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บทคัดย่อ

ศตวรรษที่ 21 เป็นยุคที่นานาประเทศต่างให้ความสนใจในด้านสิ่งแวดล้อม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคน รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต่างก็มีนโยบาย และกลวิธีต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
การใช้ค�ำขวัญและป้ายเตือนเพื่อเป็นการรณรงค์ โดยค�ำขวัญและป้ายเตือนเหล่านี้
ต่างแฝงด้วยกลวิธที างวาทศาสตร์ อันเป็นกลวิธเี พือ่ กระตุน้ จิตส�ำนึกทางสิง่ แวดล้อม จากการ
ศึกษาการใช้ภาษาในค�ำขวัญสิ่งแวดล้อมของจีน พบว่า ในด้านเสียง ค�ำขวัญสิ่งแวดล้อม
ภาษาจีนมีการใช้ฉันทลักษณ์ พยางค์เสียง เสียงสัมผัสในค�ำขวัญ ในด้านค�ำและความ
หมาย มีการใช้ค�ำและประโยคสั้น ๆ และมีการใช้ค�ำแสดงถึงทัศนคติในการเป็นสังคมที่
มีความสามัคคี ใช้สีแสดงความหมายถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในด้านไวยากรณ์มีการ
ใช้โครงสร้างประโยคเดีย่ ว โครงสร้างประโยคถ้อยค�ำคู่ โครงสร้างประโยคเรียง โครงสร้าง
ประโยคคู่ขนาน และโครงสร้างประโยคเพิ่มทวี โดยปรากฏในรูปแบบประโยคค�ำสั่ง
ประโยคขอร้อง ประโยคบอกเล่า ประโยคแสดงความรู้สึกและประโยคค�ำถาม ทั้งนี้การ
วิเคราะห์กลวิธที างวาทศาสตร์จากลักษณะเด่นทางโครงสร้าง ลักษณะเด่นทางหน้าที่ และ
ลักษณะเด่นทางภาษา พบว่า กลวิธที างวาทศาสตร์ทปี่ รากฏในค�ำขวัญสิง่ แวดล้อมของจีน
*บทความนีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ของงานวิจยั เรือ่ ง ส�ำรวจความต้องการข้อมูลภาษาจีนด้านสิง่ แวดล้อมของสถานบริการประเภททีพ่ กั
ในอ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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Abstract

In the 21 century, many countries have focused on environment, and all
people are responsible for environmental conservation. Governments and associated
agencies also have policies and strategies to promote conscience in environmental
conservation. Moreover, slogans and signs are applied in campaigns. In particular,
rhetoric is hidden in those slogans and signs to promote conscience in environmental
conservation. According to this study, the results revealed that prosody was
implemented in Chinese environmental slogans. In terms of word usage, short words
and short sentences were employed. In terms of meaning, words describing the unity
in society were used in the slogans. Additionally, colors were applied in order to
represent the environmental conservation. In terms of syntax, the sentence structures
found in Chinese environmental slogans involved: simple sentence, compound
sentence, parallelism, sentence with addition linking words, and double comparatives.
In addition, those sentence structures used in the slogans appeared in various forms,
including imperative sentence, requests, declarative sentence, sentences expressing
emotions, and interrogative sentence. The analysis of the rhetoric from structure,
function, and language revealed that the rhetoric used in Chinese environmental
slogans consisted of metaphor (比喻), hyperbole (夸张), double meaning (双关),
metonymy (借代), parallelism (排比), anadiplosis (顶真), repetition (反复), and
antithesis (对偶)
st
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บทน�ำ
ประเทศจีนมีความตระหนักต่อการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั
โดยที่เห็นเป็นรูปธรรม คือ การจัดการประชุมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในจีนครั้งแรก
(The First National Environmental Protection Conference) โดยสภาแห่งรัฐ จัดขึ้น
ณ เมืองปักกิง่ ในวันที่ 20 สิงหาคม ค.ศ. 1973 ช่วงเวลาดังกล่าวนับว่าเป็นจุดเริม่ ต้นส�ำคัญ
ของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในประเทศจีน เพราะเป็นการก�ำหนดทิศทางและนโยบาย
ด้านสิง่ แวดล้อมทีส่ ำ� คัญ ปัจจุบนั ประเทศจีนยังคงตระหนักถึงความส�ำคัญด้านสิง่ แวดล้อม
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการน�ำเสนอนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมในระยะยาว จากรายงาน
การประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 19 ที่จัดขึ้น ณ กรุงปักกิ่ง ในเดือนตุลาคม
ค.ศ. 2017 ทีผ่ า่ นมา ในครัง้ นีร้ ฐั บาลจีนได้กล่าวถ้อยค�ำอันแสดงถึงการตระหนักถึงความ
ส�ำคัญของสิ่งแวดล้อม เช่น การเป็นประเทศจีนที่งดงาม (美丽中国) แผนการพัฒนา
เพือ่ ความยัง่ ยืนพันปี (千年计划) ตระหนักถึงความส�ำคัญของสิง่ แวดล้อมเสมือนกับชีวติ
(像对待生命一样对待生态环境) การต่อสู้เพื่อท้องฟ้าสีฟ้า (打赢蓝天保卫战)
การวางแผนการท�ำงานเพือ่ ระบบนิเวศ การมีไร่นาถาวร การพัฒนาเมืองชนบท (三条控
制线) และแผนการพัฒนาพื้นที่สีเขียว (国土绿化行动) เป็นต้น จากช่วงเวลาดังกล่าว
การตระหนักต่อการรณรงค์ดา้ นสิง่ แวดล้อมของจีนจึงมักปรากฏออกมาในรูปแบบต่าง ๆ
รวมไปถึงการใช้คำ� ขวัญสิง่ แวดล้อมเพือ่ รณรงค์กระตุน้ จิตส�ำนึกของประชาชนชาวจีน และ
ในค�ำขวัญสิง่ แวดล้อมเหล่านีก้ ม็ กี ารปรากฏกลวิธที างวาทศาสตร์ทหี่ ลากหลาย มีหลักการ
และประเด็นทางภาษาที่น่าสนใจศึกษาเป็นอย่างยิ่ง
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาลักษณะทางภาษา และกลวิธีทางวาทศาสตร์ในค�ำขวัญสิ่งแวดล้อม
ของจีน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ค�ำขวัญจีนมีลกั ษณะเด่นในด้านความทันสมัย ด้านพืน้ ทีภ่ มู ศิ าสตร์ ด้านระยะเวลา
และด้านกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน (屠海波,2007:43-46) ค�ำขวัญที่ดีควรมีเนื้อหาที่
วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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ถูกต้องชัดเจน สั้น กระชับ ใช้ภาษาอย่างเหมาะสม เข้าใจง่าย ทันสมัย สามารถสะท้อน
อารมณ์ และแสดงถึงความสามัคคี (姚鑫隆,2001:96-97) จากลักษณะเด่นของ
ค�ำขวัญดังกล่าว การศึกษาค�ำขวัญในด้านลักษณะทางภาษาและกลวิธีทางวาทศาสตร์
จึงมีความส�ำคัญยิง่ จากการทบทวนผลการศึกษาทีเ่ กีย่ วกับกลวิธที างวาทศาสตร์ในค�ำขวัญ
สิ่งแวดล้อมจีน พบผลงานการศึกษาจ�ำแนกตามประเภทได้เป็น นิยามของค�ำขวัญ
การศึกษาลักษณะทางภาษาของค�ำขวัญ และ การศึกษากลวิธีทางวาทศาสตร์ของค�ำขวัญ
มีรายละเอียดดังนี้
นิ ย ามของค� ำ ขวั ญ ( 口 号 1 、 标 语 2 、 警 示 语 3 ) พจนานุ ก รมฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้นิยามค�ำขวัญไว้ว่า ค�ำขวัญ คือ ถ้อยค�ำที่แต่งขึ้น
เพื่อเตือนใจหรือเพื่อให้เป็นสิริมงคล วิกิพีเดีย (2560) ให้นิยามค�ำขวัญไว้ว่า ค�ำขวัญ
คือ ถ้อยค�ำ ข้อความ ค�ำคล้องจอง หรือบทกลอนสั้น ๆ เพื่อให้จำ� ได้ง่าย Yao Xinlong
(姚鑫隆, 2001: 95) กล่าวว่า ค�ำขวัญ (标语) เป็นสิง่ ทีท่ นั ยุคสมัย มีผลต่อการผลักดัน
นโยบาย การส่งเสริมประชาสัมพันธ์ ค�ำขวัญเป็นศิลปะในการใช้ภาษา Zhu Ziqing
(朱自清, 2004 : 37) กล่าวว่า “ค�ำขวัญ (标语口号) ไม่เพียงแต่กระตุ้นให้ประชาชน
คนหมู ่ ม ากลุ ก ขึ้ น มากระท�ำ การต่ า ง ๆ แต่ ที่ ส� ำ คั ญ กว่ า นั้ น คื อ เป็ น การช่ ว ยให้ ผู ้ ค น
ที่กระจัดกระจายไปได้รวมกลุ่มท�ำในสิ่งเดียวกัน” ทั้งนี้ค�ำส�ำคัญที่เกี่ยวข้องและมีความ
เชื่อมโยงกับค�ำขวัญ ยังมีค�ำว่า สโลแกน และ ค�ำเตือน นิยามของสโลแกน (标语、告示
语) Gao Yongchen (高永晨, 2009 : 29) กล่าวว่า สโลแกนเป็นวลีหรือค�ำขวัญของสังคม
ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยมีลักษณะเด่น คือ มีการใช้จ�ำนวนอักษรน้อย เข้าใจง่าย และ
มีการน�ำมาใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ และเพื่อกิจกรรมอื่น ๆ ในสังคม นิยาม
ของค�ำเตือน (警示语) ค�ำว่า “เตือน” จากพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554
“เตือน” เป็นค�ำกริยา หมายถึง บอกให้รู้ล่วงหน้า ท�ำให้รู้ตัว ท�ำให้รู้ส�ำนึก ทักไม่ให้
ลืม ดังนั้น “ค�ำเตือน” คือ ค�ำที่บอกให้รู้ล่วงหน้า ท�ำให้รู้ตัว ท�ำให้รู้ส�ำนึก ทักไม่ให้ลืม
《现代汉语词典第6版》(2012 :745) ระบุว่า 口号 (kǒuhào) คือ ประโยคสั้นๆที่ใช้ในการพูดกล่าวประกาศ
ให้รู้โดยทั่วกันเป็นค�ำกล่าวที่มีหลักการ ใช้เพื่อการกระตุ้น ปลุกระดม
2
《现代汉语词典第6版》(2012 : 84) ระบุว่า 标语 (biāoyǔ) คือ ค�ำที่มีการใช้จ�ำนวนอักษรน้อยเพื่อประโยชน์
ในการประชาสัมพันธ์และเพื่อการกระตุ้น
3
《现代汉语词典第6版》(2012 :689) ระบุว่า 警示 (Jǐngshì) คือ ค�ำกล่าวที่ใช้เพื่อการเตือน
1
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โดยลักษณะเด่นของค�ำเตือน คือ เป็นภาษาที่มีลักษณะเป็นการสื่อสารทางเดียว รูปแบบ
ค�ำเตือนมักปรากฏในรูปแบบของการใช้อักษรเพื่อการสื่อสาร Chen Fangmin (陈方
敏, 2016: 4) กล่าวว่า ค�ำเตือน (警示语) ในภาษาจีนมีการใช้อักษรจีนที่เข้าใจง่าย
สัน้ กระชับ และในบางกรณีจะมีการใช้รปู ภาพและอักษรประกอบ เช่น ค�ำเตือนท้ายรถยนต์
ผู้ขับขี่มักเลือกภาพและค�ำที่เข้าใจง่าย สร้างความบันเทิงแก่ผู้อ่าน ทั้งนี้ ค�ำเตือนมักใช้
ในเชิงสาธารณะ โดยมีเป้าหมายการเตือน คือ สมาชิกทุกคนในสังคม ดังนั้นค�ำเตือน
จึงมักปรากฏในที่สาธารณะที่ผู้คนพบเห็นได้ง่าย เช่น สนามหญ้า สะพาน ถนน เป็นต้น
จากนิยามขั้นต้น ค�ำขวัญ สโลแกน และค�ำเตือนต่างก็มีนิยามความหมายที่ใกล้เคียงกัน
ในงานศึกษาชิน้ นีใ้ ช้คำ� ว่า “ค�ำขวัญ” ในการแทนความหมายรวมถึงสโลแกนและค�ำเตือน
กล่าวคือ ค�ำขวัญ คือ ถ้อยค�ำที่แต่งขึ้นเพื่อเตือนใจ มีการใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์
การรณรงค์ และเพื่อกิจกรรมอื่น ๆ ในสังคม
การศึกษาลักษณะทางภาษาของค�ำขวัญ ประกอบด้วย การศึกษาด้านเสียง
ค�ำ ความหมาย และไวยากรณ์ การศึกษาลักษณะส�ำคัญด้านเสียงของค�ำขวัญของจีน
Qu Zhiling (屈志凌, 2007:7) กล่าวว่า ค�ำขวัญของจีนมักใช้กฎการสัมผัสของเสียง
(韵律) เช่น การใช้เสียงวรรณยุกต์ฉนั ทลักษณ์ (平仄) และมีการใช้จำ� นวนพยางค์ทเี่ ท่ากัน
(音节) การใช้เสียงสัมผัส (押韵) การศึกษาลักษณะส�ำคัญด้านค�ำ Liao Liansi & Zhao
Shiju (廖联思、赵世举, 2015:116) กล่าวว่า รูปแบบการใช้ภาษาในค�ำเตือนด้าน
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของจีนมักเป็นรูปแบบประโยคสั้น ๆ การศึกษาลักษณะส�ำคัญด้าน
ความหมาย Zhang Qiyun (张琪昀, 1983: 43) กล่าวว่า ค�ำขวัญสามารถสือ่ ความหมาย
ตรงและความหมายโดยนัย ความหมายตรงและความหมายโดยนัยอาจจะเป็นความหมาย
เดียวกัน หรือ แตกต่างกันได้ การศึกษาด้านไวยากรณ์ในค�ำขวัญของจีน Zhang Ping
(张萍, 2006: 8-10) ศึกษาไวยากรณ์ในค�ำขวัญจีน พบว่า โครงสร้างประโยคที่ใช้
ในค�ำขวัญของจีนประกอบด้วย โครงสร้างประโยคเดี่ยว (单句式结构 ) โครงสร้าง
ประโยคถ้อยค�ำคู่ (对举式结构) โครงสร้างประโยคเรียง (排比式结构) โครงสร้าง
ประโยคคู่ขนาน (并列式结构) และโครงสร้างประโยคเพิ่มทวี (层递式结构) ปรากฏ
อยูใ่ นรูปแบบประโยคบอกเล่า (陈述句) ประโยคค�ำสัง่ -ประโยคขอร้อง (祈使句) และ
ประโยคแสดงความรู้สึก (感叹句)
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การศึกษาด้านกลวิธีทางวาทศาสตร์ พิริยา สุรขจร (2558: 43) กล่าวว่า กลวิธี
ทางวาทศาสตร์ คือ วิธีการที่ท�ำให้ศิลปะการใช้ภาษา ถ้อยค�ำส�ำนวน ปรากฏออกมาอย่าง
ชัดเจน หรือมีประสิทธิผล Chi Changhai (池昌海,2014 : 251) กล่าวว่า กลวิธีทาง
วาทศาสตร์ (辞格) คือ กลวิธีการเพิ่มอรรถรสในการใช้ภาษา เป็นการเบี่ยงเบนการใช้
ภาษาจากหลักการทางภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในงานศึกษาชิน้ นีใ้ ช้คำ� ว่า “กลวิธที าง
วาทศาสตร์” หมายถึง กลวิธีทางภาษาที่ใช้ในการเพิ่มอรรถรส เป็นศิลปะในการใช้ภาษา
อย่างมีประสิทธิภาพ การศึกษากลวิธที างวาทศาสตร์ในค�ำขวัญของจีน มีนกั วิชาการชาวจีน
ศึกษาไว้หลายท่าน เช่น Qu Zhiling (屈志凌, 2007: 7) ศึกษากลวิธีทางวาทศาสตร์
ในค�ำขวัญ พบว่า ในค�ำขวัญมีการใช้กลวิธีทางวาทศาสตร์ประเภทการเรียงร้อยถ้อยค�ำ
(排比) ต่อมา Chen Pei (陈佩, 2010: 55-56) ศึกษาเปรียบเทียบกลวิธีวาทศาสตร์
ที่ใช้ในค�ำขวัญสิ่งแวดล้อมของจีนกับต่างประเทศ พบว่า กลวิธีทางวาทศาสตร์ที่พบใน
ค�ำขวัญสิง่ แวดล้อมจีน คือ กลวิธที างวาทศาสตร์ประเภทการอุปลักษณ์ (暗喻) กลวิธที าง
วาทศาสตร์ประเภทบุคลาธิษฐาน (拟人) และ กลวิธที างวาทศาสตร์ประเภทการปฏิพจน์
(对仗) โดยกลวิธีวาทศาสตร์ในค�ำขวัญด้านสิ่งแวดล้อมของชาติตะวันตกมักใช้ กลวิธี
ทางวาทศาสตร์ประเภทการซ�ำ้ พยัญชนะต้น (头韵) กลวิธที างวาทศาสตร์ประเภทการย้อน
(回环) กลวิธที างวาทศาสตร์ประเภทโครงสร้างคูข่ นาน (平行结构) กลวิธที างวาทศาสตร์
ประเภทการซ�้ำค�ำ (反复 ) และกลวิธีทางวาทศาสตร์ประเภทการย้อนถาม (反问 )
ต่อมาในปี ค.ศ. 2013 Zhang Jinru (张金茹, 2013: 20-21) ศึกษาลักษณะเด่นการ
ใช้กลวิธีทางวาทศาสตร์ในค�ำขวัญสิ่งแวดล้อมของจีน พบว่า กลวิธีทางวาทศาสตร์ใน
ค�ำขวัญสิ่งแวดล้อมของจีนที่พบได้บ่อยครั้ง คือ กลวิธีทางวาทศาสตร์ประเภทการอุปมา
อุปไมย อุปลักษณ์ (比喻) กลวิธีทางวาทศาสตร์ประเภทการใช้ถ้อยค�ำคู่ (对偶) กลวิธี
ทางวาทศาสตร์ประเภทการย้อน (回环) กลวิธีทางวาทศาสตร์ประเภทบุคลาธิษฐาน
(拟人) และกลวิธีทางวาทศาสตร์ประเภทการโอนย้ายความรู้สึกและอารมณ์ (移情)
เป็นต้น
ทัง้ นี้ การแบ่งประเภทของกลวิธที างวาทศาสตร์มคี วามแตกต่างกันตามลักษณะ
วิธีวิเคราะห์ ในงานศึกษานี้ใช้การวิเคราะห์กลวิธีทางวาทศาสตร์ของ Chi Changhai
(池昌海 , 2014: 252) ซึ่งได้กล่าวว่า กลวิธีทางวาทศาสตร์ ประกอบด้วยโครงสร้างผิว
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กลวิธีทางวาทศาสตร์ในคาขวัญสิ่งแวดล้อมภาษาจีน

