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การศึกษาคนควานี้สําเร็จสมบูรณไดดวยความกรุณาและความชวยเหลือจาก 

รองศาสตราจารยสุวัฒนา เลี่ยมประวัติ อาจารยที่ปรึกษาการทําสารนิพนธที่กรุณาสละเวลา 

ใหคําปรึกษา ใหความรู รวมถึงตรวจแกสารนิพนธอยางละเอียด จึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยาง

สูงไว ณ ที่นี ้

ขอก ราบ ขอบ พ ระ คุณค ณะ ก รรม การ ตรว จ สอ บสา รนิพ นธ ทุ กท า น  ไ ด แ ก  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรวัฒน  อินทรพร และผูชวยศาสตราจารย ดร.อุบล  เทศทอง ที่กรุณา 

สละเวลาใหคําแนะนําและแกไขใหสารนิพนธฉบับนี้สมบูรณยิ่งขึ้น 

ขอกราบขอบพระคุณอาจารยภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตรทุกทานที่ถายทอด

ความรูอันมีคาและมีประโยชนตอผูวิจัยตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยูในสถาบันแหงนี้  

ขอกราบขอบพระคุณคุณพอนรินทร คุณแมอรุณี นายนัทธี และนางสาวอุษณีย พี่ชาย

และนองสาวของผูวิจัย ที่ใหความรัก ความหวงใย ใหกําลังใจ รวมทั้งสนับสนุนผูวิจัยในทุกๆ ดาน 

ขอขอบคุณนางสาวนิรมล ทัพเล็ก และนายสมบัติ แซเบ เพื่อนของผูวิจัยที่ชวยเหลือ

ผูวิจัยตัง้แตเริ่มเก็บขอมูลจนกระทั่งสําเร็จเปนรูปเลม และคอยรับฟงปญหาทุกอยางดวยความเต็ม

ใจ ตลอดจนเพื่อนๆ ทุกคนที่คอยใหกําลังใจผูวิจัยเสมอมา 

สุดทายนี้ ขอขอบคุณพี่ๆ เพื่อนๆ นองๆ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการพัฒนาอาชีพทุกคน 

ที่คอยใหกําลังใจ ใหความชวยเหลือ ใหคําปรึกษา และรวมกันเปนแรงผลักดันใหผูวิจัยสามารถทํา 

สารนิพนธจนสําเร็จ 
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บทที่ 1 

บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ภาษาเปนเครื่องมือในการคิดของมนุษย เปนสื่อที่ใชแสดงความคิดที่เปนนามธรรม 

ใหผูอื่นเขาใจ อีกทั้งภาษายังเปนสวนสําคัญสวนหนึ่งของสังคม เพราะเปนสิ่งที่ถายทอดลักษณะ 

ที่แทจริงของเจาของภาษา เปนกระจกเงาสะทอนสังคมทั้งทางดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียม และเปนหลักฐานแสดงเชื้อชาติหรือเผาพันธุของผูพูดภาษานั้นๆ ดวย (กาญจนา 

นาคสกุล, 2520: 3) อาจกลาวไดวาภาษาและวัฒนธรรมเปนสิ่งที่ตองอยูคูกัน เพราะวัฒนธรรม

เปนบอเกิดของภาษา และภาษายังเปนสื่อที่แสดงออกทางวัฒนธรรมอีกดวย ภาษาสามารถ

สะทอนออกมาไดหลายรูปแบบ เชน วรรณกรรม การแสดงพื้นบาน เพลง ละคร ภาพยนตร เปนตน 

ภาพยนตรเปนอีกสิ่งหนึ่งที่สะทอนใหเห็นภาพของสังคม ดังที่ กําจร หลุยยะพงศ 

(2556: 2-4) แบงความสําคัญของภาพยนตรออกเปน 4 ดาน คือ 

1. ดานเทคโนโลยี ภาพยนตรเปรียบเสมือนสิ่งประดิษฐใหมของโลก ในชวงปลาย

ศตวรรษที่ 19 ภาพยนตรถูกคิดคนขึ้นมาเพื่อบันทึกและฉายภาพเคลื่อนไหว ดังนั้นภาพยนตรที่ 

นําออกฉายในยุคแรกมักเปนภาพยนตรที่มีขนาดสั้น มีเนื้อหาเรียบงาย เนนความสมจริง และไมมี

เสียง 

2. ดานอุตสาหกรรม ในชวงแรกภาพยนตรมีจุดมุงหมายเพื่อเปนสิ่งบันเทิงที่ชวย

ผอนคลายความตึงเครียด และมีผลกําไรจากการเขาฉายภาพยนตรเปนอานิสงสที่ไดรับเพิ่มเติม 

3. ดานศิลปะ ในชวงแรกภาพยนตรถูกมองวาเปนเทคโนโลยีชนิดหนึ่งที่ยังไมเปน

ศิลปะ เพราะใชกลองบันทึกภาพเคลื่อนไหวเทานั้น แตตอมาผูผลิตภาพยนตรและนักวิชาการ 

สาขาภาพยนตรพยายามยกระดับใหภาพยนตรกลายเปนศิลปะ โดยชวยกันพัฒนาการตัดตอภาพ  

มุมกลอง การเคลื่อนไหวของกลอง แสง สี และการจัดองคประกอบของภาพ 
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4. ดานการปฏิบัติการสังคมและวัฒนธรรม แบงเปน 2 ดาน คือ ภาพยนตรเปน 

ภาพสะทอนสังคม หมายถึงภาพยนตรเปนเสมือนกระจกสะทอนความเปนไปในสังคม และ

ภาพยนตรคือการประกอบสรางความเปนจริง หมายถึงภาพยนตรจะเปนสิ่งประกอบสราง

ความหมายใหมขึ้น เชน ภาพยนตรจะสรางภาพของประเทศเพื่อนบาน ผูหญิง ผูชาย เพศที่สาม

ใหกับผูชม โดยผูชมจะเปนผูตีความตามประสบการณของแตละคน 

จากภาพรวมขางตนอาจกลาวไดวาภาพยนตรเปนสื่อวัฒนธรรมและสื่อมวลชน 

แขนงหนึ่งที่มีบทบาทและมีอิทธิพลตอสังคม เพราะนอกจากภาพยนตรจะเปนสิ่งที่ใหความบันเทิง

แลว ภาพยนตรยังสามารถเปลี่ยนแปลงความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมของบุคคล อีกทั้งยังเปน

สวนหนึ่งที่มีบทบาทในการกําหนดทิศทางของสังคมไดอีกดวย 

ในปพ.ศ. 2466 ภาพยนตรเรื่อง นางสาวสุวรรณ เปนภาพยนตรไทยเรื่องแรกที่ 

ถายทําในประเทศไทยออกฉาย ซึ่งเปนเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของหนุมสาวในสมัยนั้น อีกทั้ง 

ยังเปนภาพยนตรที่แสดงใหเห็นสภาพชีวิตความเปนอยู ขนบธรรมเนียมประเพณี และสภาพ

บานเมืองในยุคสมัยนั้นดวย ตอมาพ.ศ. 2470 ภาพยนตรเรื่อง โชคสองชั้น ที่เปนภาพยนตรเพื่อ

การคาเรื่องแรกที่ผลิตโดยคนไทยก็ออกฉายตามมา (โดม สุขวงศ, 2533: 2-5) จากนั้น 

ภาพยนตรไทยกด็ําเนินกิจการมาเรื่อยๆ จนกระทั่งชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลงในพ.ศ. 2488 

กิจการภาพยนตรไทยเริ่มเฟองฟูขึ้น มีการสรางภาพยนตรออกมาเฉลี่ยปละประมาณ 10 เรื่อง  

อีกทั้งยังมีสตูดิโอถายทําภาพยนตรเพิ่มขึ้นจํานวนมาก อุตสาหกรรมภาพยนตรในประเทศไทย

ดําเนินและเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ที่ เห็นไดชัดที่สุดคือในชวงปพ.ศ. 2530 - 2539  

แนวทางการสรางภาพยนตรไทยเริ่มเปลี่ยนไป เพราะมีวัยรุนเปนกลุมเปาหมายใหม ทําใหผูสราง

นิยมสรางภาพยนตรประเภทวัยรุน ภาพยนตรผี และภาพยนตรตอสู เพื่อใหตรงกับกลุมเปาหมาย 

อีกทั้งยังมีภาพยนตรโป และภาพยนตรเกรดบีมากขึ้น ทําใหวงการภาพยนตรไทยในชวงนี้กลับไป

ซบเซาอีกครั้ง (สุทธากร สันติธวัช, 2555) 

ในปพ.ศ. 2540 ภาพยนตรไทยเริ่มกลับมารุงเรืองอีกครั้ง เพราะภาพยนตรเรื่อง 2499 

อันธพาลครองเมือง ที่สามารถสรางปรากฏการณใหแกวงการภาพยนตรไทยโดยทํารายได

มากกวา 70 ลานบาท จนกระทั่งพ.ศ. 2544 ถือเปนปที่วงการภาพยนตรไทยรุงเรืองที่สุด ในปนี้
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ภาพยนตรไทยมีรายไดรวมเกือบ 1,300 ลานบาท จากเดิมที่เคยมีรายไดเพียงปละ 500 ลานบาท 

(วิเคราะหสถานการณภาพยนตรไทยจากอดีตจนถึงปจจุบัน, 2555) ดังนั้นตั้งแตปพ.ศ. 2544  

เปนตนมา อุตสาหกรรมภาพยนตรไทยจึงมีอัตราการแขงขันสูงขึ้นเรื่อยๆ เพราะกระแสโลกที่เปน 

สิ่งกําหนดรสนิยมของการชมภาพยนตรของคนไทยที่เปลี่ยนไป มีกลุมผูกํากับรุนใหมเกิดขึ้น บริษัท

ผลิตภาพยนตรจึงตองสรรหากลยุทธในการจัดการทางดานธุรกิจ การใชสื่อโฆษณาหลายรูปแบบ

เพื่อกระตุนผูบริโภค อีกทั้งภาพยนตรไทยยังไดรับการยอมรับในตางประเทศมากขึ้น ประเภทของ

ภาพยนตรในชวงนี้จึงมีทั้งภาพยนตรอิงประวัติศาสตร ภาพยนตรตลก ภาพยนตรสยองขวัญ 

ภาพยนตรที่สรางใหเกิดกระแสสังคม และภาพยนตรที่สะทอนอุดมคติของความเปนไทย เชน 

ภาพยนตรเรื่อง ตมยํากุง เปนภาพยนตรไทยเรื่องแรกในประวัติศาสตรที่ไดรับความนิยมมากใน

ตางประเทศ และติดอันดับภาพยนตรที่ทํารายไดสูงสุดของประเทศสหรัฐอเมริกา อีกทั้งยังมี

ภาพยนตรไทยอีกหลายเรื่องที่ไดฉายในโรงภาพยนตรตางประเทศ เชน Goal Club เกมลมโตะ, 

สุริโยไท, จัน ดารา, บางระจัน, ขวัญเรียม, นางนาก, สตรีเหล็ก, ฟาทะลายโจร, บางกอก

แดนเจอรัส, 14 ตุลา สงครามประชาชน เปนตน นอกจากนี้ยังมีภาพยนตรไทยหลายเรื่องไดรับ

การยอมรับในเทศกาลภาพยนตรตางประเทศ เชน บางกอกแดนเจอรัส ไดฉายในงานเทศกาล

ภาพยนตรที่โตรอนโต ภาพยนตรเรื่อง เพื่อน...กูรักมึงวะ ไดรับรางวัลภาพยนตรยอดเยี่ยมจาก

งานเทศกาลภาพยนตรนานาชาติที่ประเทศเบลเยียม ภาพยนตรเรื่อง ลุงบุญมีระลึกชาติ ไดรับ

รางวัลปาลมทองคําจากงานเทศกาลภาพยนตรเมืองคานส ภาพยนตรเรื่อง 36 ไดรับรางวัล

เกียรติยศจากเทศกาลภาพยนตรนานาชาติเมืองปูซาน 

ภาพยนตรสามารถครอบงําและปรับเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรม ภาษา ศาสนา 

ขนบธรรมเนียมประเพณี และศีลธรรมอันดีงามของสังคมได ทําใหรัฐบาลหลายประเทศ 

ใหความสําคัญกับเรื่องดังกลาว จึงมีมาตรการสนับสนุนและปกปองอุตสาหกรรมภาพยนตรของ

ประเทศ ทําใหปจจุบันอุตสาหกรรมภาพยนตรในหลายประเทศมีตลาดการแขงขันกันคอนขางสูง 

โดยเฉพาะประเทศในทวีปเอเชีย แตละประเทศพยายามสรางภาพยนตรหลากหลายประเภท 

ใหตรงตอความตองการของผูชม อีกทั้งยังตองสรรหากลยุทธตางๆ มาใชประชาสัมพันธภาพยนตร

เพื่อดึงดูดความสนใจของผูชมดวย ประเทศจีนถือวาเปนตลาดการคาที่ใหญเปนอันดับตนๆ  
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ของโลก มีสินคาสงออกจากประเทศจีนมากมายซึ่งหนึ่งในนั้นคือภาพยนตร ภาพยนตรจีนที่สราง

โดยคนจีนฉายครั้งแรกในกรุงปกกิ่งเมื่อปพ.ศ. 2448 ชื่อเรื่อง ติ้งจวินซัน เปนการแสดงงิ้วหรือ

อุปรากรจีนของนักแสดงงิ้วที่มีชื่อเสียงคือ ถันซินเผย และเปนครั้งแรกที่ประเทศจีนบันทึก 

งานศิลปะบันเทิงลงบนแผนฟลม (สินธุสวัสดิ์ ยอดบางเตย, 2555) 

เมื่อประเทศจีนเริ่มเขาสูชวงจีนยุคใหม ประเทศชาติ รูปแบบการปกครอง และทัศนคติ

ตางๆ เริ่มเปลี่ยนแปลงไป ประเทศจีนจึงมีนโยบาย “ศิลปะวรรณคดีบริการประชาชน” เพื่อเปน

แนวทางแกศิลปวรรณคดีจีนยุคใหม รัฐบาลจีนใหความสําคัญตอบทบาทของภาพยนตร

คอนขางมาก เพราะตองการใหภาพยนตรเปนสิ่งที่ใหการศึกษาแกประชาชน และทําใหประชาชน 

มีความสามัคคีกัน ปพ.ศ. 2522 เติ้งเสี่ยวผิงใหคํามั่นสัญญากับผูสรางงานศิลปะวาทุกคนจะ

สามารถสรางสรรคผลงานไดอยางอิสระ ทําใหอุตสาหกรรมภาพยนตรจีนรุงเรืองมากขึ้น ผูชม

ภาพยนตรก็กระตือรือรนที่จะเขาชมภาพยนตร โดยในปนั้นมีผูเขาชมภาพยนตรมากถึง 293 ลาน

คน 

บริษัทชอวบราเดอรเปนบริษัทผลิตภาพยนตรของประเทศฮองกงที่มีสวนสําคัญในการ

ผลักดันภาพยนตรจีนใหออกฉายในตางประเทศ โดยเฉพาะภาพยนตรประเภทตอสูที่ถือเปน

จุดเดนของภาพยนตรจีน และถือเปนตนแบบของภาพยนตรประเภทตอสูในปจจุบัน 

ตั้งแตปพ.ศ. 2535 – 2544 เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศจีนอยูในชวง

การเปลี่ยนแปลง วงการภาพยนตรจีนเริ่มปฏิวัติภาพยนตรจีนโดยการสงภาพยนตรออกสู

ตางประเทศมากขึ้น ชวงปลายปพ.ศ. 2544 สํานักงาน State Administration of Radio, Film and 

Television (SARFT) รวมกับกระทรวงวัฒนธรรมจีนออกมาตรการที่ทําใหอุตสาหกรรม 

ภาพยนตรจีนเปนระบบมากขึ้น อีกทั้งเศรษฐกิจของประเทศจีนที่เติบโตขึ้น และผูสรางภาพยนตร 

มีประสบการณมากขึ้น จึงสงผลใหภาพยนตรจีนพัฒนาขึ้นอยางตอเนื่อง ภาพยนตรจีนเรื่อง 

พยัคฆระห่ํา มังกรผยองโลก (卧虎藏龙) ประสบความสําเร็จทั้งในและนอกประเทศจนไดรับ

รางวัลจากงานประกาศรางวัลออสการ 4 รางวัล ไดแก รางวัลภาพยนตรตางประเทศยอดเยี่ยม 

รางวัลกํากับภาพยอดเยี่ยม รางวัลดนตรีประกอบภาพยนตรยอดเยี่ยม และรางวัลกํากับศิลป 
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ยอดเยี่ยม ภาพยนตรเรื่อง ฮีโร (英雄) เปนภาพยนตรที่เขาฉายพรอมกันในโรงภาพยนตร 

กวา  2,000 แหงทั่ วประเทศสหรัฐอเมริกา และติดอันดับภาพยนตรที่ทํ ารายไดสู งสุด 

ของประเทศสหรัฐอเมริกาอีกดวย (柳草晶, 2555) 

จากภาพรวมขางตนจะเห็นไดวาธุรกิจภาพยนตรไทยและภาพยนตรจีนกําลัง 

เกิดการเปลี่ยนแปลงและเจริญเติบโต ทั้งการผลิตเพื่อเขาฉายในประเทศ และการผลิตเพื่อสงออก 

นอกประเทศ ดังนั้นตลาดการแขงขันกันจึงมีคอนขางมาก ผูผลิตภาพยนตรในประเทศนั้นๆ จึง

จําเปนตองหากลวิธีตางๆ มาใชดึงดูดความสนใจของผูชมโดยการโฆษณาประชาสัมพันธคิดคน 

กลยุทธในการสรางสรรค รวมทั้งปจจัยอื่นๆ เชน แหลงเงินทุน บทภาพยนตร ความนิยมของ 

ผูแสดงนํา ภาพพจนของผูกํากับ การสงเสริมการขาย เปนตน 

การตั้งชื่อภาพยนตรเปนสิ่งหนึ่งที่ดึงดูดความสนใจของผูชมนอกเหนือจากนักแสดง 

ที่ เปนที่นิยม ผูตั้งชื่อจึงจําเปนตองเลือกสรรถอยคําใหเหมาะสมกับภาพยนตรมาใชตั้งชื่อ

ภาพยนตร ดังที่ ชวนะ ภวกานันท (2530: 5) กลาวถึงการตั้งชื่อภาพยนตรวา ตองใชภาษาที่

ทันสมัย ชวนติดตาม นาสนใจ รวมทั้งใชคําที่กําลังไดรับความนิยม หรือกําลังอยูในความสนใจ 

มาใชตั้งชื่อภาพยนตร เชน การตั้งชื่อภาพยนตรโดยใชคําทับศัพทภาษาอังกฤษในภาพยนตรเรื่อง 

รักตะลอน ออน เดอะ บีช และ โคเลสเตอรอลที่รัก การใชชื่อผูแสดงหรือชื่อตัวละคร 

ในภาพยนตรมาประกอบการต้ังชื่อภาพยนตรในเรื่อง จีจา ดื้อสวยดุ และ 花木兰 (ฮัวมูหลาน) 

ในการตั้งชื่อภาพยนตร นอกจากจะสะทอนใหเห็นถึงเนื้อหาของภาพยนตรแลว ยัง

สะทอนใหเห็นถึงมุมมองที่มีตอวัฒนธรรมของประเทศนั้น ซึ่งอาจเปนมุมมองทางดานความรูสึก 

ภูมิประเทศ หรือจากประสบการณที่ไดพบ เชน การใชคําเกี่ยวกับความรักสื่อถึงภาพยนตรรักอยาง

ภาพยนตรเรื่อง รักไมจํากัดนิยาม และ 再说一次我爱你 (พูดอีกครั้งวาฉันรักเธอ) การใชคํา 

ที่สื่อถึงเพศที่สามมาประกอบการตั้งชื่อภาพยนตรในเรื่อง ปลนนะยะ และ หอแตวแตก  

แหกกระเจิง อีกทั้ งการตั้ งชื่อภาพยนตรยัง เปนวิธีการดัดแปลงทางภาษาที่ทําให เห็น 

การกลมกลืนกันของวัฒนธรรมอยางเห็นไดชัดที่สุด จะเห็นไดจากการใชคําใหมที่ผสมผสาน



6 

 

 
 

ระหวางวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมของชาตินั้นๆ รวมทั้งยังเปนสิ่งสะทอนใหเห็นคานิยม และ

ความสนใจของสังคมในขณะนั้นดวย 

จากภาพรวมขางตนจะเห็นไดวาการตั้งชื่อภาพยนตรเปนสิ่งที่นาสนใจ เพราะ

ภาพยนตรไทยและภาพยนตรจีนมีวิธีการตั้งชื่อที่แตกตางกัน อาทิ ชื่อภาพยนตรจีนไมมีคําที่ระบุถึง

ตัวละครที่เปนเพศที่สาม แสดงใหเห็นถึงคานิยมที่สะทอนออกมาจากการตั้งชื่อภาพยนตรของ 

ทั้ง 2 ประเทศ ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเปรียบเทียบการตั้งชื่อภาพยนตรไทยและภาพยนตรจีน 

ในแงจํานวนพยางค โครงสรางทางภาษา องคประกอบทางความหมาย ความสัมพันธระหวาง 

ชื่อภาพยนตรกับประเภทของภาพยนตร ตลอดจนสภาพสังคมที่สะทอนจากการตั้งชื่อภาพยนตร

อยางละเอียดตอไป 

 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ผูวิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการตั้งชื่อภาพยนตร โดยจําแนก

ประเด็นออกเปน 2 สวน ดังนี ้

1. แนวคิดในการวิเคราะห 

1.1 โครงสรางทางภาษา 

1.2 การแบงประเภทของภาพยนตร 

2. งานวิจัยเกี่ยวกับการต้ังชื่อภาพยนตร 

 

1. แนวคิดในการวิเคราะห 

1.1 โครงสรางทางภาษา 

ผูวิจัยแบงโครงสรางทางภาษาออกเปน 4 กลุม ไดแก พยางค คํา วลี และ

ประโยค ดังนี ้

กาญจนา นาคสกุลและคณะ (2545: 36) ใหความหมายวา พยางค คือ 

กลุมเสียงที่เปลงออกมาครั้งหนึ่งๆ อาจมีความหมายหรือไมมีก็ได พยางคเปนหนวยสําคัญ 
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ในการออกเสียง และจะประกอบกันเปนคํา ในการออกเสียงแตละครั้ง พยางคจะมีเสียงที่ดังเดน

อยู 1 เสียง ซึ่งเสียงนั้นมักเปนเสียงสระ 

วัลยา ชางขวัญยืน และคณะ (2549: 1-2) ใหความหมายวา คํา คือ  

หนวยยอยที่สุดในภาษาที่เจาของภาษารูจัก และใชในการพูดและเขียน คําเปนหนวยภาษา 

ที่สามารถใชสื่อสารตามลําพังได เพราะมีความหมายเปนองคประกอบอยูดวย 

วิจินตน ภาณุพงศ และคณะ (2552: 66) ใหความหมายวา วลี คือ  

หนวยทางภาษาที่ใชเปนสวนประกอบของประโยค เมื่อประกอบเขาในประโยคแลว วลีจะทํา 

หนาที่ใดหนาที่หนึ่ง คือ ภาคประธาน ภาคแสดง หรือสวนขยาย วลีมี 5 ประเภท ไดแก นามวลี 

ปริมาณวลี กริยาวลี บุพบทวลี และวิเศษณวล ี

วิจินตน ภาณุพงศ และคณะ (2552: 91) ใหความหมายวา ประโยค คือ 

หนวยทางภาษาที่ประกอบดวยคําหลายคําเรียงตอกัน ซึ่งคําเหลานั้นตองมีความสัมพันธ 

ทางไวยากรณ ประโยคเปนหนวยทางภาษาที่สามารถสื่อไดวาเกิดอะไร หรือมีสภาพเปนอยางไร 

โดยทั่วไปประโยคจะประกอบดวยสวนสําคัญ 2 สวน คือ นามวลี และกริยาวลี บางครั้งประโยค

อาจมีเฉพาะกริยาวลี แตมีเพียงนามวลีไมได 

 

1.2 การแบงประเภทของภาพยนตร 

กฤษดา เกิดด ี(2547) พิจารณาองคประกอบตางๆ ของภาพยนตร ไดแก ฉาก 

แกนเรื่อง โครงเรื่อง วีรบุรุษ ผูราย เครื่องแตงกาย อาวุธ และยานพาหนะ และแบงประเภทของ

ภาพยนตรออกเปน 10 ประเภท ดังนี้ 

1. ภาพยนตรนิยายวิทยาศาสตรและจินตนาการ คือ ภาพยนตรที่มักพาดพิง

ถึงจิตวิทยาของปจเจกบุคคล และสถานการณของบุคคลมากกวาความเปนไปในสังคม ขอบเขต

ของภาพยนตรนิยายวิทยาศาสตรและจินตนาการมักอยูในอวกาศ มีตนกําเนิดและวิวัฒนาการ 

มาจากความกาวหนาทางวิทยาศาตรและเทคโนโลยี 

2. ภาพยนตรสยองขวัญ คือ ภาพยนตรที่มีความลึกลับตื่นเตน ทําใหผูชม

หวาดกลัว ตัวละครเอกหรือผูที่มีบทบาทสําคัญมักจะเปนฆาตกรโรคจิต ปศาจ ผี สัตวประหลาด 

สิ่งมีชีวิตที่มาจากตางดาว หรือสัตวดุรายที่มีอยูทั่วไปในความเปนจริง 
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3. ภาพยนตรผจญภัย คือ ภาพยนตรที่รวบรวมแนวทางตางๆ ไวดวยกัน 

ไดแก ภาพยนตรสงครามที่เนนการสูรบในสมรภูมิ ภาพยนตรเดินทางกลางปา ภาพยนตรตอสู  

และภาพยนตรที่เกี่ยวกับหายนะ อีกทั้งยังเปนภาพยนตรที่มีลักษณะและสวนประกอบสําคัญ

เชื่อมโยงกัน เชน เหตุการณที่เกิดขึ้นในภาพยนตรมีแบบแผนหรือความสัมพันธระหวางตัวละคร

คลายคลึงกัน ตัวละครเอกมักเปนผูที่มีความสามารถ มีทักษะและความชํานาญเปนพิเศษ  

และสุดทายจะใชความสามารถเอาชนะสถานการณที่เลวรายได 

4. ภาพยนตรบุกเบิกตะวันตก คือ ภาพยนตรที่มีความเขมขน มีเสนห และ 

มีความซับซอนมากที่สุด มักเปนเรื่องราวในยุคบุกเบิกตะวันตก ซึ่งสวนใหญจะอยูในชวง 

การสรางชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา 

5. ภาพยนตรแกงคสเตอร คือ ภาพยนตรที่มีการแสดงออกรุนแรง มักเปน

เหตุการณที่ เกิดขึ้นระหวาง ค.ศ. 1920 - 1930 ภาพยนตรแก งคส เตอรจัดอยู ในกลุม 

ภาพยนตรบุกเบิกตะวันตกและภาพยนตรผจญภัย สวนใหญจะเกี่ยวของกับลักษณะประจําชาติ

ของชาวอเมริกัน 

6. ภาพยนตรฟลมนัวร คือ ภาพยนตรที่ใชแสงสีมืดทึบหรือสีขาวดําเปนหลัก 

ซึ่งแสดงใหเห็นถึงดานมืดในใจของมนุษย ภาพยนตรฟลมนัวรมีลักษณะโดดเดนทั้งดานรูปแบบ

และเนื้อหา ฉากสวนใหญมักเปนเวลากลางคืน ตัวละครสวนมากมีนิสัยชอบโกหก หลอกหลวง 

และเปนฆาตกร ภาพยนตรฟลมนัวร ไมคอยไดรับความนิยมจากผูชมภาพยนตรทั่ วไป  

แตนักวิจารณสวนใหญมักจะชื่นชอบ  

7. ภาพยนตรเพลง คือ ภาพยนตรที่มีลักษณะพิเศษ เขาถึงงาย และ

ตรงไปตรงมา ภาพยนตรเพลงมีจุดมุงหมายเพื่อความบันเทิงและความเพลิดเพลิน มักจะนําเสนอ

เรื่องเพอฝน เนนการแตงคํารองในบทเพลงใหเปนถอยคําในบทสนทนา อีกทั้งยังมีเพลงเปน 

สิ่งสําคัญในการดําเนินเรื่อง เลาเรื่อง รวมทั้งการแสดงออกทางอารมณของตัวละคร 

8. ภาพยนตรตลกสามารถจําแนกออกเปน 2 ประเภท ไดแก Comedy of 

incidents เปนการแสดงตลกโดยใชมุขตลกเปนหลัก มีการวางโครงเรื่องเอาไวเพียงเล็กนอย ไมได

กําหนดการดําเนินเรื่องใหชัดเจน เนื้อเรื่องจึงไมมีความสําคัญเพราะเรื่องราวสวนใหญมักเกิดจาก 
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ผูแสดงที่เปนผูเลนมุขตลกเอง และ Comedy of situation เปนการแสดงตลกที่มีเรื่องราวเปน

ประเด็นสําคัญ และใชมุขตลกเปนเพียงสวนประกอบในการดําเนินเรื่อง 

9. ภาพยนตรศิลปะ คือ ภาพยนตรที่มีลักษณะเพื่อการคา สรางขึ้นโดยมี

จุดมุงหมายเพื่อตอบสนองความตองการของตลาด สวนมากจะสรางจากการกําหนดเงื่อนไขของ

บริษัทผูผลิตภาพยนตร 

10. ภาพยนตรสะทอนปญหาสังคม คือ ภาพยนตรที่สะทอนความเปนจริง 

ในสังคม มีฉากและเหตุการณปจจุบันหรืออดีต แตตองเปนฉากในอดีตที่สะทอนถึงความเปนจริง

ในปจจุบันได 

 

2. งานวิจัยเกี่ยวกับการตั้งชื่อภาพยนตร 

ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของที่มีผูศึกษาเกี่ยวกับการตั้งชื่อ

ภาพยนตรอเมริกัน ภาพยนตรจีน และภาพยนตรเกาหลี ดังนี้ 

เดชพัฒน อรรถสาร (2538) เขียนวิทยานิพนธเรื่อง “กระบวนการตั้งชื่อ

ภาษาไทยในภาพยนตรสหรัฐอเมริกา” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากระบวนการตั้งชื่อ

ภาพยนตรจากสหรัฐอเมริกาเปนภาษาไทย โดยเก็บขอมูลภาพยนตรในปพ.ศ. 2535 – 2537 ของ 

ผูตั้งชื่อภาพยนตร 2 ราย ไดแก สชุาติ วุฒิวิชัย และเฮนรี่ ทราน 

ผลการศึกษาพบวาผูตั้งชื่อภาพยนตรทั้ง 2 รายมีกระบวนการในการตั้งชื่อ

ภาพยนตรจากสหรัฐอเมริกาเปนภาษาไทยคลายคลึงกัน คือ เริ่มจากการชมภาพยนตร ศึกษา

เอกสารและขอมูลที่เกี่ยวกับภาพยนตร แลวจึงเลือกสรรถอยคํามาใชในการตั้งชื่อ โดยพิจารณา

หลักเกณฑจากการใชกลุมคําที่มีความหมายใกลเคียงกับประเภทของภาพยนตรมาใชเพื่อสื่อ

ความหมายถึงสิ่งที่ตองการใชเปนจุดขาย นอกจากนี้ยังแบงลักษณะการใชภาษาไทยในการตั้งชื่อ

ภาพยนตรจากสหรัฐอเมริกาไดอีก 5 ประเภท ไดแก ชื่อภาษาไทยที่ใชคําทับศัพทภาษาอังกฤษ  

ชื่อภาษาไทยที่แปลความหมายจากชื่อภาษาอังกฤษอยางตรงตัว ชื่อภาษาไทยที่มีความหมาย

ใกลเคียงกับภาษาอังกฤษ ชื่อภาษาไทยที่ไมมีความหมายเกี่ยวของกับชื่อภาษาอังกฤษเดิม และ

ชื่อภาษาไทยที่มีคําภาษาอังกฤษทับศัพทนําหนาและมีขอความภาษาไทยตอทายเปนคําขยาย 
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ธีรารัตน บุญกองแสน (2543) เขียนวิทยานิพนธเรื่อง “การศึกษาการตั้งชื่อ

ภาษาไทยของภาพยนตรอเมริกัน” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะภาษาในกระบวนการ

ตั้งชื่อ และปจจัยที่กําหนดการต้ังชื่อภาษาไทย 

ผู วิ จั ย ร ว บ ร ว ม ข อ มู ล แ ล ะ ศึ ก ษ า ลั ก ษ ณ ะ ภ า ษ า ใ น ชื่ อ ภ า ษ า ไ ท ย ข อ ง 

ภาพยนตรอเมริกันที่ฉายในปพ.ศ. 2540 - 2541 จํานวน 230 ชื่อ โดยแบงภาพยนตรออกเปน  

4 ประเภท ไดแก ภาพยนตรเบาสมอง ภาพยนตรลึกลับตื่นเตนสยองขวัญ ภาพยนตรตอสูเราใจ 

และภาพยนตรชีวิต แลวนํามาจัดแบงกลุมวิธีการตั้งชื่อออกเปน 3 วิธี ไดแก การทับศัพท การแปล 

และการตั้งชื่อใหม อีกทั้งเก็บขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลและกลุมบุคคลที่ตั้งชื่อภาษาไทยของ

ภาพยนตรอเมริกันสวนใหญที่นําเขาประเทศไทย 3 ราย ไดแก สุชาติ วุฒิวิชัย, ชวนะ ภวกานันท 

และทีมงานฝายการตลาดของบริษัทโคลัมเบีย ไตรสตาร บัวนาวิสตาร ฟลม ประเทศไทย จํากัด 

ผลการศึกษาพบวาลักษณะชื่อภาษาไทยของภาพยนตรอเมริกันมีการใชภาษา 

ในการสื่อความหมายถึงตัวเอก เนื้อหา และบรรยากาศของภาพยนตร โดยมีจุดประสงคเพื่อ 

ดึงจุดขายของภาพยนตรออกมา เชน หากนักแสดงเปนผูที่มีชื่อเสียง หรือการเลาเรื่องของ

ภาพยนตรมีความโดดเดนอยูที่ตัวเอก ชื่อภาพยนตรก็จะใชภาษาท่ีสื่อความหมายถึงตัวเอก 

วิธีการถายทอดสารจากชื่อภาพยนตรภาษาอังกฤษมี 3 วิธี ไดแก การทับศัพท 

การแปลความ และการตั้งชื่อใหม โดยพิจารณาเหตุผลจากชื่อภาพยนตรภาษาอังกฤษเปนหลัก 

หากชื่อภาพยนตรภาษาอังกฤษเดิมมีลักษณะสั้น คนไทยออกเสียงงายและสามารถสื่อสารกับ 

คนในสังคมได ผูตั้งชื่อก็จะเลือกใหวิธีการทับศัพทเปนอันดับแรก อีกทั้งผูตั้งชื่อยังคิดวาวิธีการ 

ทับศัพทเปนการสรางภาพลักษณใหแกภาพยนตร โดยใชภาษาเปนสื่อแสดงความรูสึก ทําให

ภาพยนตรมีคุณคามากขึ้นในความรูสึกของผูรับสาร วิธีการถายทอดสารที่ผูตั้งชื่อเลือกใชรองลงมา

คือการแปลความ โดยพิจารณาวาภาพยนตรเรื่องนั้นสรางมาจากนิทานเกาแก หรือเปนภาพยนตร

ที่คนทั่วไปรูจักอยูแลว วิธีสุดทายที่ผูตั้งชื่อเลือกใชคือการตั้งชื่อใหม เพราะชื่อภาพยนตร

ภาษาอังกฤษเดิมไมสามารถสื่อสารไดในบริบทของสังคมวัฒนธรรมไทย นอกจากนี้ยังพบวา 

ชื่อภาษาไทยเกิดจากวิธีการสรางสาร 3 วิธี ไดแก วิธีการดานเสียง วิธีการดานคํา และวิธีการดาน
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ลีลาภาษา โดยมีจุดประสงคเพื่อทําใหภาพยนตรมีความนาสนใจ มีความโดดเดน และสามารถ

ถายทอดความรูสึกและภาพของภาพยนตรไปสูผูชม 

ภาคภูมิ หรรนภา (2544) เขียนวิทยานิพนธเรื่อง “กลวิธีการตั้งชื่อภาษาไทย

สําหรับภาพยนตรอเมริกัน” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสอดคลองของกลวิธีการตั้งชื่อ

กับเนื้อหาของภาพยนตรจากสหรัฐอเมริกา และความสัมพันธของกลวิธีการตั้งชื่อภาพยนตรจาก

สหรัฐอเมริกากับบริบทสังคมวัฒนธรรมของไทย 

ผูวิจัยรวบรวมรายชื่อภาษาไทยของภาพยนตรอเมริกันที่ฉายในประเทศไทย 

ตั้งแตป พ.ศ. 2541 – 2542 จํานวน 424 ชื่อเรื่อง แลวนํามาจัดกลุมตามแนวของภาพยนตร ไดแก 

ภาพยนตรแนวบูแอ็คชั่น แนวชีวิต แนวตลก แนวเขยาขวัญ และแนววิทยาศาสตร แลวศึกษา

รูปแบบการตั้งชื่อตามองคประกอบทางภาษา ไดแก คํา ประโยค และโวหาร รวมถึงศึกษา 

ความสอดคลองระหวางชื่อเรื่องกับเนื้อหาของภาพยนตร 

ผลการศึกษาลักษณะการตั้งชื่อภาษาไทยสําหรับภาพยนตรอเมริกันพบวา

ภาพยนตรแนวบูแอ็คชั่นมีชื่อที่สื่อความหมายถึงชื่อตัวเอกหรือสมญานามของตัวเอก และชื่อที่สื่อ

ความหมายถึงเหตุการณหรือสถานที่สําคัญในเรื่อง ภาพยนตรแนวชีวิตมีชื่อที่สื่อความหมายถึง 

ตัวละครเอกของเรื่อง ชื่อที่สื่อความหมายถึงเหตุการณหรือสถานที่สําคัญในเรื่อง และชื่อที่สื่อ

ความหมายถึงความรูสึก ภาพยนตรแนวตลกมีชื่อที่สื่อความหมายถึงความตลกขบขัน และชื่อที่สื่อ

ความหมายการผจญภัยและเหตุการณในจินตนาการ ภาพยนตรแนวเขยาขวัญมีชื่อที่สื่อ 

ความหมายถึงความลึกลับที่ตองคนหา และชื่อที่สื่อความหมายถึงภูตผีปศาจ วิญญาณ  

และความตาย ภาพยนตรแนววิทยาศาสตรมีชื่อที่สื่อความหมายถึงความเจริญกาวหนา 

ทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี  และชื่อที่สื่ อความหมายถึงมหันตภัยที่ เกิดจากธรรมชาติ  

สัตวประหลาด หรือวิทยาการสมัยใหม 

ดานกลวิธีการตั้งชื่อภาษาไทยสําหรับภาพยนตรอเมริกันพบวามีการตั้งชื่อ   

5 ลักษณะ ไดแก การตั้งชื่อใหมโดยไมมีความหมายเกี่ยวของกับชื่อเดิมในภาษาอังกฤษมากที่สุด 

รองลงมาเปนการตั้งชื่อดวยการทับศัพทภาษาอังกฤษและขยายความดวยภาษาไทย การตั้งชื่อ
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ดวยการแปลความหมายโดยตรงหรือใกลเคียงกับภาษาอังกฤษ การตั้งชื่อดวยการแปล

ความหมายและขยายความดวยภาษาไทย และการต้ังชื่อดวยการทับศัพท ตามลําดับ 

ดานองคประกอบทางภาษาพบการใชคํา  5 ประเภทคือ คําที่ปรากฏใน 

ภาษาเขียน คําสแลง คํายืม คําเลนเสียง และคําที่มีความหมายตรงขาม สวนดานประโยคพบวา 

มีการใชประโยคบอกเลามากที่สุด รองลงมาคือประโยคคําสั่ง ประโยคปฏิเสธ และประโยคคําถาม 

ตามลําดับ อีกทั้งยังมีการใชโวหารอธิพจนมากที่สุด รองลงมาคือโวหารบุคลาธิษฐาน โวหารอุปมา 

และโวหารอุปลักษณ ตามลําดับ 

ดานความมุงหมายในการตั้งชื่อภาษาไทยสําหรับภาพยนตรอเมริกันพบวาเปน

การสรางแรงดึงดูดใจใหกับผูชม เพื่อใหออกเสียงงาย เพื่อใหรูสึกใกลชิดเพราะความคุนเคย 

ในรากฐานวัฒนธรรมไทย รวมทั้งเหตุผลทางดานลิขสิทธิ์ของเจาของภาพยนตรที่เปนผูกําหนดวา

จําเปนตองมีชื่อเดิมที่เปนภาษาอังกฤษของภาพยนตรในชื่อที่ต้ังใหมหรือไม 

ดานความสอดคลองระหวางชื่อภาพยนตรกับเนื้อหาพบวาการตั้งชื่อภาพยนตร 

ที่มีชื่อสอดคลองกับเนื้อหาจะชวยใหผูชมไดสรางจินตนาการเกี่ยวกับเรื่องราว และรูถึงแนวคิด 

ของเรื่องที่ผูสรางตองการจะสื่อใหผูชมไดรับทราบ อีกทั้งชื่อภาพยนตรยังทําใหผูชมเกิดความ 

อยากรูอยากเห็นอยากติดตาม และตองการมีสวนรวมคนหาคําตอบ แตก็ยังมีการตั้งชื่อภาพยนตร

ที่ไมสอดคลองกับเนื้อหาที่เกิดจากความตั้งใจของผูตั้งชื่อภาพยนตรที่อาจจะเบี่ยงเบนประเด็นของ

เนื้อหาใหชื่อเรื่องนาสนใจ 

ชุติมา บุญอยู (2549) เขียนวิทยานิพนธเรื่อง “วิเคราะหโครงสรางภาษาและ

กลวิธีการตั้งชื่อภาพยนตรไทยในชวง 2 ทศวรรษ (พ.ศ. 2526 - 2545)” โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อวิเคราะหโครงสรางภาษา และกลวิธีการตั้งชื่อภาพยนตรไทยในชวง 2 ทศวรรษ คือตั้งแต  

พ.ศ. 2526 –2545  

ผูวิจัยรวบรวมขอมูลชื่อภาพยนตรจากหอภาพยนตรแหงชาติ และสมาคม

สมาพันธภาพยนตรแหงชาติในชวงปพ.ศ. 2526 – 2545 แลวนํามาวิเคราะหโครงสรางภาษา คือ
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โครงสรางระดับประโยค โครงสรางระดับวลี โครงสรางระดับคํา และโครงสรางระดับพยางค อีกทั้ง

วิเคราะหกลวิธีการต้ังชื่อภาพยนตรไทยทางดานเสียง ดานคํา และดานการเรียบเรียง 

ผลการวิเคราะหพบวาชื่อภาพยนตรไทยสวนใหญมีโครงสรางภาษาระดับวลี 

มากที่สุด รองลงมาคือโครงสรางระดับประโยค และระดับคํา สวนโครงสรางระดับพยางคมักจะ

เปนชื่อภาพยนตรที่มีเสียงแปลกแหวกแนว ซึ่งสวนใหญจะเปนภาพยนตรแนววัยรุนหรือวัยเรียน 

ดานกลวิธีการตั้งชื่อภาพยนตรไทยพบ 3 กลวิธี ไดแก กลวิธีทางดานเสียง กลวิธีทางดานคํา และ

กลวิธีทางดานเรียบเรียง ซึ่งทั้ง 3 กลวิธีมีความสําคัญเทาๆ กัน เนื่องจากกลวิธีเหลานี้เปนศิลปะ 

ในการนําเสนอสารที่ตองอาศัยวิธีการหลายรูปแบบ เพื่อใหผูรับสารสนใจในสารนั้น 

การตั้งชื่อภาพยนตรไทยในชวงทศวรรษแรกและชวงทศวรรษหลังแสดงใหเห็น

ความแตกตางในเรื่ องศิลปะการใชภาษาในการตั้ งชื่ อภาพยนตร ไทย เห็นไดชัดจาก 

ชื่อภาพยนตรไทยที่อยูในชวงทศวรรษหลังซึ่งเปนชวงที่วงการภาพยนตรไทยเริ่มจะฟนตัวอีกครั้ง  

ผูตั้งชื่อภาพยนตรจึงใหความสําคัญกับการตั้งชื่อภาพยนตรมากเปนพิเศษ ผูตั้งชื่อนิยมใชภาษาที่

แปลกแหวกแนวเพื่อใหผูรับสารสนใจ อีกทั้งยังนิยมใชชื่อภาษาอังกฤษควบคูไปกับการใช 

ชื่อภาพยนตรไทยดวย ลักษณะการตั้งชื่อโดยใชชื่อภาษาอังกฤษนําแลวขยายความดวยภาษาไทย

ของชื่อภาพยนตรในชวงทศวรรษหลังแสดงใหเห็นภาพอุตสาหกรรมภาพยนตรในประเทศไทยที่

เกิดการเปลี่ยนแปลง และมีผลกระทบตอภาษาที่ใชในวงการภาพยนตรไทยที่ตองปรับเปลี่ยน

เพื่อใหทันสมัยและสอดคลองกับบริบททางดานตางๆ เชน ดานผูผลิตดานผูบริโภค และทางดาน

การตลาด 

ปริศนา ฟองศรัณย (2550) เขียนวิทยานิพนธเรื่อง “การใชภาษาไทยในการ

ตั้งชื่อภาพยนตรจีน” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหกลวิธีในการตั้งชื่อภาพยนตรจีนเปน

ภาษาไทย และเปรียบเทียบความเหมือนและความตางระหวางชื่อภาพยนตรจีนที่เปนภาษาไทย

และชื่อภาพยนตรจีนเดิม 

ผูวิจัยรวบรวมขอมูลภาพยนตรจีนที่จัดฉายในโรงภาพยนตร ภาพยนตรจีน 

ที่ออกอากาศทางโทรทัศน และภาพยนตรจีนจากสื่ออิเล็กทรอนิกส  เชน วิดีโอ วีซีดี ดีวีดี  
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จากแหลงขอมูลทางอินเตอรเน็ต ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 ถึงวันที่ 30 เมษายน  

พ.ศ. 2549 จํานวน 428 ชื่อเรื่อง จากนั้นนําชื่อภาพยนตรจีนมาแปลเปนภาษาไทยแบบตรงตัว  

แลวนําชื่อภาพยนตรจีนที่แปลใหมไปเปรียบเทียบกับชื่อภาพยนตรจีนที่มีผูแปลเปนภาษาไทย 

ไวแลว 

ผลการวิเคราะหพบวากลวิธีในการตั้งชื่อภาพยนตรจีนเปนภาษาไทยมีการใช 

ตัวละครเอกในเรื่องมาเปนองคประกอบในการตั้งชื่อภาพยนตรมากที่สุด รองลงมาคือการใช

เนื้อหาของเรื่อง สิ่งของ และสถานที่ในเรื่องตามลําดับ สวนดานการใชภาษาในการตั้งชื่อ

ภาพยนตรจีนเปนภาษาไทย พบวามีการตั้งชื่อโดยใชคํานําหนาชื่อและชื่อคนมากที่สุด รองลงมา

คือการใชคําคลองจอง การตั้งชื่อโดยใชคําลําดับญาติ คําบอกตําแหนง และคําบอกอาชีพ  

การตั้งชื่อโดยใชคําขยายใหความหมายชัดเจน ตามลําดับ ดานการเปรียบเทียบความสัมพันธ 

ทางความหมายของชื่อภาพยนตรจีนที่แปลเปนภาษาไทยแบบตรงตัวและชื่อภาพยนตรจีนที่มี 

ผูแปลเปนภาษาไทยไวแลว พบวาชื่อภาษาไทยที่ใชตั้งชื่อภาพยนตรจีนมีความหมายแตกตาง 

ไปจากชื่อเดิมในภาษาจีน โดยผูตั้งชื่อนิยมนําเนื้อหาในเรื่องมาเปนจุดเดนในการตั้งชื่อภาพยนตร 

มากที่สุด และไมนิยมใชเหตุการณหรือตํานานมาต้ังชื่อภาพยนตร 

จิน ฮี ยู (2552) เขียนวิทยานิพนธเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบกลวิธีและการ

ใชภาษาในการตั้งชื่อละครโทรทัศนและภาพยนตรเกาหลี” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะห

กลวิธีและการใชภาษาในการตั้งชื่อละครโทรทัศนและภาพยนตรเกาหลี และศึกษาเปรียบเทียบ

ความหมายของชื่อเดิมของละครโทรทัศนและภาพยนตรเกาหลีกับความหมายของชื่อใหม 

ที่ใชภาษาไทยต้ังชื่อ 

ผูวิจัยรวบรวมรายชื่อละครโทรทัศนและภาพยนตรเกาหลีที่มีชื่อทั้งภาษาเกาหลี

และภาษาไทยที่ออกอากาศทางโทรทัศนและฉายในโรงภาพยนตร รวมทั้งหนาปกสื่ออิเล็กทรอนิกส

ที่มีชื่อภาษาเกาหลีกับภาษาไทย โดยเริ่มตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2547 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 

พ.ศ. 2551 แลวใชการสุมตัวอยางแบบเจาะจง ไดกลุมตัวอยางละครโทรทัศนเกาหลี จํานวน 97 

ชื่อ และภาพยนตรเกาหลี จํานวน 286 ชื่อ 
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ผลการวิจัยพบการตั้งชื่อละครโทรทัศนและภาพยนตรเกาหลีโดยใชเนื้อหาในเรื่อง

มากที่สุด รองลงมาคือการตั้งชื่อโดยใชตัวละครเอก สิ่งของ และสถานที่ในเรื่อง ตามลําดับ  

ดานการใชภาษาพบวาในการต้ังชื่อละครโทรทัศนเกาหลีเปนภาษาไทย ใชการตั้งชื่อดวยคําประสม  

คําซอน และคําซ้ํามากที่สุด ซึ่งตางจากการการใชภาษาในการตั้งชื่อภาพยนตรเกาหลีเปน

ภาษาไทยที่พบการใชคําคลองจองมากที่สุด ดานการเปรียบเทียบความสัมพันธทางความหมาย

ของชื่อ พบวาชื่อที่แปลมาจากภาษาเกาหลีมีความหมายสัมพันธกับชื่อที่ตั้งใหมมากที่สุด 

รองลงมาคือชื่อที่มีความหมายตรงกันโดยการแปลเปนภาษาไทย 

ศุภวรรณ ทองวัน (2555) เขียนสารนิพนธเรื่อง “กลวิธีการแปลชื่อภาพยนตร

ตลกอเมริกันเปนภาษาไทย” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหกลวิธีการแปลชื่อภาพยนตรตลก

อเมริกันเปนภาษาไทย และสํารวจความคิดเห็นของผูชมภาพยนตรที่มีตอภาพยนตรตลกอเมริกัน 

ผูวิจัยรวบรวมรายชื่อภาพยนตรตลกอเมริกันที่เขาฉายในโรงภาพยนตรไทย

ระหวางป พ.ศ. 2551-2553 จํานวน 98 เรื่อง โดยใชทฤษฎีสโคโปส (Skopos Theory) และ 

เก็บขอมูลจากแบบสอบถามผูชมภาพยนตรจํานวน 100 คน และสัมภาษณเชิงลึกผูตอบ

แบบสอบถามจํานวน 5 คน 

ผลการวิจัยพบผูแปลชื่อภาพยนตรใชกลวิธีการแปล 10 วิธี ไดแก การแปล 

โดยทับศัพททั้งหมดไมมีความเสริมภาษาไทย การแปลโดยทับศัพททั้งหมดและเสริมภาษาไทย 

การแปลโดยทับศัพทบางสวนและเสริมภาษาไทย การแปลโดยทับศัพทบางสวนและไมเสริม

ภาษาไทย การแปลตรงตัวทั้งขอความไมมีเสริมภาษาไทย การแปลตรงตัวทั้งขอความและเสริม

ภาษาไทย การแปลบางสวนและเสริมภาษาไทย การแปลบางสวน ทับศัพทบางสวน และเสริม

ภาษาไทย การต้ังชื่อใหมโดยไมเกี่ยวของกับชื่อเดิม การตั้งชื่อใหมโดยใชคําที่มีเคาความหมายเดิม

โดยกลวิธีที่ผูแปลนิยมมากที่สุดคือ กลวิธีการแปลโดยตั้งชื่อใหมโดยไมเกี่ยวของกับชื่อเดิม ซึ่ง 

ไมสอดคลองกับแบบสอบถามที่ผูชมภาพยนตรนิยมชื่อภาพยนตรที่แปลแบบตรงตัวทั้งขอความ

และเสริมความภาษาไทย เพราะเปนชื่อภาพยนตรที่สื่อถึงเนื้อหาและชวนติดตามมากทีสุ่ด 
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จากภาพรวมขางตนจะเห็นวามีผูศึกษาเกี่ยวกับการตั้งชื่อภาพยนตรอเมริกัน 

ภาพยนตรจีน และภาพยนตร เกาหลีทางดานคํา และลีลาภาษา แตยังไมมีผู ใดศึกษา 

ดานสภาพสังคมที่สะทอนจากการต้ังชื่อภาพยนตร ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่องนี้ตอไป 

 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบวิธีการต้ังชื่อภาพยนตรไทยและภาพยนตรจีน 

2. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพสังคมที่สะทอนจากการตั้งชื่อภาพยนตรไทย

และภาพยนตรจีน 

 

สมมติฐานของการศึกษา 

1. วิธีการตั้งชื่อของภาพยนตรไทยและภาพยนตรจีนมีความเหมือนกันในเรื่องของ

องคประกอบของการต้ังชื่อ 

2. วิธีการตั้งชื่อของภาพยนตรไทยและภาพยนตรจีนมีความแตกตางกันในเรื่องของ

การใชคําทีส่ื่อถึงภาพยนตรตลกขบขัน 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

เก็บขอมูลภาพยนตรไทยและภาพยนตรจีนต้ังแตป พ.ศ. 2544 – 2554 จาก 6 เว็บไซต 

ไดแก www.nangdee.com, www.thaicinema.org, www.siamzone.com, ww.lovehkfilm.com,  

www.asianwiki.com และ https://movie.douban.com พบชื่อภาพยนตรไทย จํานวน 470 ชื่อ 

และชื่อภาพยนตรจีน จํานวน 535 ชื่อ 

 

ขอตกลงเบื้องตน 

1. การวิเคราะหชื่อภาพยนตรไทยและภาพยนตรจีน ผูวิจัยจะวิเคราะหเฉพาะ

ตัวอักษรและตัวเลข ไมนับรวมเครื่องหมายตางๆ ในชื่อภาพยนตร 
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2. การสะกดชื่อภาพยนตรบางเรื่องอาจเปนการสะกดคําที่ผิดหลักไวยากรณ ผูวิจัย

จะยึดตามชื่อเรื่องที่ปรากฏในโปสเตอรภาพยนตร 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

ภาพยนตรจีน คือ ภาพยนตรที่พูดภาษาจีนกลาง และจีนทองถิ่น ไดแก ภาพยนตร

ที่มาจากประเทศจีนแผนดินใหญ ภาพยนตรที่มาจากประเทศฮองกง และภาพยนตรที่มาจาก

ประเทศไตหวัน 

 

วิธีการดําเนินการศึกษา 

ผูวิจัยใชวิธีการศึกษาดวยการวิจัยเอกสาร และวิเคราะหขอมูลตามขั้นตอนตอไปนี ้

1. เก็บขอมูลภาพยนตรไทยและภาพยนตรจีนตั้งแตป พ.ศ. 2544 – 2554  

จาก 6 เว็บไซต ไดแก 

1.1 www.nangdee.com 

1.2 www.thaicinema.org 

1.3 www.siamzone.com 

1.4 www.lovehkfilm.com 

1.5 www.asianwiki.com 

1.6 https://movie.douban.com 

พบชื่อภาพยนตรไทย จํานวน 470 ชื่อ และชื่อภาพยนตรจีน จํานวน 535 ชื่อ 

จากนั้นแปลชื่อภาพยนตรจีนเปนภาษาไทยแบบคําตอคํา และใหนายสมบัติ แซเบ ตําแหนง

อาจารยสอนภาษาจีนที่โรงเรียนกุหลาบวิทยาเปนผูตรวจสอบคําแปล 

2. วิเคราะหและเปรียบเทียบวิธีการตั้งชื่อภาพยนตรไทยและภาพยนตรจีน  

โดยแบงเปน 5 ประเด็น ดังนี ้

2.1 จํานวนพยางคของชื่อภาพยนตร 

2.2 โครงสรางทางภาษาของชื่อภาพยนตร 
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2.3 องคประกอบทางความหมายของชื่อภาพยนตร 

2.4 ความสัมพันธระหวางชื่อภาพยนตรและประเภทของภาพยนตร 

2.5 สภาพสังคมที่สะทอนจากการต้ังชื่อภาพยนตร 

3. นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

4. สรุป อภิปรายผล และเสนอแนะ 

 

แหลงขอมูล 

1. สํานักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

2. สํานักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังทาพระ 

3. หอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

4. หอสมุดแหงชาติ 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ทําใหทราบวิธีการต้ังชื่อภาพยนตรไทยและภาพยนตรจนี 

2. ทําใหทราบสภาพสังคมที่สะทอนจากการต้ังชื่อภาพยนตรไทยและภาพยนตรจีน 

3. เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาวิธีการตั้งชื่อสื่อประเภทอื่นตอไป 
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บทที่ 2 

การตั้งชื่อภาพยนตรไทย 

 

จากการศึกษาขอมูลชื่อภาพยนตรไทยตั้งแต พ.ศ.2544 – 2554 จํานวน 470 ชื่อ  

พบความนาสนใจเกี่ยวกับการตั้งชื่อภาพยนตรไทย โดยผูวิจัยจะแบงการวิเคราะหออกเปน  

5 ประเด็น ดังนี ้
1. จํานวนพยางคของชื่อภาพยนตรไทย 

2. โครงสรางทางภาษาของชื่อภาพยนตรไทย 

3. องคประกอบทางความหมายของชื่อภาพยนตรไทย 

4. ความสัมพันธระหวางชื่อภาพยนตรและประเภทของภาพยนตรไทย 

5. สภาพสังคมที่สะทอนจากการต้ังชื่อภาพยนตรไทย 

 

1. จํานวนพยางคของชื่อภาพยนตรไทย 

จากการศึกษาจํานวนพยางคของชื่อภาพยนตรไทย พบความนาสนใจดังนี้ 

1.1 ชื่อภาพยนตรไทยจํานวน 1 พยางค พบจํานวน 12 ชื่อ ไดแก 

หลอน 

เฮี้ยน 

แจว 

ชู 

จี้ 

เฉิ่ม 

แซบ 

ศพ 

แฝด 

พลอย 

กอด 

นาค 

 

1.2 ชื่อภาพยนตรไทยจํานวน 2 พยางค พบจํานวน 64 ชื่อ เชน 

ไกรทอง 

ขวัญเรียม 

แมเบี้ย 

ขังแปด 

ขุนศึก 

ตะเคียน 

แฟนฉัน 

สยิว 

สังหรณ 

องคบาก 

ซีอุย 

โวกวาก 

หมอเจ็บ 

โหมโรง 

ไฮโซ 
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ไอฟก 

เด็กเดน 

เดอะ เมีย 

นรก 

โรงเตี๊ยม 

ลองของ 

เออเหรอ 

เกา..เกา 

ไฉไล 

เด็กหอ 

ไทยถีบ 

มอ๘ 

 

คูแรด 

ไชยา 

5 แถว 

สมตํา 

ฮะเกา 

เซ็งเปด 

ทาชน 

สามชุก 

กระดึ๊บ 

ดวยรัก 

ตายโหง 

นาคปรก 

 

แฟนใหม 

คนโขน 

โด นัท 

ที่รัก 

พุมพวง 

มิดไมล 

แมนาค 

หนังผี 

เหลือแหล 

ฮาศาสตร 

โปะแตก 

รักจัง 

 

1.3 ชื่อภาพยนตรไทยจํานวน 3 พยางค พบจํานวน 100 ชื่อ เชน 

เกมลมโตะ 

ขางหลังภาพ 

งูเก็งกอง 

พรางชมพ ู

คืนไรเงา 

ชางเพื่อนแกว 

ดึก ดํา ดึ๋ย 

มหาอุตม 

สนิมสรอย 

กั๊กกะกาวน 

ทวิภพ 

ธิดาชาง 

ปลนนะยะ 

หมานคร 

อมนุษย 

อุกกาบาต 

เพื่อนสนิท 

เสือรองไห 

หลวงพี่เทง 

โกยเถอะโยม 

เขาชนไก 

ฅนไฟบิน 

ผีคนเปน 

เพลงสุดทาย 

มากับพระ 

ลา-ทา-ผี 

กลา หยุด โลก 

โกยเถอะเกย 

คนหิ้วหัว 

ตั๊ดสูฟุด 

เวิ้งปศาจ 

สวยลากไส 

หอแตวแตก 

อสุจาก 

คนไฟลุก 

ซอยคาวบอย 

บานผีเปบ 

รัก/สาม/เศรา 

โลงตอตาย 

เชือดกอนชิม 

ตอกตราผี 

ปาย อิน เลิฟ 

ฝนโคตรโคตร 

โยมผีพอ 

วงษคําเหลา 
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สามพันโบก 

กวน มึน โฮ 

เขี้ยวอาฆาต 

ใคร...ในหอง 

ชิงหมาเถิด 

ตายทั้งกลม 

จั๊กกะแหลน 

เพื่อนไมเกา 

รักจัดหนัก 

วอนโดนเตะ!! 

ศพไมเงียบ 

หลุด 4 หลุด 

 

1.4 ชื่อภาพยนตรไทยจํานวน 4 พยางค พบจํานวน 78 ชื่อ เชน 

9 พระคุมครอง 

ปอบ หวีด สยอง 

ดงพญาไฟ 

ตํานานกระสือ 

ผูหญิง 5 บาป 

นายขนมตม 

บุปผาราตรี 

พันธุร็อกหนายน 

สุดเสนหา 

โอเคเบตง 

โกหก...ทั้งเพ 

คน ผี ปศาจ 

ปกษาวายุ 

มนตรักรอยลาน 

สุริยะฆาต 

หกตายทาตาย 

ก็เคยสัญญา 

โคตรเพชฌฆาต 

จอมขมังเวทย 

เพราะรักครับผม 

มนตรักลูกทุง 

มือปนเกาเจง 

แคเพื่อนคะพอ 

โคตรรักเอ็งเลย 

เปนชูกับผี 

มนุษยเหล็กไหล 

ครอบครัวตัวดํา 

ดึกแลวคุณขา 

ผีไมจิ้มฟน 

ผีเลี้ยงลูกคน 

ยังไงก็รัก 

รักแหงสยาม 

วันเดอรฟูล ทาวน 

ปกษใตบานเรา 

แปดวัน แปลกคน 

แสงศตวรรษ 

หนึ่งใจ..เดียวกัน 

อีต๋ิมตายแน 

แฮปปเบิรธเดย 

รักที่รอคอย 

สวยซามูไร 

4 สิงหคอนเฟรม 

โคตรสู โคตรโส 

ดวงอันตราย 

ยายสั่งมาใหญ 

เรา สองสาม คน 
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สวรรคบานนา 

บางกอกกังฟู 

ปญญา เรณู 

ฝนตกขึ้นฟา 

รักมันใหญมาก 

วัยรุนพันลาน

 

1.5 ชื่อภาพยนตรไทยจํานวน 5 พยางค พบจํานวน 83 ชื่อ เชน 

มนตรักทรานซิสเตอร 

มือปน โลก / พระ / จัน 

1 + 1 เปนสูญ (หนึ่ง-บวก-หนึ่ง-

เปน-สูญ)1 

ธรณีกรรแสง 

เสือตุย ตะ ติ๊ง โหนง 

ความรักครั้งสุดทาย 

คูแท ปาฏิหาริย 

หลบผี ผีไมหลบ 

ชายชาติอาชาไนย 

เดอะโกรน กวนกวนผี 

ทวารยังหวานอยู 

บอดี้การดหนาเหลี่ยม 

พันธุ X เด็กสุดขั้ว 

อาถรรพแกบนผี 

เอ็กซแมน แฟนพันธุเอ็กซ 

พยัคฆรายสายหนา 

พระ - เด็ก - เสือ - ไก - วอก 

ชุมทางรถไฟผี 

แฟนผมเปนผูชาย 

มะหมา 4 ขาครับ 

วิญญาณ โลก คนตาย 

สายลับจับบานเล็ก 

คูกวนปวนเมษา 

ถอดรหัส วิญญาณ 

เทวดาตกมันส 

ปนใหญจอมสลัด 

รักสยามเทาฟา 

สวย สิงห กระทิง แซบ 

จะเอ โกยแลวจา 

แตวเตะตีนระเบิด 

สาระแนหาวเปง!! 

