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บทคัดย่อ

บทความวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหมาย หน้าที่ และการแปลค�ำ ¿eh?, mira
และ oye เมื่อใช้เป็นดัชนีปริจเฉทเชิงการควบคุมการปฏิสัมพันธ์ในการสนทนาภาษาสเปน จากการศึกษา
พบว่า ¿eh? ใช้ต่อท้ายหน่วยถ้อยเพื่อเรียกร้องให้ผู้ฟังตอบกลับและเพื่อตรวจสอบหรือรักษาระดับความ
สนใจของผูฟ้ งั และใช้เป็นค�ำถามเพือ่ ขอให้คสู่ นทนาแสดงข้อมูลซ�ำ้ หรืออธิบายสิง่ ทีเ่ พิง่ กล่าวไปให้กระจ่างขึน้
ส่วน mira และ oye นัน้ ใช้เพือ่ เรียกให้ผฟู้ งั สนใจสิง่ ทีผ่ พู้ ดู ก�ำลังจะกล่าว โดย mira จะใช้เมือ่ ผูพ้ ดู ต้องการดึง
ให้ผู้ฟังเข้ามาสู่อาณาเขตของผู้พูดและท�ำความเข้าใจผู้พูด ในขณะที่ oye จะใช้เมื่อผู้พูดพยายามน�ำ
ตัวเองเข้าไปยังอาณาเขตของผูฟ้ งั และสือ่ สารข้อมูลจากมุมมองของความเกีย่ วข้องของข้อมูลนัน้ กับผูฟ้ งั เป็น
ส�ำคัญ ในด้านการแปล พบว่ามีการใช้หน่วยภาษาในภาษาไทยที่หลากหลายเป็นค�ำแปลของดัชนีปริจเฉท
ภาษาสเปนแต่ละดัชนีที่เลือกมาศึกษา ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้รวบรวมหน่วยภาษาดังกล่าว พร้อมทั้งตั้งข้อสังเกต
และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับค�ำแปลที่เลือกใช้และการละไว้ไม่แปลด้วย
ค�ำส�ำคัญ ดัชนีปริจเฉท การควบคุมการปฏิสัมพันธ์ ภาษาสเปน การแปล
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Abstract

This research aims to examine the meanings, functions and translation into Thai
of ¿eh?, mira and oye used as contact control markers in Spanish conversation. The
findings show that ¿eh? used as a tag is intended to evoke a reply or to check or maintain
the listener’s attention, and as a question it requests the interlocutor to repeat the
information or to clarify what has just been said. Mira and oye, in turn, are discourse
markers that draw attention to something the speaker is about to say. Mira is used when
the speaker tries to draw the listener to his sphere and make himself understood, while
oye can be seen as an attempt from the speaker to insert himself into the listener’s sphere
and to focus on the relevance of the information to the listener. Regarding translation, it is
found that several expressions in Thai are used to translate the Spanish discourse marker
in question. Those expressions are collected. Subsequently, observations and suggestions
about the chosen translation or omission are provided.
Keywords: discourse marker, contact control, Spanish, translation
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1. บทน�ำ
ตามที่ Martín Zorraquino (2010, p. 112) ได้อธิบายไว้ ดัชนีปริจเฉท (discourse
marker) เป็นหน่วยภาษาที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ (1) เป็นหน่วยภาษาที่ไม่เปลี่ยนรูปหรือมี
แนวโน้มอย่างชัดเจนที่จะไม่เปลี่ยนรูป อันเป็นผลมาจากกระบวนการเกิดค�ำใหม่ซึ่งท�ำให้ค�ำ
ต่าง ๆ ประกอบกันเป็นหน่วยภาษาหน่วยเดียว หรือจากกระบวนการกลายเป็นค�ำไวยากรณ์
ซึ่งท�ำให้หน่วยภาษานั้น ๆ มีความหมายเป็นนามธรรมและเป็นเชิงกระบวนการมากกว่า
ความหมายดัง้ เดิม (2) ไม่มหี น้าทีใ่ นภาคแสดงของประโยคและไม่มผี ลต่อเนือ้ ความของหน่วย
ย่อยในปริจเฉทหรือเนื้อความโดยนัย (สถานการณ์ที่ไม่ได้มีการถ่ายทอดออกมาเป็นภาษา)
ทีม่ ดี ชั นีปริจเฉทก�ำกับอยู่ และ (3) ท�ำหน้าทีช่ นี้ ำ� และช่วยผูร้ ว่ มสนทนาในกระบวนการตีความ
การสือ่ สารตามคุณลักษณะด้านหน่วยค�ำและวากยสัมพันธ์ อรรถศาสตร์ และวัจนปฏิบตั ศิ าสตร์
ของดัชนีปริจเฉทแต่ละดัชนี
หน้าทีช่ นี้ ำ� การตีความการสือ่ สารของดัชนีปริจเฉทอาจแบ่งแยกย่อยได้เป็น 1) หน้าที่
เชิงการโต้แย้งแสดงเหตุผล (argumentative function) 2) หน้าที่เชิงโครงสร้างปริจเฉท
(metadiscursive function) 3) หน้าทีค่ วบคุมการปฏิสมั พันธ์ (contact control) 4) หน้าที่
แสดงมโนทัศน์หรือทัศนะของผูพ้ ดู ต่อสิง่ ทีส่ อื่ สาร (modality) และ 5) หน้าทีเ่ น้นองค์ประกอบ
หนึ่งให้โดดเด่นกว่าองค์ประกอบอื่นซึ่งปรากฏในปริจเฉทหรือละไว้ในฐานที่เข้าใจ (focus)
ในบทความวิจยั ชิน้ นีผ้ วู้ จิ ยั สนใจศึกษาดัชนีปริจเฉทซึง่ ท�ำหน้าทีค่ วบคุมการปฏิสมั พันธ์
ดัชนีปริจเฉทกลุม่ นีม้ คี วามหมายบ่งชีไ้ ปยังผูฟ้ งั และแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างผูพ้ ดู กับ
ผู้ร่วมสนทนา (Martín Zorraquino & Portolés, 1999, pp. 4171-4172) รวมทั้งความ
สัมพันธ์ระหว่างผู้พูดกับหน่วยถ้อยของตน (Briz Gómez, 1998, pp. 224-225) เช่นดัชนี
ปริจเฉท ¿eh? ในตัวอย่างต่อไปนี้
(1)			 –Si ves que voy a meter la pata, tú me lo dices, ¿eh? (Olaizola, 2016,
p. 80)
(2)			 –Y he seguido entrenando, ¿eh?, te lo advierto. O sea, que no te hagas
ilusiones. (Olaizola, 2016, p. 104)

¿Eh? มีความหมายเรียกร้องไปยังผู้ฟังเพื่อกระตุ้นให้ผู้ฟังตอบกลับ เช่น ในตัวอย่าง
(1) ซึ่งผู้พูดขอให้ผู้ฟังช่วยบอกหากเห็นว่าตนท�ำอะไรผิดไป หรือเพื่อเรียกให้ผู้ฟังสนใจ
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อันเป็นการรักษาหรือตรวจสอบการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้พูดกับผู้ฟัง เช่น ในตัวอย่าง (2) ซึ่ง
ผู้พูดใช้ ¿eh? ก�ำกับการแจ้งให้ทราบว่าผู้พูดยังคงซ้อมวิ่งอยู่ การใช้ ¿eh? ต่อท้ายหน่วยถ้อย
เพื่อเรียกร้องไปยังผู้ฟังนี้ยังช่วยเน้นเจตนาของผู้พูดหรือสิ่งที่ผู้พูดกล่าวมาก่อนด้วย
ตัวอย่าง (1) และ (2) ข้างต้นสะท้อนให้เห็นลักษณะอย่างหนึ่งของดัชนีปริจเฉท
นั่นคือ การแสดงความหมายและหน้าที่ได้หลากหลาย ซึ่งอาจหมายถึงการแสดงความหมาย
หรือหน้าที่ที่หลากหลายในคราวเดียวกันหรือการแสดงความหมายหรือหน้าที่ต่างกันตาม
บริบทการใช้ที่เปลี่ยนไปในแต่ละกรณี ส�ำหรับ ¿eh? ในตัวอย่างข้างต้น การแสดงหน้าที่ที่
แตกต่างกัน อันได้แก่ หน้าทีเ่ รียกร้องให้ตอบกลับและหน้าทีเ่ รียกให้สนใจนัน้ ขึน้ อยูก่ บั ต�ำแหน่ง
การใช้ ลักษณะด้านความหมายอีกประการหนึ่งของดัชนีปริจเฉทส่วนมากก็คือการแสดง
ความหมายทีไ่ ม่แน่ชดั และยากต่อการท�ำความเข้าใจ ลักษณะด้านความหมายเหล่านีท้ ำ� ให้เกิด
ความยากล�ำบากในการเรียนการสอนดัชนีปริจเฉท นอกจากนี้ การแปลดัชนีปริจเฉทก็ไม่ใช่
เรื่องง่าย เนื่องด้วย นอกจากความยุ่งยากที่เกิดจากคุณลักษณะทางความหมายของดัชนี
ปริจเฉทเองแล้ว ในบริบทการสือ่ สารหนึง่ ๆ ภาษาต้นฉบับและภาษาแปลอาจมีการเลือกแสดง
ความหมายที่แตกต่างกัน หรือมีวิธีการแสดงความหมายที่แตกต่างกัน รวมทั้งดัชนีปริจเฉท
ในภาษาต้นฉบับและในภาษาแปลอาจใช้เป็นหน่วยเทียบเคียงกันได้ในบางบริบทเท่านั้น
เนื่องจากไม่ได้มีความเท่าเทียมกันทุกประการ (Portolés, 2002, pp. 162-163)
ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้วิจัยจึงพิจารณาว่าจ�ำเป็นต้องศึกษาดัชนีปริจเฉทเชิงการควบคุม
การปฏิสมั พันธ์ภาษาสเปนทัง้ ในด้านความหมาย หน้าที่ และการแปล เพือ่ ให้เกิดความรูค้ วาม
เข้าใจมากขึน้ อันจะน�ำไปสูก่ ารใช้และการแปลทีเ่ หมาะสม ทัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษา bueno, bien
และ hombre/mujer เมื่อท�ำหน้าที่ควบคุมการปฏิสัมพันธ์แล้ว (ไพรริน สิมมา, 2564) และ
ในบทความวิจัยชิ้นนี้ผู้วิจัยจะศึกษาเฉพาะดัชนีปริจเฉท ¿eh?, mira และ oye เท่านั้น
2. ข้อมูลและวิธีการวิจัย
2.1 ข้อมูลการวิจัย
ข้อมูลการวิจัยประกอบไปด้วยตัวอย่างการใช้และการแปลดัชนีปริจเฉทซึ่งรวบรวม
จากบทสนทนาในงานวรรณกรรมร้อยแก้วร่วมสมัยภาษาสเปนและบทแปลภาษาไทยของงาน
วรรณกรรมแต่ละเรื่อง งานวรรณกรรมที่ผู้วิจัยใช้มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 18 เรื่อง ซึ่งถือเป็นงาน
วรรณกรรมร้อยแก้วร่วมสมัยภาษาสเปนแทบจะทั้งหมดที่มีการแปลโดยตรงจากภาษาสเปน
เป็นภาษาไทย ในบทความวิจัยชิ้นนี้ มีการใช้ตัวอย่างจากผลงานจ�ำนวน 12 เรื่อง ดังนี้
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ตารางที่ 1
รายชื่องานวรรณกรรม
ล�ำดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

