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บทบรรณาธิการ

ในทามกลางวิกฤตการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

มนุษยชาติทุกภาคสวนบนโลกใบนี้ตองปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม (New Normal) เพื่อ

ใหตนเองและคนในครอบครัวรอดพนจากการติดเชื้อไวรัสมรณะนี้ ควบคูไปกับการ

คิดคนกลวิธีการประกอบกิจกรรมการทํางานใหมีความเหมาะสม ปลอดภัยและทรง

ประสิทธิภาพสูงสุดตอการประกอบอาชีพในสภาวการณปจจุบัน

แมวาวิกฤตโรครายอันแสนจะนาหว่ันเกรงน้ียังไมมีทีทาวาจะคล่ีคลายไป

ในทางที่ดีขึ้นในเร็ววัน แตดวยความเจริญทางดานการแพทยวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ก็ทําใหหมูมวลมนุษยชาติมีกําลังใจรอคอยแสงสวางทีจ่ะมีขึ้น ณ ปลาย

อุโมงคแหงความหวัง และ “ฟาเหนือ” ก็จะยังคงยืนหยัดอยูเคียงขางทุกทานใหมี

กําลังใจตอสูกับวิกฤตในครั้งนี้อยางถึงที่สุด

กลาวสําหรับเน้ือหาสาระใน “ฟาเหนือ” ฉบับนี้ เราไดไดรับเกียรติจากนัก

วชิาการ นกัคดิ นกัเขยีนผูมคีวามเชีย่วชาญทางวชิาการดาน ภาษาและภาษาศาสตร 

มานุษยวิทยา สังคมวิทยา ภูมิปญญา และวรรณกรรม ไดกรุณาสงผลงานมารวมตีพิมพ

จํานวน 6 ผลงาน ไดแก บทความวิจัยเร่ือง “ดนตรีในวัฒนธรรมไทยอง จังหวัด

เชยีงราย” ทีผู่วจิยัมุงศึกษาดนตรีในวัฒนธรรมของชาวไทยองในจังหวดัเชยีงราย โดย

ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ มีการลงพื้นที่ภาคสนาม ศึกษา สัมภาษณ ผูเกี่ยวของ

และใชการวิเคราะหบริบทของดนตรีตามหลักการแบบดนตรีชาติพันธุ วิทยา

สวนบทความวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่สงผลตอความเขาใจในการสื่อสารระหวาง

วัฒนธรรมของนักศึกษาจีนและชุมชนบริเวณโดยรอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย” นั้นไดแสดงใหเราเห็นปจจัยท่ีสงผลตอความเขาใจในการส่ือสาร
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ระหวางวัฒนธรรมของนักศึกษาจีนและชุมชนบริเวณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  

ทั้งน้ีก็เพื่อจะไดเปนแนวทางในการพัฒนากระบวนการส่ือสารและการทําความ

เขาใจในการส่ือสารระหวางวัฒนธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ตอไปในอนาคต

อีกเรื่องหนึ่งที่ใชพื้นที่ในการศึกษาเชนเดียวกันคือ “การศึกษาสภาพปญหา

การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาญ่ีปุน ณ ประเทศญ่ีปุนของนักศึกษาสาขาวิชา

ภาษาญ่ีปุน คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย” ผูวิจัยไดศึกษา

สภาพปญหาดานภาษาในการส่ือสารและทักษะดานการปฏิบตังิานของนักศกึษา

ไทยท่ีไปฝกประสบการณ ณ ประเทศญ่ีปุน ทัง้นีเ้พือ่นาํผลการศึกษาไปเปนแนวทาง

ในการพัฒนา ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรภาษาญี่ปุนตอไป

นอกจากนั้นยังมีบทความท่ีนาติดตามอีกเรื่องหนึ่งคือ “กลวิธีการพูด

โนมนาวใจของเมนเทอรในรายการ The Face Thailand” ที่มุงศึกษาวิเคราะห

รปูแบบการพูดโนมนาวใจของเมนเทอรในรายการ The Face Thailand นบัเปนการ

เปดมิติการศึกษาเกี่ยวกับกลวิธีการใชภาษา โดยเฉพาะดานการพูดใหผูสนใจได

ติดตามศึกษาหาความรูไดอีกดวย

สวนบทความวิจัยเรื่องสุดทายในฉบับน้ีคือ “สํารวจสถานภาพรูปแบบการ

สอนอานวรรณคดีไทยจากงานวิจัย ระหวางป พ.ศ.2547 – 2561” นับเปนการศึกษา

ทีแ่สดงใหเหน็ถงึสภาพและรปูแบบการจดัการเรยีนการสอนวรรณคดใีนยคุปจจบุนั 

ทีผู่วจิยัศกึษาจากวิทยานพินธระดบับณัฑติศกึษา ทาํใหทราบไดวารูปแบบการสอน

การอานวรรณคดีนั้นมีรูปแบบและพัฒนาการไปอยาไงไรบาง 

 ปดทายขบวนดวยบทความปริทัศนหนังสือ “พุทธศักราชอัสดงกับทรงจํา

ของทรงจําของแมวกุหลาบดํา: ความเหมือนในความตางกับนวนิยายระดับโลก 
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“หนึ่งรอยปแหงความโดดเด่ียว”” ที่นําเสนอมุมมองในการวิเคราะหวิจารณ

วรรณกรรมไดอยางแหลมคม ควรคาแกการอานเพือ่วนิจิวจิกัษและวจิารณเปนอยางยิง่

 

 ดวยจิตคารวะ

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปฏิพันธ  อุทนานุกูล

 บรรณานธิการวารสารฟาเหนือ
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ดนตรีในวัฒนธรรมไทยอง จังหวัดเชียงราย1

Music of Tai-Yong Cultural in Chiang Rai

องอาจ อินทนิเวศ

Ong-art Inthaniwet
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inthaniwet@gmail.com 

บทคัดยอ 

ไทยอง เปนชื่อเรียกกลุมคนที่มีถิ่นฐานดั้งเดิมอยูที่เมืองยอง ตั้งอยูทาง

ตะวันออกของรัฐฉาน  เชนเดียวกันกับคนไทลื้อ อพยพเขามาในพื้นทีภ่าคเหนือ

ของประเทศไทยราวสมัยพระเจากาวิละ (พ.ศ. 2285-2358) ในจังหวัดเชียงราย

พบชาวไทยองตั้งถิ่นฐานบริเวณตําบลจันจวา อําเภอแมจัน การศึกษาครั้งนี้มี

วตัถุประสงคเพ่ือศึกษาดนตรีในวัฒนธรรมของชาวไทยองในจังหวัดเชียงราย 

ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ มีการลงภาคสนาม ศึกษา สัมภาษณ ผูเกี่ยวของ

ในพื้นท่ี และใช การวิเคราะหบริบทของดนตรีตามหลักการแบบดนตรี

ชาติพันธุวิทยา ผลการศึกษาพบวา คนไทยองมีการรวมกลุมดําเนินกิจกรรม

1 บทความน้ีเรียบเรียงจากงานวิจัยเร่ือง “องคความรู จิตสํานึกรักษ และการบวนการสืบทอดภูมิปญญา
ดานดนตรีของกลุมชาติพันธุในจังหวัดเชียงราย” ไดรับทุนสนับสนุน จาก กรมสงเสริมวัฒนธรรม ประจํา
ปงบประมาณ 2559
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ประเพณีทางวัฒนธรรมมาอยางตอเนือ่ง โดยใชดนตรีเขามาเปนสือ่กลางในการ

เช่ือมความสัมพนัธของคนในแตละชมุชนเพ่ือดาํเนนิกจิกรรมทางวัฒนธรรม ดนตรี

ที่พบในวัฒนธรรมไทยองมีลักษณะวัฒนธรรมรวม ไดแก วงกลองหลวง และวง
กลองส้ิงหมอง เปนวงดนตรีทีใ่ชบรรเลงประกอบการเดินขบวนแหในงานประเพณี
ทางพระพุทธศาสนา และใชบรรเลงประกอบกิจกรรมประเพณีการแขงขันทาง
ภูมิปญญาประจําป การประกวดตีกลองหลวง มีเกณฑการประกวดเพ่ือวัด
คาความดังของเสียงกลอง ซึ่งถือเปนภูมิปญญาของเคร่ืองดนตรีที่ตอง
อาศัยภูมิความรูทุกขั้นตอนการผลิตตั้งแตการควานรูภายในกลองหลวงท่ีมีรูปแบบ
เฉพาะของชาง การหุมหนังหนากลองที่ทําจากหนังวัว การ “ติดจา” ดวย
ขาวเหนียว หรือกลวยกวน ตามแตสูตรของแตละบาน หรือพื้นที่ อยางไรก็ตาม 
ทัง้วงกลองหลวง และวงกลองส้ิงหมอง ตางมบีทบาทสําคญัในวัฒนธรรมประเพณี
ประจําป หรือพิธีที่เกี่ยวของทางพระพุทธศาสนาที่สืบทอดกันมาแตอดีต ชวย
ความสามัคคีกลมเกลียวกันของแตละชุมชนใหมากยิ่งขึ้น

คําสําคัญ : ไทยอง  วัฒนธรรม  พื้นบานลานนา  ดนตรีชาติพันธุวิทยา  เชียงราย 
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Abstract
Tai-Yong is the name of the people who settled in Yong city 

on the east of Shan State. They migrated to the northern region of 
Thailand around the reign of King Kawila. (B.E. 2285-2358). Lamphun 
province is the main city from dispersing to other areas. In Chiang Rai, 
Tai Yong people found at Chancha Sub-district, Mae Chan District. 
This study aimed to study music of Tai-Yong cultural in Chiang Rai. 
With qualitative research by using the process of studying in Ethno-
musicology. There was fieldwork, studies, interviews with local 
stakeholders. And to analyze the context of music according to the 
Ethnomusicology.