เงา กรรมใครกรรมมัน 

สุดเขต...สเลดเปด 

ขอบคุณที่รักกัน 

ขุนรองปลัดชู 

เทง โหนง จีวรบิน 

ศพเด็ก 2002 (ศพ-เด็ก-สอง-

พัน-สอง) 

สมอลลรู กูแนว 

5 หัวใจฮีโร 

ฟาใส ใจชื่นบาน 

โคลิค เด็กเห็นผี 

หมาแก อันตราย 

___________________________ 
1 ผูวิจัยแสดงคาํอานในเครื่องหมาย ( ) เพื่อใหเขาใจจํานวนพยางค 
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1.6 ชื่อภาพยนตรไทยจํานวน 6 พยางค พบจํานวน 58 ชื่อ เชน 

15 ค่ํา เดือน 11(สิบ-หา-ค่ํา-

เดือน-สิบ-เอ็ด) 

มนตเพลงลูกทุง เอฟ.เอ็ม. 

อารมณ อาถรรพ อาฆาต 

คลับซา ปดตําราแสบ 

วายบ้ึม! เชียรกระหึ่มโลก 

ขุนกระบี่ ผีระบาด 

โคเลสเตอรอลที่รัก 

มหัศจรรย...พันธุรัก 

วาไรตี้ ผีฉลุย 

เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบอย 

แสบสนิท ศิษยสายหนา 

ขอใหรักจงเจริญ 

เทง โหนง คนมาหาเฮีย 

เมลนรก หมวยยกลอ 

รักไมจํากัดนิยาม 

ลิขิตรัก ขัดใจแม 

เทวดาทาจะเทง 

เพื่อนกันเฉพาะวันพระ 

สะบายดี หลวงพะบาง 

หม่ํา เดียว หัวเหลี่ยม หัวแหลม 

กอนรัก...หมุนรอบตัวเรา 

เฉือน ฆาตกรรมรําลึก 

บังเอิญ รักไมสิ้นสุด 

บิดพิภพทะลุโลก 

หลวงพี่กับผีขนุน 

หอแตวแตก แหกกระเจิง 

เพื่อนรวมหอง...ตองแอบรัก? 

น้ํา ผีนองสยองขวัญ 

อีเห็ดสดเผด็จศึก 

บางคนแคร แครบางคน 

แวมไพร สตรอเบอรรี่ 

ส.ค.ส. สวีทตี้ 

สะบายดี วันวิวาห 

เสียงเทาฟาหนาเทากลอง 

หอแตวแตก แหวกชิมิ 

ใหมกะหม่ํา โดนกะโดน  

อีนางเอย เขยฝรั่ง

1.7 ชื่อภาพยนตรไทยจํานวน 7 พยางค พบจํานวน 38 ชื่อ เชน 

ปงปอนด ดิ แอนิเมชั่น 

สาบเสือท่ีลําน้ํากษัตริย 

คนบอ ผีบา ปาชาแตก 

แมนเกินรอย แอมเกินพิกัด 

เรื่องรัก นอยนิด มหาศาล 

ฮวงจุย ฟา-ดิน-คน-ลิขิต 

ครูแก แรงรัก แรงอาถรรพ 

นาค รักแท/วิญญาณ/ความตาย 

อหิงสา จิ๊กโกมีกรรม 

เดอะเลตเตอร เขียนเปนสงตาย 

ภารกิจบิดระเบิดรัก 

ลูกตลกตกไมไกลตน 

รักนะ 24 ชั่วโมง (รัก-นะ-ยี-่สิบ-

สี่-ชั่ว-โมง) 
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เหยิน เป เหล เซมากูเตะ 

ดรีมทีม ฮีโรฟนน้ํานม 

บุญชู ไอ-เลิฟ-สระ-อ ู

ปดเทอมใหญ หัวใจวาวุน 

โปรแกรมหนา วิญญาณอาฆาต 

วอ หมาบามหาสนุก 

ความจําสั้น แตรักฉันยาว 

ม.3 ป 4 เรารักนาย (มอ-สาม-

ป-สี่-เรา-รัก-นาย) 

รถไฟฟา..มาหานะเธอ 

อนึ่ง คิดถึงเปนอยางยิ่ง 

อะดรีนาลีน คนเดือดสาด 

อีสม สมหวัง ชะชะชา 

กะป ลิงจอไมหลอกจาว 

แลวรัก...ก็หมุนรอบตัวเรา 

สิ่งเล็กๆ ที่เรียกวา...รัก 

เอก อี เอก เอก แฟนลั้ลลา 

เปงมาง กลองผีหนังมนุษย 

 

1.8 ชื่อภาพยนตรไทยจํานวน 8 พยางค พบจํานวน 9 ชื่อ ไดแก 

เกิรลเฟรนด 14 ใสกําลังเหมาะ (เกิรล-เฟรนด-สิบ-สี่-ใส-กํา-ลัง-เหมาะ) 

นายอโศก กับ น.ส.เพลินจิต (นาย-อะ-โศก-กับ-นาง-สาว-เพลิน-จิต) 

ฟอรมาลีน แมน รักเธอเทาฟา 

คนหอนขี้เรื้อน ในคืนเดือนเสี้ยว 

ไพรรีพินาศ ปามรณะ 

โปงลางสะดิ้ง ลําซิ่งสายหนา 

ผีตาหวานกับอาจารยตาโบ 

หลวงพี่เทง 2 รุนฮาร่ํารวย         

บุญชู จะอยูในใจเสมอ 

 

1.9 ชื่อภาพยนตรไทยจํานวน 9 พยางค พบจํานวน 12 ชื่อ ไดแก 

14 ตุลา สงครามประชาชน (สิบ-สี่-ต-ุลา-สง-คราม-ประ-ชา-ชน) 

191 1/2 มือปราบทราบแลวปวน (หนึ่ง-เกา-หนึ่ง-ครึ่ง-มือ-ปราบ-ทราบ-แลว-

ปวน) 

2508 ปดกรมจับตาย (สอง-พัน-หา-รอย-แปด-ปด-กรม-จับ-ตาย) 

วัยอลวน 4 ตั้ม-โอ รีเทิรน 

คําพิพากษาของมหาสมุทร 

ความจริงพูดได (คดีสุภิญญา) 
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ผีจางหนัง อาถรรพปาคําชะโนด 

โอปปาติก เกิดอมตะ 

สลัดตาเดียวกับเด็ก 200 ตา (สะ-หลัด-ตา-เดียว-กับ-เด็ก-สอง-รอย-ตา) 

กองพันครึกครื้น ท.ทหารคึกคัก 

บานฉัน..ตลกไวกอน (พอสอนไว)2 

หลวงพี่เทง 3 รุนฮาเขยาโลก 

 

1.10 ชื่อภาพยนตรไทยจํานวน 10 พยางค พบจํานวน 2 ชื่อ ไดแก 

999-9999 ตอ - ติด - ตาย (เกา-เกา-เกา-เกา-เกา-เกา-เกา-ตอ-ติด-ตาย) 

ชุมเสือแดนสิงห ตอน กระตุกติ่งเจาพอ 

 

1.11 ชื่อภาพยนตรไทยจํานวน 11 พยางค พบจํานวน 6 ชื่อ ไดแก 

ตะลุมพุก มหาวาตภัยลางแผนดิน 

กอนบาย เดอะ มูฟวี่ รักนะ...พอตะต๊ิงโหนง 

หวานขม Bittersweet BoydPod The Short Film (หวาน-ขม-บิต-เทอร-สะ-หวีด

บอยด-ปอด-เดอะ-ชอต-ฟลม) 

เการักท่ีเกาหลี Sorry ซารังเฮโย 

ผูชายลัลลา สูตร 3 จี ซาส ซาสหากิ๊ก 

สะบายดี 2 ไมมีคําตอบจาก..ปากเซ 

 

1.12 ชื่อภาพยนตรไทยจํานวน 12 พยางค พบจํานวน 4 ชื่อ ไดแก 

365 วัน ตามติดชีวิตเด็กเอ็นท (สาม-รอย-หก-สิบ-หา-วัน-ตาม-ติด-ชี-วิต-เด็ก-

เอ็นท) 

2022 สึนามิ วันโลกสังหาร (สอง-พัน-ยี่-สิบ-สอง-สึ-นา-มิ-วัน-โลก-สัง-หาร) 

หนู กันภัย ศึกมหายันต ยิงกันสนั่นจอ 

หมาอภินิหาร และ ขวดใสมหาสมุทร 

 

___________________________ 
2 เครื่องหมาย ( ) เปนสวนหนึ่งของชื่อภาพยนตร 
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1.13 ชื่อภาพยนตรไทยจํานวน 17 พยางค พบจํานวน 1 ชื่อ ไดแก 

ตํานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 3 ยุทธนาวี 

 

1.14 ชื่อภาพยนตรไทยจํานวน 18 พยางค พบจํานวน 2 ชื่อ ไดแก 

ตํานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 1 องคประกันหงสา 

ตํานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4 ศึกนันทบุเรง 

 

1.15 ชื่อภาพยนตรไทยจํานวน 19 พยางค พบจํานวน 1 ชื่อ ไดแก 

ตํานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 2 ประกาศอิสรภาพ 

  

จากการศึกษาจํานวนพยางคของชื่อภาพยนตรไทย สามารถสรุปไดดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 จํานวนพยางคของชื่อภาพยนตรไทย 

จํานวนพยางค จํานวนชื่อภาพยนตรไทย 

ชื่อภาพยนตร 1 พยางค 12 

ชื่อภาพยนตร 2 พยางค 64 

ชื่อภาพยนตร 3 พยางค 100 

ชื่อภาพยนตร 4 พยางค 78 

ชื่อภาพยนตร 5 พยางค 83 

ชื่อภาพยนตร 6 พยางค 58 

ชื่อภาพยนตร 7 พยางค 38 

ชื่อภาพยนตร 8 พยางค 9 

ชื่อภาพยนตร 9 พยางค 12 

ชื่อภาพยนตร 10 พยางค 2 

ชื่อภาพยนตร 11 พยางค 6 

ชื่อภาพยนตร 12 พยางค 4 

ชื่อภาพยนตร 17 พยางค 1 

ชื่อภาพยนตร 18 พยางค 2 
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ตารางที่ 1 จํานวนพยางคของชื่อภาพยนตรไทย (ตอ) 

จํานวนพยางค จํานวนชื่อภาพยนตรไทย 

ชื่อภาพยนตร 19 พยางค 1 

รวม 470 

 

จากตารางที่ 1 พบวานิยมตั้งชื่อภาพยนตรไทยจํานวน 3 พยางคมากที่สุด จํานวน 

100 ชื่อ รองลงมาคือ ชื่อภาพยนตรไทยจํานวน 5 พยางค ชื่อภาพยนตรไทยจํานวน 4 พยางค  

ชื่อภาพยนตรไทยจํานวน 2 พยางค ชื่อภาพยนตรไทยจํานวน 6 พยางค ตามลําดับ และไมนิยม 

ตั้งชื่อภาพยนตรไทยที่มีจํานวนพยางคมากเกินไป ไดแก ชื่อภาพยนตรไทยจํานวน 17 พยางค และ

ชื่อภาพยนตรไทยจํานวน 19 พยางค พบเพียงอยางละ 1 ชื่อ 

 

2. โครงสรางทางภาษาของชื่อภาพยนตรไทย 

ผูวิจัยวิเคราะหจัดกลุมโครงสรางทางภาษาของชื่อภาพยนตรไทยออกเปน 3 ระดับ 

ไดแก โครงสรางระดับคํา โครงสรางระดับวลี และโครงสรางระดับประโยค แลวนํามาวิเคราะหดังนี ้

2.1 โครงสรางระดับคํา จากการศึกษาพบชื่อภาพยนตรไทยที่มีโครงสรางระดับคํา

ทั้งหนวยคําเดียวและคําประสม จํานวน 104 ชื่อ เชน

หลอน 

ชู 

เฉิ่ม 

แฝด 

พลอย 

เชอรี่ แอน 

แมเบี้ย 

ขุนศึก 

สังหรณ 

องคบาก 

ซีอุย 

โรงเตี๊ยม 

กานกลวย 

ไฉไล 

ไชยา 

เดอะ เมีย 

สมตํา 

สุดสาคร 

สามชุก 

วิดีโอคลิป 

กระดึ๊บ 

ไอฟก 

ไกรทอง 

อมนุษย 

อุกกาบาต 

ตมยํากุง 
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ปญญา เรณู 

พระอภัยมณี 

หลวงพี่เทง 

เขาชนไก 

พระพุทธเจา 

นางไม 

เฮี้ยน 

กุมภาพันธ 

จี้ 

ช็อคโกแลต 

เดอะ กิ๊ก 

จั๊กกะแหลน 

ดงพญาไฟ 

นรก 

ขุนรองปลัดชู 

เหลือแหล 

นาคปรก 

นางตะเคียน 

ผีเสื้อสมุทร 

นายขนมตม 

อินทรีแดง 

แมนาค 

องคุลีมาล 

ขาวเหนียวหมูปง 

ปาดังเบซาร 

พุมพวง 

สุริโยไท 

เยาวราช 

ลัดดาแลนด 

ลุมพินี 

สามพันโบก 

วงษคําเหลา 

สียามา 

มหาอุตม

 

2.2 โครงสรางระดับวล ีจากการศึกษาพบชื่อภาพยนตรไทยที่มีโครงสรางระดับวลี

จํานวน 305 ชื่อ เชน

ทาชน 

เฉือน ฆาตกรรมรําลึก 

บังเอิญ รักไมสิ้นสุด 

บิดพิภพทะลุโลก 

หนีตามกาลิเลโอ 

ขางหลังภาพ 

6:66 ตายไมไดตาย 

โกหก...ทั้งเพ 

ชั่วฟาดินสลาย 

แอบคนขางบาน 

โอเคเบตง 

ฮักนะ 'สารคาม 

สวนสนุกผี 

ลองของ 

ชิงหมาเถิด 

เกิดมาลุย 

แคเพื่อนคะพอ 

โคตรรักเอ็งเลย 
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คืนไรเงา 

ปกษใตบานเรา 

ปดเทอมใหญ หัวใจวาวุน 

อนึ่ง คิดถึงเปนอยางยิ่ง 

ณ ขณะรัก 

เชือดกอนชิม 

บอดี้การดหนาเหลี่ยม 

13 เกมสยอง 

ถอดรหัส วิญญาณ 

ตายทั้งกลม 

หนึ่งใจ..เดียวกัน 

อยากไดยินวารักกัน 

อีนางเอย เขยฝรั่ง 

บางกอกกังฟู 

เฟรนดชิพ เธอกับฉัน 

เปนชูกับผี 

ขอใหรักจงเจริญ 

หวยขั้นเทพ 

ชัตเตอร กดติดวิญญาณ 

ตํานานกระสือ 

มากับพระ 

ความรักครั้งสุดทาย 

คืนบาป พรหมพิราม 

เพราะรักครับผม 

อาถรรพแกบนผี 

คืนวันพระจันทรเต็มดวง 

มหัศจรรย...พันธุรัก 

เวิ้งปศาจ 

ปลนนะยะ 

เมมโมรี่ รัก หลอน 

ยังไงก็รัก 

รับนองสยองขวัญ 

รักที่รอคอย 

ก็เคยสัญญา 

อยากรัก ก็รักเลย 

สะบายดี วันวิวาห 

เรา สองสาม คน 

รักสุดทายปายหนา 

หลุด 4 หลุด 

วอนโดนเตะ!! 

วายบ้ึม! เชียรกระหึ่มโลก 

สุดเสนหา 

999-9999 ตอ - ติด - ตาย 

บอดี้ ศพ#19 

ผีชองแอร 

แดพระผูทรงธรรม 

102 ปดกรุงเทพปลน 

เการักท่ีเกาหลี Sorry ซารังเฮโย 

เงา กรรมใครกรรมมัน 

เปงมาง กลองผีหนังมนุษย 

โลงตอตาย 

แปดวัน แปลกคน 

หัวหลุดแฟมิลี่ 

เพื่อนกันเฉพาะวันพระ 

ไพรรีพินาศ ปามรณะ 

ชุมทางรถไฟผี 

อนุบาลเด็กโขง 

ดรีมทีม ฮีโรฟนน้ํานม 
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ปาย อิน เลิฟ 

ครอบครัวตัวดํา 

ขอบคุณที่รักกัน 

มิดไมล 

วิ่งสูฝน 

ภารกิจบิดระเบิดรัก 

ตอกตราผี 

หัวใจทรนง

2.3 โครงสรางระดับประโยค จากการศึกษาพบชื่อภาพยนตรไทยที่มีโครงสราง

ระดับประโยคจํานวน 61 ชื่อ เชน 

ตุกกี้ เจาหญิงขายกบ 

โคลิค เด็กเห็นผี 

เพื่อน...กูรักมึงวะ 

ม.3 ป 4 เรารักนาย 

กระสือฟดปอบ 

คนสั่งผี 

เทง โหนง คนมาหาเฮีย 

คนหิ้วหัว 

กะป ลิงจอไมหลอกจาว 

คนเลนของ 

ผีเลี้ยงลูกคน 

คนไททิ้งแผนดิน 

ผีจางหนัง อาถรรพปาคําชะโนด 

สม แบงค มือใหมหัดขาย 

ฟอรมาลีน แมน รักเธอเทาฟา 

คนระลึกชาติ 

 

ชิป / หาย 

ยายสั่งมาใหญ 

บุญชู ไอ-เลิฟ-สระ-อ ู

สาระแนเห็นผี 

อหิงสา จิ๊กโกมีกรรม 

พยัคฆรายสายหนา 

บางคนแคร แครบางคน 

ชื่อชอบ ชวนหาเรื่อง 

9 พระคุมครอง 

เมลนรก หมวยยกลอ 

บานฉัน...ตลกไวกอน (พอสอนไว) 

เพื่อนรวมหอง...ตองแอบรัก? 

ตะลุมพุก มหาวาตภัยลางแผนดิน 

สายลับจับบานเล็ก 

ลุงบุญมีระลึกชาติ 

ผูชายลัลลา สูตร 3 จี ซาส ซาสหากิ๊ก 

 

จากการศึกษาโครงสรางทางภาษาของชื่อภาพยนตรไทย สามารถสรุปไดดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 โครงสรางทางภาษาของชื่อภาพยนตรไทย 

ระดับโครงสรางทางภาษา จํานวนชื่อภาพยนตรไทย 

โครงสรางระดับคํา 104 

โครงสรางระดับวลี 305 

โครงสรางระดับประโยค 61 

รวม 470 

 

จากตารางที่ 2 พบวานิยมตั้งชื่อภาพยนตรไทยโดยใชโครงสรางระดับวลีมากที่สุด 

จํานวน 304 ชื่อ รองลงมาคือ โครงสรางระดับคํา และโครงสรางระดับประโยค ตามลําดับ 

 

3. องคประกอบทางความหมายของชื่อภาพยนตรไทย 

องคประกอบ หมายถึง สิ่งตางๆ ที่ใชประกอบเปนสิ่งใหญ, สวนของสิ่งตางๆ ที่เปน

เครื่องประกอบทําใหเกิดเปนรูปขึ้นใหมโดยเฉพาะ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556: 1364) ดังนั้น

องคประกอบทางความหมายของชื่อภาพยนตรจึงหมายถึง สิ่งที่ เปนสวนประกอบตางๆ  

จากภาพยนตรที่ผูตั้งชื่อนํามาประกอบรวมกันเปนชื่อภาพยนตรเพื่อดึงดูดความสนใจของผูชม  

ซึ่งองคประกอบทางความหมายของชื่อภาพยนตรมีทั้งความหมายตรงและความหมายแฝง 

เชิงอุปมา ผูวิจัยจึงวิเคราะหจัดกลุมองคประกอบทางความหมายของการตั้งชื่อภาพยนตรไทย 

เปน 13 องคประกอบ ไดแก  

1. ชื่อตัวละคร คือ คําที่ตั้งขึ้นเพื่อใชเรียกชื่อ อาจเปนทั้งชื่อผูแสดงนํา ชื่อตัวละคร 

ฉายาของตัวละคร หรือชื่อกลุม 

2. ลักษณะของตัวละคร คือ คุณสมบัติ คุณลักษณะ รูปราง หรือลักษณะนิสัย 

ของตัวละคร 

3. พฤติกรรมของตัวละคร คือ การกระทําหรือการแสดงออกของตัวละคร 

4. บทบาทของตัวละคร คือ ตําแหนง เกียรติยศ หรือสิทธิหนาที่ตามบทบาทในสังคม

ของตัวละคร 
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5. เพศ คือ คําที่บงบอกเพศของตัวละครทั้งเพศกําเนิดและเพศภาวะ รวมถึงคําสแลง

ที่บงบอกถึงเพศสภาพ 

6. วัย คือ ชวงอายุของตัวละคร และคําที่บงบอกชวงอายุของตัวละคร 

7. ชาติพันธุ คือ คําที่บงบอกเชื้อชาติหรือสัญชาติของตัวละคร 

8. สถานที่ คือ ชื่อสถานท่ี หรือลักษณะของสถานที่ที่ปรากฏในภาพยนตร 

9. วัตถุ คือ สิ่งของ พาหนะ อาวุธ และอาหารที่ปรากฏในภาพยนตร 

10. ประเภทของภาพยนตร คือ การบอกลักษณะของภาพยนตร 

11. ตัวเลข คือ จํานวน และลําดับที่ที่ปรากฏในภาพยนตร 

12. ชวงเวลา คือ ระยะเวลาที่ปรากฏในภาพยนตร 

13. เหตุการณ คือ สถานการณหรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในภาพยนตร 

จาก 13 องคประกอบดังกลาว ผูวิจัยไดนํามาเปนเกณฑพิจารณาชื่อภาพยนตรไทย

ตามองคประกอบทางความหมายไดผลการศึกษาดังนี ้

3.1 ชื่อภาพยนตรไทยที่มี 1 องคประกอบ 

จากการศึกษาพบชื่อภาพยนตรไทยที่มี 1 องคประกอบจํานวน 311 ชื่อ ดังนี้ 

3.1.1 ชื่อภาพยนตรไทยที่มีชื่อตัวละครเปนองคประกอบ พบจํานวน 57 ชื่อ เชน 

เชอรี่ แอน 

เชอรี่  แอนเปนภาพยนตรที่ สร างจากเรื่ องจริ งของคดีฆาตกรรม 

นางสาวเชอรี่ แอนเมื่อพ.ศ. 2519 ผูตั้งชื่อจึงนําชื่อตัวละครมาใชตั้งชื่อภาพยนตร 

ขวัญ เรียม 

ขวัญและเรียมเปนชื่อตัวละครที่อาศัยอยูที่ทุงบางกะป ทั้งคูรักและ 

ผูกพันกันมาตั้งแตเด็ก แตพอของทั้งคูกลับเปนศัตรูกัน ทําใหความรักของทั้งคูกลายเปน 

รักตองหาม 

ขาวเหนียวหมูปง 

ขาวเหนียวเปนชื่อของตัวละครเด็กหญิงที่ไปพบสุนัขจรจัดอยูที่ขาง 

รานขายหมูปง จึงเก็บสุนัขตัวนั้นมาเลี้ยงและตั้งชื่อวาหมูปง เพื่อใหเขาคูกับชื่อของตนเอง 
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โด นัท 

โดและนัทเปนชื่อตัวละครสองคนที่เปนเพื่อนสนิทกัน นัทเปนทอมที่มี

ผูหญิงมาติดพันอยูบอยๆ สวนโดเปนผูชายอารมณดีและไมมีแฟน จึงคอยใหคําปรึกษานัท 

ไดทุกเรื่อง 

อีสม สมหวัง 

สมหวังเปนชื่อตัวละครที่เปนคนหลงใหลในการรองเพลงจึงสมัครเขา 

วงดนตรีของยอดรัก และไดพบกับสมที่เปนหางเครื่องประจําวง สมคอยชวยเหลือและเปนกําลังใจ

ใหสมหวังจนไดเปนนักรองอยางที่ต้ังใจ 

ไทยถีบ 

ไทยถีบเปนชื่อขบวนการใตดิน ซึ่ ง เปนกลุมชาวบานที่ รวมตัวกัน 

เพื่อตอตานกองทัพญี่ปุนในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง 

 

3.1.2 ชื่อภาพยนตรไทยที่มีลักษณะของตัวละครเปนองคประกอบ พบจํานวน  

46 ชื่อ เชน 

ครอบครัวตัวดํา 

ครอบครัวตัวดําเปนลักษณะของตัวละครที่มีสีผิวเขมทั้งครอบครัว ผูตั้งชื่อ

จึงนําลักษณะของตัวละครมาต้ังชื่อภาพยนตร 

หัวหลุดแฟมิลี่ 

หัวหลุดแฟมิลี่เปนลักษณะของตัวละครในครอบครัวที่ประกอบดวย พอ 

แม และลูกที่กลายเปนมนุษยประหลาด หัวหลุดแตยังมีชีวิตอยูได 

มนุษยเหล็กไหล 

มนุษยเหล็กไหลเปนลักษณะของตัวละครซึ่งมีรางกายที่มีคุณสมบัติ

เหมือนกับเหล็กไหล เชน พลังในการดูดสิ่งของที่ทําจากเหล็ก พลังตานแรงโนมถวงของโลก 

ผีหัวขาด 

ผีหัวขาดเปนลักษณะของตัวละครที่ถูกดักทํารายและใชมีดฟนคอเสียชีวิต 

กอนที่จะฟนคืนชีพขึ้นมาเปนผีหัวขาดและกลับไปแกแคนคนที่ฆาตนเอง 
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3.1.3 ชื่อภาพยนตรไทยที่มีพฤติกรรมของตัวละครเปนองคประกอบ พบจํานวน 

140 ชื่อ เชน 

เชือดกอนชิม 

เชือดกอนชิม เปนพฤติกรรมของบุษ  ตัวละครที่ เปน เจ าของราน 

กวยเตี๋ยวเนื้อวันหนึ่งบุษไปพบรางชายคนหนึ่งนอนเสียชีวิตอยู จึงจัดการแลเนื้อชายคนนั้น 

แลวนํามาทําเปนกวยเตี๋ยวเนื้อขายจากนั้นมาลูกคาตางก็ร่ํ าลือถึงรสชาติที่ เอร็ดอรอย 

ของกวยเตี๋ยวเนื้อ ทําใหกิจการของบุษขายดีขึ้นเรื่อยๆ บุษจึงเริ่มคิดคนสูตรกวยเตี๋ยวเนื้อใหมๆ 

ดวยการหลอกคนมาฆาทีละคน และนําเนื้อมนุษยไปทํากวยเตี๋ยว 

คนสั่งผี 

คนสั่งผี เปนพฤติกรรมของตัวละครที่มีอํานาจในการควบคุมสิ่งที่มี 

พลังเรนลับเหนือธรรมชาติใหเขามาอยูภายใตการปกครอง โดยใชเทคโนโลยีและพลังไสยศาสตร

เปนเครื่องมือ 

ชิงหมาเถิด 

ชิงหมาเถิดเปนพฤติกรรมของตัวละคร 3 คนที่รวมมือกันแยงชิงหมาหิมะ 

สุนัขที่เปนขวัญใจของคนทั้งประเทศเพราะไมพอใจที่คนในสังคมใหความสําคัญกับหมาหิมะ 

มากเกินไป 

คนเลนของ 

คนเลนของเปนพฤติกรรมของตัวละครที่ทําคุณไสยเพื่อปลอยของใสคนที่

ตนเองโกรธแคน  

กระดึ๊บ 

กระดึ๊บเปนพฤติกรรมของตัวละครที่เปนสิ่งมีชีวิตจากตางดาวมีรูปราง

คลายเจลใส และคลานได 

ลองของ 

ลองของเปนพฤติกรรมของตัวละครที่โดนทําของใส และพยายามที่จะ 

เอาของออกจากตัวโดยการกินเนื้อสดๆ ของผูที่ทําของใส 
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3.1.4 ชื่อภาพยนตรไทยที่มีบทบาทของตัวละครเปนองคประกอบ พบจํานวน  

17 ชื่อ เชน 

เดอะ เมีย 

เมียเปนบทบาทของตัวละครที่แบงฝายเปนเมียหลวงและเมียนอย ผูตั้งชื่อ

จึงนําบทบาทของตัวละครมาใชตั้งชื่อภาพยนตร 

แฟนเกา 

แฟนเกาเปนบทบาทของตัวละครซึ่งเปนคนรักเกาที่เสียชีวิตไปแลว และ

คอยตามหลอกหลอนคนรักอยู 

เพื่อนสนิท 

เพื่อนสนิทเปนบทบาทของตัวละครชายหญิงที่เปนเพื่อนสนิทกัน ผูตั้งชื่อ

จึงนําบทบาทของตัวละครมาใชตั้งชื่อภาพยนตร 

ขุนศึก 

ขุนศึกเปนบทบาทของตัวละครที่เปนทหารที่คุมกองทัพไปทําสงคราม และ

สามารถฆาแมทัพพมาได ผูต้ังชื่อจึงนําบทบาทของตัวละครมาใชตั้งชื่อภาพยนตร 

 

3.1.5 ชื่อภาพยนตรไทยที่มีวัยเปนองคประกอบ พบจํานวน 1 ชื่อ ไดแก 

มอ๘ 

มอ๘ เปนเรื่องราวของตัวละครที่เกิดขึ้นในวัยเรียน ซึ่งคือนักเรียนชั้น 

มัธยมปที่ 8 ของโรงเรียนสหศึกษาแหงแรกในประเทศไทย ที่มีการทดลองนําเด็กนักเรียนชายหญิง

กวา 40 คนมาเรียนรวมกัน 

 

3.1.6 ชื่อภาพยนตรไทยที่มีสถานที่เปนองคประกอบ พบจํานวน 33 ชื่อ เชน 

ลัดดาแลนด 

ลัดดาแลนดเปนชื่อหมูบานที่ครอบครัวของตัวละครยายเขาไปอยู เพราะ

หวังวาครอบครัวจะไดอยูรวมกันอยางมีความสุข ผูต้ังชื่อจึงนําชื่อสถานที่มาใชตั้งชื่อภาพยนตร 
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อุโมงคผาเมือง 

อุโมงคผาเมืองเปนสถานที่ที่ตัวละคร 3 คน ไดแก พระ ชายตัดฟน และ

สัปเหรอสนทนากันเพื่อเลาเหตุการณที่ไดไปพบเห็นมาในมุมมองของตนเอง ซึ่งเปนเหตุการณ

เกี่ยวกับคดีฆาตกรรมขุนศึกในปานอกเมือง 

เยาวราช 

เยาวราชเปนสถานที่ที่เปนฉากในภาพยนตรซึ่งเกี่ยวกับกลุมเจาพอ 

ที่ปกครองพื้นที่เยาวราชและพาหุรัดผูตั้งชื่อจึงนําชื่อสถานที่มาใชตั้งชื่อภาพยนตร 

เขาชนไก 

เขาชนไกเปนชื่อสถานที่ที่เปนคายฝกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร

ชั้นปสุดทายผูต้ังชื่อจึงนําชื่อสถานที่มาใชตั้งชื่อภาพยนตร 

ซอยคาวบอย 

ซอยคาวบอยเปนชื่อยานสถานบันเทิงยามค่ําคืนในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมี

การคาประเวณีแอบแฝงอยูในซอย 

ปาดังเบซาร 

ปาดังเบซารเปนชื่ออําเภอหนึ่งในจังหวัดสงขลา ซึ่งเปนฉากในภาพยนตร 

ที่เปนบานเกิดของตัวละครผูตั้งชื่อจึงนําชื่อสถานที่มาใชต้ังชื่อภาพยนตร 

 

3.1.7 ชื่อภาพยนตรไทยที่มีวัตถุเปนองคประกอบ พบจํานวน 8 ชื่อ เชน 

เดอะเลตเตอร จดหมายรัก 

เดอะเลตเตอร จดหมายรักเปนจดหมายของตัวละครฝายชายที่เขียนถึง 

ตัวละครฝายหญิงกอนที่ตนเองจะเสียชีวิต และเปนจดหมายรักที่ทําใหตัวละครฝายหญิงมีกําลังใจ

ที่จะมีชีวิตอยูตอไป ผูตั้งชื่อจึงนําวัตถุที่เปนลักษณะเดนมาใชตั้งชื่อภาพยนตร 

ช็อคโกแลต 

ช็อคโกแลตเปนชื่ ออาหารที่ตั วละครเอกซึ่ ง เปนเด็กออทิสติกที่มี

ความสามารถทางดานการตอสูชอบกิน ผูต้ังชื่อจึงนําวัตถุที่เปนลักษณะเดนมาใชตั้งชื่อภาพยนตร 
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วิดีโอคลิป 

วิดีโอคลิปเปนคลิปวิดีโอที่ตัวละครเอกซึ่งเปนชางซอมโทรศัพทมือถือขโมย

ออกมาจากโทรศัพทมือถือที่ลูกคานํามาซอม และนําไปเผยแพรและขายตอ ผูตั้งชื่อจึงนําวัตถุ 

ที่เปนลักษณะเดนมาใชตั้งชื่อภาพยนตร 

 

3.1.8 ชื่อภาพยนตรไทยที่มีชวงเวลาเปนองคประกอบ พบจํานวน 4 ชื่อ เชน 

15 ค่ํา เดือน 11 

15 ค่ํา เดือน 11 เปนคืนวันออกพรรษาที่จะมีปรากฏการณบั้งไฟพญานาค

เกิดขึ้น ซึ่งพบที่อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคายมากที่สุด ผูตั้งชื่อจึงนําชวงเวลาดังกลาวมาใช 

ตั้งชื่อภาพยนตร 

คืนวันพระจันทรเต็มดวง 

คืนวันพระจันทรเต็มดวงเปนชวงเวลาในภาพยนตรที่ตัวละครเดินทางออก

จากสถานีขนสงหมอชิตเพื่อกลับบานที่อยูในภาคอีสาน ผูตั้งชื่อจึงนําชวงเวลาดังกลาวมาใช 

ตั้งชื่อภาพยนตร 

 

3.1.9 ชื่อภาพยนตรไทยที่มีเหตุการณเปนองคประกอบ พบจํานวน 5 ชื่อ เชน 

ความรักครั้งสุดทาย 

ความรักครั้งสุดทายเปนเหตุการณในภาพยนตรเกี่ยวกับชีวิตของแมหมาย

ที่เคยมีความรักที่สวยงามและครอบครัวที่อบอุน เธอตั้งใจวาจะไมแตงงานใหม จนกระทั่งไดพบกับ

ชายหนุมหนาตาดีและมีความสัมพันธลึกซึ้งตอกัน ซึ่งเธอหวังใหความรักครั้งนี้เปนความรัก 

ครั้งสุดทายในชีวิต 

ณ ขณะรัก 

ณ ขณะรักเปนเรื่องราวเกี่ยวกับความรักและความสัมพันธของตัวละคร  

6 คน ผูต้ังชื่อจึงนําเหตุการณดังกลาวมาใชต้ังชื่อภาพยนตร 
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3.2 ชื่อภาพยนตรไทยที่มี 2 องคประกอบ 

จากการศึกษาพบชื่อภาพยนตรไทยที่มี 2 องคประกอบจํานวน 146 ชื่อ ดังนี้ 

3.2.1 ชื่อตัวละคร + ลักษณะของตัวละคร พบจํานวน 2 ชื่อ ไดแก 

หม่ํา เดียว หัวเหลี่ยม หัวแหลม 

หม่ําและเดียวเปนชื่อผูแสดงนําและชื่อตัวละครในภาพยนตร ซึ่งหม่ํา 

มีลักษณะหนาเปนเหลี่ยม สวนเดียวมีลักษณะผมตั้งเปนทรงแหลม 

จีจา ดื้อสวยดุ 

จีจาและดื้อเปนชื่อผูแสดงและชื่อตัวละคร สวนสวยและดุเปนลักษณะของ

ตัวละครที่มีหนาตาสะสวยและลักษณะนิสัยดุ 

 

3.2.2 ชื่อตัวละคร + พฤติกรรมของตัวละคร พบจํานวน 25 ชื่อ เชน 

คริตกะจา บาสุด...สุด 

คริตและจาเปนชื่อผูแสดงนําภาพยนตร ซึ่งมีพฤติกรรมบาสุด...สุด เพราะ

วิญญาณของตัวละครทั้งสองคนสลับรางกัน จึงตองรวมมือกันแกไขปญหาที่เกิดขึ้น 

ลุงบุญมีระลึกชาต ิ

ลุงบุญมีเปนชื่อตัวละครในภาพยนตร ซึ่งมีพฤติกรรมระลึกชาติได 

เนื่องจากลมปวยและจะมีชีวิตอยู ไดอีกไมนาน จึงเริ่มเห็นภาพในอดีตชาติ  และเชื่อวา 

ความเจ็บปวยที่เกิดขึ้นอาจเกี่ยวกับกรรมที่ตนเองเคยทําเอาไว 

สม แบงค มือใหมหัดขาย 

สมและแบงคเปนชื่อผูแสดงนําและชื่อตัวละครในภาพยนตร ซึ่งมี

พฤติกรรมเปนมือใหมหัดขาย เพราะแบงคประกอบอาชีพขายยา และสมประกอบอาชีพขายบริการ 

ชื่อชอบ ชวนหาเรื่อง 

ชอบเปนชื่อตัวละครในภาพยนตร ซึ่งมีพฤติกรรมชวนหาเรื่องคน เพราะ

ตองพิสูจนรักแทโดยการหาเรื่องคนไปเรื่อยๆใหครบ 7 วันเพื่อใหวาที่พอตายอมยกลูกสาวให 
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3.2.3 ชื่อตัวละคร + สถานที ่พบจํานวน 1 ชื่อ ไดแก 

แหยม ยโสธร 

แหยมเปนชื่อตัวละครในภาพยนตร และเปนคนจังหวัดยโสธรซึ่งเปน

สถานที่ที่เปนฉากในภาพยนตร 

 

3.2.4 ชื่อตัวละคร + วัตถ ุพบจํานวน 1 ชื่อ ไดแก 

สาระแนสิบลอ 

สาระแนเปนชื่อกลุมที่มีผูดําเนินรายการ 3 คน จัดรายการชื่อสาระแนโชว 

ไดแก วิลลี่ แมคอินทอช, นาคร ศิลาชัย และเกียรติศักดิ์ อุดมนาคซึ่งทั้ง 3 คนเปนผูอํานวยการสราง

และผูแสดงในภาพยนตรจึงนําชื่อสาระแนมาใชในชื่อภาพยนตร สวนสิบลอเปนพาหนะที่ใช 

ดําเนินเรื่องในภาพยนตร 

 

3.2.5 ชื่อตัวละคร + ประเภทของภาพยนตร พบจํานวน 1 ชื่อ ไดแก 

ปงปอนด ดิ แอนิเมชั่น 

ปงปอนดเปนชื่อตัวละครในภาพยนตรที่สรางมาจากหนังสือการตูน สวน

แอนิเมชั่นเปนประเภทของภาพยนตรแอนิเมชั่นที่ใชคอมพิวเตอรกราฟกสรางภาพเคลื่อนไหว  

ไมไดใชคนแสดงจริง 

 

3.2.6 ชื่อตัวละคร + ตัวเลข พบจํานวน 4 ชื่อ ไดแก 

กานกลวย 2 

กานกลวยเปนชื่อตัวละครที่ เปนชางของสมเด็จพระนเรศวร สวน 

เลข 2 เปนจํานวนภาคของภาพยนตรซึ่งเปนภาคที่ 2 

บุปผาราตรี เฟส 2 

บุปผาราตรี เปนชื่อตัวละครที่ เปนผีในภาพยนตร  สวนเฟส 2 เปน 

จํานวนภาคของภาพยนตรซึ่งเปนภาคที่ 2 
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บุปผาราตรี 3.1 

บุปผาราตรีเปนชื่อตัวละครที่ เปนผีในภาพยนตร สวนเลข 3.1 เปน 

จํานวนภาคของภาพยนตรซึ่งเปนภาคที่ 3.1 

บุปผาราตรี 3.2 

บุปผาราตรีเปนชื่อตัวละครที่ เปนผีในภาพยนตร สวนเลข 3.2 เปน 

จํานวนภาคของภาพยนตรซึ่งเปนภาคที่ 3.2 

 

3.2.7 ชื่อตัวละคร + เหตุการณ พบจํานวน 1 ชื่อ ไดแก 

หนู กันภัย ศึกมหายันต ยิงกันสนั่นจอ 

หนู กันภัยเปนชื่อตัวละครที่มีชื่อเสียงโดงดังดานการสักยันตใหผูคน 

แคลวคลาดปลอดภัยจากเหตุราย สวนศึกมหายันต ยิงกันสนั่นจอเปนเหตุการณการตอสูที่เกิดขึ้น

ในภาพยนตร 

 

3.2.8 ลักษณะของตัวละคร + พฤติกรรมของตัวละคร พบจํานวน 30 ชื่อ เชน 

ผีเลี้ยงลูกคน 

ผีเปนลักษณะของตัวละครที่เปนผีในภาพยนตร สวนเลี้ยงลูกคนเปน

พฤติกรรมของตัวละครที่ตองรับภาระเลี้ยงดูหลานแทนพี่ชาย จนเสียชีวิตไปแลวก็ยังคงเปนหวง

หลานจึงกลับมาดูแลหลานโดยที่ไมมีใครรูวาตนเองเสียชีวิตไปแลว 

เขี้ยวอาฆาต 

เขี้ยวเปนลักษณะฟนแหลมคมของตัวละครที่เปนวิญญาณงูเจาที่ สวน

อาฆาตเปนพฤติกรรมของตัวละครงูที่มีความโกรธแคน เนื่องจากถูกฆาตายเพื่อนําพื้นที่ที่งู 

อาศัยอยูไปสรางหอพัก ทุกคนที่อยูในหอพักจึงตองเผชิญกับความอาฆาตของงูเจาที่ 

ฟอรมาลีน แมน รักเธอเทาฟา 

ฟอรมาลีนแมนเปนลักษณะของตัวละครที่ประสบอุบัติเหตุตายไปแลว  

แตก็ฟนขึ้นมาไดเพราะยังเปนหวงวงดนตรี จึงตองคอยฉีดน้ํายาฟอรมาลีนเพื่อไมใหรางของตนเอง 

เนาเปอย สวนรักเธอเทาฟาเปนพฤติกรรมของตัวละครที่รักเพลงลูกทุงและวงดนตรีของตนเอง 
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3.2.9 ลักษณะของตัวละคร + บทบาทของตัวละคร พบจํานวน 1 ชื่อ ไดแก 

ชางเพื่อนแกว 

ชางเปนลักษณะของตัวละครที่เปนชาง สวนเพื่อนแกวเปนบทบาทของ 

ตัวละครเด็กชายและชางที่เปนเพื่อนรักกัน 

 

3.2.10 ลักษณะของตัวละคร + สถานที ่พบจํานวน 5 ชื่อ เชน 

ผีชองแอร 

ผีเปนลักษณะของตัวละครในภาพยนตร สวนชองแอรเปนสถานที่ที ่

ตัวละครผีสิงสถิตอยู เนื่องจากถูกฆาตกรรมแลวนําหัวไปซอนไวบนชองแอร 

โกหลังวัง  

โกเปนลักษณะนิสัยของตัวละครที่เปนกลุมวัยรุนเลือดรอน สวนหลังวัง

เปนสถานที่บริ เวณวังบูรพาภิรมยที่ เปนฉากในภาพยนตร และเปนสถานที่ที่วัยรุนมักจะ 

มารวมตัวกันในอดีต 

 

3.2.11 ลักษณะของตัวละคร + ตัวเลข พบจํานวน 6 ชื่อ เชน 

ศพเด็ก 2002 

ศ พ เ ด็ ก เ ป น ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ตั ว ล ะ ค ร ที่ เ ป น ศ พ เ ด็ ก ท า ร ก จ า ก 

การทําแทงเถื่อน และถูกนํามาทิ้งไวในโกดังเก็บศพ สวนเลข 2002 เปนจํานวนของศพเด็กทั้งหมด 

บอดี้ ศพ#19 

บอดี้ ศพเปนลักษณะของตัวละครที่เปนศพ สวนเลข #19 เปนตูเก็บศพ

หมายเลข 19 ในโรงพยาบาล 

ผีหัวขาด 2 

ผีหัวขาดเปนลักษณะของตัวละครผีในภาพยนตร ซึ่งถูกสะกดวิญญาณ

ไวดวยมีดลงอาคมและแยกหัวกับรางไวคนละที่ โดยนําหัวใสไวในโถโบราณและนํารางไปไวใน 

ปาชา สวนเลข 2 เปนจํานวนภาคของภาพยนตรซึ่งเปนภาคที่ 2 
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3.2.12 ลักษณะของตัวละคร + ชวงเวลา พบจํานวน 3 ชื่อ ไดแก 

อรหันตซัมเมอร 

อรหันตเปนลักษณะของตัวละครที่เปนเณรในภาพยนตร สวนซัมเมอร

เปนชวงเวลาปดเทอมฤดูรอน ซึ่งเปนชวงที่มีการบวชเรียนภาคฤดูรอนของสามเณร 

กระสือวาเลนไทน 

กระสือเปนลักษณะของตัวละครฝายหญิงที่ เปนผีกระสือ สวน 

วาเลนไทนเปนวันแหงความรัก ซึ่งเปนวันที่ตัวละครฝายชายพบรักกับตัวละครฝายหญิง และ 

เปนจุดเริ่มตนของเวรกรรมที่ทั้งคูเคยทํารวมกันมาแตชาติปางกอน 

คนหอนขี้เรื้อน ในคืนเดือนเสี้ยว 

คนหอนขี้เรื้อนเปนลักษณะของตัวละครที่กลายเปนหมาปาขี้เรื้อนใน 

คืนเดือนเสี้ยว ซึ่งเปนชวงเวลาที่เกิดขึน้ในภาพยนตร 

 

3.2.13 พฤติกรรมของตัวละคร + ลักษณะของตัวละคร พบจํานวน 5 ชื่อ เชน 

ลา-ทา-ผี 

ลาและทาเปนพฤติกรรมลบหลูและทาทายวิญญาณของตัวละคร 

กลุมหนึ่งที่เขาไปแขงขันรายการเรียลลิตี้ โชวโดยพวกเขาจะตองใชชีวิตรวมกันในพิพิธภัณฑ

สงครามในประเทศกัมพูชาซึ่งผูชนะที่สามารถอยูไดเปนคนสุดทายจะไดรับเงินรางวัล 5 ลานบาท 

สวนผีเปนลักษณะของวิญญาณที่สิงสถิตอยูในพิพิธภัณฑสงคราม 

เปนชูกับผี 

เปนชูเปนพฤติกรรมที่ลักลอบมีความสัมพันธกับชายชูของตัวละครหญิง

ที่เปนเจาของคฤหาสน สวนผีเปนลักษณะของวิญญาณที่สิงสถิตอยูในคฤหาสน 
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3.2.14 พฤติกรรมของตัวละคร + บทบาทของตัวละคร พบจํานวน 1 ชื่อ ไดแก 

โกยเถอะโยม 

โกยเถอะเปนพฤติกรรมของตัวละครที่ชวนกันวิ่งหนีผี เด็กเรรอน 

ที่ตองการตามหาพอซึ่งไมเคยพบหนากันมากอน สวนโยมเปนบทบาทของตัวละครที่บงบอกวา 

ผูพูดเปนพระซึ่งเปนเจาอาวาสวัดที่ชาวบานมารวมตัวกันเพื่อขอใหปราบผี 

 

3.2.15 พฤติกรรมของตัวละคร + เพศ พบจํานวน 2 ชื่อ ไดแก 

ปลนนะยะ 

ปลนเปนพฤติกรรมของตัวละครที่เปนกลุมโจรที่ตองการปลนเงินจาก

ธนาคาร เพื่อนําไปเติมเต็มชีวิตของตนเองสวนนะยะเปนคําที่บงบอกเพศของตัวละครที่เปน 

เพศท่ีสาม 

โกยเถอะเกย 

โกยเถอะเปนพฤติกรรมของตัวละครที่ชวนกันวิ่งหนีผีที่สิงอยู ใน

ปมน้ํามัน สวนเกยเปนเพศภาวะของตัวละคร 

  

3.2.16 พฤติกรรมของตัวละคร + ตัวเลข พบจํานวน 1 ชื่อ ไดแก 

ลองของ 2 

ลองของเปนพฤติกรรมของตัวละครที่โดนทําของใส และพยายามที่จะ

เอาของออกจากตัวโดยการกินเนื้อสดๆ ของผูที่ทําของใส สวนเลข 2 เปนจํานวนภาคของ

ภาพยนตรซึ่งเปนภาคที่ 2 

 

3.2.17 บทบาทของตัวละคร + ชื่อตัวละคร พบจํานวน 3 ชื่อ ไดแก 

พลเมืองจูหลิง 

พลเมืองเปนบทบาทการเปนประชาชนของตัวละคร สวนจูหลิงเปน 

ชื่อตัวละครจูหลิง ปงกันมูล ครูสอนศิลปะที่ถูกกลุมผูกอความไมสงบฆาตายในจังหวัดนราธิวาส 
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ทหารเสือพระเจาตาก 

ท ห า ร เ สื อ เ ป น บ ท บ า ท ข อ ง ตั ว ล ะ ค ร ที่ เ ป น ท ห า ร ที่ ร ว ม ร บ กั บ 

พระเจาตากสินมหาสิน ซึ่งตอมาไดรับการแตงตั้งเปนพระยาสีหราชเดโช ผูครองเมืองพิชัย หรือ 

พระยาพิชัยดาบหัก สวนพระเจาตากเปนชื่อตัวละครพระเจาตากสินมหาราชที่เปนผูกอบกูเอกราช

ของไทยกลับคืนมาจากพมา 

หลวงพี่เทง 

หลวงพี่เปนบทบาทของตัวละครเอกที่เปนพระ สวนเทงเปนชื่อของ 

ผูแสดงนําและชื่อของตัวละครซึ่งเปนอดีตนักเลงที่กลับใจมาบวชเปนพระ 

 

3.2.18 บทบาทของตัวละคร + ลักษณะของตัวละคร พบจํานวน 4 ชื่อ เชน 

สะใภบรื๋อ..ออ 

สะใภเปนบทบาทของตัวละครที่แตงงานและยายเขาไปอยูในบานสามี 

สวนบรื๋อ..ออเปนลักษณะของตัวละครสะใภที่ถูกกลั่นแกลงจนตกบันไดคอหักตาย และกลายเปนผี

กลับมาลางแคนคนที่ฆาตนเอง 

โยมผีพอ 

โยมพอเปนบทบาทของตัวละครที่บงบอกวาผูเรียกเปนเณรและผูถูก

เรียกเปนพอ ผีเปนลักษณะของตัวละครผีที่มาขอใหลูกชายที่บวชเปนเณรชวยตามหาภรรยาให 

เพราะตองการใหภรรยายกโทษและอโหสิกรรมใหกับตนเอง 

 

3.2.19 บทบาทของตัวละคร + พฤติกรรมของตัวละคร พบจํานวน 5 ชื่อ เชน 

ลูกตลกตกไมไกลตน 

ลูกตลกเปนบทบาทของผูแสดงที่มีพอหรือแมเปนนักแสดงตลก สวน 

ตกไมไกลตนเปนพฤติกรรมของผูแสดงที่มีความสามารถคลายพอหรือแม 

เพื่อนรวมหอง...ตองแอบรัก? 

เพื่อนรวมหองเปนบทบาทของตัวละคร 4 คนที่เปนอาศัยอยูดวยกันและ

เปนสมาชิกวงดนตรีเดียวกัน สวนตองแอบรักเปนพฤติกรรมของตัวละครที่แอบรักเพื่อนรวมหอง 
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3.2.20 บทบาทของตัวละคร + เพศ พบจํานวน 2 ชื่อ ไดแก 

น.ช. นักโทษชาย 

น. คือ นักโทษซึ่งเปนบทบาทของตัวละครที่เปนนักโทษถูกคุมขังดวย

ขอหาฆาคนตายโดยประมาท สวน ช. คือ ชายซึ่งเปนคําที่บงบอกเพศของตัวละคร 

แฟนผมเปนผูชาย 

แฟนเปนบทบาทของตัวละคร 2 คนที่เปนคูรักกัน สวนผมเปนผูชายเปน

เพศของตัวละครซึ่งเปนเด็กหนุมที่ยายเขามาเรียนในกรุงเทพ และไดรูจักกับเด็กหนุมอีกคนหนึ่ง 

จนกระทั่งทั้งคูรูสึกผูกพันและรักกัน 

 

3.2.21 บทบาทของตัวละคร + สถานที ่พบจํานวน 2 ชื่อ ไดแก 

ครูบานนอก บานหนองฮีใหญ 

ครูบานนอกเปนบทบาทของตัวละครของตัวละครในภาพยนตรที่มี

อาชีพครูและเลือกยายไปบรรจุที่โรงเรียนบานหนองฮีใหญซึ่งอยูในชนบท สวนบานหนองฮีใหญ

เปนชื่อหมูบานที่เปนฉากในภาพยนตร 

ซามูไร อโยธยา 

ซามูไรเปนบทบาทของตัวละครในภาพยนตรที่เปนซามูไรชาวญี่ปุนซึ่ง

มาตั้งรกรากอยูที่หมูบานญี่ปุนในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สวนอโยธยาเปนสถานที่ที่เปน

ฉากในภาพยนตร 

 

3.2.22 บทบาทของตัวละคร + วัตถ ุพบจํานวน 1 ชื่อ ไดแก 

เจาสาวผัดไทย 

เจาสาวเปนบทบาทของตัวละครที่พลั้งปากประกาศวาจะแตงงานกับ

ใครก็ไดที่กินผัดไทยของตนเองนาน 100 วันติดตอกัน สวนผัดไทยเปนอาหารที่ตัวละครทําขายใน

ภาพยนตร 
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3.2.23 เพศ + พฤติกรรมของตัวละคร พบจํานวน 5 ชื่อ เชน 

แตวเตะตีนระเบิด 

แตวเปนคําสแลงที่สื่อถึงเพศภาวะของตัวละครในภาพยนตรที่เปน 

เพศท่ีสาม สวนเตะตีนระเบิดเปนพฤติกรรมของตัวละครที่เปนทีมฟุตบอล 

แกงคชะนีกับอีแอบ 

แกงคชะนีเปนคําสแลงบงบอกเพศที่หมายถึงกลุมผูหญิง สวนอีแอบเปน

พฤติกรรมของตัวละครผูชายที่มีภาวะเบี่ยงเบนทางเพศแตเก็บซอนไว 

 

3.2.24 เพศ + ตัวเลข พบจํานวน 1 ชื่อ ไดแก 

สตรีเหล็ก 2 

สตรีเหล็กเปนคําสแลงที่สื่อถึงเพศภาวะของตัวละครในภาพยนตรที่เปน

เพศที่สามซึ่งในภาพยนตรเปนทีมนักกีฬาวอลเลยบอล สวนเลข 2 เปนจํานวนภาคของภาพยนตร

ซึ่งเปนภาคที่ 2 

 

3.2.25 วัย + ลักษณะของตัวละคร พบจํานวน 1 ชื่อ ไดแก 

อนุบาลเด็กโขง 

อนุบาลเปนชวงอายุของตัวละครในภาพยนตรที่อยูในวัยอนุบาล สวน

เด็กโขงเปนลักษณะของตัวละครที่มีรูปรางสูงใหญเกินกวาเด็กวัยอนุบาลทั่วไป 

 

3.2.26 วัย + พฤติกรรมของตัวละคร พบจํานวน 1 ชื่อ ไดแก 

โคลิค เด็กเห็นผี 

เด็กเปนวัยของตัวละครที่เปนเด็กทารก สวนโคลิคเห็นผีเปนพฤติกรรม

ของเด็กทารกที่มักจะรองไหอยางรุนแรงโดยไมสามารถหาสาเหตุและวิธีรักษาได 
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3.2.27 วัย + เพศ พบจํานวน 1 ชื่อ ไดแก 

บิ๊กบอย 

บิ๊กเปนคําที่บงบอกวัยของตัวละครที่มีอายุมาก สวนบอยเปนคําที่ 

บงบอกเพศของตัวละครวาเปนเพศชาย 

 

3.2.28 วัย + สถานที่ พบจํานวน 1 ชื่อ ไดแก 

เด็กโต 

เด็กเปนชวงวัยของตัวละคร สวนโต เปนชื่อโรงเรียนบานแม โต  

โรงเรียนประจําของชาวเขาในอําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม ซึ่งเปนฉากในภาพยนตร 

 

3.2.29 วัย + เหตุการณ พบจํานวน 1 ชื่อ ไดแก 

ม.3 ป 4 เรารักนาย 

ม .3  ป  4 เปนช ว ง วั ยของ ตั วละ ครพี่ น อ ง  2  คนที่ เ ป นนั ก เ รี ย น 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และนักศึกษาชั้นปที่ 4 สวนเรารักนายเปนเรื่องราวที่ทั้งคูไดพบรักกับผูหญิง  

2 คนที่เปนพี่นองกัน 

 

3.2.30 ชาติพันธุ + พฤติกรรมของตัวละคร พบจํานวน 2 ชื่อ ไดแก 

อาขา ผูนารัก 

อาขาเปนชาติพันธุของตัวละครที่เปนชาวเขาเผาอาขา สวนผูนารักเปน

พฤติกรรมของตัวละครที่ทําใหคนในหมูบานซาบซึ้ง โดยมีรายการบานนอกทีวีเปนสื่อกลาง 

คนไททิ้งแผนดิน 

คนไทเปนชาติพันธุของกลุมคนไทที่อาศัยอยูทางตอนใตประเทศ

มองโกเลียสวนทิ้งแผนดินเปนพฤติกรรมของกลุมคนไทที่ตองพลัดถิ่นทิ้งบานเมือง เพื่อตอสูกับ 

การรุกรานของกลุมชนฮาน 
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3.2.31 สถานที่ + เหตุการณ พบจํานวน 4 ชื่อ เชน 

ตะลุมพุก มหาวาตภัยลางแผนดิน 

แหลมตะ ลุม พุก เปนสถานที่ ที่ เ ปนฉากในภ าพ ยนตร ตั้ ง อยู ใน 

จังหวัดนครศรีธรรมราช สวนมหาวาตภัยลางแผนดินเปนเหตุการณในภาพยนตรที่สรางจาก 

เหตุวาตภัยที่เกิดขึ้นจริงที่แหลมตะลุมพุก 

ปาย อิน เลิฟ 

ปายเปนสถานที่ที่ เปนฉากในภาพยนตร ตั้งอยูทางตอนเหนือของ 

จังหวัดแมฮองสอน สวนอิน เลิฟหมายถึงกําลังมีความรัก ซึ่งในภาพยนตรเปนเรื่องราวเกี่ยวกับ

ความรักของกลุมนักศึกษาที่ตองเดินทางไปถายทําภาพยนตรสั้นที่ปาย 

 

3.2.32 วัตถุ + พฤติกรรมของตัวละคร พบจํานวน 4 ชื่อ เชน 

เดอะเลตเตอร เขียนเปนสงตาย 

เดอะเลตเตอรเปนสิ่งของในภาพยนตรที่เปนจดหมายลูกโซปริศนา สวน

เขียนเปนสงตายเปนพฤติกรรมของตัวละครที่ถูกขอความในจดหมายขูวาผูที่ไดรับจดหมาย 

จะตองตาย หากอยากมีชีวิตรอดตองสงตอจดหมายแหงความตายฉบับนี้ไปใหคนที่ตนเอง 

โกรธแคนอีก 29 คน 

โลงตอตาย  

โลงเปนสิ่งของในภาพยนตรที่ตัวละครใชทําพิธีสะเดาะเคราะห สวน 

ตอตายเปนพฤติกรรมของตัวละครที่เขารวมพิธีนอนโลงสะเดาะเคราะห เพื่อตอชีวิตใหกับตนเอง

หรือคนที่รัก 

 

3.2.33 วัตถุ + บทบาทของตัวละคร พบจํานวน 1 ชื่อ ไดแก 

ปนใหญจอมสลัด 

ปนใหญเปนอาวุธในภาพยนตรท่ีนักประดิษฐชาวจีนนําไปถวายรายาฮีเจา

เพื่อใชปองกันบานเมือง สวนจอมสลัดเปนบทบาทของตัวละครซึ่งเปนกลุมโจรสลัดที่ซุมโจมตีเพื่อ

ชิงปนใหญมาเปนของตนเอง 
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3.2.34 วัตถุ + เหตุการณ พบจํานวน 1 ชื่อ ไดแก 

ชิป / หาย 

ชิปเปนวัตถุในภาพยนตร สวนหายเปนเหตุการณที่ชิปหายไป ตัวละคร

ทั้งหมดจึงตองชวยกันหาชิปกลับคืนมา 

 

3.2.35 ตัวเลข + พฤติกรรมของตัวละคร พบจํานวน 1 ชื่อ ไดแก 

999-9999 ตอ - ติด - ตาย 

999-9999 เปนหมายเลขโทรศัพทมรณะในภาพยนตร สวนตอ - ติด – 

ตายเปนพฤติกรรมของตัวละครที่โทรศัพทไปที่เบอรมรณะชวงเวลาหลังเที่ยงคืนเพื่อขอสิ่งที่ตน

ปรารถนา แตเพื่อใหไดสิ่งที่ตนเองตองการกลับตองแลกดวยความตาย 

 

3.2.36 ตัวเลข + สถานที่ พบจํานวน 1 ชื่อ ไดแก 

9 วัด 

9 เปนจํานวนของวัด 9 แหง ซึ่งเปนสถานที่ที่ตัวละครตองเดินทาง 

ไปทําบุญใหครบทั้ง 9 วัดเพื่อสะเดาะเคราะห 

 

3.2.37 ชวงเวลา + เหตุการณ พบจํานวน 9 ชื่อ เชน 

14 ตุลา สงครามประชาชน 

14 ตุลาเปนชวงเวลาวันที่ 14 ตุลาคม 2516 ซึ่งเปนวันที่เกิดเหตุการณ

สําคัญในประวัติศาสตรการเมืองไทย สวนสงครามประชาชนเปนเหตุการณที่กลุมนิสิตนักศึกษา

และประชาชนออกมาชุมนุมเพื่อเรียกรองรัฐธรรมนูญ รัฐบาลจึงใชกําลังทหารเขาปราบปราม 

จนทําใหมีผูบาดเจ็บและเสียชีวิตจํานวนมาก 

ปดเทอมใหญ หัวใจวาวุน 

ปดเทอมใหญเปนชวงเวลาที่บงบอกวาเปนชวงปดภาคเรียนฤดูรอนของ

นักเรียนและนักศึกษา สวนหัวใจวาวุนเปนเรื่องราวความรักของตัวละครที่เกิดขึ้นในชวงปดเทอม 
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2022 สึนามิ วันโลกสังหาร 