ต้นฉบับ
ฉบับแปล
Bibiana y su mundo (Olaizola, 1998) โลกของเธอ บิเบียน่า (โฆเซ่ หลุยส์
โอไลยโซล่า, 2540)
Boquitas pintadas (Puig, 2004)
ริมฝีปากนาง (มานูเอล ปุช, 2557)
Cinco panes de cebada (Baquedano, ปลูกฝันไว้ในแผ่นดิน (ลูเซีย บาเกดาโน่,
2016)
2542)
Corre, Benito, corre (Olaizola, 2016) สู้ เบนิโต้ สู้ (โฆเซ่ หลุยส์ โอไลยโซล่า,
2550)
Cucho (Olaizola, 2015)
กุ๊ชโฉ่ (โฆเซ่ หลุยส์ โอไลยโซล่า, 2546)
Cuenta conmigo (Bucay, 2012)
จะเล่าเป็นเพือ่ นคุณ (ฆอร์เฆ่ บูกาย, 2558)
Déjame que te cuente (Bucay, 2016) จะเล่าให้คุณฟัง (ฆอร์เฆ่ บูกาย, 2556)
Finisterre (Rosa Lojo, 2006)
สุดขอบโลกที่ฟินิสแตร๎เร (มาเรีย
โรซา โลโฆ, 2557)
Historia de una gaviota y del gato นางนวลกับมวลแมวผูส้ อนให้นกบิน (หลุยส์
que le enseñó a volar (Sepúlveda, เซปุล์เบดา, 2551ข)
2016)
Historias de ninguno (Mateos, 1998) หนิ่งงุ้นโน่ (ปิลาร์ มาเตโอส, 2544)
Mundo del fin del mundo
โลกสุดขอบฟ้า (หลุยส์ เซปุล์เบดา, 2554)
(Sepúlveda, 2015a).
Un viejo que leía novelas de amor ชายชราผู้อ่านนิยายรัก (หลุยส์ เซปุล์เบดา,
(Sepúlveda, 2015b)
2551ก)

2.2 วิธีการวิจัย
ผู ้ วิ จั ย น� ำ ตั ว อย่ า งการใช้ แ ละการแปลดั ช นี ป ริ จ เฉทมารวบรวมเป็ น คลั ง ข้ อ มู ล
แล้ววิเคราะห์จ�ำแนกความหมายและหน้าที่ของดัชนีปริจเฉทที่เลือกมาศึกษา หลังจากนั้น
จึงส�ำรวจและวิเคราะห์การแปลเพื่อหาหน่วยเทียบเคียงในภาษาไทยของดัชนีปริจเฉทแต่ละ
ดัชนี โดยผู้วิจัยจะวิเคราะห์ว่าค�ำแปลที่ใช้นั้นแสดงความหมาย หน้าที่ และการใช้เหมือนหรือ
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แตกต่างจากดัชนีปริจเฉทภาษาสเปนอย่างไร พร้อมทัง้ ตัง้ ข้อสังเกตและให้ขอ้ เสนอแนะในการ
แปลด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เป็นการละไว้ไม่แปลหรือเมื่อผู้วิจัยพิจารณาว่าค�ำแปล
ที่ใช้นั้นไม่เหมาะสม
3. ผลการวิจัย
3.1 ดัชนีปริจเฉท ¿eh?
ดัชนีปริจเฉท ¿eh? มีการใช้สองแบบ คือใช้ต่อท้ายหน่วยถ้อยและใช้เป็นค�ำถาม
ขอข้อมูลอีกครั้ง ในการใช้ทั้งสองแบบ ¿eh? จะออกเสียงด้วยท�ำนองเสียงขึ้น
3.1.1 เมื่อใช้ต่อท้ายหน่วยถ้อย ¿eh? จะแสดงความหมายเรียกร้องไปยังผู้ฟังและ
มักเน้นความหมายเชิงวัจนกรรมปฏิบตั ขิ องหน่วยถ้อยนัน้ นัน่ คือเน้นเจตนาของผูพ้ ดู เมือ่ กล่าว
หน่วยถ้อยนั้นหรือเน้นสิ่งที่ผู้พูดกล่าวมาก่อนนั่นเอง ¿eh? อาจจะปรากฏในต�ำแหน่งซึ่งเป็น
จุดเปลี่ยนผลัดหรือไม่ก็ได้ หากปรากฏในต�ำแหน่งซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนผลัด ¿eh? จะเรียกร้องให้
ผูฟ้ งั ยืนยัน ยอมรับ หรือตอบสนองอย่างใดอย่างหนึง่ (Montañez Mesas, 2007, p. 10) เช่น
ในตัวอย่าง (1) ข้างต้น และตัวอย่างต่อไปนี้
(3) 		

–¿Buen hombre, eh? (Bucay, 2012, p. 81)

ในตัวอย่าง (3) ผู้พูดใช้ ¿eh? เพื่อเรียกร้องให้ผู้ฟังสนับสนุนความคิดเห็นว่าบุคคลที่
มีการอ้างถึงนั้นเป็นคนดี (buen hombre) การใช้ ¿eh? เพื่อเรียกร้องไปยังผู้ฟังในตัวอย่างนี้
ยังช่วยเน้นการแสดงความคิดเห็นของผู้พูดด้วย การใช้ ¿eh? ในต�ำแหน่งจุดเปลี่ยนผลัดนี้
ไม่ได้หมายความว่า ¿eh? จะต้องปรากฏเป็นหน่วยภาษาล�ำดับสุดท้ายของผลัดเสมอไป
ในความคิดเห็นของผู้วิจัย หากถ้อยค�ำที่ปรากฏตามหลัง ¿eh? นั้นแสดงการเรียกร้องให้ผู้ฟัง
ตอบสนอง ก็ยังคงพิจารณาได้ว่า ¿eh? ปรากฏในต�ำแหน่งจุดเปลี่ยนผลัดและท�ำหน้าที่
เรียกร้องการตอบสนองจากผู้ฟัง เช่น ในตัวอย่างต่อไปนี้
(4) 		 –No conviene causar un efecto demasiado shocking, ¿eh? ¿Qué dice
usted? (Rosa Lojo, 2006, p. 95)

การกล่าวค�ำถาม ¿Qué dice usted? (“คุณว่าอย่างไร”) ในตัวอย่าง (4) แสดงเจตนา
ในการเรียกร้องให้ผฟู้ งั ตอบสนอง ดังนัน้ จึงพิจารณาได้วา่ ผูพ้ ดู ใช้ ¿eh? ด้วยเจตนาทีจ่ ะให้ผลัด
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แก่ผู้ฟังหรือเพื่อเรียกร้องให้ผู้ฟังตอบสนอง
ในกรณีที่ผู้พูดใช้ ¿eh? ในต�ำแหน่งที่ไม่ใช่จุดเปลี่ยนผลัด ผู้พูดไม่ได้คาดหวังหรือ
เรียกร้องการตอบสนองจากผู้ฟัง หากแต่เพียงต้องการรักษาระดับความสนใจของผู้ฟัง เช่น
ในตัวอย่าง (2) ข้างต้นและตัวอย่างต่อไปนี้
(5) 		 –Ya... Mira, voy a solucionarlo... (...) Pero no se lo cuentes a nadie, ¿eh?
Y recuerda que (...). (Baquedano, 2016, pp. 154-155)

ในตัวอย่าง (5) ผู้พูดใช้ ¿eh? ก�ำกับค�ำสั่งห้าม Pero no se lo cuentes a nadie
“แต่เธออย่าเล่าให้ใครฟัง” แล้วผูพ้ ดู ก็พดู ต่อ ดังนัน้ จึงกล่าวได้วา่ ผูพ้ ดู ใช้ ¿eh? เพือ่ รักษาระดับ
ความสนใจของผู้ฟังเท่านั้นและไม่ได้ต้องการเรียกร้องให้ผู้ฟังตอบกลับ
จากการส�ำรวจการแปลพบว่าต�ำแหน่งการใช้ที่แตกต่างกันซึ่งน�ำไปสู่หน้าที่อัน
แตกต่างกันของ ¿eh? นีไ้ ม่ได้มนี ยั ส�ำคัญในการเลือกใช้คำ� แปลแต่อย่างใด และการแปล ¿eh?
เป็นภาษาไทยนั้นจะขึ้นอยู่กับประเภทของวัจนกรรมที่มีการใช้ ¿eh? ก�ำกับเป็นหลัก ทั้งนี้
ในแหล่งข้อมูลการวิจัย ¿eh? ใช้ต่อท้ายหน่วยถ้อยจ�ำนวน 25 ครั้ง ในจ�ำนวนดังกล่าวมีการ
แปล 19 ครั้ง (ร้อยละ 76) และไม่แปล 6 ครั้ง (ร้อยละ 24)
ตารางที่ 2
หน่วยภาษาที่ใช้ในการแปลดัชนีปริจเฉท ¿eh?
หน่วยภาษา
1. นะ(จ๊ะ/เข้าใจไหม/ตกลงนะจ๊ะ)
2. ล่ะ
3. นะนี่
4. ล่ะสิ
5. ว่าไหม
6. ล่ะฮึ
7. หือ
8. เหอะ
9. เหรอ

ครั้ง
ประเภทของวัจนกรรม
8 - การบอกให้ท�ำ (การขอร้อง/การสั่ง/การสั่งห้าม) (4 ครั้ง)
- การแสดงความเห็น (4 ครั้ง)
4 - การแจ้งให้ทราบ (1 ครั้ง) - ค�ำถาม (3 ครั้ง)
1 - การแสดงความเห็น
1 - การแสดงความเห็น
1 - การแสดงความเห็น
1 - ค�ำถาม
1 - ค�ำถาม
1 - ค�ำถาม
1 - การคาดคะเน
60

วารสารภาษาและภาษาศาสตร์ ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2565)
JOURNAL OF LANGUAGE AND LINGUISTICS 40, 1 (JANUARY - JUNE 2022)

ดังปรากฏในตารางข้างต้น นะ เป็นหน่วยภาษาทีใ่ ช้เพือ่ แปล ¿eh? ซึง่ ปรากฏต่อท้าย
หน่วยถ้อยมากทีส่ ดุ ในแหล่งข้อมูลการวิจยั พบการใช้ นะ เมือ่ หน่วยถ้อยทีม่ าก่อนหน้าเป็นการ
บอกให้ท�ำและการแสดงความเห็น เช่น ในตัวอย่างต่อไปนี้
(6)
–Si ves que voy a meter la pata, tú me lo “และถ้านายเห็นฉันท�ำอะไรไม่เข้าท่าล่ะก็ บอก
dices, ¿eh? (Olaizola, 2016, p. 80)
ฉันเลยนะ” (โฆเซ่ หลุยส์ โอไลยโซล่า, 2550, น. 94)
(7)
–Buen hombre, ¿eh? (Bucay, 2012, p. 81) “‘ฅนดีจริง ๆ นะ’” (ฆอร์เฆ่ บูกาย, 2558,
น. 138)