(辞面 หรือ 辞体) และ ส่วนที่บอกความหมาย (辞里) โดยโครงสร้างผิว คือ ส่วนที่ใช้
ในการสือ่ สารโดยตรง เช่น ตัวอักษร และส่วนทีบ่ อกความหมาย คือ ส่วนทีถ่ กู น�ำมาเปรียบ
โดยไม่ปรากฏรูป (เช่น การยืมลักษณะเด่นในกลวิธสี มั พจนัย) หรือ ส่วนทีบ่ อกความหมาย
โดยนัยอื่น ๆ (เช่น การกล่าวแย้ง การพ้อง การเรียงร้อยค�ำ) ตัวอย่างเช่น
1) 成就绿色, 成就未来
สร้างโลกสีเขียว สร้างอนาคต
จากตัวอย่างที่ 1 “绿色” หมายถึง สีเขียว เป็นส่วนประกอบโครงสร้างผิว
ที่ ป รากฏเป็ น ตั ว อั ก ษรสื่ อ สารโดยตรง ส่ ว นความหมายโดยนั ย ของ “绿 色 ” คื อ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อให้โลกเต็มไปด้วยต้นไม้สีเขียว เป็นส่วนประกอบส่วนที่บอก
ความหมายโดยนัยของกลวิธีทางวาทศาสตร์นี้
ส�ำหรับการวิเคราะห์กลวิธที างวาทศาสตร์ Chi Changhai (池昌海, 2014 :
252 - 253) กล่าวว่า การวิเคราะห์กลวิธีทางวาทศาสตร์ สามารถวิเคราะห์จากลักษณะ
เด่นทางโครงสร้าง ลักษณะเด่นทางหน้าที่ และ ลักษณะเด่นทางภาษา ส�ำหรับการวิเคราะห์
ลักษณะเด่นทางโครงสร้าง กลวิธที างวาทศาสตร์มลี กั ษณะเด่นทางโครงสร้างทีแ่ ตกต่างกัน
โดยกลวิธที างวาทศาสตร์ทสี่ ามารถสังเกตได้จากการวิเคราะห์ในโครงสร้างผิว ได้แก่ กลวิธี
ทางวาทศาสตร์ประเภทการใช้ถ้อยค�ำคู่ (对偶) กลวิธีทางวาทศาสตร์ประเภทการเรียง
ถ้อยค�ำ (排比)4 กลวิธที างวาทศาสตร์ประเภทการอุปมา อุปไมย อุปลักษณ์ (比喻) กลวิธี
ทางวาทศาสตร์ประเภทการทวน (顶真) กลวิธที างวาทศาสตร์ประเภทการซ�ำ้ ค�ำ (反复)
ส�ำหรับการวิเคราะห์กลวิธที างวาทศาสตร์ประเภทการใช้ถอ้ ยค�ำคู่ (对偶) จะสังเกตได้จาก
โครงสร้างจ�ำนวนค�ำระหว่างวรรคจะเท่ากัน หรือ ใช้โครงสร้างเดียวกันซ�ำ้ กันสองครัง้ กลวิธี
ทางวาทศาสตร์ประเภทการเรียงค�ำ (排比) สังเกตได้จากกลวิธที างวาทศาสตร์ประเภทนี้
จะมีโครงสร้างจ�ำนวนค�ำระหว่างวรรคใกล้เคียงกันหรือเท่ากัน มีการใช้โครงสร้างเดียวกัน
ซ�้ำกันมากกว่าสองครั้งขึ้นไป กลวิธีทางวาทศาสตร์ประเภทการอุปมา อุปไมย อุปลักษณ์
(比喻) มักพบโครงสร้างค�ำแสดงถึงการเปรียบ กลวิธีทางวาทศาสตร์ประเภทการทวน
(顶真) มักพบโครงสร้างการทวนค�ำ หรือ ทวนประโยค กลวิธีทางวาทศาสตร์ประเภท
การซ�้ำค�ำ (反复) มักพบการใช้ค�ำซ�้ำต่อเนื่องกัน ทั้งนี้ บางกลวิธีสามารถสังเกตได้จาก
4

พิริยา สุขขจร (2558:43) “排比” ใช้ค�ำว่า วิธีการเรียงเน้นวลีหรือประโยค
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โครงสร้างผิวและส่วนที่บอกความหมายประกอบกัน เช่น กลวิธีทางวาทศาสตร์ประเภท
สัมพจนัย5 (借代) สังเกตได้จากความสัมพันธ์ระหว่างสิง่ ทีน่ ำ� มาแทน (借体) กับสิง่ ทีถ่ กู
แทน (本体) เป็นต้น ส�ำหรับการวิเคราะห์ลักษณะเด่นทางหน้าที่ กลวิธีทางวาทศาสตร์
ในแต่ละกลวิธีมีลักษณะเด่นที่สอดคล้องและแตกต่างกัน ส่วนที่สอดคล้องกัน คือ กลวิธี
ทางวาทศาสตร์เป็นศิลปะในการใช้ภาษา สามารถใช้สื่อความหมายที่ลึกซึ้ง และมักต้อง
ใช้จินตนาการในการตีความ โดยบางกลวิธีจะเน้นการใช้โครงสร้างภาษาที่เสมอกัน เช่น
กลวิธีทางวาทศาสตร์ประเภทการใช้ถ้อยค�ำคู่ (对偶 ) บางกลวิธีเน้นความสละสลวย
ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อความ เช่น กลวิธีทางวาทศาสตร์ประเภทการพ้อง (双关) และ
กลวิธีทางวาทศาสตร์ประเภทสัมพจนัย (借代) และบางกลวิธีเน้นจินตนาการในการสื่อ
ความหมายและการตีความ เช่น กลวิธีทางวาทศาสตร์ประเภทอุปมา อุปไมย อุปลักษณ์
(比喻) เป็นต้น ส�ำหรับการวิเคราะห์ลักษณะเด่นทางภาษา สามารถวิเคราะห์จากการใช้
จ�ำนวนอักษร ความหมาย โครงสร้างประโยค หรือน�ำวิธที งั้ หมดมาประยุกต์กนั เช่น กลวิธี
ทางวาทศาสตร์ประเภทการซ�ำ้ ค�ำ (反复) สามารถวิเคราะห์จากการใช้คำ� ความหมาย และ
โครงสร้างประโยค เป็นต้น
ตัวอย่างการวิเคราะห์กลวิธีทางวาทศาสตร์จากลักษณะเด่นทางโครงสร้าง
หน้าที่ และภาษา
2) 让地球远离污染, 让绿色走进家园
ท�ำโลกให้ไกลห่างจากมลพิษ เปิดกว้างให้ธรรมชาติได้เข้าสูบ่ ้านของเรา
จากตัวอย่างที่ 2 หากวิเคราะห์จากโครงสร้าง สามารถวิเคราะห์ได้จาก
โครงสร้างผิวทีป่ รากฏการใช้จ�ำนวนอักษรเท่ากันระหว่างวรรคในค�ำขวัญ วิเคราะห์
จากลักษณะเด่นทางด้านหน้าที่ พบว่า มีการเน้นการใช้โครงสร้างภาษาที่เสมอกัน
และวิ เ คราะห์ จ ากลั ก ษณะเด่ น ทางภาษา พบว่ า มี ก ารใช้ ถ ้ อ ยค� ำ คู ่ เ ป็ น ค� ำ ที่ มี
ความหมายตรงข้ามกัน คือ “远离” (ห่างไกล) กับ “走进” (เข้าใกล้) สามารถกล่าวได้วา่
ค�ำขวัญในตัวอย่างนี้ใช้กลวิธีการใช้ถ้อยค�ำคู่ที่มีความหมายแย้งกัน (反对偶)
徐妙珍 (2013:107) กล่าวว่า “借代” กับสัมพจนัยมีรูปแบบการใช้ที่เหมือนกัน ในบทความนี้จึงให้ความหมายของ
“借代” ว่าสัมพจนัย
5