2022 เปนชวงเวลาป ค.ศ. 2022 สวนสึนามิ วันโลกสังหารเปน

เหตุการณการเกิดสึนามิในภาพยนตร 

 

3.2.38 เหตุการณ + ชื่อตัวละคร พบจํานวน 1 ชื่อ ไดแก 

ความสุขของกะทิ 

กะทิเปนชื่อตัวละครเด็กหญิงที่สูญเสียแมไปดวยโรคราย สวนความสุข

เปนเหตุการณหลังจากสูญเสียแมไป กะทิไดเรียนรูจากสิ่งตางๆ ในลิ้นชักแหงความทรงจําที่แม

เตรียมไวใหกอนเสียชีวิตวาความทุกขจากการสูญเสียมิอาจพรากความสุขจากความรักและ 

ความผูกพันของแมที่มีตอเธอได รวมทั้งความรักและกําลังใจจากคนในครอบครัวที่ชวยเติมเต็ม

ชีวิตใหกะทิรูสึกวาเธอไมไดขาดอะไร และสามารถใชชีวิตตอไปไดเหมือนกับเด็กคนอื่นๆ 

 

3.2.39 เหตุการณ + ลักษณะของตัวละคร พบจํานวน 1 ชื่อ ไดแก 

ตํานานกระสือ 

ตํานานเปนเรื่องราวที่เลาสืบตอกันมา ซึ่งในเรื่องกลาวถึงอาณาจักรขอม 

สวนกระสือเปนลักษณะของตัวละครที่เปนผีกระสือ 

 

3.2.40 เหตุการณ + สถานที่ พบจํานวน 1 ชื่อ ไดแก 

รักแหงสยาม 

รักเปนเรื่องราวความรักที่เลาผานมุมมองของตัวละครเด็กชาย 2 คน 

สวนสยามคือสยามสแควรซึ่งเปนสถานที่ที่เชื่อมโยงเรื่องราวทั้งหมดในภาพยนตร 

 

3.2.41 เหตุการณ + วัตถุ พบจํานวน 1 ชื่อ ไดแก 

มนตรักทรานซิสเตอร 

มนตรักเปนเรื่องราวความรักของตัวละคร 2 คนที่แตงงานกัน โดยม ี

วิทยุทรานซิสเตอรเปนของขวัญแตงงานที่ตัวละครฝายชายซื้อใหตัวละครฝายหญิง 
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3.2.42 เหตุการณ + ตัวเลข พบจํานวน 2 ชื่อ ไดแก 

ขังแปด 

ขังเปนคําที่บงบอกเรื่องราวของภาพยนตรซึ่งเกี่ยวกับกลุมนักโทษหญิง

ที่ถูกคุมขังอยูในคุกทั้งหมดมีพื้นเพและพื้นฐานทางจิตใจที่แตกตางกันแตกลับตองมาใชชีวิต 

อยูรวมกันในคุก สวนแปดเปนหมายเลขของคุกในแดนที่ 8 ซึ่งเปนสถานที่คุมขังนักโทษหญิงใน

ภาพยนตร 

รัก/สาม/เศรา3 

สามเปนจํานวนตัวละครหลัก 3 คนในภาพยนตร สวนรักและเศราเปน

เรื่องราวความรักของตัวละครทั้ง 3 คนที่มีทั้งเรื่องสุขและเรื่องทุกข 

 

3.3 ชื่อภาพยนตรไทยที่มี 3 องคประกอบ 

จากการศึกษาพบชื่อภาพยนตรไทยที่มี 3 องคประกอบจํานวน 9 ชื่อ ดังนี้ 

3.3.1 ชื่อตัวละคร + บทบาทของตัวละคร + พฤติกรรมของตัวละคร พบจํานวน  

1 ชื่อ ไดแก 

ตุกกี้ เจาหญิงขายกบ 

ตุกกี้เปนชื่อตัวละครและชื่อผูแสดงนําในภาพยนตร สวนเจาหญิงเปน

บทบาทของตัวละครที่บังเอิญไดเปนเจาหญิง และขายกบเปนพฤติกรรมของตัวละครที ่

ประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงกบขาย 

 

3.3.2 ชื่อตัวละคร + บทบาทของตัวละคร + เหตุการณ พบจํานวน 1ชื่อ ไดแก 

อหิงสา จิ๊กโกมีกรรม 

อหิงสาเปนชื่อตัวละครที่มีบทบาทเปนจิ๊กโกอันธพาล สวนมีกรรมเปน

เรื่องราวในภาพยนตรที่อหิงสาโดนรังควาญไมหยุดหยอนจากเวรกรรมที่ตามติดตัวไปทุกที่ 

 

___________________________ 
3 เปนภาพยนตรทีม่ี 2 องคประกอบ แตมีโครงสรางแบบ เหตุการณ + ตัวเลข + เหตุการณ 
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3.3.3 ชื่อตัวละคร + สถานที่ + ตัวเลข พบจํานวน 1 ชื่อ ไดแก 

แหยม ยโสธร 2 

แหยมเปนชื่อตัวละครในภาพยนตร และเปนคนจังหวัดยโสธรซึ่งเปน

สถานที่ที่เปนฉากในภาพยนตร สวนเลข 2 เปนจํานวนภาคของภาพยนตรซึ่งเปนภาคที่ 2 

 

3.3.4 ชื่อตัวละคร + เหตุการณ + ลักษณะของตัวละคร พบจํานวน 1 ชื่อ ไดแก 

นาค รักแท/วิญญาณ/ความตาย 

นาคเปนชื่อตัวละครในภาพยนตรที่มีลักษณะเปนวิญญาณ สวนรักแท

และความตายเปนเรื่องราวเกี่ยวกับความรักและความตายของนาค 

 

3.3.5 เพศ+ บทบาทของตัวละคร + ชาติพันธุ พบจํานวน 1 ชื่อ ไดแก 

อีนางเอย เขยฝรั่ง 

อีนางเอยเปนภาษาอีสานที่เปนคําเรียกเพศหญิง สวนเขยเปนบทบาทที ่

ใชเรียกผูชายที่มาแตงงานกับญาติผูหญิงและฝรั่งเปนคําแสดงกลุมชาติพันธุ 

 

3.3.6 เพศ+ ตัวเลข + พฤติกรรมของตัวละคร พบจํานวน 1 ชื่อ ไดแก 

ผูหญิง 5 บาป 

ผูหญิงเปนเพศของตัวละครที่เปนผูหญิงจํานวน 5 คนซึ่งเปนเพื่อนรักกัน 

สวนบาปเปนพฤติกรรมของตัวละครผูหญิงทั้ง 5 คนที่ผลัดกันเลาเรื่องบาปที่ตนเองเคยกระทํา และ

เก็บเงียบไวไมเคยบอกใคร 

 

3.3.7 ชวงเวลา+ พฤติกรรมของตัวละคร + สถานที ่พบจํานวน 1 ชื่อ ไดแก 

คืนบาป พรหมพิราม 

คืนเปนชวงเวลากลางคืนในภาพยนตร สวนบาปเปนพฤติกรรมของ 

ตัวละครซึ่งเปนคนในพื้นที่ที่รวมมือกันขมขืนกระทําชําเราผูหญิง และพรหมพิรามเปนชื่ออําเภอใน

จังหวัดพิษณุโลกที่เปนสถานที่เกิดเหตุในภาพยนตร 
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3.3.8 ชวงเวลา+ ประเภทของภาพยนตร + วัย พบจํานวน 1 ชื่อ ไดแก 

365 วัน ตามติดชีวิตเด็กเอ็นท 

365 วันเปนชวงเวลา 1 ปที่ใชถายทําภาพยนตร สวนตามติดชีวิตเปนคํา 

ที่บงบอกประเภทของภาพยนตรวาเปนภาพยนตรสารคดีที่ เกี่ยวกับเรื่องราวการเตรียมตัว 

สอบเขามหาวิทยาลัยของเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 4 คนซึ่งเปนปแรกที่ใช 

ระบบการสอบแอดมิชชั่นแทนการสอบเอ็นทรานซ 

 

3.3.9 เหตุการณ+ ชื่อตัวละคร + ประเภทของภาพยนตร พบจํานวน 1 ชื่อ ไดแก 

หวานขม Bittersweet BoydPod The Short Film 

หวานขม Bittersweet เปนเรื่องราวความรักในภาพยนตรที่มีทั้งเรื่อง

สมหวังและผิดหวัง สวน BoydPod เปนชื่อนักรองเจาของเพลงที่เปนแรงบันดาลใจใหผูสราง

ภาพยนตรนํามาสรางภาพยนตร และ The Short Film เปนประเภทของภาพยนตรที่แบงเปนเรื่อง

สั้นๆ 13 เรื่อง 

 

3.4 ชื่อภาพยนตรไทยที่มี 4 องคประกอบ 

จากการศึกษาพบชื่อภาพยนตรไทยที่มี 4 องคประกอบจํานวน 3 ชื่อ ดังนี้ 

3.4.1 วัย + ตัวเลข + ชื่อตัวละคร + เหตุการณ พบจํานวน 1 ชื่อ ไดแก 

วัยอลวน 4 ตั้ม-โอ รีเทิรน 

ตั้มและโอเปนชื่อตัวละครในภาพยนตรที่เปนสามีภรรยากัน ทั้งคูมีลูก 2 คน

ที่กําลังอยูในชวงวัยอลวนซึ่งเปนชวงวัยรุน รีเทิรนเปนคําที่บงบอกเรื่องราวการกลับมาสรางอีกครั้ง

ของภาพยนตร เพราะภาพยนตรเรื่องวัยอลวนเปนภาพยนตรไทยที่ไดรับความนิยมมากในอดีต 

และเลข 4 เปนจํานวนภาคของภาพยนตรซึ่งเปนภาคที่ 4  
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3.4.2 เหตุการณ + ชื่อตัวละคร + ตัวเลข + พฤติกรรมของตัวละคร พบจํานวน  

2 ชื่อ ไดแก 

ตํานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 2 ประกาศอิสรภาพ 

ตํานานเปนเรื่องราวที่เลาสืบตอกันมา สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเปน 

ชื่อตัวละครในภาพยนตร ซึ่งถูกพระมหาอุปราชาวางแผนลอบปลงพระชนม เมื่อสมเด็จพระนเรศวร

ทรงทราบเรื่องจึงถือเปนเหตุในการประกาศอิสรภาพ ตัดสัมพันธไมตรีกับหงสาวดี และกวาดตอน

ชาวไทยและชาวมอญกลับคืนพระนคร สวนเลข 2 เปนจํานวนภาคของภาพยนตรซึ่งเปนภาคที่ 2 

ตํานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 3 ยุทธนาว ี

ตํานานเปนเรื่องราวที่เลาสืบตอกันมา สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเปน 

ชื่อตัวละครในภาพยนตรซึ่งมีกิตติศัพทวามีความเกงกลาชนะศึกหลายครั้ง เจากรุงละแวกจึงสง

จารชนชาวจีนมาลอบสืบความที่กรุงศรีอยุธยา แตถูกจับพิรุธไดจนตองตีสําเภาหนีกลับกรุงละแวก  

สมเด็จพระนเรศจึงนําทัพเรือออกตามจนเกิดยุทธนาวีซึ่งเปนการสูรบกันทางน้ํา สวนเลข 3 เปน

จํานวนภาคของภาพยนตรซึ่งเปนภาคที่ 3 

 

3.5 ชื่อภาพยนตรไทยที่มี 5 องคประกอบ 

จากการศึกษาพบชื่อภาพยนตรไทยที่มี 5 องคประกอบจํานวน 1 ชื่อ ดังนี้ 

3.5.1 เหตุการณ + ชื่อตัวละคร + ตัวเลข + บทบาทของตัวละคร + สถานที่ พบ

จํานวน 1 ชื่อ ไดแก 

ตํานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 1 องคประกันหงสา 

ตํานานเปนเรื่องราวที่เลาสืบตอกันมา สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเปน 

ชื่อตัวละครซึ่งมีบทบาทเปนตัวประกันที่ถูกจับไปอยูที่เมืองหงสาวดี สวนเลข 1 เปนจํานวนภาค

ของภาพยนตรซึ่งเปนภาคที่ 1 
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จากการศึกษาองคประกอบทางความหมายของชื่อภาพยนตรไทย สามารถสรุปไดดัง

ตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 องคประกอบทางความหมายของชื่อภาพยนตรไทย 

จํานวนองคประกอบ จํานวนชื่อภาพยนตรไทย 

ชื่อภาพยนตร 1 องคประกอบ 311 

ชื่อภาพยนตร 2 องคประกอบ 146 

ชื่อภาพยนตร 3 องคประกอบ 9 

ชื่อภาพยนตร 4 องคประกอบ 3 

ชื่อภาพยนตร 5 องคประกอบ 1 

รวม 470 

 

จากตารางที่ 3 พบวานิยมตั้งชื่อภาพยนตรไทยที่มี 1 องคประกอบมากที่สุด จํานวน 

311 ชื่อ รองลงมาคือ ชื่อภาพยนตรไทยที่มี 2 องคประกอบ จํานวน 146 ชื่อ และไมนิยมตั้งชื่อ

ภาพยนตรไทยที่มีจํานวนองคประกอบมากเกินไป ไดแก ชื่อภาพยนตรไทยที่มี 5 องคประกอบ พบ

เพียง 1 ชื่อ 

  

4. ความสัมพันธระหวางชื่อภาพยนตรและประเภทของภาพยนตรไทย 

ผูวิจัยแบงประเภทภาพยนตรออกเปน 5 ประเภท ไดแก ภาพยนตรรัก ภาพยนตรตอสู 

ภาพยนตรตลกขบขัน ภาพยนตรลึกลับสยองขวัญและเหนือธรรมชาติ และภาพยนตรชีวิต ซึ่ง

สามารถวิเคราะหไดดังนี ้

4.1 ภาพยนตรรัก คือ ภาพยนตรที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักเปนแกนเรื่อง อาจ

เปนไดทั้งความรักในรูปแบบของคนรัก ครอบครัว หรือเพื่อน จากการศึกษาพบวาภาพยนตรรักมัก

ตั้งชื่อโดยใชคําที่เก่ียวกับความรัก เชน รัก ความรัก ที่รัก แอบรัก หัวใจ จูบ เลิฟ หวาน แคร ดังนี้ 

รักจัง 

ดวยรัก 

ที่รัก 

รัก/สาม/เศรา 

เพราะรักครับผม 

โคตรรักเอ็งเลย 
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ยังไงก็รัก 

รักแหงสยาม 

ณ ขณะรัก 

รักที่รอคอย 

ความรักครั้งสุดทาย 

อยากรัก กร็ักเลย 

ขอบคุณที่รักกัน 

รักสุดทาย ปายหนา 

บางคนแครแครบางคน 

โคเลสเตอรอลทีร่ัก 

เดอะเลตเตอร จดหมายรัก 

แลวรัก...ก็หมุนรอบตัวเรา 

สิ่งเล็กๆ ที่เรียกวา...รัก 

ความจําสั้น แตรักฉันยาว 

ม.3 ป 4 เรารักนาย 

ขอใหรักจงเจริญ 

รักไมจํากัดนิยาม 

อยากไดยินวารักกัน 

รักตะลอน ออน เดอะ บีช 

กอนรัก...หมุนรอบตัวเรา 

บังเอิญ รักไมสิ้นสุด 

เพื่อนรวมหอง...ตองแอบรัก? 

ฝน หวาน อาย จูบ  

เพื่อน...กรูักมึงวะ 

ปาย อิน เลิฟ 

รักจัดหนัก 

ลิขิตรัก ขัดใจแม 

รักมันใหญมาก 

รักนะ 24 ชั่วโมง 

มหัศจรรย...พันธุรัก

 

4.2 ภาพยนตรตอสู คือ ภาพยนตรที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสงคราม การตอสู และการ

เดินทาง ตัวละครเอกมักจะเปนผูที่มีความสามารถ มีทักษะชํานาญในการตอสู  และใช

ความสามารถพิเศษที่มีเอาชนะสถานการณตางๆ ได จากการศึกษาพบวาภาพยนตรตอสูมักตั้งชื่อ

โดยใชคําที่เกี่ยวกับการตอสูหรืออาวุธ เชน สู เดือด ดาบ กังฟู ประจัญบาน ซามูไร ทหาร มือปน 

ศึก ยุทธนาวี เสือ สิงห เจาพอ ชื่อวีรบุรุษหรือวีรสตรี ดังนี ้

อะดรีนาลีน คนเดือดสาด 

คนเดือดเมืองพัทยา 

โคตรสู โคตรโส 

บางกอกกังฟู 

7ประจัญบาน 
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ซามูไร อโยธยา 

ตํานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 3 ยุทธนาวี 

ตํานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4 ศึกนันทบุเรง 

ตํานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 2 ประกาศอิสรภาพ 

ตํานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 1 องคประกันหงสา 

มือปน โลก / พระ / จัน 

มือปนดาวพระเสาร 

ซุมมือปน 

เสือคาบดาบ 

ชุมเสือแดนสิงห ตอน กระตุกติ่งเจาพอ 

เสือภูเขา 

มือปนเกาเจง 

ทหารเสือพระเจาตาก 

สวย ซามูไร 

 

4.3 ภาพยนตรตลกขบขัน คือ ภาพยนตรที่มีเนื้อหาตลกขบขัน ซึ่งบางครั้งอาจ

นําเสนอออกมาในรูปแบบของการลอเลียน หรือเสียดสีสังคม จากการศึกษาพบวาภาพยนตรตลก

ขบขันมักตั้งชื่อโดยใชคําแปลกแหวกแนว เชน จี้ ตลก ฮา ลัลลา แหก แหวก สเลด กิ๊ก เจี๊ยวจาว 

สนุก อี ดังนี้ 

จี้ 

หอแตวแตก แหกกระเจิง 

หอแตวแตก แหวกชิมิ 

สุดเขต...สเลดเปด 

ผูชายลัลลา สูตร 3 จี ซาส ซาสหากิ๊ก 

หลวงพี่เทง 3 รุนฮาเขยาโลก 

หลวงพี่เทง 2 รุนฮาร่ํารวย   
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ฮาศาสตร      

บานฉัน..ตลกไวกอน (พอสอนไว) 

ลูกตลกตกไมไกลตน 

เอก อี เอก เอก แฟนลั้ลลา 

เดอะ กิ๊ก 

จ..เจี๊ยวจาว 

วอ หมาบามหาสนุก 

อเีห็ดสดเผด็จศึก 

อนีางเอย เขยฝรั่ง 

แกงคชะนีกับอแีอบ 

อตีิ๋มตายแน 

 

4.4 ภาพยนตรลึกลับสยองขวัญและเหนือธรรมชาติ คือ ภาพยนตรที่มีเนื้อหา

เกี่ยวกับสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติ หรือผูมีอํานาจเหนือมนุษย ภาพยนตรไทยในปจจุบันนิยมสราง

ภาพยนตรลึกลับสยองขวัญและเหนือธรรมชาติที่เกี่ยวกับตํานาน ความเชื่อ เรื่องในวรรณคดี และ

ภาพยนตรลึกลับสยองขวัญและเหนือธรรมชาติที่แฝงเรื่องตลก จากการศึกษาพบวาภาพยนตร

ลึกลับสยองขวัญมักตั้งชื่อโดยใชคําที่เกี่ยวกับสิ่งเรนลับและความตาย เชน ผี ปศาจ อาถรรพ 

วิญญาณ อาฆาต ศพ หลอก หลอน เฮี้ยน ตาย โลง กรรม เชือด วัด ลองของ สยองขวัญ ดังนี ้

หลอน 

เฮี้ยน 

ตายโหง 

โลงตอตาย 

ตายทั้งกลม 

หกตายทาตาย 

รับนองสยองขวัญ 

วิญญาณ โลก คนตาย 

เดอะเลตเตอร เขียนเปนสงตาย 

6:66 ตายไมไดตาย 

999-9999 ตอ - ติด - ตาย 

ศพไมเงียบ 

บอดี้ ศพ#19 

ผีชองแอร 

หนังผี 

ตอกตราผี 
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ลองของ 

ผีสามบาท 

ผีคนเปน 

โรงแรมผี 

เปนชูกับผี 

อาถรรพแกบนผี 

ผีเลี้ยงลูกคน 

อารมณ อาถรรพ อาฆาต 

ตุกแกผี 

โคลิค เด็กเห็นผี 

ชุมทางรถไฟผี 

สวนสนุกผี 

นาค รักแท วิญญาณความตาย 

เปงมาง กลองผีหนังมนุษย 

คน ผีปศาจ 

ผีจางหนัง อาถรรพปาคําชะโนด 

เวิ้งปศาจ 

เงา กรรมใครกรรมมัน 

เมมโมรี่ รัก หลอน 

ลาง - หลอก - หลอน 

ชัตเตอร กดติดวิญญาณ 

ถอดรหัส วิญญาณ 

โปรแกรมหนา วิญญาณ

อาฆาต   

เชือดกอนชิม 

9 วัด 

คนสั่งผี 

บานผีสิง

 

4.5 ภาพยนตรชีวิต คือ ภาพยนตรที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชีวิตของคนในสังคม เนื้อเรื่อง

มักจะเกี่ยวกับการดิ้นรนเพื่อมีชีวิตรอด หรือการทําความฝนใหเปนความจริง จากการศึกษาพบวา

ภาพยนตรชีวิตมักตั้งชื่อโดยใชคําที่เกี่ยวกับชีวิต หรือเหตุการณภัยพิบัติทางธรรมชาติ เชน ฝน 

ประชาชน วาตภัย เพื่อน ดังนี ้

วิ่งสูฝน 

ตะลุมพุก มหาวาตภัยลางแผนดิน 

14 ตุลา สงครามประชาชน 

ชางเพื่อนแกว 

 
 
 
 



60 
 

 
 

5. สภาพสังคมที่สะทอนจากการตั้งชื่อภาพยนตรไทย 

สภาพสังคม หมายถึง ภาวะของบุคคลจํานวนหนึ่งที่มีความสัมพันธตอเนื่องกันตาม

ระเบียบกฎเกณฑที่สังคมไดกําหนดไว การตั้งชื่อภาพยนตรสามารถบงบอกแนวคิดและความเชื่อ 

ที่สะทอนจากสภาพสังคมได แนวคิดคือความคิดที่มีแนวทางปฏิบัติ สวนความเชื่อคือการยอมรับ

วาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเปนความจริง หรือดํารงอยูจริง โดยอาศัยประสบการณตรง การไตรตรอง หรือ 

การอนุมาน ผูวิจัยแบงการวิเคราะหออกเปน 6 ประเด็น ดังนี ้

5.1 ความเชื่อเกี่ยวกับความรัก 

ความรักเปนความรูสึกผูกพันที่ เกิดขึ้นกับมนุษยและอยูคูกันมาทุกยุคสมัย  

ทั้งความรักระหวางมนุษยดวยกัน ความรักระหวางมนุษยกับสัตว หรือแมกระทั่งความรักระหวาง

มนุษยกับอมนุษยหรือสิ่งไมมีชีวิต ความรักมีหลายรูปแบบ เชน ความรักระหวางบุคคลใน

ครอบครัว ความรักแบบเสนหา ความรักชาติ ความรักชื่อเสียง ความรักศักดิ์ศรี เปนตน ดังนั้น 

อาจกลาวไดวาความรักเปนสิ่งที่เกี่ยวโยงกับแนวคิดและความเชื่อของคนในสังคม คนไทยม ี

ความเชื่อเกี่ยวกับความรักที่สะทอนออกมาจากการต้ังชื่อภาพยนตรดังนี ้

5.1.1 ความเชื่อวาความรักมีทั้งดานสมหวังและผิดหวัง เชน 

เพื่อนรวมหอง...ตองแอบรัก? 

การแอบรักเปนพฤติกรรมที่ตองเก็บซอนความรักเอาไวในใจ ซึ่งใน

ภาพยนตรเปนเรื่องราวของตัวละคร 2 คนที่แอบรักเพื่อนรวมหองพักเดียวกันแตสุดทายแลวก็ตอง

มีทั้งตัวละครที่สุขสมหวังและผิดหวัง 

สิ่งเล็กๆ ที่เรียกวา...รัก 

เมื่อมนุษยมีความรักก็มักจะทําใหคนที่ตนเองชอบหันมาสนใจ ใน

ภาพยนตรสิ่งเล็กๆ ที่เรียกวา...รักเองก็เชนกัน ตัวละครหญิงแอบชอบตัวละครชาย และพยายาม

ทําใหตนเองสวยและเกงขึ้น เพื่อใหตัวละครชายหันมาสนใจ จนกระทั่งทั้งคูสมหวังกันในที่สุด 
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ขอบคุณทีร่ักกัน 

ความรักเปนสิ่งสวยงามและเกิดไดกับคนทุกเพศทุกวัย ภาพยนตรขอบคุณ

ที่ รั กกัน เปนภาพยนตรที่ เ กี่ ยวกับความรักของคนหลากหลายวัย  และหลายรูปแบบ  

ทั้งความรักระหวางพี่นอง ความรักของคูสามีภรรยา และความรักระหวางพอกับลูก 

รัก/สาม/เศรา 

ชื่อภาพยนตรเลนคําจากคําวา รักสามเสา หมายถึงความสัมพันธระหวาง

คน 3 คน ซึ่งสื่อถึงเรื่องราวความรักของตัวละคร 3 คนในภาพยนตรไดชัดเจน เพราะความรักตอง 

มีเพียง 2 คนเทานั้น เมื่อกลายเปน 3 คนจึงตองมีผูผิดหวังในความรัก 

5.1.2 ความเชื่อเกี่ยวกับความรักเหนือธรรมชาติ เชน 

ปาฏิหาริยรักตางพันธุ 

คนไทยเชื่อวานอกจากความรักจะเกิดกับมนุษยแลว ยังสามารถเกิดกับ

อมนุษยไดดวย ดังชื่อภาพยนตรปาฏิหาริยรักตางพันธุ คําวา ปาฏิหาริยหมายถึงสิ่งที่นาอัศจรรย 

สวนตางพันธุหมายถึงตางเชื้อสาย เมื่อนํามารวมกันเปนชื่อภาพยนตรจึงหมายถึงความรัก 

ที่นาอัศจรรยของตัวละครที่ตางเชื้อสายกัน ซึ่งในเรื่องคือคนและครึ่งคนครึ่งงู 

มหัศจรรย...พันธุรัก 

มหัศจรรยหมายถึงสิ่งที่นาพิศวงเหนือธรรมชาติ ในภาพยนตรเปนเรื่องราว

ของตัวละครชายที่เพิ่งอกหักและไดรับพรวิเศษใหสามารถอานความคิดของคนไดจนกวาจะไดพบ

รักแท 

 

5.2 ความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาและสิ่งเหนือธรรมชาติ 

ศาสนาและสิ่งเหนือธรรมชาติเปนสิ่งที่อยูคูกับคนไทยมานาน คนไทยสวนใหญ

นับถือศาสนาพุทธและมีพิธีกรรมที่เกี่ยวกับศาสนามากมาย เชน การตักบาตร สวดมนตร รวมทั้ง

พิธีกรรมตางๆ ที่เชื่อมโยงกับสิ่งเหนือธรรมชาติดวย คนไทยมีความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาและ 

สิ่งเหนือธรรมชาติที่สะทอนออกมาจากการตั้งชื่อภาพยนตรดังนี้ 
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5.2.1 ความเชื่อวาวิญญาณมีจิตผูกพันกับสิ่งของที่เคยใชหรือมีสวนเกี่ยวของ เชน 

เปงมางกลองผีหนังมนุษย 

เปงมางเปนเครื่องดนตรีของชาวมอญ มีลักษณะเปนกลองขนาดตางกัน  

7 ลูกผูกเรียงกัน ซึ่งในภาพยนตรเปนเครื่องดนตรีที่ทําจากผิวหนังของคนที่ตายไปแลว ทําให

วิญญาณยังคงสิงสถิตอยูในกลองเปงมาง 

ผีชองแอร 

ภาพยนตรเลาเรื่องราวของหญิงสาวที่ถูกฆาตกรรมแลวนําหัวไปซอนไวบน

ชองแอร วิญญาณของหญิงสาวจึงยังคงสิงสถิตอยูในชองแอร 

 

5.2.2 ความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาและการประกอบพิธีกรรม เชน 

เงา กรรมใครกรรมมัน  

กรรมหมายถึงการกระทํา คนไทยมีความเชื่อตามศาสนาพุทธวาถาทํา 

กรรมดีก็จะไดรับผลดี แตถาทํากรรมไมดีก็จะไดรับผลที่ไมดีตอบแทน 

อาถรรพแกบนผี 

คนไ ทยมีความ เชื่ อว าสิ่ ง เหนื อธรรม ช าติสาม ารถดลบันดาลให 

ความปรารถนาของตนเองเปนจริงได การบนบานจึงเปนการทําสัญญากับสิ่งเหนือธรรมชาติโดย 

จะมีขอแลกเปลี่ยนหลังจากที่คําขอบรรลุผล  

9 วัด 

คนไทยผูกพันกับวัดมาตั้งแตเกิดจนกระทั่งเสียชีวิต นอกจากวัดจะเปน

สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาแลว วัดยังเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยดวย เมื่อมี

เรื่องไมสบายคนไทยก็จะนึกถึงการเขาวัดเพื่อทําบุญ สวดมนตร ปลอยนกปลอยปลา ดังจะเห็นได

จากชื่อภาพยนตร 9 วัดที่ตัวละครเอกตองการเดินทางไปทําบุญตามวัดตางๆ ใหครบ 9 วัดเพื่อเปน

การสะเดาะเคราะห 
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คนเลนของ 

คนไทยมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องไสยศาสตรมาตั้งแตสมัยโบราณ ซึ่ง 

ไสยศาสตรจะเกี่ยวเนื่องกับคาถาอาคมและสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติ โดยมักจะเรียกผูที่ทําคุณไสยวา

เลนของ และเรียกผูที่ถูกทําคุณไสยใสวาโดนของ 

 

5.2.3 ความเชื่อวาสิ่งเหนือธรรมชาติสามารถนําไปโยงกับความตลกขบขันได เชน 

ผีตุมต๋ิม 

ตุมติ๋มเปนคําที่บงบอกถึงคนที่มีลักษณะนุมนิ่มคลายผูหญิง ซึ่ งใน

ภาพยนตรหมายถึงผีซึ่งเปนเพศที่สามที่ไปสิงรางนักฟุตบอลชาย และมีพฤติกรรมที่ทําให

ภาพยนตรกลายเปนเรื่องตลกขบขัน 

กระสือฟดปอบ 

กระสือและปอบเปนภูตผีที่มีมาตั้งแตสมัยโบราณ ซึ่งทั้งกระสือและปอบมี

ลักษณะเหมือนกับมนุษยท่ัวไป ในอดีตมนุษยมักจะเกรงกลัวภูตผี แตในภาพยนตรกลับนําภูตผีมา

ดําเนินเรื่องใหมีความตลกขบขัน โดยวางเนื้อเรื่องใหกระสือและปอบที่เปนภูตผีมาทะเลาะวิวาท

กันเอง 

 

5.3 แนวคิดเกี่ยวกับการยกยองวีรชน 

วีรชน หมายถึง ผูที่ไดรับยกยองวามีความกลาหาญ แตคนไทยทั่วไปไมได 

ยกยองเฉพาะผูที่มีความกลาหาญเพียงอยางเดียว สวนใหญมักจะยกยองผูกลาที่ประกอบ 

คุณงามความดีวาเปนวีรชน คนไทยมีแนวคิดเกี่ยวกับการยกยองวีรชนที่สะทอนออกมา 

จากการตั้งชื่อภาพยนตรดังนี้ 

ตํานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 1 องคประกันหงสา 

สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเปนบุคคลที่มีอยูจริงในประวัติศาสตรไทย ซึ่ง

เปนผูกอบกูอิสรภาพของไทยจากการเสียกรุงศรีอยุธยา ดังจะเห็นไดจากชื่อภาพยนตรที่นํา 

ชื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมาต้ังชื่อภาพยนตร เพื่อเปนการยกยองคุณงามความดขีองพระองค 
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สุริโยไท 

สมเด็จพระสุริโยไทเปนวีรสตรีของไทยที่ไปออกรบเคียงคูกับพระสวามี 

ภาพยนตรเรื่องสุริโยไทจึงเปนการยกยองวีรกรรมความกลาหาญของพระองค 

 

5.4 แนวคิดเกี่ยวกับการใชสัญลักษณ 

สัญลักษณ หมายถึง สิ่งที่กําหนดขึ้นเพื่อใชแทนความหมายอีกสิ่งหนึ่ง ซึ่งเปน

ความหมายที่สังคมยอมรับและนิยมใชกัน คนไทยมีแนวคิดเกี่ยวกับการใชสัญลักษณที่สะทอน

ออกมาจากการตั้งชื่อภาพยนตรดังนี้ 

5.4.1 แนวคิดเรื่องการใชสัญลักษณแทนความรัก เชน 

ปดเทอมใหญ หัวใจวาวุน 

หัวใจเปนสัญลักษณแทนความรักที่เปนสากล เมื่อมีความรักหัวใจจะเตน

เร็วขึ้น หัวใจวาวุนจึงหมายถึงความรักที่สับสนของวัยรุนในชวงปดเทอมใหญ  

เดอะเลตเตอร จดหมายรัก 

สมัยกอนมนุษยใชจดหมายเปนสารสื่อขอความจากบุคคลหนึ่งไปยังอีก

บุคคลหนึ่ง ดังนั้นจดหมายรักจึงเปรียบเสมือนสัญลักษณที่เปนตัวแทนความรักของตัวละคร 

ฝายชายซึ่งเขียนถึงตัวละครฝายหญิงกอนที่ตนเองจะเสียชีวิต และเปนจดหมายรักที่ทําใหตัวละคร

ฝายหญิงมีกําลังใจที่จะมีชีวิตอยูตอไป 

 

5.4.2 แนวคิดเรื่องการใชสัญลักษณแทนความมีอํานาจ เชน 

ชุมเสือแดนสิงห ตอน กระตุกต่ิงเจาพอ 

เสือและสิงหเปนตัวแทนของสัตวดุราย เขมแข็ง และมีพละกําลังมาก  

จะเห็นไดจากการที่คนไทยนิยมสักรูปเสือหรือสิงหเอาไวที่ตัว เพื่อแสดงถึงความมีอํานาจ กลาหาญ 

และนาเกรงขาม คําวาชุมเสือและแดนสิงหจึงหมายถึงสถานที่ที่มีผูเขมแข็งและมีอํานาจมารวมตัว

กัน 

 

 



65 
 

 
 

เสือคาบดาบ 

ดาบเปนมีดยาวปลายแหลมชนิดหนึ่ง สันแอนปลายงอนเล็กนอย มักใช

เปนอาวุธสําหรับฟนแทงในการตอสูกัน 

ปนใหญจอมสลัด 

ปนใหญเปนอาวุธที่มีอานุภาพรายแรง มักใชเปนอาวุธในการทําสงครามใน

สมัยโบราณ ดังนั้นฝายที่ครอบครองปนใหญจึงเปนฝายที่มีอํานาจเหนือกวา และไดเปรียบ 

ในการทําสงคราม 

 

5.5 แนวคิดเกี่ยวกับเพศที่สาม 

สังคมไทยเปนสังคมที่คอนขางเปดกวางในเรื่องของเพศที่สาม ดังจะเห็นไดจาก

สื่อบันเทิงตางๆ เชน การประกวดความงามของเพศที่สาม นักแสดงที่เปนเพศที่สาม หรือบทบาท

ของตัวละครที่ เปนเพศที่สาม คนไทยมีแนวคิดเกี่ยวกับการเพศที่สามที่สะทอนออกมา 

จากการตั้งชื่อภาพยนตรดังนี้ 

หอแตวแตก 

แตวเปนคําที่สื่อถึงเพศที่สาม ในภาพยนตรคือเจาของหอพักชาย ผูตั้งชื่อ

ภาพยนตรจึงนําคําที่สื่อถึงเพศภาวะของตัวละครมาต้ังชื่อภาพยนตร 

แกงคชะนีกับอีแอบ 

ชะนีคือคําที่ เพศที่สามใช เรียกผูหญิง อีแอบคือคําที่ผูหญิงใช เรียก 

เพศที่สามที่ชอบเพศเดียวกัน แตแอบซอนพฤติกรรมเอาไว ผูตั้งชื่อภาพยนตรจึงนําคําที่สื่อถึง 

เพศภาวะของตัวละครมาต้ังชื่อภาพยนตร 

ปลนนะยะ 

นะยะเปนคําลงทายประโยคของเพศที่สาม จากชื่อภาพยนตรแสดงถึง

พฤติกรรมของตัวละครที่ออกปลน และมีคําวานะยะตอทายประโยค บงบอกวากลุมโจรเปน 

เพศท่ีสาม 
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แตวเตะตีนระเบิด 

แตวเปนคําแสลงที่บงบอกถึงเพศที่สาม สวนเตะตีนระเบิดคือลักษณะของ

ตัวละครที่มีฝเทาหนัก ซึ่งในภาพยนตรคือนักฟุตบอล 

 

5.6 แนวคิดเกี่ยวกับการดําเนินชีวิต 

มนุษยจําเปนตองมีแรงผลักดันในการดําเนินชีวิต การตั้งความฝนไวเปน

เปาหมายจึงเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหมนุษยมีความพยายามเพื่อไปใหถึงจุดหมาย เพราะความฝน 

จะชวยเปนแรงผลักดันในการดําเนินชีวิต ซึ่งคนไทยมีแนวคิดเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตที่สะทอน

ออกมาจากการตั้งชื่อภาพยนตรดังนี้ 

5.6.1 แนวคิดเรื่องการใชความฝนเปนแรงผลักดันในการดําเนินชีวิต เชน 

วิ่งสูฝน 

ภาพยนตรวิ่งสูฝนเปนเรื่องราวของตัวละครที่มีความฝนอยากเลนดนตรี 

และพยายามทําใหความฝนนั้นเปนจริง โดยใชความฝนเปนแรงผลักดันในการดําเนินชีวิตใหมี

ความมุงมั่นและพยายามที่จะทําใหความฝนของตนประสบผลสําเร็จ 

 

5.6.2 แนวคิดเรื่องการใชเหตุการณที่เกิดขึ้นจริงมาเปนเรื่องเตือนใจในการดําเนิน

ชีวิต เชน 

ตะลุมพุก มหาวาตภัยลางแผนดิน 

ภาพยนตรตะลุมพุก มหาวาตภัยลางแผนดินเปนภาพยนตรที่สรางจาก

เหตุการณวาตภัยที่เกิดขึ้นจริงที่แหลมตะลุมพุก จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนแนวคิดที่ใชเหตุการณ

ที่เกิดขึ้นจริงมาเปนเรื่องเตือนใจในการดําเนินชีวิต 

14 ตุลา สงครามประชาชน 

ภาพยนตร 14 ตุลา สงครามประชาชนเปนภาพยนตรที่สรางจากเหตุการณ

ที่ เกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตรการเมืองของไทยเปนแนวคิดที่ ใช เหตุการณที่ เกิดขึ้นจริง 

มาเปนเรื่องเตือนใจ เพื่อเปนอุทาหรณใหผูชมไดคิดวิเคราะหและนําไปประยุกตใชในชีวิต 
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จากผลการวิเคราะหการตั้งชื่อภาพยนตรไทยสามารถสรุปไดดังนี้ จํานวนพยางค 

ในการตั้งชื่อภาพยนตร พบวาภาพยนตรไทยนิยมตั้งชื่อภาพยนตรที่มีจํานวน 3 พยางคมากที่สุด 

และและไมนิยมตั้งชื่อภาพยนตรไทยที่มีจํานวนพยางคมากเกินไป โครงสรางทางภาษาของ 

ชื่อภาพยนตรพบวาภาพยนตรไทยนิยมตั้งชื่อโดยใชโครงสรางระดับวลีมากที่สุด และไมนิยมตั้งชื่อ

ภาพยนตรโดยใชโครงสรางระดับประโยค ดานองคประกอบทางความหมายของชื่อภาพยนตร

พบวาภาพยนตรไทยนิยมตั้งชื่อภาพยนตรที่มีองคประกอบจํานวน 1 องคประกอบมากที่สุด และ

ไมนิยมตั้งชื่อภาพยนตรที่มีจํานวนองคประกอบมาก สวนความสัมพันธระหวางชื่อภาพยนตรและ

ประเภทของภาพยนตรพบวาภาพยนตรไทยนิยมใชคําที่มีความสัมพันธระหวางชื่อภาพยนตรและ

ประเภทของภาพยนตร และนิยมใชคําแปลกแหวกแนวตั้งชื่อภาพยนตรตลกขบขัน นอกจากนั้น

สภาพสังคมไทยที่สะทอนถึงแนวคิดและความเชื่อจากการตั้งชื่อภาพยนตรไทยพบความเชื่อ

เกี่ยวกับความรัก ความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาและสิ่งเหนือธรรมชาติแนวคิดเกี่ยวกับการยกยองวีรชน 

แนวคิดเกี่ยวกับการใชสัญลักษณ แนวคิดเกี่ยวกับเพศที่สามและแนวคิดเกี่ยวกับการดําเนินชีวิต 

ในบทตอไปผูวิจัยจะกลาวถึงการตั้งชื่อภาพยนตรจีน 
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บทที่ 3 

การตั้งชื่อภาพยนตรจีน 

 

จากการศึกษาขอมูลชื่อภาพยนตรจีนตั้งแต พ.ศ.2544 – 2554 จํานวน 535 ชื่อ  

พบความนาสนใจเกี่ยวกับการตั้งชื่อภาพยนตรจีน โดยผูวิจัยจะแบงการวิเคราะหออกเปน  

5 ประเด็น ดังนี ้
1. จํานวนพยางคของชื่อภาพยนตรจีน 

2. โครงสรางทางภาษาของชื่อภาพยนตรจีน 

3. องคประกอบทางความหมายของชื่อภาพยนตรจีน 

4. ความสัมพันธระหวางชื่อภาพยนตรและประเภทของภาพยนตรจีน 

5. สภาพสังคมที่สะทอนจากการต้ังชื่อภาพยนตรจีน 

 

1. จํานวนพยางคของชื่อภาพยนตรจีน 

จากการศึกษาจํานวนพยางคของชื่อภาพยนตรจีน พบความนาสนใจดังนี ้

1.1 ชื่อภาพยนตรจีนจํานวน 1 พยางค พบจํานวน 3 ชื่อ ไดแก 

ชื่อภาพยนตรจีน คําอาน(ภาษาจีน)4 คําอาน (ภาษาไทย)5 

东 Dōng ตง 

伞 Sǎn สาน 

暖 Nuǎn หนวน 

 

 

 

 

___________________________ 
4 ผูวิจัยแสดงคาํอานเพื่อใหเห็นจาํนวนพยางค 
5 ผูวิจัยถอดเสยีงอานเปนภาษาไทยใหใกลเคยีงกับเสียงภาษาจีนเดิม เพื่อใหเขาใจงาย 
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1.2 ชื่อภาพยนตรจีนจํานวน 2 พยางค พบจํานวน 112 ชื่อ เชน 

ชื่อภาพยนตรจีน คําอาน(ภาษาจีน) คําอาน (ภาษาไทย) 

七剑 Qī jiàn ชี-เจี้ยน 

老寨 Lǎo zhài เหลา-จาย 

饺子 Jiǎozi เจี่ยว-จึ 

将爱 Jiāng ài เจียง-อาย 

艋舺 Měngjiá เหมิ่ง-เจี๋ย 

制服 Zhìfú จื้อ-ฝู 

青花 Qīnghuā ชิง-ฮวา 

租期 Zū qī จู-ชี 

童眼 Tóng yǎn ถง-เหยี่ยน 

昨天 Zuótiān จั๋ว-เทียน 

血蝉 Xuè chán เซวี่ย-ฉาน 

见鬼 Jiàn guǐ เจี้ยน-กุย 

渺渺 Miǎo Miǎo เหมียว-เหมี่ยว 

如梦 Rú mèng หร-ูเมิ่ง 

手机 Shǒujī โสว-จี 

世界 Shìjiè ซื่อ-เจี้ย 

听说 Tīngshuō ทิง-ซัว 

不散 Bú sàn ปู-ซาน 

无极 Wújí อู-จี๋ 

无用 Wúyòng อู-ยง 

追影 Zhuī yǐng จุย-อิ่ง 

报应 Bàoyìng เปา-อิ้ง 

剑雨 Jiàn yǔ เจี้ยน-อว่ี 

夜车 Yè chē เย-เชอ 

功夫 Gōngfū กง-ฟู 

刮痧 Guāshā กัว-ซา 

路程 Lùchéng ลู-เฉิง 
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ชื่อภาพยนตรจีน คําอาน(ภาษาจีน) คําอาน (ภาษาไทย) 

团圆 Tuányuán ถวน-หยวน 

秘岸 Mì àn มี่-อั้น 

双雄 Shuāng xióng  ซวง-สง 

武侠 Wǔxiá อู-เสีย 

救命 Jiùmìng จิ้ว-มิ่ง 

绿茶 Lǜchá ลวี่-ฉา 

赤壁 Chìbì ชื่อ-ป 

星空 Xīng kōng ซิง-คง 

达达 Dá Dá ตา-ตา 

盲山 Máng shān หมาง-ซาน 

神话 Shénhuà เสิน-ฮวา 

跟踪 Gēnzōng เกิน-จง 

刺青 Cìqīng ชื่อ-ชิง 

唐诗 Tángshī ถัง-ซือ 

英雄 Yīngxióng อิง-สง 

天狗 Tiān gǒu เทียน-โกว 

线人 Xiànrén เสี้ยน-เหริน 

墨攻 Mò gōng โม-กง 

紫日 Zǐ rì จื่อ-รื่อ 

箱子 Xiāngzi เซียง-จึ 

暖春 Nuǎn chūn หนวน-ชุน 

海鲜 Hǎixiān ไห-เซียน 

意外 Yìwài อี้-ไว 

飞天 Fēitiān เฟย-เทียน 

神探 Shéntàn เสิน-ตาน 

苹果 Píngguǒ ผิง-กั่ว 

证人 Zhèngrén เจิ้ง-เหริน 

大腕 Dàwàn ตา-วาน 
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1.3 ชื่อภาพยนตรจีนจํานวน 3 พยางค พบจํานวน 97 ชื่อ เชน 

ชื่อภาพยนตรจีน คําอาน(ภาษาจีน) คําอาน (ภาษาไทย) 

三岔口 Sān chàkǒu ซาน-ชา-โขว 

关于爱 Guānyú ài กวน-อว๋ี-อาย 

铁西区 Tiě xī qū เถี่ย-ซี-ชวี 

财神到 Cáishén dào ฉาย-เสิน-เตา 

西柏坡 Xībǎipō ซี-ไป-โพ 

夜玫瑰 Yè méiguī เย-เหมย-กุย 

梅兰芳 Méi Lánfāng เหมย-หลาน-ฟาง 

和凤鸣 Hé Fèngmíng เหอ-เฟง-หมิง 

红棉袄 Hóng mián'ǎo หง-เหมียน-อาว 

用心跳 Yòng xīntiào ยง-ซิน-เที่ยว 

大事件 Dà shìjiàn ตา-ซื่อ-เจี้ยน 

夜未央 Yè wèi yāng เย-เวย-ยาง 

观音山 Guānyīnshān กวน-อิน-ซาน 

苦茶香 Kǔ cháxiāng ขู-ฉา-เซียง 

情人结 Qíngrén jié ฉิง-เหริน-เจี๋ย 

半边灵 Bànbiān líng ปาน-เปยน-หลิง 

锦衣卫 Jǐnyīwèi จิ่น-อี-เวย 

我爱你 Wǒ ài nǐ หวอ-อาย-หนี่ 

向日葵 Xiàngrìkuí เซี่ยง-รื่อ-ขุย 

黑眼圈 Hēi yǎnquān เฮย-เหยี่ยน-ชวน 

如果·爱 Rúguǒ·ài หร-ูกั่ว-อาย 

无间道 Wújiàndào อู-เจี้ยน-เตา 

泪王子 Lèi wángzi เลย-หวัง-จึ 

练习曲 Liànxí qǔ เลี่ยน-สี-ฉวี่ 

颐和园 Yíhéyuán อี๋-เหอ-หยวน 

我们俩 Wǒmēn liǎ หวอ-เมิน-เหลี่ย 

苏乞儿 Sū qǐ'ér ซู-ฉี่-เออร 
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ชื่อภาพยนตรจีน คําอาน(ภาษาจีน) คําอาน (ภาษาไทย) 

地下铁 Dìxiàtiě ตี้-เซี่ย-เถี่ย 

爱到底 Ài dàodǐ อาย-เตา-ตี่ 

春花开 Chūn huā kāi ชุน-ฮวา-ไค 

无形杀 Wúxíng shā อู-สิง-ซา 

忘不了 Wàng bùliǎo วาง-ปู-เหลี่ยว 

青春期 Qīngchūnqī ชิง-ชุน-ชี 

天堂口 Tiāntáng kǒu เทียน-ถัง-โขว 

狗咬狗 Gǒu yǎo gǒu โกว-เหยา-โกว 

麋鹿王 Mílùwáng หมี-ลู-หวัง 

玉观音 Yù guānyīn อว้ี-กวน-อิน 

玉战士 Yù zhànshì อว้ี-จาน-ซื่อ 

李小龙 Lǐ Xiǎolóng หลี-เสี่ยว-หลง 

无底洞 Wúdǐdòng อู-ตี-่ตง 

甜丝丝 Tiánsīsī เถียน-ซือ-ซือ 

另一半 Lìng yībàn ลิ่ง-อ-ีปาน 

吴清源 Wú Qīngyuán อู-ชิง-หยวน 

花木兰 Huā Mùlán ฮวา-มู-หลาน 

霍元甲 Huò Yuánjiǎ ฮั่ว-หยวน-เจี่ย 

 

1.4 ชื่อภาพยนตรจีนจํานวน 4 พยางค พบจํานวน 179 ชื่อ เชน 

ชื่อภาพยนตรจีน คําอาน(ภาษาจีน) คําอาน (ภาษาไทย) 

五颗子弹 Wǔ kē zǐdàn อู-เคอ-จื่อ-ตาน 

三峡好人 Sānxiá hǎorén ซาน-เสีย-หาว-เหริน 

陶器人形 Táoqì rénxíng เถา-ชี่-เหริน-สิง 

可可西里 Kěkěxīlǐ เคอ-เคอ-ซี-หลี่ 

上海伦巴 Shànghǎi lúnbā ซาง-ไห-หลุน-ปา 

小孩不笨 Xiǎohái bù bèn เสี่ยว-ไห-ปู-เปน 

宝贝计划 Bǎobèi jìhuà เปา-เปย-จี้-ฮวา 
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ชื่อภาพยนตรจีน คําอาน(ภาษาจีน) คําอาน (ภาษาไทย) 

十月围城 Shíyuè wéi chéng สือ-เยวี่ย-เหวย-เฉิง 

五月之恋 Wǔyuè zhī liàn อู-เยวี่ย-จือ-เลี่ยน 

云的南方 Yún dē nánfāng อว๋ิน-เตอ-หนาน-ฟาง 

午夜心跳 Wǔyè xīntiào อู-เย-ซิน-เที่ยว 

独自等待 Dúzì děngdài ตู-จื้อ-เติ่ง-ไต 

烟雨红颜 Yānyǔ hóngyán เยียน-อว่ี-หง-เหยียน 

九龙冰室 Jiǔlóng bīngshì จิ่ว-หลง-ปง-ชื่อ 

台北飘雪 Táiběi piāo xuě ไถ-เปย-เพียว-เสวี่ย 

康定情歌 Kāngdìng qínggē คัง-ติ้ง-ฉิง-เกอ 

南京！南京！ Nánjīng! Nánjīng! หนาน-จิง-หนาน-จิง 

千钧一发 Qiānjūnyīfà เชียน-จวิน-อี-ฟา 

少林足球 Shàolín zúqiú เสา-หลิน-จู-ฉิว 

虎王归来 Hǔ wáng guīlái หู-หวัง-กุย-ไหล 

赛车传奇 Sàichē chuánqí ไส-เชอ-ฉวน-ฉี 

江山美人 Jiāngshān měirén เจียง-ซาน-เหมย-เหริน 

麦兜故事 Màidōu gùshì มาย-โตว-กู-ซื่อ 

天地英雄 Tiāndì yīngxióng เทียน-ตี-้อิง-สง 

亲密敌人 Qīnmì dírén ชิน-มี่-ตี๋-เหริน 

落叶归根 Luòyèguīgēn ลั่ว-เย-กุย-เกิน 

大城小事 Dà chéng xiǎo shì ตา-เฉิง-เสี่ยว-ซื่อ 

新少林寺 Xīn Shàolínsì ซิน-เสา-หลิน-ซื่อ 

泰山功夫 Tàishān gōngfū ไท-ซาน-กง-ฟ ู

无限复活 Wú xiàn fùhuó อู-เซี่ยน-ฟู-หัว 

后备甜心 Hòubèi tiánxīn โฮว-เปย-เถียน-ซิน 

功夫灌篮 Gōngfū guàn lán กง-ฟู-กวน-หลาน 

男才女貌 Náncáinǚmào หนัน-ฉาย-หนวี่-เมา 

死亡写真 Sǐwáng xiězhēn สื่อ-หวัง-เสี่ย-เจิน 

恋爱行星 Liàn'ài xíngxīng เลี่ยน-อาย-สิง-ซิง 
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ชื่อภาพยนตรจีน คําอาน(ภาษาจีน) คําอาน (ภาษาไทย) 

希望之旅 Xīwàng zhī lǚ ซี-วาง-จือ-ลวี่ 

美丽上海 Měilì Shànghǎi เหมย-ลี่-ซาง-ไห 

巨额交易 Jù'é jiāoyì จวี้-เออ-เจียว-อี้ 

天长地久 Tiānchángdìjiǔ เทียน-ฉาง-ตี-้จิ่ว 

新宿事件 Xīnsù shìjiàn ซิน-ซู-ซื่อ-เจี้ยน 

辛亥革命 Xīnhài gémìng ซิน-ไฮ-เกอ-มิ่ง 

超级女生 Chāojí nǚshēng เชา-จี๋-หนวี่-เซิง 

茉莉花开 Mòlìhuā kāi โม-ลี่-ฮวา-ไค 

赵氏孤儿 Zhàoshì gū'ér จาว-ซื่อ-ก-ูเออร 

下午狗叫 Xiàwǔ gǒu jiào เซี่ย-อู-โกว-เจี้ยว 

永久居留 Yǒngjiǔ jūliú หยง-จิ่ว-จวี-หลิว 

小兵张嘎 Xiǎobīng zhānggā เสี่ยว-ปง-จาง-กา 

纺织姑娘 Fǎngzhī gūniáng ฝาง-จือ-ก-ูเหนียง 

海上传奇 Hǎishàng chuánqí ไห-ซาง-ฉวน-ฉี 

全球热恋 Quánqiú rèliàn ฉวน-ฉิว-เรอ-เลี่ยน 

隐婚男女 Yǐn hūn nán nǚ อิ่น-ฮุน-หนัน-หนวี ่

让子弹飞 Ràng zidàn fēi ราง-จึ-ตาน-เฟย 

今年夏天 Jīnnián xiàtiān จิน-เหนียน-เซี่ย-เทียน 

鬼眼刑警 Guǐ yǎn xíngjǐng  กุย-เหยี่ยน-สิง-จิ่ง 

男人四十 Nánrén sìshí หนาน-เหริน-ซื่อ-สือ 

法官妈妈 Fǎguān māmā ฝา-กวน-มา-มา 

女人不坏 Nǚrén bù huài หนวี่-เหริน-ปู-หวย 

双子神偷 Shuāngzi shéntōu ซวง-จึ-เสิน-โทว 

月圆今宵 Yuèyuán jīnxiāo เยวี่ย-หยวน-จิน-เซียว 

夕阳天使 Xīyáng tiānshǐ ซี-หยาง-เทียน-สื่อ 

花腰新娘 Huāyāo xīnniáng ฮวา-เยา-ซิน-เหนียง 

金门新娘 Jīnmén xīnniáng จิน-เหมิน-ซิน-เหนียง 

未来警察 Wèilái jǐngchá เวย-ไหล-จิ่ง-ฉา 
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1.5 ชื่อภาพยนตรจีนจํานวน 5 พยางค พบจํานวน 70 ชื่อ เชน 

ชื่อภาพยนตรจีน คําอาน(ภาษาจีน) คําอาน (ภาษาไทย) 

雪花那个飘 Xuěhuā nàgè piāo เสวี่ย-ฮวา-นา-เกอ-เพียว 

沂蒙六姐妹 Yíméng liù jiěmèi อี๋-เหมิง-ลิ่ว-เจี่ย-เมย 

公主复仇记 Gōngzhǔ fùchóu jì กง-จู-ฟู-โฉว-จี้ 

陈默和美婷 Chén Mò hé Měitíng เฉิน-โม-เหอ-เหมย-ถิง 

成都我爱你 Chéngdū wǒ ài nǐ เฉิง-ต-ูหวอ-อาย-หนี ่

安阳的孤儿 Ānyáng dē gū'ér อัน-หยาง-เตอ-ก-ูเออร 

戒烟不戒酒 Jiè yān bù jiè jiǔ เจี้ย-เยียน-ปู-เจี้ย-จิ่ว 

美丽的大脚 Měilì dē dà jiǎo เหมย-ลี่-เตอ-ตา-เจี่ยว 

假裝沒感觉 Jiǎzhuāng méi gǎnjué เจี่ย-จวง-เหมย-กาน-เจวี๋ย 

安娜与武林 Ānnà yǔ wǔlín อัน-นา-อว๋ี-อู-หลิน 

倭寇的踪迹 Wōkòu dē zōngjī วอ-โคว-เตอ-จง-จี 

周渔的火车 Zhōu Yú dē huǒchē โจว-อว๋ี-เตอ-หั่ว-เชอ 

云下的日子 Yún xià dē rìzi อว๋ิน-เซี่ย-เตอ-รื่อ-จึ 

新警察故事 Xīn jǐngchá gùshì ซิน-จิ่ง-ฉา-กู-ซื่อ 

不能没有你 Bù néng méiyǒu nǐ ปู-เหนิง-เหมย-โหยว-หนี่ 

和你在一起 Hé nǐ zài yīqǐ เหอ-หนี่-จาย-อ-ีฉี่ 

生死牛玉儒 Shēngsǐ niúyùrú เซิง-สื่อ-หนิว-อว้ี-หร ู

失忆界女王 Shīyì jiè nǚwáng ซือ-อี-้เจี้ย-หนวี-่หวัง 

疯狂的赛车 Fēngkuáng dē sàichē เฟง-ขวง-เตอ-ไส-เชอ 

爱情的牙齿 Àiqíng dē yáchǐ อาย-ฉิง-เตอ-หยา-ฉื่อ 

爱情糖果雨 Àiqíng tángguǒ yǔ อาย-ฉิง-ถัง-กั๋ว-อว่ี 

卡拉是条狗 Kǎlā shì tiáogǒu ขา-ลา-ซื่อ-เถียว-โกว 

金陵十三钗 Jīnlíng shísān chāi จิน-หลิง-สือ-ซาน-ไช 

志明与春娇 Zhìmíng yǔ Chūnjiāo จื้อ-หมิง-อว๋ี-ชุน-เจียว 

我知女人心 Wǒ zhī nǚrén xīn หวอ-จือ-หนวี-่เหริน-ซิน 

一夜未了情 Yīyè wèiliǎo qíng อี-เย-เวย-เหลี่ยว-ฉิง 

看上去很美 Kànshàngqù hěn měi คั่น-ซาง-ชวี่-เหิน-เหมย 
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ชื่อภาพยนตรจีน คําอาน(ภาษาจีน) คําอาน (ภาษาไทย) 

山楂树之恋 Shānzhāshù zhī liàn ซาน-จา-สู-จือ-เลี่ยน 

寻找周杰伦 Xúnzhǎo Zhōu Jiélún สวิน-จาว-โจว-เจี๋ย-หลุน 

唐山大地震 Tángshān dà dìzhèn ถัง-ซาน-ตา-ตี-้เจิ้น 

图雅的婚事 Túyǎ dē hūnshì ถ-ูหยา-เตอ-ฮุน-ซื่อ 

天上的恋人 Tiānshàng dē liànrén เทียน-ซาง-เตอ-เลี่ยน-เหริน 

最好的時光 Zuì hǎo dē shíguāng จุย-หาว-เตอ-สือ-กวง 

大佬愛美丽 Dàlǎo ài měilì ตา-เหลา-อาย-เหมย-ลี่ 

家在树德坊 Jiā zài shù dé fāng เจีย-จาย-ซู-เตอ-ฟาง 

飞侠小白龙 Fēi xiá xiǎobáilóng เฟย-เสีย-เสี่ยว-ไป-หลง 

我们约会吧 Wǒmēn yuēhuì ba หวอ-เมิน-เยวีย-ฮุย-ปะ 

柔道龙虎榜 Róudào lóng hǔ bǎng โหรว-เตา-หลง-หู-ปาง 

 

1.6 ชื่อภาพยนตรจีนจํานวน 6 พยางค พบจํานวน 34 ชื่อ เชน 

ชื่อภาพยนตรจีน คําอาน(ภาษาจีน) คําอาน (ภาษาไทย) 

17 岁的天空 Shīqī suì dē tiānkōng สือ-ชี-ซุย-เตอ-เทียน-คง 

两个人的教室 Liǎnggè rén dē jiàoshì เหลี่ยง-เกอ-เหริน-เตอ-เจี้ยว-ซื่อ 

当爱来的时候 Dāng ài lái dē shíhòu ตัง-อาย-ไหล-เตอ-สือ-โฮว 

老五的奧斯卡 Lǎo Wǔ dē àosīkǎ เหลา-อู-เตอ-อาว-ซือ-ขา 

高考 1977 Gāokǎo yījiǔqīqī เกา-เขา-อี-จิ่ว-ชี-ชี 

求求你表扬我 Qiúqiú nǐ biǎoyáng wǒ ฉิว-ฉิว-หน-ีเปยว-หยาง-หวอ 

恋爱中的宝贝 Liàn'ài zhōngdē Bǎobèi เลี่ยน-อาย-จง-เตอ-เปา-เปย 

我的实习生活 Wǒ dē shíxí shēnghuó หวอ-เตอ-สือ-สี-เซิง-หัว 

最遥远的距离 Zuì yáoyuǎn dē jùlí จุย-เหยา-หยวน-เตอ-จวี้-หลี 

看车人的七月 Kànchērén dē qīyuè คั่น-เชอ-เหริน-เตอ-ชี-เยวี่ย 

太阳照常升起 Tàiyáng zhào cháng 

shēngqǐ 
ไท-หยาง-จาว-ฉาง-เซิง-ฉี่ 

街角的小王子 Jiējiǎo dē xiǎowángzi เจีย-เจี่ยว-เตอ-เสี่ยว-หวัง-จึ 

失恋 33 天 Shīliàn sānshísān tiān ซือ-เลี่ยน-ซาน-สือ-ซาน-เทียน 
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1.7 ชื่อภาพยนตรจีนจํานวน 7 พยางค พบจํานวน 21 ชื่อ เชน 

