
 

 
Independent Study Title Humor in Lan Na Jokes: A Linguistic Study 

 

Author   Mr. Chalermchai   Parasuk   

 

Degree    Master of Arts (English) 

 

Independent Study Advisory Committee  

    Dr. Peter Freeouf    Chairperson 

    Assoc. Prof. Dr. Saranya  Savetamalya Member 

    Asst. Prof. Hataiwan  Chaiyakul  Member 

 

Abstract 
 

 The objective of this research is to examine the humor in Lan Na jokes by 

using linguistic approach.  There are four principal theories of linguistic humor used 

for analysis these are Raskin’s Script-based Semantic theories, Attardo’s General 

Theory of Verbal Humor, Grice’s Theory of Conversational Implicature, and Pun 

Theories   The author has selected 12 Lan Na jokes out of 740 Lan Na jests which 

were collected in the Appendix Chapter of Hatawan Chaiyakul’s M.A. thesis.  The 

author has categorized the anecdotal jokes into 3 categories according to the 

analytical theory; and each category consists of 4 anecdotal jokes. 

 

 For the research, Lan Na jokes have been analyzed by using the Script 

Opposition (SO) in terms of their humorous text.  The SO will violate the Logical 

Mechanism (LM) in the listener/ reader’s mind.  Hence, the joke’s audience will 

reinterpret the received message from normal interpretation (BF mode) to humorous 

interpretation (NBF mode). As a result, humor is occurred.  Most SO in Lan Na jokes 

is relevant to basic human needs such as sex/ no-sex, life/ death, smart/ stupid, and 

normal/ abnormal.   

 



 
 
 

 
 

 Flouting Grice’s maxims is another pragmatic approach that has been used to 

create humorous text in Lan Na jokes.  The violation of the four maxims, maxim of 

quantity, maxim of quality, maxim of relation, and maxim of manner, makes the 

listener/ reader interprets the received message as a joke, not a true event.  

Furthermore, the research has found that the violation of the maxim of quality has 

been used most among the four maxims for creating the humorous text in jokes.  The 

character in the joke violates this maxim by not telling the truth in order to acquire 

the thing that he/she requires, for example, in the anecdotal jokes “The merchant 

asking for the manager” and “Egg white and yolk”. 

  

Besides the above mentioned linguistic devices, puns are another device that 

used as a tool to create humorous text.  The Thai language is full of homonyms and 

homophonous words.  Thai people often use homophones to have fun with each 

other.  For instance, in the anecdotal joke “Cooking on the way”, the joke uses the 

homophone word of “kon” which has two meanings if it performs different function 

in sentences, as in the humorous text of the joke. If this word occurs as a noun it 

means “human” but if it functions as a verb it means “to mingle.”  Not only 

homonyms and homophonous puns are used as a humorous text in joke, another type 

of pun “Spoonerism” is often used as humorous text in the joke, for instance, in jokes 

“Hot Tempered Mother”. 

 

Apart from entertainment purpose, Lan Na jokes are also used as a tool for 

controlling the behavior of society’s members, especially the ones who obtain high 

social status such as Buddhist monks, and community leaders.  If those occupying 

high social status people engage in inappropriate behavior, their mischievous 

behaviors may be ridiculed as in jokes.  Consequently, Lan Na jokes are not only an 

invented story for entertainment, but also have the function of social management.   
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บทคัดยอ 
 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาความตลกในเชิงภาษาศาสตรของนิทานตลก

พื้นบานลานนาหรือท่ีเรียกเปนภาษาถ่ินลานนาวา ‘เจี้ยกอม’ การวิจัยคร้ังนี้ไดใชทฤษฎีความตลก
ในทางภาษาศาสตร 4 ทฤษฎีเปนกรอบของการวิจัยคือ ทฤษฎี “สคริพเบสซีเมติก”ของรัสกิน 
ทฤษฎีเยนเนอรัลเทียวรีออฟเวอรเบลฮิวเมอรของอัททาโด ทฤษฎี “หลักความรวมมือ” ของ พอล 
ไกรซ และทฤษฎี  “การเลนคํา”  โดยผูวิจัยไดคัดเลือกนิทานตลกพื้นบานลานนาจํานวน 12 เร่ือง
จากนิทานขําขันลานนาจํานวน 740 เร่ืองท่ีรวบรวมไวในภาคผนวกในวิทยานิพนธเร่ือง “การสราง
มุขตลกในนิทานขําขันลานนา” ของนางสาวหทัยวรรณ ไชยะกุล  ผูวิจัยไดแบงนิทานตลกพื้นบาน
ลานนาท่ีเปนตัวอยางในการวิจัย จํานวน 12 เร่ืองออกเปน 3 ชุด ชุดละ 4 เร่ือง โดยแบงตามทฤษฎี
ท้ังสามท่ีใชเปนกรอบของการวิจัย 
  