72

Vol. 8 No. 2 July - December 2019

JOURNAL OF LANGUAGE, RELIGION AND CULTURE

กัลยาณี กฤตโตปการกิต

(3)

กลวิธีทางวาทศาสตร์ในคาขวัญสิ่งแวดล้อมภาษาจีน

我爱花, 我爱草, 我爱青青小树苗,

ฉันรักดอกไม้ ฉันรักต้นหญ้า ฉันรักต้นกล้า
不摘花, 不踏草, 不折树枝, 不乱摇,
ไม่เด็ดดอกไม้ ไม่เหยียบต้นหญ้า ไม่หักกิ่งไม้ ไม่โค่นต้นไม้,
花草树木是朋友, 大家都要爱护好
ดอกไม้ ใบหญ้า ต้นไม้ คือ เพื่อน ทุกคนร่วมกันอนุรักษ์ให้ดี
จากตัวอย่างที่ 3 ในค�ำขวัญมีการใช้รูปภาษาที่เสมอกัน สอดคล้องกัน
เป็นไปในระดับเดียวกัน ซึ่งมีความใกล้เคียงกับลักษณะเด่นของกลวิธีทางวาทศาสตร์
ประเภทการใช้ ถ ้ อ ยค� ำ คู ่ แต่ ใ นค� ำ ขวั ญ นี้ ป รากฏโครงสร้ า งซ�้ ำ มากกว่ า สองครั้ ง คื อ
“我爱…我爱…我爱…，不…不…不…不…” จึงจัดอยู่ในกลวิธีทางวาทศาสตร์ประเภท
การเรียงถ้อยค�ำ (排比)
โดยทัว่ ไปแล้วกลวิธที างวาทศาสตร์นนั้ จะมีลกั ษณะเด่นทัง้ สามอย่างขัน้ ต้น
คือ ลักษณะเด่นทางโครงสร้าง ลักษณะเด่นทางหน้าที่ และลักษณะเด่นทางภาษา ดังนั้น
ผู้ศึกษาจึงใช้ลักษณะเด่นดังกล่าวในการวิเคราะห์ประเภทของกลวิธีทางวาทศาสตร์
โดยแบ่งกลวิธีทางวาทศาสตร์ตามลักษณะเด่นทางโครงสร้าง หน้าที่ และภาษา ดังนี้
(1) การอุปมา อุปไมย อุปลักษณ์ (比喻)
		 กลวิธีทางวาทศาสตร์ประเภทการอุปมา อุปไมย อุปลักษณ์ (比喻)
เป็นกลวิธีที่พบได้บ่อยครั้ง พิริยา สุรขจร (2558: 37) แบ่งวิธีการเปรียบออกเป็น
3 ลักษณะ คือ การเปรียบ “เหมือน” (明喻) การเปรียบ “เป็น” (暗喻) และการเปรียบ
“แทน” (借喻 ) โดยการเปรียบ “เหมือน” (明喻 หรือ 直喻 ) คือ การน�ำสิ่งหนึ่ง
มาใช้ เ ปรี ย บ “เหมื อ น” กั บ อี ก สิ่ ง หนึ่ ง โดยตรง เป็ น การเปรี ย บให้ เ ห็ น ได้ ชั ด เจน
การเปรียบ“เหมือน” ประกอบด้วย สิง่ ทีถ่ กู เปรียบ (本体) สิง่ ทีน่ ำ� มาเปรียบ (喻体) และ
ตัวเชือ่ มทีใ่ ช้เปรียบหรือค�ำเปรียบ (喻词) เช่น ค�ำว่า “เหมือนกับ ราวกับ” (像) “เหมือนกับ”
(似) “ดั่ง ดั่งเช่น” (如) “ดุจดัง” (宛如) “คล้าย เหมือน” (仿佛) เป็นต้น ส�ำหรับ
การเปรียบ “เป็น” (暗语 หรือ 隐喻) คือ วิธีการเปรียบที่น�ำสิ่งที่น�ำมาเปรียบ (喻体)
มาเปรียบ “เท่ากับ” สิง่ ทีถ่ กู เปรียบ (本体) โดยใช้วธิ กี ารบรรยาย อธิบาย ค�ำเปรียบทีพ่ บ
ใช้มากในการเปรียบลักษณะนี้ คือ ค�ำว่า “คือ” (是) “กลายเป็น” (成为) และ “เท่ากับ”
วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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(等于) โครงสร้างที่พบได้บ่อย คือ “สิ่งที่น�ำมาเปรียบ+ “是” +สิ่งที่ถูกเปรียบ” ส�ำหรับ
การเปรียบ “แทน” (借喻) คือ วิธีการเปรียบที่มักไม่ปรากฏสิ่งที่ถูกเปรียบ (本体)
และไม่พบตัวเชื่อมที่ใช้เปรียบ (喻词) รูปแบบการเปรียบลักษณะนี้เป็นการใช้สิ่งที่น�ำ
มาเปรียบ (喻体) มาแทนที่สิ่งที่ถูกเปรียบ (本体) ทั้งนี้ การเปรียบแทนมีโครงสร้าง
และวิธีการใช้เหมือนกับกลวิธีทางวาทศาสตร์ประเภทสัมพจนัย โดยมีความแตกต่าง คือ
ในการเปรียบแทนสิ่งที่น�ำมาเปรียบและสิ่งที่ถูกเปรียบจะไม่ใช่สิ่งเดียวกัน ไม่สามารถน�ำ
มาทดแทนเป็นสิง่ เดียวกันได้ เป็นการน�ำความหมายทีเ่ หมือนกันมาใช้ในการเปรียบแทน
ท�ำให้ผอู้ า่ น/ผูฟ้ งั มีจนิ ตนาการในการถอดความหมายหรือความเกีย่ วเนือ่ งกันของสิง่ ทีน่ ำ�
มาเปรียบนั้น และการเปรียบแทนสามารถเปลี่ยนโครงสร้างมาเป็นการเปลี่ยนเหมือนได้
(2) อติพจน์ (夸张)
		 อติพจน์ คือ การกล่าว การบรรยาย การเล่าเรื่องราวหรือการกระท�ำ
ทีเ่ กินจากขอบเขต จ�ำนวน ระดับความเป็นจริงด้วยเจตนารมณ์ของผูก้ ล่าว เป็นการแสดงถึง
อารมณ์ความรูส้ กึ ต่าง ๆ ของผูก้ ล่าวถ้อยค�ำ เช่น การแสดงความยินดี ความเศร้า อาการตกใจ
กลวิธีนี้เป็นกลวิธีที่ใช้แสดงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์บางอย่างของผู้พูด สามารถแบ่งได้
เป็น 2 ประเภท คือ อติพจน์กว้างหรือเกินความจริง (扩大夸张) และอติพจน์แคบหรือ
อติพจน์ลดขอบเขต (缩小夸张) อติพจน์กว้างหรือเกินความจริงเป็นการใช้การบรรยาย
ทีน่ ำ� คุณสมบัตทิ างด้านลักษณะขอบเขต ระดับ เวลา และความเป็นจริงของสิง่ นัน้ มาเขียน
ให้มลี กั ษณะทีเ่ กินจริง เช่น ขอบเขตทีใ่ หญ่เกินจริง กว้างเกินจริง ระดับทีม่ คี วามสูงเกินจริง
และเวลามีความรวดเร็วเกินความเป็นจริง อติพจน์แคบ หรือ อติพจน์ลดขอบเขต
เป็ น การใช้ ก ารบรรยายที่ น� ำ คุ ณ สมบั ติ ท างด้ า นลั ก ษณะขอบเขต ระดั บ เวลาและ
ความเป็นจริงของสิ่งนั้นมาเขียนให้มีลักษณะที่เล็กเกินจริง แคบเกินจริง ต�่ำเกินจริง และ
สั้นเกินความเป็นจริง
(3) การพ้อง (双关)
		 “双” ในภาษาจีนแปลว่า คู่ หรือ สอง หมายถึง การน�ำเสียงหรือ
ความหมายของค� ำ มากกว่ า หนึ่ ง ค� ำ หรื อ ประโยคมากกว่ า หนึ่ ง ประโยคมาพ้ อ งกั น
โดยกลวิธีการพ้องที่พบในค�ำขวัญสิ่งแวดล้อมมีทั้งสิ้น 2 ประเภทคือ การพ้องเสียง
(谐音式) และ การพ้องความหมาย (语义式) การพ้องเสียงเป็นกลวิธที ใี่ ช้การพ้องเสียง
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กลวิธีทางวาทศาสตร์ในคาขวัญสิ่งแวดล้อมภาษาจีน

เหมือนหรือเสียงที่มีความใกล้เคียง การพ้องความหมายเป็นกลวิธีที่ใช้ค�ำหรือประโยคที่
มีความหมายใกล้เคียงกันมาพ้องความหมายกัน
(4) สัมพจนัย (借代)
		 สัมพจนัย (借代 ) เป็นกลวิธีที่ใช้ลักษณะเด่นของสิ่งที่ถูกเปรียบ
(本体) มาแทนสิ่งที่ถูกเปรียบนั้น ในค�ำขวัญสิ่งแวดล้อมมีการใช้กลวิธีสัมพจนัย ดังนี้
(1) การยืมลักษณะเด่นแทน (特征代) เป็นการเลือกใช้ลักษณะเด่นของสิ่งที่ถูกเปรียบ
มาแทนทีส่ งิ่ ทีถ่ กู เปรียบ (2) การยืมส่วนประกอบแทน (成分代) เป็นการใช้สว่ นประกอบ
ของสิ่งที่ถูกเปรียบมาแทนที่สิ่งที่ถูกเปรียบ และ (3) การยืมลักษณะเฉพาะแทน (具体
代概括) เป็นการยืมลักษณะเฉพาะที่จับต้องได้มาใช้แทน แนวความคิด สิ่งที่จับต้อง
ไม่ได้ และอารมณ์ความรู้สึก
(5) การเรียงถ้อยค�ำ (排比)
		 การเรียงถ้อยค�ำ (排比) เป็นกลวิธีที่ใช้ค�ำ วลี หรือประโยคซ�้ำกัน
มากกว่า 3 ครัง้ ขึน้ ไป โดยการเรียงถ้อยค�ำจะมีโครงสร้างคล้ายกัน แสดงน�ำ้ เสียงเหมือนกัน
ถ่ายทอดความหมายที่เกี่ยวข้องกัน การเรียงถ้อยค�ำสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
การเรียงค�ำแบบคู่ขนาน (平排) และการเรียงค�ำแบบรับส่งกัน (递排) โดยการเรียง
ถ้อยค�ำนี้มีความแตกต่างจากการใช้ถ้อยค�ำคู่ กล่าวคือ การเรียงร้อยถ้อยค�ำต้องมี
ค�ำ วลี หรือประโยคเรียงร้อยกันอย่างน้อย 3 ถ้อยค�ำขึ้นไป โดยการเรียงร้อยค�ำแบบ
คู่ขนาน คือ การน�ำค�ำ วลี หรือประโยคมาประกอบการเรียงร้อยแบบคู่ขนาน โดยเนื้อหา
มีความสัมพันธ์กนั การเรียงร้อยค�ำแบบรับส่งกัน คือ การน�ำค�ำ วลี หรือประโยคมาประกอบ
การเรียงร้อย เนื้อหามีความสัมพันธ์ในเชิงรับส่งกัน
(6) การทวน (顶真)
		 การทวน (顶真 หรือเรียกว่า 联珠) เป็นกลวิธีที่น�ำส่วนท้ายของ
ประโยค อาจเป็นค�ำหรือวลีก่อนหน้ามาทวนในประโยคถัดไป ท�ำให้ทั้งสองส่วนพ้องกัน
ในค�ำขวัญสิ่งแวดล้อมพบการใช้กลวิธีการทวนในโครงสร้าง A + B —> B + C
(7) การซ�้ำค�ำ (反复)
		 การซ�ำ้ ค�ำ (反复) เป็นกลวิธที นี่ ำ� ค�ำ วลีหรือประโยคมาใช้ซำ�้ มากกว่า
สองครั้ง เพื่อเน้นน�้ำเสียง เน้นเนื้อหา เพิ่มสุนทรียภาพ
วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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(8) การใช้ถ้อยค�ำคู่ (对偶)
		 การใช้ถอ้ ยค�ำคู่ (对偶) เป็นกลวิธที ใี่ ช้รปู แบบและโครงสร้างเหมือนกัน
หรือใกล้เคียงกัน มีโครงสร้างและเนื้อหา สั้น กะทัดรัด มีการใช้การสัมผัสเสียงของ
ค�ำ การใช้ถ้อยค�ำคู่แบ่งได้เป็นการใช้ถ้อยค�ำคู่ที่มีความหมายคล้อยตามกัน (正对偶)
การใช้ถ้อยค�ำคู่ที่มีความหมายแย้งกัน (反对偶) และการใช้ถ้อยค�ำคู่ที่มีความหมาย
ต่อเนื่องกัน (串对偶、流水对) โดยการใช้ถ้อยค�ำคู่ที่มีความหมายคล้อยตามกัน คือ
การใช้ถ้อยค�ำคู่ทมี่ ีความหมายเสริมกัน ใกล้เคียงกัน มีความสอดคล้องกัน การใช้ถ้อยค�ำ
คูท่ ม่ี คี วามหมายแย้งกัน คือ การใช้ถอ้ ยค�ำคูท่ มี่ คี วามหมายตรงข้ามกัน ขัดแย้งกัน การใช้
ถ้อยค�ำคู่ที่มีความหมายต่อเนื่องกัน คือ การใช้ถ้อยค�ำคู่ที่มีความหมายในเชิงรับส่งกัน
		 ทัง้ นี้ นอกจากการศึกษาลักษณะทางภาษา และ กลวิธที างวาทศาสตร์
ที่ ก ล่ า วมานี้ ยั ง มี ผ ลการศึ ก ษาค� ำ ขวั ญ สิ่ ง แวดล้ อ มในด้ า นผลของการใช้ ค� ำ ขวั ญ สิ่ ง
แวดล้อมในการรณรงค์ต่อสังคม (张佳, 2004; 聂桂兰, 2004) และการศึกษาเนื้อหา
ค�ำขวัญที่สะท้อนถึงสังคม (周伟 , 2003; 曹红蓓 , 2004; 瞿楠 , 2005) เป็นต้น
แต่อย่างไรก็ตามนักวิชาการที่มีผลงานการศึกษาค�ำขวัญสิ่งแวดล้อมมากมายอย่าง
Hu Fanzhu, Nie Guilan, Chen Jiaxuan & Zhang Jia (胡范铸、聂桂兰、陈佳璇、
张佳, 2004 : 28) ได้กล่าวถึงปัญหาในการวิจัยค�ำขวัญสิ่งแวดล้อมของจีนในปัจจุบันว่า
ผลงานวิจัยที่ปรากฏยังขาดการรวบรวมค�ำขวัญอย่างเป็นระบบทั้งทางด้านจ�ำนวน และ
วิธีการเก็บข้อมูล ในด้านการวิเคราะห์ทางภาษาปัจจุบันยังมีผลการศึกษาด้านกลวิธีทาง
ภาษาอยู่น้อย
		 ดั ง นั้ น ผู ้ ศึ ก ษาจึ ง เล็ ง เห็ น ถึ ง ความส� ำ คั ญ ในการศึ ก ษาค� ำ ขวั ญ
ด้านสิ่งแวดล้อมในภาษาจีน โดยมุ่งเจาะประเด็นศึกษา ลักษณะทางภาษาและกลวิธีทาง
วาทศาสตร์ในค�ำขวัญสิ่งแวดล้อมประจ�ำปี ค.ศ. 2017 อันเป็นปีที่มีนัยส�ำคัญด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจากนโยบายของรัฐบาลจีนยุคปัจจุบัน
ประชากรที่ใช้ศึกษา
ค�ำขวัญสิ่งแวดล้อมปี ค.ศ. 2017 จากเว็บไซต์รวบรวมค�ำขวัญของประเทศจีน
ชื่ อ เว็ บ ไซต์ “ 语 文 迷 ” ค้ น หาในหั ว ข้ อ 《 2017 年 环 保 宣 传 标 语 》 (ค� ำ ขวั ญ
สิ่งแวดล้อมปี ค.ศ. 2017) รวมจ�ำนวนค�ำขวัญทั้งสิ้น 100 ค�ำขวัญ
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กลวิธีทางวาทศาสตร์ในคาขวัญสิ่งแวดล้อมภาษาจีน