ชื่อภาพยนตรจีน คําอาน(ภาษาจีน) คําอาน (ภาษาไทย) 

当我们同在一起 Dāng wǒmen tóngzàiyīqǐ ตัง-หวอ-เมิน-ถง-จาย-อี-ฉี่ 

天水围的夜与雾 Tiānshuǐwéi dē yè yǔ wù เทียน-สุย-เหวย-เตอ-เย-อว่ี-อู 

遥远星球的孩子 Yáoyuǎn xīngqiú dē háizi เหยา-หยวน-ซิง-ฉิว-เตอ-ไห-จึ 

白蛇传说之法海 Bái shé chuánshuō zhī 

Fǎhǎi 
ไป-เสอ-ฉวน-ซัว-จือ-ฝา-ไห 

全城热恋热辣辣 Quán chéng rèliàn rèlàlà ฉวน-เฉิง-เรอ-เลี่ยน-เรอ-ลา-ลา 

第 36 个故事 Dì sānshíliù gè gùshì ตี้-ซาน-สือ-ลิ่ว-เกอ-กู-ซื่อ 

这个假期特别长 Zhègè jiàqī tèbié cháng เจอ-เกอ-เจี้ย-ชี-เทอ-เปย-ฉาง 

叶问 2:宗师传奇 
Yè Wèn èr: Zōngshī 

chuánqí 
เย-เวิ่น-เออร-จง-ซือ-ฉวน-ฉี 

呖咕呖咕新年财 Lìgūlìgū xīn nián cái ลี่-ก-ูลี่-ก-ูซิน-เหนียน-ฉาย 

今天的鱼怎么样 Jīntiān dē yú zěnmeyàng จิน-เทียน-เตอ-อว๋ี-เจิ่น-เมอะ-ยาง 

建国大业 Jiàn guó dà yè เจี้ยน-กั๋ว-ตา-เย 

再说一次我爱你 Zài shuō yī cì wǒ ài nǐ จาย-ซัว-อ-ีชื่อ-หวอ-อาย-หนี ่

香港有个荷里活 Xiānggǎng yǒu gè Hélǐhuó เซียง-กาง-โหยว-เกอ-เหอ-หลี่-หัว 

 

1.8 ชื่อภาพยนตรจีนจํานวน 8 พยางค พบจํานวน 9 ชื่อ เชน 

ชื่อภาพยนตรจีน คําอาน(ภาษาจีน) คําอาน (ภาษาไทย) 

一个人的奧林匹克 Yīgè rén dē àolínpǐkè 

อี-เกอ-เหริน-เตอ-อาว-หลิน-ผี่-

เคอ 

一半海水，一半火燄 Yībàn hǎishuǐ, yībàn 

huǒyàn 
อี-ปาน-ไห-สุย-อี-ปาน-หั่ว-เยี่ยน 

买买提的 2008 Mǎimǎití dē èrlínglíngbā 

หมาย-หมาย-ถ-ีเตอ-เออร-หลิง-

หลิง-ปา 

心急吃不了热豆腐 Xīnjí chībùliǎo rè dòufǔ ซิน-จี๋-ชือ-ปู-เหลี่ยว-เรอ-โตว-ฝู 

最后的爱，最初的爱 Zuìhòu dē ài, zuìchū dē ài จุย-โฮว-เตอ-อาย-จุย-ชู-เตอ-อาย 

狄仁杰之通天帝国 Dí Rénjié zhī tōngtiān 

dìguó 
ตี๋-เหริน-เจี๋ย-จือ-ทง-เทียน-ตี้-กั๋ว 
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1.9 ชื่อภาพยนตรจีนจํานวน 9 พยางค พบจํานวน 4 ชื่อ ไดแก 

ชื่อภาพยนตรจีน คําอาน(ภาษาจีน) คําอาน (ภาษาไทย) 

一个陌生女人的来信 Yī gè mòshēng nǚrén 

dēlái xìn 

อี-เกอ-โม-เซิง-หนวี-่เหริน-เตอ-

ไหล-ซิ่น 

二十五个孩子一个爹 Èrshíwǔ gè háizi yī gè diē เออร-สือ-อู-เกอ-ไห-จึ-อี-เกอ-เตีย 

情非得已之生存之道 Qíngfēidéyǐ zhī shēngcún 

zhī dào 

ฉิง-เฟย-เตอ-อี่-จือ-เซิง-ฉุน-จือ-

เตา 

杨门女将之军令如山 
Yángmén nǚjiāng zhī 

jūnlìng rú shān 

หยาง-เหมิน-หนวี่-เจียง-จือ-จวิน-

ลิ่ง-หรู-ซาน 

 

1.10 ชื่อภาพยนตรจีนจํานวน 10 พยางค พบจํานวน 3 ชื่อ ไดแก 

ชื่อภาพยนตรจีน คําอาน(ภาษาจีน) คําอาน (ภาษาไทย) 

3D 肉蒲团之极乐宝鉴 Sān D ròu pútuán zhī jí lè 

bǎo jiàn 

ซาน-ด-ีโรว-ผู-ถวน-จือ-จี๋-เลอ-

เปา-เจี้ยน 

钢的琴：一个时代的挽

歌 
Gāngdēqín: Yīgè shídài dē 

wǎngē 

กาง-เตอ-ฉิน-อ-ีเกอ-สือ-ไต-เตอ-

หวาน-เกอ 

闪闪的红星孩子的天空 
Shǎnshǎn dē hóngxīng 

háizi dē tiānkōng 

สาน-สาน-เตอ-หง-ซิง-ไห-จึ-เตอ-

เทียน-คง 

 

1.11 ชื่อภาพยนตรจีนจํานวน 11 พยางค พบจํานวน 2 ชื่อ ไดแก 

ชื่อภาพยนตรจีน คําอาน(ภาษาจีน) คําอาน (ภาษาไทย) 

爱情呼叫转移 2 爱情左

右 
Àiqíng hūjiàozhuǎnyí èr 

àiqíng zuǒyòu 

อาย-ฉิง-ฮู-เจี้ยว-จวน-อี๋-เออร-

อาย-ฉิง-จั่ว-โยว 

那些年，我们一起追的

女孩 
Nàxiēnián, wǒmēn yīqǐ 

zhuī dē nǚhái 

นา-เซีย-เหนียน-หวอ-เมิน-อี-ฉี่-

จุย-เตอ-หนวี-่ไห 
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1.12 ชื่อภาพยนตรจีนจํานวน 13 พยางค พบจํานวน 1 ชื่อ ไดแก 

ชื่อภาพยนตรจีน คําอาน(ภาษาจีน) คําอาน (ภาษาไทย) 

喜羊羊与灰太狼之兔年

顶呱呱 

Xǐ Yángyáng yǔ Huī 

Tàiláng zhī tùnián 

dǐngguāguā 

สี่-หยาง-หยาง-อว่ี-ฮุย-ไท-หลาง-

จือ-ทู-เหนียน-ติ่ง-กวา-กวา 

 

จากการศึกษาจํานวนพยางคของชื่อภาพยนตรจีน สามารถสรุปไดดังตารางที่ 4 

 

ตารางที่ 4 จํานวนพยางคของชื่อภาพยนตรจีน 

จํานวนพยางค จํานวนชื่อภาพยนตรจีน 

ชื่อภาพยนตร 1 พยางค 3 

ชื่อภาพยนตร 2 พยางค 112 

ชื่อภาพยนตร 3 พยางค 97 

ชื่อภาพยนตร 4 พยางค 179 

ชื่อภาพยนตร 5 พยางค 70 

ชื่อภาพยนตร 6 พยางค 34 

ชื่อภาพยนตร 7 พยางค 21 

ชื่อภาพยนตร 8 พยางค 9 

ชื่อภาพยนตร 9 พยางค 4 

ชื่อภาพยนตร 10 พยางค 3 

ชื่อภาพยนตร 11 พยางค 2 

ชื่อภาพยนตร 13 พยางค 1 

รวม 535 

 

จากตารางที่ 4 พบวานิยมตั้งชื่อภาพยนตรจีนจํานวน 4 พยางคมากที่สุด จํานวน  

179 ชื่อ รองลงมาคือ ชื่อภาพยนตรจีนจํานวน 2 พยางค ชื่อภาพยนตรจีนจํานวน 3 พยางค  

ชื่อภาพยนตรจีนจํานวน 5 พยางค ตามลําดับ และไมนิยมตั้งชื่อภาพยนตรจีนที่มีจํานวนพยางค

มากเกินไป ไดแก ชื่อภาพยนตรจีนจํานวน 13 พยางค พบเพียง 1 ชื่อเทานั้น 
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2. โครงสรางทางภาษาของชื่อภาพยนตรจีน 

ผูวิจัยวิเคราะหจัดกลุมโครงสรางทางภาษาของชื่อภาพยนตรจีนออกเปน 3 ระดับ 

ไดแก โครงสรางระดับคํา โครงสรางระดับวลี และโครงสรางระดับประโยค แลวนํามาวิเคราะหดังนี ้

2.1 โครงสรางระดับคํา จากการศึกษาพบชื่อภาพยนตรจีนที่มีโครงสรางระดับคํา 

ทั้งหนวยคําเดียวและคําประสม จํานวน 85 ชื่อ เชน 

ชื่อภาพยนตรจีน 
คําอาน 

(ภาษาจีน) 

คําอาน 

(ภาษาไทย) 
คําแปล6 

饺子 Jiǎozi เจี่ยว-จึ เกี๊ยว 

铁西区 Tiě xī qū เถี่ย-ซี-ชวี เขตเถี่ยซี 

制服 Zhìfú จื้อ-ฝู เครื่องแบบ 

青花 Qīnghuā ชิง-ฮวา เครื่องลายคราม 

梅兰芳 Méi Lánfāng เหมย-หลาน-ฟาง เหมยหลานฟาง7 

手机 Shǒujī โสว-จี โทรศัพทมือถือ 

孔雀 Kǒngquè ขง-เชวี่ย นกยูง 

刺青 Cìqīng ชื่อ-ชิง รอยสัก 

门徒 Méntú เหมิน-ถู ลูกบุญธรรม 

孔子 Kǒngzǐ ขง-จื่อ ขงจื๊อ 

世界 Shìjiè ซื่อ-เจี้ย โลก 

停车 Tíngchē ถิง-เชอ ที่จอดรถ 

绿茶 Lǜchá ลวี่-ฉา ชาเขียว 

红河 Hónghé หง-เหอ หงเหอ8 

伞 Sǎn สาน รม 

意外 Yìwài อี้-ไว อุบัติเหตุ 

神话 Shénhuà เสิน-ฮวา ตํานาน 

 

___________________________ 
6 ผูวิจัยจะแปลแบบคาํตอคาํ โดยเรียงตามโครงสรางภาษาจีนเพื่อความชดัเจน 
7 ชื่อตวัละคร 
8 แมน้ําแดง 
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ชื่อภาพยนตรจีน 
คําอาน 

(ภาษาจีน) 

คําอาน 

(ภาษาไทย) 
คําแปล 

伊莎贝拉 Yīshābèilā อี-ซา-เปย-ลา อิสซาเบลลา 

结果 Jiéguǒ เจี๋ย-กั่ว ผลลัพธ 

神探 Shéntàn เสิน-ตาน นักสืบ 

蓝宇 Lán Yǔ หลาน-อว่ี หลานอวี่9 

英雄 Yīngxióng อิง-สง วีรบุรุษ 

昨天 Zuótiān จั๋ว-เทียน เมื่อวาน 

地下铁 Dìxiàtiě ตี้-เซี่ย-เถี่ย รถไฟใตดิน 

箱子 Xiāngzi เซียง-จึ หีบ 

阿嫂 Ā sǎo อา-เสา อาซอ 

风声 Fēngshēng เฟง-เซิง ขาวลือ 

武侠 Wǔxiá อู-เสีย จอมยุทธ 

花木兰 Huā Mùlán ฮวา-มู-หลาน ฮัวมูหลาน 

蝴蝶 Húdié หู-เตี๋ย ผีเสื้อ 

证人 Zhèngrén เจิ้ง-เหริน พยาน 

大腕 Dàwàn ตา-วาน พิเศษ 

阿司匹林 Āsīpǐlín อา-ซือ-ผี่-หลิน ยาแอสไพริน 

苏乞儿 Sū qǐ'ér ซู-ฉี่-เออร ยาจกซู 

海鲜 Hǎixiān ไห-เซียน อาหารทะเล 

杀人犯 Shārénfàn ซา-เหริน-ฟาน ฆาตกร 

赤壁 Chìbì ชื่อ-ป ชื่อป10 

马兰花 Mǎ lánhuā หมา-หลาน-ฮวา ดอกหมาหลาน 

飞鹰 Fēi yīng เฟย-อิง นกอินทรีย 

西柏坡 Xībǎipō ซี-ไป-โพ เมืองซีไปโพ 

 

___________________________ 
9 ชื่อตวัละคร 
10 ผาแดง 
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2.2 โครงสรางระดับวลี จากการศึกษาพบชื่อภาพยนตรจีนที่มีโครงสรางระดับวลี 

จํานวน 388 ชื่อ เชน 

ชื่อภาพยนตรจีน 
คําอาน 

(ภาษาจีน) 
คําอาน 

(ภาษาไทย) 
คําแปล 

一半海水， 

一半火燄 
Yībàn hǎishuǐ, 

yībàn huǒyàn 

อี-ปาน-ไห-สุย-อี-

ปาน-หั่ว-เยี่ยน 

ครึ่ง /11 น้ําทะเล / ครึ่ง 

/ เปลวไฟ (ครึ่งน้ํา

ทะเล ครึ่งเปลวไฟ)12 

不能没有你 Bù néng méiyǒu nǐ 

ปู-เหนิง-เหมย-โหยว-

หนี ่

ไม / สามารถ / ไมมี / 

เธอ (ไมสามารถไมมี

เธอ) 

最好的時光 
Zuì hǎo dē 

shíguāng 
จุย-หาว-เตอ-สือ-กวง 

ที่สุด / ดี / ของ / เวลา 

(เวลาที่ดีที่สุด) 

最爱 Zuì ài จุย-อาย ที่สุด / รัก (รักที่สุด) 

最遥远的距离 Zuì yáoyuǎn dē jùlí 

จุย-เหยา-หยวน-เตอ-

จวี้-หลี 

ที่สุด / หางไกล / ของ 

/ ระยะทาง (ระยะทาง

ที่หางไกลที่สุด) 

死亡写真 Sǐwáng xiězhēn สื่อ-หวัง-เสี่ย-เจิน 
ความตาย / ภาพถาย 

(ภาพถายความตาย) 

天堂口 Tiāntáng kǒu เทียน-ถัง-โขว 
สวรรค / ปากทาง 

(ปากทางสวรรค) 

生肖传奇 Shēngxiào chuánqí เซิง-เสี้ยว-ฉวน-ฉี 

สิบสองนักษัตร / 

ตํานาน (ตํานาน 

สิบสองนักษัตร) 

小城之春 Xiǎo chéng zhī 

chūn 
เสี่ยว-เฉิง-จือ-ชุน 

เล็ก / เมือง / ของ / ฤดู

ใบไมผลิ (ฤดูใบไมผลิ

ของเมืองเล็ก) 

 

___________________________ 
11 เครื่องหมาย / คือ การแยกหนวยคํา 
12 คําแปลเรียงตามวากยสัมพันธแบบภาษาไทย 
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 ชื่อภาพยนตรจีน 
คําอาน 

(ภาษาจีน) 

คําอาน 

(ภาษาไทย) 
คําแปล 

电影往事 Diànyǐng wǎngshì เตี้ยน-อิ๋ง-หวาง-ซื่อ 
ภาพยนตร / ในอดีต 

(ภาพยนตรในอดีต) 

租期 Zū qī จู-ชี 
เชา / ภรรยา (เชา

ภรรยา) 

花腰新娘 Huāyāo xīnniáng ฮวา-เยา-ซิน-เหนียง 

ชนเผาฮวาเยา / 

เจาสาว (เจาสาว 

เผาฮวาเยา) 

蓝色大门 Lánsè dà mén หลาน-เซอ-ตา-เหมิน 

สีน้ําเงิน / ใหญ / 

ประตู (ประตูใหญ 

สีน้ําเงิน) 

追影 Zhuī yǐng จุย-อิ่ง 
ไลตาม / เงา (ไลตาม

เงา) 

黑眼圈 Hēi yǎnquān เฮย-เหยี่ยน-ชวน 
ดํา / ขอบตา (ขอบตา

ดํา) 

单身男女 Dānshēn nán nǚ ตัน-เซิน-หนัน-หนวี ่
โสด / ชาย / หญิง 

(ชายหญิงโสด) 

周渔的火车 Zhōu Yú dē huǒchē โจว-อว๋ี-เตอ-หั่ว-เชอ 
โจวอวี๋ / ของ / รถไฟ 

(รถไฟของโจวอว๋ี) 

假裝沒感觉 Jiǎzhuāng méi 

gǎnjué 

เจี่ย-จวง-เหมย-กาน-

เจวี๋ย 

แกลงทํา / ไม / รูสึก 

(แกลงทําเปนไมรูสึก) 

十面埋伏 Shí miàn máifǔ สือ-เมี่ยน-หมาย-ฝู 
10 / ทิศ / ซุมโจมตี 

(ซุมโจมตี 10 ทิศ) 

半边灵 Bànbiān líng ปาน-เปยน-หลิง 
ครึ่ง / จิตวิญญาณ 

(ครึ่งจิตวิญญาณ) 

向左走·向右走 Xiàngzuǒ 

zǒu·xiàngyòu zǒu 

เซี่ยง-จั๋ว-โจว-เซี่ยง-

โยว-โจว 

ทางซาย / ไป / 

ทางขวา / ไป (ไป

ทางซาย ไปทางขวา) 
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ชื่อภาพยนตรจีน 
คําอาน 

(ภาษาจีน) 

คําอาน 

(ภาษาไทย) 
คําแปล 

全球热恋 Quánqiú rèliàn ฉวน-ฉิว-เรอ-เลี่ยน 
ทั่วโลก / ความรัก 

(ความรักทั่วโลก) 

戒烟不戒酒 Jiè yān bù jiè jiǔ เจี้ย-เยียน-ปู-เจี้ย-จิ่ว 

เลิก / บุหรี่ / ไม / เลิก / 

เหลา (เลิกบุหรี่ ไมเลิก

เหลา) 

用心跳 Yòng xīn tiào ยง-ซิน-เที่ยว 
ใช / หัวใจ / เตน (ใช

หัวใจเตน) 

寻找周杰伦 Xúnzhǎo Zhōu 

Jiélún 

สวิน-จาว-โจว-เจี๋ย-

หลุน 

ตามหา / โจวเจี๋ยหลุน 

(ตามหาโจวเจี๋ยหลุน) 

荒村公寓 Huāng cūn gōngyù ฮวง-ชุน-กง-อว้ี 
ราง / ชนบท / หอพัก 

(หอพักชนบทราง) 

阿妹的诺言 Ā mèi dē nuòyán 

อา-เมย-เตอ-นั่ว- 

เหยียน 

อาเมย / ของ / คํา

สัญญา (คําสัญญา

ของอาเมย) 

五颗子弹 Wǔ kē zǐdàn อู-เคอ-จื่อ-ตาน 
5 / นัด / กระสุน 

(กระสุน 5 นัด) 

安阳的孤儿 Ānyáng dē gū'ér อัน-หยาง-เตอ-ก-ูเออร 

เมืองอันหยาง / ของ / 

เด็กกําพรา  

(เด็กกําพราของ 

เมืองอันหยาง) 

康定情歌 Kāngdìng qínggē คัง-ติ้ง-ฉิง-เกอ 
เมืองคังติ้ง / เพลงรัก 

(เพลงรักเมืองคังติ้ง) 

如果·爱 Rúguǒ·ài หรู-กั่ว-อาย ถา / รัก (ถารัก) 

看上去很美 Kànshàngqù hěn 

měi 

คั่น-ซาง-ชวี่-เหิน-

เหมย 

ดูเหมือนวา / มาก / 

สวย (ดูเหมือนวา 

สวยมาก) 
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ชื่อภาพยนตรจีน 
คําอาน 

(ภาษาจีน) 

คําอาน 

(ภาษาไทย) 
คําแปล 

面对生命 
Miànduì 

shēngmìng 
เมี่ยน-ตุย-เซิง-มิ่ง 

เผชิญ / ชีวิต (เผชิญ

ชีวิต) 

不再让你孤单 Bú zài ràng nǐ 

gūdān 
ปู-จาย-ราง-หนี่-ก-ูตัน 

ไม / อีกครั้ง / ยอมให / 

คุณ / เดียวดาย  

(ไมยอมใหคุณ

เดียวดายอีกครั้ง) 

今年夏天 Jīnnián xiàtiān จิน-เหนียน-เซี่ย-เทียน 
ปนี้ / ฤดูรอน (ฤดูรอน

ปนี)้ 

倭寇的踪迹 Wōkòu dē zōngjī วอ-โคว-เตอ-จง-จี 

โจรสลัดญี่ปุน / ของ / 

รองรอย (รองรอยของ

โจรสลัดญี่ปุน) 

关于爱 Guānyú ài กวน-อว๋ี-อาย 
เกี่ยวกับ / ความรัก 

(เกี่ยวกับความรัก) 

十三棵泡桐 Shísān kē pàotóng สือ-ซาน-เคอ-เพา-ถง 
13 / ตน / ตนเพาถง 

(ตนเพาถง 13 ตน) 

唐诗 Táng shī ถัง-ซือ 
ราชวงศถัง / บทกลอน 

(บทกลอนราชวงศถัง) 

家在树德坊 Jiā zài shùdéfāng เจีย-จาย-ซู-เตอ-ฟาง 
บาน / ใน / ซูเตอฟาง 

(บานในซูเตอฟาง) 

不能说的秘密 Bù néng shuōdē 

mìmì 
ปู-เหนิง-ซัว-เตอ-มี่-มี่ 

ไม / สามารถ / พูด / 

ความลับ (ไมสามารถ

พูดความลับ) 

海南雞飯 Hǎinán jīfàn ไห-หนาน-จี-ฟาน 
ไหหนาน / ขาวมันไก 

(ขาวมันไกไหหนาน) 

巨额交易 Jù'é jiāoyì จวี้-เออ-เจียว-อี้ 

จํานวนมหาศาล / การ

ซื้อขาย (การซื้อขาย

จํานวนมหาศาล) 
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ชื่อภาพยนตรจีน 
คําอาน 

(ภาษาจีน) 

คําอาน 

(ภาษาไทย) 
คําแปล 

忘不了 Wàng bùliǎo วาง-ปู-เหลี่ยว ลืม / ไมได (ลืมไมได) 

天水围的夜与雾 Tiānshuǐwéi dē yè 

yǔ wù 

เทียน-สุย-เหวย-เตอ-

เย-อว่ี-อู 

เมืองเทียนสุยเหวย / 

ของ / กลางคืน / และ 

/ หมอก (กลางคืนและ

หมอกของ 

เมืองเทียนสุยเหวย) 

太行山上 Tàihángshān shàng ไท-หาง-ซาน-ซาง 
ภูเขาไทหัง / บน (บน

ภูเขาไทหัง) 

失恋 33 天 Shīliàn sānshísān 

tiān 

ซือ-เลี่ยน-ซาน-สือ-

ซาน-เทียน 

อกหัก / 33 / วัน  

(อกหัก 33 วัน) 

我们俩 Wǒmēn liǎ หวอ-เมิน-เหลี่ย 
พวกเรา / ทั้งสอง 

(พวกเราทั้งสอง) 

无限复活 Wú xiàn fùhuó อู-เซี่ยน-ฟู-หัว 

ไม / จํากัด /  

การคืนชีพ  

(ไมจํากัดการคืนชีพ) 

日日夜夜 Rìrì yèyè รื่อ-รื่อ-เย-เย 
ทุกวัน / ทุกคืน (ทุกวัน

ทุกคืน) 

独自等待 Dúzì děngdài ตู-จื้อ-เติ่ง-ไต 
เพียงลําพัง / รอคอย 

(รอคอยเพียงลําพัง) 

全职杀手 Quánzhí shāshǒu ฉวน-จื๋อ-ซา-โสว 
เต็มเวลา / นักฆา  

(นักฆาเต็มเวลา) 

寻枪 Xún qiāng สวิน-เชียง 
คนหา / ปน (คนหา

ปน) 

将爱 Jiāng ài เจียง-อาย 
เกือบจะ / รัก 

(เกือบจะรัก) 

秘岸 Mì àn มี่-อั้น 
ความลับ / ริมแมน้ํา 

(ความลับริมแมน้ํา) 
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ชื่อภาพยนตรจีน 
คําอาน 

(ภาษาจีน) 

คําอาน 

(ภาษาไทย) 
คําแปล 

诡丝 Guǐ sī กุย-ซือ 
ลึกลับ / เสนไหม  

(เสนไหมลึกลับ) 

赵氏孤儿 Zhàoshì gū'ér จาว-ซื่อ-ก-ูเออร 

ตระกูลเจา / เด็ก

กําพรา (เด็กกําพรา

ตระกูลเจา) 

 

2.3 โครงสรางระดับประโยค จากการศึกษาพบชื่อภาพยนตรจีนที่มีโครงสรางระดับ

ประโยคจํานวน 62 ชื่อ เชน 

ชื่อภาพยนตรจีน 
คําอาน 

(ภาษาจีน) 
คําอาน 

(ภาษาไทย) 
คําแปล 

今天的鱼怎么样 Jīntiān dē yú 

zěnmeyàng 

จิน-เทียน-เตอ-อว๋ี-

เจิ่น-เมอะ-ยาง 

วันนี้ / ปลา /  

เปนอยางไรบาง (วันนี้

ปลาเปนอยางไรบาง) 

特务迷城 Tèwù mí chéng เทอ-อู-หมี-เฉิง 
สายลับ / หลง / เมือง 

(สายลับหลงเมือง) 

我为谁狂 Wǒ wèi shéi kuáng หวอ-เวย-เสย-ขวง 
ฉัน / ทํา / ใคร / บา 

(ฉันทําใครบา) 

老鼠爱上猫 
Lǎoshǔ àishàng 

māo 
เหลา-สู-อาย-ซาง-เมา 

หนู / ตกหลุมรัก / แมว 

(หนูตกหลุมรักแมว) 

雪花那个飘 Xuěhuā nàgè piāo 

เสวี่ย-ฮวา-นา-เกอ-

เพียว 

เกล็ดหิมะ / อันน้ัน / 

ปลิว (เกล็ดหิมะอันนั้น

ปลิว) 

我左眼见到鬼 
Wǒ zuǒ yǎnjiàn dào 

guǐ 

หวอ-จั๋ว-เหยี่ยน-

เจี้ยน-เตา-กุย 

ฉัน / ซาย / ดวงตา / 

เห็น / ผี (ดวงตาซาย

ของฉันเห็นผี) 
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ชื่อภาพยนตรจีน 
คําอาน 

(ภาษาจีน) 

คําอาน 

(ภาษาไทย) 
คําแปล 

我爱你 Wǒ ài nǐ หวอ-อาย-หนี่ 
ฉัน / รัก / เธอ (ฉันรัก

เธอ) 

我知女人心 Wǒ zhī nǚrén xīn 

หวอ-จือ-หนวี-่เหริน-

ซิน 

ฉัน / รู / ผูหญิง / ใจ 

(ฉันรูใจผูหญิง) 

成都我爱你 Chéngdū wǒ ài nǐ เฉิง-ต-ูหวอ-อาย-หนี ่

เมืองเฉิงต ู/ ฉัน / รัก / 

เธอ (เมืองเฉิงตู ฉันรัก

เธอ) 

我们约会吧 Wǒmēn yuēhuì ba 

หวอ-เมิน-เยวีย-ฮุย-

ปะ 

พวกเรา / ออกเดท / 

เถอะ (พวกเรา 

ออกเดทกันเถอะ) 

狗咬狗 Gǒu yǎo gǒu โกว-เหยา-โกว 
สุนัข / กัด / สุนัข (สุนัข

กัดสุนัข) 

谁说我不在乎 
Shéi shuō wǒ bù 

zàihū 

เสย-ซัว-หวอ-ปู-จาย-

ฮู 

ใคร / พูดวา / ฉัน / ไม 

/ ใสใจ (ใครพูดวาฉัน

ไมใสใจ) 

那些年，我们一起

追的女孩 
Nàxiēnián, wǒmēn 

yīqǐ zhuī dē nǚhái 

นา-เซีย-เหนียน-หวอ-

เมิน-อี-ฉี่-จุย-เตอ-

หนวี่-ไห 

ในปนั้น / พวกเรา / 

ดวยกัน / ไลตาม / 

หญิงสาว (ในปนั้น

พวกเราไลตาม 

หญิงสาวดวยกัน) 

帮帮我，爱神 
Bāngbāng wǒ, 

àishén 
ปง-ปง-หวอ-อาย-เสิน 

ชวย / ฉัน / กามเทพ 

(กามเทพ ชวยฉัน

ดวย) 

哭泣的女人 Kūqì dē nǚrén คู-ชี่-เตอ-หนวี่-เหริน 
รองไห / ผูหญิง 

(ผูหญิงรองไห) 
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ชื่อภาพยนตรจีน 
คําอาน 

(ภาษาจีน) 

คําอาน 

(ภาษาไทย) 
คําแปล 

太阳照常升起 
Tàiyáng zhào 

cháng shēngqǐ 

ไท-หยาง-จาว-ฉาง-

เซิง-ฉี่ 

พระอาทิตย / สองแสง 

/ ตามปกติ / ขึ้น  

(พระอาทิตยขึ้นสอง

แสงตามปกต)ิ 

财神到 Cáishén dào ฉาย-เสิน-เตา 

เทพเจาแหงโชคลาภ / 

มาเยือน (เทพเจาแหง

โชคลาภมาเยือน) 

 

จากการศึกษาโครงสรางทางภาษาของชื่อภาพยนตรจีน สามารถสรุปไดดังตารางที่ 5 

 

ตารางที่ 5 โครงสรางทางภาษาของชื่อภาพยนตรจีน 

ระดับโครงสรางทางภาษา จํานวนชื่อภาพยนตรจีน 

โครงสรางระดับคํา 85 

โครงสรางระดับวลี 388 

โครงสรางระดับประโยค 62 

รวม 535 

 

จากตารางที่ 5 พบวาภาพยนตรจีนนิยมตั้งชื่อโดยใชโครงสรางระดับวลีมากที่สุด 

จํานวน 388 ชื่อ รองลงมาคือ โครงสรางระดับคํา และโครงสรางระดับประโยค ตามลําดับ 

 

3. องคประกอบทางความหมายของชื่อภาพยนตรจีน 

องคประกอบ หมายถึง สิ่งตางๆ ที่ใชประกอบเปนสิ่งใหญ, สวนของสิ่งตางๆ ที่เปน

เครื่องประกอบทําใหเกิดเปนรูปขึ้นใหมโดยเฉพาะ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556: 1364) ดังนั้น

องคประกอบทางความหมายของชื่อภาพยนตรจึงหมายถึง สิ่งที่ เปนสวนประกอบตางๆ  

จากภาพยนตรที่ผูตั้งชื่อนํามาประกอบรวมกันเปนชื่อภาพยนตรเพื่อดึงดูดความสนใจของผูชม  

ซึ่งองคประกอบทางความหมายของชื่อภาพยนตรมีทั้งความหมายตรงและความหมายแฝง 



90 
 

 

เชิงอุปมา ผูวิจัยจึงวิเคราะหจัดกลุมองคประกอบทางความหมายของการตั้งชื่อภาพยนตรจีน 

เปน 13 องคประกอบ ไดแก  

1. ชื่อตัวละคร คือ คําที่ตั้งขึ้นเพื่อใชเรียกชื่อ อาจเปนทั้งชื่อผูแสดงนํา ชื่อตัวละคร 

ฉายาของตัวละคร หรือชื่อกลุม 

2. ลักษณะของตัวละคร คือ คุณสมบัติ คุณลักษณะ รูปราง หรือลักษณะนิสัย 

ของตัวละคร 

3. พฤติกรรมของตัวละคร คือ การกระทําหรือการแสดงออกของตัวละคร 

4. บทบาทของตัวละคร คือ ตําแหนง เกียรติยศ หรือสิทธิหนาที่ตามบทบาทในสังคม

ของตัวละคร 

5. เพศ คือ คําที่บงบอกเพศของตัวละครทั้งเพศกําเนิดและเพศภาวะ รวมถึงคําสแลง

ที่บงบอกถึงเพศสภาพ 

6. วัย คือ ชวงอายุของตัวละคร และคําที่บงบอกชวงอายุของตัวละคร 

7. ชาติพันธุ คือ คําที่บงบอกเชื้อชาติหรือสัญชาติของตัวละคร 

8. สถานที่ คือ ชื่อสถานท่ี หรือลักษณะของสถานที่ที่ปรากฏในภาพยนตร 

9. วัตถุ คือ สิ่งของ พาหนะ อาวุธ และอาหารที่ปรากฏในภาพยนตร 

10. ประเภทของภาพยนตร คือ การบอกลักษณะของภาพยนตร 

11. ตัวเลข คือ จํานวน และลําดับที่ที่ปรากฏในภาพยนตร 

12. ชวงเวลา คือ ระยะเวลาที่ปรากฏในภาพยนตร 

13. เหตุการณ คือ สถานการณหรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในภาพยนตร 

จาก 13 องคประกอบดังกลาว ผูวิจัยไดนํามาเปนเกณฑพิจารณาชื่อภาพยนตรจีน

ตามองคประกอบทางความหมายไดผลการศึกษาดังนี ้
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3.1 ชื่อภาพยนตรจีนที่มี 1 องคประกอบ 

จากการศึกษาพบชื่อภาพยนตรจีนที่มี 1 องคประกอบจํานวน 400 ชื่อ ดังนี้ 

3.1.1 ชื่อภาพยนตรจีนที่มีชื่อตัวละครเปนองคประกอบ พบจํานวน 44 ชื่อ เชน 

孔子  

Kǒngzǐ (ขง-จื่อ) 

ขงจื๊อ 

ขงจื๊อเปนภาพยนตรที่นําเสนอเรื่องราวชีวิตของขงจื๊อซึ่งเปนนักปรัชญา 

ที่มีชื่อเสียงของประเทศจีน ผูตั้งชื่อจึงนําชื่อตัวละครมาใชตั้งชื่อภาพยนตร 

霍元甲 

Huò Yuánjiǎ (ฮั่ว-หยวน-เจี่ย) 

ฮั่วหยวนเจี่ย  

ฮั่วหยวนเจี่ยเปนภาพยนตรเกี่ยวกับชีวประวัติของฮั่วหยวนเจี่ยซึ่งเปน

ปรมาจารยกังฟูที่มีชื่อเสียงของประเทศจีน ผูตั้งชื่อจึงนําชื่อตัวละครมาใชตั้งชื่อภาพยนตร 

李小龙 

Lǐ Xiǎolóng (หลี-เสี่ยว-หลง) 

หลีเสี่ยวหลง 

หลีเสี่ยวหลงเปนชื่อจริงของ บรูซ ลี นักแสดงภาพยนตรที่มีชื่อเสียงและ 

เปนตํานานของประเทศจีน ภาพยนตรนําเสนอชีวประวัติของ บรูซ ลี  ตั้งแตเกิดจนไดเปน 

นักแสดงภาพยนตร ผูตั้งชื่อจึงนําชื่อตัวละครมาใชตั้งชื่อภาพยนตร 

吴清源 

Wú Qīngyuán (อู-ชิง-หยวน) 

อูชิงหยวน 

อูชิ งหยวนเปนภาพยนตร เกี่ยวกับชีวประวัติของอูชิ งหยวนซึ่ ง เปน

ปรมาจารยหมากลอมที่มีชื่อเสียง ผูตั้งชื่อจึงนําชื่อตัวละครมาใชตั้งชื่อภาพยนตร 
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蓝宇 

Lán Yǔ (หลาน-อว่ี) 

หลานอวี ่

หลานอวี่ เปนชื่อตัวละครซึ่งเปนเด็กหนุมบานนอกที่ เขามาศึกษาตอ 

ในเมืองปกกิ่ง หลานอวี่มาจากครอบครัวยากจนจึงตองหาเงินสงตัวเองเรียนโดยการหลับนอนกับ

หันตง ชายหนุมที่ปดบังรสนิยมทางเพศของตัวเองไวไมใหใครรู 

锦衣卫 

Jǐnyīwèi (จิ่น-อ-ีเวย) 

องครักษเสื้อแพร 

องครักษเสื้อแพรเปนชื่อกลุมองครักษในราชสํานักที่คอยคุมกันจักรพรรดิ

ของราชวงศหมิง 

 

3.1.2 ชื่อภาพยนตรจีนที่มีลักษณะของตัวละครเปนองคประกอบ พบจํานวน  

9 ชื่อ เชน 

倩女幽魂 

Qiànnǚ yōuhún (เชี่ยน-หนวี-่โยว-หุน) 

สาวงาม / ปศาจ (ปศาจสาวงาม) 

ปศาจสาวงามเปนลักษณะของตัวละครที่เปนปศาจสาวที่มีรูปโฉมงดงาม  

ผูตั้งชื่อจึงนําลักษณะของตัวละครมาใชตั้งชื่อภาพยนตร 

我左眼见到鬼 

Wǒ zuǒ yǎnjiàn dào guǐ (หวอ-จั๋ว-เหยี่ยน-เจี้ยน-เตา-กุย) 

ฉัน / ซาย / ดวงตา / เห็น / ผี (ดวงตาซายของฉันเห็นผี) 

ดวงตาซายของฉันเห็นผีเปนลักษณะของตัวละครหญิงที่ประสบอุบัติเหตุ

และกําลังจะตาย แตมีผีชายหนุมเขามาขัดขวางไมใหยมทูตมารับวิญญาณของเธอไปเพราะเขา

หลงรักเธออยู หลังจากทีเ่ธอฟนก็พบวาดวงตาขางซายของตนเองสามารถมองเห็นผีได 
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硬汉 

Yìnghàn (อิ้ง-ฮั่น) 

มนุษยเหล็ก 

ม นุ ษ ย เ ห ล็ ก เ ป น ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ตั ว ล ะ ค ร ที่ มี ค ว า ม แ ข็ ง แ ก ร ง แ ล ะ 

มีความสามารถทางดานกังฟ ู

 

非常完美 

Fēicháng wánměi (เฟย-ฉาง-หวาน-เหมย) 

มาก / สมบูรณแบบ (สมบูรณแบบมาก) 

สมบูรณแบบมากเปนลักษณะของตัวละครที่มีคุณสมบัติเพียบพรอม 

ทุกอยาง ทั้งหนาที่การงาน เพื่อนฝูง และคูหมั้นที่เปนหมอหนุมหนาตาดี 

 

3.1.3 ชื่อภาพยนตรจีนที่มีพฤติกรรมของตัวละครเปนองคประกอบ พบจํานวน 

122 ชื่อ เชน 

不能说的秘密 

Bù néng shuōdē mìmì (ปู-เหนิง-ซัว-เตอ-มี่-มี่) 

ไม / สามารถ / พูด / ความลับ (ไมสามารถพูดความลับได) 

ไมสามารถพูดความลับไดเปนพฤติกรรมของตัวละครที่มีความลับ 

ที่พูดออกไปไมไดวาตนเองไมใชคนในยุคปจจุบัน 

向左走·向右走 

Xiàngzuǒ zǒu·xiàngyòu zǒu (เซี่ยง-จั๋ว-โจว-เซี่ยง-โยว-โจว) 

ทางซาย / ไป / ทางขวา / ไป (ไปทางซาย ไปทางขวา) 

ไปทางซาย ไปทางขวาเปนพฤติกรรมของตัวละครชายหญิง 2 คนที่อาศัย

อยูขางหองกันแตไมเคยมีโอกาสไดพบกัน เพราะฝายหญิงมักจะเดินเลี้ยวไปทางซาย และฝายชาย

มักจะเดินเลี้ยวไปทางขวา 
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忘不了 

Wàng bùliǎo (วาง-ปู-เหลี่ยว) 

ลืม / ไมได (ลืมไมได) 

ลืมไมไดเปนพฤติกรรมของตัวละครหญิงที่สูญเสียคนรักไปกอนวันแตงงาน 

อีกทั้งยังตองเลี้ยงลูกติดของแฟนที่เสียไป เธอจึงยังคงยึดติดกับชวงเวลาเกาๆของตนเองกับแฟน 

ถึงแมวาจะไดพบกับผูชายคนใหม แตเธอก็ยังไมแนใจวาตนเองจะลืมแฟนเกาและพรอมที่เริ่มตน

ชีวิตใหมไดอีกครั้ง 

练习曲 

Liànxí qǔ (เลี่ยน-สี-ฉวี่)  

ฝกฝน / รองเพลง (ฝกฝนรองเพลง) 

ฝกฝนรองเพลงเปนพฤติกรรมของตัวละครที่เปนผูบกพรองทางการพูดและ

การไดยิน เขาขี่จักรยานเพื่อออกเดินทางไปรอบเกาะไตหวันพรอมกับกีตารที่ตนเองพยายาม 

หัดเลน ตลอดการเดินทางเขาไดพบกับผูคนหลายหลายรูปแบบ ซึ่งเปนการเดินทางที่เขาไดรับ

ประสบการณอยางเต็มเปยม 

再说一次我爱你 

Zài shuō yī cì wǒ ài nǐ (จาย-ซัว-อ-ีชื่อ-หวอ-อาย-หนี)่ 

อีก / พูด / หนึ่ง / ครั้ง / ฉัน / รัก / เธอ (พูดอีกครั้งหนึ่งวาฉันรักเธอ) 

พูดอีกครั้งหนึ่งวาฉันรักเธอเปนพฤติกรรมของตัวละครซึ่งเปนหมอที่อุทิศ

ชีวิตใหกับการทํางาน จนกระทั่งภรรยาเสียชีวิต เขาจึงรูสึกผิดที่ไมมีเวลาใหภรรยา วันหนึ่งเขาได

ชวยชีวิตผูหญิงคนหนึ่งไว สามีของเธอหายตัวไปจากบานหลายปแลว เขากับสามีของเธอมี

บางอยางที่คลายกันโดยเฉพาะนิสัยการทํางานหนักจนไมสนใจคนรัก เขาจึงสวมรอยเปนสามีของ

เธอ ตอมาผูหญิงคนนี้ปวยหนักและจะมีชีวิตอยูไดอีกไมนาน เธอบอกเขาวาความปรารถนา 

กอนตายคือการไดกลับมาใชชวงเวลาที่เหลืออยูกับสามี เขาจึงตัดสินใจออกตามหาสามีของเธอ

เพื่อใหกลับมาอยูเคียงขางเธออีกครั้ง 
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落叶归根 

Luòyèguīgēn (ลั่ว-เย-กุย-เกิน) 

ใบไมรวงลงสูราก 

ใบไมรวงลงสูรากเปนภาษิตจีน หมายถึง การกลับสูบานเกิดเมืองนอนใน

วัยชราซึ่งเปนพฤติกรรมของตัวละครจาวและหลิวที่เปนเพื่อนรวมงานกัน วันหนึ่งหลิวเสียชีวิตลง 

จาวจึงตัดสินใจทําตามคําสัญญาของหลิวโดยการพารางของเขากลับสูบานเกิด 

 

3.1.4 ชื่อภาพยนตรจีนที่มีบทบาทของตัวละครเปนองคประกอบ พบจํานวน  

51 ชื่อ เชน 

剃头匠 

Tìtóujiàng (ที-่โถว-เจี้ยง) 

ชางตัดผม 

ชางตัดผมเปนบทบาทของตัวละครที่มีอาชีพเปนชางตัดผมมากวา 80 ป  

ผูตั้งชื่อจึงนําบทบาทของตัวละครมาใชตั้งชื่อภาพยนตร 

我和爸爸 

Wǒ hé bàba (หวอ-เหอ-ปา-ปะ) 

ฉัน / และ / พอ (ฉันและพอ) 

ฉันและพอเปนบทบาทของตัวละครที่เปนพอลูกกัน ซึ่งทั้งคูตองดําเนินชีวิต

รวมกันหลังจากที่ภรรยาและแมประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ผูตั้งชื่อจึงนําบทบาทของตัวละคร 

มาใชตั้งชื่อภาพยนตร 

刺陵 

Cìlíng (ชื่อ-หลิง) 

ผูลาสมบัติ 

ผูลาสมบัติ เปนบทบาทของตัวละครซึ่ ง เปนกลุมคนที่มารวมตัวกัน 

เพื่อตามหาสมบัติที่ฝงอยูในหลุมศพจักรพรรดิ ผูตั้งชื่อจึงนําบทบาทของตัวละครมาใชตั้งชื่อ

ภาพยนตร 
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杀人犯 

Shārénfàn (ซา-เหริน-ฟาน) 

ฆาตกร 

ฆาตกรเปนบทบาทของตัวละครที่ถูกกลาวหาวาเปนฆาตกร ซึ่งเดิมทีเขา

เปนตํารวจ แตวันหนึ่งเกิดหมดสติในระหวางปฏิบัติหนาที่ที่ตึกราง เมื่อฟนขึ้นมาก็พบวาตนเอง

สูญเสียความทรงจํา และขางตัวมีรางของเพื่อนรวมงานนอนเสียชีวิตอยู เขาจึงตองพยายาม 

หาหลักฐานมาพิสูจนวาตนเองบริสุทธิ์ และจับฆาตกรตัวจริงมาลงโทษใหได 

投名狀 

Tóumíngzhuàng (โถว-หมิง-จวง) 

พี่นองรวมสาบาน 

พี่นองรวมสาบานเปนบทบาทของตัวละคร 3 คนที่เปนพี่นองรวมสาบานกัน

ผูตั้งชื่อจึงนําบทบาทของตัวละครมาใชตั้งชื่อภาพยนตร 

文雀 

Wénquè (เหวิน-เชวี่ย) 

นกกระจอก 

นกกระจอกในภาษาจีนกวางตุงเปนศัพทสแลงหมายถึงนักลวงกระเปา ซึ่ง

เปนบทบาทของตัวละครในภาพยนตรที่เปนนักลวงกระเปา 

未来警察 

Wèilái jǐngchá (เวย-ไหล-จิ่ง-ฉา) 

อนาคต / ตํารวจ (ตํารวจอนาคต)  

ตํารวจอนาคตเปนบทบาทของตัวละครที่เปนตํารวจในยุค 2080 เขา

ตัดสินใจเปลี่ยนตัวเองเปนหุนยนต และเดินทางกลับมาในอดีตเพื่อปกปองนักวิทยาศาสตร 

คนสําคัญ 
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3.1.5 ชื่อภาพยนตรจีนที่มีวัยเปนองคประกอบ พบจํานวน 2 ชื่อ ไดแก 

红颜 

Hóngyán (หง-เหยียน) 

ความเยาววัยของวัยแรกสาว 

ความเยาววัยของวัยแรกสาวเปนคําบงบอกวัยของตัวละครหญิงอายุ 16 ป

ที่ตั้งครรภในวัยเรียนผูตั้งชื่อจึงนําวัยของตัวละครมาใชตั้งชื่อภาพยนตร 

青春期 

Qīngchūnqī (ชิง-ชุน-ชี) 

วัยแรกรุน 

วัยแรกรุนเปนคําบงบอกวัยของตัวละครที่เปนหญิงสาววัยรุนซึ่งพยายาม

เรียกรองความสนใจจากพอแมที่หยารางกันดวยการทําตัวเปนคนไมดี เชน ดื่มเหลา สูบบุหรี่   

ผูตั้งชื่อจึงนําวัยของตัวละครมาใชตั้งชื่อภาพยนตร 

 

3.1.6 ชื่อภาพยนตรจีนที่มีสถานที่เปนองคประกอบ พบจํานวน 49 ชื่อ เชน 

艋舺 

Měngjiá (เหมิ่ง-เจี๋ย) 

เขตเหมิ่งเจี๋ย 

เขตเหมิ่งเจี๋ย หรือเขตวั่นหัวในปจจุบันเปนยานเมืองเกาของกรุงไทเปซึ่งเปน

สถานที่ในภาพยนตรที่ผูต้ังชื่อนํามาใชตั้งชื่อภาพยนตร 

赤壁 

Chìbì (ชื่อ-ป) 

ชื่อป  

ชื่อป หรือผาแดงเปนบริเวณที่กองทัพฝายสัมพันธมิตรและกองทัพของโจโฉ

สูรบกัน ซึ่งเปนสถานที่ในภาพยนตรที่ผูตั้งชื่อนํามาใชตั้งชื่อภาพยนตร 
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绿草地  

Lǜ cǎodì (ลวี่-เฉา-ตี)้  

สีเขียว / ทุงหญา (ทุงหญาสีเขียว) 

ทุงหญาสีเขียวเปนพื้นที่กลางปาเขาบริเวณบานเกิดของตัวละครที่อยูใน

ชุมชนชาวมองโกล ซึ่งเปนสถานที่ในภาพยนตรที่ผูตั้งชื่อนํามาใชตั้งชื่อภาพยนตร 

南京！南京！ 

Nánjīng! Nánjīng! (หนาน-จิง-หนาน-จิง) 

เมืองหนานจิง / เมืองหนานจิง 

เมืองหนานจิง หรือเมืองนานกิงเปนเมืองที่ เกิดเหตุการณสังหารหมู 

ในชวงสงครามจีน-ญี่ปุนครั้งที่ 2 ซึ่งเปนสถานที่ในภาพยนตรที่ผูตั้งชื่อนํามาใชตั้งชื่อภาพยนตร 

孤岛惊魂 

Gūdǎo jīnghún (ก-ูเตา-จิง-หุน) 

เกาะราง / ลึกลับ (เกาะรางลึกลับ) 

เกาะรางลึกลับเปนเกาะรางที่เลาลือกันวามีวิญญาณชั่วรายสิงสถิตอยู ซึ่ง

เปนสถานที่ในภาพยนตรที่ตัวละครเดินทางไปถายทําเกมสโชว 

  
3.1.7 ชื่อภาพยนตรจีนที่มีวัตถุเปนองคประกอบ พบจํานวน 34 ชื่อ เชน 

饺子 

Jiǎozi (เจี่ยว-จึ) 

เกี๊ยว 

เกี๊ยวเปนอาหารที่ทําจากศพเด็ก ซึ่งตัวละครกินเพื่อรักษาความออนเยาว

ของรูปรางหนาตา ผูตั้งชื่อจึงนําวัตถุที่เปนลักษณะเดนมาใชตั้งชื่อภาพยนตร 

箱子 

Xiāngzi (เซียง-จึ) 

หีบ 

หีบ หรือกระเปาเดินทางเปนวัตถุที่ลอยตามน้ํามา ตัวละครเก็บกระเปา

ขึ้นมาและหวังวาจะพบความโชคดีในน้ัน แตเมื่อเปดกระเปาออกมากลับพบวาในนั้นมีชิ้นสวนของ

มนุษยอยู ผูตั้งชื่อจึงนําวัตถุที่เปนลักษณะเดนมาใชตั้งชื่อภาพยนตร 
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手机 

Shǒujī (โสว-จี) 

โทรศัพทมือถือ 

โทรศัพทมือถือเปนวัตถุที่ตัวละครซึ่งแตงงานแลวใชติดตอกับชูรัก ผูตั้งชื่อ

จึงนําวัตถุที่เปนลักษณะเดนมาใชตั้งชื่อภาพยนตร 

海南雞飯 

Hǎinán jīfàn (ไห-หนาน-จี-ฟาน) 

ไหหนาน / ขาวมันไก (ขาวมันไกไหหนาน) 

ขาวมันไกไหหนานหรือไหหลําเปนอาหารที่ตัวละครเปดรานขายอยูใน

ประเทศสิงคโปร ผูตั้งชื่อจึงนําวัตถุที่เปนลักษณะเดนมาใชตั้งชื่อภาพยนตร 

伞 

Sǎn (สาน) 

รม 

รมเปนวัตถุที่ผูสรางภาพยนตรนํามาเปรียบกับปญหาของชนชั้นตางๆ  

หลังการปฏิรูปเศรษฐกิจในประเทศจีน เชน คนงานผลิตรม บริษัทขายรม และนักศึกษาที่เดิน 

หางานทามกลางสายฝน ผูตั้งชื่อจึงนําวัตถุที่เปนลักษณะเดนมาใชตั้งชื่อภาพยนตร 

 

3.1.8 ชื่อภาพยนตรจีนที่มีชวงเวลาเปนองคประกอบ พบจํานวน 3 ชื่อ ไดแก 

五月之恋 

Wǔyuè zhī liàn (อู-เยวี่ย-จือ-เลี่ยน) 

เดือนพฤษภาคม / แหง / ความรัก (ความรักแหงเดือนพฤษภาคม) 

เดือนพฤษภาคมแหงความรักเปนชวงเวลาในภาพยนตรที่มีปรากฏการณ

หิมะเดือนพฤษภาคม ซึ่งความจริงแลวหิมะก็คือดอกไมบาน 
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惊蜇 

Jīngzhé (จิง-เจอ) 

ฤดูจิงเจอ 

ฤดูจิงเจอเปน 1 ใน 24 ฤดูกาลตามปฏิทินจีนโบราณ ซึ่งเปนชวงเริ่มตน 

ฤดูใบไมผลิ ประมาณวันที่ 5-6 มีนาคม กําหนดขึ้นเพื่อใหจดจําชวงเวลาเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว 

พืชพันธุธัญญาหารไดงาย ผูต้ังชื่อจึงนําชวงเวลาดังกลาวมาใชตั้งชื่อภาพยนตร 

战国 

Zhànguó (จาน-กั๋ว) 

ยุคจานกั๋ว 

ยุคจานกั๋ว หรือยุคสงครามเเวนเเควนอยูในชวงป 475 – 221 กอน 

คริสตศักราช ซึ่งเปนชวงเวลาที่ตัวละครในภาพยนตรทําสงครามกัน ผูตั้งชื่อจึงนําชวงเวลาดังกลาว

มาใชตั้งชื่อภาพยนตร 

 

3.1.9 ชื่อภาพยนตรจีนที่มีเหตุการณเปนองคประกอบ พบจํานวน 86 ชื่อ เชน 

神话 

Shénhuà (เสิน-ฮวา) 

ตํานาน 

ตํานานเปนเรื่องราวที่เลาสืบตอกันมา ซึ่งในเรื่องกลาวถึงตัวละครที่ทะลุ 

มิติเวลายอนกลับไปสมัย 221 ปกอนคริสตกาล และพบวาตนเองคือแมทัพในสมัยราชวงศฉิน  

ผูตั้งชื่อจึงนําเหตุการณดังกลาวมาใชตั้งชื่อภาพยนตร 

最好的時光 

Zuì hǎo dē shíguāng (จุย-หาว-เตอ-สือ-กวง) 

ที่สุด / ดี / ของ / เวลา (เวลาที่ดีที่สุด) 

เวลาที่ดีที่สุดเปนภาพยนตรที่แบงออกเปนเรื่องสั้น 3 เรื่อง ซึ่งทั้งหมดเปน

เรื่องราวเกี่ยวกับความรัก ผูต้ังชื่อจึงนําเหตุการณดังกลาวมาใชตั้งชื่อภาพยนตร 
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意外 

Yìwài (อี-้ไว) 

อุบัติเหตุ 

อุบัติเหตุเปนเรื่องราวเกี่ยวกับกลุมอาชญากร 4 คนที่รับจางจัดฉาก 

การฆาตกรรมใหดูเหมือนเปนอุบัติเหตุ วันหนึ่งมีคนในกลุมประสบอุบัติเหตุรถชนเสียชีวิต แต 

ทุกคนไมเชื่อวาเปนอุบัติเหตุและคิดวาเปนการแกแคน 

梦影童年 

Mèngyǐng tóngnián (เมิ่ง-อิ่ง-ถง-เหนียน) 

เงาฝน / วัยเด็ก (เงาฝนวยัเด็ก) 

เงาฝนวัยเด็กเปนเรื่องราวของตัวละครที่เคยมีความฝนที่งดงามในวัยเด็ก 

แตเพราะการดําเนินชีวิตที่ผิดพลาดทําใหความฝนที่เคยหวังไวไมบรรลุถึงเปาหมาย 

大事件 

Dà shìjiàn (ตา-ซื่อ-เจี้ยน) 

ใหญ / เหตุการณ (เหตุการณใหญ) 

เหตุการณใหญเปนเรื่องราวของตํารวจฮองกงที่บุกเขาควบคุมตัวโจรปลน

ธนาคารที่หลบซอนตัวอยูในอพารตเมนต ทามกลางการถายทอดสดของสื่อมวลชน 

辛亥革命 

Xīnhài gémìng (ซิน-ไฮ-เกอ-มิ่ง) 

ซินไห / การปฏิวัติ (การปฏิวัติซินไห) 

การปฏิวัติซินไหเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นจริงในปค.ศ. 1911 เปนการปฏิวัต ิ

ที่ตองการโคนลมราชวงศชิง ซึ่งเปนราชวงศสุดทายที่ปกครองประเทศจีน ผูตั้งชื่อจึงนําเหตุการณ

ดังกลาวมาใชต้ังชื่อภาพยนตร 

 

3.2 ชื่อภาพยนตรจีนที่มี 2 องคประกอบ 

จากการศึกษาพบชื่อภาพยนตรจีนที่มี 2 องคประกอบจํานวน 122 ชื่อ ดังนี้ 
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3.2.1 ชื่อตัวละคร + ลักษณะของตัวละคร พบจํานวน 1 ชื่อ ไดแก 

卡拉是条狗  

Kǎlā shì tiáogǒu (ขา-ลา-ซื่อ-เถียว-โกว) 

คาลา / คือ / สุนัข (คาลาคือสุนัข)  

คาลาเปนชื่อของสุนัขที่ เปนสัตวเลี้ยงของตัวละครเอก สวนสุนัขเปน

ลักษณะของตัวละครในภาพยนตรที่เปนสุนัข 

    

3.2.2 ชื่อตัวละคร + พฤติกรรมของตัวละคร พบจํานวน 5 ชื่อ เชน 

李米的猜想  

Lǐ Mǐ dē cāixiǎng (หลี-หมี่-เตอ-ไช-เสี่ยง)  

หลีหมี่ / ของ / การคาดคะเน (การคาดคะเนของหลีหมี่) 

หลีหมี่เปนชื่อตัวละครในภาพยนตร ซึ่งมีพฤติกรรมที่สามารถคาดคะเน

เหตุการณลวงหนาได 

老鼠爱上猫 

Lǎoshǔ àishàng māo (เหลา-สู-อาย-ซาง-เมา) 

หนู / ตกหลุมรัก / แมว (หนูตกหลุมรักแมว)  

หนูเปนชื่อฉายาที่ยอมาจากหนูขนทองของไปอวี้ถัว และแมวเปนชื่อฉายา 

ที่ยอมาจากแมวหลวงของจั่นเจา ซึ่งทั้งคูเปนตัวละครในภาพยนตร สวนตกหลุมรักเปนพฤติกรรม

ของตัวละคร 

 

3.2.3 ชื่อตัวละคร + บทบาทของตัวละคร พบจํานวน 1 ชื่อ ไดแก 

赵氏孤儿 

Zhàoshì gū'ér (จาว-ซื่อ-ก-ูเออร) 

ตระกูลเจา / เด็กกําพรา (เด็กกําพราตระกูลเจา) 

ตระกูลเจาเปนชื่อสกุลของตัวละครที่เปนเด็กกําพรา สวนเด็กกําพราเปน

บทบาทของตัวละครที่เปนผูรอดชีวิตคนเดียวจากการฆาลางตระกูล 
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3.2.4 ชื่อตัวละคร + สถานที่ พบจํานวน 1 ชื่อ ไดแก 

安娜与武林  

Ānnà yǔ wǔlín (อัน-นา-อว๋ี-อู-หลิน) 

แอนนา / และ / ยุทธภพ (แอนนาและยุทธภพ)  

แอนนาเปนชื่อตัวละครหญิงที่เปนนักกังฟูและเขารวมการแขงขันศิลปะ 

การตอสูปองกันตัว สวนยุทธภพคือดินแดนแหงการตอสู ซึ่งในภาพยนตรเปนสถานที่แขงขันศิลปะ

การตอสูปองกันตัว 

 

3.2.5 ชื่อตัวละคร + วัตถ ุพบจํานวน 2 ชื่อ ไดแก 

周渔的火车 

Zhōu Yú dē huǒchē (โจว-อว๋ี-เตอ-หั่ว-เชอ) 

โจวอวี๋ / ของ / รถไฟ (รถไฟของโจวอวี)๋ 

โจวอวี๋เปนชื่อตัวละครหญิงที่เปนนักปนเซรามิก สวนรถไฟเปนพาหนะ 

ที่โจวอวี๋ใชโดยสารไปหาคนรักที่อยูไกลกันอาทิตยละ 2 ครั้ง 

老五的奧斯卡 

Lǎo Wǔ dē àosīkǎ (เหลา-อู-เตอ-อาว-ซือ-ขา) 

เหลาอู / ของ / รางวัลออสการ (รางวัลออสการของเหลาอู) 

เหลาอูเปนชื่อตัวละครในภาพยนตรที่มีอาชีพเปนนักเขียนบทภาพยนตร 

และมีความใฝฝนวาอยากไดรางวัลออสการสาขานักเขียนบทภาพยนตรยอดเยี่ยม ซึ่งรางวัล 

ออสการเปนวัตถุในภาพยนตร 

 

3.2.6 ชื่อตัวละคร + ประเภทของภาพยนตร พบจํานวน 1 ชื่อ ไดแก 

麦兜故事 

Màidōu gùshì (มาย-โตว-กู-ซื่อ) 

แมคดัล / นิทาน (นิทานแมคดัล) 

นิทานเปนประเภทของภาพยนตรที่เปนการตูนแอนิเมชั่น สวนแมคดัลเปน

ชื่อตัวละครในภาพยนตรที่เปนหมู 
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3.2.7 ชื่อตัวละคร + ตัวเลข พบจํานวน 1 ชื่อ ไดแก 

风云 2 

Fēng Yún èr (เฟง-อว๋ิน-เออร) 

เฟง / อว๋ิน / 2 (เฟงอวิ๋น 2)  

เฟงและอวิ๋นเปนชื่อตัวละครในภาพยนตร สวนเลข 2 เปนจํานวนภาค 

ของภาพยนตรซึ่งเปนภาคที่ 2 

 

3.2.8 ชื่อตัวละคร + ชวงเวลา พบจํานวน 7 ชื่อ เชน 

老夫子 2001 

Lǎofūzi èrlínglíngyī (เหลา-ฟู-จึ-เออร-หลิง-หลิง-อ)ี 

เหลาฟูจื่อ / 2001 (เหลาฟูจื่อ 2001) 

เหลาฟูจื่อเปนชื่อตัวละครในภาพยนตร สวนป 2001 เปนชวงเวลา 

ที่ภาพยนตรเรื่องนี้เขาฉายในโรงภาพยนตร 

喜羊羊与灰太狼之兔年顶呱呱 

Xǐ Yángyáng yǔ Huī Tàiláng zhī tùnián dǐngguāguā (สี่-หยาง-หยาง-

อว่ี-ฮุย-ไท-หลาง-จือ-ทู-เหนียน-ติ่ง-กวา-กวา) 

สี่หยางหยาง / และ / ฮุยไทหลาง / ของ / ปกระตาย / ยอดเยี่ยมที่สุด (ป

กระตายที่ยอดเย่ียมที่สุดของสี่หยางหยางและฮุยไทหลาง) 

สี่หยางหยางและฮุยไทหลางเปนชื่อตัวละครในภาพยนตรที่เปนแพะและ

หมาปา สวนปกระตายทีย่อดเย่ียมที่สุดเปนชวงเวลาในภาพยนตร 

买买提的 2008 

Mǎimǎití dē èrlínglíngbā (หมาย-หมาย-ถ-ีเตอ-เออร-หลิง-หลิง-ปา) 