This study found that; Tai-Yong has organized cultural 
activities. Tai-Yong has used music for connecting the relationships 
in each community to carry. For example; Klong Luang band, (ancient big 
drum) and Klong shing maung band (ancient long drum). There are 
the bands used to performing parades in Buddhist traditions. And 
use the instrumental in the annual traditional wisdom competition 
event. The Klong Luang Competition is a contest criterion to measure 
the loudness of the drums. There are regarded as the wisdom of 
musical instruments. people must to knowledge in every process. 
From hole drilling within the drum, which has a specific style of the 
mechanic. Closing the top of the skin made of cowhide, “sticking 
the serum” with sticky rice or bananas, according to the recipes of 
each community. This is an important trick that each house will 
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have its own recipe. Both Klong Luang band and Klong shing maung 
band have important roles in the culture of the Tai-Yong. Because 
Its inviting people to meet in the annual tradition or ceremonies. 
There is a tradition that has been passed down since ancient times. 
It is a tradition that Thai people in each village will meet organize 
activities. to create greater unity and harmony in each community.

Keywords : Tai-Yong, Culture, Lanna Folk, Ethnomusicology, Chiang Rai
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บทนํา
“ไทยอง” บางออกเสียง “ไตยอง” เปนกลุมชาติพันธุตระกูลไท (Tai) 

ทีใ่ชภาษาในการสือ่สารระหวางกนัทีเ่ปนกลุมภาษาหลกัของคนสวนใหญของ
ประเทศไทย รวมกับกลุมภาษาตระกูลไตชนิดอื่น ๆ  เชน ไทใหญ ไทลื้อ ไทดํา ไทเขิน 
ไทยวน (ไทยเหนอื) ไทหยา ไทยกลาง ไทยใต ไทลาวอสีาน เปนตน ดงันัน้จงึพบเหน็
ไดวาในการจัดประเพณีทางวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุตระกูลไต นั้น จึงมีพี่
นองชาวไทจากหลาย ๆ กลุมเขารวมประเพณีกันอยางกลมกลืน โดยเฉพาะกลุม
ชาติพันธุไทยอง กับกลุมชาติพันธุไทลื้อที่มีความละมายคลายคลึงกัน ดวยความมี
รากฐานทางวัฒนธรรมท่ีมาจากพ้ืนท่ีเดียวกันมาแตอดีต คนยองมีถิ่นฐานอยูที่
เมืองยอง ซึ่งมีสถานะเปนเมืองหน่ึงอยูทางตะวันออกของรัฐฉาน เชนเดียวกัน
กับคนลื้อ สวนในประเทศไทย พบวา คนไทยองไดอพยพเขามาในพื้นท่ีภาค
เหนือของประเทศไทยราวสมัยพระเจากาวิละ (พ.ศ. 2285-2358) โดยกลุมไทย
องไดตัง้รกรากทีเ่มอืงลาํพนูเปนหลกั จากนัน้จงึแยกยายกนัไปตัง้หมูบานยงัพ้ืนที่
จังหวัดอื่น ๆ ตอไป 

ในจังหวัดเชียงราย คนไทยองกลุมดั้งเดิมท่ีอพยพเขามาต้ังรกรากสวน
ใหญกระจดักระจายอยูแถบอาํเภอแมจนั บรเิวณบานปาบงหลวง หมู 3 บานแมคาํ
ฝงหม่ิน หมู 9 บานสันหลวง หมู 10 บานสันทางหลวง หมู 12 ของตําบลจันจวา 
อําเภอแมจัน ซึ่งเปนเสนทางกอนเขาสูอําเภอเชียงแสน คนไทยองมีการรวมกลุม
ดาํเนนิกจิกรรมทางวัฒนธรรมมาอยางตอเน่ือง ดวยความรวมมอืรวมใจของคนใน
ชุมชนจนเกิดเปนพลังทางวัฒนธรรมท่ีเกิดข้ึนอยางเขมแข็ง โดยปจจุบันชุมชน
ไทยอง บานสันทางหลวง และหมูบานใกลเคียง ถอืเปนจดุทองเท่ียวเพ่ือศึกษา
วฒันธรรมไทยองในจังหวัดเชียงราย เชน วฒันธรรมภูมปิญญา อาหาร การดําเนิน
วิถีชีวิต ประเพณี ความเชื่อ การแตงกาย ศิลปหัตถกรรม และโดยเฉพาะดนตรีที่
ถูกนํามาใชในกิจกรรมทางวัฒนธรรมของคนยอง ที่มีความโดดเดนแสดงถึงการ
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เปนศนูยกลางทางวัฒนธรรมของกลุมคนไทยองไดอยางลุมลกึ (สงัเวยีน ปรารมภ, 
สัมภาษณ, 28 มีนาคม 2560)

ภาพที่ 1 ที่ตั้งชุมชนไทยอง ตําบลจันจวาใต อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย

ที่มา : http://www.chiangraifocus.com/2010/aumpher.php?aid=9

วัตถุประสงค
เพือ่ศกึษาดนตรใีนวฒันธรรมของกลุมชาตพินัธุไทยองในจงัหวดัเชยีงราย
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ระเบียบวิธีวิจัย
ดวยเน้ือหาของบทความน้ีเปนสวนหนึง่ของงานวิจยั ดงันัน้การนําระเบียบ

วิธีวิจัยมาใช จึงมีความสัมพันธกับการศึกษาในสวนของกลุมชาติพันธุอื่น ๆ โดย
ในสวนของการศึกษาดนตรีในวัฒนธรรมไทยองนั้น ไดกําหนดระเบียบวิธีวิจัยไว 
ดังน้ี

การกําหนดพ้ืนท่ีศึกษา ดวยการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาถึงดนตรีใน
วฒันธรรมทีป่รากฏในพืน้ทีจ่งัหวดัเชยีงราย โดยการสาํรวจขอมลูเบือ้งตนพบวา 
ชุมชนของคนไทยองท่ีถือเปนศูนยกลางทางวัฒนธรรมมีการนําองคความรูของ
ไทยองมาใชกันอยางชัดเจนอยูในตําบลจันจวา อําเภอแมจัน จึงใชวิธีการกําหนด
พื้นที่ศึกษาแบบเจาะจง โดยกําหนดพ้ืนที่ศึกษาชุมชนตาง ๆ ในตําบลจันจวา 
ไดแก ชุมชนบานปาบงหลวง หมู 3 ชุมชนบานแมคําฝงหมิ่น หมู 9 ชุมชนบาน
สนัหลวง หมู 10 ชมุชนบานสนัทางหลวง หมู 12 ของตําบลจนัจวา อาํเภอแมจนั 
จังหวัดเชียงราย

การเก็บขอมลู ผูวจิยัไดแบงการเก็บขอมลูออกเปน สองสวนไดแก ขอมลู
เอกสาร และขอมูลจากการลงพื้นท่ีภาคสนามจริง โดยในสวนการลงพื้นที่ภาค
สนามนี้ มีการสรางเครื่องมือในการเก็บขอมูล ไดแก แนวสัมภาษณสําหรับใชใน
กระบวนการเก็บขอมูลภาคสนาม ดวยการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ 
นอกจากนี้ผูวิจัยไดลงเก็บขอมูลภาคสนามโดยการมีสวนรวมในกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมของชุมชน

การวิเคราะหขอมูล เปนการนําขอมูลที่ไดทั้งจากขอมูลเอกสาร และ
ขอมลูภาคสนามท่ีได มาวิเคราะหรวมกัน จากน้ันมกีารตรวจสอบขอมลูจากชมุชน
อีกคร้ังเพื่อยืนยันขอมูลกอนนําเสนอ 
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ผลการศึกษา
ดนตรีในวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุไทยอง จังหวัดเชียงราย

จากการลงพื้นที่เก็บขอมูล วัฒนธรรมดนตรีของไทยอง พบวา ดนตรี
ของชาวไทยองมีลักษณะเปนวัฒนธรรมรวมซ่ึงพบเห็นไดในกลุมชาติพันธุ
ตระกูลไต ทางภาคเหนือ ทั้งน้ีในสวนของดนตรีในวัฒนธรรมชาวไทยองมีการนํา
ดนตรีมาใชควบคูไปกับงานวัฒนธรรม ประเพณีประจําปอยางตอเน่ือง โดยมีการ
จัดรวมกลุมเครื่องดนตรีบรรเลงรวมกันเปนวงดนตรี ใชแสดงในงานประเพณี
วัฒนธรรมของชาวไทยอง สามารถแบงออกได 2 ประเภท ไดแก วงกลองหลวง
และวงกลองส้ิงหมอง

วงกลองหลวงไทยอง
วงกลองหลวงไทยอง เปนวงดนตรีที่มีการนําเครื่องดนตรีตระกูลเครื่องหนัง

(Membranophone) ประเภทกลองหนาเดียว และกลองสองหนา รวมทั้งเครื่อง
ดนตรีตระกูลเครื่องเคาะ (Idiophone) ประเภทโลหะ เขามาบรรเลงรวมกัน ใน
ลกัษณะการบรรเลงจังหวะทาํนองตาง ๆ  ไดแก จงัหวะสาํหรบัการฟอน (Rhythm 
of a Folk Dance) จังหวะแหครัวตาน (Rhythm for Traditional Parade) 
และจังหวะแหทั่วไป (Rhythm for Generals) มีเครื่องดนตรีที่รวมบรรเลงในวง 
ไดแก กลองหลวง 1 ใบ กลองตะหลดปด 1 ใบ ฉาบ 1 คู ฆอง 3 ใบ (ขนาดใหญ 
กลาง เล็ก) โดยมีกลองหลวง เปนเคร่ืองดนตรีที่เปนสัญลักษณของวง ทั้งนี้ดวย
กลองหลวงเปนเครื่องดนตรีขนาดใหญ จึงนิยมวางอยูบนรถลาก หรือเกวียน 

โดยปกติแลว บทบาทของกลองหลวงในวัฒนธรรมไทยอง นิยมที่จะนํา
มาใชตีเพื่อการประกวดคุณภาพของเสียงที่เกิดจากการตี โดยวัดกันที่ความดัง
กังวานของกลองแตละใบ งานประเพณีนี้จะจัดขึ้นเปนประจําปทุกปในชวงเวลา



วารสารฟาเหนือ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   13

กอนวันสงกรานตหรือตนเดือนเมษายน ในการประกวดนั้นแตละชุมชนจะนํา
กลองหลวงของตนเขามารวมการตีเพือ่ประกวดเสียงของกลองหลวงกันอยางสนุกสนาน 
ทัง้นีก้ารตกีลองหลวง ใหไดคณุภาพเสยีงทีด่งักงัวานเปนท่ียอมรบัในการประกวดนัน้ 
ถือเปนเทคนิคลับเฉพาะของแตละชุมชนเขาประกวดจะคิดคนสรางสรรคมาใช 
อยางไรกต็ามเปนทีท่ราบกนัโดยทัว่ไปในกลุมนกัดนตรไีทยองวา “การตดิจากลอง” 
เปนกระบวนการเพ่ิมประสิทธภิาพของหนังหนากลองใหมมีวลของเน้ือหนังมาก
ยิ่งข้ึน ซึ่งจะสงผลตอเสียงท่ีหนา และกังวานมากย่ิงข้ึน สวนผสมของจากลอง 
เชน ขาวเหนียว หรือขาวแปง กลวย ขี้เถา เปนตน เมื่อผสมกันไดตามอัตราสวน
ที่กําหนด (สูตรลับ) จากนั้นทาลงบนพื้นหนากลองกอนการแสดง ตีแลวเสียงดัง
กงัวานไพเราะ นอกจากน้ีการตีดวยมือทีพ่นัดวยผาดิบ ทีม่ลีกัษณะการพันฝามอื
เปนรปูกรวยแหลม เปนเทคนิคการพันผาอยางหน่ึงทีช่มุชนตางหารูปแบบการ
พันผาอออกมาใหผูตีสามารถตีกลองใหไดเสียงตามที่ตองการ ซึ่งทั้งสองสวนนี้
ถือเปนความลับของแตละชุมชนที่คิดคนสรางสรรค
นํามาประกวดกันอยางสนุกสนาน 

นอกจาก บทบาทในการนํามาตีเขาประกวดเพื่อวัดคุณภาพของเสียง 
และความดังแลว การบรรเลงรวมเปนวงกลองหลวง ถือเปนบทบาทสําคัญตอเนื่อง
กอนและหลังจากการประกวด โดยมีบทบาทในการบรรเลงประกอบการเดิน
ขบวนแห ขาวของเครื่องใชเพื่อนําไปทําบุญในวัด และหลังเสร็จส้ินการประกวด 
โดยการบรรเลงประกอบการเดินขบวนแห กลองหลวงตองต้ังวางอยูบนรถลาก
หรือเกวียนเพ่ือใหสามารถเคล่ือนยายไดสะดวก สําหรับการตีกลองหลวงนั้น 
ผูที่มีหนาที่ตีกลองจะตองข้ึนไปยืนบนรถลาก แลวครอมตัวลงมาเพ่ือตีประกอบ
จังหวะกับเครื่องดนตรีรวมในวงอยางมีจังหวะ
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ภาพที่ 2 การขึ้นครอมบนรถลากเพ่ือตีกลองหลวง

ที่มา : องอาจ อินทนิเวศ

รูปแบบการจัดวางเครื่องดนตรีในวงกลองหลวงไทยองนิยมตั้งกลอง
หลวงไวหลังสุด สวนฉาบ โหมงไวขางใดขางหน่ึง และกลองตะหลดปดไวดาน
ตรงขามกับกลุมเคร่ืองดนตรีฉาบ โหมง ทั้งนี้โดยปกติแลวไมกําหนดรูปแบบ
การตําแหนงเครื่องดนตรี อาจมีการสลับตําแหนงไดในลักษณะยืนเปนกลุมเครื่อง
ดนตรี ซึง่สามารถมองเห็นและไดยนิเสียงเคร่ืองดนตรีซึง่กนัและกันไดสะดวก แต
ทีส่าํคัญ คอื กลองหลวงตองอยูกลาง และตองใหผูชมสามารถมองเหน็หนากลอง 
และลีลาทาทางการตีกลองหลวงไดอยางชัดเจน 

วงกลองสิ้งหมอง ไทยอง
วงกลองส้ิงหมอง เปนวงดนตรีที่พบวาถูกนํามาใชบรรเลงประกอบใน

งานประเพณี วฒันธรรมของผูคนท้ังในวัฒนธรรมคนไทยอง และวัฒนธรรมกลุม
คนไทในภาคเหนือหลาย ๆ กลุม ทั้งนี้คําวา “สิ้งหมอง” เปนชื่อเรียกตามเสียงที่
เกดิจากการตีกลอง มเีครือ่งดนตรบีรรเลงรวมในวง ไดแก กลองสิง้หมอง 3-5 ใบ 
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กลองตัด 1 ใบ ฉาบ 2 คู (ขนาดใหญ เล็ก) ฆอง 3 ลูก (ขนาดใหญ กลาง เล็ก)
วงกลองสิ้งหมอง เปนวงที่ใชประกอบการขบวนแหฟอนรํานงานประเพณี

ทางวัฒนธรรม การจัดกลุมเคร่ืองดนตรีโดยมากมักยนืบรรเลงเคร่ืองชนิดเดียวกัน
ใกลกันเปนกลุม เชน กลองสิ้งหมอง ก็จะยืนบรรเลงใกลกัน สวนฉาบ โหมง และ
กลองตัด ก็ยืนใกลกันเปนกลุมเชนเดียวกัน ทั้งนี้หากเปนการแสดงบรรเลง
ประกอบ

การฟอนรําอาจมีการจัดรปูแบบขบวนใหสอดคลองกับกลุมชางฟอน (ผู
รํา) โดยมากในการบรรเลงนิยมใหชางฟอนเดินนําหนา ตามดวยวงดนตรี