วิธีการศึกษา
ขัน้ ตอนในการศึกษากลวิธที างวาทศาสตร์ในค�ำขวัญสิง่ แวดล้อมภาษาจีนมีดงั นี้
1. ส�ำรวจงานวิจัยและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แบ่งได้เป็น ศึกษาเรื่องการ
ตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของจีน ค�ำนิยามที่เกี่ยวข้องกับค�ำขวัญ ลักษณะทาง
ภาษาของค�ำขวัญจีน และกลวิธีทางวาทศาสตร์ในค�ำขวัญของจีน
2. ค้นหาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับค�ำขวัญด้านสิ่งแวดล้อมของจีนในช่วงปี
ค.ศ. 2017 ซึ่งเป็นปีที่มีการรายงานการประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์และวางแผน
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
3. วิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนที่ 1 คือ วิเคราะห์ลกั ษณะทางภาษาของค�ำขวัญ แบ่งเป็น
วิเคราะห์ลักษณะส�ำคัญด้านเสียง ค�ำ ความหมายและไวยากรณ์ น�ำเสนอผลการวิเคราะห์
เป็นความเรียง
4. วิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนที่ 2 คือ กลวิธที างวาทศาสตร์ในค�ำขวัญสิง่ แวดล้อมจีน
โดยใช้วิธีการวิเคราะห์กลวิธีทางวาทศาสตร์ของ Chi Changhai (池昌海, 2014) เป็น
กรอบในการวิเคราะห์ และน�ำเสนอผลการวิเคราะห์เป็นความเรียง
5. สรุปและอภิปรายผล
ผลการศึกษา
การศึกษาลักษณะทางภาษาและกลวิธีทางวาทศาสตร์ของค�ำขวัญสิ่งแวดล้อม
ตามนโยบาย แนวความคิดด้านสิง่ แวดล้อมของจีน ในปี ค.ศ.2017 แบ่งผลการศึกษาออก
เป็นลักษณะทางภาษาของค�ำขวัญสิ่งแวดล้อมจีน และ กลวิธีทางวาทศาสตร์ในค�ำขวัญ
สิ่งแวดล้อมของจีน
1. ลักษณะทางภาษาของค�ำขวัญสิ่งแวดล้อมจีน
ลักษณะทางภาษาของค�ำขวัญสิ่งแวดล้อมจีน แบ่งได้เป็น ลักษณะส�ำคัญ
ด้านเสียง ค�ำ ความหมาย และไวยากรณ์
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1.1 ลักษณะส�ำคัญด้านเสียง
		 ลักษณะส�ำคัญด้านเสียงของค�ำขวัญสิ่งแวดล้อมของจีน คือ มีการ
ใช้ฉันทลักษณ์ (平仄 )6 พยางค์เสียง (音节 ) และเสียงสัมผัส (押韵 ) ในค�ำขวัญ
ดังตัวอย่างที่ 4
4) 人人保护环境 ,家家幸福康宁
		

平平仄仄平仄 平平仄平平平7

		 ทุกคนร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทุกบ้านทุกหลังคาเรือนล้วนมี
สุขภาพแข็งแรง อยู่ดีมีสุข
		 ตัวอย่างที่ 4 ในค�ำขวัญสิ่งแวดล้อมของจีนมีการใช้การสัมผัสเสียง
วรรณยุกต์ในต้นพยางค์ของค�ำขวัญระหว่างวรรคเป็นเสียงวรรณยุกต์สามัญ ได้แก่ ค�ำว่า
“平平” (píngpíng อ่านว่า ผิงผิง) และ “家家” (jiā jiā อ่านว่า เจียเจีย) และในท้ายวรรค
มีเสียงสัมผัสสระของค�ำว่า “境” (jìng อ่านว่า จิ้ง) และค�ำว่า “宁” (níng อ่านว่า หนิง)
ท�ำให้ค�ำขวัญมีความไพเราะ และท�ำให้จดจ�ำได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยจ�ำนวนพยางค์เสียง
ของค�ำขวัญในแต่ละวรรคทีพ่ บในค�ำขวัญสิง่ แวดล้อมของจีนในปี ค.ศ. 2017 แบ่งได้เป็น
จ�ำนวนพยางค์เสียงเท่ากันทุกวรรค (ตัวอย่างที่ 4’) จ�ำนวนพยางค์เสียงในวรรคเท่ากัน
โดยประมาณ (ตัวอย่างที่ 5) และ จ�ำนวนพยางค์เสียงพิเศษ (ตัวอย่างที่ 6)
4’) 人人保护环境, 家家幸福康宁
		 ทุกคนร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทุกบ้านทุกหลังคาเรือนล้วนมี
สุขภาพแข็งแรง อยู่ดีมีสุข
5) 让经济发展的浪潮, 进入绿色的河道
		 ท�ำให้กระแสคลื่นการพัฒนาเศรษฐกิจเข้าสู่เส้นทางสีเขียว

ฉันทลักษณ์ (平仄) คือ เสียงวรรณยุกต์ที่ใช้ในบทร้อยกรองของจีน เสียงวรรณยุกต์ในภาษาจีนโบราณประกอบด้วย “
平” “上” “去” “入” โดยจัดเสียง “平” อยู่ในเสียงฉันทลักษณ์ “平” และจัด “上” “去” “入”อยู่ในเสียงฉันทลักษณ์
“仄” โดยหากเทียบเคียงกับเสียงวรรณยุกต์ในภาษาจีนปัจจุบันแบบไม่เคร่งครัด จะจัดได้ว่าเสียงฉันทลักษณ์ “
平”เทียบได้กับเสียงที่หนึ่ง (阴平) และเสียงที่สอง (阳平) ส่วนเสียงฉันทลักษณ์“仄”เทียบได้กับเสียงที่สาม (上声)
และเสียงที่สี่ (去声) ในภาษาจีนปัจจุบัน ส่วนเสียง “入” พบในภาษาถิ่นบางพื้นที่เท่านั้น
7
เป็นการใส่เสียงฉันทลักษณ์ (平仄) แบบเทียบเสียงในภาษาจีนปัจจุบันแบบไม่เคร่งครัด
6
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6)
		

		
		
สิ่งแวดล้อม

กลวิธีทางวาทศาสตร์ในคาขวัญสิ่งแวดล้อมภาษาจีน
爱山, 爱水, 爱林, 爱鸟, 爱人类
护天, 护地, 护花, 护草, 护环境

รักภูเขา รักน�้ำ รักต้นไม้ รักนก รักผู้คน
อนุรักษ์ฟ้า อนุรักษ์ดิน อนุรักษ์ดอกไม้ อนุรักษ์ผืนหญ้า อนุรักษ์

ตารางที่ 1.1 จ�ำนวนพยางค์เสียงของค�ำขวัญสิ่งแวดล้อมของจีนในปี ค.ศ. 2017
จ�ำนวนพยางค์เสียงระหว่างวรรค
วรรค 4 พยางค์
วรรค 5 พยางค์
วรรค 6 พยางค์
วรรค 7 พยางค์
วรรค 8 พยางค์
วรรค 9 พยางค์
วรรค 11 พยางค์
จ�ำนวนพยางค์เสียงในวรรคเท่ากันโดยประมาณ
วรรคพิเศษ
รวม

จ�ำนวนค�ำขวัญ
8
4
23
16
9
2
1
34
3
100

จากตารางที่ 1.1 จ� ำ นวนพยางค์ เ สี ย งของค� ำ ขวั ญ สิ่ ง แวดล้ อ ม จ� ำ นวน
100 ค�ำขวัญ พบว่า จ�ำนวนพยางค์เสียงในวรรคเท่ากันโดยประมาณมีมากทีส่ ดุ รองลงมา
คือ วรรค 6 พยางค์ วรรค 7 พยางค์ วรรค 8 พยางค์ วรรค 4 พยางค์ วรรค 5 พยางค์
วรรคพิเศษ วรรค 9 พยางค์ และวรรค 11 พยางค์ เป็นลักษณะส�ำคัญด้านเสียงของค�ำขวัญ
สิ่งแวดล้อมของจีนในปี ค.ศ. 2017

วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562

79

An Analysis of Chinese Rhetoric in Environmental Slogan

Kullayanee Kittopakarnkit

1.2 ลักษณะส�ำคัญด้านค�ำและความหมาย
		 ลั ก ษณะส� ำ คั ญ ด้ า นการใช้ ค� ำ ในค� ำ ขวั ญ สิ่ ง แวดล้ อ มของจี น ใน
ปี ค.ศ. 2017 มีการใช้ค�ำน้อย หากวิเคราะห์จากจ�ำนวนอักษรที่ใช้ในค�ำขวัญสิ่งแวดล้อม
พบว่า มีการใช้จำ� นวนอักษรระหว่าง 6-40 ตัวอักษร โดยพบจ�ำนวนอักษร 12 อักษรมากทีส่ ดุ
ทั้ ง นี้ ลั ก ษณะดั ง กล่ า วสอดคล้ อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของ Liao Liansi & Zhao Shiju
(廖联思、赵世举, 2015:116) ที่ได้กล่าวว่า ค�ำเตือนด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของจีน
มักปรากฏการใช้ค�ำน้อย และค�ำเตือนมักปรากฏเป็นรูปแบบประโยคสั้น ๆ
		 ลั ก ษณะส� ำ คั ญ ด้ า นการใช้ ค� ำ ในค� ำ ขวั ญ สิ่ ง แวดล้ อ มของจี น
ปี ค.ศ. 2017 พบค�ำแท้ (实词) ทีป่ รากฏในค�ำขวัญสิง่ แวดล้อม ได้แก่ ค�ำนาม ค�ำคุณศัพท์
ค�ำกริยา และค�ำสรรพนาม โดยค�ำเหล่านีต้ า่ งมีความหมายสัมพันธ์สอดคล้องกับนโยบาย
สิ่งแวดล้อมประจ�ำปี ค.ศ. 2017 ดังนี้
		 ค�ำนามที่พบใช้ในค�ำขวัญสิ่งแวดล้อมเรียงตามล�ำดับจ�ำนวนการ
ปรากฏจากมากไปหาน้อย 5 ล�ำดับ ได้แก่ ค�ำว่า “环境” หมายถึง สิง่ แวดล้อมเป็นค�ำหลัก
ทีพ่ บในค�ำขวัญสิง่ แวดล้อม รองลงมา คือ ค�ำว่า “人” หมายถึง คน ซึง่ เป็นปัจจัยส�ำคัญใน
การด�ำเนินโครงการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมของรัฐบาลจีน อันดับทีส่ ามคือ ค�ำว่า “水” หมายถึง
น�้ำ ซึ่งเป็นทรัพยากรหลักในการด�ำรงชีวิตของมนุษย์ อันดับที่สี่ คือ ค�ำว่า “山” หมายถึง
ภูเขา แหล่งทรัพยากรส�ำคัญของจีน และอันดับทีห่ า้ ค�ำว่า “家” หมายถึง บ้าน ทัง้ นีค้ ำ� ว่า บ้าน
ในค�ำขวัญมักเป็นการใช้เปรียบเพื่อให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังรู้สึกตระหนักถึงความส�ำคัญของ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสาธารณะให้เสมือนกับบ้านตนเอง; ค�ำคุณศัพท์ พบค�ำแสดงถึง
สี ความดีงาม ความสมดุล และ ความแข็งแรง ค�ำที่พบมากที่สุดเป็นอันดับที่หนึ่งและ
สอง คือ ค�ำว่า “绿” และ “青” หมายถึง สีเขียว เป็นสีที่เป็นตัวแทนของสิ่งแวดล้อม
ทีส่ มบูรณ์ ดังปรากฏในแผนการพัฒนาพืน้ ทีส่ เี ขียวของจีน (国土绿化行动) อันดับทีส่ าม สี่
และ ห้า ได้แก่ “美好” (แปลว่า ดีงาม “平衡” แปลว่า สมดุล และ “健康” แปลว่า แข็งแรง
เป็ น แนวคิ ด การพั ฒ นาในการอนุ รั ก ษ์ ด ้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มของจี น ; ค� ำ กริ ย าที่ ป รากฏ
ห้าอันดับแรก อันดับที่หนึ่ง คือ ค�ำว่า “保护 ” หมายถึง อนุรักษ์ อันดับที่สองค�ำว่า
“爱” หมายถึง รัก อันดับที่สามค�ำว่า “用” หมายถึง ใช้ อันดับที่สี่ค�ำว่า “是” หมายถึง
คือ และ อันดับที่ห้าค�ำว่า “污染” หมายถึงก่อให้เกิดมลพิษ) ; ค�ำสรรพนามที่ปรากฏ
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ห้าอันดับแรก อันดับที่หนึ่งและอันดับที่สองเป็นสรรพนามแสดงถึงกลุ่มคน ได้แก่ ค�ำว่า
“我们” หมายถึง พวกเรา และ “全民” หมายถึง ประชาชนทุกคน อันดับที่สาม สี่ ห้า
เป็น บุรุษสรรพนาม “我” หมายถึง ฉัน “自己” หมายถึง ตัวเราเอง “你” หมายถึง
คุณ “他” หมายถึง เขา
ตารางที่ 1.3 ค�ำที่พบในค�ำขวัญสิ่งแวดล้อมจีน
อันดับ
1
2
3
4
5

ค�ำนาม
环境

(สิ่งแวดล้อม)
人 (คน)
水 (น�้ำ)
山 (ภูเขา)
家 (บ้าน)

ค�ำคุณศัพท์
绿 (สีเขียว)
(สีเขียว)
美好 (ดีงาม)
平衡 (สมดุล)
健康 (แข็งแรง)
青

ค�ำกริยา
保护 (อนุรักษ์)
爱
用
是

(รัก)
(ใช้)
(คือ)

污染

ค�ำสรรพนาม
我们 (พวกเรา)
(ฉัน)
自己 (ตัวเราเอง)
你 (คุณ)
他 (เขา)
我

(ก่อให้เกิดมลพิษ)
กล่าวได้ว่า ลักษณะส�ำคัญด้านค�ำของค�ำขวัญสิ่งแวดล้อมจีนในปี ค.ศ. 2017
มีความสอดคล้องกับลักษณะการใช้คำ� ในการแต่งค�ำขวัญของจีน กล่าวคือ มีการใช้คำ� น้อย
เป็นรูปแบบประโยคสั้น ๆ และค�ำที่พบในค�ำขวัญสิ่งแวดล้อมสามารถสะท้อนถึงการ
ให้ความส�ำคัญกับสิง่ แวดล้อมในด้านต่าง ๆ ซึง่ มีความสอดคล้องกับนโยบายสิง่ แวดล้อม
ประจ�ำปี ค.ศ. 2017 และยังสะท้อนถึงความสามัคคีของคนในสังคม ดังค�ำกล่าวของ
เหลี ย งซู ห มิ ง เกี่ ย วกั บ แนวคิ ด ด้ า นจริ ย ธรรมของจี น ที่ ว ่ า สั ง คมจี น เป็ น สั ง คมที่ เ น้ น
ความสามัคคี และการท�ำกิจกรรมต่าง ๆร่วมกันในสังคม8

程裕祯 (1998: 6) เหลียงซูหมิง ได้กล่าวในแนวคิดเกี่ยวกับธรรมจริยาว่า วัฒนธรรมจีนยึดถือธรรมจริยาของ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นหลัก บิดาจักต้องมีความเมตตา บุตรจักต้องมีความกตัญญู พี่น้องพวกพ้องต้องเคารพ
กันและกัน กษัตริย์ต้องมีความเป็นธรรม ขุนนางต้องมีความจงรักภักดี สังคมจีนมีความเป็นกลุ่มก้อนในการท�ำการสิ่งใด
8
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นอกจากนี้ ใ นค� ำ ขวั ญ สิ่ ง แวดล้ อ มของจี น ยั ง มี ก ารใช้ “สี ” เพื่ อ สะท้ อ นถึ ง
ความหมายต่าง ๆ ในเชิงอนุรักษ์ สีที่พบในค�ำขวัญสิ่งแวดล้อม คือ สีเขียว สีฟ้า และสีขาว
สีเขียว (“绿”, “青” และ “碧”9) ที่พบในค�ำขวัญสิ่งแวดล้อมปี ค.ศ. 2017 พบการ
ใช้สีเขียวเพื่อกล่าวถึง ธรรมชาติ การปลอดมลพิษ ปลอดมลภาวะ และไม่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ เช่น ภูเขาสีเขียว (青山) สายน�้ำสีเขียว (绿色河道) น�้ำใส (碧水) สังคม
(บ้าน โลก) สีเขียว (绿色家园) นางฟ้าสีเขียว (绿色天使) อารยธรรมสีเขียว (绿色
文明) การบริโภคสีเขียว (绿色消费) ทศวรรษสีเขียว (绿色世纪) และชีวต
ิ สีเขียว (绿
色生活) (ตัวอย่างที่ 7-8)
7) 青山绿水蓝天，共创美好人间
    
ภูเขาสีเขียว สายน�้ำสีเขียว ท้องฟ้าสีคราม ร่วมสร้างโลกที่สวยงาม
8) 同建绿色温馨家园，共享清澈碧水蓝天
		 ร่วมกันสร้างบ้านสีเขียวอันอบอุน่ แบ่งปันน�ำ้ ใสสะอาดและท้องฟ้า
สีครามสดใส
		 สีฟา้ (蓝)10 สีฟา้ ทีพ่ บในค�ำขวัญสิง่ แวดล้อม ปี ค.ศ. 2017 พบใช้กล่าว
ถึง สีของท้องฟ้าทีส่ ดใส (ตัวอย่างที่ 9)
9) 蓝天之下你我他，优美环境靠大家
		 ภายใต้ท้องฟ้าสีคราม มีฉัน มีเธอ มีเขา สิ่งแวดล้อมจะสวยงาม
พึ่งพวกเราทุกคน
		 สีขาว (白)11 สีขาวที่พบในค�ำขวัญสิ่งแวดล้อม ปี ค.ศ. 2017 พบใช้
กล่าวถึง สีของก้อนเมฆสีขาว และมลพิษสีขาว (ตัวอย่างที่ 10-11)
《现代汉语词典 (第六版)》(2012 : 849) ระบุว่า “绿” เป็นค�ำคุณศัพท์ แปลว่า สีที่เสมือนกับหญ้า
(草) และ ใบไม้ (树叶) ที่ก�ำลังเจริญงอกงาม เป็นสีที่เกิดจากสีฟ้าและสีเหลืองผสมกัน และค�ำที่มีความหมายใกล้เคียง
กับสีเขียวคือ “青” ในพจนานุกรมจีน《现代汉语词典 (第六版)》(2012 : 1054) ระบุว่า “青”
เป็นค�ำคุณศัพท์ แปลว่า สีฟ้า หรือสีเขียว, สีด�ำ, หญ้าอ่อนหรือพืชที่ยังไม่โตเต็มที่, อายุน้อย, วัยรุ่น และ “碧”
ในพจนานุกรมจีน《现代汉语词典 (第六版)》(2012 : 73) ระบุว่า “碧” เป็นค�ำคุณศัพท์ แปลว่า สีเขียว
10
《现代汉语词典 (第六版)》(2012 : 771) ระบุว่า “蓝” เป็นค�ำคุณศัพท์ หมายถึง สีที่เสมือนกับท้องฟ้า
ในวันที่อากาศแจ่มใส
11
《现代汉语词典 (第六版)》(2012 : 23) ระบุว่า “白” เป็นค�ำคุณศัพท์ หมายถึง สีของหิมะ สว่าง
9
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活力

10)

กลวิธีทางวาทศาสตร์ในคาขวัญสิ่งแวดล้อมภาษาจีน
爱青山, 绿水, 爱蓝天, 白云, 让生命在爱中每时每刻充满

รักภูเขาสีเขียว น�ำ้ ใส ท้องฟ้าสีคราม เมฆสีขาว เพื่อชีวติ ที่อยู่ภายใต้
ความรักทุกเวลาทุกวินาทีเต็มไปด้วยพลัง
11) 塑料包装用一次，白色污染害几世
		 การใช้ถุงพลาสติกหนึ่งครั้ง มลพิษสีขาวท�ำร้ายหลายศตวรรษ
		 จากการใช้สีเพื่อสะท้อนถึงความหมายในด้านสิ่งแวดล้อมค�ำที่
ใช้แทน “สีเขียว” ในภาษาจีนนั้นมีมากถึง 3 ค�ำด้วยกัน และสีเขียวมักใช้ในการบรรยาย
เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่ส�ำคัญ เช่น ภูเขา แม่น�้ำ ต้นไม้ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ในสังคม
รวมไปถึ ง ใช้ แ ทนความหมายการเป็ น สั ง คมสี เ ขี ย ว ซึ่ ง เป็ น ค� ำ ส� ำ คั ญ ตามนโยบาย
สิ่งแวดล้อมของจีนในปี ค.ศ. 2017 เป็นการแสดงให้เห็นถึงการตระหนักถึงความส�ำคัญ
ด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศจีน
1.3 ด้านไวยากรณ์
		 ค�ำขวัญสิ่งแวดล้อมจีนในปี ค.ศ.2017 อ้างอิงรูปแบบโครงสร้าง
ประโยคจาก Zhang Ping (张萍, 2006:8-10) พบว่า โครงสร้างประโยคทีใ่ ช้ในค�ำขวัญ
สิ่งแวดล้อมจีนประกอบด้วย โครงสร้างประโยคเดี่ยว (单句式结构) ดังตัวอย่างที่ 12
โครงสร้างประโยคถ้อยค�ำคู่ (对举式结构) ดังตัวอย่างที่ 13โครงสร้างประโยคเรียง
(排比式结构) ดังตัวอย่างที่ 14 โครงสร้างประโยคคูข่ นาน (并列式结构) ดังตัวอย่างที่ 15
และโครงสร้างประโยคเพิ่มทวี (层递式结构) ดังตัวอย่างที่ 16 โดยรูปแบบค�ำขวัญสิ่ง
แวดล้อมจีนในปี ค.ศ. 2017 ปรากฏในรูปแบบประโยคค�ำสั่ง ประโยคขอร้อง ประโยค
บอกเล่า ประโยคแสดงความรู้สึกและประโยคค�ำถาม
12) 保护蓝天碧水
อนุรักษ์ท้องฟ้าสีครามน�้ำใส
13) 合理利用资源, 保护生态平衡
ใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม อนุรักษ์ระบบนิเวศ
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树成荫, 草成被, 花吐艳, 驻四季皆春, 山变绿, 水变清, 鸟

歌唱, 迎八方清风

ต้นไม้เป็นร่มเงา ต้นหญ้าเป็นผ้าห่ม ดอกไม้มสี สี นั ทัง้ ปีดงั่ ฤดูใบไม้ผลิ
ภูเขาเปลี่ยนเป็นสีเขียว น�้ำเปลี่ยนเป็นสีใส นกร้องเพลง ต้อนรับอากาศบริสุทธิ์
15) 除了脚印什么都不要留下; 除了记忆, 什么都不要带走
นอกจากรอยเท้า อย่าทิ้งอะไรไว้ นอกจากความทรงจ�ำ อย่าน�ำอะไร
กลับไป
16) 没有地球的健康, 就没有人类的健康
		 ไม่มีสุขภาพที่ดีของโลก ก็ไม่มีสุขภาพที่ดีของมนุษย์
ทั้งนี้ ในค�ำขวัญสิ่งแวดล้อมยังมักพบประโยคที่ไม่มีประธานในประโยค
(ตัวอย่างที่ 17) และพบรูปประโยคที่มีการใช้ซ�้ำ จนกลายเป็นโครงสร้างประโยคที่พบ
ได้บ่อยครั้งในค�ำขวัญสิ่งแวดล้อม เช่น “......, 人人有责” (ตัวอย่างที่ 18-19) และ
โครงสร้าง “保护环境就是保护......” (ตัวอย่างที่ 20-21) เป็นต้น
17) 保护กริยา蓝天碧水กรรม
(ละประธาน) อนุรักษ์ท้องฟ้าสีคราม น�้ำสีเขียว
18) 还天地之本原, 传人类之文明, 环境保护, 人人有责
คืนธรรมชาติให้กบั ฟ้าดิน ส่งต่ออารยธรรมมนุษย์ อนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
เป็นความรับผิดชอบของทุกคน
19) 得到的不是永恒的拥有, 失去的将永不会再来——保护环境
人人有责