หมายหมายถี / ของ / ป 2008 (ป 2008 ของหมายหมายถ)ี 

หมายหมายถี เปนชื่อตัวละครในภาพยนตรที่ เปนเด็กผูชายที่ชอบ 

เลนฟุตบอล และมีความฝนที่จะไดเขารวมงานพิธีเปดการแขงขันกีฬาโอลิมปกที่กรุงปกกิ่ง  

ประเทศจีนในป 2008 ซึ่งเปนชวงเวลาในภาพยนตร 
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3.2.9 ชื่อตัวละคร + เหตุการณ พบจํานวน 4 ชื่อ เชน 

图雅的婚事 

Túyǎ dē hūnshì (ถ-ูหยา-เตอ-ฮุน-ซื่อ)  

ถูหยา / ของ / การแตงงาน (การแตงงานของถูหยา) 

ถูหยาเปนชื่อตัวละครหญิงชาวมองโกเลียในภาพยนตร สวนการแตงงาน

เปนเรื่องราวชีวิตการแตงงานของถูหยา 

老港正传  

Lǎo gǎng zhèng chuán (เหลา-กาง-เจิ้ง-ฉวน) 

เหลากาง / เรื่องราว (เรื่องราวของเหลากาง) 

เหลากางเปนชื่อตัวละครที่เกิดและเติบโตในฮองกง เขามีความใฝฝนวา 

จะไดเดินทางไปจัตุรัสเทียนอันเหมินในกรุงปกก่ิง ซึ่งเปนเรื่องราวที่เกิดขึ้นในภาพยนตร 

   

3.2.10 ลักษณะของตัวละคร + ชื่อตัวละคร พบจํานวน 1 ชื่อ ไดแก 

人鱼朵朵 

Rényú duǒduǒ (เหริน-อว๋ี-ตั๋ว-ตั่ว)  

นางเงือก/ ตั๋วตั่ว (นางเงือกตั๋วตั่ว) 

ตั๋วตั่วเปนชื่อตัวละครในภาพยนตร สวนนางเงือกที่มีขาเปนหางปลาและ

เดินไมไดเปนคําเปรียบเปรยลักษณะของตัวละครตั๋วตั่วที่พิการเดินไมไดมาตั้งแตกําเนิด วันหนึ่ง

เธอไดรับการผาตัดจากหมอเทวดาจนขาของเธอหายเปนปกติ และจากนั้นมาตั๋วตั่วก็กลายเปน 

คนคลั่งไคลการซื้อรองเทา 

 

3.2.11 ลักษณะของตัวละคร + บทบาทของตัวละคร พบจํานวน 1 ชื่อ ไดแก 

绝色神偷 

Juésè shéntōu (เจวี๋ย-เซอ-เสิน-โทว) 

สวย / ขโมย (ขโมยสวย) 

ขโมยเปนบทบาทของตัวละครที่เปนกลุมโจรสาว 7 คน สวนสวยเปน

ลักษณะของตัวละครที่เปนหญิงสาวหนาตาสวยงาม 
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3.2.12 ลักษณะของตัวละคร + ตัวเลข พบจํานวน 2 ชื่อ ไดแก 

好大一对羊 

Hǎodà yī duì yang (หาว-ตา-อ-ีตุย-หยาง) 

ใหญมาก / 1 / คู / แกะ (แกะ 1 คูใหญมาก) 

แกะและใหญมากเปนลักษณะของตัวละครที่เปนแกะตัวใหญ สวน 1 คู

เปนจํานวนของแกะ 

见鬼 2 

Jiàn guǐ èr (เจี้ยน-กุย-เออร) 

เห็น / ผี / 2 (เห็นผี 2) 

เห็นผีเปนลักษณะของตัวละครที่สามารถมองเห็นผีได สวนเลข 2 เปน

จํานวนภาคของภาพยนตรซึ่งเปนภาคที่ 2 

 

3.2.13 ลักษณะของตัวละคร + เหตุการณ พบจํานวน 1 ชื่อ ไดแก 

熊猫回家路 

Xióngmāo huí jiā lù (สง-เมา-หุย-เจีย-ลู) 

หมีแพนดา / กลับ / บาน / ทาง (ทางกลับบานของหมีแพนดา) 

หมีแพนดาเปนลักษณะของตัวละครในภาพยนตรที่เปนลูกหมีแพนดา 

สวนทางกลับบานเปนเรื่องราวของลูกหมีแพนดาที่พลัดหลงจากแมหมี  และไดพบกับ 

เด็กชายกําพราที่พยายามชวยลูกหมีแพนดาใหกลับไปหาแมไดอีกครั้ง 

 

3.2.14 พฤติกรรมของตัวละคร + ชื่อของตัวละคร พบจํานวน 8 ชื่อ เชน 

寻找周杰伦 

Xúnzhǎo Zhōu Jiélún (สวิน-จาว-โจว-เจี๋ย-หลุน) 

ตามหา / โจวเจี๋ยหลุน (ตามหาโจวเจี๋ยหลุน) 

ตามหาเปนพฤติกรรมของตัวละครที่พยายามตามหาอัลบั้มหายากของ

โจวเจี๋ยหลุน สวนโจวเจี๋ยหลุนเปนชื่อผูแสดงที่เปนนักรองและเปนชื่อของตัวละคร 
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翻滚吧！阿信 

Fāngǔn ba! Ā Xìn (ฟาน-กุน-ปา-อา-ซิ่น) 

ลุยเลย! / อาซิ่น (ลุยเลย! อาซิ่น) 

อาซิ่นเปนชื่อตัวละครที่มีพรสวรรคและชอบเลนยิมนาสติกมาตั้งแตเด็ก 

สวนลุยเลยเปนพฤติกรรมของตัวละครที่ตองบากบั่นและฝกฝนตนเองเพื่อใหประสบความสําเร็จ 

恋爱中的宝贝 

Liàn'ài zhōngdē Bǎobèi (เลี่ยน-อาย-จง-เตอ-เปา-เปย) 

ความรัก / ของ / เปาเปย (ความรักของเปาเปย) 

เปาเปยเปนชื่อตัวละครเอกในภาพยนตร สวนความรักเปนพฤติกรรม

หลังจากทีเ่ปาเปยพบวิดีโอเทปของชายคนหนึ่งที่คิดวาตนเองสูญเสียความหมายของการมีชีวิตอยู

ไป เปาเปยจึงออกตามหาเขาและคิดท่ีจะชวยเขาดวยความรักของตน 

 

3.2.15 พฤติกรรมของตัวละคร + บทบาทของตัวละคร พบจํานวน 1 ชื่อ ไดแก 

满城尽带黄金甲 

Mǎn chéng jǐn dài huángjīn jiǎ (หมาน-เฉิง-จิ่น-ไต-หวง-จิน-เจี่ย) 

เต็ม / เมือง / สิ้นสุด / บุก / ทองคํา / ชุดเกราะ (นักรบเกราะทองคําบุก

เต็มเมือง) 

นักรบเกราะทองคําเปนบทบาทของตัวละครที่เปนกองทัพทหาร สวนบุก

เต็มเมืองเปนพฤติกรรมของตัวละครที่บุกเขามาในวังหลวงเพื่อหวังชวงชิงอํานาจ 

 

3.2.16 พฤติกรรมของตัวละคร + เพศ พบจํานวน 2 ชื่อ ไดแก 

瘦身男女 

Shòushēn nán nǚ (โซว-เซิน-หนาน-หนวี)่ 

ลดความอวน / ชาย / หญิง (ชายหญิงลดความอวน) 

ชายและหญิงเปนเพศของตัวละครที่มีพฤติกรรมชวนกันลดความอวน 

เพราะตัวละครหญิงตองกลับไปพบอดีตแฟนหนุมจึงตองลดน้ําหนักใหรูปรางดีเหมือนเดิม ดังนั้น

ตัวละครชายจึงอาสาชวยเหลือและลดนํ้าหนักเปนเพื่อนเธอ 
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隐婚男女 

Yǐn hūn nán nǚ (อิ่น-ฮุน-หนัน-หนวี)่ 

ปกปด / แตงงาน / ผูชาย / ผูหญิง (ผูชายและผูหญิงปกปดการแตงงาน) 

ผูชายและผูหญิงเปนเพศของตัวละครที่มีพฤติกรรมซอนเรนการแตงงาน

ของตนเองไว เพราะทั้งคูทํางานบริษัทเดียวกัน และไมตองการใหชีวิตคูมาเปนอุปสรรค 

ตอความกาวหนาในหนาที่การงาน 

 

3.2.17 พฤติกรรมของตัวละคร + วัตถ ุพบจํานวน 1 ชื่อ ไดแก 

寻枪 

Xún qiāng (สวิน-เชียง) 

คนหา / ปน (คนหาปน) 

ปนเปนวัตถุในภาพยนตร สวนคนหาเปนพฤติกรรมของตัวละครซึ่งเปน

ตํารวจที่ทําปนหายไป เขาจึงตองออกตามหาปนเพื่อไมใหคนที่หยิบหรือขโมยไปนําไปใชในทาง 

ที่ไมด ี

  

3.2.18 พฤติกรรมของตัวละคร + ตัวเลข พบจํานวน 1 ชื่อ ไดแก 

窃听风云 2 

Qiètīng fēngyún èr (เชี่ย-ทิง-เฟง-อว๋ิน-เออร) 

ดักฟง / สถานการณ / 2 (ดักฟงสถานการณ 2) 

ดักฟงสถานการณเปนพฤติกรรมของตัวละครที่ติดเครื่องดักฟงไวที่

โทรศัพทเพื่อตามแกแคนคนที่ฆาพอของตนเอง สวนเลข 2 เปนจํานวนภาคของภาพยนตรซึ่งเปน

ภาคที่ 2 
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3.2.19 บทบาทของตัวละคร + ชื่อตัวละคร พบจํานวน 2 ชื่อ ไดแก 

小兵张嘎 

Xiǎobīng zhānggā (เสี่ยว-ปง-จาง-กา) 

ทหาร / จางกา (ทหารจางกา) 

ทหารเปนบทบาทของตัวละครที่เปนทหารผูกลาไปออกรบในสงคราม 

สวนจางกาเปนชื่อของตัวละครในภาพยนตร 

竞雄女侠·秋瑾 

Jìngxióngnǚxiá·Qiū Jǐn (จิ้ง-สง-หนวี-่เสีย-ชิว-จิ่น) 

วีรสตรี / ชิวจิ่น (วีรสตรีชิวจิ่น) 

วีรสตรีเปนบทบาทของตัวละครที่เปนผูหญิงกลาหาญ สวนชิวจิ่นเปน 

ชื่อของตัวละครทีม่ีอยูจริงซึ่งเปนนักตอสูเพื่อเสรีภาพในสมัยปฏิวัติประชาธิปไตยของประเทศจีน 

 

3.2.20 บทบาทของตัวละคร + พฤติกรรมของตัวละคร พบจํานวน 1 ชื่อ ไดแก 

大佬愛美丽 

Dàlǎo ài měilì (ตา-เหลา-อาย-เหมย-ลี่) 

นักเลง / รัก / ความสวยงาม (นักเลงรักความสวยงาม) 

นักเลงเปนบทบาทของตัวละครที่เปนมาเฟย สวนรักความสวยงามเปน

พฤติกรรมของตัวละครชายที่มีภาวะเบี่ยงเบนทางเพศ 

 

3.2.21 บทบาทของตัวละคร + เพศ พบจํานวน 2 ชื่อ ไดแก 

单身男女 

Dānshēn nán nǚ (ตัน-เซิน-หนัน-หนวี)่ 

โสด / ชาย / หญิง (ชายหญิงโสด) 

โสดเปนบทบาทของตัวละครหญิงที่เพิ่งผิดหวังจากความรักและกลายเปน

คนโสด เธอเข็ดกับความรักและสัญญากับตนเองวาจะไมมีความรักอีก แตแลวเธอก็ไดมาพบกับ

ผูชายคนใหม 2 คนในเวลาเดียวกัน สวนชายและหญิงเปนเพศของตัวละครทั้ง 3 คน 
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纺织姑娘 

Fǎngzhī gūniáng (ฝาง-จือ-ก-ูเหนียง) 

ทอผา / หญิงสาว (หญิงสาวทอผา) 

หญิงสาวเปนเพศของตัวละครหญิงที่มีอาชีพทอผาอยูในโรงงานทอผา  

ซึ่งเปนบทบาทของตัวละครในภาพยนตร 

 

3.2.22 บทบาทของตัวละคร + ชวงเวลา พบจํานวน 1 ชื่อ ไดแก 

看车人的七月  

Kànchērén dē qīyuè (คั่น-เชอ-เหริน-เตอ-ชี-เยวี่ย) 

ผูดูแลลานจอดรถ / ของ / เดือนกรกฎาคม (เดือนกรกฎาคมของผูดูแล

ลานจอดรถ) 

ผูดูแลลานจอดรถเปนบทบาทของตัวละครที่มีอาชีพเปนผูดูแลลานจอดรถ

ของไนตคลับ สวนเดือนกรกฎาคมเปนชวงเวลาในภาพยนตร 

 

3.2.23 บทบาทของตัวละคร + เหตุการณ พบจํานวน 1 ชื่อ ไดแก 

英雄喋血 

Yīngxióng diéxuè (อิง-สง-เตี๋ย-เซวี่ย) 

วีรบุรุษ / นองเลือด (วีรบุรุษนองเลือด) 

วีรบุรุษเปนบทบาทของตัวละครที่ เปนผู เกงกลา สวนนองเลือดเปน

เหตุการณการปฏิวัติของตัวละครในชวงการปฏิวัติประชาธิปไตยที่ทําใหมีคนลมตายจํานวนมาก 

 

3.2.24 เพศ + ลักษณะของตัวละคร พบจํานวน 1 ชื่อ ไดแก 

女人不坏 

Nǚrén bù huài (หนวี-่เหริน-ปู-หวย) 

ผูหญิง / ไม / ราย (ผูหญิงไมราย) 

ผูหญิงเปนเพศของตัวละครที่ เปนหญิงสาว 3 คน สวนไมรายเปน 

ลักษณะนิสัยของตัวละครที่ไมใชคนรายกาจ 
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3.2.25 เพศ + วัย พบจํานวน 1 ชื่อ ไดแก 

男人四十 

Nánrén sìshí (หนาน-เหริน-ซื่อ-สือ) 

ผูชาย / สี่สิบ (ผูชาย 40) 

ผูชายคือเพศของตัวละครชายในภาพยนตรที่เปนครูอายุประมาณ 40 ป 

ซึ่งเปนชวงวัยกลางคนของตัวละคร 

 

3.2.26 วัย + พฤติกรรมของตัวละคร พบจํานวน 1 ชื่อ ไดแก 

小孩不笨 

Xiǎohái bù bèn (เสี่ยว-ไห-ปู-เปน) 

เด็ก / ไม / โง (เด็กไมโง) 

เด็กเปนวัยของตัวละคร 3 คนซึ่งเปนเด็กที่มีปญหาดานการเรียน สวนไมโง

เปนพฤติกรรมของตัวละครที่แสดงใหเห็นวาถึงแมเด็กทั้ง 3 คนจะเรียนไมเกง แตก็ไมใชคนที ่

ไมมีความสามารถหรือไมมีความพยายาม 

 

3.2.27 วัย + บทบาทของตัวละคร พบจํานวน 1 ชื่อ ไดแก 

大兵小将 

Dà bīng xiǎojiàng (ตา-ปง-เสี่ยว-เจี้ยง) 

ใหญ / พลทหาร / นอย / นายพัน (พลทหารใหญนายพันนอย) 

พลทหารและนายพันเปนบทบาทของตัวละครที่เปนทหาร สวนใหญและ

นอยเปนคําบอกวัยของตัวละครที่เปนพลทหารที่มีอายุมาก และนายพันที่มีอายุนอย 

 

 

 

 

 



112 
 

 

3.2.28 วัย + วัตถุ พบจํานวน 1 ชื่อ ไดแก 

十七岁的单车 

Shíqī suì dē dānchē (สือ-ชี-ซุย-เตอ-ตัน-เชอ) 

17 / ป / ของ / รถจักรยาน (รถจักรยานของ 17 ป) 

17 ปเปนอายุของตัวละครที่เปนเด็กหนุมเขามาหางานทําในกรุงปกกิ่ง  

เขาเขาทํางานในบริษัทสงของ และทางบริษัทไดใหจักรยานไวใชทํางาน แตวันหนึ่งจักรยานของเขา

ถูกขโมยไป เขาจึงตองออกตามหาจักรยานกลับคืนมา ผูตั้งชื่อจึงนําวัตถุที่เปนลักษณะเดน 

มาประกอบการต้ังชื่อภาพยนตร 

 

3.2.29 วัย + เหตุการณ พบจํานวน 2 ชื่อ ไดแก 

宝贝计划 

Bǎobèi jìhuà (เปา-เปย-จี้-ฮวา) 

เด็กทารก / แผนการ (แผนการเด็กทารก) 

แผนการเปนเหตุการณในภาพยนตรเกี่ยวกับโจร 2 คนที่วางแผนลักพาตัว

ลูกชายวัยทารกของมหาเศรษฐีไปเรียกคาไถ 

童梦奇缘 

Tóng mèng qí yuán (ถง-เมิ่ง-ฉี-หยวน) 

เด็ก / ฝน / อัศจรรย / โชคชะตา (โชคชะตาอัศจรรยฝนของเด็ก) 

เด็กเปนวัยของตัวละครเด็กชาย สวนโชคชะตาอัศจรรยและความฝนเปน

เรื่องราวของเด็กชายที่มีปญหากับแมเลี้ยงและหนีออกจากบาน เขาไปพบยาวิเศษที่ทําใหเขาโต

เปนผูใหญไดในเวลาชั่วขามคืน ซึ่งการเปนผูใหญคือความใฝฝนของเขา เพราะเขาจะไดกลับไป 

แกแคนแมเลี้ยงที่เขาไมชอบได 
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3.2.30 ชาติพันธุ + บทบาทของตัวละคร พบจํานวน 1 ชื่อ ไดแก 

花腰新娘 

Huāyāo xīnniáng (ฮวา-เยา-ซิน-เหนียง) 

ชนเผาฮวาเยา / เจาสาว (เจาสาวชนเผาฮวาเยา) 

ชนเผาฮวาเยาเปนกลุมชาติพันธุที่อยูในมณฑลยูนนาน ประเทศจีน สวน

เจาสาวเปนบทบาทของตัวละครที่เพิ่งแตงงาน 

 

3.2.31 สถานที่ + ชื่อตัวละคร พบจํานวน 1 ชื่อ ไดแก 

茶马古道：德拉姆 

Chámǎgǔdào: Délāmǔ (ฉา-หมา-กู-เตา-เตอ-ลา-หมู) 

ถนนฉาหมากูเตา / เตอลาหมู 

ถนนฉาหมากูเตาเปนเสนทางขนสงสินคาบนภูเขาระหวางมณฑลเสฉวน

และทิเบต สวนเตอลาหมูเปนชื่อลอของชาวบานในภาพยนตร 

 

3.2.32 สถานที่ + พฤติกรรมของตัวละคร พบจํานวน 15 ชื่อ เชน 

韩城攻略 

Hánchéng gōnglüè (หาน-เฉิง-กง-เลวี่ย) 

ฮั่นเฉิง / บุก (บุกฮั่นเฉิง) 

ฮั่นเฉิง หรือโซลเปนชื่อเมืองหลวงของประเทศเกาหลีใต ซึ่งเปนสถานที่ 

ที่ตัวละครขโมยไมโครชิพหนีไปแลวนําไปขายใหองคกรผลิตธนบัตรปลอม สวนบุกเปนพฤติกรรม

การบุกไปเกาหลีเพื่อขัดขวางการซื้อขายไมโครชิพ และนําไมโครชิพกลับคืนมา 

上海伦巴 

Shànghǎi lúnbā (ซาง-ไห-หลุน-ปา) 

เซี่ยงไฮ / การเตนรําจังหวะรุมบา (การเตนรําจังหวะรุมบาของเซี่ยงไฮ) 

เซี่ยงไฮเปนสถานที่ที่เปนฉากในภาพยนตร สวนการเตนรําจังหวะรุมบา

เปนพฤติกรรมความรักของตัวละครชายหญิงที่เปนอิสระคลายกับการเตนรําจังหวะรุมบา 
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赤壁 - 决战天下 

Chìbì - jué zhàn tiānxià (ชื่อ-ป-เจวี๋ย-จาน-เทียน-เซี่ย) 

ชื่อป / ตัดสิน / สงคราม / โลก (ชื่อป ตัดสินสงครามโลก) 

ชื่อป หรือผาแดงเปนบริเวณที่กองทัพฝายสัมพันธมิตรและกองทัพของ 

โจโฉสูรบกัน ซึ่งเปนสถานที่ในภาพยนตรที่ผูตั้งชื่อนํามาใชตั้งชื่อภาพยนตร สวนตัดสินสงครามโลก

เปนพฤติกรรมการสูรบกันของกองทัพฝายสัมพันธมิตรและกองทัพของโจโฉ 

 

3.2.33 สถานที่ + บทบาทของตัวละคร พบจํานวน 7 ชื่อ เชน 

安阳的孤儿 

Ānyáng dē gū'ér (อัน-หยาง-เตอ-ก-ูเออร) 

เมืองอันหยาง / ของ / เด็กกําพรา (เด็กกําพราของเมืองอันหยาง) 

เมืองอันหยางเปนเมืองที่อยูในมณฑลเหอหนาน ประเทศจีน ซึ่งเปนฉาก

ในภาพยนตร สวนเด็กกําพราเปนบทบาทของตัวละครที่ถูกทอดทิ้ง จนกระทั่งมีชายตกงานคนหนึ่ง

มาพบและรับเด็กไปเลี้ยง 

金门新娘 

Jīnmén xīnniáng (จิน-เหมิน-ซิน-เหนียง) 

หมูเกาะจินเหมิน / เจาสาว (เจาสาวหมูเกาะจินเหมิน) 

หมู เกาะจินเหมินเปนเกาะขนาดเล็กที่อยูภายใตการปกครองของ 

ประเทศจีน ซึ่งเปนสถานที่ที่เปนฉากในภาพยนตร สวนเจาสาวเปนบทบาทของตัวละครหญิง 

ที่แตงงานกับตัวละครชาย และยายไปอยูท่ีหมูเกาะจินเหมินดวยกัน 

少林足球 

Shàolín zúqiú (เสา-หลิน-จู-ฉิว) 

เสาหลิน / ฟุตบอล (ฟุตบอลเสาหลิน) 

ฟุตบอลเปนคําที่บงบอกถึงบทบาทของตัวละครที่เปนกลุมนักฟุตบอล 

ซึ่งเปนศิษยเกาของวัดเสาหลิน สวนวัดเสาหลินเปนสถานที่ที่มีอยูจริงซึ่งตั้งอยูที่มณฑลเหอหนาน 

ประเทศจีน 
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3.2.34 สถานที่ + ชวงเวลา พบจํานวน 4 ชื่อ เชน 

小城之春 

Xiǎo chéng zhī chūn (เสี่ยว-เฉิง-จือ-ชุน) 

เล็ก / เมือง / ของ / ฤดูใบไมผลิ (ฤดูใบไมผลิของเมืองเล็ก) 

เมืองเล็กเปนสถานที่ที่เปนบานของคูสามีภรรยาที่แตงงานกันมากวา 8 ป 

สามีกําลังเศราเสียใจกับอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศของตนเอง ทําใหภรรยาตองทนทุกขกับ

ความหางเหินของสามี สวนฤดูใบไมผลิเปนชวงเวลาในภาพยนตรที่เพื่อนสนิทของสามีกลับมา

เยี่ยมบานเกิด เขามีอาชีพเปนหมอจึงเสนอตัวรักษาอาการสามีเพราะหวังวาคูสามีภรรยา 

จะกลับมามีชีวิตคูท่ีสมบูรณอีกครั้ง 

旺角黑夜 

Wàngjiǎo hēiyè (วาง-เจี่ยว-เฮย-เย) 

วั่งเจี่ยว/ กลางคืน (วั่งเจี่ยวกลางคืน) 

วั่งเจี่ยวหรือมงกกเปนพื้นที่ที่อยูในฮองกงซึ่งเปนฉากในภาพยนตร สวน

กลางคืนเปนชวงเวลาค่ําคืนที่มาเฟยบริเวณมงกกจะออกอาละวาด ทําใหตํารวจตองวางแผน 

เพื่อปราบปรามมาเฟย 

 

3.2.35 สถานที่ + เหตุการณ พบจํานวน 11 ชื่อ เชน 

新宿事件 

Xīnsù shìjiàn (ซิน-ซู-ซื่อ-เจี้ยน) 

ชินจูกุ / เหตุการณ (เหตุการณชินจูกุ) 

ชินจูกุเปนยานหนึ่งที่อยูในเมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุน ซึ่งเปนฉาก 

ในภาพยนตร สวนเหตุการณเปนเรื่องราวเกี่ยวกับชางซอมรถชาวจีนที่ตัดสินใจเดินทางไปญี่ปุน

เพื่อตามหาแฟนสาวที่ขาดการติดตอไป และไดพบความจริงวาแฟนสาวของเขากลายเปนภรรยา

ของหัวหนาแกงคยากูซาในยานชินจูกุไปแลว 
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唐山大地震 

Tángshān dà dìzhèn (ถัง-ซาน-ตา-ตี-้เจิ้น) 

ถังซาน / ใหญ / แผนดินไหว (แผนดินไหวครั้งใหญที่ถังซาน) 

ถังซานเปนชื่อเมืองที่อยูในมณฑลเหอเปย ประเทศจีน สวนแผนดินไหว

ครั้งใหญเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นจริงที่ถังซานเมื่อเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1976 ซึ่งเปนเรื่องราวใน

ภาพยนตร 

成都我爱你 

Chéngdū wǒ ài nǐ (เฉิง-ต-ูหวอ-อาย-หนี)่ 

เมืองเฉิงตู / ฉัน / รัก / เธอ (เมืองเฉิงตู ฉันรักเธอ) 

เมืองเฉิงตูอยูในมณฑลเสฉวน ประเทศจีน เปนสถานที่ที่เปนฉากใน

ภาพยนตร สวนฉันรักเธอเปนเรื่องราวความรักของตัวละครที่แบงออกเปน 2 ตอน ตอนแรกคือ 

ชวงปค.ศ. 1976 และตอนที่สองคือชวงปค.ศ. 2029 

鸿门宴 

Hóngmén yàn (หง-เหมิน-เยี่ยน) 

หงเหมิน / งานเลี้ยง (งานเลี้ยงหงเหมิน) 

หงเหมินเปนฉากในภาพยนตร ซึ่งปจจุบันเปนชื่อหมูบานที่ตั้งอยูใน 

เมืองซีอาน ประเทศจีน สวนงานเลี้ยงเปนเหตุการณที่ตัวละครวางแผนลอบสังหารคนที่โกรธแคน

ในงานเลี้ยง 

蜀山传 

Shǔshān zhuán (สู-ซาน-จวน) 

ซูซัน / ตํานาน (ตํานานซูซัน) 

ตํานานเปนเรื่องที่เลาสืบตอกันมา สวนซูซันเปนชื่อของภูเขาในตํานาน 

ที่เชื่อมระหวางสวรรค นรก และโลกมนุษยเขาไวดวยกัน 
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3.2.36 ตัวเลข+ บทบาทของตัวละคร พบจํานวน 1 ชื่อ ไดแก 

二十五个孩子一个爹 

Èrshíwǔ gè háizi yī gè diē (เออร-สือ-อู-เกอ-ไห-จึ-อ-ีเกอ-เตีย) 

25 / คน / ลูก / 1 / คน / พอ (ลูก 25 คน พอ 1 คน) 

ลูก 25 คน และ พอ 1 คนเปนบทบาทและจํานวนของตัวละคร ซึ่งเกี่ยวกับ

ชายหนุมกําพราคนหนึ่งที่ไปออกรายการโทรทัศนและประกาศวาตองการเปนพอของใครก็ได 

ที่ยอมรับตนเองได เมื่อเขากลับถึงบานก็พบวามีเด็กกําพรา 25 คนมารออยูที่บานและเด็กๆ 

ตองการใหเขาเปนพอ 

 

3.2.37 ตัวเลข+ สถานที ่พบจํานวน 1 ชื่อ ไดแก 

两个人的教室 

Liǎnggè rén dē jiàoshì (เหลี่ยง-เกอ-เหริน-เตอ-เจี้ยว-ซื่อ) 

2 / คน / ของ / หองเรียน (หองเรียนของ 2 คน) 

2 คนเปนจํานวนของตัวละครที่เปนครูและนักเรียน สวนหองเรียนเปน

สถานที่ที่เปนฉากในภาพยนตร 

 

3.2.38 ตัวเลข+ วัตถุ พบจํานวน 7 ชื่อ เชน 

七剑 

Qī jiàn (ชี-เจี้ยน) 

7 / กระบี ่(7 กระบี)่ 

7 เปนจํานวนของกระบี่วิเศษ 7 เลม ซึ่งเปนอาวุธที่ชางหลอมทําขึ้นมา  

ผูตั้งชื่อจึงนําอาวุธดังกลาวมาใชตั้งชื่อภาพยนตร 

一碌蔗 

Yī lù zhè (อ-ีลู-เจอ) 

หนึ่ง / ลํา / ออย (ออยหนึ่งลํา) 

หนึ่งลําเปนจํานวนของออย ซึ่ ง เปนอาหารที่ตัวละครขาย ผูตั้ งชื่อ 

จึงนําอาหารดังกลาวมาใชตั้งชื่อภาพยนตร 
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五颗子弹 

Wǔ kē zǐdàn (อู-เคอ-จื่อ-ตาน) 

5 / นัด / กระสุน (กระสุน 5 นัด) 

5 นัดเปนจํานวนของกระสุนปน ซึ่งเปนอาวุธในภาพยนตร ผูตั้งชื่อ 

จึงนําอาวุธดังกลาวมาใชตั้งชื่อภาพยนตร 

 

3.2.39 ตัวเลข+ เหตุการณ พบจํานวน 2 ชื่อ ไดแก 

一个人的奧林匹克 

Yīgè rén dē àolínpǐkè (อ-ีเกอ-เหริน-เตอ-อาว-หลิน-ผี่-เคอ) 

1 / คน / ของ / กีฬาโอลิมปก (กีฬาโอลิมปกของ 1 คน) 

1 คนเปนจํานวนของตัวละครคนหนึ่งที่เปนตัวแทนไปแขงขันกีฬาโอลิมปก 

ในปค.ศ. 1932 ที่เมืองลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา 

三岔口 

Sān chàkǒu (ซาน-ชา-โขว)  

3 / ทางแยก (3 ทางแยก) 

3 เปนจํานวนของตัวละคร 3 คนที่เปนตํารวจ ทนาย และฆาตกร สวน 

ทางแยกเปนเรื่องราวในภาพยนตรที่ตัวละครทั้ง 3 คนมีเสนทางที่แตกตางกันไปคนละทางเหมือน

ทางแยก แตแลววันหนึ่งเสนทางของทั้ง 3 คนก็เวียนมาบรรจบพบกัน 

 

3.2.40 ชวงเวลา+ พฤติกรรมของตัวละคร พบจํานวน 2 ชื่อ ไดแก 

十月围城 

Shíyuè wéi chéng (สือ-เยวี่ย-เหวย-เฉิง) 

เดือนตุลาคม / ลอม / เมือง (ลอมเมืองเดือนตุลาคม) 

ลอมเมืองเปนพฤติกรรมการปฏิวัติของตัวละครที่ เปนกลุมปฏิวัติ

ประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นในชวงเดือนเดือนตุลาคม ซึ่งเปนชวงเวลาในภาพยนตร 
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夜袭 

Yè xí (เย-สี) 

กลางคืน / การโจมตี (การโจมตีตอนกลางคืน) 

ก า ร โ จ ม ตี เ ป น พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร ต อ ต า น ก อ ง ทั พ ญี่ ปุ น ข อ ง ค น จี น 

ในชวงสงคราม สวนตอนกลางคืนเปนชวงเวลาที่กองกําลังตอตานของจีนบุกเขาไปในฐานทัพญี่ปุน 

 

3.2.41 ชวงเวลา+ สถานที ่พบจํานวน 8 ชื่อ เชน 

夜。上海 

Yè. Shànghǎi (เย-ซาง-ไห) 

กลางคืน / เซี่ยงไฮ (เซี่ยงไฮกลางคืน) 

กลางคืนเปนชวงเวลายามค่ําคืนในภาพยนตร สวนเมืองเซี่ยงไฮเปนฉาก 

ที่อยูในภาพยนตร 

夜店 

Yè diàn (เย-เตี้ยน) 

กลางคืน / รานคา (รานคากลางคืน) 

กลางคืนเปนชวงเวลาที่ตัวละครทํางานเปนพนักงานกะกลางคืน 

ในรานคาที่เปด 24 ชั่วโมง ซึ่งเปนสถานที่ในภาพยนตร 

夏日乐悠悠 

Xià rì Lèyōuyōu (เซี่ย-รื่อ-เลอ-โยว-โยว) 

ฤดูรอน / พระอาทิตย / โรงแรมเลอโยวโยว (พระอาทิตยฤดูรอน โรงแรม

เลอโยวโยว) 

พระอาทิตยฤดูรอนเปนชวงเวลาฤดูรอนในภาพยนตร สวนโรงแรม 

เลอโยวโยวเปนฉากในภาพยนตรท่ีตัวละครเอกเปนเจาของ 
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3.2.42 ชวงเวลา+ ตัวเลข พบจํานวน 1 ชื่อ ไดแก 

三更 2 

Sāngēng èr (ซาน-เกิง-เออร) 

ชวงเวลาเที่ยงคืน / 2 (ชวงเวลาเที่ยงคืน 2) 

ชวงเวลาเที่ยงคืนเปนชวงเวลาในภาพยนตร ซึ่งมีความเชื่อวาตั้งแต

ชวงเวลาเที่ยงคืนเปนตนไปจะเปนชวงเวลาที่นรกกับโลกมนุษยมาบรรจบกัน ทําใหสิ่งเรนลับ 

มักจะออกมาปรากฏตัวในชวงเวลานี้ สวนเลข 2 เปนจํานวนภาคของภาพยนตรซึ่งเปนภาคที่ 2 

 

3.2.43 เหตุการณ + บทบาทของตัวละคร พบจํานวน 1 ชื่อ ไดแก 

命运化妆师 

Mìngyùn huàzhuāngshī (มิ่ง-อว้ิน-ฮวา-จวง-ซือ) 

โชคชะตา / ชางแตงหนา (โชคชะตาชางแตงหนา) 

โชคชะตาเปนเรื่องราวของตัวละคร สวนชางแตงหนาเปนบทบาทของ 

ตัวละครในภาพยนตรที่เปนชางแตงหนาศพ 

 

3.2.44 เหตุการณ + ตัวเลข พบจํานวน 1 ชื่อ ไดแก 

爱情呼叫转移 2爱情左右 

Àiqíng hūjiàozhuǎnyí èr àiqíng zuǒyòu (อาย-ฉิง-ฮู-เจี้ยว-จวน-อี๋-

เออร-อาย-ฉิง-จั่ว-โยว) 

ความรัก / การโอนสาย / 2 / ความรัก / เคียงขาง (การโอนสายความรัก 

2 เคียงขางความรัก) 

การโอนสายความรักและเคียงขางความรักเปนเรื่องราวของตัวละคร 

ที่พยายามไขวควาหาคนรัก จนกระทั่งวันหนึ่งเธอไดพบเทวดาที่ดลบันดาลใหเธอไดพบชายหนุม 

12 คน และใหเธอเลือกคนที่ตนเองถูกใจ สวนเลข 2 เปนจํานวนภาคของภาพยนตรซึ่งเปนภาคที่ 2 
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3.2.45 เหตุการณ + ชวงเวลา พบจํานวน 4 ชื่อ เชน 

高考 1977 

Gāokǎo yījiǔqīqī (เกา-เขา-อ-ีจิ่ว-ชี-ชี) 

การสอบเขามหาวิทยาลัย / 1977 (การสอบเขามหาวิทยาลัยป 1977) 

การสอบเขามหาวิทยาลัยเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นจริงที่มีการจัดใหสอบเขา

มหาวิทยาลัยอีกครั้งหลังจากยกเลิกไปในชวงการปฏิวัติวัฒนธรรม สวนป 1977 เปนปที่เกิด

เหตุการณดังกลาว ซึ่งเปนชวงเวลาในภาพยนตร 

失恋 33 天  

Shīliàn sānshísān tiān (ซือ-เลี่ยน-ซาน-สือ-ซาน-เทียน) 

อกหัก / 33 / วัน (อกหัก 33 วัน) 

อกหักเปนเรื่องราวของตัวละครซึ่งอกหักจากคนรักเกาที่กําลังจะแตงงาน

กัน สวน 33 วันคือชวงเวลาหลังจากที่ตัวละครอกหักกอนท่ีจะไดมีความสุขกับรักที่สมหวัง 

 

3.3 ชื่อภาพยนตรจีนที่มี 3 องคประกอบ 

จากการศึกษาพบชื่อภาพยนตรจีนที่มี 3 องคประกอบจํานวน 11 ชื่อ ดังนี้ 

3.3.1 ชื่อตัวละคร + พฤติกรรมของตัวละคร + ตัวเลข พบจํานวน 1 ชื่อ ไดแก 

唐伯虎点秋香 2 

Táng Bóhǔ diǎn Qiūxiāng èr (ถัง-โป-ห-ูเตี่ยน-ชิว-เซียง-เออร) 

ถังโปหู / เกี้ยว / ชิวเซียง / 2 (ถังโปหูเกี้ยวชิวเซียง 2) 

ถังโปหูและชิวเซียงเปนชื่อตัวละครในภาพยนตร ซึ่งถังโปหูมีพฤติกรรมชอบ

เกี้ยวพาราสีซิวเซียง สวนเลข 2 เปนจํานวนภาคของภาพยนตรซึ่งเปนภาคที่ 2 
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3.3.2 ลักษณะของตัวละคร + บทบาทของตัวละคร + เหตุการณ พบจํานวน  

1 ชื่อ ไดแก 

兔侠传奇 

Tù xiá chuánqí (ทู-เสีย-ฉวน-ฉี) 

กระตาย / วีรบุรุษ / ตํานาน (ตํานานวีรบุรุษกระตาย) 

ตํานานเปนเรื่องราวที่เลาสืบตอกันมา ซึ่งในภาพยนตรเปนเรื่องราวเกี่ยวกับ

วีรบุรุษกระตายที่มีความกลาหาญและมีความสามารถทางดานกังฟู 

 

3.3.3 ลักษณะของตัวละคร + วัย + ชวงเวลา พบจํานวน 1 ชื่อ ไดแก 

坏孩子的秋天 

Huài háizi dē qiūtiān (หวย-ไห-จึ-เตอ-ชิว-เทียน) 

ราย / เด็ก / ของ / ฤดูใบไมรวง (ฤดูใบไมรวงของเด็กราย) 

เด็กเปนวัยของตัวละครที่เปนเด็กผูชาย 2 คน ทั้งคูมาจากสภาพแวดลอม 

ที่แตกตางกัน แตมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือความเหงา ทั้งคูจึงตัดสินใจออกจากบานเพื่อไปตามหา

ความฝนดวยกันในชวงฤดูใบไมรวง ซึ่งเปนชวงเวลาในภาพยนตร 

 

3.3.4 ลักษณะของตัวละคร + เหตุการณ + ชื่อตัวละคร พบจํานวน 1 ชื่อ ไดแก 

白蛇传说之法海 

Bái shé chuánshuō zhī Fǎhǎi (ไป-เสอ-ฉวน-ซัว-จือ-ฝา-ไห) 

ขาว / งู / ตํานาน / และ / ฟาไห (ตํานานงูขาวและฟาไห) 

ตํานานเปนเรื่องราวที่เลาสืบตอกันมา ซึ่งเปนภาพยนตรเกี่ยวกับตัวละคร 

ที่มีลักษณะเปนปศาจงูขาวไปหลงรักมนุษย สวนฟาไหเปนชื่อตัวละครหลวงจีนที่มีหนาที่ปราบ

ปศาจ 
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3.3.5 สถานที่ + ลักษณะของตัวละคร + พฤติกรรมของตัวละคร พบจํานวน 1 ชื่อ 

ไดแก 

河东狮吼 

Hédōng shī hǒu (เหอ-ตง-ซือ-โหว) 

เหอตง / สิงโต / คําราม (สิงโตเหอตงคําราม) 

เหอตงเปนชื่อเขตในประเทศจีน สิงโตเปนลักษณะของตัวละครซึ่งเปน 

หญิงสาวที่มีนิสัยดุรายและชอบใชกําลัง สวนคํารามเปนพฤติกรรมของตัวละครที่คอยขัดขวาง

ไมใหสามีไปมีผูหญิงคนอื่น 

 

3.3.6 สถานที ่+ ตัวเลข+ บทบาทของตัวละคร พบจํานวน 1 ชื่อ ไดแก 

沂蒙六姐妹 

Yíméng liù jiěmèi (อี-๋เหมิง-ลิ่ว-เจี่ย-เมย) 

เขาอี๋เหมิง / 6 / พี่นอง (6 พี่นองแหงเขาอี๋เหมิง) 

เขาอี๋เหมิงเปนสถานที่ที่เปนฉากในภาพยนตร สวน 6 คือจํานวนตัวละคร  

6 คนที่มีบทบาทเปนพี่นองกัน 

 

3.3.7 สถานที ่+ ตัวเลข + เพศ พบจํานวน 1 ชื่อ ไดแก 

金陵十三钗 

Jīnlíng shísān chāi (จิน-หลิง-สือ-ซาน-ไช) 

จินหลิง / 13 / ปนปกผม (13 ปนปกผมแหงจินหลิง) 

เมืองจินหลิงเปนสถานที่ ในภาพยนตร  ซึ่ งปจจุบันคือเมืองนานกิง  

ประเทศจีน สวนปนปกผมเปนคําเปรียบหมายถึงเพศหญิง ซึ่งในภาพยนตรคือหญิงขายบริการ

จํานวน 13 คนที่หนีไปหลบภัยในโบสถชวงที่มีสงครามจีน-ญี่ปุน 
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3.3.8 วัตถ ุ+ ชวงเวลา + เหตุการณ พบจํานวน 1 ชื่อ ไดแก 

钢的琴：一个时代的挽歌 

Gāngdēqín: Yīgè shídài dē wǎngē (กาง-เตอ-ฉิน-อี-เกอ-สือ-ไต-เตอ-

หวาน-เกอ) 

เปยโนเหล็ก / หนึ่ง / ยุคสมัย / ของ / เพลงอาลัย (เปยโนเหล็ก เพลงอาลัย

ของ 1 ยุคสมัย) 

เพลงอาลัยของ 1 ยุคสมัยเปนชวงเวลาและเรื่องราวของตัวละครชาย 

ที่ตกงานและถูกภรรยานอกใจไปแตงงานกับนักธุรกิจที่ร่ํารวย เขาตองการใหลูกสาวไดอยูกับ

ตนเอง แตเงื่อนไขของการที่จะไดเลี้ยงดูลูกสาวคือการใหเธอไดเลนเปยโน เขาจึงพยายาม 

ทุกวิถีทางที่จะหาเปยโนมาใหลูกสาวเลน จนในที่สุดเขาตัดสินผลิตเปยโนรวมกับเพื่อนของเขา 

และเปยโนที่เขาผลิตคือเปยโนที่ทํามาจากเหล็ก ซึ่งเปนวัตถุที่เปนลักษณะเดนที่ผูตั้งชื่อนํามา

ประกอบการต้ังชื่อภาพยนตร 

 

3.3.9 ประเภทของภาพยนตร + วัตถุ + เหตุการณ พบจํานวน 1 ชื่อ ไดแก 

3D 肉蒲团之极乐宝鉴 

Sān D ròu pútuán zhī jí lè bǎo jiàn (ซาน-ดี-โรว-ผู-ถวน-จือ-จี๋-เลอ-

เปา-เจี้ยน) 

3D / เนื้อ / อาสนะ / แหง / สูงสุด / ความสุข / ล้ําคา / สิ่งเตือนใจ 

3D เปนประเภทของภาพยนตรที่เปนภาพยนตรสามมิติ ซึ่งเปนเรื่องราว

เกี่ยวกับบัณฑิตที่ผาตัดองคชาตใหมีขนาดใหญขึ้น และไดเรียนรูทักษะเชิงกามารมณจากผูเฒา 

คนหนึ่ง ทําใหเขาไดพบกับความสุขทางกายที่เขาใฝฝนหามานาน และละเลยภรรยาที่รอคอย 

อยูที่บาน จนวันหนึ่งภรรยาทนไมไหวและตัดสินใจหยาขาดจากเขา ทําใหเขายิ่งถลําลึกลงไปสู

ความลุมหลงในกามารมณที่กลายเปนกับดักอันตราย 
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3.3.10 ตัวเลข + เพศ + วัตถุ พบจํานวน 1 ชื่อ ไดแก 

一个陌生女人的来信 

Yī gè mòshēng nǚrén dēlái xìn (อี-เกอ-โม-เซิง-หนวี่-เหริน-เตอ-

ไหล-ซิ่น) 

1 / คน / แปลกหนา / ผูหญิง / ของ / จดหมาย (จดหมายของผูหญิง

แปลกหนาคนหนึ่ง) 

1 คน เปนจํานวนของตัวละครหญิงแปลกหนาที่เขียนจดหมายมาหา 

ตัวละครชาย ซึ่งในเนื้อหาของจดหมายระบุถึงความสัมพันธระยะสั้นของเธอและเขา จนกระทั่งเธอ

ตั้งครรภและแทงลูกไป 

 

3.3.11 ชวงเวลา + พฤติกรรมของตัวละคร + เพศ พบจํานวน 1 ชื่อ ไดแก 

那些年，我们一起追的女孩 

Nàxiēnián, wǒmēn yīqǐ zhuī dē nǚhái (นา-เซีย-เหนียน-หวอ-เมิน-อี-

ฉี่-จุย-เตอ-หนวี-่ไห) 

ในปนั้น / พวกเรา / ดวยกัน / ไลตาม / หญิงสาว (ในปนั้นพวกเราไลตาม

หญิงสาวดวยกัน) 

ในปนั้นเปนชวงเวลาในภาพยนตร สวนพวกเราไลตามหญิงสาวดวยกันเปน

พฤติกรรมของตัวละครที่ตองการขอคืนดีกับแฟนเกา จึงไปสมัครทํางานในละแวกใกลเคียงกับที่

แฟนเกาทํางานอยู เพื่อหวังวาจะไดเจอเธออีกครั้ง ซึ่งสุดทายเขาก็ไมไดพบแฟนเกา แตไดพบกับ

หญิงสาวอีกคนหนึ่งที่ถูกชะตากัน ทั้งคูจึงเริ่มสานความสัมพันธกัน 

 

3.4 ชื่อภาพยนตรจีนที่มี 4 องคประกอบ 

จากการศึกษาพบชื่อภาพยนตรจีนที่มี 4 องคประกอบจํานวน 2 ชื่อ ดังนี้ 
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3.4.1 ชื่อตัวละคร + ตัวเลข + บทบาทของตัวละคร + เหตุการณ พบจํานวน  

1 ชื่อ ไดแก 

叶问 2: 宗师传奇 

Yè Wèn èr: Zōngshī chuánqí (เย-เวิ่น-เออร-จง-ซือ-ฉวน-ฉี) 

ยิปมัน / 2 / ปรมาจารย / ตํานาน (ยิปมัน 2 ตํานานปรมาจารย) 

ตํานานเปนเรื่องราวที่เลาสืบตอกันมา ซึ่งในเรื่องกลาวถึงตัวละครยิปมัน 

ที่มีบทบาทเปนปรมาจารยดานกังฟู สวนเลข 2 เปนจํานวนภาคของภาพยนตรซึ่งเปนภาคที่ 2 

 

3.4.2 ชื่อตัวละคร + บทบาทของตัวละคร + เพศ + เหตุการณ พบจํานวน 1 ชื่อ 

ไดแก 

杨门女将之军令如山 

Yángmén nǚjiāng zhī jūnlìng rú shān (หยาง-เหมิน-หนวี่-เจียง-จือ-

จวิน-ลิ่ง-หรู-ซาน) 

ตระกูลหยาง / ขุนศึกหญิง / ของ / คําสั่งทหาร / ดั่ง / ภูเขา (คําสั่งทหาร

ดั่งภูเขาของขุนศึกหญิงตระกูลหยาง) 

ขุนศึกหญิงเปนบทบาทของตัวละครที่เปนสะใภในตระกูลหยาง สวน 

คําสั่งทหารดั่งภูเขาเปนเหตุการณที่ขุนศึกหญิงตระกูลหยางตองการสืบทอดปณิธานของบรรพชน

ดวยการตัดสินไปออกรบแทนสามีที่เสียชีวิตในสนามรบ 

 

จากการศึกษาองคประกอบทางความหมายของชื่อภาพยนตรจีน สามารถสรุปไดดัง

ตารางที่ 6 
 

ตารางที่ 6 องคประกอบทางความหมายของชื่อภาพยนตรจีน 

จํานวนองคประกอบ จํานวนชื่อภาพยนตรจีน 

ชื่อภาพยนตร 1 องคประกอบ 400 

ชื่อภาพยนตร 2 องคประกอบ 122 
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ตารางที่ 6 องคประกอบทางความหมายของชื่อภาพยนตรจีน (ตอ) 

จํานวนองคประกอบ จํานวนชื่อภาพยนตรจีน 

ชื่อภาพยนตร 3 องคประกอบ 11 

ชื่อภาพยนตร 4 องคประกอบ 2 

รวม 535 

 

จากตารางที่ 6 พบวานิยมตั้งชื่อภาพยนตรจีนที่มี 1 องคประกอบมากที่สุด จํานวน 

400 ชื่อ รองลงมาคือ ชื่อภาพยนตรจีนที่มี 2 องคประกอบ จํานวน 122 ชื่อ และไมนิยมตั้งชื่อ

ภาพยนตรจีนที่มีจํานวนองคประกอบมากเกินไป 

   

4. ความสัมพันธระหวางชื่อภาพยนตรและประเภทของภาพยนตรจีน 

ผูวิจัยแบงประเภทภาพยนตรออกเปน 5 ประเภท ไดแก ภาพยนตรรัก ภาพยนตรตอสู 

ภาพยนตรตลกขบขัน ภาพยนตรลึกลับสยองขวัญและเหนือธรรมชาติ และภาพยนตรชีวิต  

ซึ่งสามารถวิเคราะหไดดังนี ้

4.1 ภาพยนตรรัก คือ ภาพยนตรที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักเปนแกนเรื่อง อาจ

เปนไดทั้งความรักในรูปแบบของคนรัก ครอบครัว หรือเพื่อน จากการศึกษาพบวาภาพยนตรรักมัก

ตั้งชื่อโดยใชคําที่เกี่ยวกับความรัก เชน 爱(รัก) 恋爱(ความรัก) 恋人(คูรัก) 幸福(ความสุข) 失恋 

(อกหัก) 甜丝丝(ออนหวาน) 心(หัวใจ) 结(ผูกพัน) 约会(ออกเดท) 糖果(ลูกกวาด) ดังนี ้

ชื่อภาพยนตรจีน 
คําอาน 

(ภาษาจีน) 
คําอาน 

(ภาษาไทย) 
คําแปล 

我知女人心 Wǒ zhī nǚrén xīn 

หวอ-จือ-หนวี-่เหริน-

ซิน 
ฉัน / รู / ผูหญิง / ใจ 

恋爱中的宝贝 Liàn'ài zhōngdē 

Bǎobèi 

เลี่ยน-อาย-จง-เตอ-

เปา-เปย 

ความรัก / ของ / เปา

เปย 

天上的恋人 Tiānshàng dē 

liànrén 

เทียน-ซาง-เตอ-เลี่ยน-

เหริน 
ทองฟา / ของ / คูรัก 

爱情糖果雨 Àiqíng tángguǒ yǔ อาย-ฉิง-ถัง-กั๋ว-อว่ี 
ความรัก / ลูกกวาด / 

ฝน 
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ชื่อภาพยนตรจีน 
คําอาน 

(ภาษาจีน) 

คําอาน 

(ภาษาไทย) 
คําแปล 

我们约会吧 Wǒmēn yuēhuì ba 

หวอ-เมิน-เยวีย-ฮุย-

ปะ 

พวกเรา / ออกเดท / 

เถอะ 

关于爱 Guānyú ài กวน-อว๋ี-อาย เกี่ยวกับ / ความรัก 

山楂树之恋 
Shānzhāshù zhī 

liàn 
ซาน-จา-สู-จือ-เลี่ยน 

ตนซานจา / แหง / 

ความรัก 

成都我爱你 Chéngdū wǒ ài nǐ เฉิง-ต-ูหวอ-อาย-หนี ่
เมืองเฉิงตู / ฉัน / รัก / 

เธอ 

情人结 Qíngrén jié ฉิง-เหริน-เจี๋ย คนรัก / ผูกพัน 

爱情呼叫转移 Àiqíng 

hūjiàozhuǎnyí 

อาย-ฉิง-ฮู-เจี้ยว-จวน-

อี๋ 

ความรัก / การโอน

สาย 

恋爱行星 Liàn'ài xíngxīng เลี่ยน-อาย-สิง-ซิง 
ความรัก / ดาว

เคราะห 

爱到底 Ài dàodǐ อาย-เตา-ตี่ รัก / ในที่สุด 

最后的爱，最初的

爱 
Zuìhòu dē ài, 

zuìchū dē ài 

จุย-โฮว-เตอ-อาย-จุย-

ชู-เตอ-อาย 

สุดทาย / ของ / ความ

รัก / แรกเริ่ม / ของ / 

ความรัก 

失恋 33 天 
Shīliàn sānshísān 

tiān 

ซือ-เลี่ยน-ซาน-สือ-

ซาน-เทียน 
อกหัก / 33 / วัน 

甜丝丝 Tiánsīsī เถียน-ซือ-ซือ ออนหวาน 
 

4.2 ภาพยนตรตอสู คือ ภาพยนตรที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสงคราม การตอสู และการ

เดินทาง ตัวละครเอกมักจะเปนผูที่มีความสามารถ มีทักษะชํานาญในการตอสู  และใช

ความสามารถพิเศษที่มีเอาชนะสถานการณตางๆ ได จากการศึกษาพบวาภาพยนตรตอสูมักตั้งชื่อ

โดยใชคําที่เกี่ยวกับการตอสูหรืออาวุธ เชน 剑(กระบี่) 功夫(กังฟู) 英雄(วีรบุรุษ) 武侠(จอมยุทธ) 

武林(ยุทธจักร) 宗师(ปรมาจารย) 攻(โจมต)ี 杀手(นักฆา) 倭寇(โจรสลัดญี่ปุน) 女将之军(ขุนศึก

หญิง) 子弹(กระสุน) 硬汉(มนุษยเหล็ก) 特务(สายลับ) ดังนี ้
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ชื่อภาพยนตรจีน 
คําอาน 

(ภาษาจีน) 

คําอาน 

(ภาษาไทย) 
คําแปล 

七剑 Qī jiàn ชี-เจี้ยน 7 / กระบี่ 

武侠 Wǔxiá อู-เสีย จอมยุทธ 

叶问 2: 宗师传奇 
Yè Wèn èr: Zōngshī 

chuánqí 

เย-เวิ่น-เออร-จง-ซือ-

ฉวน-ฉี 

ยิปมัน / 2 / 

ปรมาจารย / ตํานาน 

英雄 Yīngxióng อิง-สง วีรบุรุษ 

墨攻 Mò gōng โม-กง สํานักมอ /การโจมตี 

全职杀手 Quánzhí shāshǒu ฉวน-จื๋อ-ซา-โสว เต็มเวลา /นักฆา 

倭寇的踪迹 Wōkòu dē zōngjī วอ-โคว-เตอ-จง-จี 
โจรสลัดญี่ปุน / ของ / 

รองรอย 

功夫之王 Gōngfū zhī wáng กง-ฟู-จือ-หวัง กังฟู / แหง / กษัตริย 

杨门女将之军令如

山 
Yángmén nǚjiāng 

zhī jūnlìng rú shān 

หยาง-เหมิน-หนวี่-

เจียง-จือ-จวิน-ลิ่ง-หร-ู

ซาน 

ตระกูลหยาง /ขุนศึก

หญิง / ของ / คําสั่ง

ทหาร / ดั่ง / ภูเขา 

让子弹飞 Ràng zidàn fēi ราง-จึ-ตาน-เฟย 
ปลอยให /กระสุน / 

บิน 

硬汉 Yìnghàn อิ้ง-ฮั่น มนุษยเหล็ก 

特务迷城 Tèwù mí chéng เทอ-อู-หมี-เฉิง สายลับ / หลง / เมือง 
 

4.3 ภาพยนตรตลกขบขัน คือ ภาพยนตรที่มีเนื้อหาตลกขบขัน ซึ่งบางครั้งอาจ

นําเสนอออกมาในรูปแบบของการลอเลียน หรือเสียดสีสังคม จากการศึกษาพบวาภาพยนตรตลก

ขบขันมักต้ังชื่อโดยใชคําทีส่ื่อถึงความตลกขบขันโดยตรงซึ่งพบเพียง 1 ชื่อ ไดแก 笑(หัวเราะ) 

ชื่อภาพยนตรจีน 
คําอาน 

(ภาษาจีน) 

คําอาน 

(ภาษาไทย) 
คําแปล 

大笑江湖 Dà xiào jiānghú ตา-เสี้ยว-เจียง-หู 
ดังๆ / หัวเราะ / ยุทธ

จักร 

 



130 
 

 

4.4 ภาพยนตรลึกลับสยองขวัญและเหนือธรรมชาติ คือ ภาพยนตรที่มีเนื้อหา

เกี่ยวกับสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติ หรือผูมีอํานาจมนุษย จากการศึกษาพบวาภาพยนตรลึกลับสยอง

ขวัญมักตั้งชื่อโดยใชคําที่ เกี่ยวกับสิ่งเรนลับและความตาย เชน 鬼(ผี) 幽灵(วิญญาณ) 魂 

(วิญญาณ) 死亡(ความตาย) 荒(ราง) 诡丝(ลึกลับ) ดังนี ้

ชื่อภาพยนตรจีน 
คําอาน 

(ภาษาจีน) 
คําอาน 

(ภาษาไทย) 
คําแปล 

幽灵人问 Yōulíng rén wèn โยว-หลิง-เหริน-เวิ่น 
วิญญาณ / คน /

ปญหา 

心中有鬼 Xīnzhōng yǒu guǐ ซิน-จง-โหยว-กุย กลางใจ / มี / ผี 

死亡写真 Sǐwáng xiězhēn สื่อ-หวัง-เสี่ย-เจิน ความตาย / ภาพถาย 

荒村公寓 Huāng cūn gōngyù ฮวง-ชุน-กง-อว้ี ราง / ชนบท / หอพัก 

见鬼 Jiàn guǐ เจี้ยน-กุย เห็น / ผี 

诡丝 Guǐ sī กุย-ซือ ลึกลับ / เสนไหม 

鬼眼刑警 Guǐ yǎn xíngjǐng  กุย-เหยี่ยน-สิง-จิ่ง 
ผี / ตา /ตํารวจ

อาชญากรรม 

 

4.5 ภาพยนตรชีวิต คือ ภาพยนตรที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชีวิตของคนในสังคม เนื้อเรื่อง

มักจะเกี่ยวกับการดิ้นรนเพื่อมีชีวิตรอด หรือการทําความฝนใหเปนความจริง จากการศึกษาพบวา

ภาพยนตรชีวิตมักตั้งชื่อโดยใชคําที่เกี่ยวกับชีวิต หรือเหตุการณภัยพิบัติทางธรรมชาติ เชน 地震(

แผนดินไหว) 梦影(เงาฝน) 高考(การสอบเขามหาวิทยาลัย) 生活(ชีวิต) 生命(ชีวิต) ดงันี้ 

ชื่อภาพยนตรจีน 
คําอาน 

(ภาษาจีน) 

คําอาน 

(ภาษาไทย) 
คําแปล 

唐山大地震 
Tángshān dà 

dìzhèn 
ถัง-ซาน-ตา-ตี-้เจิ้น 

ถังซาน / ใหญ /

แผนดินไหว 

高考 1977 Gāokǎo yījiǔqīqī เกา-เขา-อี-จิ่ว-ชี-ชี 
การสอบเขา

มหาวิทยาลัย / 1977 

梦影童年 Mèngyǐng tóngnián เมิ่ง-อิ่ง-ถง-เหนียน เงาฝน / วัยเด็ก 
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ชื่อภาพยนตรจีน 
คําอาน 

(ภาษาจีน) 

คําอาน 

(ภาษาไทย) 
คําแปล 

生活秀 Shēnghuó xiù เซิง-หัว-ซิ่ว ชีวิต / งดงาม 

面对生命 Miànduì 

shēngmìng 
เมี่ยน-ตุย-เซิง-มิ่ง เผชิญ / ชีวิต 

 

5. สภาพสังคมที่สะทอนจากการตั้งชื่อภาพยนตรจีน 

สภาพสังคม หมายถึง ภาวะของบุคคลจํานวนหนึ่งที่มีความสัมพันธตอเนื่องกันตาม

ระเบียบกฎเกณฑที่สังคมไดกําหนดไว การตั้งชื่อภาพยนตรสามารถบงบอกแนวคิดและความเชื่อ 

ที่สะทอนจากสภาพสังคมได แนวคิดคือความคิดที่มีแนวทางปฏิบัติ สวนความเชื่อคือการยอมรับ

วาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเปนความจริง หรือดํารงอยูจริง โดยอาศัยประสบการณตรง การไตรตรอง หรือ 

การอนุมาน ผูวิจัยแบงการวิเคราะหออกเปน 6 ประเด็น ดังนี ้

5.1 ความเชื่อเกี่ยวกับความรัก 

ความรักเปนความรูสึกผูกพันที่ เกิดขึ้นกับมนุษยและอยูคูกันมาทุกยุคสมัย  

ทั้งความรักระหวางมนุษยดวยกัน ความรักระหวางมนุษยกับสัตว หรือแมกระทั่งความรักระหวาง

มนุษยกับอมนุษยหรือสิ่งไมมีชีวิต ความรักมีหลายรูปแบบ เชน ความรักระหวางบุคคลใน

ครอบครัว ความรักแบบเสนหา ความรักชาติ ความรักชื่อเสียง ความรักศักดิ์ศรี เปนตน ดังนั้น 

อาจกลาวไดวาความรักเปนสิ่งที่เกี่ยวโยงกับแนวคิดและความเชื่อของคนในสังคม คนจีนมี 

ความเชื่อเกี่ยวกับความรักที่สะทอนออกมาจากการต้ังชื่อภาพยนตรดังนี้ 

5.1.1 ความเชื่อวาความรักมีทั้งดานสมหวังและผิดหวัง เชน 

我爱你 (ฉัน / รัก / เธอ) 

เมื่อมนุษยมีความรักก็อยากแสดงออกใหคนที่ตนเองรักไดรับรูความรูสึก 

คําบอกรักจึงเปนการแสดงออกถึงความรักไดชัดเจนที่สุด 
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失恋 33 天 (อกหัก / 33 / วัน) 

การอกหักเปนอาการผิดหวังจากความรัก คนจีนเชื่อวาความรักมีทั้ง 

ความสมหวังและความผิดหวัง ดังเชนเนื้อเรื่องในภาพยนตรที่ตัวละครหญิงอกหักจากชายที่ตนเอง