ภาพท่ี 3 วงกลองสิ้งหมองไทยอง
ที่มา : องอาจ อินทนิเวศ

ลักษณะทางกายภาพ และระบบเสียงเครื่องดนตรี
1. กลองหลวง
กลองหลวง จดัอยูในกลุมเครือ่งดนตรตีระกลูเครือ่งหนงั (Membrano-

phone) ประเภทกลองหนาเดียว ลกัษณะตัวเคร่ืองทําจากไมเนือ้แข็ง ทอนเดียว 
ตรง ยาว มีขนาดใหญ ภายในตัวเครื่องควานรูตรงกลางทะลุตั้งแตตนจรดจน
ปลายเครื่อง ภายนอกกลึงตกแตงลวดลายเปนสัดสวน ปลายเครื่องดานใหญ 
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(หนาเครื่อง) ขึงหนาเครื่องดวยหนังวัว เรียกวาหนากลอง โดยในพื้นที่ศึกษามี
การผสมแปงเพ่ือตดิหนากลอง โดยมีสวนผสมตามแตสตูรของแตละหมูบาน เชน 
แปงขาวเหนียว กลวยกวน ขี้ผึง เปนตน โดยการติดสวนผสมของแปงเหลานี้จะ
ติดบริเวณหนังหนากลอง เรียกวา “การติดจา”ซึ่งจะทําใหหนังหนากลองมี
มวลของเนือ้สมัผสัมากยิง่ขึน้สงผลตอคณุภาพของเสยีงทีต่องการ นอกจากนีก้าร
ยึดติดสวนหนังหนากลอง กับตัวกลองใชวิธีการขึงดึงเชือกระหวางขอบหนากลอง
กับตัวเครื่อง เพื่อขึงใหเกิดความตึงหรือหยอนของหนังหนากลอง และจะชวย
สงผลตอการเกิดเสียงเชนกัน

สัดสวนของกลองหลวง แตละเครื่องอาจมีขนาดแตกตางกันไป ตามแต
ขนาดของไมทีน่าํมาใชทาํเครือ่งดนตร ีตวัอยางสดัสวนกลองหลวง ชือ่ “แมบวัตอง” 
ของวัดหนองลอง ต.จันจวาใต อ.แมจัน จ.เชียงราย โดยสวนหนังหนากลองเสน
ผาศูนยกลางประมาณ 54 เซนติเมตร สวนขอบหนากลอง เสนผาศูนยกลาง 
65 เซนติเมตร ความยาวจากหนากลองจรดกนกลอง ยาวทั้งส้ิน 370 เซนติเมตร 
สวนกน มีขนาดเสนผาศูนยกลาง ประมาณ 64 เซนติเมตร
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ภาพที่ 4 กลองหลวงไทยอง “แมบัวตอง” และ “แมฟาคนอง”
ที่มา : องอาจ อินทนิเวศ

ระบบเสียงของกลองหลวง เปนเครื่องดนตรีที่มีระดับเสียงไมแนนอน 
ใชการวดัเสยีงจากความดงักงัวานเปนหลัก ดงัตามทีน่ยิมในการประกวดกลอง
หลวง จะใชวิธีการวัดความดังจากการตีดวยมือที่พันผา โดยวัดกันที่ความดัง 
กงัวานของเสียงทีเ่กดิขึน้ มเีกณฑวดัความดังของเสียงโดยใชเคร่ืองวดัทีม่คีาแสดง
เปนคาเดซิเบล (Decibel, dB) นอกจากน้ีทักษะของผูตียังเปนสวนสําคัญในการ
ตเีพือ่สรางเสยีงใหไดตามเกณฑกาํหนด และใหคณุภาพเสยีงทีด่งั วธิกีารบรรเลง 
หรือการตีกลองหลวงไทยอง ผูตีจะตองใชผาดิบ หรือ ผาจีวร หรือผาบางทั่วไป 
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พันที่ฝามือเพ่ือใชตี โดยข้ึนไปยืนบนรถลากกลอง แลวโนมตัวกมลงตี ดวยมือที่
พันผาไว

    
ภาพที่ 5 การติดจากลอง และการพันมือตีกลองหลวง

ที่มา : องอาจ อินทนิเวศ

2. กลองตะหลดปด
กลองตะหลดปด จัดอยูในกลุมเครื่องดนตรีตระกูลเครื่องหนัง (Mem-

branophone) ประเภทกลองสองหนา สําหรับตีโดยใชไมตี จํานวน 2 ไม จังหวะ
ของกลองตะหลดปดชวยสรางสสีนัใหกบัการบรรเลงบทเพลงของวงกลองหลวง
เปนอยางมาก ลักษณะทางกายภาพของตัวเครื่องทําจากไมเนื้อแข็งหนังหนากลอง
ทําจากหนังวัว บริเวณตัวเคร่ืองจะมีขาตั้งเหล็ก สําหรับตั้งเคร่ืองเพื่อนั่งตี ทั้งนี้
หากมีการเดินขบวนจะใชเชือกผูกเปนสายสะพาย หรือใชเชือกผูกกับรถลากมรา
บรรทุกกลองหลวง ใหคนตีกลองตะหลดปดเดินขนาบขางเพื่อตี 
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กลองตะหลดปด มีขนาดเสนผาศูนยกลาง สวนหนากลอง ประมาณ 
20 เซนติเมตร หนาสวนกนกลอง ประมาณ 16 เซนติเมตร ความยาวเคร่ือง 
60 เซนติเมตร

 

ภาพที่ 6 กลองตะหลดปด และลักษณะทานั่งบรรเลง
ที่มา : องอาจ อินทนิเวศ

กลองตะหลดปดเปนเครื่องดนตรีที่มีระดับเสียงไมคงที่ แตใหใชวิธีการ
คาดคะเนเสียงที่ดัง และหนากลองที่มีความตึงไดระดับตามที่ตองการ วิธีการตี
กลองตะหลดปด จะใชไมตี โดยจับท่ีปลายไม และนั่งตี หากมีการเดินแห จะนํา
กลองแขวนไวกับรถลากกลองหลวง สวนคนตีจะเดินตามคอยตีตามจังหวะ
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ภาพท่ี 7 ไมตีกลองตะหลดปด
ที่มา : องอาจ อินทนิเวศ

3. กลองสิ้งหมอง
กลองส้ิงหมอง จัดอยูในเครื่องดนตรีตระกูลเครื่องหนัง (Membrano-

phone) เปนกลองหนาเดียว ขึงดวยหนังวัว ตีดวยฝามือ ใชสะพายดานขาง
เพื่อตี นิยมใชในการเดินขบวนแห มีลักษณะ และสัดสวนหนาหนังกลอง มีเสน
ผาศูนยกลาง 33 เซนติเมตร ความยาวของเคร่ือง 88 เซนติเมตร สวนกนกลอง
มีเสนผาศูนยกลาง 28 เซนติเมตร
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ภาพท่ี 8 กลองสิ้งหมอง
ที่มา : องอาจ อินทนิเวศ

กลองส้ิงหมอง เปนเครื่องดนตรีที่มีระดับเสียงไมคงที่ แตใหใชวิธีการ
คาดคะเนเสียงท่ีดัง และหนากลองท่ีมีความตึงไดระดับตามท่ีตองการ วิธีการ
บรรเลงกลองสิง้หมอง ผูบรรเลงจะคลองสายสะพายกลองไวทีบ่าขางใดขางหนึง่ 
การตีกลองจะตีดวยผามือ หรือปลายนิ้วมือ ทั้งสองขางท่ีบริเวณหนากลอง

4. กลองตัด
กลองตัด จัดอยูในเคร่ืองดนตรีตระกูลเครื่องหนัง (Membranophone) 

เปนเครื่องดนตรีที่ทําจากไมเนื้อแข็ง ควานภายในใหกลวง ปดหนังดานเดียว
ดวยหนังวัว ยึดหนากลองกับตัวเครื่องดวยโครงเหล็ก และนอตสําหรับยึด เพื่อ
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ตั้งเสียงกลอง การตีจะมีไมพันหัวดวยผาสําหรับตีกลองตัดมีขนาดหนากวาง 
ประมาณ 45 เซนติเมตร ดานกนกลองสวนท่ีไมปดหนัง กวางประมาณ 38 
เซนติเมตร ตัวเคร่ืองยาว ประมาณ 30 เซนติเมตร 