ปัทมา วสวานนท์ (2539, น. 120-122) กล่าวว่า นะ ท�ำหน้าที่แสดงเนื้อหา
(comment marker) นัน่ คือ ท�ำหน้าทีแ่ สดงข้อมูลเกีย่ วกับแก่นความหนึง่ ๆ ซึง่ ผูพ้ ดู ต้องการ
น�ำเสนอให้กับผู้ฟังเป็นหน้าที่หลักและแสดงวัจนกรรมขอความสนใจจากผู้ฟังเพื่อให้ผู้ฟัง
กระท�ำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นหน้าที่รอง การแสดงหน้าที่ดังกล่าวเป็นการแสดงหน้าที่ในลักษณะ
ตรงกันข้ามกับ ¿eh? เนื่องจาก ¿eh? ท�ำหน้าที่เรียกร้องการตอบสนองหรือความสนใจเป็น
หน้าทีห่ ลักและท�ำหน้าทีเ่ น้นหรือแสดงเนือ้ หาเป็นหน้าทีร่ อง การทีค่ วามหมายเรียกร้องไปยัง
ผู้ฟังของ นะ เป็นเพียงผลพลอยได้ที่เกิดจากหน้าที่แสดงเนื้อหาเท่านั้น ท�ำให้มีการใช้ นะ
ร่วมกับส�ำนวนซึง่ แสดงการเรียกร้องไปยังผูฟ้ งั เป็นหลักด้วย ดังปรากฏในแหล่งข้อมูลการวิจยั
ซึ่งมีการใช้ นะ ซ้อนกับ เข้าใจไหม และ ตกลงนะจ๊ะ ต่อท้ายการบอกให้ท�ำ ในที่นี้จะแสดง
เฉพาะตัวอย่างการใช้ เข้าใจไหม
(8)
(…) «No vayas a dejar el coche a nadie, (…) “อย่าให้คนอื่นเข็นรถเล่นนะจ๊ะ เข้าใจไหม”
¿eh?». (Olaizola, 1998, p. 34)
(โฆเซ่ หลุยส์ โอไลยโซล่า, 2540, น. 43)

การใช้ นะ ซ้อนกับ เข้าใจไหม และ ตกลงนะจ๊ะ นี้น่าจะเป็นเพราะผู้แปลรู้สึกว่า
ความหมายของ นะ นั้นไม่เพียงพอต่อการแสดงเจตนาเรียกร้องให้ผู้ฟังยืนยันว่าเข้าใจหรือ
ยอมรับค�ำสั่งหรือค�ำขอร้องของผู้พูด
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หน่วยภาษาที่แสดงหน้าที่ในลักษณะเดียวกันกับ นะ นั่นคือ ท�ำหน้าที่แสดงเนื้อหา
เป็นหน้าทีห่ ลักและแสดงการเรียกร้องไปยังผูฟ้ งั เป็นหน้าทีร่ อง ได้แก่ นะนี่ ล่ะสิ ล่ะ และ เหอะ
โดย นะนี่ และ ล่ะสิ พบใช้กับการแสดงความเห็น ล่ะ ใช้กับการแจ้งให้ทราบและค�ำถาม
ส่วน เหอะ พบใช้กับค�ำถาม ดังจะสังเกตได้ในตัวอย่างต่อไปนี้
(9)
–Parece que te ha dado fuerte, ¿eh? “ดู คุ ณ จะเป็ น เอามากนะนี่ ” (ฆอร์ เ ฆ่ บู ก าย,
(Bucay, 2012, p. 113)
2558, น. 190)
(10)
–Este planteamiento te deja en desventaja, “พอคิ ด อย่ า งนี้ คุ ณ เลยรู ้ สึ ก เสี ย เปรี ย บล่ ะ สิ ”
¿eh? (Bucay, 2016, p. 130)
(ฆอร์เฆ่ บูกาย, 2556, น. 225)
(11)
–Y he seguido entrenando, ¿eh?, (...). “แล้วฉันก็ได้ซ้อมวิ่งด้วยล่ะ (...)” (โฆเซ่ หลุยส์
(Olaizola, 2016, p. 104)
โอไลยโซล่า, 2550, น. 125)
(12)
–¿Por qué estás siempre alegre y feliz? “‘แล้วท�ำไมเจ้าจึงมีความสุขสดชื่นอยู่ได้ตลอด
¿Eh? ¿Por qué? (Bucay, 2016, p. 153)
เวลาล่ะ เพราะเหตุใดรึ’” (ฆอร์เฆ่ บูกาย, 2556,
น. 265)
(13)
–(...) Fíjate si yo tuviera hijos ahora. ¿Qué “(...) ถ้าผมมีลูกขึ้นมาตอนนี้ ผมจะบอกลูก ๆ
les diría? ¿Eh? ¿Qué les diría? (Bucay, 2012, ผมว่ายังไงเหอะหมอ จะบอกว่ายังไงดี” (ฆอร์เฆ่
p. 121)
บูกาย, 2558, น. 202)

ดังทีว่ ชั รพล บุพนิมติ ร (2539, น. 117) ได้กล่าวไว้ นี่ แสดงเจตนาของผูพ้ ดู ทีจ่ ะชีแ้ จง
เรื่องที่ผู้ฟังยังไม่รู้หรือยังไม่ตระหนัก การใช้ นี่ ซ้อนกับ นะ ในตัวอย่าง (9) นี้จึงเป็นการบ่งชี้
ว่าผู้พูดแสดงความเห็นด้วยความนึกคิดที่ว่าผู้ฟังอาจจะยังไม่ตระหนักถึงเรื่องดังกล่าว
ในตัวอย่าง (9) นี้จะใช้ นะ แทน นะนี่ ก็ได้
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ล่ะสิ เป็นหน่วยภาษาทีแ่ สดงการคาดคะเนหรือการอนุมาน ในตัวอย่าง (10) นี้ จะใช้
นะ เป็นค�ำแปลของ ¿eh? ก็ได้เช่นกัน และอาจแปลประโยคได้เป็น “การคิดอย่างนี้ท�ำให้คุณ
เสียเปรียบเลยนะ” ดังจะสังเกตได้ นะ จะเน้นสิง่ ทีก่ ล่าวมาก่อนเท่านัน้ และไม่ได้แสดงนัยของ
การคาดคะเนเช่นเดียวกับ ล่ะสิ
ล่ะ ใช้ได้ทั้งกับประโยคบอกเล่าและค�ำถาม เมื่อใช้กับประโยคบอกเล่า ล่ะ จะแสดง
ว่าผู้พูดสื่อสารข้อมูลด้วยความนึกคิดว่าผู้พูดรู้ข้อมูลนั้นแต่ผู้ฟังยังไม่รู้ ความหมายดังกล่าว
ท�ำให้เกิดนัยของการพูดอวดได้ในกรณีที่ผู้พูดแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองได้ท�ำหรือสิ่งที่
เกิดขึ้นกับตนเอง เช่น ในตัวอย่าง (11) ข้างต้น ในตัวอย่าง (11) นี้จะใช้ นะ เป็นค�ำแปลของ
¿eh? ก็ได้เช่นกัน โดย นะ จะแสดงนัยว่าสิ่งที่กล่าวเป็นสิ่งที่ผู้ฟังควรรู้หรือตระหนักโดยไม่มี
นัยของการโอ้อวด เมื่อใช้กับค�ำถาม เช่น ในตัวอย่าง (12) ดูเหมือนว่า ล่ะ จะไม่ได้แสดง
ความหมายอื่นใดอีก นอกจากการเน้นค�ำถามและท�ำให้ค�ำถามฟังรื่นหู ไม่สั้นห้วนจนเกินไป
(นววรรณ พันธุเมธา, 2559, น. 116)
ส�ำหรับ เหอะ จะสังเกตได้วา่ การใช้ เหอะ ในตัวอย่าง (13) นีท้ ำ� ให้วจั นกรรมการถาม
ในต้นฉบับกลายเป็นการแสดงความสงสัย ในกรณีนผี้ วู้ จิ ยั พิจารณาว่าเมือ่ หน่วยถ้อยทีม่ าก่อน
เป็นค�ำถาม ¿eh? จะเทียบเคียงได้กับค�ำจ�ำพวก หือ ซึ่งพบในตัวอย่างต่อไปนี้
(14)
–(...)¿Qué pensarían de mí? ¿Eh? ¿Qué crees “(...) ผู้คนจะคิดยังไงหือ หนูคิดบ้างไหมว่าผู้คน
tú qué pensarían? (Olaizola, 1998, p. 13) จะคิดยังไง ถ้าป้าไปขอเสื้อผ้าให้ผู้ชาย ทั้งที่ป้าเป็น
ผู้หญิงม่ายน่ะ” (โฆเซ่ หลุยส์ โอไลยโซล่า, 2540,
น. 15)

หือ ท�ำหน้าที่เรียกร้องให้ผู้ฟังตอบสนองหรือสนใจเช่นเดียวกับ ¿eh? แต่ใช้ได้กับ
ค�ำถามเท่านั้น ค�ำจ�ำพวก หือ นี้ใช้ซ้อนกับ ล่ะ ได้ ดังจะสังเกตได้ในตัวอย่างต่อไปนี้
(15)
–(...) ¿Y el rabo? ¿Eh? ¿Dónde tienes ‘(...) หางล่ะฮึ! หางแกอยู่ไหน (...).’ (หลุยส์
el rabo? (…). (Sepúlveda, 2016, p. 102)
เซปุล์เบดา, 2551ข, น. 120)
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ล่ะฮึ ประกอบขึ้นจากค�ำ ล่ะ และ ฮึ ดังที่ได้กล่าวแล้ว ล่ะ ท�ำหน้าที่เน้นค�ำถาม
ส่วนค�ำ ฮึ นั้นมีความหมายเช่นเดียวกับ หือ นั่นคือ แสดงการเรียกร้องให้ผู้ฟังสนใจหรือ
ตอบกลับและมักใช้กับค�ำถามเท่านั้น
ว่าไหม พบใช้ตามหลังการแสดงความเห็นในตัวอย่างต่อไปนี้
(16)
–¿Buen hombre, ¿eh?
“‘ฅนดีจริง ๆ นะ’”
(...)
(...)
–Sí, Samuel. Pero mira si nos va a enseñar “ใช่แล้ว ซามูเอล แต่อย่างเขานะหรือจะมาสอน
a hacer negocios a nosotros…¿Eh? (Bucay, เราท�ำธุรกิจ ว่ า ไหม” (ฆอร์เฆ่ บูกาย, 2558,
2012, p. 81)
น. 138)

ว่าไหม เป็นค�ำถามซึ่งเรียกร้องให้ผู้ฟังตอบว่าผู้ฟังเห็นด้วยกับผู้พูดหรือไม่ การใช้
ค�ำถามเช่นนีต้ อ่ ท้ายหน่วยถ้อยไม่ได้ชว่ ยเน้นสิง่ ทีก่ ล่าวมาก่อน ในความคิดเห็นของผูว้ จิ ยั หาก
ต้องการเน้นสิ่งที่กล่าวมาก่อนด้วย ก็อาจใช้ ว่าไหม ตามหลัง นะ ได้ตราบใดที่วัจนกรรมการ
แสดงความเห็นอยู่ในรูปประโยคบอกเล่า
เหรอ ซึ่งเป็นค�ำบอกการถาม พบใช้ต่อท้ายการคาดคะเนในตัวอย่างต่อไปนี้
(17)
–¿Se marea, eh? (…) (Baquedano, 2016,
p. 11)

“เมารถเหรอ” (...) (ลูเซีย บาเกดาโน่, 2542,
น. 11)

ในตัวอย่าง (17) นี้ นอกจากจะใช้ เหรอ แล้ว อาจใช้ ล่ะสิ เป็นค�ำแปลได้ด้วย ทั้งนี้
การใช้ ล่ะสิ จะบ่งชี้อย่างชัดแจ้งว่าสิ่งที่กล่าวมาก่อนเป็นการคาดคะเน
ส�ำหรับกรณีที่ไม่มีการแปล ¿eh? ซึ่งใช้ต่อท้ายหน่วยถ้อยนั้น ผู้วิจัยพบว่าเป็นกรณีที่
¿eh? ใช้ต่อท้ายการบอกให้ท�ำ (3 ครั้ง) การบ่นหรือตัดพ้อ (1 ครั้ง) และค�ำถาม (2 ครั้ง)
ในความคิดเห็นของผู้วิจัย ในกรณีของการบอกให้ท�ำและการตัดพ้ออาจใช้ นะ เป็นหน่วย
เทียบเคียงของ ¿eh? และในกรณีของค�ำถามก็อาจจะใช้ค�ำจ�ำพวก หือ ในการแปล ¿eh? ได้
เช่น ในตัวอย่างต่อไปนี้