กําลังจะแตงงานดวย กอนท่ีจะไดพบความรักใหมและสมหวังกับความรัก 

情人结 (คนรัก / ผูกพัน) 

ความผูกพันเปนจุดเริ่มตนของความรัก เมื่อมนุษยเริ่มผูกพันกับสิ่งตางๆ  

ไมวาจะเปนคน สัตว หรือสิ่งของ ก็จะเกิดความรักในสิ่งนั้นๆ ตามมา 

 

5.1.2 ความเชื่อเกี่ยวกับความรักเหนือธรรมชาติ เชน 

爱有来生 (รัก / มี /ชาติหนา) 

ชาติหนา หมายถึง ภพชาติหนา คนจีนมีความเชื่อวาเมื่อมนุษยเสียชีวิต

แลวก็จะไปเกิดใหม ดังเชนในภาพยนตรที่ตัวละครไมสมหวังกับความรัก และหวังวาใน 

ภพชาติหนาจะไดสุขสมหวังกับความรัก 

 

5.2 ความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาและสิ่งเหนือธรรมชาติ 

ศาสนาและสิ่งเหนือธรรมชาติเปนสิ่งที่อยูคูกับวิถีชีวิตของคนจีน คนจีนนับถือ 

ลัทธิขงจื๊อ และมีพิธีกรรมที่เกี่ยวของกับสิ่งเหนือธรรมชาติและสิ่งที่มองไมเห็นมากมาย เชน  

การบูชาเทพเจา การพยากรณ คนจีนมีความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาและสิ่งเหนือธรรมชาติที่สะทอน

ออกมาจากการตั้งชื่อภาพยนตรดังนี้ 

5.2.1 ความเชื่อวามนุษยสามารถสื่อสารกับวิญญาณได เชน 

见鬼 (เห็น / ผี) 

คนจีนมีความเชื่อวามนุษยและสิ่งเหนือธรรมชาติสามารถสื่อถึงกันได 

เพราะมนุษยบางคนมีญาณวิเศษทําใหสามารถมองเห็นหรือสัมผัสสิ่งเหนือธรรมชาติได 

我左眼见到鬼 (ฉัน / ซาย / ดวงตา / เห็น / ผี) 

คนจีนมีความเชื่อวามนุษยที่รอดชีวิตจากความตายอยางปาฏิหาริย เมื่อ

ฟนขึ้นมาจะสามารถสื่อสารกับสิ่งเหนือธรรมชาติได ดังภาพยนตรเรื่อง ดวงตาซายของฉันเห็นผี  

ซึ่งตัวละครหญิงที่ประสบอุบัติเหตุและกําลังจะตาย แตมีผีชายหนุมเขามาขัดขวางไมใหยมทูต 
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มารับวิญญาณของเธอไปเพราะเขาหลงรักเธออยู หลังจากที่เธอฟนก็พบวาดวงตาขางซายของ

ตนเองสามารถมองเห็นผีได 

 

5.2.2 ความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาและการประกอบพิธีกรรม เชน 

报应 (กรรมตามสนอง) 

ทุกศาสนาสอนใหทุกคนเปนคนดี ลัทธิขงจื๊อก็มีคําสอนเกี่ยวกับการทําดี

เชนกัน กรรม คือ การกระทํา หากทํากรรมดีก็จะไดรับผลดี แตถาทํากรรมไมดีก็จะไดรับผลไมดี

ตอบแทน 

岁岁清明 (ทุกป / เชงเมง) 

ประเพณีเชงเมงเปนประเพณีที่สําคัญมากของคนจีน เปนการไปไหว 

บรรพบุรุษที่สุสานเพื่อแสดงความกตัญู ไดรับอิทธิพลมาจากลัทธิขงจื๊อที่มุงเนนคําสอน 

เรื่องความกตัญู 

 

5.3 แนวคิดเกี่ยวกับการยกยองวีรชน 

วีรชน หมายถึง ผูที่ไดรับยกยองวามีความกลาหาญ แตคนจีนทั่วไปไมไดยกยอง

เฉพาะผูที่มีความกลาหาญเพียงอยางเดียว สวนใหญมักจะยกยองผูกลาที่ประกอบคุณงามความดี

วาเปนวีรชน คนจีนมีแนวคิดเกี่ยวกับการยกยองวีรชนที่สะทอนออกมาจากการตั้งชื่อภาพยนตร

ดังนี ้

花木兰 (ฮัวมูหลาน)   

ฮัวมูหลานเปนวีรสตรีชาวจีนที่ปลอมตัวไปสูรบในกองทัพแทนพอที่ชราแลว 

คนจีนจึงยกยองวีรกรรมของฮัวมูหลานและนําเรื่องราวมาสรางเปนภาพยนตร 

关云长 (กวนอวิ๋นฉาง) 

กวนอวิ๋นฉางเปนชื่อเต็มของกวนอูที่เปนแมทัพในสมัยสามกก เปนคนที่มี

ความซื่อสัตย จงรักภักดี มีคุณธรรม และกลาหาญ ตอมาเมื่อเสียชีวิตจึงกลายเปนเทพเจาที่คนจีน

ใหความเคารพนับถือ 
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叶问 (ยิปมัน)  

ยิปมันเปนบุคคลที่มีอยูจริงในประวัติศาสตรของประเทศจีน และไดรับ 

การยกยองเปนปรมาจารยทางดานกังฟ ู

 

5.4 แนวคิดเกี่ยวกับการใชสัญลักษณ 

สัญลักษณ หมายถึง สิ่งที่กําหนดขึ้นเพื่อใชแทนความหมายอีกสิ่งหนึ่ง ซึ่งเปน

ความหมายที่สังคมยอมรับและนิยมใชกัน คนจีนมีแนวคิดเกี่ยวกับการใชสัญลักษณที่สะทอน

ออกมาจากการตั้งชื่อภาพยนตร ดังนี ้

5.4.1 แนวคิดเรื่องการใชสัญลักษณแทนความรัก เชน 

爱情糖果雨 (ความรัก / ลูกกวาด / ฝน) 

ลูกกวาดเปนสัญลักษณแทนความรัก เพราะลูกกวาดมีความหอมหวาน 

เมื่อไดลิ้มลองก็รูสึกมีความสุข เปรียบเสมือนความรักที่หอมหวน เมื่อเริ่มมีความรักก็มักจะ 

มีความสุขไปดวย 

山楂树之恋 (ตนซานจา/ แหง / ความรัก) 

ตนซานจาเปนพืชในตระกูลเบอรรี่ที่มีขายแพรหลายในประเทศจีน คนจีน

นิยมนําผลซานจาไปทําขนม หรือแปรรูปโดยการเชื่อม ซึ่งตนซานจาในภาพยนตรเปนสัญลักษณ

แทนความรักของตัวละครชายหญิงที่มักจะนัดพบกันที่ใตตนซานจา 

 

5.4.2 แนวคิดเรื่องการใชสัญลักษณแทนความมีอํานาจ เชน 

柔道龙虎榜 (ยูโด / มังกร / เสือ / การประกาศ) 

มังกรและเสือเปนสัตวสัญลักษณที่แสดงถึงความมีอํานาจ คนจีนเชื่อวา

มังกรเปนเทพเจา และเชื่อวาเสือมีความดุรายและนายําเกรง คนจีนจึงนิยมนําสัตวทั้ง 2 ชนิด 

มาใชตั้งชื่อภาพยนตรตอสู 

剑雨 (กระบี ่/ ฝน) 

กระบี่เปนอาวุธที่ไดรับความนิยมในประเทศจีน ซึ่งเห็นไดจากตัวละคร 

ในภาพยนตรตอสูหลายเรื่องนิยมใชกระบี่เปนอาวุธในการตอสู  
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功夫之王 (กังฟู / แหง / กษัตริย)  

กังฟูเปนศิลปะปองกันตัวที่มีตนกําเนิดในประเทศจีน และไดรับความนิยม

อยางสูง อีกทั้งยังเปนศิลปะการปองกันตัวที่คนจีนภูมิใจ จะเห็นไดจากตัวละครในภาพยนตรจีน

หลายเรื่องนิยมใชกังฟูมาเปนกระบวนทาการตอสูเพื่อกําจัดศัตรูของตนเอง 

 

5.5 แนวคิดเกี่ยวกับการดําเนินชีวิต 

มนุษยจําเปนตองมีแรงผลักดันในการดําเนินชีวิต การตั้งความฝนไวเปน

เปาหมายจึงเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหมนุษยมีความพยายามเพื่อไปใหถึงจุดหมาย เพราะความฝน 

จะชวยเปนแรงผลักดันในการดําเนินชีวิต คนจีนมีแนวคิดเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตที่สะทอนออกมา

จากการตั้งชื่อภาพยนตรดังนี้ 

5.5.1 แนวคิดเรื่องการใชความฝนเปนแรงผลักดันในการดําเนินชีวิต เชน 

梦影童年 (เงาฝน / วัยเด็ก) 

มนุษยทุกคนตองเคยมีความฝน คนจีนเองก็มีความเชื่อเกี่ยวกับความฝน 

จะเห็นไดจากชื่อภาพยนตรเงาฝนวัยเด็กที่เลาเรื่องของตัวละครเอกที่มีความฝนที่งดงามในวัยเด็ก 

แตเมื่อโตขึ้นความฝนก็ไมเปนไปตามที่เคยหวังไว เนื่องจากการดําเนินชีวิตที่ผิดพลาดของตนเอง 

 

5.5.2 แนวคิดเรื่องการใชเหตุการณที่เกิดขึ้นจริงมาเปนเรื่องเตือนใจในการดําเนิน

ชีวิต เชน 

唐山大地震 (ถังซาน / ใหญ / แผนดินไหว) 

เหตุการณแผนดินไหวครั้งใหญที่ถังซานเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นจริงใน

ประเทศจีน ภาพยนตรแสดงใหเห็นการแกปญหาที่เกิดขึ้นของตัวละคร ทําใหผูชมสามารถนําไป

ประยุกตใชและพรอมที่จะรับมือเมื่อเกิดแผนไหว 

高考 1977 (การสอบเขามหาวิทยาลัย / 1977) 

การสอบเขามหาวิทยาลัยในป 1977 เปนเหตุการณที่ เกิดขึ้นจริงใน

ประวัติศาสตรของประเทศจีน ซึ่งเปนการนําระบบการสอบเขามหาวิทยาลัยกลับมาใชอีกครั้ง

หลังจากที่ยกเลิกไปในชวงปฏิวัติวัฒนธรรม 
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จากผลการวิเคราะหการตั้งชื่อภาพยนตรจีนสามารถสรุปไดดังนี้ จํานวนพยางค 

ในการตั้งชื่อภาพยนตร พบวาภาพยนตรจีนนิยมตั้งชื่อภาพยนตรที่มีจํานวน 4 พยางคมากที่สุด 

และไมนิยมตั้งชื่อภาพยนตรจีนที่มีจํานวนพยางคมากเกินไป โครงสรางทางภาษาของ 

ชื่อภาพยนตรพบวาภาพยนตรจีนนิยมตั้งชื่อโดยใชโครงสรางระดับวลีมากที่สุด และไมนิยม 

ตั้งชื่อภาพยนตรโดยใชโครงสรางระดับประโยค ดานองคประกอบทางความหมายของ 

ชื่อภาพยนตรพบวาภาพยนตรจีนนิยมตั้งชื่อภาพยนตรที่มีองคประกอบจํานวน 1 องคประกอบ

มากที่สุด และไมนิยมตั้งชื่อภาพยนตรที่มีจํานวนองคประกอบมาก สวนความสัมพันธระหวาง 

ชื่อภาพยนตรและประเภทของภาพยนตรพบวาภาพยนตรจีนนิยมใชคําที่มีความสัมพันธระหวาง

ชื่อภาพยนตรและประเภทของภาพยนตร และนิยมใชคําที่สื่อถึงความตลกขบขันโดยตรง 

นอกจากนั้น สภาพสังคมจีนที่สะทอนถึงแนวคิดและความเชื่อจากการตั้งชื่อภาพยนตรจีน 

พบความเชื่อเกี่ยวกับความรัก ความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาและสิ่งเหนือธรรมชาติ แนวคิดเกี่ยวกับ

การยกยองวีรชน แนวคิดเก่ียวกับการใชสัญลักษณ และแนวคิดเกี่ยวกับการดําเนินชีวิต 
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บทที่ 4 

เปรียบเทียบการตั้งชื่อภาพยนตรไทยและชื่อภาพยนตรจีน 

 

จากการศึกษาขอมูลชื่อภาพยนตรไทยและภาพยนตรจีนตั้งแต พ.ศ.2544 – 2554 

ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลและนํามาเปรียบเทียบ พบความนาสนใจเกี่ยวกับการตั้งชื่อภาพยนตร  

โดยผูวิจัยแบงการเปรียบเทียบออกเปน 5 ประเด็น ดังนี ้
 

1. การเปรียบเทียบจํานวนพยางคของชื่อภาพยนตรไทยและภาพยนตรจีน 

2. การเปรียบเทียบโครงสรางทางภาษาของชื่อภาพยนตรไทยและภาพยนตรจีน 

3. การเปรียบเทียบองคประกอบทางความหมายของชื่อภาพยนตรไทยและ

ภาพยนตรจีน 

4. การเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางชื่อภาพยนตรและประเภทของภาพยนตร

ไทยและภาพยนตรจีน 

5. การเปรียบเทียบสภาพสังคมที่สะทอนจากการตั้งชื่อภาพยนตรไทยและ

ภาพยนตรจีน 

 

1. การเปรียบเทียบจํานวนพยางคของชื่อภาพยนตรไทยและภาพยนตรจีน 

จากการศึกษาจํานวนพยางคของชื่อภาพยนตรไทยจํานวน 470 ชื่อ และชื่อภาพยนตร

จีนจํานวน 535 ชื่อ สามารถสรุปไดดังตารางที่ 7 

 

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบจํานวนพยางคของชื่อภาพยนตรไทยและชื่อภาพยนตรจีน 

จํานวนพยางค จํานวนชื่อ

ภาพยนตรไทย 

รอยละ จํานวนชื่อ

ภาพยนตรจีน 

รอยละ 

ชื่อภาพยนตร 1 พยางค 12 2.6 3 0.6 

ชื่อภาพยนตร 2 พยางค 64 13.6 112 20.9 

ชื่อภาพยนตร 3 พยางค 100 21.3 97 18.1 
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จํานวนพยางค จํานวนชื่อ

ภาพยนตรไทย 

รอยละ จํานวนชื่อ

ภาพยนตรจีน 

รอยละ 

ชื่อภาพยนตร 4 พยางค 78 16.6 179 33.5 

ชื่อภาพยนตร 5 พยางค 83 17.7 70 13.1 

ชื่อภาพยนตร 6 พยางค 58 12.3 34 6.3 

ชื่อภาพยนตร 7 พยางค 38 8 21 3.9 

ชื่อภาพยนตร 8 พยางค 9 1.9 9 1.7 

ชื่อภาพยนตร 9 พยางค 12 2.6 4 0.7 

ชื่อภาพยนตร 10 พยางค 2 0.4 3 0.6 

ชื่อภาพยนตร 11 พยางค 6 1.3 2 0.4 

ชื่อภาพยนตร 12 พยางค 4 0.9 - - 

ชื่อภาพยนตร 13 พยางค - - 1 0.2 

ชื่อภาพยนตร 17 พยางค 1 0.2 - - 

ชื่อภาพยนตร 18 พยางค 2 0.4 - - 

ชื่อภาพยนตร 19 พยางค 1 0.2 - - 

รวม 470 100 535 100 
 

จากตารางที่ 7 พบวาภาพยนตรไทยนิยมตั้งชื่อภาพยนตรจํานวน 3 พยางคมากที่สุด 

จํานวน 100 ชื่อคิดเปนรอยละ 21.3 รองลงมาคือ ชื่อภาพยนตรไทยจํานวน 5 พยางค จํานวน  

83 ชื่อ คิดเปนรอยละ 17.7 ชื่อภาพยนตรไทยจํานวน 4 พยางค จํานวน 78 ชื่อ คิดเปนรอยละ 16.6 

ชื่อภาพยนตรไทยจํานวน 2 พยางค จํานวน 64 ชื่อ คิดเปนรอยละ 13.6 ชื่อภาพยนตรไทยจํานวน 

6 พยางค จํานวน 58 ชื่อ คิดเปนรอยละ 12.3 ตามลําดับ และไมนิยมตั้งชื่อภาพยนตรไทยที่มี

จํานวนพยางคมากเกินไป ไดแก ชื่อภาพยนตรไทยจํานวน 17 พยางค พบเพียง 1 ชื่อ ไดแก 

ตํานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 3 ยุทธนาวี ชื่อภาพยนตรไทยจํานวน 18 พยางค  

พบ 2 ชื่อ ไดแก ตํานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 1 องคประกันหงสา และตํานาน

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4 ศึกนันทบุเรง ชื่อภาพยนตรไทยจํานวน 19 พยางค  

พบเพียง 1 ชื่อ ไดแก ตํานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 2 ประกาศอิสรภาพ ซึ่ง

ภาพยนตรที่มีจํานวนพยางคมากลวนเปนภาพยนตรภาคตอที่ผูตั้งชื่อภาพยนตรใสชื่อตอนของ
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ภาพยนตรตอทายชื่อภาพยนตร สวนภาพยนตรจีนนิยมต้ังชื่อภาพยนตรจํานวน 4 พยางคมากที่สุด 

จํานวน 179 ชื่อ คิดเปนรอยละ 33.5 รองลงมาคือ ชื่อภาพยนตรจีนจํานวน 2 พยางค จํานวน  

112 ชื่อ คิดเปนรอยละ 20.9 ชื่อภาพยนตรจีนจํานวน 3 พยางค จํานวน 97 ชื่อ คิดเปน 

รอยละ 18.1 ชื่อภาพยนตรจีนจํานวน 5 พยางค  จํานวน 70 ชื่อ  คิดเปนรอยละ 13.1  

ชื่อภาพยนตรจีนจํานวน 6 พยางค จํานวน 34 ชื่อ คิดเปนรอยละ 6.3 ตามลําดับ และไมนิยม 

ตั้งชื่อภาพยนตรจีนที่มีจํานวนพยางคมากเกินไป พบชื่อภาพยนตรจีนจํานวน 13 พยางค เพียง  

1 ชื่อ ไดแก 喜羊羊与灰太狼之兔年顶呱呱 (สี่-หยาง-หยาง-อวี่-ฮุย-ไท-หลาง-จือ-ทู-เหนียน-

ติ่ง-กวา-กวา) 

เมื่อนํามาเปรียบเทียบกันจะเห็นวาทั้งภาพยนตรไทยและภาพยนตรจีนไมนิยม 

ตั้งชื่อภาพยนตรที่มีจํานวนพยางคมาก จากตารางที่ 7 จะเห็นวา 5 อันดับแรกของความนิยม 

ในการใชจํานวนพยางคตั้งชื่อภาพยนตรไทยและภาพยนตรจีนคือ 2-6 พยางคเหมือนกัน อีกทั้ง 

ทั้งภาพยนตรไทยและภาพยนตรจีนไมนิยมตั้งชื่อ 1 พยางค พบชื่อภาพยนตรไทย 1 พยางค เพียง 

12 ชื่อ คิดเปนรอยละ 2.6 และพบชื่อภาพยนตรจีนเพียง 3 ชื่อ คิดเปนรอยละ 0.6 อาจกลาวไดวา

ชื่อภาพยนตรเปนสิ่งสําคัญที่ผูสรางภาพยนตรตองใชประชาสัมพันธภาพยนตร หนึ่งในวิธีการ

ประชาสัมพันธคือการบอกเลาปากตอปาก ชื่อภาพยนตรที่มีจํานวนพยางคไมมากจะทําใหผูชม

สามารถจดจําไดงายกวาชื่อภาพยนตรที่มีจํานวนพยางคมาก แตชื่อภาพยนตร 1 พยางค 

กลับไม เปนที่นิยม อาจเปนเพราะจะทําใหชื่อภาพยนตรฟงดูหวน และไมนาสนใจ หรือ 

ชื่อภาพยนตรที่สั้นเกินไปอาจจะซ้ํากับชื่อภาพยนตรที่เคยมีมาแลว 

 

2. การเปรียบเทียบโครงสรางทางภาษาของชื่อภาพยนตรไทยและภาพยนตรจีน 

ผูวิจัยวิเคราะหจัดกลุมโครงสรางทางภาษาของชื่อภาพยนตรออกเปน 3 ระดับ ไดแก 

โครงสรางระดับคํา โครงสรางระดับวลี และโครงสรางระดับประโยค จากการศึกษาโครงสราง 

ทางภาษาของชื่อภาพยนตร สามารถสรุปไดดังตารางที่ 8 
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ตารางที่ 8 เปรียบเทียบโครงสรางทางภาษาของชื่อภาพยนตรไทยและชื่อภาพยนตรจีน 

ระดับโครงสรางทางภาษา จํานวนชื่อ
ภาพยนตรไทย 

รอยละ จํานวนชื่อ
ภาพยนตรจีน 

รอยละ 

โครงสรางระดับคํา 104 22.1 85 15.9 

โครงสรางระดับวลี 305 64.9 388 72.5 

โครงสรางระดับประโยค 61 13 62 11.6 

รวม 470 100 535 100 

 

จากตารางที่ 8 พบวาภาพยนตรไทยนิยมตั้งชื่อภาพยนตรที่มีโครงสรางระดับวลี 

มากที่สุด จํานวน 305 ชื่อ คิดเปนรอยละ 64.9 รองลงมาคือ โครงสรางระดับคํา จํานวน 104 ชื่อ 

คิดเปนรอยละ 22.1 และโครงสรางระดับประโยค จํานวน 61 ชื่อ คิดเปนรอยละ 13 สวน 

ภาพยนตรจีนนิยมตั้งชื่อภาพยนตรที่มีโครงสรางระดับวลีมากที่สุด จํานวน 388 ชื่อ คิดเปน 

รอยละ 72.5 รองลงมาคือ โครงสรางระดับคํา จํานวน 85 ชื่อ คิดเปนรอยละ 15.9 และโครงสราง

ระดับประโยค จํานวน 62 ชื่อ คิดเปนรอยละ 11.6 

เมื่อนํามาเปรียบเทียบกันจะเห็นวาทั้งภาพยนตรไทยและภาพยนตรจีนนิยม 

ตั้งชื่อภาพยนตรโดยใชโครงสรางระดับวลีมากที่สุด และไมนิยมตั้งชื่อภาพยนตรโดยใชโครงสราง

ระดับประโยค ผูตั้งชื่อภาพยนตรนิยมใชโครงสรางระดับวลีในการตั้งชื่อภาพยนตร เพราะ 

ชื่อภาพยนตรเปนสวนหนึ่งที่ผูสรางภาพยนตรใชเพื่อโฆษณาและบอกเลาเรื่องราวที่เกี่ยวกับ

ภาพยนตร การใชโครงสรางระดับวลีจะทําใหผูชมเกิดความอยากรู อยากติดตาม และอยากคนหา 

ผูตั้งชื่อจึงไมบอกเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับภาพยนตร แตจะใชเฉพาะคําสําคัญที่เกี่ยวกับภาพยนตร 

หรือสรุปภาพรวมที่ เกิดขึ้นในภาพยนตรมาประกอบกันเปนโครงสร างระดับวลี  ดั งที่ 

ชวนะ ภวกานันท (2547: 23) กลาวถึงการประชาสัมพันธโฆษณาภาพยนตรวา สารโฆษณา 

มีบทบาทสําคัญอยางมากในการจูงใจใหผูบริโภคเกิดความสนใจ อยากรูอยากเห็น จนกระทั่ง 

เกิดความตองการที่จะซื้อสินคาและบริการที่ทําการโฆษณา ดังนั้นการตั้งชื่อภาพยนตรโดยใช

โครงสรางระดับวลีจึงเปนที่นิยมมากกวาโครงสรางระดับคําหรือระดับประโยค 
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3. การเปรียบเทียบองคประกอบทางความหมายของชื่อภาพยนตรไทยและภาพยนตรจีน  

ผูวิจัยวิเคราะหจัดกลุมองคประกอบทางความหมายของชื่อภาพยนตรออกเปน  

13 องคประกอบ ไดแก ชื่อตัวละคร ลักษณะของตัวละคร พฤติกรรมของตัวละคร บทบาทของ 

ตัวละคร เพศ วัย ชาติพันธุ สถานที่ วัตถุ ประเภทของภาพยนตร ตัวเลข ชวงเวลา และเหตุการณ 

จากการศึกษาองคประกอบทางความหมายของชื่อภาพยนตร สามารถสรุปไดดังตารางที่ 9 

 

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบองคประกอบทางความหมายของชื่อภาพยนตรไทยและชื่อภาพยนตรจีน 

จํานวนองคประกอบ 
จํานวนชื่อ

ภาพยนตรไทย 
รอยละ 

จํานวนชื่อ

ภาพยนตรจีน 
รอยละ 

ชื่อภาพยนตร 1 องคประกอบ 311 66.2 400 74.6 

ชื่อตัวละคร 57 12.1 44 8.2 

ลักษณะของตัวละคร 46 9.8 9 1.6 

พฤติกรรมของตัวละคร 140 29.8 122 22.8 

บทบาทของตัวละคร 17 3.6 51 9.5 

วัย 1 0.2 2 0.4 

สถานที่ 33 7 49 9.2 

วัตถุ 8 1.7 34 6.4 

ชวงเวลา 4 0.9 3 0.5 

เหตุการณ 5 1.1 86 16 

ชื่อภาพยนตร 2 องคประกอบ 146 31.2 122 22.8 

ชื่อตัวละคร + ลักษณะ

ของตัวละคร 
2 0.4 1 0.2 

ชื่อตัวละคร + พฤติกรรม

ของตัวละคร 
25 5.4 5 0.9 

ชื่อตัวละคร + บทบาท

ของตัวละคร 
- - 1 0.2 

ชื่อตัวละคร + สถานที่ 1 0.2 1 0.2 

ชื่อตัวละคร + วัตถุ 1 0.2 2 0.4 
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ตารางที่ 9 เปรียบเทียบองคประกอบทางความหมายของชื่อภาพยนตรไทยและชื่อภาพยนตรจีน 

(ตอ) 

จํานวนองคประกอบ 
จํานวนชื่อ

ภาพยนตรไทย 
รอยละ 

จํานวนชื่อ

ภาพยนตรจีน 
รอยละ 

ชื่อตัวละคร + ประเภท

ของภาพยนตร 
1 0.2 1 0.2 

ชื่อตัวละคร + ตัวเลข 4 0.9 1 0.2 

ชื่อตัวละคร + ชวงเวลา - - 7 1.3 

ชื่อตัวละคร + เหตุการณ 1 0.2 4 0.7 

ลักษณะของตัวละคร + 

ชื่อตัวละคร 
- - 1 0.2 

ลักษณะของตัวละคร + 

พฤติกรรมของตัวละคร 
30 6.5 - - 

ลักษณะของตัวละคร + 

บทบาทของตัวละคร 
1 0.2 1 0.2 

ลักษณะของตัวละคร + 

สถานที่ 
5 1.1 - - 

ลักษณะของตัวละคร + 

ตัวเลข 
6 1.3 2 0.4 

ลักษณะของตัวละคร + 

ชวงเวลา 
3 0.6 - - 

ลักษณะของตัวละคร + 

เหตุการณ 
- - 1 0.2 

พฤติกรรมของตัวละคร + 

ชื่อของตัวละคร 
- - 8 1.4 

พฤติกรรมของตัวละคร + 

ลักษณะของตัวละคร 
5 1.1 - - 

พฤติกรรมของตัวละคร + 

บทบาทของตัวละคร 
1 0.2 1 0.2 
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ตารางที่ 9 เปรียบเทียบองคประกอบทางความหมายของชื่อภาพยนตรไทยและชื่อภาพยนตรจีน 

(ตอ) 

จํานวนองคประกอบ 
จํานวนชื่อ

ภาพยนตรไทย 
รอยละ 

จํานวนชื่อ

ภาพยนตรจีน 
รอยละ 

พฤติกรรมของตัวละคร + 

เพศ 
2 0.4 2 0.4 

พฤติกรรมของตัวละคร + 

วัตถุ 
- - 1 0.2 

พฤติกรรมของตัวละคร + 

ตัวเลข 
1 0.2 1 0.2 

บทบาทของตัวละคร + 

ชื่อตัวละคร 
3 0.6 2 0.4 

บทบาทของตัวละคร + 

ลักษณะของตัวละคร 
4 0.9 - - 

บทบาทของตัวละคร + 

พฤติกรรมของตัวละคร 
5 1.1 1 0.2 

บทบาทของตัวละคร + 

เพศ 
2 0.4 2 0.4 

บทบาทของตัวละคร + 

สถานที่ 
2 0.4 - - 

บทบาทของตัวละคร + 

วัตถุ 
1 0.2 - - 

บทบาทของตัวละคร + 

ชวงเวลา 
- - 1 0.2 

บทบาทของตัวละคร + 

เหตุการณ 
- - 1 0.2 

เพศ + ลักษณะของตัว

ละคร 
- - 1 0.2 
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ตารางที่ 9 เปรียบเทียบองคประกอบทางความหมายของชื่อภาพยนตรไทยและชื่อภาพยนตรจีน 

(ตอ) 

จํานวนองคประกอบ 
จํานวนชื่อ

ภาพยนตรไทย 
รอยละ 

จํานวนชื่อ

ภาพยนตรจีน 
รอยละ 

เพศ + พฤติกรรมของตัว

ละคร 
5 1.1 - - 

เพศ + วัย - - 1 0.2 

เพศ + ตัวเลข 1 0.2 - - 

วัย + ลักษณะของตัว

ละคร 
1 0.2 - - 

วัย + พฤติกรรมของตัว

ละคร 
1 0.2 1 0.2 

วัย + บทบาทของตัว

ละคร 
- - 1 0.2 

วัย + เพศ 1 0.2 - - 

วัย + สถานที่ 1 0.2 - - 

วัย + วัตถุ - - 1 0.2 

วัย + เหตุการณ 1 0.2 2 0.4 

ชาติพันธุ + พฤติกรรม

ของตัวละคร 
2 0.4 - - 

ชาติพันธุ + บทบาทของ

ตัวละคร 
- - 1 0.2 

สถานที่ + ชื่อตัวละคร - - 1 0.2 

สถานที่ + พฤติกรรมของ

ตัวละคร 
- - 15 2.7 

สถานที่ + บทบาทของตัว

ละคร 
- - 7 1.3 

สถานที่ + ชวงเวลา - - 4 0.7 

สถานที่ + เหตุการณ 4 0.9 11 2 
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ตารางที่ 9 เปรียบเทียบองคประกอบทางความหมายของชื่อภาพยนตรไทยและชื่อภาพยนตรจีน 

(ตอ) 

จํานวนองคประกอบ 
จํานวนชื่อ

ภาพยนตรไทย 
รอยละ 

จํานวนชื่อ

ภาพยนตรจีน 
รอยละ 

วัตถุ + พฤติกรรมของตัว

ละคร 
4 0.9 - - 

วัตถุ + บทบาทของตัว

ละคร 
1 0.2 - - 

วัตถุ + เหตุการณ 1 0.2 - - 

ตัวเลข + พฤติกรรมของ

ตัวละคร 
1 0.2 - - 

ตัวเลข + บทบาทของตัว

ละคร 
- - 1 0.2 

ตัวเลข + สถานที่ 1 0.2 1 0.2 

ตัวเลข + วัตถุ - - 7 1.3 

ตัวเลข + เหตุการณ - - 2 0.4 

ชวงเวลา + พฤติกรรม

ของตัวละคร 
- - 2 0.4 

ชวงเวลา + สถานที่ - - 8 1.4 

ชวงเวลา + ตัวเลข - - 1 0.2 

ชวงเวลา + เหตุการณ 9 2.2 - - 

เหตุการณ + ชื่อตัวละคร 1 0.2 - - 

เหตุการณ + ลักษณะ

ของตัวละคร 
1 0.2 - - 

เหตุการณ + บทบาทของ

ตัวละคร 
- - 1 0.2 

เหตุการณ + สถานที่ 1 0.2 - - 

เหตุการณ + วัตถุ 1 0.2 - - 
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ตารางที่ 9 เปรียบเทียบองคประกอบทางความหมายของชื่อภาพยนตรไทยและชื่อภาพยนตรจีน 

(ตอ) 

จํานวนองคประกอบ 
จํานวนชื่อ

ภาพยนตรไทย 
รอยละ 

จํานวนชื่อ

ภาพยนตรจีน 
รอยละ 

เหตุการณ + ตัวเลข 2 0.2 1 0.2 

เหตุการณ + ชวงเวลา - - 4 0.7 

ชื่อภาพยนตร 3 องคประกอบ 9 1.8 11 2.2 

ชื่อตัวละคร+ พฤติกรรม

ของตัวละคร + ตัวเลข 
- - 1 0.2 

ชื่อตัวละคร + บทบาท

ของตัวละคร + 

พฤติกรรมของตัวละคร 

1 0.2 - - 

ชื่อตัวละคร + บทบาท

ของตัวละคร + 

เหตุการณ 

1 0.2 - - 

ชื่อตัวละคร + สถานที่ + 

ตัวเลข 
1 0.2 - - 

ชื่อตัวละคร + เหตุการณ 

+ ลักษณะของตัวละคร 
1 0.2 - - 

ลักษณะของตัวละคร + 

บทบาทของตัวละคร + 

เหตุการณ 

- - 1 0.2 

ลักษณะของตัวละคร + 

วัย + ชวงเวลา 
- - 1 0.2 

ลักษณะของตัวละคร + 

เหตุการณ+ ชื่อตัวละคร 
- - 1 0.2 

เพศ + บทบาทของตัว

ละคร + ชาติพันธุ 
1 0.2 - - 
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ตารางที่ 9 เปรียบเทียบองคประกอบทางความหมายของชื่อภาพยนตรไทยและชื่อภาพยนตรจีน 

(ตอ) 

จํานวนองคประกอบ 
จํานวนชื่อ

ภาพยนตรไทย 
รอยละ 

จํานวนชื่อ

ภาพยนตรจีน 
รอยละ 

เพศ + ตัวเลข + 

พฤติกรรมของตัวละคร 
1 0.2 - - 

สถานที่ + ลักษณะของ

ตัวละคร + พฤติกรรม

ของตัวละคร 

- - 1 0.2 

สถานที่ + ตัวเลข+ 

บทบาทของตัวละคร 
- - 1 0.2 

สถานที่ + ตัวเลข+ เพศ - - 1 0.2 

วัตถุ + ชวงเวลา + 

เหตุการณ 
- - 1 0.2 

ประเภทของภาพยนตร + 

วัตถุ + เหตุการณ 
- - 1 0.2 

ตัวเลข + เพศ + วัตถุ - - 1 0.2 

ชวงเวลา + พฤติกรรม

ของตัวละคร + สถานที่ 
1 0.2 1 0.2 

ชวงเวลา + ประเภทของ

ภาพยนตร + วัย 
1 0.2 - - 

เหตุการณ + ชื่อตัวละคร 

+ ประเภทของภาพยนตร 
1 0.2 - - 

ชื่อภาพยนตร 4 องคประกอบ 3 0.6 2 0.4 

ชื่อตัวละคร + ตัวเลข+ 

บทบาทของตัวละคร + 

เหตุการณ 

- - 1 0.2 
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ตารางที่ 9 เปรียบเทียบองคประกอบทางความหมายของชื่อภาพยนตรไทยและชื่อภาพยนตรจีน 

(ตอ) 

จํานวนองคประกอบ 
จํานวนชื่อ

ภาพยนตรไทย 
รอยละ 

จํานวนชื่อ

ภาพยนตรจีน 
รอยละ 

ชื่อตัวละคร + บทบาท

ของตัวละคร + เพศ + 

เหตุการณ 

- - 1 0.2 

วัย + ตัวเลข + ชื่อตัว

ละคร + เหตุการณ 
1 0.2 - - 

เหตุการณ + ชื่อตัวละคร 

+ ตัวเลข + พฤติกรรม

ของตัวละคร 

2 0.4 - - 

ชื่อภาพยนตร 5 องคประกอบ 1 0.2 - - 

เหตุการณ + ชื่อตัวละคร 

+ ตัวเลข + บทบาทของ

ตัวละคร + สถานที่ 

1 0.2 - - 

รวม 470 100 535 100 

 

จากตารางที่ 9 พบวาภาพยนตรไทยนิยมตั้งชื่อภาพยนตรที่มีองคประกอบจํานวน  

1 องคประกอบมากที่สุด จํานวน 311 ชื่อ คิดเปนรอยละ 66.2 รองลงมาคือชื่อภาพยนตรไทยที่มี

องคประกอบจํานวน 2 องคประกอบ จํานวน 146 ชื่อคิดเปนรอยละ 31.2 และไมนิยม 

ตั้งชื่อภาพยนตรที่มีจํานวนองคประกอบมาก ไดแก ชื่อภาพยนตรไทยที่มีองคประกอบจํานวน  

5 องคประกอบ พบเพียง 1 ชื่อ คิดเปนรอยละ 0.2 สวนภาพยนตรจีนนิยมตั้งชื่อภาพยนตรที่มี

องคประกอบจํานวน 1 องคประกอบมากที่สุด จํานวน 400 ชื่อ คิดเปนรอยละ 74.6 รองลงมาคือ

ชื่อภาพยนตรจีนที่มีองคประกอบจํานวน 2 องคประกอบ จํานวน 122 ชื่อ คิดเปนรอยละ 22.8 และ

ไมนิยมตั้งชื่อภาพยนตรที่มีจํานวนองคประกอบมาก ไดแก ชื่อภาพยนตรจีนที่มีองคประกอบ

จํานวน 4 องคประกอบ พบ 2 ชื่อ คิดเปนรอยละ 0.4 
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เมื่อนํามาเปรียบเทียบกันจะเห็นวาทั้งภาพยนตรไทยและภาพยนตรจีนนิยม 

ตั้งชื่อภาพยนตรที่มีองคประกอบจํานวน 1 องคประกอบมากที่สุด และไมนิยมตั้งชื่อภาพยนตรที่มี

จํานวนองคประกอบมากเกินไป เพราะชื่อภาพยนตรเปนอีกชองทางหนึ่งที่ผูสรางภาพยนตร 

ใชสื่อสารกับผูชม ดังนั้นการที่ผูตั้งชื่อภาพยนตรจะนําองคประกอบมาใชตั้งชื่อภาพยนตร 

จึงจําเปนตองพิจารณาภาพรวมของภาพยนตรวาตองการใหภาพยนตรเรื่องนั้นๆ สื่อกับผูรับสาร 

ในรูปแบบใด อีกทั้งการใชองคประกอบนอยจะทําใหผูชมเห็นภาพรวมของภาพยนตรไดเดนชัดกวา 

เปนที่นาสังเกตวาเมื่อนํามาจําแนกออกตามการจัดกลุมองคประกอบทางความหมาย

พบวาทั้งภาพยนตรไทยและภาพยนตรจีนนิยมใชพฤติกรรมของตัวละครมาตั้งชื่อภาพยนตร 

มากที่สุด พบชื่อภาพยนตรไทยที่ใชพฤติกรรมของตัวละครมาตั้งชื่อภาพยนตรจํานวน 140 ชื่อ  

คิดเปนรอยละ 29.8 และพบชื่อภาพยนตรจีนที่ใชพฤติกรรมของตัวละครมาตั้งชื่อภาพยนตร

จํานวน 122 ชื่อ คิดเปนรอยละ 22.8 เมื่อพิจารณาอันดับรองลงมาพบวาภาพยนตรไทยนิยม 

ใชชื่อตัวละครมาตั้งชื่อภาพยนตร พบจํานวน 57 ชื่อ คิดเปนรอยละ 12.1 แตภาพยนตรจีนกลับ

นิยมใชเหตุการณที่เปนเรื่องราวในภาพยนตรมาตั้งชื่อภาพยนตร พบจํานวน 86 ชื่อ คิดเปน 

รอยละ 16 ดังนั้นอาจกลาวไดวาภาพยนตรไทยนิยมใชชื่อตัวละครที่มีทั้งชื่อตัวละครในภาพยนตร 

ชื่อผูแสดง ชื่อฉายา และชื่อกลุมมาประกอบการตั้งชื่อภาพยนตรมากกวาภาพยนตรจีน สะทอน 

ใหเห็นถึงแนวคิดของคนไทยที่ใหความสําคัญกับชื่อตัวละครและตัวผูแสดง ดังที่ชวนะ ภวกานันท 

(2547: 37) กลาววาภาพยนตรไทยนิยมใชนักแสดงนําเปนจุดขาย เชน ในยุคที่มิตร ชัยบัญชา และ

เพชรา เชาวราษฏรเปนที่นิยม เปนชวงที่ภาพยนตรไทยกําลังเฟองฟู โรงภาพยนตรมักจะไมยอมซื้อ

ภาพยนตรไปฉายถาไมมีทั้งคูเปนนักแสดงนํา แมภาพยนตรเรื่องนั้นจะมีคุณภาพก็ตาม กลับกัน 

ถาไดทั้งคูมาเลนภาพยนตรเรื่องเดียวกัน โรงภาพยนตรก็จะสนใจภาพยนตรเรื่องนั้นเปนพิเศษ 

เพราะชื่อของนักแสดงนําไปใชประชาสัมพันธและโฆษณาไดงาย อีกทั้งผูชมยังศรัทธาใน 

ตัวนักแสดงอยูแลวดวย 
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4. การเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางชื่อภาพยนตรและประเภทของภาพยนตรไทย

และภาพยนตรจีน 

จากการศึกษาความสัมพันธระหวางชื่อภาพยนตรและประเภทของภาพยนตร ผูวิจัย

แบงประเภทของภาพยนตรออกเปน 5 ประเภทไดแก ภาพยนตรรัก ภาพยนตรตอสู ภาพยนตรตลก

ขบขัน ภาพยนตรลึกลับสยองขวัญ และภาพยนตรชีวิต จากนั้นนํามาวิเคราะหและเปรียบเทียบ

ความสัมพันธระหวางชื่อภาพยนตรและประเภทของภาพยนตรไทยและภาพยนตรจีน ดังนี ้

4.1 ภาพยนตรรัก จากการศึกษาพบวาภาพยนตรไทยและภาพยนตรจีนนิยม 

ตั้งชื่อภาพยนตรรักโดยใชคําที่เกี่ยวกับความรัก ซึ่งมีทั้งความรักที่สมหวังและผิดหวัง เชน รัก ความ

รัก ที่รัก แอบรัก หัวใจ จูบ เลิฟ หวาน แคร 爱(รัก) 恋爱(ความรัก) 恋人(คูรัก) 幸福(ความสุข)  

失恋(อกหัก) 甜丝丝(ออนหวาน) 心(หัวใจ) 结(ผูกพัน) 约会(ออกเดท) 糖果(ลูกกวาด) 

4.2 ภาพยนตรตอสู จากการศึกษาพบวาภาพยนตรไทยและภาพยนตรจีนนิยม 

ตั้งชื่อภาพยนตรตอสูโดยใชคําที่เกี่ยวกับการตอสู หรืออาวุธ เชน สู เดือด ดาบ กังฟู ประจัญบาน 

ซามูไร ทหาร มือปน ศึก ยุทธนาวี เสือ สิงห เจาพอ ชื่อวีรบุรุษหรือวีรสตรี 剑(กระบี่) 功夫(กังฟู)  

英雄 (วีรบุรุษ) 武侠(จอมยุทธ) 武林(ยุทธจักร) 宗师(ปรมาจารย) 攻(โจมตี) 杀手(นักฆา)  

倭寇(โจรสลัดญี่ปุน) 女将之军(ขุนศึกหญิง) 子弹(กระสุน) 硬汉(มนุษยเหล็ก) 特务(สายลับ) 

4.3 ภาพยนตรตลกขบขัน  จากการศึกษาพบว าภาพยนตร ไทยนิยมใช 

คําแปลกแหวกแนวตั้งชื่อภาพยนตรตลกขบขัน เชน จี้  ตลก ฮา ลัลลา แหก แหวก สเลด กิ๊ก 

เจี๊ยวจาว สนุก อ ีสวนภาพยนตรจีนนิยมใชคําที่สื่อถึงความตลกขบขันโดยตรง ไดแก 笑(หัวเราะ) 

4.4 ภาพยนตรลึกลับสยองขวัญและเหนือธรรมชาติ จากการศึกษาพบวา

ภาพยนตรไทยและภาพยนตรจีนนิยมตั้งชื่อภาพยนตรลึกลับสยองขวัญและเหนือธรรมชาต ิ

โดยใชคําที่เกี่ยวกับสิ่งเรนลับและความตาย เชน ผี ปศาจ อาถรรพ วิญญาณ อาฆาต ศพ หลอก 

หลอน เฮี้ยน ตาย โลง กรรม เชือด วัด ลองของ สยองขวัญ 鬼(ผี) 幽灵(วิญญาณ) 魂 (วิญญาณ) 

死亡 (ความตาย) 荒(ราง) 诡丝(ลึกลับ)            

4.5 ภาพยนตรชีวิต จากการศึกษาพบวาภาพยนตรไทยและภาพยนตรจีนนิยม 

ตั้งชื่อภาพยนตรชีวิตโดยใชคําที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับชีวิต หรือเหตุการณภัยพิบัติทางธรรมชาติ เชน ฝน 
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ประชาชน วาตภัย เพื่อน 地震(แผนดินไหว) 梦影(เงาฝน) 高考(การสอบเขามหาวิทยาลัย)  

生活 (ชีวิต) 生命(ชีวิต) 

เมื่อนํามาเปรียบเทียบกันจะเห็นวาทั้งภาพยนตรไทยและภาพยนตรจีนนิยมใชคําที่มี

ความสัมพันธระหวางชื่อภาพยนตรและประเภทของภาพยนตร เพราะทําใหผูชมเขาใจไดทันทีวา

ภาพยนตรเรื่องนั้นๆ เปนภาพยนตรประเภทใด แตเปนที่นาสังเกตวาภาพยนตรจีนนิยมใชคํา 

ที่สื่อถึงความตลกขบขันโดยตรง ดังที่ปรากฏในภาพยนตรเรื่อง “大笑江湖 (ดังๆ / หัวเราะ / ยุทธ

จักร)” ซึ่ งมีคําวา “笑(หัวเราะ)”  สื่อความหมายถึงความสนุกสนานและตลกขบขัน แต 

ภาพยนตรไทยมักจะตั้งชื่อภาพยนตรตลกขบขันโดยการใชคําแปลกแหวกแนว เชน ภาพยนตรเรื่อง 

“หอแตวแตก แหวกชิมิ” ที่มีคําวา “แหวกชิมิ” ซึ่งเปนการเลนคําใหดูนาสนใจ แสดงใหเห็นถึง

ความคิดสรางสรรคทางดานภาษาของคนไทย 

 

5. การเปรียบเทียบสภาพสังคมที่สะทอนจากการตั้งชื่อภาพยนตรไทยและภาพยนตรจีน 

จากการศึกษาสภาพสังคมที่สะทอนจากการตั้งชื่อภาพยนตร ผูวิจัยแบงการวิเคราะห

ออกเปน 6 ประเด็นไดแก ความเชื่อเกี่ยวกับความรัก ความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาและสิ่งเหนือ

ธรรมชาติ แนวคิดเกี่ยวกับการยกยองวีรชนแนวคิดเกี่ยวกับการใชสัญลักษณแนวคิดเกี่ยวกับ 

เพศที่สาม และแนวคิดเกี่ยวกับการดําเนินชีวิต จากนั้นนํามาวิเคราะหและเปรียบเทียบ 

สภาพสังคมที่สะทอนจากการต้ังชื่อภาพยนตรไทยและภาพยนตรจีน ดังนี ้

5.1 ความเชื่อเกี่ยวกับความรัก  

ความรักคือความรูสึกผูกพันกันดวยความหวงใย ความรักเปนสิ่งที่อยูคูกับมนุษย

มาทุกยุคทุกสมัยมนุษยทุกคนตองเคยมีความรัก ไมวาจะเปนในรูปแบบความรักระหวางคนใน

ครอบครัว ความรักแบบเสนหา ความรักชาติ ความรักชื่อเสียง ความรักศักดิ์ศรี เปนตน ดังนั้น 

อาจกลาวไดวาความรักเปนสิ่งที่เกี่ยวโยงกับแนวคิดและความเชื่อของคนในสังคม เมื่อกลาวถึง

ความรักคนสวนใหญมักจะนึกถึงความสวยงามและความสุข การแสดงออกถึงความรักทําได 

หลายวิธี เชน การบอกรักเปนคําพูด การแสดงอาการที่สื่อวารัก การใหของขวัญ เปนตน แต 

การบอกรักเปนสิ่งที่สะทอนใหเห็นถึงความรักไดชัดเจนและตรงไปตรงมามากที่สุด ดังที่สะทอน
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ออกมาจากชื่อภาพยนตร “สิ่งเล็กๆ ที่เรียกวา...รัก” “我爱你 (ฉัน / รัก / เธอ)” จะเห็นวาคําวารักใน

ชื่อภาพยนตรไทยและภาพยนตรจีนสื่อถึงความรักที่สุขสมหวังของตัวละคร นอกจากความรักที ่

สุขสมหวังแลว ความรักยังเปรียบเสมือนเหรียญสองดานที่มีดานผิดหวังเชนกัน ความผิดหวังจาก

ความรักสะทอนออกมาจากชื่อภาพยนตร “รัก/สาม/เศรา” เปนการเลนคําจากคําวา “รักสามเสา” 

หมายถึงความสัมพันธระหวางคน 3 คน ซึ่งสื่อถึงเรื่องราวความรักของตัวละคร 3 คนในภาพยนตร

ไดชัดเจน เพราะความรักตองมีเพียง 2 คนเทานั้น เมื่อกลายเปน 3 คนจึงตองมีผูผิดหวังในความรัก 

หรือภาพยนตร “失恋 33 天 (อกหัก / 33 / วัน)” ที่สื่อถึงการอกหักจากคนรักเกาที่กําลังจะ 

แตงงานกันของตัวละคร กอนที่จะไดมีความสุขกับรักที่สมหวัง 

นอกจากความรักระหวางมนุษยแลว ความรักยังสามารถเกิดไดกับสัตว สิ่งที่ไมมี

ชีวิต หรือแมกระทั่งสิ่งเหนือธรรมชาติ ดังที่ปรากฏในชื่อภาพยนตร “ปาฏิหาริยรักตางพันธุ” 

ปาฏิหาริยหมายถึงสิ่งที่นาอัศจรรย ตางพันธุหมายถึงตางเชื้อสาย เมื่อนํามารวมกันเปน 

ชื่อภาพยนตรจึงหมายถึงความรักที่นาอัศจรรยของตัวละครที่ตางเชื้อสายกัน ซึ่งในเรื่องคือคนและ

ครึ่งคนครึ่งงู หรือภาพยนตร “爱有来生 (รัก / มี /ชาติหนา)” ชาติหนาหมายถึงภพหนาหรือ 

โลกหนา สื่อถึงความรักของตัวละครที่ไมสมหวังในชาตินี้ และเชื่อวาในโลกหนาอาจจะไดครองคู

กัน 

จากภาพรวมขางตนจะเห็นวาทั้งคนไทยและคนจีนมีความเชื่อเกี่ยวกับความรักที่

สะทอนออกมาจากการตั้งชื่อภาพยนตรคลายคลึงกัน ไดแก ความเชื่อวาความรักมีทั้งดานสมหวัง

และผิดหวัง และความเชื่อเกี่ยวกับความรักเหนือธรรมชาต ิ

 

5.2 ความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาและสิ่งเหนือธรรมชาติ 

กอนมนุษยจะสรางอารยธรรมขึ้นมาจนถึงปจจุบัน มนุษยตองปรับตัวใหเขากับ

ธรรมชาติ และบางครั้งก็ตองการที่จะเอาชนะธรรมชาติเพื่อความอยูรอด ทําใหสิ่งที่อยูเหนือ

ธรรมชาติเขามามีอิทธิพลตอจิตใจของมนุษย มนุษยเริ่มเกรงกลัวสิ่งที่มองไมเห็น และมีความเชื่อ

วาตองบูชาสิ่งที่มีอํานาจเหนือกวา มนุษยมองวิญญาณเปนสิ่งที่มีพลังเหนือมนุษย และเชื่อวา 

เมื่อรางกายดับสิ้นไปแลววิญญาณจะออกจากรางและไปสูอีกภพภูมิหนึ่ง แตถาวิญญาณยังมีหวง
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หรือมีเรื่องคางคาใจก็อาจมาปรากฏตัวใหเห็น บางคนที่มีสัมผัสที่หกจึงสามารถสื่อสารกับ

วิญญาณได ดังที่ปรากฏจากชื่อภาพยนตร “见鬼 (เห็น / ผี)” ที่ตัวละครสามารถมองเห็นผีไดเพราะ

มีสัมผัสที่หก หรือบางครั้งวิญญาณอาจมีจิตผูกพันกับสิ่งของที่เคยใชหรือมีสวนเกี่ยวของ ทําให

ยังคงวนเวียนอยูบนโลก ดังที่ปรากฏในชื่อภาพยนตร “เปงมางกลองผีหนังมนุษย” เปงมางเปน

เครื่องดนตรีที่ปรากฏในภาพยนตร ซึ่งทําจากผิวหนังของคนที่ตายไปแลว ทําใหวิญญาณยังคง 

สิงสถิตอยูในกลองเปงมาง 

เมื่อมนุษยเริ่มเกรงกลัวสิ่งที่มองไมเห็นจึงตองหาที่พึ่งทางใจ ความเชื่อเรื่อง 

การกราบไหวบูชาเพื่อใหอํานาจเรนลับเกิดความพึงพอใจจึงกลายเปนสิ่งที่ปฏิบัติสืบตอกันมา และ

จากความเชื่อดังกลาววิวัฒนาการกลายเปนศาสนาในเวลาตอมา สุชีพ ปุญญานุภาพ (2532: 9) 

ใหความหมายของคําวาศาสนาไววาเปนที่รวมความเคารพนับถืออันสูงสงของมนุษย เปนที่พึ่ง 

ทางจิตใจ และเปนคําสั่งสอนอันวาดวยศีลธรรมและอุดมคติสูงสุดในชีวิต ความเชื่อและ 

การประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอาจแตกตางกันตามคติของแตละศาสนา แตทุกศาสนามี 

หลักคําสอนที่สําคัญคือมุงเนนใหทําความดี ดังจะเห็นไดจากชื่อภาพยนตร “เงา กรรมใคร 

กรรมมัน” และ “报应 (กรรมตามสนอง)” ถึงแมวาคนไทยสวนใหญจะนับถือศาสนาพุทธ และ 

คนจีนสวนใหญจะนับถือลัทธิขงจื๊อ แตชื่อภาพยนตรทั้ง 2 เรื่องก็สะทอนใหเห็นวาทั้งคนไทยและ

คนจีนมีความเชื่อเรื่องกรรมคลายคลึงกัน คําวากรรมหมายถึงการกระทํา ซึ่งเปนความเชื่อทาง

ศาสนาวาถาทํากรรมดีก็จะไดรับผลดี แตถาทํากรรมไมดีก็จะไดรับผลที่ไมดีตอบแทน นอกจากนี้

ศาสนายังเปนที่พึ่งทางใจของมนุษยในเวลาที่มีปญหา การประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อทาง

ศาสนาเปนสิ่งหนึ่งที่ชวยเยียวยาจิตใจใหดีขึ้นได ดังชื่อภาพยนตร “โลงตอตาย” ที่สะทอนความเชื่อ

ของตัวละครที่ตองการทําพิธีสะเดาะเคราะหตอชะตาดวยการเขาไปนอนในโลงศพ แลวให

พระภิกษุสงฆทําพิธีบังสุกุล เปรียบเหมือนการตายแลวเกิดใหม เมื่อเกิดใหมแลวก็จะมีสิ่งที่ดีเขามา

ในชีวิต 

นอกจากนี้เปนที่นาสังเกตวาคนไทยมองวาสิ่งเหนือธรรมชาติไมใชเรื่องนากลัว

เพียงอยางเดียว ดังที่ปรากฏในชื่อภาพยนตร “ผีตุมติ๋ม” ตุมติ๋มเปนคําที่บงบอกถึงคนที่มีลักษณะ

นุมนิ่มคลายผูหญิง ซึ่งในเรื่องหมายถึงผีที่ เปนเพศที่สามที่ไปสิงรางนักฟุตบอลชาย และมี

พฤติกรรมที่ทําใหภาพยนตรกลายเปนเรื่องตลกขบขัน หรือภาพยนตร “บานผีเปบ” ผีเปบเปน 
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การเลนคําจากคําวาผีปอบ แสดงถึงความตลกขบขันของภาพยนตร ดังที่ กําจร หลุยยะพงศ และ

สมสุข หินวิมาน (2552: 57) กลาววา ภาพยนตรลึกลับสยองขวัญตางประเทศเนนความสยองขวัญ 

และมีไมกี่ประเภท แตภาพยนตรลึกลับสยองขวัญไทยมีทั้งแนวนากลัว ตลก ผีเปนมิตร เปนศัตรู 

และมีรากฐานมาจากวัฒนธรรมดั้งเดิมของคนไทย เชน ผีนางตะเคียน ผีกระสือ เสือสมิง ผีปอบ 

เปนตน ดังนั้นอาจกลาวไดวานอกจากคนไทยจะมองสิ่งเหนือธรรมชาติเปนเรื่องนากลัวแลว  

คนไทยยังมองวาสิ่งเหนือธรรมชาติเปนเรื่องหลากหลายที่สามารถนําไปเชื่อมโยงกับสิ่งที่อยูรอบ 

ตัวคนไดอีกดวย 

จากภาพรวมขางตนจะเห็นวาคนไทยและคนจีนมีความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาและ

สิ่งเหนือธรรมชาติที่สะทอนออกมาจากการตั้งชื่อภาพยนตรแตกตางกัน ซึ่งคนไทยมีความเชื่อ

เกี่ยวกับศาสนาและสิ่งเหนือธรรมชาติหลากหลายกวาคนจีน 

 

5.3 แนวคิดเกี่ยวกับการยกยองวีรชน 

วีรชน หมายถึง ผูที่ไดรับยกยองวามีความกลาหาญ แตคนทั่วไปไมไดยกยอง

เฉพาะผูที่มีความกลาหาญเพียงอยางเดียว สวนใหญมักจะยกยองผูกลาที่ประกอบคุณงามความดี

และมีคุณธรรมวาเปนวีรชน ทั้งคนไทยและคนจีนมีแนวคิดในการยกยองวีรชนเหมือนกัน จะเห็นได

จากชื่อภาพยนตรที่กลาวถึงวีรบุรุษและวีรสตรีในประวัติศาสตรหรือตํานาน เชน “ตํานาน 

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 2 ประกาศอิสรภาพ” สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเปนผูกอบกู

อิสรภาพของไทยจากการเสียกรุงศรีอยุธยา หรือภาพยนตร “花木兰 (ฮัวมูหลาน)” ที่เปนเรื่องราว

ของวีรสตรีที่ไปออกรบแทนพอที่แกชรา การใชชื่อหรือคําที่สื่อถึงวีรชนบงบอกถึงการปลูกฝงให

เคารพบรรพบุรุษ อีกทั้งยังเปนการเลาถึงวีรกรรมอันดีงามที่ผานมาในอดีตใหคนรุนหลังไดฟงอีก

ดวย 

จากภาพรวมขางตนจะเห็นวาทั้งคนไทยและคนจีนมีแนวคิดเกี่ยวกับการยกยอง

วีรชนที่สะทอนออกมาจากการต้ังชื่อภาพยนตรคลายคลึงกัน 
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5.4 แนวคิดเกี่ยวกับการใชสัญลักษณ 

สัญลักษณ หมายถึง สิ่งที่กําหนดขึ้นเพื่อใชแทนความหมายอีกสิ่งหนึ่ง ซึ่งเปน

ความหมายที่สังคมยอมรับและนิยมใชกัน คนไทยและคนจีนมีแนวคิดเกี่ยวกับการใชสัญลักษณ

คลายคลึงกัน จะเห็นไดจากชื่อภาพยนตร “ปดเทอมใหญ หัวใจวาวุน” หัวใจเปนสัญลักษณแทน

ความรักที่เปนสากล เมื่อมีความรักหัวใจจะเตนเร็วขึ้น หัวใจวาวุนจึงหมายถึงความรักที่สับสนของ

วัยรุนในชวงปดเทอมใหญ หรือภาพยนตร “爱情糖果雨 (ความรัก / ลูกกวาด / ฝน)” ลูกกวาดเปน

สัญลักษณแทนความรัก เพราะลูกกวาดมีรสหวานเปรียบเหมือนความหอมหวานของความรัก 

นอกจากการใชสัญลักษณแทนความรักแลว คนไทยและคนจีนยังมีแนวคิดในการ

ใชสัญลักษณแทนความมีอํานาจคลายคลึงกันอีกดวย ดังจะเห็นไดจากชื่อภาพยนตร “ชุมเสือแดน

สิงห ตอน กระตุกติ่งเจาพอ” เสือและสิงหเปนตัวแทนของสัตวดุราย เขมแข็ง และมีพละกําลังมาก 

จะเห็นไดจากการที่คนไทยนิยมสักรูปเสือหรือสิงหเอาไวที่ตัว เพื่อแสดงถึงความมีอํานาจ กลาหาญ 

และนาเกรงขาม คนจีนเองก็นิยมตั้งรูปสลักสิงโตไวที่หนาบานหรืออาคาร เพื่อเปนการขับไล 

สิ่งชั่วราย และปกปกษรักษาหนาประตู หรือภาพยนตร “猛龙 (ดุราย / มังกร)” มังกรเปรียบเสมือน

สัญลักษณของประเทศจีน มังกรเปนสิ่งที่อยูคูกับชาวจีนมานาน เชน การเปรียบเทียบชาวจีนเปน

ชาติมังกร เปรียบเทียบประเทศจีนเปนแผนดินมังกร และเปรียบมังกรเปนสัญลักษณของ 

จักรพรรดิจีน เชื่อกันวาผูใหกําเนิดมังกรคือ หวงตี้ หรือจักรพรรดิเหลือง ผูไดรับการยกยองวาเปน

กษัตริยหรือจักรพรรดิองคแรกของจีน กลาวกันวาหวงตี้เปนผูที่สามารถรวบรวมชนเผาตางๆ ของ

จีนที่อยูบริเวณลุมแมน้ําเหลือง หรือหวงเหอ (Yellow River) และคิดสรางสัญลักษณใหกับ

อาณาจักรใหม จึงนําสัญลักษณที่เปนรูปสัตวตางๆ ของชนเผาเดิมมารวมกัน เมื่อนํามาประกอบ

กันแลวจึงมีรูปรางหนาตาเปนมังกรดังที่เห็นในปจจุบัน (วรศักดิ์ มหัทธโนบลและคนอื่นๆ, 2548: 

180-184) อีกทั้งคนไทยและคนจีนยังมีแนวคิดในการใชอาวุธหรือทาการตอสูเปนสัญลักษณแทน

ความมีอํานาจอีกดวย เชน “เสือคาบดาบ” ดาบเปนมีดยาวปลายแหลมชนิดหนึ่ง สันแอนปลาย

งอนเล็กนอย มักใชเปนอาวุธสําหรับฟนแทง “剑雨 (กระบี ่/ ฝน)” กระบี่เปนอาวุธชนิดหนึ่ง ใบแบน

ยาว ปลายแหลม มีคมขางหนึ่งหรือท้ัง 2 ขาง “泰山功夫 (ไทซาน / กังฟู)” กังฟูเปนศิลปะการตอสู