 ผลของการวิจัยแสดงใหเห็นวา นิทานตลกพื้นบานลานนาใชความแตกตางของตัวบท 
(Script Opposition) เปนเนื้อหาของความตลกในนิทาน โดยความแตกตางของตัวบทจะทําใหผูอาน
เกิดความรูสึกขัดแยงตอระบบความคิดแบบตรรก (Logical Mechanism) ซ่ึงจะทําใหผูอานตีความ
สารท่ีไดรับเปนขอความเชิงตลก (Non-Bonafide mode) แทนการตีความแบบปรกติ (Bonafide 



 
 
 

 
 

mode) ความแตกตางของตัวบทท่ีปรากฏอยูในนิทานตลกพื้นบานลานนามักจะเปนตัวบทท่ีเปน
เร่ืองท่ีเกี่ยวกับธรรมชาติ หรือ ความตองการพื้นฐานของมนุษย เชน เร่ีองทางเพศ, การมีชีวิตอยูกับ
ความตาย, ความฉลาดกับความโง, ความเปนปรกติกับส่ิงผิดปรกติ เปนตน 
 
 การละเมิดหลักการสนทนา หรือ หลักความรวมมือเสนอโดย พอล ไกรซ เปนอีกส่ิงหนึ่ง
ซ่ึงนิทานตลกพื้นบานลานนานํามาใชเปนเนื้อหาความตลกในนิทาน  การละเมิดหลักการสนทนา
ท้ังส่ีอันไดแก การกลาวขอความท่ีมีปริมาณเหมาะสม  การกลาวขอความจริงและตรงกับเจตนา  
การกลาวขอความท่ีมีความสัมพันธตรงกับเนื้อหาท่ีตองการกลาว และการกลาวขอความท่ีไม
กํากวม นั้นทําใหผูไดรับสารตีความสารท่ีไดรับในรูปของของขอความเชิงตลกแทนการตีความ
แบบปรกติ  จากการวิจัยพบวาการละเมิดหลักการสนทนาในเร่ืองการกลาวขอความจริงและตรงกับ
เจตนาถูกตัวละครในนิทานตลกพื้นบานลานนาละเมิดมากท่ีสุด  โดยตัวละครจะกลาวขอความเท็จ
เพื่อใหตนเองไดรับในส่ิงท่ีตองการ ดังนิทานตลกตัวอยางเร่ือง “พอคาไหถามหาผูจัดการ” และ
เร่ือง “มอนขาว-มอนแดง”  
  
 นอกจากทฤษฎีท้ังสองดังกลาวขางตนแลวการเลนคําเปนอีกทฤษฎีหนึ่งท่ีใชสรางความ
ตลกในนิทานตลกพื้นบานลานนา  เนื่องดวยภาษาไทยมีคําพองเสียงจํานวนมากทําใหผูสงสาร
สามารถใชคําพองเสียงเหลานั้นทําใหเกิดความตลก อาทิเชนในนิทานตลกคัวอยางเร่ือง “พอคาลัก
ผักกาดแกงกลางทาง” นิทานอาศัยคําพองเสียง “คน” มาเปนส่ิงท่ีทําใหเกิดความตลกในนิทาน 
นอกจากคําพองเสียงและรูปแลว การใชการผวนคําก็เปนอีกกลวิธีหนึ่งท่ีนิยมใชในการสรางความ
ตลกในนิทานตลกพื้นบานลานนา อยางเชนนิทาน “แมสวกลํ้า” เปนตน 
 
 การวิจัยยังคนพบวานิทานตลกพื้นบานลานนานอกจากเปนส่ิงท่ีประดิษฐข้ึนมาเพื่อสราง
ความบันเทิงแลวยังถูกนํามาใชเปนเคร่ืองมือในการควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกในสังคม
โดยเฉพาะผูมีสถานะทางสังคมที่สูง เชน พระภิกษุ หรือ ผูนําชุมชน ใหมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม  
มิฉะนั้นอาจถูกนําพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมนั้นมาลอเลียนได  ดังนั้นนิทานตลกพื้นบานลานนาจึง
มิใชส่ิงท่ีทําใหเกิดความบันเทิงเพียงอยางเดียวแตยังเปนส่ิงท่ีชวยใหสังคมลานนามีความสงบสุขอีก
ดวย 
 

 
 