64

วารสารภาษาและภาษาศาสตร์ ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2565)
JOURNAL OF LANGUAGE AND LINGUISTICS 40, 1 (JANUARY - JUNE 2022)

(18)
–¡Basta! ¿Eh? (Bucay, 2016, p. 169)

“พอได้แล้วหมอ” (ฆอร์เฆ่ บูกาย, 2556, น. 295)

(19)
–¡Eso! ¡Encima mal recibida! –suspiré (...)–. “ฉันได้รับการต้อนรับที่น่าเวทนาที่สุด ! ฉันถอน
¿Eh? (...) (Baquedano, 2016, p. 18)
หายใจ (...)” (ลูเซีย บาเกดาโน่, 2542, น. 20)
(20)
–¿Y por qué yo, eh? ¿Por qué tengo que ‘แล้วท�ำไมต้องเป็นผมด้วยล่ะ ท�ำไมผมต้องเป็น
ser siempre el gato de los mandados, eh? แมวรับค�ำสัง่ อยูเ่ รือ่ ย ให้ผมเอาหางจุม่ น�ำ้ มันเบนซิน
Que me moje el rabo con bencina, que (...). (...) ท�ำไมต้องเป็นผมล่ะ’ (...) (หลุยส์ เซปุล์เบดา,
¿Por qué siempre yo, eh? –(...). (Sepúlveda, 2551ข, น. 90)
2016, p. 76-77)

ในตัวอย่าง (18) ผู้พูดผลัดที่มีการใช้ ¿eh? เป็นคนไข้ในขณะที่คู่สนทนาเป็นหมอ
การใช้ นะ จึงอาจฟังไม่สุภาพ อย่างไรก็ดี หากตีความได้ว่าผู้ร่วมสนทนาสนิทสนมกันมาก
ก็น่าจะใช้ นะ ได้ ในตัวอย่าง (19) หากใช้ นะ อาจจะแปลถ้อยค�ำของผู้พูดได้เป็น “นั่นไง
มิหน�ำซ�ำ้ ยังไม่ได้รบั การต้อนรับอีกนะ” ในตัวอย่าง (20) จะเห็นว่ามีการใช้ ¿eh? ก�ำกับค�ำถาม
3 ครั้ง ผู้แปลใช้ ล่ะ เป็นหน่วยเทียบเคียงของ ¿eh? 2 ครั้ง อีกหนึ่งครั้งไม่มีการแปล ซึ่งน่าจะ
เกิดจากการแปลตกหล่นหรืออาจเป็นเพราะผู้แปลไม่ต้องการใช้ ล่ะ ติด ๆ กัน อย่างไรก็ดี
นอกจาก ล่ะ แล้ว ก็อาจใช้ค�ำ หือ ฮึ ฮะ หรือ หา ซึ่งแสดงการกระตุ้นให้ผู้ฟังตอบค�ำถามเพื่อ
แปล ¿eh? ได้ด้วย โดยจะใช้ซ้อนกับ ล่ะ หรือไม่ก็ได้
3.1.2 ผู้พูดอาจใช้ ¿eh? เป็นหน่วยถ้อยหรือผลัดตามล�ำพังเพื่อขอให้คู่สนทนากล่าว
ข้อมูลซ�้ำหรืออธิบายสิ่งที่เพิ่งกล่าวไปให้กระจ่างยิ่งขึ้น ในกรณีนี้ ¿eh? มีค่าเท่ากับค�ำถาม
จ�ำพวก ¿Cómo has dicho? (“เธอพูดว่าอย่างไรนะ”) หรือ ¿Qué has dicho? (“เธอพูดว่า
อะไรนะ”) ในกรณีที่ ¿eh? ท�ำหน้าที่ขอข้อมูลอีกครั้งซึ่งพบในแหล่งข้อมูลจ�ำนวน 2 ครั้งนี้
พบว่ามีการใช้ อะไร (1 ครั้ง) และ ว่าอะไรนะครับ (1 ครั้ง) ในการแปล
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(21)
–(...) Ay, Demi, tú sí que eres una iglesia
abandonada.
–¿Eh? ¿Qué es eso de la iglesia aban
donada? (Bucay, 2012, p. 168)

“(...) โธ่ เดมี่ นายนีม่ นั เหมือนโรงพยาบาลร้างเลย
นะ”
“อะไร โรงพยาบาลร้าง เกี่ยวอะไรด้วย” (ฆอร์เฆ่
บูกาย, 2558, น. 282)

(22)
–¿Por qué, Gordo, por qué nunca se “ท�ำไมนะหมอ ท�ำไมฅนเราจึงอยูอ่ ย่างสบายใจกัน
puede estar tranquilo?
ไม่ได้เลยสักที”
–¿Eh? (Bucay, 2016, p. 151)
“ว่าอะไรนะครับ” (ฆอร์เฆ่ บูกาย, 2556, น. 261)

ในกรณีเหล่านี้ ผู้วิจัยพิจารณาว่าเพื่อให้ค�ำแปลเป็นค�ำพยางค์เดียวที่เปล่งออกมา
เพื่อขอให้ผู้ร่วมสนทนาอธิบายสิ่งที่เพิ่งกล่าวไปให้กระจ่างยิ่งขึ้นเช่นเดียวกับต้นฉบับภาษา
สเปน ก็อาจใช้ค�ำ หือ ฮึ ฮะ หรือ หา เป็นค�ำแปลของ ¿eh? ได้
3.2 ดัชนีปริจเฉท mira และ oye
ค�ำ mira และ oye เป็นดัชนีปริจเฉทซึ่งพัฒนามาจากการท�ำหน้าที่เป็นค�ำกริยา
รูปค�ำสั่งบุรุษที่สองเอกพจน์ (tú) นอกจาก mira และ oye แล้ว รูปผันอื่น ๆ อันได้แก่ mirá
(vos) และ mire (usted) ในกรณีของ mirar และ oiga (usted) ในกรณีของ oír ก็ใช้เป็น
ดัชนีปริจเฉทด้วยเช่นกัน เมือ่ ใช้เป็นดัชนีปริจเฉท รูปค�ำกริยาเหล่านีม้ กั ปรากฏอยูร่ ะหว่างการ
เว้นวรรคในต�ำแหน่งต้นหรือท้ายหน่วยถ้อยที่ก�ำกับ
ดัชนีปริจเฉท mira และ oye ต่างใช้เพือ่ เรียกความสนใจจากผูฟ้ งั ก่อนทีผ่ พู้ ดู จะกล่าว
สิ่งที่ตนพิจารณาว่ามีความส�ำคัญ ทั้งนี้ ผู้พูดจะใช้ mira เมื่อผู้พูดพยายามดึงให้ผู้ฟังเข้ามายัง
“อาณาเขต” ของผู้พูดและท�ำความเข้าใจค�ำอธิบายเกี่ยวกับการกระท�ำ ทัศนคติ ความเห็น
และความต้องการของผู้พูด (Martín Zorraquino & Portolés, 1999, p. 4181) ในขณะที่
oye จะใช้เมื่อผู้พูดพยายามน�ำตัวเองเข้าไปยังอาณาเขตของผู้ฟัง (Martín Zorraquino &
Portolés, 1999, p. 4184) นั่นคือ เมื่อผู้พูดต้องการสื่อสารจากมุมมองของความเกี่ยวข้อง
ของข้อมูลนั้นกับผู้ฟังเป็นส�ำคัญ เช่น ในตัวอย่างต่อไปนี้
(23)		 –Mira, Cucho, –le decía algún chico– te lo he traído de jamón, ¿qué te
parece? (Olaizola, 2015, p. 10)
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(24)		 –Oye, vengo a traerte y a explicarte los ejercicios que hemos hecho.
Me ha mandado don Anselmo. (Olaizola, 2015, p. 68)

ในตัวอย่าง (23) และ (24) นี้หน่วยถ้อยที่มี mira และ oye ก�ำกับมีความหมาย
คล้ายคลึงกัน นั่นคือ ต่างเป็นการแจ้งให้ทราบว่าผู้พูดเอาอะไรมาให้ผู้ฟัง แต่ความหมายของ
mira นั้นน�ำไปสู่การตีความว่าผู้พูดต้องการอธิบายการกระท�ำของตนให้ผู้ฟังเข้าใจ ในขณะที่
ความหมายของ oye บ่งชี้ว่าผู้พูดสื่อสารโดยพิจารณาว่าสิ่งที่ผู้พูดแจ้งให้ทราบนั้นส่งผลหรือ
เป็นประโยชน์ตอ่ ผูฟ้ งั เป็นทีส่ งั เกตว่า mira และ oye ต่างใช้กบั การแจ้งให้ทราบและการบอก
ให้ท�ำได้ แต่เมื่อเป็นค�ำถาม มักจะใช้ oye เท่านั้น เพราะค�ำถามเป็นวัจนกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งที่ผู้ฟังรู้ (Martín Zorraquino, 2010, p. 150)
เนื่องด้วย oye สื่อสารข้อมูลโดยมุ่งเน้นไปที่ผู้ฟัง ดัชนีปริจเฉทดัชนีนี้จึงใช้เพื่อแสดง
ความไม่พอใจหรือการต�ำหนิการกระท�ำหรือทัศนคติของผู้ฟังได้ (ดูตัวอย่าง (34))
ในบางกรณี ผู้พูดอาจมิได้ต้องการเรียกร้องความสนใจจากผู้ฟังจริง ๆ หากแต่ใช้การ
เรียกร้องความสนใจเพื่อเน้นความส�ำคัญของสิ่งที่กล่าว หรือเพื่อเน้นทัศนคติของผู้พูดต่อสิ่งที่
กล่าว Pons Bordería (1998, p. 220) กล่าวว่า ในกรณีนี้ mira/oye มีค่าเท่ากับ fíjate เช่น
ในตัวอย่างต่อไปนี้
(25)		 –¡Caramba!, (...), dejaste mudo a su excelencia. No te conocía como
detective. Lo humillaste delante de todos, y se lo merece. Espero que algún día
los jíbaros le metan un dardo.
				 –Lo matará su mujer. Está juntando odio, pero (...).
				 –Mira. Con todo el lío del muerto casi lo olvido. Te traje dos libros.
(Sepúlveda, 2015b, p. 32)

ในตัวอย่าง (25) นี้ ผู้พูดไม่ได้ใช้ mira เพื่อเรียกให้ผู้ฟังสนใจว่าผู้พูดจะกล่าวสิ่งใด
เสียทีเดียว หากแต่ใช้เพื่อเน้นข้อความที่ว่า เนื่องด้วยความวุ่นวายเรื่องคนตายผู้พูดเกือบจะ
ลืมว่าได้นำ� หนังสือมาให้ผฟู้ งั หรือกล่าวอีกอย่างหนึง่ คือ เพือ่ เน้นว่าผูพ้ ดู รูส้ กึ ว่าเป็นเรือ่ งน่าทึง่
ที่ผู้พูดเกือบจะลืมว่าได้น�ำหนังสือมาให้ผู้ฟัง
เมื่อปรากฏในต�ำแหน่งท้ายหน่วยถ้อยที่ก�ำกับ mira/oye จะซึมซับความหมายทาง
วัจนกรรมปฏิบัติของหน่วยถ้อยที่มาก่อนหน้าและจะสูญเสียความหมายเรียกความสนใจไป
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บางส่วน โดยทั่วไป mira จะแสดงนัยว่าผู้พูดก�ำลังไตร่ตรองสิ่งที่กล่าวมาก่อนหน้า ซึ่งอาจจะ
เป็นค�ำกล่าวของตนเองหรือของผูร้ ว่ มสนทนา เหมือนเป็นการเน้นว่าตนเองตระหนักถึงข้อสรุป
ส�ำคัญที่อนุมานได้จากค�ำกล่าวนั้น (Martín Zorraquino & Portolés, 1999, p. 4181)
Waltereit (2006, p. 4, อ้างถึงใน Tanghe & Jansegers, 2014, p. 5) พิจารณาว่าการใช้
mira ในลักษณะดังกล่าวเป็นการแสดงการรับรู้ข้อมูลหรือการสนใจฟังอยู่ (ตัวอย่าง (26)) ใน
ขณะที่ oye ช่วยให้เกิดนัยของการท�ำตัวใกล้ชิดกับผู้ร่วมสนทนาหรือการเรียกร้องให้ผู้ฟัง
ตระหนักถึงสิ่งที่ผู้พูดเพิ่งจะกล่าวไป (Martín Zorraquino & Portolés, 1999, pp. 41854186) เช่น ในตัวอย่าง (27) นี้
(26)		 –Así que me lo manda don Félix. Mire. ¿Y qué se le ofrece, paisanito?
(Sepúlveda, 2015a, p. 28)
(27)		

