นเสียงของอะไร ใช่เสียงผีอย่างที่ป๋องแป๋งคิดหรือเปล่า เป็นการสร้างจินตนาการให้กับเด็ก และช่วยส่งเสริม
ให้เด็กเกิดใช้สมองในการคิดมากขึ้น เป็นการสร้างการเรียนรู้ของค าให้กับเด็กอีกทางหน่ึงด้วย 

 
ตัวอย่างที่ 6 

ล้วงหยิบนกหวีด 
เป่าปรี๊ดเร็วพลัน 
เป่าเสียงดังลั่น 
ฝืนกลั้นน้ าตา 

(สองขา, ป๋องแป๋งหลงทาง, 2560ค, น. 8) 

 
จากตัวอย่างที่ 6 ข้างต้น พบว่าค าเลียนเสียงธรรมชาติอยู่หลังค ากริยา หน่วยเสียงพยัญชนะต้นเป็นหน่วยเสียง

พยัญชนะต้นควบ ปร /pr/ กล่าวคือ /p/ เป็นหน่วยเสียงพยัญชนะระเบิด ไม่ก้อง ไม่มีลม และเกิดที่ริมฝีปาก ควบกับเสียง
พยัญชนะ /r/ เป็นหน่วยเสียงพยัญชนะรัว เสียงก้อง หน่วยเสียงสระ /ii/ เป็นหน่วยเสียงสระเสียงสูง เสียงยาว ริมฝีปากรี ออก
เสียงอวัยวะที่เน้นมากกว่าเสียงสั้น หน่วยเสียงพยัญชนะท้าย /t/ เป็นพยัญชนะเสียงกัก  ไม่ก้อง วรรณยุกต์ตรี /3/ เป็นเสียงสูง 
“ปรี๊ด!” เป็นค าเลียนเสียงของนกหวีด เป็นอุปกรณ์ชนิดหน่ึงที่ใช้ส่งเสียง ซึ่งเสียงที่ดังของนกหวีดสามารถเรียกร้องความสนใจ 
หรือส่งสัญญาณเสียงในการสื่อสาร นกหวีดจึงมักจะถูกใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ต ารวจ ผู้ตัดสินกีฬา อาสา  ฯลฯ หรือใช้เป็น
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อุปกรณ์ฉุกเฉินในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ ในที่น้ีป๋องแป๋งใช้เพ่ือส่งสัญญาณเรียกแม่ ซึ่งพลัดหลงกันในตลาด ซึ่งค า
เลียนเสียงเป่านกหวีดน้ีเป็นเสียงสูง ช่วยดึงดูดเด็กให้สนใจนิทานได้ดี อีกทั้งยังท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้ว่าน่ีคือเสียงนกหวี ด 
ใช่เป็นการส่งญาณเรียกได้เป็นอย่างดี  

5.2 ค ำเลียนเสียงธรรมชำติประเภทสัตว์ 

 
ตัวอย่ำงที่ 7 

พอเข้าไปใกล้  
ว่องไวโดแผล็ว 

      ส่งเสียง “แง้ว! แง้ว!”  
วิ่งตามแมวด า 

(สองขา, ป๋องแป๋งหกล้ม, 2560ข, น. 4 ) 

 

จากตัวอย่างที่ 7 ข้างต้น พบค าเลียนเสียงธรรมชาติประเภทสัตว์ 2 ครั้ง หน่วยเสียงพยัญชนะต้น // เป็นหน่วย

เสียงพยัญชนะนาสิก  เสียงก้อง หน่วยเสียงสระ // เป็นหน่วยเสียงสระ กลางต่ า สั้น ริมฝีปากรี หน่วยเสียงพยัญชนะท้าย/
w/ เป็นพยัญชนะครึ่งสระ  เสียงก้อง วรรณยุกต์ตรี /3/ เป็นเสียงสูง “แง้ว!” เป็นค าเลียนเสียงธรรมชาติเสียงสัตว์ ในที่น้ีผู้แต่ง
ได้ใช้เป็นค าเลียนเสียงของแมว เมื่อป๋องแป๋งเข้าใกล้มัน มันจึงส่งเสียงร้อง แล้วว่ิงหนีไป จากการใช้ค าซ้ าเป็นการตอกย้ าให้เด็ก
สนใจในเสียงน้ี และเกิดการเรียนรู้ได้ว่าเป็นเสียงของสัตว์ ซึ่งเรียกความสนใจให้เด็กฟังหรืออ่านนิทานได้ง่ายขึ้น  

 
6. สรุปและอภิปรำยผลกำรวิจัย 

การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการใช้ค าเลียนเสียงธรรมชาติในชุดนิทานป๋องแป๋ง ของสองขา ตามแนวคิดเรื่อง
ค าเลียนเสียงธรรมชาติ (ช านาญ  รอดเหตุภัย, 2519, น. 72) ประกอบกับแนวคิดระบบเสียงภาษาไทย (กาญจนา  นาคสกุล, 
2556, น. 61- 63) และแนวคิดจิตวิทยาการเรียนรู้ (ยุราวดี  เน่ืองโนราช, 2558, น. 151 - 216) ผลการศึกษาพบค าเลียนเสียง
ธรรมชาติประเภทสิ่งของมากที่สุด จ านวน 6 ค า 14 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 85.71 และค าเลียนเสียงธรรมชาติประเภทสัตว์ 
จ านวน 1 ค า 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 14.29 ซึ่งจากการศึกษาจะพบค าเลียนเสียงธรรมชาติแต่ละค าที่ซ้ าถึง 3 ครั้งหรือ 3 
พยางค์ เป็นการแสดงถึงความต่อเน่ืองของเสียง ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดจิตวิทยาการเรียนรู้ (ยุราวดี  เน่ืองโนราช, 
2558, น. 151 - 216) ที่ว่าการเรียนรู้ที่ซ้ าแล้วซ้ าเล่า ท าให้เด็กเกิดความจดจ าได้ดีและได้เกิดการท าความเข้าใจต่อสิ่งน้ัน
ตามล าดับจนกลายเป็นประสบการณ์ทางด้านภาษา 