ภาพท่ี 9 กลองตัด
ที่มา : องอาจ อินทนิเวศ

กลองตดั เปนเครือ่งดนตรทีีม่รีะดบัเสยีงไมคงที ่แตใหใชวธิกีารคาดคะเน
เสยีงท่ีดงั และหนากลองท่ีมคีวามตึงไดระดับตามท่ีตองการ วธิกีารบรรเลงกลอง
ตัดนิยมการบรรเลงโดยลักษณะการยืนตี โดยมีขางหน่ึงถือสายสะพานเคร่ือง 
และอีกมือหนึ่งถือไมตีลักษณะของไมตี หัวไมจะหุมดวยผาดิบ หรือจีวร เปน
ลักษณะหัวมนส่ีเหล่ียม เนื่องจากกลองตัดเปนเคร่ืองดนตรีที่ใชรวมกับวงกลอง
สิ้งหมอง ซึ่งเปนการบรรเลงในลักษณะเดินแห ดังนั้นการยืนตีจึงเปนทาทางท่ีดี
ที่สุด



วารสารฟาเหนือ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   23

ภาพท่ี 10 การตีกลองตัด
ที่มา : องอาจ อินทนิเวศ

5. ฉาบ
ฉาบ จัดอยูในเครื่องดนตรีตระกูลเครื่องเคาะ (idiophone) ลักษณะ

เปนฉาบโลหะผสมทองเหลือง เชนเดียวกันกับฉาบโดยทั่วไป สามารถหาซื้อได
ตามทองตลาด มีเสนผาศูนยกลาง ประมาณ 10-12 นิ้ว วิธีการบรรเลงใชจัดท่ี
เชอืกรอยของฉาบ จบัทีเ่ชอืกใหนิว้สมัผสักบัตวัฉาบ การตีฉาบมี 2 วธิ ีคอื ตแีบบปด 
(+) คือ ตีใหหนาฉาบกระทบโดยตรง เสียงจะหวน สั้น และการตีแบบเปด (๐) 
คือ ใหหนาฉาบกระทบกันเพียงครึ่งเดียว แลวสะบัดออก เสียงจะยาว กังวาน 
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6. ฆอง
ฆอง จัดอยูในเครื่องดนตรีตระกูลเครื่องเคาะ (idiophone) เปนเครื่อง

ดนตรีที่ใชบรรเลงรวม ในการแสดงของวงดนตรีไทยองทุกลักษณะวงโดยฆองที่
ใชจะแบงเปน 3 ขนาด ใหญ กลาง เล็ก โดยฆองลูกใหญ จะมีขาต้ังแขวนฆอง 
สวน ขนาดกลาง และเล็ก ใชเชือกรอยที่ตัวเครื่องสําหรับใชถือ

ภาพที่ 11 ฆองขนาดใหญ ขนาดกลาง (สีทอง) และขนาดเล็ก
ที่มา : องอาจ อินทนิเวศ

โดย  ฆอง  ขนาดใหญ มีเสนผาศูนยกลาง 13.5 นิ้ว
   ขนาดกลาง มีเสนผาศูนยกลาง 10.5 นิ้ว
   ขนาดเล็ก มีเสนผาศูนยกลาง 9 นิ้ว
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วิธีการบรรเลง ฆอง ตัวเครื่องจะมีเชือกรอยสําหรับใหถือจับเพื่อตีเขา
จงัหวะ โดยเนนทีเ่ลนประกอบเสยีงใหสอดรบักบัการบรรเลงของเครือ่งดนตรอีืน่ ๆ  
ในวง

ทํานองเพลง
ทํานองเพลงที่มีความสําคัญ และใชบรรเลงในงานประเพณี มีลักษณะ

เปนจังหวะทํานอง โดยแบงออกเปนประเภทตามการใชงาน คือ ทํานองสําหรับ
การฟอน ทํานองแหครัวตาน และทํานองแหทั่วไป

1. ทํานองสําหรับการฟอน 

ทํานองสําหรับฟอน จะมีการดําเนินทํานองที่ชานิยมบรรเลงดวย
วงกลองหลวง ตีใหลักษณะทํานองน้ีวนไปเร่ือย ๆ ตามตองการ โดยใชความ
เร็วปานกลาง
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*** แนวฉาบ (+) หมายถึง ตีฉาบแบบปด (๐) หมายถึง ตีฉาบแบบเปด
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2. ทํานองแหครัวตาน
ทํานองแหครัวตาน จะดําเนินทํานองในอัตราจังหวะปานกลาง นิยม

บรรเลงดวยวงกลองหลวง ตีใหทํานองวนไปเร่ือย ๆ ตามตองการ
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3. ทํานองแหทั่วไป
ทํานองแหทั่วไปใช รูปแบบจังหวะเชนเดียวกันกับทํานองสําหรับฟอน 

แตจังหวะจะเร็วมากกวา 

อภิปรายผล
การเดินทางของคนไทยองในอดีตที่ตองจากบานเกิดมาตั้งรกฐานยัง

สถานที่กระจายตัวกันยังที่ตาง ๆ และบางกลุมไดมาตั้งรกรากที่อําเภอแมจัน 
จังหวัดเชียงราย ดังขอมูลจาก วสันต ปญญาแกว (2555, 62) กลาววา การเดิน
ทางอพยพของกลุมคนหนุมสาว รวมถึงเณรพระชาวไทลื้อ จากเมืองยองเขามา
สูประเทศไทยนั้น สวนมากเขามาอาศัยอยูในเขตอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย
กอน จากน้ันจึงอพยพเขามาที่อําเภอแมจัน และอําเภอแมสรวยตามลําดบั คน
ไทยองกลุมน้ียังคงความรักษาอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีฐานรากของตนไดอยางมี
ความสุข ผานการนําเครื่องดนตรีเขามาเปนสื่อกลางในการจัดกิจกรรมทาง
ประเพณวีัฒนธรรมรวมกัน แฝงดวยการสอดแทรกภูมิปญญาการคิดคนกลเม็ด
ในการดัดแปลงปรับปรุงกลวิธีในการแขงขันกันทางวัฒนธรรมอยางสนุกสนาน 
ชวยสรางความสามัคคีในกลุมชนอยางเปนธรรมชาติ นอกจากบทบาทในการ
สรางความสัมพันธของคนในชุมชนเขาดวยกันแลว กลองหลวงยังมีบทบาท
สาํคัญในทางความเช่ือ และศรัทธาของชาวไทยองในแตละชุมชน โดยถือเปน
สิ่งศักดิ์สิทธิ์คูชุมชนเลยทีเดียว ดังจะเห็นไดจากการตั้งชื่อใหกับกลองการเก็บ
ดูแลรักษาเปนอยางดี และดวยการทํากลองหลวงถือเปนศาสตรและศิลปทาง
ชางของไทยอง โดยเฉพาะการควานรูภายในตัวเครื่อง เพราะถือวาการควานรู
ภายในกลองหลวงมรีปูแบบเฉพาะของชาง ซึง่จะสงผลตอเสยีงทีไ่ด อกีประการ 
คือ หนังปดหนาเครื่องที่ทําจากหนังวัว จะมีการ “ติดจา” ดวยขาวเหนียว หรือ
กลวยกวน ตามแตสูตรของแตละบาน หรือพื้นท่ี ถือเปนเคล็ดลับสําคัญท่ีแตละ
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บานจะมีสูตรประจําของตัวเอง 
อยางไรก็ตาม ทั้งวงกลองหลวง และวงกลองสิ้งหมอง ตางมีบทบาทสําคัญ

ในการเปนวัฒนธรรมสมัพนัธตามแนวคดิของ ณรงคชยั ปฎกรัชต (2563, 14-16) 
กลาววา การเคลื่อนของมนุษยจากแหลงหนึ่งไปยังอีกแหลงหน่ึง ทําใหมนุษยตอง
ดาํเนนิชวีติในบริบททางสังคมวัฒนธรรมแบบใหม ดวยฐานเดิมของวัฒนธรรมท่ี
ตนเองครอบครองอยูและรับวัฒนธรรมในท่ีใหมเพื่อปรับปรนใหเขากับบริบท
วฒันธรรมใหมจงึปรากฏรองรอยของวฒันะรรมฐานเดมิอยูทัง้นีก้ารเขาไปมสีวน
รวมในประเพณีประจําป หรือพิธีที่เกี่ยวของทางพระพุทธศาสนา กลาวคือ ใน
ชวงใกลเขาเทศกาลสงกรานต คนในชุมชนไทยองนิยมที่จะมีการประกวด
แขงขันการตีกลองหลวง ซึ่งเปนประเพณีนิยมท่ีสืบทอดกันมาแตโบราณ โดย
แตละชุมชนหมูบาน ตางแหขบวนวงกลองหลวงมาเพ่ือประชันความสามารถใน
การตีกลองหลวงของแตละชุมชนวาปนี้กลองหลวงของชุมชนใดจะมีเสียงที่ดัง 
กังวานที่สุด แตโดยนัยสําคัญแลวนั้น ประเพณีการประกวดการตีกลองหลวงถือ
เปนประเพณีที่ชาวไทยองแตละหมูบานจะไดมาพบเจอกัน รวมกันจัดกิจกรรม
สรางความสามคัคกีลมเกลยีวกนัของแตละชมุชนใหมากขึน้ และสรางความสามคัคี
ใหเกิดขึ้นกับคนในวัฒนธรรมเดียวไดอยางยั่งยืน



 30    วารสารฟาเหนือ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เอกสารอางอิง

เจริญ พิระบรรณ, สัมภาษณ, 28 มีนาคม 2560 

ณรงคชัย ปฎกรัชต. (2563). ทฤษฎีเพื่อการวิจัยและสารัตถบทดนตรี. ลพบุรี: 
โรงพิมพนาฏดุริยางค.