También a mí me ha suspendido, oye. (Martín Zorraquino, 2010, p. 148)

การใช้ mira/oye เพื่อเรียกความสนใจอาจเป็นกลยุทธ์ที่ผู้พูดใช้เมื่อต้องการเปลี่ยน
เรื่องสนทนา (ตัวอย่าง (28) และ (29)) แย่งผลัด หรือเติมเต็มช่องว่างในการสื่อสารก็ได้
(ตัวอย่าง (30))
(28)		 –¿Qué edad tenía usted al morir su esposo? confesá
				 –¿Qué le digo? La nena tenía ocho…(...)
				 –Mire, señora, como le mandé decir, tengo algo que hablar con usted
muy importante (…) (Puig, 2004, p. 164)
(29)		 –¿Y cómo vuelves a tu casa? –insistió la señorita.
				 –Me trae el padre de los niños en coche.
				 –Bueno. Oye, tenemos que pensar en la función de Navidad. (Olaizola,
1998, p. 24)
(30)		
				

–¿Qué tema le gustaría a usted?
–Pues mire, qué quiere... A mí, la historia... (Baquedano, 2016, p. 139)
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ส�ำหรับการแปล พบว่าจากการใช้ mira และรูปผันจ�ำนวน 86 ครั้ง มีการแปล 63
ครั้ง (ร้อยละ 73.26) และไม่แปล 23 ครั้ง (ร้อยละ 26.74) ในขณะที่จากการใช้ oye/oiga
จ�ำนวน 87 ครั้ง มีการแปล 51 ครั้ง (ร้อยละ 58.62) และไม่แปล 36 ครั้ง (ร้อยละ 41.38)
นอกจากนี้ ยังพบว่าในการแปล mira และรูปผันมีการใช้หน่วยภาษาทีห่ ลากหลายมากกว่าใน
การแปล oye/oiga
ดัชนีปริจเฉท mira/mirá พบใช้จ�ำนวน 47 ครั้ง มีการแปล 35 ครั้ง (ร้อยละ 74.47)
ไม่แปล 12 ครั้ง (ร้อยละ 25.53) ส่วน mire นั้นพบใช้จ�ำนวน 38 ครั้ง มีการแปล 27 ครั้ง
(ร้อยละ 71.05) และไม่แปล 11 ครัง้ (ร้อยละ 28.95) ผูว้ จิ ยั ได้รวบรวมหน่วยภาษาทีใ่ ช้ในการ
แปลดัชนีปริจเฉทเหล่านี้ไว้ในตารางที่ 3 และ 4 ต่อไปนี้
ตารางที่ 3
หน่วยภาษาที่ใช้ในการแปลดัชนีปริจเฉท mira/mirá
หน่วยภาษา
1. นี่แน่ะ+ค�ำเรียกขาน
2. นี่+ค�ำเรียกขาน
3. ส�ำนวนแสดงการอธิบาย/ชี้แจง
4. ดูสิ/ซิ(ครับ)
5. ดูนั่นสิ

ครั้ง
11
6
7
5
1

หน่วยภาษา
6. ดู
7. ฟังนะ
8. คิดดูสิหมอ
9. ลองสังเกตดูนะ
10. ค�ำเรียกขาน+ค�ำลงท้ายอย่างสุภาพ

ครั้ง
1
1
1
1
1

ตารางที่ 4
หน่วยภาษาที่ใช้ในการแปลดัชนีปริจเฉท mire
หน่วยภาษา
1. เอาละ
2. ค�ำเรียกขาน+ค�ำลงท้ายอย่างสุภาพ
3. นี่แน่ะ+ค�ำเรียกขาน
4. ดูสิ/ซิ(ครับ)
5. คุณดูสิ
6. ส�ำนวนแสดงการอธิบายหรือชี้แจง

ครั้ง
9
5
3
2
1
2
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หน่วยภาษา
7. นี่ไงครับ
8. ดีค่ะ
9. นี+่ ค�ำเรียกขาน
10. เอ้อ
11. ฟังนะ

ครั้ง
1
1
1
1
1

วารสารภาษาและภาษาศาสตร์ ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2565)
JOURNAL OF LANGUAGE AND LINGUISTICS 40, 1 (JANUARY - JUNE 2022)

ดัชนีปริจเฉท oye ปรากฏในแหล่งข้อมูลการวิจัย 75 ครั้ง มีการแปล 40 ครั้ง
(ร้อยละ 53.33) และไม่แปล 35 ครั้ง (ร้อยละ 46.67) หน่วยภาษาที่ใช้แปล oye คือ นี่
(+ค�ำเรียกขาน) (21 ครั้ง) ค�ำเรียกขาน (11 ครั้ง) นี่แน่ะ (7 ครั้ง) และ เฮ้ย (1 ครั้ง)
ส�ำหรับ oiga ซึ่งปรากฏในแหล่งข้อมูลจ�ำนวน 12 ครั้ง มีการแปล 11 ครั้ง (ร้อยละ
91.67) และไม่แปล 1 ครั้ง (ร้อยละ 8.33) ในการแปลมีการใช้ค�ำเรียกขานซ้อนกับค�ำลงท้าย
บอกความสุภาพ (ครับ คะ ฮะ) 10 ครัง้ ส่วนอีก 1 ครัง้ เป็นการใช้คำ� เรียกขาน+ค�ำลงท้ายอย่าง
สุภาพซ้อนกับประโยค ฟังผมหน่อย
นี่แน่ะ และ นี่ เป็นดัชนีปริจเฉทที่ใช้เพื่อแปลทั้ง mira และ oye อย่างไรก็ตาม จาก
การสังเกตอัตราการใช้และการวิเคราะห์ความหมายของค�ำทัง้ สองค�ำนี้ ผูว้ จิ ยั สรุปได้วา่ นีแ่ น่ะ
มีความหมายเทียบเคียงได้กับ mira และ นี่ มีความหมายเทียบเคียงได้กับ oye ดัชนีปริจเฉท
นี่แน่ะ ใช้ซ้อนกับค�ำเรียกขานเสมอ ส่วน นี่ ปรากฏร่วมกับค�ำเรียกขานเสมอเมื่อใช้แปล mira
ในการแปล oye พบการใช้ นี่ เดี่ยว ๆ มากกว่าการใช้ นี่ ร่วมกับค�ำเรียกขาน ทั้งนี้ ดังที่
Martín Zorraquino (2010, p. 151) ได้กล่าวไว้ ส�ำหรับคนจ�ำนวนมากแล้ว mira และ
รูปผันอืน่ ๆ ฟังดูสภุ าพมากกว่า oye/oiga การใช้คำ� เรียกขานต่อท้าย นี่ เสมอในการแปล mira
ในขณะที่มีแนวโน้มที่จะไม่ใช้ค�ำเรียกขานต่อท้าย นี่ ในการแปล oye น่าจะสัมพันธ์กับระดับ
ความสุภาพที่แตกต่างกันดังกล่าว นั่นคือ การใช้ นี่ เดี่ยว ๆ ฟังดูสุภาพน้อยกว่าการใช้ นี่ ซ้อน
กับค�ำเรียกขาน ผูแ้ ปลจึงเลือกใช้ นี่ เดีย่ ว ๆ เพือ่ แปล oye และใช้ นี่ ซ้อนกับค�ำเรียกขานเสมอ
เพื่อแปล mira จงสังเกตตัวอย่างต่อไปนี้
(31)
–Mira, Cucho, lo mejor para tu abuela “นี่แน่ะกุ๊ชโฉ่ ! ป้าว่าทางที่ดีที่สุดส�ำหรับย่าของ
sería meterla en un asilo. (...) (Olaizola, หนูก็คือไปอยู่บ้านพักคนชรา (...)” (โฆเซ่ หลุยส์
2015, p. 16)
โอไลยโซล่า, 2546, น. 17)
(32)
–Mira, Benito, que yo tengo ojo para estas “นี่เบนิโต้ ครูน่ะตาแหลมนะส�ำหรับเรื่องพวกนี้
cosas (…) (Olaizola, 2016, p. 40)
(...)” (โฆเซ่ หลุยส์ โอไลยโซล่า, 2550, น. 44)
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(33)
–Oye, Celia, era mentira que (...) (Olaizola, “นี่ แ น่ ะ เซเลี ย ฉั น โกหกเธอที่ บ อกว่ า (…)”
2015, p. 77)
(โฆเซ่ หลุยส์ โอไลยโซล่า, 2546, น. 83)
(34)
–Oye –le dijo a Bibi–, tú no estás aquí para “นี่ ! เธอไม่ได้มาที่นี่เพื่อเล่นตุ๊กตานะ แต่มา
jugar con muñecas sino para cuidarnos. คอยดูแลพวกเราต่างหาก” ราฟาพูด (โฆเซ่ หลุยส์
(Olaizola, 1998, p. 16)
โอไลยโซล่า, 2540, น. 19)