นอกจากน้ี การวิเคราะห์หน่วยเสียงตามแนวคิดระบบเสียงภาษาไทย (กาญจนา  นาคสกุล, 2556, น. 61- 63 และ
เสาวรัตน์  ดาราวงษ์, 2520, น. 63) พบว่าหน่วยเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ ของสองขา ถูกต้องตามหลักการออกเสียง 
ผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นได้ว่าผู้แต่งมุ่งเน้นการใช้ค าเลียนเสียงธรรมชาติทั้ง 2 ประเภท คือ ค าเลียนเสียงประเภทสิ่งของ 
และค าเลียนเสียงประเภทสัตว์ เพ่ือให้เกิดความสมจริงในชุดนิทานป๋องแป๋ง การกระตุ้นให้เด็กเกิดจินตภาพ มีอารมณ์ร่วมไป
กับตัวละคร ก่อให้เกิดความสนุก ความเพลิดเพลิน และความสุขที่ได้รับจากการอ่านหรือฟังนิทาน ซึ่งเป็นส่วนช่วยดึงดูดให้เด็ก
มีความสนใจในนิทาน คลายความเบื่อหน่าย ทั้งเป็นการปลูกฝังให้เด็กรักอ่าน รวมถึงเป็นส่วนช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้าน
ความคิด ด้านสติปัญญา และด้านอารมณ์ หรือเป็นการช่วยสร้างประสบการณ์ทางภาษาที่ดีให้กับเด็กอีกทางหน่ึง ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับ นิตยา  วรรณกิตร์ (2559, น. 23) ที่ได้กล่าวไว้ว่า วรรณกรรมส าหรับเด็กนอกจากส่งเสริมพัฒนาการทางภาษา
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และอารมณ์ ยังเป็นขุมทรัพย์ทางความคิดและปัญญาส าหรับเด็ก เป็นการช่วยฝึกฝนให้เด็กเกิดจินตนาการไปตามวัย มีความคิด
สร้างสรรค์ รวมทั้งเสริมพัฒนาการทางความคิดและสติปัญญาในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การสังเกต การเปรียบเทียบ การจัดกลุ่ม
หรือการจัดประเภท การสรุปความ การน าความรู้ไปใช้ และการวิพากษ์วิจารณ์ 

ผลการศึกษาน้ี ยังสอดคล้องกับบทความเรื่องการกระตุ้นพัฒนาการวัย 4 ปี 4 เดือน (Enfa Smart Club, เว็บไซต์) 
ที่ว่า การ “อ่านนิทาน” หมายถึง การที่คุณแม่อ่านข้อความในหนังสือให้ลูกฟัง อาจใช้เสียงดัง-เบา สูง-ต่ า เพ่ือให้เรื่องที่อ่าน
สนุกสนานยิ่งขึ้น แต่ที่ส าคัญจะต้องอ่านโดยไม่เพ่ิมเติมค าพูดของตัวเองเข้าไป การฟังคุณแม่ อ่านนิทาน ยิ่งถ้าได้เห็นตัวหนังสือ 
ภาพ และมองตามการชี้ตัวหนังสือที่ก าลังอ่านไปด้วย จะมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อพัฒนาการของเด็กในด้านการอ่าน - เขียน จะ
ช่วยให้เด็กเรียนรู้ว่า ตัวหนังสือหน้าตาแปลก ๆ เหล่าน้ีเป็นสัญลักษณ์ที่แทนเสียงที่เปล่งออกมาเป็นค าต่าง ๆ เด็กจะเริ่มสังเกต
ว่าตัวอักษรใดหรือค าใดแทนเสียงอะไร และเริ่มจ าค าเหล่าน้ันได้ ซึ่งความรู้และความเข้าใจในเรื่องน้ีคือพ้ืนฐานของการอ่าน
เป็นค า และการรู้จักตัวพยัญชนะ สระ ตัวสะกดและวรรณยุกต์ เพ่ือประสมค าต่อไป 

 
7. ข้อเสนอแนะและกำรน ำผลกำรวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

7.1 ควรมีการศึกษาเรื่องระบบเสียงในภาษาไทยเพ่ิมเติมในค าชนิดอื่น ๆ เช่น ค าบอกการตอบรับ ค าทักทาย ฯลฯ ในชุด
นิทานป๋องแป๋ง ของสองขา ตามแนวคิดจิตวิทยาการเรียนรู้ 

7.2 ควรมีการศึกษาในประเด็นค าคล้องจองที่พบในชุดนิทานป๋องแป๋ง ของสองขา เพ่ือวิเคราะห์ความสอดคล้องที่ส่งผล
ต่อพัฒนาการของเด็กตามแนวคิดจิตวิทยาการเรียนรู้ 
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