เชียงรายไฟกัส. (2553). แผนที่อําเภอแมจัน. สืบคนเมื่อ 22 ตุลาคม 2560 ที่มา: 
http://www.chiangraifocus.com/2010/aumpher.php?aid=9

ดวงสา จับใจนาย, สัมภาษณ, 28 มีนาคม 2560

วสันต ปญญาแกว. (2555). ลื้อขามแดน การเดินทางของคนหนุมสาวชาวลื้อ
เมืองยอง รัฐฉาน ประเทศพมา. 

เชียงใหม: ศนูยวจิยัและบรกิารวชิาการคณะสังคมศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม.

สังเวียน ปรารมภ, สัมภาษณ, 28 มีนาคม 2560

องอาจ อินทนิเวศ. (2562). องคความรู จิตสํานึกรักษ และกระบวนการสืบทอด
ภูมิปญญาดานดนตรีของกลุมชาติพันธุในจังหวัดเชียงราย. ใน วารสาร
อารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน. ปที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน). 
หนา 65-91.

 



วารสารฟาเหนือ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   31

กลวิธีการพูดโนมนาวใจของเมนเทอรในรายการ The Face Thailand

Persuasion Tactics on The Face Thailand

อภิชญา คงนวลใย1 มาโนช ดินลานสกูล2 ปริยากรณ ชูแกว3

apichaya30032542@gmail.com1

Apichaya Khongnualyai1 Manosh Dinlansakun2 Pariyakorn Chukaew3

1นิสิตปริญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ

2ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประจําสาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ

3อาจารยประจําสาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ

1Undergraduate Students of Thai Language Bachelor,
Faculty of Education, Thaksin University 

2Assistant professor of Thai Language Bachelor,
Faculty of Humanities and Social Sciences, Thaksin University 

3Professor of Thai Language Bachelor,
Faculty of Humanities and Social Sciences, Thaksin University

บทคัดยอ
บทความวจิยันีม้วีตัถปุระสงคเพือ่วเิคราะหรปูแบบการพดูโนมนาวใจ

ของเมนเทอรในรายการ The Face Thailand โดยผูศึกษาไดเก็บขอมูลจาก
รายการตั้งแตซีซั่นน 1 ออกอากาศเม่ือวันที่ 4 ตุลาคม 2557 ถึงซีซั่น 8 ออก
อากาศเม่ือวนัที ่7 ธนัวาคม 2562 กรณีศกึษาเฉพาะการสนทนาในหองคัดผูส มคั
รเขาแขงขันในรายการ (Audition room) ผลการวิจัยพบวา กลวิธีการพูดโนม
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นาวใจของเมนเทอรในรายการ The Face Thailand มีทั้งหมด 6 รูปแบบ อัน
ไดแก 1) การยกตัวอยาง 2) การใชสถิติ 3) การเปรียบเทียบ 4) การบอกเลา 5) 
การใชคาํถามยอนกลับ และ 6) การใชรปูประโยคเง่ือนไข ซึง่มคีวามสอดคลองกบั
ทฤษฎีการพูดโนมนาวใจของอริสโตเติล โดยพบการใชกลวิธีแบบบอกเลามาก
ทีส่ดุ รองลงมาคอืการเปรยีบเทยีบ การใชรปูประโยคเงือ่นไข การใชคาํถามยอน
กลับ การใชสถิติ และการยกตัวอยาง ตามลําดับ

คําสําคัญ : โนมนาวใจ, เมนเทอร, The Face Thailand
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Abstracts
The research article on Mentor’s Persuasive Tactics on The 

Face Thailand aims to analyze the mentor’s style of persuasion on 
The Face Thailand. 1 broadcast on October 4, 2014 to Season 8 
broadcast date 7 December 2019, case study only for conversation 
in the Audition room. The results showed that Mentor’s persuasive 
strategies on The Face Thailand are in 6 forms which are 1) giving 
examples 2) using statistics 3) comparison 4) telling 5) using reverse 
questions and 6) Use of conditional sentences. Which is consistent 
with Aristotle’s persuasive speech theory. Found the most telling 
use of tactics. Followed by comparison Using conditional sentences 
Reverse questioning, statistics application and sequential example.

Keywords : Persuade, Mentor, The Face Thailand
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บทนํา
การสื่อสารเปนปจจัยสําคัญในการดํารงชีวิต มนุษยจําเปนตองติดตอ

สื่อสารกันอยูตลอดเวลา การสื่อสารสามารถทําไดในหลากหลายรูปแบบ และ
การพดูนบัเปนเปนอกีหนึง่ทกัษะของการสือ่สารทีม่คีวามสาํคญัและมอีทิธพิลตอ
มนุษย เปนอยางยิ่ง ดังที่ สวนิต ยมาภัยและถิรนันท อนวัชศิริวงศ (2536 : 27) 
[1] กลาววา การพูดเปนพฤติกรรมการสื่อสารที่เกิดจากการ ถายทอดความรู 
ความคิด ความรูสึก หรือความตองการของผูพูด ซึ่งเปนผูสงสารท่ีมีความหมาย
ไปยังผูฟงซึ่งเปนผูรับสาร โดยใชถอยคํา นํ้าเสียง สีหนา แววตาและอากัปกิริยา
ทาทาง เพื่อใหผูฟงรับรู เขาใจ และสนองตอบตอสารท่ีผูพูดไดสื่อมาถึงตน ทั้งนี้
ในการพูดแตละครั้ง วัตถุประสงคในการพูดนับเปนสิ่งสําคัญตอตัวผูพูด และการ
ตอบสนองของผูฟง ซึ่งสามารถจําแนกไดดังนี้ คือ การพูดเพื่อใหความรู การพูด
เพือ่จงูใจหรอืโนมนาวใจ การพดูเพือ่จรรโลงใจและการพดูเพ่ือหาคําตอบ วตัถปุระสงค
ในการพูดถือเปนตัวชี้ชัดวาผูพูดตองการพูดเรื่องนั้น ๆ  เพื่ออะไรรวมถึงเปนสิ่ง
สําคัญในการเตรียม ความพรอมท้ังในแงของเนื้อหา และกลวิธีใหเหมาะสมกับ
สถานการณและกลุมผูฟง

การส่ือสารในแตละคร้ัง ปจจยัสาํคญัท่ีสงอทิธพิลตอความคิด ความเช่ือ 
ทัศนคติ ที่อาจโนมนําใหเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงคของผูรับสารได คือ การ
สือ่สารเพ่ือโนมนาวใจ ดงัน้ัน การพดูเพือ่โนมนาวใจ จงึมอีทิธพิลตอการตัดสนิใจ
ของผูรับสารในการตัดสินใจเรื่องหน่ึง ๆ  ดังท่ี กรรณิการ อัศวดรเดชา (2550 : 2) 
ไดกลาววา การพูดเพ่ือโนมนาวใจ มีวัตถุประสงคเพื่อ ชักชวน เชิญชวน หรือ
เกลี้ยกลอมให ผูฟงคลอยตามและปฏิบัติตาม หรือโนมนาวใหผูฟงยกเลิกไม
กระทาํอยางใดอยางหน่ึง ผูพดูจะตองใสอารมณ ความรูสกึทีจ่ริงใจประกอบการพดู 
เพือ่แสดงใหเหน็วาผูพดูมคีวามเชือ่เชนนัน้ โดยการโนมนาวใจจะแสดงใหเหน็ถงึ
ปฏสิมัพนัธระหวางผูสงสารและผูรบัสาร โดยมีความต้ังใจโนมนาวเพ่ือใหเกิดผล
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ตามวัตถุประสงค และมีอิทธิพลตอความมุงหมายที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
และการเลือกรับสารของผูรับสารที่มีสิทธิ์จะเลือกหรือตัดสินใจดวยตนเอง