ในตัวอย่าง (31) นี่แน่ะ ท�ำให้ตีความได้ว่าผู้พูดต้องการอธิบายความเห็นของตน
ให้ผฟู้ งั เข้าใจซึง่ ตรงกับความหมายของ mira ในขณะทีก่ ารใช้ นี่ ในตัวอย่าง (32) ท�ำให้ตคี วาม
ว่าผู้พูดสื่อสารโดยมุ่งไปที่ความเกี่ยวข้องของสิ่งที่จะกล่าวกับผู้ฟัง ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
ความหมายของ mira ในลักษณะเดียวกัน การใช้ นี่แนะ ในตัวอย่าง (33) ท�ำให้ตีความว่าผู้พูด
ต้องการอธิบายการกระท�ำของตนให้ผฟู้ งั เข้าใจ ซึง่ ไม่ตรงกับความหมายของ oye ในตัวอย่าง
(34) การใช้ นี่ แสดงการสื่อสารโดยมุ่งไปที่ผู้ฟังและท�ำให้เกิดนัยของการต�ำหนิเช่นเดียวกับ
oye
นอกจากจะใช้ซ้อนกับ นี่ และ นี่แน่ะ แล้ว ก็พบการใช้ค�ำเรียกขานโดยไม่มีดัชนี
ปริจเฉททัง้ สองดัชนีดงั กล่าวเป็นค�ำแปลของทัง้ mira/mire และ oye/oiga ด้วย ในกรณีของ
mira/mire ค�ำเรียกขานจะใช้ซอ้ นกับค�ำลงท้ายอย่างสุภาพเสมอ ในกรณีของ oye พบว่าจาก
จ�ำนวนทัง้ สิน้ 11 ครัง้ มีการใช้คำ� เรียกขานร่วมกับค�ำลงท้าย 4 ครัง้ ในอีก 7 ครัง้ ทีเ่ หลือเป็นการ
ใช้ค�ำเรียกขานเดี่ยว ๆ ส�ำหรับ oiga พบว่ามีการใช้ค�ำเรียกขานซ้อนกับค�ำลงท้ายทุกครั้งใน
การแปล เช่นเดียวกับการใช้ นี่ เดีย่ ว ๆ โดยไม่มคี ำ� เรียกขานในการแปล oye ทีไ่ ด้กล่าวถึงแล้ว
การใช้คำ� เรียกขานเดีย่ ว ๆ โดยไม่มคี ำ� ลงท้ายอย่างสุภาพเพือ่ แปล oye ในกรณีสว่ นใหญ่นเี้ ป็น
กลวิธีการแปลที่สะท้อนให้เห็นว่า oye สุภาพน้อยกว่าดัชนีปริจเฉทอื่น ๆ
ในด้านความหมายและหน้าทีป่ ระจ�ำตัวของค�ำเรียกขาน ผูว้ จิ ยั พิจารณาว่าเมือ่ ปรากฏ
เดี่ยว ๆ ค�ำเรียกขานใช้เพื่อเรียกความสนใจจากผู้ฟังโดยไม่ได้แสดงนัยเกี่ยวกับเจตนาหรือ
มุมมองในการสือ่ สารข้อมูลของผูพ้ ดู เช่นเดียวกับ mira และ oye (ค�ำเรียกขานจึงใช้ซอ้ นกับทัง้
นี่แน่ะ และ นี่ ได้) อย่างไรก็ดี ผู้วิจัยพบว่าผู้แปลมีแนวโน้มที่จะเทียบเคียงการใช้ค�ำเรียกขาน
กับ oye/oiga มากกว่า เนื่องจากมีการใช้ค�ำเรียกขานแบบที่ไม่มี นี่แน่ะ และ นี่ ปรากฏร่วม
ด้วยเพื่อแปล oye/oiga มากกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของ oiga ที่มีการใช้ค�ำเรียกขาน
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เป็นค�ำแปลในอัตราร้อยละ 100 จากกรณีการแปลทัง้ หมด ต่อไปนีผ้ วู้ จิ ยั จะยกตัวอย่างการใช้
ค�ำเรียกขานเพื่อแปล oye และ mire ตามล�ำดับ
(35)
–Oye, vengo a traerte y a explicarte los “กุ๊ชโฉ่ ฉันเอาการบ้านมาให้เธอท�ำและจะช่วย
ejercicios que hemos hecho. (...). (Olaizola, อธิบายเรื่องที่เราเรียนไปแล้วที่โรงเรียนด้วย (...)”
2015, p. 68)
(โฆเซ่ หลุยส์ โอไลยโซล่า, 2546, น. 72)
(36)

–¿Qué edad tenía usted al morir su
esposo? confesá
–¿Qué le digo? La nena tenía ocho…
(…)
–Mire, señora, como le mandé decir,
tengo algo que hablar con usted muy
importante (...)
–Sí, hable con toda confianza. (…)
–Mire, ante todo quiero que usted me
prometa no contárselo a nadie. (…) (Puig,
2004, pp. 163-164)

“คุณอายุเท่าไหร่คะ ตอนสามีคณ
ุ เสียชีวติ บอกมา
ซะดี ๆ”
“ฉันจะบอกแกว่าอย่างไร ยายหนูอายุแปดขวบ...
(...)”
“คุณคะ ตามทีฉ่ นั บอกคุณไว้ ดิฉนั มีเรือ่ งส�ำคัญจะ
คุยกับคุณ (...)”
“ได้ค่ะ พูดได้ไม่ต้องเกรงใจนะคะ (...)”
“คุณคะ ก่อนอื่น ดิฉันอยากให้คุณรับปากว่าจะ
ไม่บอกใคร (...)” (มานูเอล ปุช, 2557, น. 264)

ตัวอย่าง (35) แสดงให้เห็นการใช้ค�ำเรียกขานเพื่อแปล oye ซึ่งขึ้นต้นการสนทนา
ในตัวอย่าง (36) มีการใช้ mire จ�ำนวน 2 ครั้ง ในครั้งแรกนั้น mire ใช้น�ำหน้าผลัดซึ่งเป็นการ
เปลี่ยนเรื่องการสนทนา ส่วนในครั้งที่สอง mire ใช้ขึ้นต้นผลัดซึ่งเป็นการชี้แจงเงื่อนไขของ
การสื่อสารที่จะเกิดขึ้น ผู้วิจัยพิจารณาว่าการใช้ค�ำเรียกขานเพื่อแปล mire ในกรณีที่สองนี้
ไม่เหมาะสมนัก สาเหตุเป็นเพราะผู้พูดกล่าวผลัดที่มี mire ขึ้นต้นหลังจากที่ผู้ร่วมสนทนาได้
กล่าวอนุญาตให้ผู้พูดท�ำการสื่อสารได้ ซึ่งการกล่าวอนุญาตดังกล่าวท�ำให้เข้าใจได้ว่าผู้ร่วม
สนทนาให้ความสนใจฟังผูพ้ ดู อยู่ ผูพ้ ดู จึงไม่จำ� เป็นและไม่ควรเรียกความสนใจจากผูร้ ว่ มสนทนา
อีก ต่างจากในกรณีแรกและในตัวอย่าง (35) ซึ่งตีความได้ว่าผู้พูดกล่าวผลัดที่มี mire และ
oye ขึ้นต้นหลังจากมีความเงียบเกิดขึ้นอันจะท�ำให้เข้าใจได้ว่าผู้ฟังไม่ได้อยู่ในอาการที่จะให้
ความสนใจฟังผูพ้ ดู ในความคิดเห็นของผูว้ จิ ยั ในกรณีนคี้ วรจะใช้ นีแ่ น่ะค่ะ หรือส�ำนวนจ�ำพวก
คืออย่างนี้นะคะ ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไปนี้เป็นค�ำแปลของ mire เพื่อแสดงความหมายว่าผู้พูด
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ต้องการอธิบายให้ผฟู้ งั เข้าใจผูพ้ ดู แทนการใช้คำ� เรียกขาน คุณคะ ซึง่ มีหน้าทีเ่ รียกให้ผฟู้ งั สนใจ
เพียงอย่างเดียว
ส�ำนวนแสดงการอธิบายชีแ้ จงพบใช้แปล mira/mire เท่านัน้ ส�ำนวนทีใ่ ช้ในการแปล
mira ได้แก่ คืออย่างนี้นะ คืออย่างนี้ท่าน คืองี้นะลูก คือ คือว่า และ คือว่ายังงี้ ส�ำนวนที่ใช้
แปล mire ได้แก่ ยังงี้นะคะ และ คืออย่างนี้นะคุณ เช่น ในตัวอย่างต่อไปนี้
(37)
–¿Lo has encontrado? –(...)
“หาเขาเจอไหม” (...)
–Digamos que sí…
“จะเรียกว่าเจอก็ได้”
–Dame el teléfono, que anoto…
“บอกเบอร์มา ผมจะได้จด”
–Mira, Demi, tengo una noticia buena “คืออย่างนี้นะเดมี่ ฉันมีทั้งข่าวดีและข่าวร้าย”
y mala. (Bucay, 2012, p. 47)
(ฆอร์เฆ่ บูกาย, 2558, น. 81)
(38)
–Profesor, ¿cuál es el mejor método
anticonceptivo? –(...).
–Mire, señorita, el método anticonceptivo
ideal debería ser (...). (Bucay, 2016, p. 162)

“‘อาจารย์คะ อยากทราบว่าคุมก�ำเนิดวิธีไหนได้
ผลที่สุดคะ’ (...)”
“คืออย่างนี้นะคุณ วิธีคุมก�ำเนิดที่ดีที่สุดคือ (...)”
(ฆอร์เฆ่ บูกาย, 2556, น. 281)

ดังที่ได้กล่าวแล้ว mira/mire ใช้เมื่อผู้พูดต้องการอธิบายการกระท�ำ ทัศนคติ ความ
คิดเห็น และความต้องการของตนเองให้ผู้ฟังเข้าใจ การใช้ส�ำนวนจ�ำพวก คืออย่างนี้นะ
จึงเป็นการถ่ายทอดวัตถุประสงค์ดงั กล่าวของผูพ้ ดู ส�ำนวนเหล่านีจ้ ะใช้ขนึ้ ต้นการตอบค�ำถาม
หรือการตอบกลับเท่านั้น จะไม่ใช้เริ่มการสนทนาหรือขึ้นต้นแก่นเรื่องใหม่ น่าสังเกตว่าใน
ตัวอย่างเหล่านี้ใช้ นี่แน่ะ+ค�ำเรียกขาน ในการแปล mira/mire ได้เช่นกัน
เอาละ พบใช้ในการแปล mire ซึง่ บ่งชีก้ ารรับรูข้ อ้ มูล และพบในผลงานแปลเรือ่ งเดียว
เท่านั้น เช่น ในตัวอย่างต่อไปนี้
(39)
–Sé cocinar. Bueno. Un poco.
“ผมท�ำอาหารเป็นครับ เอ้อ เล็กน้อยน่ะครับ”
–Mire. Así que sabe cocinar. (Sepúlveda, “เอาละ เอาเป็นว่าเธอท�ำอาหารเป็น” (หลุยส์
2015a, p. 30)
เซปุล์เบดา, 2554, น. 41)
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ถึ ง แม้ อ าจจะไม่ ไ ด้ ท� ำ ให้ บ ทแปลฟั ง ขั ด หู แต่ เอาละ ไม่ ไ ด้ แ สดงความหมาย
อย่างเดียวกันกับ mire นั่นก็คือ ในตัวอย่าง (39) นี้ mire แสดงการรับรู้และไตร่ตรองข้อมูล
แต่ เอาละ ท�ำให้เกิดนัยของการตัดบทผู้ร่วมสนทนาหรือนัยที่ว่าสิ่งที่ผู้ร่วมสนทนากล่าวมา
ก่อนนั้นเพียงพอแล้ว ในกรณีนี้ผู้วิจัยจึงพิจารณาว่าดัชนีปริจเฉทซึ่งใช้เพื่อบ่งชี้การรับรู้ข้อมูล
ในภาษาไทย เช่น อืม น่าจะเป็นค�ำแปลที่เหมาะสมกว่า
รูปค�ำสั่ง ฟังนะ ใช้เพื่อแปล mira/mire ในกรณีที่ผู้พูดต้องการเล่าเรื่องหรืออธิบาย
ความจริง เมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีปริจเฉทอื่น ๆ ฟังนะ เป็นดัชนีปริจเฉทที่แสดงความ
ปรารถนาของผูพ้ ดู ทีจ่ ะให้ผฟู้ งั สนใจสิง่ ทีต่ นจะกล่าวอย่างแจ่มชัดทีส่ ดุ และเป็นการบ่งชีว้ า่ เรือ่ ง
ที่ผู้พูดจะกล่าวเป็นเรื่องที่ผู้ฟังจะต้องตั้งใจฟังมาก ๆ เช่น ตัวอย่างต่อไปนี้
(40)
–¿Se lo cuento, jefe? –(...).
–Claro. (...). Pero sin exagerar, (...).
–¡Ayayay, este jefazo mío! Mire. Antes
teníamos (…). (Sepúlveda, 2015a, p. 114)

“ให้ผมเล่าไหมครับหัวหน้า” (...)
“ได้เลย (...) แต่อย่าโม้นะ(...)”
“โธ่ เจ้ า นายผม! ฟั ง นะ เมื่ อ ก่ อ นเรามี ( ...)”
(หลุยส์ เซปุล์เบดา, 2554, น. 150)