		

สิ่งที่ได้รับมาไม่ได้หมายความว่าจะครอบครองได้ชั่วนิรันดร
สิ่งที่สูญเสียจะไม่มีมีวันกลับมาอีกครั้ง
——อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นความรับผิดชอบของทุกคน

20) 保护环境就是保护我们自己
           การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก็คือการปกป้องตัวเราเอง
21) 保护环境就是保护生产力
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก็คือการปกป้องพลังการผลิต
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กลวิธีทางวาทศาสตร์ในคาขวัญสิ่งแวดล้อมภาษาจีน

จากการวิเคราะห์ลักษณะส�ำคัญทางภาษาของค�ำขวัญสิ่งแวดล้อมของจีนใน
ด้านเสียง ค�ำ ความหมาย และไวยากรณ์ ท�ำให้รลู้ กั ษณะส�ำคัญของค�ำขวัญสิง่ แวดล้อมจีน
และเป็นองค์ประกอบในการวิเคราะห์กลวิธที างวาทศาสตร์ในค�ำขวัญสิง่ แวดล้อมของจีน
2. กลวิธีทางวาทศาสตร์ในค�ำขวัญสิ่งแวดล้อม
ผลการศึก ษาค�ำขวัญสิ่ง แวดล้อ มในปี ค.ศ. 2017 พบว่ า กลวิ ธี ทาง
วาทศาสตร์ของค�ำขวัญสิ่งแวดล้อมจีนจาก 100 ค�ำขวัญ มีการใช้กลวิธีทางวาทศาสตร์
ประเภทการอุปมา อุปไมย อุปลักษณ์ (比喻) กลวิธีทางวาทศาสตร์ประเภทอติพจน์
(夸张) กลวิธีทางวาทศาสตร์ประเภทการพ้อง (双关) กลวิธีทางวาทศาสตร์ประเภท
สัมพจนัย (借代 ) กลวิธีทางวาทศาสตร์ประเภทการเรียงถ้อยค�ำ (排比 ) กลวิธีทาง
วาทศาสตร์ประเภทการทวน (顶真) กลวิธที างวาทศาสตร์ประเภทการซ�ำ้ ค�ำ (反复) และ
กลวิธีทางวาทศาสตร์ประเภทการใช้ถ้อยค�ำคู่ (对偶) ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 2.1 กลวิธีทางวาทศาสตร์ในค�ำขวัญสิ่งแวดล้อมของจีนปี ค.ศ. 2017
ประเภทกลวิธีทางวาทศาสตร์
จ�ำนวน
อุปมา อุปไมย
การเปรียบ“เหมือน” (明喻 หรือ 直喻)
1
อุปลักษณ์
การเปรียบ“เป็น” (暗语 หรือ 隐喻)
13
(比喻)
การเปรียบ“แทน” (借喻)
18
อติพจน์
อติพจน์กว้างหรือเกินความจริง
11
(夸张)
(扩大夸张)
อติพจน์แคบหรืออติพจน์ลดขอบเขต
15
(缩小夸张)
การพ้อง
การพ้องเสียง (谐音式)
12
(双关)
การพ้องความหมาย (语义式)
6
สัมพจนัย
การยืมลักษณะเด่นแทน (特征代)
50
(借代)
การยืมส่วนประกอบแทน (成分代)
2
การยืมลักษณะเฉพาะแทน (具体代概括)
2
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ตารางที่ 2.1 กลวิธีทางวาทศาสตร์ในค�ำขวัญสิ่งแวดล้อมของจีนปี ค.ศ. 2017 (ต่อ)
ประเภทกลวิธีทางวาทศาสตร์
จ�ำนวน
การเรียงถ้อยค�ำ การเรียงค�ำแบบคู่ขนาน (平排)
2
(排比)
การเรียงค�ำแบบรับส่งกัน (递排)
1
การทวน (顶真) การทวน (顶真)
3
การซ�้ำค�ำ (反复) การซ�้ำค�ำ (反复)
2
การใช้ถ้อยค�ำคู่ การใช้ถ้อยค�ำคู่ที่มีความหมายคล้อยตามกัน 15
(对偶)
(正对偶)
การใช้ถ้อยค�ำคู่ที่มีความหมายแย้งกัน
5
(反对偶)
การใช้ถ้อยค�ำคู่ที่มีความหมายต่อเนื่องกัน
27
(串对偶、流水对)
* หมายเหตุ ในหนึ่งค�ำขวัญอาจใช้กลวิธีทางวาทศาสตร์มากกว่า 1 กลวิธี

รวม
3
3
2
47

จากตารางที่ 2.1 ค�ำขวัญสิ่งแวดล้อมในปี ค.ศ. 2017 พบการใช้กลวิธีทาง
วาทศาสตร์เรียงล�ำดับจากมากไปหาน้อย คือ กลวิธีทางวาทศาสตร์ประเภทสัมพจนัย
(借代 ) กลวิธีทางวาทศาสตร์ประเภทการใช้ถ้อยค�ำคู่ (对偶 ) การอุปมา อุปไมย
อุปลักษณ์ (比喻) กลวิธีทางวาทศาสตร์ประเภทอติพจน์ (夸张) กลวิธีทางวาทศาสตร์
ประเภทการพ้อง (双关) กลวิธีทางวาทศาสตร์ประเภทการเรียงถ้อยค�ำ (排比) กลวิธี
ทางวาทศาสตร์ประเภทการทวน (顶真) และ กลวิธีทางวาทศาสตร์ประเภทการซ�้ำค�ำ
(反复) โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 การอุปมา อุปไมย อุปลักษณ์ (比喻)
		 การใช้กลวิธีทางวาทศาสตร์ประเภทการอุปมา อุปไมย อุปลักษณ์
ในค� ำ ขวั ญ สิ่ ง แวดล้ อ มของจี น ปี ค.ศ. 2017 แบ่ ง ตามลั ก ษณะการเปรี ย บได้ เ ป็ น
การเปรียบ“เหมือน” การเปรียบ“เป็น” และการเปรียบ“แทน” โดยลักษณะเด่นของ
กลวิธีทางวาทศาสตร์ประเภทการอุปมา อุปไมย อุปลักษณ์ในค�ำขวัญสิ่งแวดล้อม คือ
มีโครงสร้างจ�ำนวนค�ำระหว่างวรรคเท่ากัน หรือ ใช้โครงสร้างเดียวกันซ�้ำกันสองครั้ง
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กลวิธีทางวาทศาสตร์ในคาขวัญสิ่งแวดล้อมภาษาจีน

มีการใช้รปู ภาษาทีเ่ สมอกัน มีจำ� นวนอักษรเท่ากัน โดยการเปรียบ “เหมือน” (明喻 หรือ
直喻 ) ในค�ำขวัญสิ่งแวดล้อม พบการใช้ค�ำเปรียบ “ดั่ง ดั่งเช่น” (如 ) ในโครงสร้าง
“สิ่งที่น�ำมาเปรียบ (喻体) + ค�ำเปรียบ + สิ่งที่ถูกเปรียบ (本体) ” ดังตัวอย่างที่ 22
22) 美丽校园 靓如家，节能低碳我爱她
		 ท�ำให้โรงเรียนสวยงามเหมือนดั่งบ้าน ร่วมกันประหยัดพลังงาน
ลดคาร์บอน
		 จากตัวอย่างที่ 22 หากวิเคราะห์จากลักษณะเด่นทางโครงสร้าง
จะเห็นได้ว่าในตัวอย่างนี้มีโครงสร้าง แบ่งเป็น 2 วรรค โดยมีจ�ำนวนอักษรเท่ากัน และ
มีการใช้คำ� เปรียบ“ดัง่ ดัง่ เช่น” (如) ในโครงสร้าง “สิง่ ทีน่ ำ� มาเปรียบ 校园โรงเรียน (喻体)
+ 靓สวยงาม + ค�ำเปรียบ 如ดั่ง + สิ่งที่ถูกเปรียบ 家บ้าน (本体) เป็นการใช้กลวิธีการอุปมา
อุปไมย อุปลักษณ์ในลักษณะการเปรียบ“เหมือน”
		 การเปรียบ “เป็น” (暗语 หรือ 隐喻 ) ในค�ำขวัญสิ่งแวดล้อม
พบค� ำ เปรี ย บค� ำ ว่ า “คื อ ” ( 是 ) และ“กลายเป็ น ” ( 成 为 ) โครงสร้ า งที่ พ บ คื อ
“สิ่งที่น�ำมาเปรียบ+ “是” / “成为” +สิ่งที่ถูกเปรียบ” ดังตัวอย่างที่ 23
23) 地球是我家, 爱护靠大家
        โลกคือบ้านของพวกเรา การอนุรักษ์พึ่งทุกคน
		 จากตัวอย่างที่ 23 โครงสร้างค�ำขวัญแบ่งเป็น 2 วรรค มีจ�ำนวน
อักษรเท่ากัน มีการใช้ค�ำลงท้ายเป็นค�ำเดียวกัน ออกเสียงเหมือนกัน นั่นคือค�ำว่า 家
(อ่านว่า เจีย)ปรากฏในโครงสร้าง “สิง่ ทีน่ ำ� มาเปรียบ 地球โลก (喻体) + ค�ำเปรียบ 是คือ +
สิ่งที่ถูกเปรีย บ 我家บ้านของพวกเรา (本体) ” เป็นการใช้กลวิธีการอุปมา อุปไมย อุปลักษณ์
ในลักษณะการเปรี ยบ“เป็น” โดยน�ำ “โลก”มาเปรียบดั่ง“บ้าน”ท�ำให้ผู้อ่านหรือผู้ฟัง
มีความรูส้ กึ ใกล้ชดิ และตระหนักถึงความส�ำคัญในการอนุรกั ษ์สง่ิ แวดล้อมโลกเสมือนเป็น
เหมือนดั่งบ้านของตนเอง
		 การเปรียบ “แท น” (借喻 ) ในค�ำขวัญสิ่งแวดล้อมปรากฏสิ่งที่
น�ำมาเปรียบ (喻体) ในรูปแบบของกรรมในประโยค ดังตัวอย่างที่ 24
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24) 心系人类命运，营造生命绿洲
		 ดวงใจผู ก ชะตา ชี วิ ต มนุ ษ ย์ ไ ว้ ร ่ ว มกั น พวกเราร่ ว มกั น สร้ า ง
โอเอซิสชีวิต
		 จากตัวอย่างที่ 24 ค�ำขวัญมีโครงสร้างแบ่งเป็น 2 วรรค โดยมีจำ� นวน
อักษรเท่ากัน ในค�ำขวัญมีการใช้ค�ำว่า “โอเอซิส” (绿洲) มาเปรียบแทนความหมาย
“สิ่งแวดล้อมที่ดี สมบูรณ์เหมาะแก่การด�ำรงชีพ”เป็นการใช้กลวิธีการอุปมา อุปไมย
อุปลักษณ์ในลักษณะการเปรียบ“แทน”
2.2 อติพจน์ (夸张)
		 การใช้กลวิธีทางวาทศาสตร์ประเภทอติพจน์ในค�ำขวัญสิ่งแวดล้อม
ของจีนปี ค.ศ. 2017 แบ่งได้เป็น กลวิธีทางวาทศาสตร์ประเภทอติพจน์กว้าง หรือ
อติพจน์เกินความจริง ( 扩大夸张 ) และ อติพจน์แคบ หรือ อติพจน์ลดขอบเขต
(缩小夸张 ) โดยลักษณะเด่นของกลวิธีทางวาทศาสตร์ประเภทอติพจน์ในค�ำขวัญ
สิง่ แวดล้อม คือ โครงสร้างจ�ำนวนค�ำระหว่างวรรคมีทงั้ ทีเ่ ท่ากันและเป็นประโยคความเดียว
มีการใช้ค�ำแสดงความหมายเกินจริง ตัวอย่างอติพจน์กว้าง หรือ อติพจน์เกินความจริง
ในค�ำขวัญสิ่งแวดล้อมของจีนปี ค.ศ. 2017 ดังตัวอย่างที่ 25
25) 保护环境，功盖千秋
		
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นประโยชน์ต่อคนรุ่นหลังนับพันปี
		 破坏环境，祸及千古
		 แต่ ก ารท� ำ ลายสิ่ ง แวดล้ อ ม มี ผ ลกระทบถึ ง คนรุ ่ น หลั ง ไปอี ก
ชั่วกาลนาน
		 ตัวอย่างที่ 25 เป็นการใช้อติพจน์กว้าง หรือ อติพจน์เกินความจริง
กล่าวถึงระยะเวลาที่เกินจริง โดยใช้ค�ำบอกเวลา “เวลานับพันปี” (千秋) ในการบอก
ผลการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และใช้ค�ำบอกเวลา “ชั่วกาลนาน” (千古 ) ในการบอก
ระยะเวลาเกินจริงทีม่ รี ะยะเวลายาวนานขึน้ หากมนุษย์ทำ� ลายสิง่ แวดล้อม เป็นการใช้กลวิธี
ทางวาทศาสตร์ประเภทอติพจน์กว้างหรืออติพจน์เกินความจริงในการประชาสัมพันธ์
รณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม
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กลวิธีทางวาทศาสตร์ในคาขวัญสิ่งแวดล้อมภาษาจีน