ปจจุบันส่ือเขามามีบทบาทตอมนุษยเปนอยางยิ่ง เนื่องดวยความ
กาวหนาทางเทคโนโลยีและวิทยาการตาง ๆ  สือ่โทรทัศนเปนสือ่อกีประเภทหน่ึง
ทีผู่คนในปจจบุนัตางใหความสนใจ โดยสือ่แตละชองมกีารผลติรายการเพือ่ตอบ
สนอง ผูชม แตละรายการตางมเีอกลกัษณและความโดดเดนเฉพาะตวั The Face 
Thailand เปนอกีหนึง่รายการท่ีมคีวามโดดเดนทัง้ในแงของเนือ้หาและมีการใช
คาํพดูในรูปแบบท่ีมคีวามนาสนใจเปนรายการท่ีมจีดุประสงคเพือ่ประกวดคนหา
นางแบบและนักแสดงหนาใหม ออกอากาศคร้ังแรกในเดือนตลุาคม ป พ.ศ.2557 
โดยเมนเทอรจะมีกลวิธีการพูดโนมนาวใจ ผูสมัครเขาแขงขันเลือกเขาทีมของตน
ในรูปแบบที่แตกตางกันไปตามลักษณะเฉพาะตัวของเมนเทอรแตละคน เพื่อให
ไดมาซึ่งสมาชิกในทีมของตนเอง เพื่อคนหาผูชนะในรายการในท่ีสุด ปจจุบัน
รายการ The Face Thailand มีการผลิตรายการออกอากาศมากกวา 8 ซีชั่น 
โดยในแตละซีชั่นประกอบดวยเมนเทอรที่มาทําหนาที่ถายทอดความรู ทักษะ 
และประสบการณใหผูเขาแขงขนั ดงันี ้The Face Thailand Season 1 ประกอบ
ดวย เมทิน ีกิง่โพยม, เฌอมาลย บญุยศกัดิ ์และรฐา โพธิง์าม The Face Thailand 
Season 2 ประกอบดวย เมทินี กิ่งโพยม, นํ้าทิพย จงรัชตวิบูลย และคริส หอวัง 
The Face Thailand Season 3 ประกอบดวย เมทิน ีกิง่โพยม, นํา้ทพิย จงรัชตวิบลูย
และมาชา วัฒนพานิช The Face Thailand Season 4 ประกอบดวย เมทินี 
กิ่งโพยม, นํ้าทิพย จงรัชตวิบูลย, คริส หอวัง, เฌอมาลย บุญยศักดิ์ และศรีริตา 
เจนเชน The Face Men Thailand Season 1 ประกอบดวย พลพฒัน อศัวะประภา, 
เมทินี กิ่งโพยม และ พชร จิราธิวัฒน The Face Men Thailand Season 2 
ประกอบดวย พลพัฒน อัศวะประภา, ซอนยา คูลล่ิง และโทน่ี รากแกน และ 
The Face Men Thailand Season 3 ประกอบดวย อคัมยสิริ สุวรรณศุข, 
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จิรายุ ละอองมณี, อารยา อินทรา และอจิรภา ไมซิงเกอร (Wikipidia, 2020) 
The Face Thailand เปนรายการที่ไดรับความนิยมอยางยิ่งในประเทศไทย 
นอกจากจะไดรบัความนยิมเพราะเปนรายการทีม่เีกมการแขงขันในลกัษณะที่
เนนความสมจรงิแลว ภาษาและการสือ่สารในรายการยงัไดรบัความนยิมและ
ผูชมมีการนํามาใชพดูในชีวติประจําวนัอกีดวย การพูดโนมนาวใจจึงถือเปนเคร่ืองมือ
ที่สําคัญในการจูงใจและมีผลตอการกระทําของผูรับสาร ทําใหมีนักคิดไดคิดคน
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับกลวิธีการพูดโนมนาวใจไวหลากหลายทฤษฎี โดยผูศึกษา
ไดมุงศึกษาแนวคิดกลวิธีการพูดโนมนาวใจตามแนวคิดของอริสโตเติล (อางอิง
จาก อรวรรณ ปลนัธนโอวาท 2537 : 10-11) มกีารจําแนกกลวิธกีารพูดโนมนาว
ใจไวทัง้สิน้ 6 รปูแบบ กลาวคอื 1) การยกตวัอยาง 2) การใชสถติ ิ3) การเปรยีบเทยีบ 
4) การบอกเลา 5) การใชคําถามยอนกลับ และ 6) การใชรูปประโยคเงื่อนไข 
ผูศกึษาจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาเกีย่วกับกลวธิกีารพดูโนมนาวใจในรายการ The 
Face Thailand เพือ่ศกึษา เชงิวเิคราะหถงึกลวิธกีารพดูโนมนาวใจของเมนเทอร
ในรายการ The Face Thailand ตั้งแตซีซั่น 1 ถึง ซีชั่น 8 โดยยึดกลวิธีการ
โนมนาวใจของอรสิโตเตลิเปนหลกั เพือ่ศกึษาวาเมนเทอรมกีลวธิกีารพดูโนมนาว
ใจในรูปแบบใดบาง พบการใช กลวิธีการพูดโนมนาวใจแบบใดมากที่สุด เพื่อ
เปนองคความรูและเปนประโยชนตอผูศึกษาและผูที่สนใจสืบตอไป 

วิเคราะหรูปแบบการพูดโนมนาวใจของเมนเทอรในรายการ The Face 
Thailand 

จากการศึกษากลวิธกีารโนมนาวใจของเมนเทอรในรายการ The Face 
Thailand Season 1 - 8 สามารถ วิเคราะหขอมูลที่ไดโดยจําแนกตามประเด็น 
ไดดังน้ี 
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กลวิธีการพูดโนมนาวใจ ตามทฤษฎีของอริสโตเติล ไดกลาวถึง การโนม
นาวใจวา เปนส่ิงที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจของผูสงสารเปนเรื่องละเอียดออน และ
ซบัซอน เพราะเปนเรือ่ราวของความรูสกึ พฤตกิรรมการ โนมนาวใจผูอืน่จะสาํเรจ็
ไดขึน้อยูกบัองคประกอบหลายอยาง เชน อทิธพิลของผูสงสาร ประสทิธภิาพของ
สาร อนัไดแก การรูจกัเลอืกใชภาษาทีม่คีวามหมายเพือ่ใหเกดิความเขาใจตรงกนั
ระหวางผูสงสารและผูรับสาร นอกจากนี้ยังขึ้นอยูกับการวิเคราะหผูรับสาร เพื่อ
ที่ผูสงสารจะไดเลือกวิธีการโนมนาวใจใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมายแตละกลุม 
โดยอริสโตเติลไดจําแนกลักษณะของการพูดโนมนาวใจไดทั้งสิ้น 6 ลักษณะ 
ดังตอไปนี้        

1. การยกตัวอยาง (Examples or illustrations) คือ การอธิบายที่
มกีารยกตวัอยางประกอบเรือ่ง เพือ่ชวยใหผูอานเขาใจเรือ่งไดงายและชดัเจนยิง่ขึน้ 
เชน การยกตัวอยางจากเรื่องจริง การใหตัวอยางยอ ๆ เพียงคําสองคํา หรือการ
แตงเรือ่งสมมตขิึน้ จากการเกบ็รวบรวมขอมลูจากรายการ The Face Thailand 
ซซีัน่ 1 - 8 พบวา เมนเทอร มกีารใชกลวธิกีารพดูโนมนาวใจ โดยการยกตวัอยาง 
ดังน้ี The Face Thailand ซีซั่น 1 - 3 มีเมนเทอรใชกลวิธีการพูด โนมนาวใจ 
รูปแบบดังกลาว 1 คน คือ เมนเทอรลูกเกด The Face Thailand ซีซั่น 4 - 5 
และ The Face Men Thailand ซีชั่น 1 และชีชั่น 2 ไมพบการใชกลวิธีการโนม
นาวใจในรูปแบบดังกลาว และ The Face Men Thailand ซีซั่น 3 มีเมน เทอร
ใชกลวิธีการพูดโนมนาวใจรูปแบบดังกลาว 1 คน คือ เมนเทอรเกา โดยวัตถุประสงค
ในการใชกลวธิกีารพดูโนมนาวใจ แบบยกตวัอยางของเมนเทอรเกาและเมนเทอร
ลูกเกดในรายการ The Face Thailand มีวัตถุประสงคเปนไปในลักษณะ 
คลายคลึงกัน กลาวคือ มีการนําสิ่งหน่ึง ๆ มาแสดงประกอบการพูด เพื่อใหเสริม
ความนาเชื่อถือในคําพูดของตนเอง เพื่อใหผูสมัครเขาแขงขันเกิดความไวใจ