น่าสังเกตว่าไม่มกี ารใช้ ฟังนะ เพือ่ แปล oye/oiga ถึงแม้ดชั นีปริจเฉทเหล่านีจ้ ะพัฒนา
มาจากค�ำกริยา oír ซึง่ แสดงการรับรูเ้ สียงเช่นกันกับค�ำกริยา ฟัง ในภาษาไทย จะพบก็แต่การ
ใช้ประโยค ฟังผมหน่อย ซ้อนกับค�ำเรียกขานในการแปล oiga ในตัวอย่าง (41) ต่อไปนี้ ทั้งนี้
การใช้ประโยคดังกล่าวเป็นการแปลเพื่อสะท้อนการเล่นค�ำในต้นฉบับ
(41)
(....)
(...)
–Pe... pero, oiga...
“คุณครูครับ ฟังผมหน่อย”
–¡Óigame usted a mí!– (…) (Olaizola, 1998, “คุณนั่นแหละฟังดิฉัน” (...) (โฆเซ่ หลุยส์
pp. 27-28)
โอไลยโซล่า, 2540, น. 36)

ในตัวอย่าง (41) นี้ ผู้พูดใช้ oiga ในผลัดแรกเพื่อแสดงความไม่พอใจต่อสิ่งที่ผู้ร่วม
สนทนากล่าวในผลัดก่อนหน้า ในผลัดต่อมาผูร้ ว่ มสนทนาก็ตอบกลับโดยใช้ oiga แต่ใช้ในฐานะ
เป็นค�ำสั่งให้ฟัง เนื่องด้วยประโยค ฟังผมหน่อย ไม่ได้บ่งชี้การต�ำหนิหรือความไม่พอใจของ
ผู้พูด ผู้วิจัยจึงสรุปว่าการใช้ประโยคดังกล่าวเป็นการแปลเพื่อสะท้อนการเล่นค�ำ oiga ของ
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ผู้ร่วมสนทนาเท่านั้น และไม่ถือว่าการแปลดังกล่าวเป็นตัวอย่างของการพิจารณาว่าประโยค
ขอให้ฟังนั้นเทียบเคียงได้กับการใช้ oiga เป็นดัชนีปริจเฉท
ค�ำแปลกลุ่มต่อมาคือรูปค�ำสั่งให้ดูให้สังเกตซึ่งใช้แปล mira และส�ำนวน นี่ไงครับ ซึ่ง
ใช้แปล mire ค�ำแปลเหล่านี้พบในกรณีที่หน้าที่ของ mira/mire เหมือนจะอยู่ก�้ำกึ่งระหว่าง
หน้าทีเ่ รียกความสนใจกับหน้าทีเ่ ป็นค�ำเรียกร้องให้ผฟู้ งั ดูหรือสังเกตสิง่ ใดสิง่ หนึง่ นัน่ เป็นเพราะ
ในหน่วยถ้อยที่ mira/mire ก�ำกับมีการอ้างถึงสิ่งที่ผู้ร่วมสนทนารับรู้ได้ทางสายตาใน
สถานการณ์การสื่อสารนั้น เช่น ในตัวอย่างต่อไปนี้
(42)
–Mira, Cucho, –le decía algún chico– te “ดูสิ กุ๊ชโฉ่ แซนวิชของฉันขาหมูเชียวนะ” เพื่อน
lo he traído de jamón, (…) (Olaizola, 2015, คนหนึ่งพูดกับกุ๊ชโฉ่ (…) (โฆเซ่ หลุยส์ โอไลยโซล่า,
p. 10)
2546, น. 10)

ในตัวอย่างเหล่านี้ ผู้พูดใช้ mira/mire เพื่อเรียกให้ผู้ฟังสนใจสิ่งที่ตนจะกล่าว ไม่ใช่
เพือ่ เรียกให้ดสู งิ่ ใดสิง่ หนึง่ อย่างไรก็ตาม เนือ่ งจากในหน่วยถ้อยมีการอ้างถึงสิง่ ทีผ่ รู้ ว่ มสนทนา
รับรู้ได้ทางสายตาในสถานการณ์การสื่อสารนั้น การใช้ค�ำสั่งให้ดูหรือสังเกตจึงไม่ได้ท�ำให้
บทแปลฟังขัดหูแต่อย่างใด ตรงกันข้ามกับตัวอย่างต่อไปนี้ซึ่งมีการใช้ ดูสิ เพื่อแปล mira แต่
ไม่มีสิ่งที่ผู้ฟังจะเห็นได้อยู่ในสถานการณ์การสื่อสารนั้น
(43)
–Mira, cuando salgas del internado “ดูสิ วันที่เธอกลับจากโรงเรียนประจ�ำ เธอจะมี
tendrás una bicicleta para cada día de la จักรยานให้ขเี่ ล่นไม่ซำ�้ กันตลอดเจ็ดวันเชียวนะ (...)”
semana. (...) (Olaizola, 1998, p. 105)
(โฆเซ่ หลุยส์ โอไลยโซล่า, 2540, น. 145)

ในตัวอย่าง (43) นี้ ผู้วิจัยพิจารณาว่าควรใช้ นี่แน่ะ+ค�ำเรียกขาน แทน ดูสิ เนื่องด้วย
ไม่มีการอ้างถึงสิ่งที่ผู้ร่วมสนทนาจะมองเห็นได้ในสถานการณ์การสื่อสารนั้น
ถึงแม้จะยังไม่อาจใช้ ดูซิ/ดูสิ เป็นดัชนีปริจเฉทเรียกความสนใจได้ แต่รูปค�ำสั่งนี้ใช้
เพื่อเน้นความส�ำคัญของสิ่งที่กล่าวหรือเพื่อเน้นทัศนคติของผู้พูดต่อสิ่งที่กล่าวได้เช่นเดียวกับ
mira ดังสังเกตได้ในตัวอย่างต่อไปนี้
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(44)
–¡Caramba!, Antonio José Bolívar, dejaste
mudo a su excelencia. (...), y se lo merece.
Espero que algún día los jíbaros le metan
un dardo.
–Lo matará su mujer. (...)
–Mira. Con todo el lío del muerto casi
lo olvido. Te traje dos libros. (Sepúlveda,
2015b, p. 32)

“โอ้โฮ ลุงท�ำให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นใบ้ไปเลย (...) แต่
ก็สมแล้วส�ำหรับเขา ผมหวังว่าวันหนึ่งพวกฆิบาโร
จะเป่าลูกดอกใส่เขาบ้าง”
“เมียเขาต่างหากล่ะจะฆ่าเขา (...)”
“ดูซิ เพราะมัวแต่วุ่นเรื่องคนตาย ผมเกือบลืมไป
ว่าเอาหนังสือมาให้ลงุ สองเล่ม” (หลุยส์ เซปุลเ์ บดา,
2551ก, น. 42)

นอกจากค�ำสั่งให้ดูและสังเกตแล้ว ก็มีการใช้ค�ำสั่งให้คิดในการแปล mira ด้วย
ดังสังเกตได้ในตัวอย่างต่อไปนี้
(45)
–¡Tengo un cabreo…!
–¿Qué te pasa?
–Pues mira: que de aquí tengo que ir
a casa de un compañero a llevarle unos
apuntes que necesita... y vive muy lejos.
(Bucay, 2016, p. 110)

“ผมหงุดหงิดจัง”
“มีเรื่องอะไรเหรอ”
“คิดดูสหิ มอ ผมต้องถ่อเอาสมุดจดเล็คเช่อร์ไปให้
เพือ่ นทีบ่ า้ น ซึง่ อยูไ่ กลมาก” (ฆอร์เฆ่ บูกาย, 2556,
น. 187)

ในตัวอย่าง (45) นี้ mira ใช้เพือ่ ขึน้ ต้นการตอบค�ำถามว่ามีเรือ่ งอะไรหรือเกิดอะไรขึน้
กับผู้พูด ในความคิดเห็นของผู้วิจัย การใช้ค�ำสั่งให้คิดเพื่อขึ้นต้นการตอบค�ำถามดังกล่าวนั้น
ไม่เหมาะสมนัก เนือ่ งจากการสัง่ ให้คดิ ไม่ได้บง่ ชีว้ า่ ผูพ้ ดู จะอธิบายว่าเกิดอะไรขึน้ หากแต่บง่ ชีว้ า่
ต่อไปจะเป็นการตอบค�ำถามว่าท�ำไมถึงเป็นเช่นนั้น ผู้วิจัยพิจารณาว่าในตัวอย่าง (45) นี้ควร
ใช้ส�ำนวนจ�ำพวก คืออย่างนี้ครับ เป็นค�ำแปลของ mira แทน
เอ้อ และ ดีค่ะ พบใช้ในการแปล mire ด้วยเช่นกัน เอ้อ พบใช้ในตัวอย่างต่อไปนี้
ซึ่งผู้พูดใช้ mire เพื่อเริ่มการสนทนาอีกครั้ง

76

วารสารภาษาและภาษาศาสตร์ ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2565)
JOURNAL OF LANGUAGE AND LINGUISTICS 40, 1 (JANUARY - JUNE 2022)

(46)
–¿Él se quedaba mucho en la pieza?
–Cuando estaba mal… ¡Don Teodoro,
pare un poquito!...Mire Nené, justo pasa el
coche de alquiler ¿lo quiere tomar? (Puig,
2004, p. 207)

“เขาอยู่ห้องนี้นานไหมคะ”
“เวลาเขาป่วย...คุณเตโอโดโร หยุดก่อนค่ะ...เอ้อ
คุณเนเน่ รถยนต์เช่าผ่านมาพอดี คุณอยากเช่าไหม
คะ” (มานูเอล ปุช, 2557, น. 335)

เอ้อ อาจใช้เมื่อผู้พูดนึกอะไรบางอย่างออกหรืออาจใช้เพื่อแสดงความลังเลเช่นเดียว
กับ เอ่อ ในตัวอย่าง (46) นี้ ไม่อาจตีความได้ว่าผู้พูดเพิ่งนึกอะไรออกเนื่องจากสิ่งที่ผู้พูด
กล่าวถึงเป็นเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ ต่อหน้า ส�ำหรับความลังเลใจนัน้ ผูว้ จิ ยั พิจารณาว่าเป็นความหมาย
ที่ไม่ได้ขัดกับบริบทเสียทีเดียวเนื่องจากการแสดงความลังเลใจนั้นเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งซึ่ง
ผู้พูดอาจเลือกใช้ในการเริ่มสนทนาอีกครั้ง อย่างไรก็ดี ค�ำ เอ้อ ไม่ได้ท�ำหน้าที่เรียกความสนใจ
เช่นเดียวกับ mire และในกรณีนี้ก็ใช้ นี่แน่ะ เพื่อแปล mire ได้ ดังนั้น เอ้อ จึงไม่น่าจะใช่
ค�ำแปลที่ดีที่สุดของ mire
ส�ำหรับ ดีค่ะ ซึ่งไม่ได้ใช้เพื่อเรียกความสนใจแต่ใช้เพื่อแสดงการยอมรับข้อเสนอนั้น
ผู้วิจัยพิจารณาว่าเกิดจากการแปลความคลาดเคลื่อน
หน่วยเทียบเคียงที่เหลือที่ยังไม่ได้กล่าวถึงได้แก่ เฮ้ย ซึ่งใช้แปล oye และพบในกรณี
ที่ผู้พูดกับผู้ฟังเป็นคู่อริกัน ในตัวอย่างที่มีการใช้ เฮ้ย นี้จะใช้ นี่ แทนก็ได้
ส�ำหรับการละไว้ไม่แปล ผูว้ จิ ยั พบว่าในหลาย ๆ กรณีการไม่แปลอาจเป็นเพราะมีการ
ใช้ค�ำเรียกขานเพื่อเรียกความสนใจจากผู้ฟังอยู่แล้วและการแปล mira/oye เพื่อแสดงการ
เรียกความสนใจอีกนั้นไม่จ�ำเป็นหรือฟังดูไม่เป็นธรรมชาติ เช่น ตัวอย่างต่อไปนี้
(47)
–Mire usted, (...) (Olaizola, 1998, p. 110)