ปองกันตัวประจําชาติของประเทศจีน 
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จากภาพรวมข างตนจะเห็นว าทั้ งคนไทยและคนจีนมีแนวคิดเกี่ ยวกับ 

การใชสัญลักษณที่สะทอนออกมาจากการตั้งชื่อภาพยนตรคลายคลึงกัน ไดแก แนวคิดเรื่องการใช

สัญลักษณแทนความรัก และแนวคิดเรื่องการใชสัญลักษณแทนความมีอํานาจ 

 

5.5 แนวคิดเกี่ยวกับเพศที่สาม  

สังคมไทยเปนสังคมที่คอนขางเปดกวางในเรื่องของเพศที่สาม ดังจะเห็นไดจาก

การที่ภาพยนตรไทยมีนักแสดงที่เปนเพศที่สาม ตัวละครที่แสดงบทบาทเปนเพศที่สาม รวมทั้ง 

การใชคําที่สื่อถึงเพศที่สามมาประกอบการตั้งชื่อภาพยนตร เชน “หอแตวแตก” แตวคือเพศที่สาม 

ที่เปนเจาของหอพักชาย จนกระทั่งวันหนึ่งมีคนมาเสียชีวิตในหอพัก และกลายเปนผีออกอาละวาด 

หรือภาพยนตร “แกงคชะนีกับอีแอบ” ชะนีคือคําที่เพศที่สามใชเรียกผูหญิง อีแอบคือคําที่ผูหญิง 

ใชเรียกเพศที่สามที่ชอบเพศเดียวกัน แตแอบซอนพฤติกรรมเอาไว สวนภาพยนตรจีนไมนิยมใชคํา

ที่สื่อถึงเพศที่สามมาประกอบตั้งชื่อภาพยนตร ทั้งที่จีนก็มีภาพยนตรเกี่ยวกับเพศที่สาม เชน “大佬

愛美丽 (นักเลง / รัก / ความสวยงาม)” ที่เปนเรื่องเกี่ยวกับมาเฟยเพศชายที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน

ทางเพศ สะทอนใหเห็นแนวคิดของคนจีนที่ยังไมยอมรับเพศที่สาม เนื่องจากวัฒนธรรมจีนยึดมั่น

คําสอนของลัทธิขงจื๊อที่กลาววา "ที่สุดของความอกตัญูนั้น คือการไรทายาทสืบตระกูล" (วริษฐ 

ลิ้มทองกุล: 2550) ดังนั้นการที่ผูชายจีนไมมีทายาทสืบสกุลจึงถูกมองวาเปนความผิดที่รายแรง 

จากภาพรวมขางตนจะเห็นวาคนไทยและคนจีนมีแนวคิดเกี่ยวกับเพศที่สาม

แตกตางกัน โดยคนไทยนิยมใชคําที่สื่อถึงเพศที่สามมาประกอบการตั้งชื่อภาพยนตร สวนคนจีน 

ไมนิยมใชคําที่สื่อถึงเพศท่ีสามประกอบการต้ังชื่อภาพยนตร 

   

5.6 แนวคิดเกี่ยวกับการดําเนินชีวิต 

มนุษยจําเปนตองมีแรงผลักดันในการดําเนินชีวิต การตั้งความฝนใหเปน

เปาหมายจึงเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหมนุษยมีความพยายามเพื่อไปใหถึงจุดหมาย คนไทยและคนจีนมี

แนวคิดในการใชความฝนเปนแรงผลักดันในการดําเนินชีวิตคลายคลึงกัน ดังที่ปรากฏใน 

ชื่อภาพยนตร “วิ่งสูฝน” ที่กลาวถึงตัวละครที่มีความฝนอยากเลนดนตรี และพยายามทําให 

ความฝนนั้นเปนจริง หรือภาพยนตร “梦影童年 (เงาฝน / วัยเด็ก)” ที่กลาวถึงความฝนที่สวยงาม
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ในวัยเด็กของตัวละคร แตเพราะการดําเนินชีวิตที่ผิดพลาดทําใหความฝนที่เคยหวังไวไมบรรลุถึง

เปาหมาย 

นอกจากนี้ คนไทยและคนจีนยังมีแนวคิดในการใชเหตุการณที่เกิดขึ้นจริงมาเปน

เรื่องเตือนใจในการดําเนินชีวิตอีกดวย ดังที่ปรากฏในชื่อภาพยนตร “ตะลุมพุก มหาวาตภัยลาง

แผนดิน”  เปนภาพยนตรที่ สร างจากเหตุการณวาตภัยที่ เกิดขึ้นจริ งที่ แหลมตะลุมพุก  

จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือภาพยนตร “唐山大地震 (ถังซาน / ใหญ / แผนดินไหว)” เปน

ภาพยนตรที่สรางจากเหตุการณแผนดินไหวที่เกิดขึ้นจริงที่เมืองถังซาน ประเทศจีน หรือภาพยนตร 

“14 ตุลา สงครามประชาชน” เปนภาพยนตรที่สรางจากเหตุการณที่เกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร

การเมืองของไทย หรือภาพยนตร “高考 1977 (การสอบเขามหาวิทยาลัย / 1977)” เปนภาพยนตร

ที่สรางจากเหตุการณที่เกิดขึ้นจริงในสมัยที่การสอบเขามหาวิทยาลัยถูกนํากลับมาใชอีกครั้ง

หลังจากยกเลิกไปในชวงการปฏิวัติวัฒนธรรม จะเห็นไดวาภาพยนตรที่สรางจากเหตุการณ 

ที่เกิดขึ้นจริงเปนสิ่งที่สะทอนใหเห็นถึงการดําเนินชีวิตในอดีตของตัวละครที่บางครั้งอาจจะมีเรื่องที่

ตัดสินใจผิดพลาดไป ดังนั้นภาพยนตรที่สรางจากเหตุการณที่เกิดขึ้นจริงจึงเปนเรื่องเตือนใจใหกับ

ผูที่กําลังชมภาพยนตรในปจจุบันไดตระหนักถึงการดําเนินชีวิตไมใหผิดพลาดไปเหมือนในอดีต 

จากภาพรวมขางตนจะเห็นวาทั้งคนไทยและคนจีนมีแนวคิดเกี่ยวกับการดําเนิน

ชีวิตที่สะทอนออกมาจากการตั้งชื่อภาพยนตรคลายคลึงกัน ไดแก แนวคิดเรื่องการใชความฝนเปน

แรงผลักดันในการดําเนินชีวิต และแนวคิดเรื่องการใชเหตุการณที่เกิดขึ้นจริงมาเปนเรื่องเตือนใจใน

การดําเนินชีวิต 

จากผลการวิ เคราะหสามารถสรุปไดวาการเปรียบเทียบจํานวนพยางคของ 

ชื่อภาพยนตรไทยและภาพยนตรจีนมีความเหมือนกัน ทั้งภาพยนตรไทยและภาพยนตรจีนนิยม 

ตั้งชื่อภาพยนตรที่มีจํานวนพยางคนอย และไมนิยมตั้งชื่อภาพยนตรที่มีจํานวนพยางคมาก 

ภาพยนตรที่มีจํานวนพยางคมากมักจะเปนภาพยนตรภาคตอที่มีชื่อตอนตอทายชื่อภาพยนตร 

ดานการเปรียบเทียบโครงสรางทางภาษาของชื่อภาพยนตรไทยและภาพยนตรจีน พบวาทั้ง

ภาพยนตรไทยและภาพยนตรจีนนิยมตั้งชื่อโดยใชโครงสรางระดับวลีมากที่สุด และไมนิยม 

ตั้งชื่อภาพยนตรโดยใชโครงสรางระดับประโยค ดานการเปรียบเทียบองคประกอบทางความหมาย
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ของชื่อภาพยนตร ไทยและภาพยนตรจีน พบวาภาพยนตร ไทยและภาพยนตรจีนนิยม 

ตั้งชื่อภาพยนตรที่มีองคประกอบจํานวน 1 องคประกอบมากที่สุด และไมนิยมตั้งชื่อภาพยนตรที่มี

จํานวนองคประกอบมาก และนิยมใชพฤติกรรมของตัวละครมาตั้งชื่อภาพยนตรมากที่สุด แตเมื่อ

พิจารณาอันดับรองลงมาพบวาภาพยนตรไทยนิยมใชชื่อตัวละครมาตั้งชื่อภาพยนตร สวน

ภาพยนตรจีนนิยมใช เหตุการณที่ เปนเรื่องราวมาตั้งชื่อภาพยนตร  ดานการเปรียบเทียบ

ความสัมพันธระหวางชื่อภาพยนตรและประเภทของภาพยนตรไทยและภาพยนตรจีน พบวา

ภาพยนตรไทยและภาพยนตรจีนนิยมใชคําที่มีความสัมพันธระหวางชื่อภาพยนตรและประเภทของ

ภาพยนตร แตภาพยนตรไทยนิยมใชคําแปลกแหวกแนวมาตั้งชื่อภาพยนตรตลกขบขัน ตางจาก

ภาพยนตรจีนที่นิยมใชคําสื่อความหมายตรงในการตั้งชื่อภาพยนตรตลกขบขัน ดานสภาพ

สังคมไทยและสังคมจีนที่สะทอนถึงแนวคิดและความเชื่อจากการตั้งชื่อภาพยนตรไทยและ

ภาพยนตรจีน พบวาภาพยนตรไทยและภาพยนตรจีนมีความเชื่อเกี่ยวกับความรัก แนวคิดเกี่ยวกับ

การยกยองวีรชน แนวคิดเกี่ยวกับการใชสัญลักษณ และแนวคิดเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตคลายคลึง

กัน แตแตกตางกันในเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาและสิ่งเหนือธรรมชาติ และแนวคิดเกี่ยวกับ 

เพศท่ีสาม 
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

การศึกษาเปรียบ เทียบการตั้ งชื่ อภ าพยนตร ไทยและ ภาพยนตรจีนตั้ งแต 

ปพ.ศ. 2544 – 2554 พบชื่อภาพยนตรไทยจํานวน 470 ชื่อ และชื่อภาพยนตรจีนจํานวน 535 ชื่อ  

มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการตั้งชื่อภาพยนตรไทยและภาพยนตรจีน และเพื่อ

ศึกษาและเปรียบเทียบสภาพสังคมที่สะทอนจากการตั้งชื่อภาพยนตรไทยและภาพยนตรจีน โดย

ผูวิจัยแบงการวิเคราะหออกเปน 5 ประเด็น คือ จํานวนพยางคของชื่อภาพยนตร โครงสราง 

ทางภาษาของชื่อภาพยนตร องคประกอบทางความหมายของชื่อภาพยนตร ความสัมพันธระหวาง 

ชื่อภาพยนตรและประเภทของภาพยนตร และสภาพสังคมที่สะทอนจากการต้ังชื่อภาพยนตร 

จากการศึกษาพบวาการต้ังชื่อภาพยนตรไทยและภาพยนตรจีนมีทั้งสวนที่เหมือนและ

แตกตางกัน ซึ่งผูวิจัยสามารถสรุปและอภิปรายผลการวิจัยเปน 4 ประเด็นดังนี้ 
 

1. ดานภาษา 

การใชภาษาในการตั้ งชื่อภาพยนตรบงบอกถึงความคิดสรางสรรคของผูตั้ ง 

ชื่อภาพยนตร เพราะชื่อภาพยนตรเปนสิ่งสําคัญที่ผูสรางภาพยนตรตองใชในการประชาสัมพันธ

ภาพยนตร ดังที่วิไลวรรณ ขนิษฐานันท (2537: 96) กลาววาภาษาในการโฆษณาประชาสัมพันธ

เปนภาษาที่แสดงถึงความคิดสรางสรรคทางดานภาษา ความจงใจ และความพยายามในการ 

ใชภาษาท่ีดึงดูดความสนใจและสื่อความหมายที่ตองการภายในระยะเวลาอันสั้น ดังนั้นการตั้งชื่อ

ภาพยนตรโดยใชพยางคสั้น และโครงสรางระดับวลีจะชวยใหผูชมจดจําชื่อภาพยนตรไดงาย อีกทั้ง

ยังสื่อความหมายใหชวนขบคิด อยากรู อยากติดตาม และอยากคนหา แตก็เปนที่นาสังเกตวา 

ทั้งภาพยนตรไทยและภาพยนตรจีนไมนิยมตั้งชื่อ 1 พยางค อาจเปนเพราะจะทําใหชื่อภาพยนตร

ฟงดูหวน และไมนาสนใจ หรือชื่อภาพยนตรที่สั้นเกินไปอาจจะซ้ํากับชื่อภาพยนตรที่เคยมีมาแลว 

สวนภาพยนตรที่มีจํานวนพยางคมากลวนเปนภาพยนตรภาคตอที่ผูตั้งชื่อภาพยนตรใสชื่อตอนของ

ภาพยนตรตอทายชื่อภาพยนตร มักจะเปนภาพยนตรที่มีความนิยมสูง และมีชื่อติดหูผูชม
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ภาพยนตร ผูสรางจึงอยากใชชื่อเดิมในการประชาสัมพันธ เพราะชื่อภาพยนตรเดิมเปนที่รูจักดี 

อยูแลว ซึ่งผลการวิจัยตรงกับผลการศึกษาของ ชุติมา บุญอยู (2549) ที่พบวา ชื่อภาพยนตรไทย

สวนใหญมีโครงสรางภาษาระดับวลีมากที่สุด แตโครงสรางทางภาษาที่นิยมรองลงมาคือโครงสราง

ระดับประโยค และระดับคํา ตามลําดับ ซึ่งแตกตางกับงานวิจัยนี้ที่โครงสรางทางภาษาที่นิยม

รองลงมาคือโครงสรางระดับคํา และระดับประโยค ตามลําดับ อาจเปนเพราะแนวคิดของยุคสมัยที่

เปลี่ยนแปลงไป ทําใหโครงสรางระดับคําเปนที่นิยมมากขึ้นกวาโครงสรางระดับประโยค อีกทั้ง 

ยังเห็นไดวาภาพยนตรในชวงยุคหลังมีการใชคําทับศัพทภาษาตางประเทศ และมีการคิดคน 

คําใหมเพิ่มมากขึ้น ดังที่ชุติมาสรุปไวในงานวิจัยวาการตั้งชื่อภาพยนตรไทยในชวงทศวรรษแรก 

และชวงทศวรรษหลังแสดงใหเห็นถึงความแตกตางในเรื่องศิลปะการใชภาษาในการตั้งชื่อ

ภาพยนตรไทย เห็นไดชัดจากชื่อภาพยนตรไทยที่อยูในชวงทศวรรษหลังซึ่งเปนชวงที่วงการ

ภาพยนตรไทยเริ่มจะฟนตัวอีกครั้ง ผูตั้งชื่อภาพยนตรจึงใหความสําคัญกับการตั้งชื่อภาพยนตร

มากเปนพิเศษ ชื่อภาพยนตรในชวงทศวรรษหลังแสดงใหเห็นภาพอุตสาหกรรมภาพยนตรใน

ประเทศไทยที่เกิดการเปลี่ยนแปลง และมีผลกระทบตอภาษาที่ใชในวงการภาพยนตรไทยที่ตอง

ปรับเปลี่ยนเพื่อใหทันสมัย และสอดคลองกับบริบททางดานตางๆ เชน ดานผูผลิต ดานผูบริโภค 

และทางดานการตลาด 

 

2. ดานองคประกอบทางความหมาย 

การใชองคประกอบทางความหมายในการตั้งชื่อภาพยนตรคือการเลือกสรร

สาระสําคัญของภาพยนตรมาประกอบกันเปนชื่อภาพยนตร การที่ผูตั้งชื่อภาพยนตรจะนํา

องคประกอบทางความหมายมาใชในการตั้งชื่อภาพยนตรจึงจําเปนตองดูภาพรวมของภาพยนตร

วาตองการใหภาพยนตรเรื่องนั้นๆ สื่อกับผูรับสารแบบใด เพราะนอกจากชื่อภาพยนตรจะตอง

ดึงดูดความสนใจของผูชมแลว ยังตองใหขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับภาพยนตรไดดวย การใช

องคประกอบนอยจึงทําใหผูชมเห็นภาพรวมของภาพยนตรไดเดนชัดวาภาพยนตรเรื่องนั้นๆ  

ตองการสื่อถึงสิ่งใด เชน หากวาผูสรางภาพยนตรตองการใชผูแสดงเปนจุดหลักของเรื่อง ผูตั้งชื่อ 

ก็จะใชชื่อนักแสดง หรือชื่อตัวละครเอกเปนองคประกอบในการตั้งชื่อ ทั้งภาพยนตรไทยและ
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ภาพยนตรจีนนิยมใชพฤติกรรมของตัวละครมาเปนองคประกอบในการตั้งชื่อภาพยนตร แตตางกัน

ที่ภาพยนตรไทยนิยมใชชื่อตัวละครหรือชื่อผูแสดงมาประกอบการตั้งชื่อภาพยนตรมากกวา

ภาพยนตรจีน สะทอนใหเห็นถึงแนวคิดของคนไทยที่ใหความสําคัญกับตัวละครและผูแสดง

มากกวา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของปริศนา ฟองศรัณย (2550) ที่พบวากลวิธีในการตั้งชื่อ

ภาพยนตรจีนเปนภาษาไทยมีการใชตัวละครเอกในเรื่อง ซึ่งหมายถึงชื่อตัวละครหรือชื่อผูแสดง 

มาเปนองคประกอบในการต้ังชื่อภาพยนตรมากท่ีสุด 

 

3. ดานเนื้อหา 

การตั้งชื่อภาพยนตรใหสอดคลองกับประเภทของภาพยนตรเปนการจัดหมวดหมูให

ผูชมทราบวาภาพยนตรเรื่องนั้นๆ เปนภาพยนตรประเภทใด ทั้งภาพยนตรไทยและภาพยนตรจีน

นิยมตั้งชื่อภาพยนตรใหสอดคลองกับประเภทของภาพยนตร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ           

ศุภวรรณ ทองวัน (2555) ที่พบวากลวิธีในการตั้งชื่อใหตรงกับประเภทของภาพยนตรมี

ความสําคัญ เพราะผูชมภาพยนตรไมนิยมชื่อภาพยนตรที่ไมชวยใหผูชมคาดเดาถึงเนื้อเรื่องได 

ดังนั้นการตั้งชื่อภาพยนตรใหสอดคลองกับประเภทของภาพยนตรจึงเปนการชวยทําใหผูชม

สามารถคาดเดาเนื้อเรื่องของภาพยนตรกอนที่จะเขาไปชมภาพยนตรได แตเปนที่นาสังเกตวา

ภาพยนตรจีนนิยมใชคําสื่อความหมายตรงในการตั้งชื่อภาพยนตรตลกขับขัน ตางจาก 

ภาพยนตรไทยที่มักตั้งชื่อภาพยนตรตลกขบขันโดยการใชคําแปลกแหวกแนว 

จากภาพรวมขางตน สามารถสรุปไดวาผลการวิจัยตรงตามขอสมมติฐานการศึกษาวา 

วิธีการตั้งชื่อของภาพยนตรไทยและภาพยนตรจีนมีความเหมือนกันในเรื่องขององคประกอบของ

การต้ังชื่อ คือทั้งภาพยนตรและภาพยนตรจีนนิยมใชองคประกอบนอยในการตั้งชื่อภาพยนตร และ

แตกตางกันในเรื่องของการใชคําทีส่ื่อถึงภาพยนตรตลกขบขัน 

 

4. สภาพสังคมที่สะทอนจากการตั้งชื่อภาพยนตร 

การตั้งชื่อภาพยนตรสามารถสะทอนสภาพสังคมได ซึ่งสภาพสังคมของไทยและจีนมี

พื้นฐานที่ไมตางกันมาก มีขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมที่คลายคลึงกันเชน การเคารพผูอาวุโส การมี
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สัมมาคารวะ ความกตัญู แตก็ยังมีบางสวนที่แตกตางกัน เชน เรื่องเพศ ความเชื่อเกี่ยวกับ

ศาสนาและสิ่งเหนือธรรมชาติ เปนตน จากผลการวิจัยพบวาภาพยนตรไทยและภาพยนตรจีน 

มีความเชื่อเกี่ยวกับความรัก แนวคิดเกี่ยวกับการยกยองวีรชน แนวคิดเกี่ยวกับการใชสัญลักษณ 

และแนวคิดเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตคลายคลึงกัน แตแตกตางกันในเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับศาสนา

และสิ่งเหนือธรรมชาติ และแนวคิดเกี่ยวกับเพศที่สาม โดยภาพยนตรไทยมีการใชคําที่สื่อถึง 

เพศท่ีสามมาประกอบการตั้งชื่อภาพยนตร ตางจากภาพยนตรจีนที่ไมนิยมใชคําที่สื่อถึงเพศที่สาม

มาประกอบการตั้งชื่อภาพยนตร สะทอนใหเห็นถึงสภาพสังคมไทยที่เปดกวางเรื่องเพศที่สาม ตาง

จากสังคมจีนที่ยังไมยอมรับเพศที่สาม อาจเปนเพราะคนจีนนับถือลัทธิขงจื๊อ ซึ่งมีคําสอนวา 

การไมมีทายาทสืบสกุลถือเปนเรื่องอกตัญู อีกทั้งคนไทยยังมีความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาและ 

สิ่งเหนือธรรมชาติหลากหลายกวาภาพยนตรจีน จะเห็นไดจากการที่คนไทยเชื่อวาสิ่งเหนือ

ธรรมชาติสามารถนําไปโยงกับสิ่งที่อยูรอบตัวคนได อาทิ การนําสิ่งเหนือธรรมชาติไปเชื่อมโยงกับ

ความตลกขบขันซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ มนสิการ เฮงสุวรรณ (2550) ที่กลาวถึงทัศนคติของ

คนไทยที่สะทอนผานความหมายของคําเรียกประเภทผีแสดงใหเห็นวาคนไทยเชื่อวาผีมีรูปแบบการ

ดํารงอยูเชนเดียวกับคน และมีความใกลชิดคนมาก ดังนั้นอาจกลาวไดวาคนไทยไมไดเกรงกลัว 

สิ่งเหนือธรรมชาติเพียงอยางเดียว แตยังมองวาสิ่งเหนือธรรมชาติมีความผูกพันกับมนุษยมา 

ตั้งแตเกิดและสามารถนําไปเชื่อมโยงกับสิ่งอื่นๆ ไดอีกดวย  

 

ขอเสนอแนะ 

1. ศึกษาลักษณะการใชภาษาไทยในการตั้งชื่อภาพยนตรทั้งภาพยนตรไทยและ

ภาพยนตรตางประเทศ เชน การใชคําซ้ํา การใชคําภาษาตางประเทศ 

2. ศึกษาวิธีการตั้งชื่อละครโทรทัศนของไทยและชื่อละครโทรทัศนตางประเทศ เชน 

เกาหลี ญี่ปุน จีน อินเดีย อเมริกัน เปนตน 
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รายชื่อภาพยนตรไทยปพ.ศ. 2544-2554 จํานวน 470 ชื่อ 

ลําดับที ่ ชื่อภาพยนตรไทย ลําดับที ่ ชื่อภาพยนตรไทย 

1 1 + 1 เปนสูญ 27 เกมลมโตะ 

2 102 ปดกรุงเทพปลน 28 เกา..เกา 

3 13 เกมสยอง 29 เการักท่ีเกาหลี Sorry ซารังเฮโย 

4 14 ตุลา สงครามประชาชน 30 เกิดมาลุย 

5 15 ค่ํา เดือน 11 31 เกิรลเฟรนด 14 ใสกําลังเหมาะ 

6 191 1/2 มือปราบทราบแลวปวน 32 เขาชนไก 

7 2022 สึนามิ วันโลกสังหาร 33 เขี้ยวอาฆาต 

8 2508 ปดกรมจับตาย 34 เงา กรรมใครกรรมมัน 

9 3 ยาน 35 เจานกกระจอก 

10 30 กําลังแจว 36 เจาสาวผัดไทย 

11 30+ โสด ON SALE 37 เฉิ่ม 

12 32 ธันวา 38 เฉือน ฆาตกรรมรําลึก 

13 365 วัน ตามติดชีวิตเด็กเอ็นท 39 เชอรี่ แอน 

14 4 แพรง 40 เชือดกอนชิม 

15 4 สิงหคอนเฟรม 41 เซ็งเปด 

16 5 แถว 42 เด็กเดน 

17 5 แพรง 43 เด็กโต 

18 5 หัวใจฮีโร 44 เด็กหอ 

19 6:66 ตายไมไดตาย 45 เดอะ เมีย 

20 7 ประจัญบาน 46 เดอะ กิ๊ก 

21 7 ประจัญบาน 2 47 เดอะ กิ๊ก 2 

22 9 พระคุมครอง 48 เดอะเลตเตอร เขียนเปนสงตาย 

23 9 วัด 49 เดอะเลตเตอร จดหมายรัก 

24 999-9999 ตอ - ติด - ตาย 50 เดอะโกรน กวนกวนผี 

25 Sexphone คลื่นเหงา สาวขางบาน 51 เทง โหนง คนมาหาเฮีย 

26 Super แหบ แสบ สะบัด 52 เทง โหนง จีวรบิน 
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ลําดับที ่ ชื่อภาพยนตรไทย ลําดับที ่ ชื่อภาพยนตรไทย 

53 เทวดาตกมันส 81 เออเหรอ 

54 เทวดาทาจะเทง 82 เฮี้ยน 

55 เปนชูกับผี 83 แกงคชะนีกับอีแอบ 

56 เปงมาง กลองผีหนังมนุษย 84 แกวขนเหล็ก 

57 เพราะรักครับผม 85 แคเพื่อนคะพอ 

58 เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบอย 86 แจว 

59 เพลงสุดทาย 87 แซบ 

60 เพื่อน...กูรักมึงวะ 88 แดพระผูทรงธรรม 

61 เพื่อนไมเกา 89 แตวเตะตีนระเบิด 

62 เพื่อนกันเฉพาะวันพระ 90 แปดวัน แปลกคน 

63 เพื่อนรวมหอง...ตองแอบรัก? 91 แฝด 

64 เพื่อนสนิท 92 แฟนเกา 

65 เฟรนดชิพ เธอกับฉัน 93 แฟนใหม 

66 เมมโมรี่ รัก หลอน 94 แฟนฉัน 

67 เมลนรก หมวยยกลอ 95 แฟนผมเปนผูชาย 

68 เยาวราช 96 แมเบี้ย 

69 เรา สองสาม คน 97 แมนเกินรอย แอมเกินพิกัด 

70 เรื่องรัก นอยนิด มหาศาล 98 แมนาค 

71 เวิ้งปศาจ 99 แลวรัก...ก็หมุนรอบตัวเรา 

72 เสียงเทาฟาหนาเทากลอง 100 แวมไพร สตรอเบอรรี่ 

73 เสือคาบดาบ 101 แสงศตวรรษ 

74 เสือตุย ตะ ติ๊ง โหนง 102 แสบสนิท ศิษยสายหนา 

75 เสือภูเขา 103 แหยม ยโสธร 

76 เสือรองไห 104 แหยม ยโสธร 2 

77 เหยิน เป เหล เซมากูเตะ 105 แอบคนขางบาน 

78 เหลือแหล 106 แฮปปเบิรธเดย 

79 เอก อี เอก เอก แฟนลั้ลลา 107 โกยเถอะเกย 

80 เอ็กซแมน แฟนพันธุเอ็กซ 108 โกยเถอะโยม 
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ลําดับที ่ ชื่อภาพยนตรไทย ลําดับที ่ ชื่อภาพยนตรไทย 

109 โกหก...ทั้งเพ 136 ไทยถีบ 

110 โกหลังวัง 137 ไพรรีพินาศ ปามรณะ 

111 โคเลสเตอรอลที่รัก 138 ไอฟก 

112 โคตรเพชฌฆาต 139 ไฮโซ 

113 โคตรรักเอ็งเลย 140 ก็เคยสัญญา 

114 โคตรสู โคตรโส 141 กระดึ๊บ 

115 โคลิค เด็กเห็นผี 142 กระสือฟดปอบ 

116 โด นัท 143 กระสือวาเลนไทน 

117 โบอา งูยักษ 144 กลา หยุด โลก 

118 โปงลางสะดิ้ง ลําซิ่งสายหนา 145 กวน มึน โฮ 

119 โปรแกรมหนา วิญญาณอาฆาต 146 กองพันครึกครื้น ท.ทหารคึกคัก 

120 โปะแตก 147 กอด 

121 โยมผีพอ 148 
กอนบาย เดอะ มูฟวี่ รักนะ... 

พอตะต๊ิงโหนง 

122 โรงเตี๊ยม 149 กอนรัก...หมุนรอบตัวเรา 

123 โรงแรมผี 150 กะป ลิงจอไมหลอกจาว 

124 โลงตอตาย 151 กั๊กกะกาวน 

125 โวกวาก 152 กานกลวย 

126 โหดหนาเหี่ยว 966 153 กานกลวย 2 

127 โหนง เทง นักเลงภูเขาทอง 154 กานคอกัด 

128 โหมโรง 155 กุมภาพันธ 

129 โอเคเบตง 156 ขวัญ เรียม 

130 โอปปาติก เกิดอมตะ 157 ขอใหรักจงเจริญ 

131 ใคร...ในหอง 158 ขอบคุณที่รักกัน 

132 ใหมกะหม่ํา โดนกะโดน  159 ขังแปด 

133 ไกรทอง 160 ขางหลังภาพ 

134 ไฉไล 161 ขาวเหนียวหมูปง 

135 ไชยา 162 ขุนแผน 
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ลําดับที ่ ชื่อภาพยนตรไทย ลําดับที ่ ชื่อภาพยนตรไทย 

163 ขุนกระบี่ ผีระบาด 190 คืนวันพระจันทรเต็มดวง 

164 ขุนรองปลัดชู 191 คูแท ปาฏิหาริย 

165 ขุนศึก 192 คูแรด 

166 คน ผี ปศาจ 193 คูกวนปวนเมษา 

167 คนเดือดเมืองพัทยา 194 ฅนไฟบิน 

168 คนเลนของ 195 งูเก็งกอง 

169 คนโขน 196 จ..เจี๊ยวจาว 

170 คนไททิ้งแผนดิน 197 จอมขมังเวทย 

171 คนไฟลุก 198 จะเอ โกยแลวจา 

172 คนบอ ผีบา ปาชาแตก 199 จั๊กกะแหลน 

173 คนปมะ 200 จังหวัด 77 

174 คนระลึกชาติ 201 จันดารา 

175 คนสั่งผี 202 จี้ 

176 คนหอนขี้เรื้อน ในคืนเดือนเสี้ยว 203 จีจา ดื้อสวยดุ 

177 คนหิ้วหัว 204 ช็อคโกแลต 

178 ครอบครัวตัวดํา 205 ชัตเตอร กดติดวิญญาณ 

179 คริตกะจา บาสุด...สุด 206 ชั่วฟาดินสลาย 

180 ครูแก แรงรัก แรงอาถรรพ 207 ชางเพื่อนแกว 

181 ครูบานนอก บานหนองฮีใหญ 208 ชายชาติอาชาไนย 

182 คลับซา ปดตําราแสบ 209 ชิงหมาเถิด 

183 ความจริงพูดได (คดีสุภิญญา) 210 ชิป / หาย 

184 ความจําสั้น แตรักฉันยาว 211 ชื่อชอบ ชวนหาเรื่อง 

185 ความรักครั้งสุดทาย 212 
ชุมเสือแดนสิงห ตอน กระตุกติ่ง 

เจาพอ 

186 ความสุขของกะทิ 213 ชุมทางรถไฟผี 

187 คําพิพากษาของมหาสมุทร 214 ชู 

188 คืนไรเงา 215 ซอยคาวบอย 

189 คืนบาป พรหมพิราม 216 ซาไก ยูไนเต็ด 
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ลําดับที ่ ชื่อภาพยนตรไทย ลําดับที ่ ชื่อภาพยนตรไทย 

217 ซามูไร อโยธยา 241 ตุกกี้ เจาหญิงขายกบ 

218 ซีอุย 242 ถอดรหัส วิญญาณ 

219 ซุมมือปน 243 ทวารยังหวานอยู 

220 ณ ขณะรัก 244 ทวิภพ 

221 ดงพญาไฟ 245 ทหารเสือพระเจาตาก 

222 ดรีมทีม ฮีโรฟนน้ํานม 246 ทาชน 

223 ดวงอันตราย 247 ที่รัก 

224 ดวยเกลา 248 ธรณีกรรแสง 

225 ดวยรัก 249 ธิดาชาง 

226 ดึก ดํา ดึ๋ย 250 น.ช. นักโทษชาย 

227 ดึกแลวคุณขา 251 นรก 

228 ตมยํากุง 252 นาค 

229 ตอกตราผี 253 นาค รักแท/วิญญาณ/ความตาย 

230 ตะเคียน 254 นาคปรก 

231 ตะลุมพุก มหาวาตภัยลางแผนดิน 255 นางไม 

232 ตั๊ดสูฟุด 256 นางตะเคียน 

233 ตายโหง 257 นานาชา 

234 ตายทั้งกลม 258 นายขนมตม 

235 ตํานานกระสือ 259 นายอโศก กับ น.ส.เพลินจิต 

236 
ตํานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

ภาค 1 องคประกันหงสา 
260 น้ํา ผีนองสยองขวัญ 

237 
ตํานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

ภาค 2 ประกาศอิสรภาพ 
261 น้ําตาลแดง 

238 
ตํานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

ภาค 3 ยุทธนาวี 
262 น้ําตาลแดง 2 

239 
ตํานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

ภาค 4 ศึกนันทบุเรง 
263 น้ําพริกลงเรือ 

240 ตุกแกผี 264 บอดี้ ศพ#19 
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ลําดับที ่ ชื่อภาพยนตรไทย ลําดับที ่ ชื่อภาพยนตรไทย 

265 บอดี้การดหนาเหลี่ยม 292 ปาย อิน เลิฟ 

266 บอดี้การดหนาเหลี่ยม 2 293 ปดเทอมใหญ หัวใจวาวุน 

267 บังเอิญ รักไมสิ้นสุด 294 ปนใหญจอมสลัด 

268 บางกอกกังฟู 295 ผีเลี้ยงลูกคน 

269 บางคนแคร แครบางคน 296 ผีเสื้อสมุทร 

270 บางระจัน 2 297 ผีไมจิ้มฟน 

271 บานฉัน..ตลกไวกอน (พอสอนไว) 298 ผีคนเปน 

272 บานผีเปบ 299 ผีจางหนัง อาถรรพปาคําชะโนด 

273 บานผีปอบ Reformation 300 ผีชองแอร 

274 บานผีสิง 301 ผีตาหวานกับอาจารยตาโบ 

275 บิ๊กบอย 302 ผีตุมต๋ิม 

276 บิดพิภพทะลุโลก 303 ผีสามบาท 

277 บิวต้ีฟูล บอกเซอร 304 ผีหัวขาด 

278 บุญชู ไอ-เลิฟ-สระ-อ ู 305 ผีหัวขาด 2 

279 บุญชู จะอยูในใจเสมอ 306 
ผูชายลัลลา สูตร 3 จี ซาส ซาส 

หากิ๊ก 

280 บุปผาราตรี 307 ผูหญิง 5 บาป 

281 บุปผาราตรี 3.1 308 ผูหญิง 5 บาป 2 

282 บุปผาราตรี 3.2 309 ฝนตกขึ้นฟา 

283 บุปผาราตรี เฟส 2 310 ฝน หวาน อาย จูบ    

284 ปลนนะยะ 311 ฝนโคตรโคตร 

285 ปอบ หวีด สยอง 312 พยัคฆรายสายหนา 

286 ปกษใตบานเรา 313 พระ - เด็ก - เสือ - ไก - วอก 

287 ปกษาวายุ 314 พระพุทธเจา 

288 ปงปอนด ดิ แอนิเมชั่น 315 พระอภัยมณี 

289 ปญญา เรณู 316 พรางชมพ ู

290 ปาฏิหาริยรักตางพันธุ 317 พลเมืองจูหลิง 

291 ปาดังเบซาร 318 พลอย 
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ลําดับที ่ ชื่อภาพยนตรไทย ลําดับที ่ ชื่อภาพยนตรไทย 

319 พันธุ X เด็กสุดขั้ว 347 รักแหงสยาม 

320 พันธุร็อกหนายน 348 รักไมจํากัดนิยาม 

321 พุมพวง 349 รักจัง 

322 ฟอรมาลีน แมน รักเธอเทาฟา 350 รักจัดหนัก 

323 ฟาใส ใจชื่นบาน 351 รักตะลอน ออน เดอะ บีช 

324 ภารกิจบิดระเบิดรัก 352 รักที่รอคอย 

325 ม.3 ป 4 เรารักนาย 353 รักนะ 24 ชั่วโมง 

326 มนตเพลงลูกทุง เอฟ.เอ็ม. 354 รักมันใหญมาก 

327 มนตรักทรานซิสเตอร 355 รักสยามเทาฟา 

328 มนตรักรอยลาน 356 รักสุดทายปายหนา 

329 มนตรักลูกทุง 357 รับนองสยองขวัญ 

330 มนุษยเหล็กไหล 358 ลองของ 

331 มหัศจรรย...พันธุรัก 359 ลองของ 2 

332 มหา'ลัยเหมืองแร 360 ลัดดาแลนด 

333 มหา'ลัยสยองขวัญ 361 ลาง - หลอก - หลอน 

334 มหาอุตม 362 ลา-ทา-ผี 

335 มอ๘ 363 ลิขิตรัก ขัดใจแม 

336 มะหมา 4 ขาครับ 364 ลุงบุญมีระลึกชาติ 

337 มากับพระ 365 ลุมพิน ี

338 มาย เบสท บอดี้การด 366 ลูกตลกตกไมไกลตน 

339 มิดไมล 367 วงษคําเหลา 

340 มือปน โลก / พระ / จัน 368 วอ หมาบามหาสนุก 

341 มือปนเกาเจง 369 วอนโดนเตะ!! 

342 มือปนดาวพระเสาร 370 วันเดอรฟูล ทาวน 

343 ยังไงก็รัก 371 วัยรุนพันลาน 

344 ยายสั่งมาใหญ 372 วัยอลวน 4 ตั้ม-โอ รีเทิรน 

345 รถไฟฟา..มาหานะเธอ 373 วาไรตี้ ผีฉลุย 

346 รัก/สาม/เศรา 374 วายบ้ึม! เชียรกระหึ่มโลก 
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ลําดับที ่ ชื่อภาพยนตรไทย ลําดับที ่ ชื่อภาพยนตรไทย 

375 วิ่งสูฝน 401 สามชุก 

376 วิญญาณ โลก คนตาย 402 สามพันโบก 

377 วิดีโอคลิป 403 สายลอฟา 

378 ศพ 404 สายลับจับบานเล็ก 

379 ศพเด็ก 2002 405 สาระแนเห็นผี 

380 ศพไมเงียบ 406 สาระแนสิบลอ 

381 ส.ค.ส. สวีทตี้ 407 สาระแนหาวเปง!! 

382 สตรีเหล็ก 2 408 สิ่งเล็กๆ ที่เรียกวา...รัก 

383 สนิมสรอย 409 สียามา 

384 สม แบงค มือใหมหัดขาย 410 สุดเขต...สเลดเปด 

385 สมตํา 411 สุดเสนหา 

386 สมอลลรู กูแนว 412 สุดสาคร 

387 สยิว 413 สุริโยไท 

388 สลัดตาเดียวกับเด็ก 200 ตา 414 สุริยะฆาต 

389 สวนสนุกผี 415 หกตายทาตาย 

390 สวย สิงห กระทิง แซบ 416 หนังผี 

391 สวยซามูไร 417 หนีตามกาลิเลโอ 

392 สวยลากไส 418 หนึ่งใจ..เดียวกัน 

393 สวรรคบานนา 419 หนุมานคลุกฝุน 

394 สะใภบรื๋อ..ออ 420 
หนู กันภัย ศึกมหายันต ยิงกัน 

สนั่นจอ 

395 สะบายดี 2 ไมมีคําตอบจาก..ปากเซ 421 หนูหิ่น เดอะ มูฟวี่ 

396 สะบายดี วันวิวาห 422 หมอเจ็บ 

397 สะบายดี หลวงพะบาง 423 หมาแก อันตราย 

398 สังหรณ 424 หมากเตะรีเทิรนส 

399 สัตวประหลาด 425 หมานคร 

400 สาบเสือท่ีลําน้ํากษัตริย 426 
หมาอภินิหาร และ ขวดใส

มหาสมุทร 
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ลําดับที ่ ชื่อภาพยนตรไทย ลําดับที ่ ชื่อภาพยนตรไทย 

427 หม่ํา เดียว หัวเหลี่ยม หัวแหลม 454 อะดรีนาลีน คนเดือดสาด 

428 หลบผี ผีไมหลบ 455 อาขา ผูนารัก 

429 หลวงพี่เทง 456 อาถรรพแกบนผี 

430 หลวงพี่เทง 2 รุนฮาร่ํารวย         457 อารมณ อาถรรพ อาฆาต 

431 หลวงพี่เทง 3 รุนฮาเขยาโลก 458 อํามหิต พิศวาส 

432 หลวงพี่กับผีขนุน 459 อินทรีแดง 

433 หลอน 460 อีเห็ดสดเผด็จศึก 

434 หลุด 4 หลุด 461 อีต๋ิมตายแน 

435 หวยขั้นเทพ 462 อีนางเอย เขยฝรั่ง 

436 
หวานขม Bittersweet BoydPod 

The Short Film 
463 อีสม สมหวัง 

437 หอแตวแตก 464 อีสม สมหวัง ชะชะชา 

438 หอแตวแตก แหกกระเจิง 465 อุโมงคผาเมือง 

439 หอแตวแตก แหวกชิมิ 466 อุกกาบาต 

440 หัวใจทรนง 467 ฮวงจุย ฟา-ดิน-คน-ลิขิต 

441 หัวหลุดแฟมิลี่ 468 ฮะเกา 

442 องคบาก 469 ฮักนะ 'สารคาม 

443 องคบาก 2 470 ฮาศาสตร 

444 องคบาก 3   

445 องคุลีมาล   

446 อนึ่ง คิดถึงเปนอยางยิ่ง   

447 อนุบาลเด็กโขง   

448 อมนุษย   

449 อยากไดยินวารักกัน   

450 อยากรัก ก็รักเลย   

451 อรหันตซัมเมอร   

452 อสุจาก   

453 อหิงสา จิ๊กโกมีกรรม   
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รายชื่อภาพยนตรจีนปพ.ศ. 2544-2554 จํานวน 535 ชื่อ 

ลําดับที ่ ชื่อภาพยนตรจีน 
คําอาน 

(พินอิน) 

คําอาน 

(ภาษาไทย) 

คําแปล 

(แบบถอดคํา) 

1 2002 Èr líng líng èr 

เออร-หลิง-หลิง-

เออร 
2002 

2 17 岁的天空 
Shīqī suì dē 

tiānkōng 

สือ-ชี-ซุย-เตอ-

เทียน-คง 

17 / ป / ของ /

ทองฟา 

3 3D 肉蒲团之极乐

宝鉴 
Sān D ròu pútuán 

zhī jí lè bǎo jiàn 

ซาน-ด-ีโรว-ผู-ถวน-

จือ-จี๋-เลอ-เปา-เจี้ยน 

3D / เนื้อ / อาสนะ /

แหง / สูงสุด / 

ความสุข / ล้ําคา / 

สิ่งเตือนใจ 

4 A-1 头条 A-1 tóutiáo เอ-วัน-โถว-เถียว A-1 / ขาวพาดหัว 

5 A 面 B 面 A miàn B miàn เอ-เมี่ยน-บ-ีเมี่ยน เอ / ดาน / บี / ดาน 

6 一个人的 

奧林匹克 
Yīgè rén dē 

àolínpǐkè 

อี-เกอ-เหริน-เตอ-

อาว-หลิน-ผี่-เคอ 

1 / คน / ของ / 

กีฬาโอลิมปก 

7 一个陌生女人 

的来信 
Yī gè mòshēng 

nǚrén dēlái xìn 

อี-เกอ-โม-เซิง-หนวี-่

เหริน-เตอ-ไหล-ซิ่น 

1 / คน / แปลกหนา 

/ผูหญิง / ของ / 

จดหมาย 

8 一半海水， 

一半火燄 
Yībàn hǎishuǐ, 

yībàn huǒyàn 

อี-ปาน-ไห-สุย-อี-

ปาน-หั่ว-เยี่ยน 

ครึ่ง / น้ําทะเล / 

ครึ่ง / เปลวไฟ 

9 一夜未了情 Yīyè wèiliǎo qíng อี-เย-เวย-เหลี่ยว-ฉิง 
ชั่วขามคืน /ยังไม

สําเร็จ / ความรัก 

10 一碌蔗 Yī lù zhè อี-ลู-เจอ หนึ่ง / ลํา / ออย 

11 一轮明月 Yī lún míngyuè อี-หลุน-หมิง-เยวี่ย 
หนึ่ง / รอบ / 

แสงจันทร 

12 一页台北 Yī yè táiběi อี-เย-ไถ-เปย 1 / หนา / ไทเป 

13 七剑 Qī jiàn ชี-เจี้ยน 7 / กระบี่ 
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ลําดับที ่ ชื่อภาพยนตรจีน 
คําอาน 

(พินอิน) 

คําอาน 

(ภาษาไทย) 

คําแปล 

(แบบถอดคํา) 

14 万有引力 Wànyǒuyǐnlì วาน-โหยว-อิ่น-ลี่ แรงดึงดูด 

15 三国之见龙卸甲 Sānguó zhī jiàn 

lóng xiè jiǎ 

ซาน-กั๋ว-จือ-เจี้ยน-

หลง-เซี่ย-เจี่ย 

สามกก / แหง / พบ 

/มังกร / ถอด /  

ชุดเกราะ 

16 三岔口 Sān chàkǒu ซาน-ชา-โขว 3 / ทางแยก 

17 三峡好人 Sānxiá hǎorén ซาน-เสีย-หาว-เหริน เขื่อนซานเสีย / คนดี 

18 三更 2 Sāngēng èr ซาน-เกิง-เออร ชวงเวลาเที่ยงคืน / 2 

19 三枪拍案惊奇 
Sān qiāng pāi àn 

jīngqí 

ซาน-เชียง-พาย-อั้น-

จิง-ฉี 

สาม / ปน / ตบ / 

โตะ / ประหลาดใจ 

20 上学路上 
Shàngxué 

lùshàng 
ซาง-เสวีย-ลู-ซาง ไปเรียน /เสนทาง 

21 上海伦巴 Shànghǎi lúnbā ซาง-ไห-หลุน-ปา 
เซี่ยงไฮ /การเตนรํา

จังหวะรุมบา 

22 下午狗叫 Xiàwǔ gǒu jiào เซี่ย-อู-โกว-เจี้ยว 
ตอนบาย / สุนัข /

เหา 

23 不再让你孤单 Bú zài ràng nǐ 

gūdān 

ปู-จาย-ราง-หนี่-ก-ู

ตัน 

ไม / อีกครั้ง /ยอมให 

/ คุณ / เดียวดาย 

24 不散 Búsàn ปู-ซาน ไมเลิกรา 

25 不死情迷 Bùsǐ qíng mí ปู-สื่อ-ฉิง-หมี 
ชั่วนิรันดร /

ความรูสึก / ลุมหลง 

26 不能没有你 Bù néng méiyǒu 

nǐ 

ปู-เหนิง-เหมย-

โหยว-หนี่ 

ไม / สามารถ / ไมมี 

/ เธอ 

27 不能说的秘密 
Bù néng shuōdē 

mìmì 

ปู-เหนิง-ซัว-เตอ-มี่-

มี่ 

ไม / สามารถ / พูด /

ความลับ 

28 世界 Shìjiè ซื่อ-เจี้ย โลก 

29 东 Dōng ตง ตง 
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ลําดับที ่ ชื่อภาพยนตรจีน 
คําอาน 

(พินอิน) 

คําอาน 

(ภาษาไทย) 

คําแปล 

(แบบถอดคํา) 

30 东京审判 
Dōngjīng 

shěnpàn 
ตง-จิง-เสิ่น-พาน 

โตเกียว / 

การพิจารณาคดี 

31 两个人的教室 Liǎnggè rén dē 

jiàoshì 

เหลี่ยง-เกอ-เหริน-

เตอ-เจี้ยว-ซื่อ 

2 / คน / ของ /

หองเรียน 

32 举自尘土 Jǔ zì chéntǔ จวี่-จื้อ-เฉิน-ถู 
ยกขึ้น / ตัวเอง / 

ฝุนละออง 

33 九降风 Jiǔ jiàng fēng จิ่ว-เจี้ยง-เฟง 9 / ลดลง / ลม 

34 九龙冰室 Jiǔlóng bīngshì จิ่ว-หลง-ปง-ชื่อ 
เมืองเกาลูน / 

หองเย็น 

35 买买提的 2008 
Mǎimǎití dē 

èrlínglíngbā 

หมาย-หมาย-ถ-ี

เตอ-เออร-หลิง-

หลิง-ปา 

หมายหมายถี / ของ 

/ป 2008 

36 二冬 Èr Dōng เออร-ตง เออรตง 

37 二十五个孩子 

一个爹 
Èrshíwǔ gè háizi 

yī gè diē 

เออร-สือ-อู-เกอ-ไห-

จึ-อี-เกอ-เตีย 

25 / คน / ลูก / 1 / 

คน / พอ 

38 二十四城记 Èrshísì chéng jì เออร-สือ-ซื่อ-เฉิง-จี้ 24 / เมือง / บันทึก 

39 二弟 Èrdì เออร-ตี้ นองชายคนรอง 

40 云下的日子 Yúnxià dē rìzi อว๋ิน-เซี่ย-เตอ-รื่อ-จึ ใตเมฆ / ของ / วัน 

41 云水谣 Yún shuǐ yáo อว๋ิน-สุย-เหยา อว๋ิน / สุย /ขาวลือ 

42 云的南方 Yún dē nánfāng 

อว๋ิน-เตอ-หนาน-

ฟาง 
เมฆ / ของ / ทิศใต 

43 五月之恋 Wǔyuè zhī liàn อู-เยวี่ย-จือ-เลี่ยน 
เดือนพฤษภาคม / 

แหง /ความรัก 

44 五颗子弹 Wǔ kē zǐdàn อู-เคอ-จื่อ-ตาน 5 / นัด / กระสุน 

45 亲密敌人 Qīnmì dírén ชิน-มี่-ตี๋-เหริน ใกลชิด / ศัตรู 
 

 



182 
 

 

ลําดับที ่ ชื่อภาพยนตรจีน 
คําอาน 

(พินอิน) 

คําอาน 

(ภาษาไทย) 

คําแปล 

(แบบถอดคํา) 

46 人鱼朵朵 Rényú Duǒduǒ เหริน-อว๋ี-ตั๋ว-ตั่ว นางเงือก / ตั๋วตั่ว 

47 今天的鱼怎么样 
Jīntiān dē yú 

zěnmeyàng 

จิน-เทียน-เตอ-อว๋ี-

เจิ่น-เมอะ-ยาง 

วันนี้ / ปลา / 

เปนอยางไรบาง 

48 今年夏天 Jīnnián xiàtiān 

จิน-เหนียน-เซี่ย-

เทียน 
ปนี้ / ฤดูรอน 

49 任逍遥 Rèn xiāoyáo เริ่น-เซียว-เหยา ตามใจ / อิสระ 

50 任长霞 Rènchángxiá เริ่น-ฉาง-เสีย เริ่นฉางเสีย 

51 伊莎贝拉 Yīshābèilā อี-ซา-เปย-ลา อิสซาเบลลา 

52 伞 Sǎn สาน รม 

53 伤城 Shāng chéng ซาง-เฉิง บาดเจ็บ / เมือง 

54 倩女幽魂 Qiànnǚ yōuhún เชี่ยน-หนวี่-โยว-หุน สาวงาม / ปศาจ 

55 倭寇的踪迹 Wōkòu dē zōngjī วอ-โคว-เตอ-จง-จี 
โจรสลัดญี่ปุน / ของ 

/ รองรอย 

56 假裝沒感觉 Jiǎzhuāng méi 

gǎnjué 

เจี่ย-จวง-เหมย-

กาน-เจวี๋ย 
แกลงทํา / ไม /รูสึก 

57 停车 Tíngchē ถิง-เชอ ที่จอดรถ 

58 像鸡毛一样飞 Xiàng jīmáo 

yīyàng fēi 

เซี่ยง-จี-เหมา-อี-

ยาง-เฟย 

เชนนี้ / ขนไก /

เหมือน / บิน 

59 儿子同志 Érzi tóngzhì เออร-จึ-ถง-จื้อ ลูกชาย / เพื่อน 

60 光荣的愤怒 Guāngróng dē 

fènnù 

กวง-หรง-เตอ-เฟน-

นู 

กวงหรง / ของ /

ความโกรธ 

61 兔侠传奇 Tù xiá chuánqí ทู-เสีย-ฉวน-ฉี 
กระตาย / วีรบุรุษ /

ตํานาน 

62 全城热恋热辣辣 
Quán chéng 

rèliàn rèlàlà 

ฉวน-เฉิง-เรอ-เลี่ยน-

เรอ-ลา-ลา 

ทั่ว / เมือง / 

ความรัก / รอนๆ 
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ลําดับที ่ ชื่อภาพยนตรจีน 
คําอาน 

(พินอิน) 

คําอาน 

(ภาษาไทย) 

คําแปล 

(แบบถอดคํา) 

63 全球热恋 Quánqiú rèliàn ฉวน-ฉิว-เรอ-เลี่ยน ทั่วโลก / ความรัก 

64 全职杀手 Quánzhí shāshǒu ฉวน-จื๋อ-ซา-โสว เต็มเวลา / นักฆา 

65 公主复仇记 
Gōngzhǔ fùchóu 

jì 
กง-จู-ฟู-โฉว-จี้ 

เจาหญิง / แกแคน /

บันทึก 

66 公园 Gōngyuán กง-หยวน สวนสาธารณะ 

67 关于爱 Guānyú ài กวน-อว๋ี-อาย เกี่ยวกับ / ความรัก 

68 关云长 Guān Yúncháng กวน-อว๋ิน-ฉาง กวนอวิ๋นฉาง 

69 再生号 Zàishēng hào จาย-เซิง-หาว 
อีกครั้ง / ชีวิต /

ลําดับ 

70 再说一次我爱你 
Zài shuō yī cì wǒ 

ài nǐ 

จาย-ซัว-อ-ีชื่อ-หวอ-

อาย-หนี่ 

อีก / พูด / หนึ่ง /ครั้ง 

/ ฉัน / รัก / เธอ 

71 冲出亚马逊 
Chōngchū 

yàmǎxùn 
ชง-ชู-ยา-หมา-ซวิ่น พุงออก / อเมซอน 

72 刀见笑 Dāo jiànxiào เตา-เจี้ยน-เสี้ยว มีด / นาขัน 

73 刮痧 Guāshā กัว-ซา 
วิธีการรักษาแบบ 

กัวซา 

74 制服 Zhìfú จื้อ-ฝู เครื่องแบบ 

75 刺陵 Cìlíng ชื่อ-หลิง ผูลาสมบัติ 

76 刺青 Cìqīng ชื่อ-ชิง รอยสัก 

77 剃头匠 Tìtóujiàng ที่-โถว-เจี้ยง ชางตัดผม 

78 剑雨 Jiàn yǔ เจี้ยน-อว่ี กระบี่ / ฝน 

79 功夫 Gōngfū กง-ฟู กังฟู 

80 功夫之王 Gōngfū zhī wáng กง-ฟู-จือ-หวัง กังฟู / แหง /กษัตริย 

81 功夫灌篮 Gōngfū guànlán กง-ฟู-กวน-หลาน 
กังฟู / 

เอาลูกบาสยัดหวง 
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ลําดับที ่ ชื่อภาพยนตรจีน 
คําอาน 

(พินอิน) 

คําอาน 

(ภาษาไทย) 

คําแปล 

(แบบถอดคํา) 

82 北京乐与路 Běijīng lè yǔ lù เปย-จิง-เลอ-อว่ี-ลู 
ปกกิ่ง / ดนตรี / ของ 

/ เสนทาง 

83 十七岁的单车 Shíqī suì dē 

dānchē 

สือ-ชี-ซุย-เตอ-ตัน-

เชอ 

17 / ป / ของ /

รถจักรยาน 

84 十三棵泡桐 
Shísān kē 

pàotóng 

สือ-ซาน-เคอ-เพา-

ถง 
13 / ตน / ตนเพาถง 

85 十月围城 Shíyuè wéi chéng สือ-เยวี่ย-เหวย-เฉิง 
เดือนตุลาคม / ลอม 

/เมือง 

86 十面埋伏 Shí miàn máifǔ สือ-เมี่ยน-หมาย-ฝู 10 / ทิศ / ซุมโจมตี 

87 千机变 Qiān jībiàn เชียน-จี-เปยน พัน / ไหวพริบ 

88 千机变 2  

花都大战 
Qiān jībiàn èr huā 

dū dà zhàn 

เชียน-จี-เปยน-เออร-

ฮวา-ต-ูตา-จาน 

พัน / ไหวพริบ / 2 / 

ดอกไม / ทั้งหมด / 

ใหญ / สงคราม 

89 千禧曼波 Qiānxǐ mànbō เชียน-สี่-มาน-โป สหัสวรรษ / แมมโบ 

90 千里走单骑 Qiānlǐ zǒu dān qí เชียน-หลี่-โจว-ตัน-ฉี 
พันลี้ / ไป / คนเดียว 

/ ขี่ 

91 千钧一发 Qiānjūnyīfà เชียน-จวิน-อี-ฟา เสนยาแดงผาแปด 

92 午夜心跳 Wǔyè xīntiào อู-เย-ซิน-เที่ยว เที่ยงคืน / ใจเตน 

93 半边灵 Bànbiān líng ปาน-เปยน-หลิง ครึ่ง / จิตวิญญาณ 

94 单身男女 Dānshēn nán nǚ ตัน-เซิน-หนัน-หนวี ่ โสด / ชาย / หญิง 

95 南京！南京！ Nánjīng! Nánjīng! หนาน-จิง-หนาน-จิง 
เมืองหนานจิง /เมือง

หนานจิง 

96 卡拉是条狗 Kǎlā shì tiáogǒu 

ขา-ลา-ซื่อ-เถียว-

โกว 
คาลา / คือ / สุนัข 

97 双子神偷 Shuāngzi shéntōu ซวง-จึ-เสิน-โทว ฝาแฝด / ขโมย 
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ลําดับที ่ ชื่อภาพยนตรจีน 
คําอาน 

(พินอิน) 

คําอาน 

(ภาษาไทย) 

คําแปล 

(แบบถอดคํา) 

98 双瞳 Shuāng tóng ซวง-ถง คู / วิสัยทัศน 

99 双雄 Shuāng xióng  ซวง-สง คู / ผูชาย 

100 双食记 Shuāng shí jì ซวง-สือ-จี้ คู / กิน / บันทึก 

101 另一半 Lìng yībàn ลิ่ง-อ-ีปาน อีก / ครึ่งหนึ่ง 

102 可可西里 Kěkěxīlǐ เคอ-เคอ-ซี-หลี่ เคอเคอซีหลี่ 

103 台北飘雪 Táiběi piāo xuě ไถ-เปย-เพียว-เสวี่ย 
เมืองไทเป /ปลิวไป

ตามลม / หิมะ 

104 叶问 Yè Wèn เย-เวิ่น ยิปมัน 

105 叶问 2: 宗师传奇 Yè Wèn èr: 

Zōngshī chuánqí 

เย-เวิ่น-เออร-จง-ซือ-

ฉวน-ฉี 

ยิปมัน / 2 / 

ปรมาจารย / 

ตํานาน 

106 后备甜心 Hòubèi tiánxīn โฮว-เปย-เถียน-ซิน สํารอง / คนรัก 

107 向左走·向右走 
Xiàngzuǒ 

zǒu·xiàngyòu 

zǒu 

เซี่ยง-จั๋ว-โจว-เซี่ยง-

โยว-โจว 

ทางซาย / ไป / 

ทางขวา / ไป 

108 向日葵 Xiàngrìkuí เซี่ยง-รื่อ-ขุย ดอกทานตะวัน 

109 听说 Tīngshuō ทิง-ซัว ไดยินวา 

110 吴清源 Wú Qīngyuán อู-ชิง-หยวน อูชิงหยวน 

111 呖咕呖咕新年财 Lìgūlìgū xīn nián 

cái 

ลี่-ก-ูลี่-ก-ูซิน-

เหนียน-ฉาย 

ลี่กูลี่กู / ใหม /ป / 

เงินทอง 

112 周渔的火车 
Zhōu Yú dē 

huǒchē 
โจว-อว๋ี-เตอ-หั่ว-เชอ โจวอวี๋ / ของ / รถไฟ 

113 命运化妆师 
Mìngyùn 

huàzhuāngshī 

มิ่ง-อว้ิน-ฮวา-จวง-

ซือ 

โชคชะตา / 

ชางแตงหนา 

114 命运呼叫转移 
Mìngyùn 

hūjiàozhuǎnyí 

มิ่ง-อว้ิน-ฮู-เจี้ยว- 

จวน-อี ๋

โชคชะตา /  

การโอนสาย 
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ลําดับที ่ ชื่อภาพยนตรจีน 
คําอาน 

(พินอิน) 

คําอาน 

(ภาษาไทย) 

คําแปล 

(แบบถอดคํา) 

115 和你在一起 Hé nǐ zài yīqǐ เหอ-หนี-่จาย-อ-ีฉี่ 
กับ / คุณ / อยู /

รวมกัน 

116 和凤鸣 Hé Fèngmíng เหอ-เฟง-หมิง เหอเฟงหมิง 

117 哭泣的女人 Kūqì dē nǚrén คู-ชี่-เตอ-หนวี่-เหริน รองไห / ผูหญิง 

118 唐伯虎点秋香 2 
Táng Bóhǔ diǎn 

Qiūxiāng èr 

ถัง-โป-ห-ูเตี่ยน-ชิว-

เซียง-เออร 

ถังโปหู / เกี้ยว / 

ชิวเซียง / 2 

119 唐山大地震 
Tángshān dà 

dìzhèn 
ถัง-ซาน-ตา-ตี-้เจิ้น 

ถังซาน / ใหญ /

แผนดินไหว 

120 唐诗 Tángshī ถัง-ซือ 
ราชวงศถัง /  

บทกลอน 

121 喋血孤城 Diéxuè gūchéng เตี๋ย-เซวี่ย-ก-ูเฉิง นองเลือด / เมืองราง 

122 喜羊羊与灰太狼

之兔年顶呱呱 

Xǐ Yángyáng yǔ 

Huī Tàiláng zhī 

tùnián 

dǐngguāguā 

สี่-หยาง-หยาง-อว่ี-

ฮุย-ไท-หลาง-จือ-ทู-

เหนียน-ติ่ง-กวา-

กวา 

สี่หยางหยาง / และ /

ฮุยไทหลาง / ของ / 

ปกระตาย /  

ยอดเยี่ยมที่สุด 

123 嘎达梅林 Gādá Méilín กา-ตา-เหมย-หลิน กาตา เหมยหลิน 

124 团圆 Tuányuán ถวน-หยวน 
การอยูพรอมหนา

พรอมตากัน 

125 囧男孩 Jiǒng nánhái จง-หนาน-ไห หงุดหงิด / เด็กผูชาย 

126 图雅的婚事 Túyǎ dē hūnshì ถ-ูหยา-เตอ-ฮุน-ซื่อ 
ถูหยา / ของ / 

การแตงงาน 

127 圣地额济纳 Shèngdì éjìnà เซิ่ง-ตี-้เออ-จี-้นา 
ดินแดนศักด์ิสิทธิ์ /

เออจี้นา 

128 地下铁 Dìxiàtiě ตี้-เซี่ย-เถี่ย รถไฟใตดิน 
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ลําดับที ่ ชื่อภาพยนตรจีน 
คําอาน 