		 อติพจน์แคบ หรือ อติพจน์ลดขอบเขต เป็นการใช้การบรรยายที่น�ำ
คุณสมบัติทางด้านลักษณะขอบเขต ระดับ เวลาและความเป็นจริงของสิ่งนั้นมาเขียนให้
มีลักษณะที่เล็กเกินจริง แคบเกินจริง ต�่ำเกินจริง และ สั้นเกินความเป็นจริง การใช้กลวิธี
ทางวาทศาสตร์ประเภทอติพจน์แคบ หรือ อติพจน์ลดขอบเขตในค�ำขวัญสิ่งแวดล้อม
ดังตัวอย่างที่ 26
26) 别让眼泪成为地球上的最后一滴水
		 อย่าให้น�้ำตากลายเป็นหยดน�้ำหยดสุดท้ายบนโลกใบนี้
		 ตัวอย่างที่ 26 เป็นการใช้กลวิธีทางวาทศาสตร์ประเภทอติพจน์
แคบ หรือ อติพจน์ลดขอบเขต ในการกล่าวถึงขอบเขตและลักษณะของน�ำ้ บนโลกหยด
สุดท้ายที่หลงเหลืออยู่ให้เล็กเกินความเป็นจริง โดยใช้ค�ำว่า “น�้ำหนึ่งหยด” (一滴水)
แทนน�้ำบนโลก
จากการวิเคราะห์คำ� ขวัญสิง่ แวดล้อมจ�ำนวน 100 ค�ำขวัญ พบว่า การใช้อติพจน์
ในค�ำขวัญสิ่งแวดล้อมของจีนมีการใช้กลวิธีทางวาทศาสตร์ประเภทการใช้อติพจน์แคบ
หรืออติพจน์ลดขอบเขตมากกว่าอติพจน์กว้าง หรืออติพจน์เกินความจริง
2.3 การพ้อง (双关)
		 การใช้กลวิธีทางวาทศาสตร์ประเภทการพ้องในค�ำขวัญสิ่งแวดล้อม
มีทั้งสิ้น 2 ประเภท คือ การพ้องเสียง (谐音式) และ การพ้องความหมาย (语义式)
โดยลักษณะเด่นของกลวิธีทางวาทศาสตร์ประเภทการพ้องในค�ำขวัญสิ่งแวดล้อม คือ
มีโครงสร้างจ�ำนวนค�ำระหว่างวรรคเท่ากัน และใช้ค�ำที่มีความหมายพ้องกัน ในการพ้อง
เสียงมีการใช้เสียงสัมผัสและพยางค์เสียงในค�ำขวัญ ดังตัวอย่างที่ 27
27) 种树种草，有利环保
		 ปลูกต้นไม้ปลูกต้นหญ้า มีคุณค่าต่อการอนุรักษ์
		 จากตัวอย่างที่ 27 ค�ำขวัญมีโครงสร้างจ�ำนวนค�ำระหว่างวรรคเท่ากัน
มีการพ้องเสียงสระและเสียงวรรณยุกต์ระหว่าง ค�ำว่า “草” (cǎo) กับค�ำว่า “保” (bǎo)
และมีจ�ำนวนพยางค์เสียงเป็นวรรค 4 พยางค์เสียงเหมือนกัน เป็นการใช้กลวิธีทาง
วาทศาสตร์ประเภทการพ้องเสียง
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		 กลวิ ธี ท างวาทศาสตร์ ป ระเภทการพ้ อ งความหมายในค� ำ ขวั ญ
สิ่งแวดล้อม จะมีการใช้ค�ำที่มีความหมายคล้องกัน ดังตัวอย่างที่ 28
28) 环境与生命共存，环保与健康同在
		 ชีวิตด� ำ รงอยู ่ ร ่ ว มกั น กับสิ่งแวดล้อม สุขภาพที่ดีอ ยู ่ ร ่ ว มกั น กับ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
		 จากตัวอย่างที่ 28 ค�ำขวัญมีโครงสร้างจ�ำนวนค�ำระหว่างวรรคเท่ากัน
มีการพ้องความหมายระหว่างค�ำว่า “ด�ำรงอยู่ร่วมกัน” ( 共存 ) และ“อยู่ร่วมกัน”
(同在) ซึ่งมีความหมายใกล้เคียงกัน เป็นการใช้กลวิธีทางวาทศาสตร์ประเภทการพ้อง
ความหมาย
		 จากการวิเคราะห์ค�ำขวัญสิ่งแวดล้อมจ�ำนวน 100 ค�ำขวัญ พบว่า
การใช้กลวิธที างวาทศาสตร์ประเภทการพ้องในค�ำขวัญสิง่ แวดล้อมจีน มีการใช้การพ้องเสียง
มากกว่าการพ้องความหมาย
2.4 สัมพจนัย (借代)
		 สัมพจนัยเป็นกลวิธีที่ใช้ลักษณะเด่นของสิ่งที่ถูกเปรียบ (本体 )
มาแทนสิ่งที่ถูกเปรียบนั้น ในค�ำขวัญสิ่งแวดล้อมมีการใช้กลวิธีสัมพจนัยประเภทการยืม
ลักษณะเด่นแทน (特征代) การยืมส่วนประกอบแทน (成分代) และการยืมลักษณะ
เฉพาะแทน (具体代概括) โดยลักษณะเด่นของกลวิธที างวาทศาสตร์ประเภทสัมพจนัย
ในค�ำขวัญสิ่งแวดล้อม คือ มีการใช้ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่น�ำมาแทน (借体) กับ
สิ่งที่ถูกแทน (本体 ) การใช้กลวิธีทางวาทศาสตร์ประเภทการยืมลักษณะเด่นแทน
ในค� ำ ขวั ญ สิ่ ง แวดล้ อ ม มั ก พบการใช้ ลั ก ษณะเด่ น ด้ า นสี ใ นการแสดงความหมาย
ด้านสิ่งแวดล้อม ดังตัวอย่างที่ 29
29) 积攒绿色, 储蓄生命
ออมสีเขียว ออมชีวิต
		 จากตัวอย่างที่ 29 เป็นการยืมลักษณะเด่นของธรรมชาติ นั่นคือ
“สีเขียว” (绿色) มาใช้แทน “ธรรมชาติ” (大自然) ทั้งนี้ ในค�ำขวัญสิ่งแวดล้อมของจีน
ปี ค.ศ. 2017 นอกจากการยืมลักษณะเด่นของธรรมชาติ“สีเขียว”แล้วยังมีการใช้สีขาว
และสีฟ้าในการแทนความหมายเกี่ยวกับ“ธรรมชาติ” อีกด้วย (ในตัวอย่างที่ 7-11)
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การใช้ ก ลวิ ธี ท างวาทศาสตร์ ป ระเภทการยื ม ส่ ว นประกอบแทนในค� ำ ขวั ญ
สิง่ แวดล้อม กลวิธที างวาทศาสตร์ประเภทนีม้ พี บใช้นอ้ ย ตัวอย่างการใช้กลวิธที างวาทศาสตร์
ประเภทการยืมส่วนประกอบแทน ดังตัวอย่างที่ 30
30) 今天节约一滴水, 留给后人一滴血
		 วันนี้ประหยัดน�้ ำ หนึ่ ง หยด เท่ากับเหลือเลื อ ดให้คนรุ่นหลังอีก
หนึ่งหยด
		 จากตัวอย่างที่ 30 เป็นการยืมส่วนประกอบแทน โดยใช้ “น�ำ้ หนึง่ หยด”
(一滴水) ซึ่งเป็นองค์ประกอบของทรัพยากรน�้ำมาแทน “ทรัพยากรน�้ำ” (水资源)
และใช้ “เลือดหนึ่งหยด” (一滴血) ซึ่งเป็นส่วนประกอบในร่างกายของมนุษย์มาแทน
“ชีวิตมนุษย์” (生命)
		 การใช้กลวิธีทางวาทศาสตร์ประเภทการยืมลักษณะเฉพาะแทนใน
ค�ำขวัญสิ่งแวดล้อมของจีนปี ค.ศ. 2017 พบการใช้ลักษณะเฉพาะที่จับต้องได้มาใช้แทน
แนวความคิด สิ่งที่จับต้องไม่ได้ และอารมณ์ความรู้สึก ดังตัวอย่างที่ 31
31) 用汗水美化青山, 用爱心缔造家园
ใช้หยาดเหงื่อเพื่อภูเขาสีเขียว ใช้ความรักสร้างบ้านของเรา
		 จากตัวอย่างที่ 31 เป็นการยืมลักษณะเฉพาะแทนด้วยสิง่ ทีจ่ บั ต้องได้
นั่ น คื อ “หยาดเหงื่ อ ” ( 汗 水 ) มาใช้ แ ทน “จิ ต ส� ำ นึ ก และพลั ง ในการอนุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม”
		 การใช้กลวิธที างวาทศาสตร์ประเภทสัมพจนัยในค�ำขวัญสิง่ แวดล้อม
ของจีนปี ค.ศ. 2017 มีการใช้กลวิธปี ระเภทการยืมลักษณะเด่นแทนมากทีส่ ดุ การใช้การยืม
ส่วนประกอบแทนและการยืมลักษณะเฉพาะแทนน้อย
2.5 การเรียงถ้อยค�ำ (排比)
		 การเรียงถ้อยค�ำ (排比) ในค�ำขวัญสิ่งแวดล้อมของจีน สามารถ
แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ การเรียงค�ำแบบคู่ขนาน (平排) และการเรียงค�ำแบบรับส่งกัน
( 递排 ) โดยลั ก ษณะเด่ น ของกลวิ ธี ท างวาทศาสตร์ ป ระเภทการเรี ย งค�ำ ในค� ำ ขวั ญ
สิ่งแวดล้อม คือ มีการใช้จ�ำนวนพยางค์เสียงพิเศษ ใช้โครงสร้างเดียวกันซ�้ำกันมากกว่า
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สามครัง้ มีการใช้รปู ภาษาทีเ่ สมอกัน โดยการใช้กลวิธที างวาทศาสตร์ประเภทการเรียงร้อยค�ำ
แบบคู่ขนานในค�ำขวัญสิ่งแวดล้อมเนื้อหาจะต้องมีความสัมพันธ์กัน ดังตัวอย่างที่ (6’)
6’) 爱山, 爱 水, 爱 林, 爱鸟, 爱人类, 护 天, 护 地, 护 花, 护 草,
护 环境

        รักภูเขา รักน�้ำ รักผืนป่า รักนก รักมนุษย์ รักษ์ท้องฟ้า รักษ์พื้นดิน
รักษ์ดอกไม้ รักษ์ใบหญ้า รักษ์สิ่งแวดล้อม
		 ตัวอย่างที่ (6’) มีการใช้จำ� นวนพยางค์เสียงพิเศษ เป็นการเรียงร้อย
ค�ำ แบบคู่ขนานด้วยโครงสร้า ง “爱…爱…爱…爱…爱…, 护…护…护…护…护…” โดยมี
ความสัมพันธ์ของเนื้อหาที่คู่ขนานกัน
		 การใช้กลวิธที างวาทศาสตร์ประเภทการเรียงร้อยค�ำแบบรับส่งกันใน
ค�ำขวัญสิ่งแวดล้อม เนื้อหามีความเชื่อมโยงกัน เป็นเหตุเป็นผลกัน ดังตัวอย่างที่ 32
32) 一人一年一棵树, 绿山绿水绿山河
    
หนึ่งคน หนึ่งปี หนึ่งต้น สร้างภูเขาสีเขียว น�้ำสีเขียว ภูเขาแม่น�้ำ
สีเขียว
		 ตั ว อย่ า งที่ 32 เป็ น การเรี ย งค� ำ แบบรั บ ส่ ง กั น ในโครงสร้ า ง
“ 一 …一 …一 …, 绿 …绿 …绿 … ” เนื้ อ หามี ค วามเชื่ อ มโยงเป็ น เหตุ เ ป็ น ผล เชื่ อ มโยง
และส่งต่อกัน เนื้อหาในค�ำขวัญคือ การที่คนหนึ่งคน ในหนึ่งปีปลูกต้นไม้หนึ่งต้น
ก็จะท�ำให้เกิดภูเขาและแม่นำ�้ สีเขียว ทัง้ นีก้ ารใช้กลวิธกี ารเรียงร้อยถ้อยค�ำ ทัง้ การเรียงร้อย
ถ้อยค�ำแบบคูข่ นาน และ การเรียงร้อยถ้อยค�ำแบบรับส่งกันในค�ำขวัญสิง่ แวดล้อมของจีน
มีจ�ำนวนการใช้กลวิธีดังกล่าวน้อย
2.6 การทวน (顶真)
		 การใช้กลวิธีทางวาทศาสตร์ประเภทการทวนในค�ำขวัญสิ่งแวดล้อม
พบการใช้กลวิธีการทวน ในโครงสร้าง A + B —> B + C ดังตัวอย่างที่ 33
33) 垃圾混置是垃圾, 垃圾分类是资源
		 ขยะหากทิ้งไม่ถูกที่ก็คือขยะ ขยะหากแยกให้ถูกวิธีก็คือทรัพยากร
		 ตัวอย่างที่ 33 เป็นการทวนค�ำโดยน�ำเอา “ขยะ” (垃圾) ในท้าย
วรรคแรกมาทวนในต้นวรรคถัดไปท�ำให้เกิดการทวนย้อน เป็นการใช้กลวิธที างวาทศาสตร์
ประเภทการทวนเพื่อให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังตระหนักถึงความส�ำคัญในการแยกขยะ
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2.7 การซ�้ำค�ำ (反复)
		 การใช้ ก ลวิ ธี ท างวาทศาสตร์ ป ระเภทการซ�้ ำ ติ ด กั น ในค� ำ ขวั ญ
สิ่งแวดล้อมเป็นการน�ำค�ำมาใช้ซ�้ำมากกว่าสองครั้งขึ้นไปเพื่อเน้นเนื้อหา เพิ่มสุนทรีภาพ
มีความแตกต่างจากกลวิธกี ารเรียงร้อยถ้อยค�ำ คือ กลวิธที างวาทศาสตร์ประเภทการซ�ำ้ ค�ำ
จะมีการใช้ค�ำซ�้ำติดกัน ไม่เว้นค�ำ หรือมีค�ำมาแทรก ดังตัวอย่างที่ 34
34) 文明村村村 迈大步，环保户户户 奔小康
     