(48)
–Oye, papá, (...). (Olaizola, 1998, p. 54)
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ในกรณีที่ mira/mire ขึ้นต้นการตอบค�ำถามซึ่งปรากฏหรือแฝงอยู่ในการสนทนา
จ�ำนวน 18 ครั้ง พบว่ามีการละไว้ไม่แปลจ�ำนวน 7 ครั้ง เช่น ตัวอย่างต่อไปนี้
(49)
–¿Ya no te cagas encima?
“นายไม่ขี้ราดแล้วใช่ไหม”
–Mira, cagar me sigo cagando, ¡pero (...)! “ไอ้ขี้ราดน่ะก็ยังเป็นอยู่ แต่(...)” (ฆอร์เฆ่ บูกาย,
(Bucay, 2016, p. 71)
2556, น. 120)

ในตัวอย่าง (49) นี้ อาจใช้ส�ำนวนแสดงการอธิบายหรือชี้แจงในการแปล mira/mire
ซึ่งขึ้นต้นการตอบค�ำถามเหมือนในตัวอย่าง (38) นอกจากนี้ ก็อาจใช้ นี่แน่ะ หรือ ฟังนะ
ได้ดว้ ยเช่นกัน อย่างไรก็ดี เป็นไปได้วา่ ในภาษาไทยอาจไม่นยิ มใช้หน่วยภาษาซึง่ เรียกความสนใจ
เมือ่ จะตอบค�ำถาม และนัน่ อาจเป็นสาเหตุของการไม่แปล mira/mire ในกรณีดงั กล่าวนี้ การ
ใช้ดชั นีปริจเฉทซึง่ ท�ำหน้าทีอ่ ย่างใดอย่างหนึง่ เหมือนกันซ้อนกัน ก็อาจเป็นสาเหตุของการละไว้
ไม่แปลด้วย เช่น ตัวอย่างต่อไปนี้
(50)
–¿Qué tema le gustaría a usted?
“คุณชอบเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะ”
–Pues mire, qué quiere... A mí, la historia... “เอ่อ...เรื่องอะไรดีล่ะ ผมชอบประวัติศาสตร์
(Baquedano, 2016, p. 9)
ครับ” (ลูเซีย บาเกดาโน่, 2542, น. 135)

ในตัวอย่าง (50) นี้ ผู้พูดใช้ทั้ง pues และ mire เพื่อเติมเต็มช่องว่างในการสื่อสาร
ในระหว่างก�ำลังคิดหาค�ำตอบอยู่ และผูแ้ ปลก็ใช้ เอ่อ ซึง่ ท�ำหน้าทีใ่ นเชิงโครงสร้างการสนทนา
เช่นเดียวกับ pues เพื่อแสดงหน้าที่ดังกล่าว ถึงแม้ผู้พูดจะใช้ mire เพื่อประโยชน์ในเชิง
โครงสร้างการสนทนาเช่นเดียวกับ pues แต่ mire ก็ยังคงความหมายเรียกความสนใจจาก
ผูฟ้ งั อยู่ ดังนัน้ จึงอาจใช้สำ� นวนทีแ่ สดงความหมายดังกล่าวหรือส�ำนวนทีแ่ สดงการอธิบายชีแ้ จง
เพื่อแปล mire ได้ อย่างไรก็ดี จ�ำเป็นต้องพิจารณาด้วยว่าการแปล mire ในกรณีนี้นั้นจะฟัง
ดูเป็นธรรมชาติหรือไม่
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4. สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาพบว่า ¿eh? อาจปรากฏในต�ำแหน่งท้ายหน่วยถ้อยเพื่อแสดงการ
เรียกร้องให้ผฟู้ งั ตอบกลับหรือให้ผฟู้ งั สนใจ หรือใช้เป็นหน่วยถ้อยตามล�ำพังในต�ำแหน่งต้นผลัด
เพื่อขอให้ผู้ร่วมสนทนากล่าวซ�้ำหรืออธิบายข้อมูลให้กระจ่างขึ้น ในการแปล ¿eh? ซึ่งใช้
ต่อท้ายหน่วยถ้อยนั้น มีการใช้หน่วยภาษาที่หลากหลาย โดยหน่วยภาษาส่วนใหญ่ไม่ได้แสดง
ความหมายเท่าเทียมกับ ¿eh? นัน่ คือ มีการใช้หน่วยภาษาซึง่ ท�ำหน้าทีแ่ สดงเนือ้ หาเป็นหน้าที่
หลักและแสดงการเรียกร้องไปยังผู้ฟังเป็นหน้าที่รอง ซึ่งเป็นการแสดงหน้าที่ในลักษณะ
ตรงกันข้ามกับ ¿eh? หน่วยภาษาดังกล่าวได้แก่ นะ นะนี่ ล่ะ ล่ะสิ และ เหอะ และมีการใช้หน่วย
ภาษาทีแ่ สดงความหมายเรียกร้องให้ผฟู้ งั ตอบกลับแต่ไม่ได้ทำ� ให้เกิดการเน้นสิง่ ทีก่ ล่าวมาก่อน
ได้แก่ เข้าใจไหม ตกลงนะจ๊ะ ว่าไหม และ เหรอ มีแต่ ฮึ/หือ เท่านั้นที่แสดงความหมาย
ในลักษณะเดียวกันกับ ¿eh? ทุกประการ อย่างไรก็ดี ฮึ/หือ จะใช้ได้กบั ค�ำถามเท่านัน้ ในบรรดา
ค�ำแปลทัง้ หมด นะ พบใช้บ่อยทีส่ ุด โดย นะ เป็นค�ำแสดงเนือ้ หาทีม่ คี วามหมายเป็นกลางและ
พบใช้กบั การบอกให้ทำ� การแสดงความเห็น และน่าจะใช้กบั การแจ้งให้ทราบได้ดว้ ย ค�ำอืน่ ๆ
ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันนั้นจะแสดงความหมายเกี่ยวกับเจตนาหรือทัศนคติของผู้พูดด้วย ซึ่ง
ความหมายเหล่านีไ้ ม่ได้เป็นความหมายประจ�ำตัวของ ¿eh? ในกรณีของ นะนี่ ล่ะ ซึง่ ใช้กบั ประโยค
บอกเล่า และ ล่ะสิ ผู้วิจัยพิจารณาว่าจะใช้ นะ เป็นค�ำแปลแทนก็ได้ ส่วนในกรณีของ เหอะ
ซึ่งพบใช้กับค�ำถามนั้น ผู้วิจัยพิจารณาว่าควรจะใช้ หือ แทน นอกจากจะใช้หน่วยภาษาแต่ละ
กลุ่มเดีย่ ว ๆ แล้ว ก็พบการใช้หน่วยภาษาต่างกลุม่ ซ้อนกัน นั่นคือ มีการใช้ นะ ซ้อนกับ เข้าใจไหม
และ ตกลงนะจ๊ะ ต่อท้ายการบอกให้ท�ำ และ ล่ะ ซ้อนกับ ฮึ ต่อท้ายค�ำถาม ด้วยกลวิธีการ
แปลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเสนอแนะว่าใช้ ว่าไหม ซ้อนกับ นะ ได้เมื่อการแสดงความเห็นอยู่ในรูป
ประโยคบอกเล่า ในกรณีที่ ¿eh? ใช้เป็นค�ำถามขอข้อมูลอีกครั้ง พบการใช้ค�ำถาม อะไร และ
ว่าอะไรนะครับ เป็นค�ำแปล ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้เสนอแนะว่าอาจใช้ค�ำพยางค์เดียวเช่น ฮึ หือ ฮะ
หรือ หา ในการแปล ¿eh? ได้เช่นกัน
ดัชนีปริจเฉท mira และ oye ใช้เพื่อเรียกให้ผู้ฟังสนใจสิ่งที่ผู้พูดจะกล่าว โดย mira
จะใช้เมื่อผู้พูดต้องการดึงให้ผู้ฟังเข้ามาท�ำความเข้าใจตนเอง ในขณะที่ oye จะใช้เมื่อผู้พูด
สือ่ สารโดยมุง่ เน้นไปทีค่ วามเกีย่ วข้องของข้อมูลนัน้ กับผูฟ้ งั ในบางกรณี mira/oye ใช้เพือ่ เน้น
ความส�ำคัญของสิ่งที่จะกล่าวหรือเพื่อเน้นทัศนคติของผู้พูดต่อสิ่งที่จะกล่าว เมื่อปรากฏใน
ต�ำแหน่งท้ายหน่วยถ้อย mira จะท�ำให้เกิดนัยของการรับรูข้ อ้ มูล ในขณะที่ oye จะช่วยแสดง
การท�ำตัวใกล้ชดิ กับผูฟ้ งั หรือการเรียกร้องให้ผฟู้ งั ตระหนักถึงสิง่ ทีเ่ พิง่ กล่าวไป ส�ำหรับการแปล
พบว่า นี่แน่ะ นี่ และค�ำเรียกขาน ใช้เพื่อแปลทั้ง mira และ oye อย่างไรก็ดี ผู้วิจัยได้ข้อสรุป
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ว่า นี่แน่ะ ซึ่งมักใช้ซ้อนกับค�ำเรียกขานนี้น่าจะเทียบเคียงได้กับ mira/mire ส่วน นี่ น่าจะ
เทียบเคียงได้กับ oye ส�ำหรับการใช้ค�ำเรียกขานโดยไม่มี นี่แน่ะ และ นี่ อยู่ด้วยนั้น ผู้วิจัยได้
ข้อสรุปว่าผูแ้ ปลมีแนวโน้มทีจ่ ะเทียบเคียงการใช้คำ� เรียกขานในลักษณะดังกล่าวกับ oye/oiga
มากกว่า โดยเฉพาะอย่างยิง่ กับ oiga ซึง่ มีการใช้คำ� เรียกขานซ้อนกับค�ำลงท้ายอย่างสุภาพเป็น
ค�ำแปลทุกครั้ง นอกจากหน่วยภาษาที่ได้กล่าวถึงแล้ว ยังมีการใช้ส�ำนวนซึ่งแสดงการอธิบาย
ชีแ้ จงจ�ำพวก คืออย่างนีน้ ะ และค�ำสัง่ ฟังนะ เป็นค�ำแปลของ mira/mire ด้วย เมือ่ ใช้เพือ่ เน้น
ความส�ำคัญของสิ่งที่กล่าวหรือเพื่อเน้นทัศนคติของผู้พูด mira/mire จะมีค่าเท่ากับ ดูซิ/ดูสิ
ในขณะทีเ่ มือ่ ใช้เพือ่ แสดงการรับรูข้ อ้ มูล น่าจะเทียบเคียงได้กบั หน่วยภาษาจ�ำพวก อืม ในกรณี
ทีม่ กี ารอ้างถึงสิง่ ทีม่ องเห็นได้ในสถานการณ์การสือ่ สารนัน้ ๆ ผูว้ จิ ยั พิจารณาว่าการใช้คำ� สัง่ ให้
ดูหรือสังเกตเพื่อแปล mira/mire นั้นก็เป็นที่ยอมรับได้
ผลสรุปเกี่ยวกับการแปลดัชนีปริจเฉทข้างต้นนี้ได้มาจากการศึกษาข้อมูลที่รวบรวม
ขึ้นเพื่อการวิจัยครั้งนี้เท่านั้น การศึกษาตัวอย่างการแปลจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ รวมทั้งการ
ศึกษาการสนทนาภาษาไทยเพิ่มเติมจะช่วยให้ได้ข้อสรุปที่สมบูรณ์มากขึ้นเกี่ยวกับหน่วย
เทียบเคียงในภาษาไทยของดัชนีปริจเฉทภาษาสเปนแต่ละดัชนี
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