(พินอิน) 

คําอาน 

(ภาษาไทย) 

คําแปล 

(แบบถอดคํา) 

129 坏孩子的秋天 
Huài háizi dē 

qiūtiān 

หวย-ไห-จึ-เตอ-ชิว-

เทียน 

ราย / เด็ก / ของ /ฤดู

ใบไมรวง 

130 墨攻 Mò gōng โม-กง 
สํานักมอ /  

การโจมตี 

131 夏天的尾巴 Xiàtiān dē wěibā 

เซี่ย-เทียน-เตอ-

เหวย-ปา 

เซี่ยเทียน / ของ /

หาง 

132 夏日乐悠悠 Xià rì Lèyōuyōu 

เซี่ย-รื่อ-เลอ-โยว-

โยว 

ฤดูรอน /  

พระอาทิตย / 

โรงแรมเลอโยวโยว 

133 夕阳天使 Xīyáng tiānshǐ ซี-หยาง-เทียน-สื่อ 
พระอาทิตยตก /

เทพธิดา 

134 夜。上海 Yè. Shànghǎi เย-ซาง-ไห กลางคืน / เซี่ยงไฮ 

135 夜。明 Yè. Míng เย-หมิง กลางคืน / รุงเชา 

136 夜宴 Yè yàn เย-เยี่ยน กลางคืน / งานเลี้ยง 

137 夜店 Yè diàn เย-เตี้ยน กลางคืน / รานคา 

138 夜未央 Yè wèi yāng เย-เวย-ยาง 
กลางคืน / ไม /

สิ้นสุด 

139 夜玫瑰 Yè méiguī เย-เหมย-กุย เยเหมยกุย 

140 夜袭 Yè xí เย-สี กลางคืน / การโจมตี 

141 夜车 Yè chē เย-เชอ กลางคืน / รถ 

142 大事件 Dà shìjiàn ตา-ซื่อ-เจี้ยน ใหญ / เหตุการณ 

143 大人物 Dàrénwù ตา-เหริน-อู ผูยิ่งใหญ 

144 大佬愛美丽 Dàlǎo ài měilì 

ตา-เหลา-อาย-

เหมย-ลี่ 

นักเลง / รัก / 

ความสวยงาม 
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ลําดับที ่ ชื่อภาพยนตรจีน 
คําอาน 

(พินอิน) 

คําอาน 

(ภาษาไทย) 

คําแปล 

(แบบถอดคํา) 

145 大兵小将 Dà bīng xiǎojiàng ตา-ปง-เสี่ยว-เจี้ยง 
ใหญ / พลทหาร / 

นอย / นายพัน 

146 大只佬 Dàzhǐlǎo ตา-จื๋อ-เหลา ตาจื๋อเหลา 

147 大城小事 Dà chéng xiǎo shì ตา-เฉิง-เสี่ยว-ซื่อ 
ใหญ / เมือง / เล็ก /

เรื่อง 

148 大武生 Dà wǔshēng ตา-อู-เซิง ใหญ / พระเอกบู 

149 大笑江湖 Dà xiào jiānghú ตา-เสี้ยว-เจียง-หู 
ดังๆ / หัวเราะ / 

ยุทธจักร 

150 大腕 Dàwàn ตา-วาน พิเศษ 

151 天上的恋人 Tiānshàng dē 

liànrén 

เทียน-ซาง-เตอ-

เลี่ยน-เหริน 
ทองฟา / ของ /คูรัก 

152 天上草原 Tiān shàng 

cǎoyuán 

เทียน-ซาง-เฉา-

หยวน 

สวรรค / บน / 

ทุงหญา 

153 天下无双 Tiānxià 

wúshuāng 
เทียน-เซี่ย-อู-ซวง โลก / ไมมีอีกแลว 

154 天下无贼 Tiānxià wú zéi เทียน-เซี่ย-อู-เจย โลก / ไมมี / ขโมย 

155 天地英雄 Tiāndì yīngxióng เทียน-ตี-้อิง-สง โลก / วีรบุรุษ 

156 天堂口 Tiāntáng kǒu เทียน-ถัง-โขว สวรรค / ปากทาง 

157 天水围的夜与雾 Tiānshuǐwéi dē yè 

yǔ wù 

เทียน-สุย-เหวย-

เตอ-เย-อว่ี-อู 

เมืองเทียนสุยเหวย /

ของ / กลางคืน / 

และ / หมอก 

158 天狗 Tiān gǒu เทียน-โกว สวรรค / สุนัข 

159 天长地久 Tiānchángdìjiǔ เทียน-ฉาง-ตี-้จิ่ว ชั่วฟาดินสลาย 

160 太行山上 Tàihángshān 

shàng 
ไท-หาง-ซาน-ซาง ภูเขาไทหัง / บน 
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ลําดับที ่ ชื่อภาพยนตรจีน 
คําอาน 

(พินอิน) 

คําอาน 

(ภาษาไทย) 

คําแปล 

(แบบถอดคํา) 

161 太阳照常升起 Tàiyáng zhào 

cháng shēngqǐ 

ไท-หยาง-จาว-ฉาง-

เซิง-ฉี่ 

พระอาทิตย /  

สองแสง / ตามปกติ 

/ ขึ้น 

162 太阳雨 Tàiyáng yǔ ไท-หยาง-อว่ี ดวงอาทิตย / ฝน 

163 失忆界女王 Shīyì jiè nǚwáng ซือ-อี-้เจี้ย-หนวี-่หวัง 
ความจําเสื่อม / 

ขอบเขต / ราชิน ี

164 失恋 33 天 Shīliàn sānshísān 

tiān 

ซือ-เลี่ยน-ซาน-สือ-

ซาน-เทียน 
อกหัก / 33 / วัน 

165 头文字 D Tóu wénzì D โถว-เหวิน-จื้อ-ดี แรก / ตัวอักษร / D 

166 夺命金 Duómìng jīn ตั๋ว-มิ่ง-จิน คุกคามชีวิต /ทอง 

167 女人不坏 Nǚrén bù huài หนวี่-เหริน-ปู-หวย ผูหญิง / ไม / ราย 

168 好大一对羊 Hǎodà yī duì yáng 

หาว-ตา-อ-ีตุย-

หยาง 

ใหญมาก / 1 / คู /

แกะ 

169 好奇害死猫 Hàoqí hài sǐ māo หาว-ฉี-ไฮ-สื่อ-เมา 
อยากรูอยากเห็น /

เปนภัย / ตาย /แมว 

170 如果·爱 Rúguǒ·ài หรู-กั่ว-อาย ถา / รัก 

171 如梦 Rú mèng หรู-เมิ่ง เหมือน / ฝน 

172 姐姐词典 Jiějiě cídiǎn เจี่ย-เจีย-ฉือ-เตี่ยน พี่สาว / พจนานุกรม 

173 孔子 Kǒngzǐ ขง-จื่อ ขงจื๊อ 

174 孔雀 Kǒngquè ขง-เชวี่ย นกยูง 

175 孤岛惊魂 Gūdǎo jīnghún ก-ูเตา-จิง-หุน เกาะราง / ลึกลับ 

176 守护童年 Shǒuhù tóngnián โสว-หู-ถง-เหนียน ผูพิทักษ / วัยเด็ก 

177 安娜与武林 Ānnà yǔ wǔlín อัน-นา-อว๋ี-อู-หลิน 
แอนนา / และ /  

ยุทธภพ 
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ลําดับที ่ ชื่อภาพยนตรจีน 
คําอาน 

(พินอิน) 

คําอาน 

(ภาษาไทย) 

คําแปล 

(แบบถอดคํา) 

178 安阳的孤儿 Ānyáng dē gū'ér 

อัน-หยาง-เตอ-ก-ู

เออร 

เมืองอันหยาง / ของ 

/เด็กกําพรา 

179 宝贝计划 Bǎobèi jìhuà เปา-เปย-จี้-ฮวา เด็กทารก / แผนการ 

180 家在树德坊 Jiā zài shùdéfāng 

เจีย-จาย-ซู-เตอ-

ฟาง 

บาน / ใน / 

ซูเตอฟาง 

181 寻找周杰伦 
Xúnzhǎo Zhōu 

Jiélún 

สวิน-จาว-โจว-เจี๋ย-

หลุน 

ตามหา /  

โจวเจี๋ยหลุน 

182 寻枪 Xún qiāng สวิน-เชียง คนหา / ปน 

183 导火线 Dǎohuǒxiàn เตา-หั่ว-เสี้ยน สายชนวน 

184 将爱 Jiāng ài เจียง-อาย เกือบจะ / รัก 

185 小兵张嘎 Xiǎobīng zhānggā เสี่ยว-ปง-จาง-กา ทหาร / จางกา 

186 小城之春 Xiǎo chéng zhī 

chūn 
เสี่ยว-เฉิง-จือ-ชุน 

เล็ก / เมือง / ของ /

ฤดูใบไมผลิ 

187 小孩不笨 Xiǎohái bù bèn เสี่ยว-ไห-ปู-เปน เด็ก / ไม / โง 

188 少林足球 Shàolín zúqiú เสา-หลิน-จู-ฉิว เสาหลิน / ฟุตบอล 

189 山楂树之恋 Shānzhāshù zhī 

liàn 
ซาน-จา-สู-จือ-เลี่ยน 

ตนซานจา / แหง /

ความรัก 

190 山清水秀 Shān qīng shuǐ 

xiù 
ซาน-ชิง-สุย-ซิ่ว ภูเขา / ใส / น้ํา /สวย 

191 岁岁清明 Suìsuì qīngmíng ซุย-ซุย-ชิง-หมิง ทุกป / เชงเมง 

192 岁月神偷 Suìyuè shéntōu ซุย-เยวี่ย-เสิน-โทว กาลเวลา / ขโมย 

193 左右 Zuǒyòu จั่ว-โยว ประมาณ 

194 巨额交易 Jù'é jiāoyì จวี้-เออ-เจียว-อี้ 
จํานวนมหาศาล /

การซื้อขาย 

195 巴尔扎克与 

小裁缝 
Bā'ěrzhākè yǔ 

xiǎocáifèng 

ปา-เออร-จา-เคอ-

อว๋ี-เสี่ยว-ฉาย-เฟง 

บัลซัค / กับ / 

ชางตัดเสื้อ 
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ลําดับที ่ ชื่อภาพยนตรจีน 
คําอาน 

(พินอิน) 

คําอาน 

(ภาษาไทย) 

คําแปล 

(แบบถอดคํา) 

196 希望之旅 Xīwàng zhī lǚ ซี-วาง-จือ-ลวี่ 
ความหวัง / แหง /

การเดินทาง 

197 帮帮我，爱神 Bāngbāng wǒ, 

àishén 

ปง-ปง-หวอ-อาย-

เสิน 
ชวย / ฉัน / กามเทพ 

198 幽灵人问 Yōulíng rén wèn โยว-หลิง-เหริน-เวิ่น 
วิญญาณ / คน / 

ปญหา 

199 康定情歌 Kāngdìng qínggē คัง-ติ้ง-ฉิง-เกอ เมืองคังติ้ง /เพลงรัก 

200 建党伟业 Jiàndǎng wěi yè เจี้ยน-ตั๋ง-เหวย-เย 
สถาปนา / พรรค /

ยิ่งใหญ / ภารกิจ 

201 建国大业 Jiàn guó dà yè เจี้ยน-กั๋ว-ตา-เย 
สราง / ชาติ /ยิ่งใหญ 

/ ภารกิจ 

202 开往春天的地铁 Kāiwǎng chūntiān 

dē dìtiě 

ไค-หวั่ง-ชุน-เทียน-

เตอ-ตี้-เถี่ย 

ไป / ฤดูใบไมผลิ /

ของ / รถไฟใตดิน 

203 异度空间 Yì dù kōngjiān อี๋-ตู-คง-เจียน 
พิเศษ / องศา /

ชองวาง 

204 张思德 Zhāng Sīdé จาง-ซือ-เตอ จางซือเตอ 

205 当我们同在一起 
Dāng wǒmen 

tóngzàiyīqǐ 

ตัง-หวอ-เมิน-ถง-

จาย-อ-ีฉี่ 

เมื่อ / พวกเรา /

รวมตัวกัน 

206 当爱来的时候 Dāng ài lái dē 

shíhòu 

ตัง-อาย-ไหล-เตอ-

สือ-โฮว 

เมื่อ / ความรัก / มา 

/ ของ / เวลา 

207 得闲饮茶 Déxián yǐnchá เตอ-เสียน-อิ่น-ฉา มีเวลาวาง / ดื่มชา 

208 心中有鬼 Xīnzhōng yǒu guǐ ซิน-จง-โหยว-กุย กลางใจ / มี / ผี 

209 心急吃不了 

热豆腐 
Xīnjí chībùliǎo rè 

dòufǔ 

ซิน-จี๋-ชือ-ปู-เหลี่ยว-

เรอ-โตว-ฝู 

ใจรอน / กินไมหมด 

/รอน / เตาหู 

210 心魔 Xīn mó ซิน-โหมว ใจ / ปศาจ 
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ลําดับที ่ ชื่อภาพยนตรจีน 
คําอาน 

(พินอิน) 

คําอาน 

(ภาษาไทย) 

คําแปล 

(แบบถอดคํา) 

211 志明与春娇 
Zhìmíng yǔ 

Chūnjiāo 

จื้อ-หมิง-อว๋ี-ชุน-

เจียว 

จื้อหมิง / และ / 

ชุนเจียว 

212 忘不了 Wàng bùliǎo วาง-ปู-เหลี่ยว ลืม / ไมได 

213 恋情告急 Liànqíng gàojí เลี่ยน-ฉิง-เกา-จี๋ ความรัก / ฉุกเฉิน 

214 恋爱中的宝贝 
Liàn'ài zhōngdē 

Bǎobèi 

เลี่ยน-อาย-จง-เตอ-

เปา-เปย 

ความรัก / ของ / 

เปาเปย 

215 恋爱行星 Liàn'ài xíngxīng เลี่ยน-อาย-สิง-ซิง 
ความรัก /  

ดาวเคราะห 

216 情人结 Qíngrén jié ฉิง-เหริน-เจี๋ย คนรัก / ผูกพัน 

217 情癫大圣 Qíng diān 

dàshèng 
ฉิง-เตียน-ตา-เซิ่ง 

อารมณ / บาคลั่ง /

ฟาดิน 

218 情非得已之生存

之道 
Qíngfēidéyǐ zhī 

shēngcún zhī dào 

ฉิง-เฟย-เตอ-อี่-จือ-

เซิง-ฉุน-จือ-เตา 

เผลอใจรัก / ของ /

การอยูรอด / ของ / 

หนทาง 

219 惊心动魄 Jīngxīndòngpò จิง-ซิน-ตง-โพ 
กลัวจนอกสั่น 

ขวัญหาย 

220 惊沙 Jīng shā จิง-ซา หวาดกลัว / ทราย 

221 惊涛骇浪 Jīngtāohàilàng จิง-เทา-ไฮ-ลาง คลื่นซัดกระหน่ํา 

222 惊蜇 Jīngzhé จิง-เจอ ฤดูจิงเจอ 

223 意外 Yìwài อี้-ไว อุบัติเหตุ 

224 成都我爱你 Chéngdū wǒ ài nǐ เฉิง-ต-ูหวอ-อาย-หนี่ 
เมืองเฉิงตู / ฉัน /รัก 

/ เธอ 

225 我为谁狂 
Wǒ wèi shéi 

kuáng 
หวอ-เวย-เสย-ขวง ฉัน / ทํา / ใคร / บา 

226 我们俩 Wǒmēn liǎ หวอ-เมิน-เหลี่ย พวกเรา / ทั้งสอง 
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ลําดับที ่ ชื่อภาพยนตรจีน 
คําอาน 

(พินอิน) 

คําอาน 

(ภาษาไทย) 

คําแปล 

(แบบถอดคํา) 

227 我们约会吧  Wǒmēn yuēhuì ba 

หวอ-เมิน-เยวีย-ฮุย-

ปะ 

พวกเรา / ออกเดท /

เถอะ 

228 我和爸爸 Wǒ hé bàba หวอ-เหอ-ปา-ปะ ฉัน / และ / พอ 

229 我左眼见到鬼 
Wǒ zuǒ 

yǎnjiàndào guǐ 

หวอ-จั๋ว-เหยี่ยน-

เจี้ยน-เตา-กุย 

ฉัน / ซาย / ดวงตา /

เห็น / ผี 

230 我心飞翔 Wǒ xīn fēixiáng หวอ-ซิน-เฟย-เสียง ฉัน / ใจ / บิน 

231 我是花下肥泥巴 
Wǒ shì huā xià féi 

níbā 

หวอ-ซื่อ-ฮวา-เซี่ย-

เฝย-หนี-ปา 

ฉัน / คือ / ดอกไม /

ใต / ปุย / โคลน 

232 我爱你 Wǒ ài nǐ หวอ-อาย-หนี่ ฉัน / รัก / เธอ 

233 我的实习生活 Wǒ dē shíxí 

shēnghuó 

หวอ-เตอ-สือ-สี-เซิง-

หัว 

ฉัน / ของ / ฝกงาน /

ชีวิต 

234 我知女人心 Wǒ zhī nǚrén xīn 

หวอ-จือ-หนวี-่เหริน-

ซิน 
ฉัน / รู / ผูหญิง /ใจ 

235 戒烟不戒酒 Jiè yān bù jiè jiǔ เจี้ย-เยียน-ปู-เจี้ย-จิ่ว 
เลิก / บุหรี่ / ไม /เลิก 

/ เหลา 

236 战国 Zhànguó จาน-กั๋ว ยุคจานกั๋ว 

237 手机 Shǒujī โสว-จี โทรศัพทมือถือ 

238 打擂台 Dǎ lèitái ตา-เลย-ไถ 
ชกตอย / 

เวทีประลองฝมือ 

239 投名狀 Tóumíngzhuàng โถว-หมิง-จวง พี่นองรวมสาบาน 

240 报应 Bàoyìng เปา-อิ้ง กรรมตามสนอง 

241 拳神 Quánshén ฉวน-เสิน กําปนเทพเจา 

242 放‧逐 Fàng‧zhú ฟาง-จู ปลดปลอย / ไลลา 

243 救命 Jiùmìng จิ้ว-มิ่ง ชวยดวย 

244 文雀 Wénquè เหวิน-เชวี่ย นกกระจอก 
 

 



194 
 

 

ลําดับที ่ ชื่อภาพยนตรจีน 
คําอาน 

(พินอิน) 

คําอาน 

(ภาษาไทย) 

คําแปล 

(แบบถอดคํา) 

245 斗牛 Dòuniú โตว-หนิว การตอสูวัวกระทิง 

246 新宿事件 Xīnsù shìjiàn ซิน-ซู-ซื่อ-เจี้ยน ชินจูกุ / เหตุการณ 

247 新少林寺 Xīn Shàolínsì ซิน-เสา-หลิน-ซื่อ ใหม / วัดเสาหลิน 

248 新警察故事 Xīn jǐngchá gùshì ซิน-จิ่ง-ฉา-กู-ซื่อ 
ใหม / ตํารวจ /

เรื่องราว 

249 无人驾驶 Wú rénjiàshǐ อู-เหริน-เจี้ย-สื่อ ไมมี / คนขับรถ 

250 无底洞 Wúdǐdòng อู-ตี-่ตง หลุมลึก 

251 无形杀 Wúxíng shā อู-สิง-ซา ลองหน / ฆา 

252 无极 Wújí อู-จี๋ ไมมีจุดสิ้นสุด 

253 无用 Wúyòng อู-ยง ไมมีประโยชน 

254 无界之地 Wú jiè zhī dì อู-เจี้ย-จือ-ตี ้
ไมมี / เขตแดน / 

ของ / โลก 

255 无穷动 Wúqióng dòng อู-ฉง-ตง 
ไมมี / สิ้นสุด /

เคลื่อนไหว 

256 无间道 Wújiàndào อู-เจี้ยน-เตา นรกขุมที่ลึกที่สุด 

257 无间道 2 Wújiàndào èr อู-เจี้ยน-เตา-เออร นรกขุมที่ลึกที่สุด / 2 

258 无间道 3: 

终极无间 
Wújiàndào sān: 

Zhōngjí wújiàn 

อู-เจี้ยน-เตา-ซาน-

จง-จี๋-อู-เจี้ยน 

นรกขุมที่ลึกที่สุด / 3 

/ จุดจบ / นรก 

259 无限复活 Wú xiàn fùhuó อู-เซี่ยน-ฟู-หัว 
ไม / จํากัด / 

การคืนชีพ 

260 日日夜夜 Rìrì yèyè รื่อ-รื่อ-เย-เย ทุกวัน / ทุกคืน 

261 日照重慶 Rì zhào 

Chóngqìng 
รื่อ-จาว-ฉง-ชิ่ง 

พระอาทิตย / 

สองแสง / 

เมืองฉงชิ่ง 

262 时尚先生 
Shíshàng 

xiānshēng 
สือ-ซาง-เซียน-เซิง 

นิตยสาร 

สือซางเซียนเซิง 
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ลําดับที ่ ชื่อภาพยนตรจีน 
คําอาน 

(พินอิน) 

คําอาน 

(ภาษาไทย) 

คําแปล 

(แบบถอดคํา) 

263 旺角黑夜 Wàngjiǎo hēiyè วาง-เจี่ยว-เฮย-เย วั่งเจี่ยว / กลางคืน 

264 明日天涯 Míngrì tiānyá หมิง-รื่อ-เทียน-หยา 
พรุงนี้ / 

จุดจบของโลก 

265 星空 Xīng kōng ซิง-คง ดาว / ทองฟา 

266 春花开 Chūn huā kāi ชุน-ฮวา-ไค 
ฤดูใบไมผลิ / 

ดอกไม / เบงบาน 

267 春风沉醉的夜晚 Chūn fēng 

chénzuì dē yèwǎn 

ชุน-เฟง-เฉิน-จุย-

เตอ-เย-หวาน 

ฤดูใบไมผลิ / ลม /

ลุมหลง / ของ /  

ค่ําคืน 

268 昨天 Zuótiān จั๋ว-เทียน เมื่อวาน 

269 暖 Nuǎn หนวน หนวน 

270 暖春 Nuǎn chūn หนวน-ชุน อบอุน / ฤดูใบไมผลิ 

271 最后的爱， 

最初的爱 
Zuìhòu dē ài, 

zuìchū dē ài 

จุย-โฮว-เตอ-อาย-

จุย-ชู-เตอ-อาย 

สุดทาย / ของ /

ความรัก / แรกเริ่ม / 

ของ / ความรัก 

272 最好的時光 
Zuì hǎo dē 

shíguāng 

จุย-หาว-เตอ-สือ-

กวง 

ที่สุด / ดี / ของ /

เวลา 

273 最强喜事 Zuì qiáng xǐshì จุย-เฉียง-สี่-ซื่อ 
ที่สุด / สมบูรณ /งาน

มงคล 

274 最爱 Zuì ài จุย-อาย ที่สุด / รัก 

275 最遥远的距离 Zuì yáoyuǎn dē 

jùlí 

จุย-เหยา-หยวน-

เตอ-จวี้-หลี 

ที่สุด / หางไกล /ของ 

/ ระยะทาง 

276 月圆今宵 Yuèyuán jīnxiāo 

เยวี่ย-หยวน-จิน-

เซียว 

พระจันทรเต็มดวง /

คืนนี้ 

277 未来警察 Wèilái jǐngchá เวย-ไหล-จิ่ง-ฉา อนาคต / ตํารวจ 
 

 



196 
 

 

ลําดับที ่ ชื่อภาพยนตรจีน 
คําอาน 

(พินอิน) 

คําอาน 

(ภาษาไทย) 

คําแปล 

(แบบถอดคํา) 

278 机动部队 - 同例 
Jīdòng bùduì - 

tóng lì 
จี-ตง-ปู-ตุย-ถง-ลี่ 

หลักแหลม /  

กองกําลัง / 

อยางเดียวกัน / 

ขอกําหนด 

279 机动部队 - 同袍 Jīdòng bùduì - 

tóng páo 
จี-ตง-ปู-ตุย-ถง-เผา 

หลักแหลม /  

กองกําลัง / 

อยางเดียวกัน /  

รวมทัพ 

280 机动部队 - 同路 
Jīdòng bùduì – 

tónglù 
จี-ตง-ปู-ตุย-ถง-ลู 

หลักแหลม /  

กองกําลัง / 

อยางเดียวกัน / 

เสนทาง 

281 杀人犯 Shārénfàn ซา-เหริน-ฟาน ฆาตกร 

282 李小龙 Lǐ Xiǎolóng หลี-เสี่ยว-หลง หลีเสี่ยวหลง 

283 李米的猜想 Lǐ Mǐ dē cāixiǎng 

หลี-หมี่-เตอ-ไช-

เสี่ยง 

หลีหมี่ / ของ / 

การคาดคะเน 

284 杨门女将之军令

如山 

Yángmén nǚjiāng 

zhī jūnlìng rú 

shān 

หยาง-เหมิน-หนวี่-

เจียง-จือ-จวิน-ลิ่ง-

หรู-ซาน 

ตระกูลหยาง / 

ขุนศึกหญิง / ของ / 

คําสั่งทหาร / ดั่ง / 

ภูเขา 

285 极速天使 Jísù tiānshǐ จี๋-สู-เทียน-สื่อ 
ความเร็วสูง / 

นางฟา 

286 枪王之王 Qiāng wáng zhī 

wáng 
เชียง-หวัง-จือ-หวัง 

ปน / ราชา / ของ /

ราชา 

287 柔道龙虎榜 Róudào lóng hǔ 

bǎng 

โหรว-เตา-หลง-หู-

ปาง 

ยูโด / มังกร / เสือ /

การประกาศ 
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ลําดับที ่ ชื่อภาพยนตรจีน 
คําอาน 

(พินอิน) 

คําอาน 

(ภาษาไทย) 

คําแปล 

(แบบถอดคํา) 

288 桃色 Táo sè เถา-เซอ ลูกทอ / สี 

289 桃花运 Táohuā yùn เถา-ฮวา-อว้ิน ดอกทอ / ชะตา 

290 梅兰芳 Méi Lánfāng เหมย-หลาน-ฟาง เหมยหลานฟาง 

291 梦影童年 Mèngyǐng 

tóngnián 
เมิ่ง-อิ่ง-ถง-เหนียน เงาฝน / วัยเด็ก 

292 梦想照进现实 Mèngxiǎng zhào 

jìn xiànshí 

เมิ่ง-เสี่ยง-จาว-จิ้น-

เสี้ยน-สือ 

ความฝน / ภาพ /

ลวงหนา / ความจริง 

293 棒子老虎鸡 Bàngzi lǎohǔ jī ปาง-จึ-เหลา-หู-จี กระบอง / เสือ / ไก 

294 正·青春 Zhèng·qīngchūn เจิ้ง-ชิง-ชุน 
สุดยอด /  

วัยหนุมสาว 

295 武侠 Wǔxiá อู-เสีย จอมยุทธ 

296 武动青春 Wǔ dòng 

qīngchūn 
อู-ตง-ชิง-ชุน 

หาวหาญ /  

การกระทํา / 

วัยหนุมสาว 

297 武林外传 Wǔlín wàizhuàn อู-หลิน-ไว-จวน 
ยุทธภพ /  

แยกออกไป 

298 死亡写真 Sǐwáng xiězhēn สื่อ-หวัง-เสี่ย-เจิน 
ความตาย / 

ภาพถาย 

299 歼十出击 Jiān shí chūjī เจียน-สือ-ชู-จี 
เจียน / 10 /  

ออกโจมตี 

300 气喘吁吁 Qìchuǎnxūxū ชี่-ฉวน-ซวี-ซวี หายใจเหนื่อยหอบ 

301 永久居留 Yǒngjiǔ jūliú หยง-จิ่ว-จวี-หลิว ถาวร / ที่อยู 

302 永生羊 Yǒng shēng yáng หยง-เซิง-หยาง นิรันดร / ชีวิต /แกะ 

303 求求你表扬我 
Qiúqiú nǐ 

biǎoyáng wǒ 

ฉิว-ฉิว-หน-ีเปยว-

หยาง-หวอ 

ขอรอง / คุณ /  

ยกยอง / ฉัน 
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ลําดับที ่ ชื่อภาพยนตรจีน 
คําอาน 

(พินอิน) 

คําอาน 

(ภาษาไทย) 

คําแปล 

(แบบถอดคํา) 

304 江城夏日 Jiāngchéng xià rì เจียง-เฉิง-เซี่ย-รื่อ 
เมืองแมน้ํา / ฤดูรอน 

/ พระอาทิตย 

305 江山美人 Jiāngshān měirén 

เจียง-ซาน-เหมย- 

เหริน 
แผนดิน / คนงาม 

306 沂蒙六姐妹 Yíméng liù jiěmèi อี๋-เหมิง-ลิ่ว-เจี่ย-เมย 
เขาอี๋เหมิง / 6 /  

พี่นอง 

307 沉睡的青春 Chénshuì dē 

qīngchūn 
เฉิน-ซุย-เตอ-ชิง-ชุน 

หลับใหล / ของ / 

วัยหนุมสาว 

308 河东狮吼 Hédōng shī hǒu เหอ-ตง-ซือ-โหว 
เหอตง / สิงโต / 

คําราม 

309 法官妈妈 Fǎguān māmā ฝา-กวน-มา-มา ผูพิพากษา / แม 

310 泥鳅也是鱼 Níqiū yěshì yú หนี-ชิว-เหย-ซื่อ-อว๋ี หนีชิว / ก็คือ / ปลา 

311 泪王子 Lèi wángzi เลย-หวัง-จึ น้ําตา / เจาชาย 

312 泰山功夫 Tàishān gōngfū ไท-ซาน-กง-ฟ ู ไทซาน / กังฟู 

313 流浪神狗人 Liúlàng shén gǒu 

rén 

หลิว-ลาง-เสิน-โกว-

เหริน 

รอนเร / พระเจา /

สุนัข / คน 

314 浮生 Fú shēng ฝู-เซิง ลองลอย / ชีวิต 

315 海上传奇 Hǎishàng chuánqí ไห-ซาง-ฉวน-ฉี ทะเล / ตํานาน 

316 海南雞飯 Hǎinán jīfàn ไห-หนาน-จี-ฟาน 
ไหหนาน /  

ขาวมันไก 

317 海洋天堂 Hǎiyáng tiāntáng ไห-หยาง-เทียน-ถัง มหาสมุทร / สวรรค 

318 海鲜 Hǎixiān ไห-เซียน อาหารทะเล 

319 清水的故事 
Qīngshuǐ dē 

gùshì 
ชิง-สุย-เตอ-กู-ซื่อ 

หมูบานชิงสุย / ของ 

/ เรื่องราว 

320 渺渺 Miǎo Miǎo เหมียว-เหมี่ยว เหมียวเหมี่ยว 
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ลําดับที ่ ชื่อภาพยนตรจีน 
คําอาน 

(พินอิน) 

คําอาน 

(ภาษาไทย) 

คําแปล 

(แบบถอดคํา) 

321 满城尽带黄金甲 Mǎn chéng jǐn dài 

huángjīn jiǎ 

หมาน-เฉิง-จิ่น-ไต-

หวง-จิน-เจี่ย 

เต็ม / เมือง /สิ้นสุด / 

บุก / ทองคํา /  

ชุดเกราะ 

322 漂浪青春 Piāo làng 

qīngchūn 
เพียว-ลาง-ชิง-ชุน 

ลองลอย / ปลอย /

วัยหนุมสาว 

323 烟雨红颜 Yānyǔ hóngyán เยียน-อว่ี-หง-เหยียน 
เมฆหมอก /  

สาวสวย 

324 热血青年 Rè xuè qīngnián 

เรอ-เซวี่ย-ชิง-

เหนียน 
รอน / เลือด /วัยรุน 

325 熊猫回家路 Xióngmāo huí jiā 

lù 
สง-เมา-หุย-เจีย-ลู 

หมีแพนดา / กลับ /

บาน / ทาง 

326 爱到底 Ài dàodǐ อาย-เตา-ตี่ รัก / ในที่สุด 

327 爱在廊桥 Ài zài lángqiáo 

อาย-จาย-หลาง-

เฉียว 
รัก / ที่ / สะพาน 

328 爱情呼叫转移 
Àiqíng 

hūjiàozhuǎnyí 

อาย-ฉิง-ฮู-เจี้ยว- 

จวน-อี ๋

ความรัก /  

การโอนสาย 

329 爱情呼叫转移 2 

爱情左右 

Àiqíng 

hūjiàozhuǎnyí èr 

àiqíng zuǒyòu 

อาย-ฉิง-ฮู-เจี้ยว- 

จวน-อี-๋เออร-อาย-

ฉิง-จั่ว-โยว 

ความรัก /  

การโอนสาย / 2 / 

ความรัก / เคียงขาง 

330 爱情的牙齿 Àiqíng dē yáchǐ 

อาย-ฉิง-เตอ-หยา-

ฉื่อ 
ความรัก / ของ / ฟน 

331 爱情糖果雨 Àiqíng tángguǒ 

yǔ 
อาย-ฉิง-ถัง-กั๋ว-อว่ี 

ความรัก / ลูกกวาด 

/ฝน 

332 爱有来生 Ài yǒu láishēng อาย-โหยว-ไหล-เซิง รัก / มี / ชาติหนา 

333 父子 Fù zi ฟู-จึ พอ / ลูก 

334 牛皮 Niú pí หนิว-ผี หนังวัว 

335 牛皮 2 Niú pí èr หนิว-ผี-เออร หนังวัว / 2 
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ลําดับที ่ ชื่อภาพยนตรจีน 
คําอาน 

(พินอิน) 

คําอาน 

(ภาษาไทย) 

คําแปล 

(แบบถอดคํา) 

336 牛郎织女 Niúláng zhīnǚ หนิว-หลาง-จือ-หนวี ่
หนุมเลี้ยงวัว / 

สาวทอผา 

337 特务迷城 Tèwù mí chéng เทอ-อู-หมี-เฉิง 
สายลับ / หลง / 

เมือง 

338 狄仁杰之 

通天帝国 
Dí Rénjié zhī 

tōngtiān dìguó 

ตี๋-เหริน-เจี๋ย-จือ-ทง-

เทียน-ตี-้กั๋ว 

ตี๋เหรินเจี๋ย / ของ /

สวรรค / จักรวรรดิ 

339 狗咬狗 Gǒu yǎo gǒu โกว-เหยา-โกว สุนัข / กัด / สุนัข 

340 独自等待 Dúzì děngdài ตู-จื้อ-เติ่ง-ไต เพียงลําพัง / รอคอย 

341 狼灾记 Láng zāi jì หลาง-จาย-จี้ 
หมาปา / ภัย / 

บันทึก 

342 猛龙 Měng lóng เหมิ่ง-หลง หาวหาญ / มังกร 

343 玉战士 Yù zhànshì อว้ี-จาน-ซื่อ หยก / นักรบ 

344 玉观音 Yù guānyīn อว้ี-กวน-อิน 
หยก /  

เจาแมกวนอิม 

345 玩酷青春 Wánkù qīngchūn หวาน-คู-ชิง-ชุน 
การละเลน / เท /

วัยรุน 

346 甜丝丝 Tiánsīsī เถียน-ซือ-ซือ ออนหวาน 

347 生死劫 Shēngsǐ jié เซิง-สื่อ-เจี๋ย 
ความเปนความตาย 

/ปลน 

348 生死牛玉儒 Shēngsǐ Niúyùrú เซิง-สื่อ-หนิว-อว้ี-หร ู
ความเปนความตาย 

/หนิวอวี้หรู 

349 生活秀 Shēnghuó xiù เซิง-หัว-ซิ่ว ชีวิต / งดงาม 

350 生肖传奇 Shēngxiào 

chuánqí 
เซิง-เสี้ยว-ฉวน-ฉี 

สิบสองนักษัตร / 

ตํานาน 

351 用心跳 Yòng xīntiào ยง-ซิน-เที่ยว ใช / หัวใจ / เตน 

352 电影往事 Diànyǐng wǎngshì เตี้ยน-อิ๋ง-หวาง-ซื่อ ภาพยนตร / ในอดีต 

353 男人四十 Nánrén sìshí หนาน-เหริน-ซื่อ-สือ ผูชาย / 40 
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ลําดับที ่ ชื่อภาพยนตรจีน 
คําอาน 

(พินอิน) 

คําอาน 

(ภาษาไทย) 

คําแปล 

(แบบถอดคํา) 

354 男儿本色 Nán'ér běnsè 

หนาน-เออร-เปน-

เซอ 
ลูกผูชาย / ธาตุแท 

355 男才女貌 Náncáinǚmào หนัน-ฉาย-หนวี่-เมา กิ่งทองใบหยก 

356 画壁 Huàbì ฮวา-ป 
ภาพจิตรกรรม 

ฝาผนัง 

357 画皮 Huàpí ฮวา-ผี ภาพบนผิวหนัง 

358 異度公寓 Yìdù gōngyù อี้-ตู-กง-อว้ี 
ภาพลวงตา / 

อะพารตเมนต 

359 疑案忠魂 Yí'àn zhōng hún อี๋-อั้น-จง-หุน 

ความนาสงสัย /

ความซื่อสัตย / 

วิญญาณ 

360 疑神疑鬼 Yíshényíguǐ อี๋-เสิน-อี-๋กุย หวาดระแวง 

361 疯狂的石头 Fēngkuáng dē 

shítou 

เฟง-ขวง-เตอ-สือ-

โถว 

ความบาคลั่ง / ของ 

/กอนหิน 

362 疯狂的赛车 
Fēngkuáng dē 

sàichē 

เฟง-ขวง-เตอ-ไส-

เชอ 

ความบาคลั่ง / ของ 

/แขงรถ 

363 瘦身 Shòu shēn โซว-เซิน ผอม / รางกาย 

364 瘦身男女 Shòushēn nán nǚ 

โซว-เซิน-หนาน-

หนวี่ 

ลดความอวน / ชาย 

/หญิง 

365 白蛇传说之法海 
Bái shé 

chuánshuō zhī 

Fǎhǎi 

ไป-เสอ-ฉวน-ซัว-

จือ-ฝา-ไห 

ขาว / งู / ตํานาน /

และ / ฟาไห 

366 白银帝国 Báiyín dìguó ไป-อิ๋น-ตี้-กั๋ว สีเงิน / จักรวรรดิ 

367 盛夏光年 
Shèngxià 

guāngnián 

เซิ่ง-เซี่ย-กวง-

เหนียน 

ชวงที่รอนที่สุด 

ในฤดูรอน / ปแสง 

368 盲井 Máng jǐng หมาง-จิ่ง ตาบอด / บอ 

369 盲人电影院 
Mángrén 

diànyǐngyuàn 

หมาง-เหริน-เตี้ยน-

อิ่ง-ยวน 

คนตาบอด /  

โรงภาพยนตร 
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ลําดับที ่ ชื่อภาพยนตรจีน 
คําอาน 

(พินอิน) 

คําอาน 

(ภาษาไทย) 

คําแปล 

(แบบถอดคํา) 

370 盲山 Máng shān หมาง-ซาน ตาบอด / ภูเขา 

371 看上去很美 
Kànshàngqù hěn 

měi 

คั่น-ซาง-ชวี่-เหิน-

เหมย 

ดูเหมือนวา / มาก /

สวย 

372 看车人的七月 Kànchērén dē 

qīyuè 

คั่น-เชอ-เหริน-เตอ-

ชี-เยวี่ย 

ผูดูแลลานจอดรถ / 

ของ /  

เดือนกรกฎาคม 

373 硬汉 Yìnghàn อิ้ง-ฮั่น มนุษยเหล็ก 

374 神奇俠侶 Shénqí xiálǚ เสิน-ฉี-เสีย-หลวี่ อัศจรรย / จอมยุทธ 

375 神探 Shéntàn เสิน-ตาน นักสืบ 

376 神话 Shénhuà เสิน-ฮวา ตํานาน 

377 秘岸 Mì àn มี่-อั้น ความลับ / ริมแมน้ํา 

378 秘语 17 小时 Mì yǔ shíqī 

xiǎoshí 

มี่-อว่ี-สือ-ช-ีเสี่ยว-

สือ 

ลับ / ภาษา / 17 / 

ชั่วโมง 

379 租期 Zū qī จู-ชี เชา / ภรรยา 

380 窃听风云 2 Qiètīng fēngyún 

èr 

เชี่ย-ทิง-เฟง-อว๋ิน-

เออร 

ดักฟง / สถานการณ 

/ 2 

381 立春 Lìchūn ลี่-ชุน วันลี่ชุน 

382 竞雄女侠·秋瑾 Jìngxióngnǚxiá·Q

iū Jǐn 

จิ้ง-สง-หนวี-่เสีย-ชิว-

จิ่น 
วีรสตรี / ชิวจิ่น 

383 童梦奇缘 
Tóng mèng qí 

yuán 
ถง-เมิ่ง-ฉี-หยวน 

เด็ก / ฝน / อัศจรรย 

/ โชคชะตา 

384 童眼 Tóng yǎn ถง-เหยี่ยน เด็ก / ตา 

385 第 36 个故事 
Dì sānshíliù gè 

gùshì 

ตี้-ซาน-สือ-ลิ่ว-เกอ-

กู-ซื่อ 

ที่ / 36 / เรื่อง /

เรื่องราว 

386 第 601 个电话 Dì liùlíngyī gè 

diànhuà 

ตี้-ลิ่ว-หลิง-อี-เกอ-

เตี้ยน-ฮวา 

ที่ / 601 / เครื่อง /

โทรศัพท 

387 箱子 Xiāngzi เซียง-จึ หีบ 



203 
 

 

ลําดับที ่ ชื่อภาพยนตรจีน 
คําอาน 

(พินอิน) 

คําอาน 

(ภาษาไทย) 

คําแปล 

(แบบถอดคํา) 

388 精武家庭 Jīngwǔ jiātíng จิง-อู-เจีย-ถิง 
สํานักจิงอู /

ครอบครัว 

389 精武风云- 陈真 Jīngwǔ fēngyún- 

chénzhēn 

จิง-อู-เฟง-อว๋ิน-เฉิน-

เจิน 

สํานักจิงอู /

สถานการณ /  

เฉินเจิน 

390 精舞门 Jīng wǔ mén จิง-อู-เหมิน 
เชี่ยวชาญ / เตนรํา /

ชองทาง 

391 精舞门 2 Jīng wǔ mén èr จิง-อู-เหมิน-เออร 
เชี่ยวชาญ / เตนรํา /

ชองทาง / 2 

392 紫宅 Zǐ zhái จื่อ-จาย สีมวง / บาน 

393 紫日 Zǐ rì จื่อ-รื่อ สีมวง / วัน 

394 紫蝴蝶 Zǐ húdié จื่อ-ห-ูเตี๋ย สีมวง / ผีเสื้อ 

395 红棉袄 Hóng mián'ǎo หง-เหมียน-อาว แดง / เสื้อแจ็คเก็ต 

396 红河 Hónghé หง-เหอ แมน้ําแดง 

397 红色康拜因 Hóngsè 

kāngbàiyīn 
หง-เซอ-คัง-ไป-อิน สีแดง / รถตัดขาว 

398 红颜 Hóngyán หง-เหยียน 
ความเยาววัย 

ของวัยแรกสาว 

399 纺织姑娘 Fǎngzhī gūniáng ฝาง-จือ-ก-ูเหนียง ทอผา / หญิงสาว 

400 线人 Xiànrén เสี้ยน-เหริน สายตํารวจ 

401 练习曲 Liànxí qǔ เลี่ยน-สี-ฉวี่ ฝกฝน / รองเพลง 

402 结果 Jiéguǒ เจี๋ย-กั่ว ผลลัพธ 

403 绝命派对 Juémìng pàiduì เจวี๋ย-มิ่ง-พาย-ตุย ตาย / งานเลี้ยง 

404 绝种铁金刚 Juézhǒng tiě 

jīngāng 

เจวี๋ย-จง-เถี่ย-จิน-

กาง 

สูญพันธุ / เหล็ก /

นักรบ 

405 绝色神偷 Juésè shéntōu เจวี๋ย-เซอ-เสิน-โทว สวย / ขโมย 

406 绿帽子 Lǜ màozi ลวี่-เมา-จ ึ สีเขียว / หมวก 

407 绿茶 Lǜchá ลวี่-ฉา ชาเขียว 
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ลําดับที ่ ชื่อภาพยนตรจีน 
คําอาน 

(พินอิน) 

คําอาน 

(ภาษาไทย) 

คําแปล 

(แบบถอดคํา) 

408 绿草地 Lǜ cǎodì ลวี่-เฉา-ตี ้ สีเขียว / ทุงหญา 

409 美丽上海 Měilì Shànghǎi เหมย-ลี่-ซาง-ไห งดงาม / เซี่ยงไฮ 

410 美丽的大脚 Měilì dē dà jiǎo 

เหมย-ลี่-เตอ-ตา-

เจี่ยว 

เหมยลี่ / ของ / ใหญ 

/เทา 

411 美人草 Měi rén cǎo เหมย-เหริน-เฉา สวย / คน / ตนหญา 

412 翻滚吧！阿信 Fāngǔnba! Ā Xìn ฟาน-กุน-ปา-อา-ซิ่น ลุยเลย! / อาซิ่น 

413 老五的奧斯卡 Lǎo Wǔ dē àosīkǎ 

เหลา-อู-เตอ-อาว-

ซือ-ขา 

เหลาอู / ของ /

รางวัลออสการ 

414 老夫子 2001 
Lǎofūzi 

èrlínglíngyī 

เหลา-ฟู-จึ-เออร-

หลิง-หลิง-อี 
เหลาฟูจื่อ / 2001 

415 老寨 Lǎo zhài เหลา-จาย เกา / หมูบาน 

416 老港正传 
Lǎo Gǎng 

zhèngchuán 
เหลา-กาง-เจิ้ง-ฉวน เหลากาง / เรื่องราว 

417 老鼠爱上猫 
Lǎoshǔ àishàng 

māo 

เหลา-สู-อาย-ซาง-

เมา 

หนู / ตกหลุมรัก / 

แมว 

418 耳朵大有福 Ěrduǒ dà yǒu fú 

เออร-ตั่ว-ตา-โหยว-

ฝู 
หู / ใหญ / มี / โชค 

419 背鸭子的男孩 Bèi yāzi dē 

nánhái 

เปย-ยา-จ-ึเตอ-

หนัน-ไห 

หลัง / เปด / ของ /

เด็กผูชาย 

420 自娱自乐 Zìyú zìlè จื้อ-อว๋ี-จื้อ-เลอ 
หาความสําราญ /

หาความสุข 

421 致命请柬 Zhìmìng qǐngjiǎn จื้อ-มิ่ง-ฉิง-เจี่ยน มฤตยู / บัตรเชิญ 

422 艋舺 Měngjiá เหมิ่ง-เจี๋ย เขตเหมิ่งเจี๋ย 

423 色，戒 Sè, jiè เซอ-เจี้ย ความใคร / ขอหาม 

424 芒种 Mángzhòng หมาง-จง ฤดูหมางจง 

425 花木兰 Huā Mùlán ฮวา-มู-หลาน ฮัวมูหลาน 

426 花腰新娘 Huāyāo xīnniáng ฮวา-เยา-ซิน-เหนียง 
ชนเผาฮวาเยา /

เจาสาว 
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ลําดับที ่ ชื่อภาพยนตรจีน 
คําอาน 

(พินอิน) 

คําอาน 

(ภาษาไทย) 

คําแปล 

(แบบถอดคํา) 

427 芳香之城 
Fāngxiāng zhī 

chéng 
ฟาง-เซียง-จือ-เฉิง 

กลิ่นหอม / แหง /

เมือง 

428 苏乞儿 Sūqǐ'ér ซู-ฉี่-เออร ยาจกซู 

429 苦茶香 Kǔ cháxiāng ขู-ฉา-เซียง ขม / ชา / กลิ่น 

430 英雄 Yīngxióng อิง-สง วีรบุรุษ 

431 英雄喋血 Yīngxióng diéxuè อิง-สง-เตี๋ย-เซวี่ย วีรบุรุษ / นองเลือด 

432 苹果 Píngguǒ ผิง-กั่ว ผิงกั่ว 

433 茉莉花开 Mòlìhuā kāi โม-ลี่-ฮวา-ไค ดอกมะลิ / บาน 

434 茶马古道： 

德拉姆 
Chámǎgǔdào: 

Délāmǔ 

ฉา-หมา-กู-เตา-เตอ-

ลา-หมู 

ถนนฉาหมากูเตา /

เตอลาหมู 

435 荒村公寓 
Huāng cūn 

gōngyù 
ฮวง-ชุน-กง-อว้ี ราง / ชนบท / หอพัก 

436 落叶归根 Luòyèguīgēn ลั่ว-เย-กุย-เกิน ใบไมรวงลงสูราก 

437 蓝学校 Lán xuéxiào หลาน-เสวีย-เสี้ยว สีน้ําเงิน / โรงเรียน 

438 蓝宇 Lán Yǔ หลาน-อว่ี หลานอวี่ 

439 蓝色大门 Lánsè dà mén 

หลาน-เซอ-ตา- 

เหมิน 

สีน้ําเงิน / ใหญ /

ประตู 

440 虎王归来 Hǔwáng guīlái หู-หวัง-กุย-ไหล เสือ / กลับมา 

441 蜀山传 Shǔshān zhuán สู-ซาน-จวน ซูซัน / ตํานาน 

442 蝴蝶 Húdié หู-เตี๋ย ผีเสื้อ 

443 血战到底 Xuèzhàn dàodǐ เซวี่ย-จาน-เตา-ตี่ 
เลือด / สงคราม / 

ในที่สุด 

444 血蝉 Xuè chán เซวี่ย-ฉาน เลือด / จักจั่น 

445 街角的小王子 Jiējiǎo dē 

xiǎowángzi 

เจีย-เจี่ยว-เตอ-

เสี่ยว-หวัง-จึ 

มุม / ของ / 

เจาชายนอย 

446 西干道 Xī gàndào ซี-กาน-เตา ตะวันตก / ถนน 

447 西柏坡 Xībǎipō ซี-ไป-โพ เมืองซีไปโพ 
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ลําดับที ่ ชื่อภาพยนตรจีน 
คําอาน 

(พินอิน) 

คําอาน 

(ภาษาไทย) 

คําแปล 

(แบบถอดคํา) 

448 西风烈 Xī fēng liè ซี-เฟง-เลี่ย 
ทิศตะวันตก / ลม /

รุนแรง 

449 见鬼 Jiàn guǐ เจี้ยน-กุย เห็น / ผี 

450 见鬼 2 Jiàn guǐ èr เจี้ยน-กุย-เออร เห็น / ผี / 2 

451 观音山 Guānyīnshān กวน-อิน-ซาน กวนอินซาน 

452 警察有约 Jǐngchá yǒu yuē จิ่ง-ฉา-โหยว-เยวีย 
ตํารวจ / มี / 

ขอตกลง 

453 让子弹飞 Ràng zidàn fēi ราง-จึ-ตาน-เฟย 
ปลอยให / กระสุน /

บิน 

454 证人 Zhèngrén เจิ้ง-เหริน พยาน 

455 诡丝 Guǐ sī กุย-ซือ ลึกลับ / เสนไหม 

456 谁说我不在乎 Shéi shuō wǒ bù 

zàihū 

เสย-ซัว-หวอ-ปู-

จาย-ฮู 

ใคร / พูดวา / ฉัน /

ไม / ใสใจ 

457 财神到 Cáishén dào ฉาย-เสิน-เตา 
เทพเจาแหงโชคลาภ 

/มาเยือน 

458 赛车传奇 Sàichē chuánqí ไส-เชอ-ฉวน-ฉี แขงรถ / ตํานาน 

459 赤壁 Chìbì ชื่อ-ป ชื่อป 

460 赤壁 - 决战天下 Chìbì - jué zhàn 

tiānxià 

ชื่อ-ป-เจวี๋ย-จาน-

เทียน-เซี่ย 

ชื่อป / ตัดสิน /

สงคราม / โลก 

461 走出西柏坡 Zǒuchū xībǎipō โจว-ชู-ซี-ไป-โพ 
เดิน / ออกจาก /

เมืองซีไปโพ 

462 走着瞧 Zǒuzheqiáo โจว-เจอะ-เฉียว คอยดูเถอะ 

463 赵氏孤儿 Zhàoshì gū'ér จาว-ซื่อ-ก-ูเออร 
ตระกูลเจา / 

เด็กกําพรา 

464 超级女生 Chāojí nǚshēng เชา-จี๋-หนวี่-เซิง ซุปเปอร / ผูหญิง 

465 跟踪 Gēnzōng เกิน-จง ติดตาม 

466 路程 Lùchéng ลู-เฉิง การเดินทาง 
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ลําดับที ่ ชื่อภาพยนตรจีน 
คําอาน 

(พินอิน) 

คําอาน 

(ภาษาไทย) 

คําแปล 

(แบบถอดคํา) 

467 辛亥革命 Xīnhài gémìng ซิน-ไฮ-เกอ-มิ่ง ซินไห / การปฏิวัติ 

468 达达 Dá Dá ตา-ตา ตาตา 

469 过界 Guò jiè กั้ว-เจี้ย ขาม / ขอบเขต 

470 这个假期特别长 
Zhègè jiàqī tèbié 

cháng 

เจอ-เกอ-เจี้ย-ชี-เทอ-

เปย-ฉาง 

นี้ / วันหยุด / 

เปนพิเศษ / ยาว 

471 追影 Zhuī yǐng จุย-อิ่ง ไลตาม / เงา 

472 透析 Tòu xī โทว-ซี 
ทะลุปรุโปรง /

วิเคราะห 

473 遥远星球的孩子 
Yáoyuǎn xīngqiú 

dē háizi 

เหยา-หยวน-ซิง-ฉิว-

เตอ-ไห-จึ 

ไกลโพน / ดวงดาว /

ของ / เด็ก 

474 那些年，我们 

一起追的女孩 

Nàxiēnián, 

wǒmēn yīqǐ zhuī 

dē nǚhái 

นา-เซีย-เหนียน-

หวอ-เมิน-อี-ฉี่-จุย-

เตอ-หนวี่-ไห 

ในปนั้น / พวกเรา /

ดวยกัน / ไลตาม / 

หญิงสาว 

475 采油日记 Cǎi yóu rìjì ฉาย-โหยว-รื่อ-จี้ 
เก็บ / น้ํามัน /บันทึก

ประจําวัน 

476 重来 Chónglái ฉง-ไหล อีกครั้ง 

477 金壁辉煌 Jīn bì huīhuáng จิน-ป-ฮุย-หวง ทอง / ผนัง /รุงโรจน 

478 金门新娘 Jīnmén xīnniáng 

จิน-เหมิน-ซิน-

เหนียง 

หมูเกาะจินเหมิน /

เจาสาว 

479 金陵十三钗 
Jīnlíng shísān 

chāi 
จิน-หลิง-สือ-ซาน-ไช 

เมืองจินหลิง / 13 / 

ปนปกผม 

480 金鸡 Jīn jī จิน-จี ทอง / ไก 

481 钢的琴：一个 

时代的挽歌 
Gāngdēqín: Yīgè 

shídài dē wǎngē 

กาง-เตอ-ฉิน-อ-ีเกอ-

สือ-ไต-เตอ-หวาน-

เกอ 

เปยโนเหล็ก / 1 /  

ยุคสมัย / ของ / 

เพลงอาลัย 

482 铁西区 Tiěxīqū เถี่ย-ซี-ชวี เขตเถี่ยซี 

483 锦衣卫 Jǐnyīwèi จิ่น-อี-เวย องครักษเสื้อแพร 



208 
 

 

ลําดับที ่ ชื่อภาพยนตรจีน 
คําอาน 

(พินอิน) 

คําอาน 

(ภาษาไทย) 

คําแปล 

(แบบถอดคํา) 

484 长江七号 
Chángjiāng qī 

hào 
ฉาง-เจียง-ชี-หาว 

ฉางเจียง / 7 / 

หมายเลข 

485 门徒 Méntú เหมิน-ถู ลูกบุญธรรม 

486 闪闪的红星  

孩子的天空 

Shǎnshǎn dē 

hóngxīng háizi 

dē tiānkōng 

สาน-สาน-เตอ-หง-

ซิง-ไห-จึ-เตอ-เทียน-

คง 

ระยิบระยับ / ของ /

ดาวแดง / เด็ก / ของ 

/ ทองฟา 

487 阳光天井 Yáng guāng 

tiānjǐng 
หยาง-กวง-เทียน-จิ่ง 

อาทิตย / แสง / 

ชองรับแสง 

488 阳阳 Yáng Yáng หยาง-หยาง หยางหยาง 

489 阿司匹林 Āsīpǐlín อา-ซือ-ผี่-หลิน ยาแอสไพริน 

490 阿妹的诺言 Ā Mèi dē nuòyán 

อา-เมย-เตอ-นั่ว- 

เหยียน 

อาเมย / ของ / 

คําสัญญา 

491 阿嫂 Ā sǎo อา-เสา อาซอ 

492 陈默和美婷 Chén Mò hé 

Měitíng 

เฉิน-โม-เหอ-เหมย-

ถิง 

เฉินโม / และ / 

เหมยถิง 

493 陶器人形 Táoqì rénxíng เถา-ชี่-เหริน-สิง 
เครื่องปนดินเผา /

ตุกตา 

494 隐婚男女 Yǐn hūn nán nǚ อิ่น-ฮุน-หนัน-หนวี ่
ปกปด / แตงงาน /

ผูชาย / ผูหญิง 

495 隐形的翅膀 Yǐnxíng dē 

chìbǎng 
อิ่น-สิง-เตอ-ชื่อ-ปาง 

หลบซอน / ของ / 

ปก 

496 集结号 Jíjiéhào จี๋-เจี๋ย-หาว การชุมนุม 

497 雪花那个飘 Xuěhuā nàgè piāo 

เสวี่ย-ฮวา-นา-เกอ-

เพียว 

เกล็ดหิมะ / อันนั้น /

ปลิว 

498 霍元甲 Huò Yuánjiǎ ฮั่ว-หยวน-เจี่ย ฮั่วหยวนเจี่ย 

499 青春期 Qīngchūnqī ชิง-ชุน-ชี วัยแรกรุน 

500 青红 Qīng Hóng ชิง-หง ชิงหง 
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ลําดับที ่ ชื่อภาพยนตรจีน 
คําอาน 

(พินอิน) 

คําอาน 

(ภาษาไทย) 

คําแปล 

(แบบถอดคํา) 

501 青花 Qīnghuā ชิง-ฮวา เครื่องลายคราม 

502 非常完美 Fēicháng wánměi 

เฟย-ฉาง-หวาน-

เหมย 
มาก / สมบูรณแบบ 

503 非诚勿扰 Fēichéngwùrǎo เฟย-เฉิง-อู-เหรา 
ไม / จริงใจ / อยา/

รบกวน 

504 面对生命 
Miànduì 

shēngmìng 
เมี่ยน-ตุย-เซิง-มิ่ง เผชิญ / ชีวิต 

505 韩城攻略 Hánchéng 

gōnglüè 
หาน-เฉิง-กง-เลวี่ย ฮั่นเฉิง / บุก 

506 颐和园 Yíhéyuán อี๋-เหอ-หยวน 
พระราชวังฤดูรอน 

อี๋เหอหยวน 

507 额吉 É jí เออ-จี๋ แม 

508 风云 2 Fēng Yún èr เฟง-อว๋ิน-เออร เฟง / อว๋ิน / 2 

509 风云决 Fēng Yún jué เฟง-อว๋ิน-เจวี๋ย 
เฟง / อว๋ิน / 

การตัดสิน 

510 风声 Fēngshēng เฟง-เซิง ขาวลือ 

511 飞侠小白龙 
Fēi xiá 

xiǎobáilóng 

เฟย-เสีย-เสี่ยว-ไป-

หลง 

บิน / จอมยุทธ /

มังกรขาว 

512 飞天 Fēitiān เฟย-เทียน ทะยานฟา 

513 飞鹰 Fēiyīng เฟย-อิง นกอินทรีย 

514 飞龙再生 Fēi lóng zàishēng เฟย-หลง-จาย-เซิง 
บิน / มังกร / 

การกลับมาใหม 

515 饺子 Jiǎozi เจี่ยว-จึ เกี๊ยว 

516 香港有个荷里活 Xiānggǎng yǒugè 

Hélǐhuó 

เซียง-กาง-โหยว-

เกอ-เหอ-หลี่-หัว 

ฮองกง / มี / 

ฮอลลีวูด 

517 马兰花 Mǎlánhuā หมา-หลาน-ฮวา ดอกหมาหลาน 

518 马背上的法庭 Mǎ bèi shàng dē 

fǎtíng 

หมา-เปย-ซาง-เตอ-

ฝา-ถิง 

มา / หลัง / บน / 

ของ / ศาล 
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ลําดับที ่ ชื่อภาพยนตรจีน 
คําอาน 

(พินอิน) 

คําอาน 

(ภาษาไทย) 

คําแปล 

(แบบถอดคํา) 

519 高考 1977 Gāokǎo yījiǔqīqī เกา-เขา-อี-จิ่ว-ชี-ชี 

การสอบเขา

มหาวิทยาลัย / 

1977 

520 鬼眼刑警 Guǐ yǎn xíngjǐng  กุย-เหยี่ยน-สิง-จิ่ง 
ผี / ตา / 

ตํารวจอาชญากรรม 

521 魔比斯环 Móbǐsīhuán โหมว-ป-ซือ-หวน วงแหวนเมอบิอุส 

522 鸡排英雄 Jīpái yīngxióng จี-ผาย-อิง-สง สเต็กไก / วีรบุรุษ 

523 鸡犬不宁 Jīquǎnbùníng จี-ฉวน-ปู-หนิง 
ไก / สุนัข / ไม / 

สงบสุข 

524 鸿门宴 Hóngmén yàn หง-เหมิน-เยี่ยน หงเหมิน / งานเลี้ยง 

525 麋鹿王 Mílùwáng หมี-ลู-หวัง หมีลูหวัง 

526 麦兜故事 Màidōu gùshì มาย-โตว-กู-ซื่อ แมคดัล / นิทาน 

527 麦田 Màitián มาย-เถียน ทุงขาวสาลี 

528 黑白战场 Hēi bái 

zhànchǎng 
เฮย-ไป-จาน-ฉาง ดํา / ขาว / สนามรบ 

529 黑眼圈 Hēi yǎnquān เฮย-เหยี่ยน-ชวน ดํา / ขอบตา 

530 黑社会 Hēi shèhuì เฮย-เซอ-ฮุย มืด / สังคม 

531 龙凤店 Lóng fèng diàn หลง-เฟง-เตี้ยน มังกร / หงส / ราน 

532 龙凤斗 Lóng fèng dòu หลง-เฟง-โตว มังกร / หงส / ปะทะ 

533 龙刀奇缘 Lóng dāo qíyuán หลง-เตา-ฉี-หยวน มังกร / มีด / วาสนา 

534 龙虎门 Lónghǔmén หลง-หู-เหมิน หลงหูเหมิน 

535 龙门飞甲 Lóngmén fēi jiǎ หลง-เหมิน-เฟย-เจี่ย 
โรงแรมหลงเหมิน / 

บิน / ชุดเกราะ 
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ชื่อ – สกุล   

ที่อยู 

  

ประวัติการศึกษา 

     พ.ศ. 2548 

     พ.ศ. 2551                       
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โรงเรียนมัธยมวัดสิงห 

ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร สาขาภาษาจีน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ 

  

 

 

 

 