ทุกหมูบ่ า้ นก้าวไปข้างหน้าสูอ่ ารยธรรม อนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมทุกบ้าน
ก้าวสู่สังคมอยู่ดีกินดี
		 ตัวอย่างที่ 34 ใช้ค�ำว่า“หมู่บ้าน” (村 ) และค�ำว่า“บ้าน” (户 )
มาซ�้ำแบบต่อเนื่องติดกันสามครั้ง โดยไม่มีหน่วยอื่น ๆ มาแทรก เป็นการใช้กลวิธีการ
ซ�้ำค�ำแบบติดกันในค�ำขวัญสิ่งแวดล้อม
2.8 การใช้ถ้อยค�ำคู่ (对偶)
		 การใช้กลวิธีทางวาทศาสตร์ประเภทถ้อยค�ำคูใ่ นค�ำขวัญสิ่งแวดล้อม
ของจีนปี ค.ศ. 2017 แบ่งได้เป็นการใช้ถอ้ ยค�ำคูท่ มี่ คี วามหมายคล้อยตามกัน (正对偶)
การใช้ถ้อยค�ำคู่ที่มีความหมายแย้งกัน (反对偶) และการใช้ถ้อยค�ำคู่ที่มีความหมายต่อ
เนื่องกัน (串对偶、流水对) โดยลักษณะเด่นของกลวิธีทางวาทศาสตร์ประเภทการใช้
ถ้อยค�ำคูใ่ นค�ำขวัญสิง่ แวดล้อม คือ มีโครงสร้างจ�ำนวนค�ำระหว่างวรรคเท่ากัน หรือเท่ากัน
โดยประมาณ มีการใช้รปู ภาษาทีเ่ สมอกัน โดยการใช้ถอ้ ยค�ำคูท่ มี่ คี วามหมายคล้อยตามกัน
ในค�ำขวัญสิง่ แวดล้อมมีการใช้คำ� ทีม่ คี วามหมายเสมอกัน คล้อยตามกัน ดังตัวอย่างที่ 35
35) 生命只有一次，地球只有一个
		 ชีวิตมีเพียงหนึ่งชีวิต โลกก็มีเพียงแค่ใบเดียว
		 ตั ว อย่ า งที่ 35 ค� ำ ขวั ญ ปรากฏค� ำ ที่ มี ค วามหมายคล้ อ ยตามกั น
ในโครงสร้าง “…มีเพียง… …. มีเพียงแค่…” (…只有…,…只有…) มีการใช้คำ� บอกจ�ำนวนเป็น
ค�ำเดียวกัน คือ ค�ำว่า “หนึ่งชีวิต” (一次) กับ ค�ำว่า “ใบเดียว” (一个) ในวรรคพยางค์
เสียง 6 ค�ำเท่ากัน เป็นการใช้ถ้อยค�ำคู่ประเภทความหมายคล้อยตามกัน
		 การใช้กลวิธที างวาทศาสตร์ประเภทถ้อยค�ำคูท่ มี่ คี วามหมายตรงข้ามกัน
ขัดแย้งกันในค�ำขวัญสิ่งแวดล้อม ปรากฏในรูปประโยคที่มีจ�ำนวนพยางค์เสียงเท่ากัน
และเท่ากันโดยประมาณ มีการใช้ค�ำตรงข้ามกัน ดังตัวอย่างที่ 36 และตัวอย่างที่ (19’)
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36) 草木无情 皆愿翠, 行人有情 多爱惜
		 ต้นไม้ใบหญ้าไร้ชีวิตชีวา  ต่างใฝ่หาความเขียวขจี
		
ผู้คนมีชีวิตมีความเมตตา โปรดร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
19’) 得到的不是永恒的拥有, 失去的将永不会再来——保护环境

人人有责

       
      

สิ่งที่ได้มา
ไม่ใช่การครอบครองชั่วนิรันดร
สิ่งที่สูญเสียไป ไม่มีวันกลับมาอีกครั้ง
——อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นความรับผิดชอบของทุกคน
ตัวอย่างที่ 36 ค�ำขวัญปรากฏในรูปประโยคที่มีจ�ำนวนพยางค์เสียงเท่ากัน
ปรากฏค�ำที่มีความหมายตรงข้ามกัน คือค�ำว่า “ไร้ชีวิตชีวา” (无情) กับค�ำว่า “มีชีวิต
มีความเมตตา” (有情) และตัวอย่างที่ (19’) ค�ำขวัญปรากฏในรูปประโยคที่มีจ�ำนวน
พยางค์เสียงเท่ากันโดยประมาณ ปรากฏค�ำที่มีความหมายตรงข้ามกัน คือค�ำว่า “ได้รับ”
(得到) กับค�ำว่า “สูญเสีย” (失去) เป็นการใช้กลวิธีทางวาทศาสตร์ประเภทถ้อยค�ำคู่
ที่มีความหมายตรงข้ามกัน
การใช้ถ้อยค�ำคู่ที่มีความหมายต่อเนื่องกัน (串对偶、流水对) ในค�ำขวัญ
สิง่ แวดล้อมปรากฏในรูปประโยคทีม่ จี ำ� นวนพยางค์เสียงเท่ากัน มีการใช้คำ� ทีม่ คี วามหมาย
ต่อเนื่องกัน ดังตัวอย่างที่ 37
37) 保护环境, 造福后代
		 อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างความสุขให้กับคนรุ่นหลัง
		 ตัวอย่างที่ 37 ค�ำขวัญปรากฏในประโยคทีม่ จี ำ� นวนพยางค์เสียงเท่ากัน
มีการใช้ค�ำว่า“อนุรักษ์” (保护) และ “สร้างความสุข” (造福) เป็นการกระท�ำที่มีความ
เกี่ยวเนื่องกัน ส่งผลต่อกัน กล่าวคือ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นการสร้างผลที่จะเกิดกับ
คนรุ่นหลัง นั่นคือ การสร้างความสุขให้กับคนรุ่นหลัง เป็นการใช้กลวิธีทางวาทศาสตร์
ประเภทถ้อยค�ำคู่ที่มีความหมายต่อเนื่องกัน
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สรุปและอภิปรายผลการศึกษา
ค�ำขวัญสิง่ แวดล้อมเป็นกลวิธที ใี่ ช้เพือ่ การรณรงค์กระตุน้ จิตส�ำนึกของประชาชน
อย่างหนึง่ ค�ำขวัญมีสว่ นช่วยในการผลักดันนโยบาย ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์ เป็นศิลปะ
ในการใช้ภาษา ค�ำขวัญสิ่งแวดล้อมของจีนในปี ค.ศ. 2017 มีลักษณะส�ำคัญทางภาษาคือ
ในด้านเสียง มีการใช้ฉันทลักษณ์ การสัมผัสเสียง และพยางค์เสียง ลักษณะส�ำคัญด้านค�ำ
และความหมาย ค�ำขวัญสิ่งแวดล้อมของจีนมีลักษณะการใช้ค�ำน้อย เป็นประโยคสั้น ๆ
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Liao Liansi & Zhao Shiju (廖联思、赵世举, 2015:
116) โดยจ�ำนวนอักษรในค�ำขวัญสิ่งแวดล้อมพบการใช้อักษรจ�ำนวน 12 ตัวอักษร
มากที่สุด ในค�ำขวัญสิ่งแวดล้อมของจีนยังพบการใช้ค�ำที่สอดคล้องกับนโยบายด้าน
สิ่งแวดล้อมของรัฐบาลจีน และสะท้อนความหมายถึงแนวความคิดของสังคมจีนที่ว่า
สังคมจีนเป็นสังคมทีม่ คี วามสามัคคี เน้นการเป็นหนึง่ เดียว นอกจากนีย้ งั มีการใช้คำ� แสดงสี
ในการสะท้อนถึงสิ่งแวดล้อมในแง่มุมต่าง ๆ โดยเฉพาะการใช้สีเขียวแสดงถึงธรรมชาติ
การปลอดมลพิษ ปลอดมลภาวะ และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งปรากฏการใช้ค�ำ
แสดงสีเขียวถึง 3 ค�ำด้วยกัน (“绿”, “青” และ “碧”) ในด้านไวยากรณ์ ในค�ำขวัญ
สิ่งแวดล้อมจีน พบการใช้โครงสร้างประโยคเดี่ยว โครงสร้างประโยคถ้อยค�ำคู่ โครงสร้าง
ประโยคเรียง โครงสร้างประโยคคู่ขนาน โครงสร้างประโยคเพิ่มทวี ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของ Zhang Ping (张萍, 2006:8-10) นอกจากนีย้ งั พบรูปประโยคประเภท
ละประธาน และใช้โครงสร้างเดียวกันซ�ำ้ กันหลายครัง้ เป็นจ�ำนวนมาก รูปแบบประโยคทีพ่ บ
คือ ประโยคบอกเล่า ประโยคค�ำสัง่ -ประโยคขอร้อง ประโยคแสดงความรูส้ กึ และประโยค
ค�ำถาม จากผลการศึกษาดังกล่าว ลักษณะส�ำคัญทางภาษาของค�ำขวัญสิง่ แวดล้อมจีนในปี
ค.ศ. 2017 ในด้านเสียง ไวยากรณ์ และลักษณะการใช้คำ� น้อยสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของนักวิชาการท่านอืน่ ๆ โดยมีความแตกต่างในด้านการใช้คำ� และความหมาย ซึง่ เปลีย่ น
ไปตามยุคสมัยและนโยบายของรัฐบาล
ผลการศึกษาด้านกลวิธีทางวาทศาสตร์ จากการวิเคราะห์ลักษณะเด่นทาง
โครงสร้าง ลักษณะเด่นทางหน้าที่ และลักษณะเด่นทางภาษาของค�ำขวัญสิ่งแวดล้อมจีน
พบว่า มีการใช้ประเภทของกลวิธีทางวาทศาสตร์เพิ่มมากขึ้นกว่าผลการศึกษากลวิธีทาง
วาทศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมของ Chen Pei (陈佩, 2010) และ Zhang Jinru (张金茹,
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2013) โดยสามารถจัดแบ่งตามกลวิธีทางวาทศาสตร์ได้เป็น กลวิธีการอุปมา อุปไมย
อุปลักษณ์ (比喻) อติพจน์ (夸张) การพ้อง (双关) สัมพจนัย (借代) การเรียงถ้อยค�ำ
(排比) การทวน (顶真) การซ�้ำค�ำ (反复) และการใช้ถ้อยค�ำคู่ (对偶) โดยกลวิธี
ที่ใช้มากที่สุดในค�ำขวัญสิ่งแวดล้อมปี ค.ศ. 2017 คือ กลวิธีทางวาทศาสตร์ประเภท
สั ม พจนั ย ประเภทการยื ม ลั ก ษณะเด่ น แทน โดยปรากฏการยื ม สี เ ขี ย วเป็ น ตั ว แทน
ด้านสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์มากที่สุด และกลวิธีทางวาทศาสตร์ที่ปรากฏน้อยที่สุด ได้แก่
กลวิธีการอุปมา อุปไมย อุปลักษณ์ประเภทการเปรียบ “เหมือน” และกลวิธีการเรียงร้อย
ถ้อยค�ำแบบรับส่งกัน จากผลการศึกษาขั้นต้น กล่าวได้ว่า กลวิธีทางวาทศาสตร์เหล่านี้
ล้วนเป็นศิลปะในการใช้ภาษาเพือ่ การรณรงค์กระตุน้ จิตส�ำนึกของประชาชนในการอนุรกั ษ์
สิ่งแวดล้อม เพื่อการเป็นประเทศจีนที่งดงาม มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีท้องฟ้าสีฟ้า
ครามสดใส และมีพื้นที่สีเขียว การศึกษากลวิธีทางวาทศาสตร์ในสิ่งแวดล้อมจึงเป็น
การศึกษาการใช้ถ้อยค�ำ กลวิธีเพื่อการดึงดูด จูงใจ กระตุ้นคนในสังคมให้มีจิตส�ำนึกใน
การอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม ซึง่ ในแต่ละสังคม ชุมชนนัน้ มีการใช้กลวิธที างภาษาทีแ่ ตกต่างกัน
ในแต่ละยุคแต่ละสมัยการใช้ภาษาต่างก็มกี ารเปลีย่ นแปลงไป การศึกษาภาษาในช่วงเวลา
ต่าง ๆ จะท�ำให้เข้าใจสังคมนั้น ๆ ในแต่ละช่วงเวลาได้มากยิ่งขึ้น
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