 38    วารสารฟาเหนือ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

และแสดงใหเห็นวาสิ่งที่เมนเทอรพูดนั้นเปนความจริง อีกทั้งยังเปนการแสดง
หลักฐานเพื่อเนนยํ้าถึงทักษะ ความสามารถ ประสบการณ หรือภูมิรูของเมนเทอร
ที่สั่งสมมาตลอดระยะเวลาที่ทํางานในวงการบันเทิง โดยลักษณะที่นิยมใชจะ
เปนการยกตวัอยางผลงานทีเ่คยทาํทีผ่านมาเปนการยกตวัอยางจากเรือ่งจรงิ เชน

เมนเทอรลกูเกด : พีท่าํงานเบ้ืองหลังปนเด็กในวงการน้ีมา
หลายคนแลว พีม่ัน่ใจวาพีจ่ะปนนองได  (The Face Thailand 
Season 1) 

จะเห็นไดวาเมนเทอรมีการยกตัวอยางเกี่ยวกับการทํางานในวงการ
บนัเทิงของตนเองวาสามารถปนเด็กเขามาอยูในวงการน้ีมาแลวหลายคน และม่ันใจ
วาตนสามารถทําใหผูที่เขามาสมัครแขงขันมีจุดยืนและสามารถอยูในวงการน้ีได

นอกจากน้ีเมนเทอรยงัมกีารนําหลักฐานมายืนยนัผูสมคัรเขาแขงขนัเห็น
เปนประจักษวาสิ่งท่ีเมนเทอรพูดเปน ความจริง และเพื่อเนนยํ้าความนาเชื่อถือ 
รวมถึงเปนเคร่ืองยืนยันทักษะ ความสามารถของตนเองผานส่ิงของท่ีตนนํามา 
ไมวาจะเปนถวยรางวัล การนําภาพถายมาใชประกอบคําพูด

เมนเทอรลูกเกด : ซีซั่น 1 และซีชั่น 2 ถึงแมวามันจะจบไป
แลว แตเราก็พี่กับลูกที่ก็ยังเปนครอบครัวเดียวกันและน่ีคือ
ความผกูพัน (โชวภาพถายรวมกบัลกูทมี) (The Face Thailand 
Season 3)

จะเหน็ไดวาเมนเทอรมกีารใชกลวธิกีารพดูโนมนาวใจโดยการยกตวัอยาง
จากเรื่องจริงที่เกิดขึ้น โดยไดมีการกลาวถึงมิตรภาพของตนกับลูกทีมในซีซั่นที่
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ผานมาท่ีถึงแมรายการจะจบไปแลวแตมิตรภาพยังคงอยูยังคงเปนครอบครัว
เดียวกัน พรอมทั้งมีการนําหลักฐานมายืนยัน ในที่นี้ มีการนําภาพถายมาใช
ประกอบการพูด เพ่ือใหผูสมัครเขาแขงขันเห็นภาพ และเพ่ิมความนาเช่ือถือ
ในคําพูดของตน  

เมนเทอรเกา : นี่ผมใหหมดทุกอยางละ (โชวถวยรางวัล) 
รางวัลทกุอยางทีไ่ดมาประสบการณทกุอยางใหหมดทุกอยาง
เลย อยากไดมากจริง ๆ  ขอเลยเถอะ มาอยูทีมนี้ ผมอยากได 
คุณมาอยูรวมกับทีมผมจริง ๆ  (The Face Thailand Season 3) 

จะเห็นไดวาเมนเทอรมีการใชกลวิธีการพูดโนมนาวใจแบบยกตัวอยาง 
โดยไดมีการพูดยกตัวอยางถึง ประสบการณการทํางานในวงการบันเทิง พรอมทั้ง
ยงัมกีารนาํถวยรางวลัทีต่นเคยไดรบัจากการทาํงานในวงการบนัเทงิมาเปนเครือ่ง
ยืนยันถึงทักษะและความสามารถในการทํางานของตน   
 จากตวัอยางท่ีไดกลาวไปท้ังหมดขางตน จะเหน็ไดวาเมนเทอรแตละคน
มีกลวิธีการพูดโนมนาวใจแบบ ยกตัวอยางเปนไปในลักษณะที่คลายคลึงกัน 
วตัถปุระสงคของการใชกลวิธกีารพูดโนมนาวใจในรูปแบบดังกลาวของ เมนเทอร
ทัง้สองคนตางเปนไปในทิศทางเดียวกัน คอื เพ่ือใหผูสมัครเขาแขงขันเห็นถงึความ
สามารถและม่ันใจในตัวของเมนเทอรวามทีกัษะการทํางานในวงการบันเทิงหลาก
หลายดาน พรอมทั้งมีรางวัลการันตีความสามารถในการชักจูงใจให ผูสมัครเขา
แขงขนัเลอืกเขามาอยูในทมีของตน อกีท้ังเมนเทอรทัง้สองคนยังมกีารนาํหลักฐาน
มาใชประกอบคาํพดูของ ตนเอง เพือ่เพ่ิมความนาเช่ือถอืใหกบัผูสมคัรเขาแขงขนั 
ทัง้ยงัชีใ้หเหน็ถงึความพยายาม ความกระตอืรอืรนท่ีอยากจะไดผูเขาแขงขนั
เขามาอยูรวมทมี ดงัจะเหน็ไดจากการนาํถวยรางวลัมายนืยนัประสบการณการทาํงาน
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และทักษะ ความสามารถของตนเอง การนําภาพถายมาใชประกอบคําพูดเพื่อ
ใหผูสมคัรเขาแขงขนัเหน็ภาพและเปนการยนืยนัวาสิง่ทีเ่มนเทอรพดูนัน้ เปนความ
จรงิ จงึอาจกลาวไดวา กลวิธกีารพูดโนมนาวใจ แบบยกตัวอยาง ในรายการ The 
Face Thailand นั้น จะใชเพ่ือ เสริมความนาเชื่อถือในตัวของเมนเทอร และ
เนนย้ําคําพูดใหมีความหนักแนน โดยมีการอางอิงหลักฐานหรือยกตัวอยาง 
ประสบการณ ทักษะ ความสามารถของตนเอง

2. การใชสถิติ (Statistics) เปนการนําเสนอตัวอยางในเชิงปริมาณ 
จากการเก็บรวบรวมขอมูล จากรายการ The Face Thailand ซีซั่น 1 - 8 พบวา 
The Face Thailand ซีซั่น 1 และชีชั่น 4 The Face Men Thailand ซีชั่น 1 
และชีชั่น 3 ไมพบการใชกลวิธีการพูดโนมนาวใจรูปแบบดังกลาว The Face 
Thailand ซีซั่น 2 มีเมนเทอรใชกลวิธีการพูดโนมนาวใจรูปแบบดังกลาว 1 คน 
คือ เมนเทอรลูกเกด The Face Thailand ซีซั่น 3 มีเมนเทอร ใชกลวิธีการพดู
โนมนาวใจในรูปแบบดังกลาว 2 คน คือ เมนเทอรลูกเกดและเมนเทอรบี
The Face Thailand ซีซั่น 5 มี เมนเทอรใชกลวิธีการพูดโนมนาวใจในรูปแบบ
ดังกลาว 1 คน คือ เมนเทอรแบงค The Face Men Thailand ซีซั่น 2 มี เมนเทอร
ใชกลวิธีการพูดโนมนาวใจในรูปแบบดังกลาว 1 คน คือ เมนเทอรหมู โดย
วัตถุประสงคในการใชกลวิธีการพูดโนมนาวใจ แบบการใชสถิติในรายการ The 
Face Thailand ดังท่ีปรากฏในแตละซีชั่น พบวามีวัตถุประสงคการพูดที่เปนไป
ในทิศทางเดียวกันในลักษณะท่ีคลายคลึงกัน โดยสถิติที่เมนเทอรหยิบยกมา
กลาวถงึ ลวนแตเปนสถิตกิารชนะของตนเองในซซีัน่ท่ีผานมา เพ่ือเสรมิสรางฐาน
ความนาเชื่อถือและหยิบยกเอาความสําเร็จของตนเองผานการนําสถิติการชนะ
การแขงขันของตนเองมาใชประกอบคําพูด เชน
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เมนเทอรลูกเกด : นองคะพ่ีไดซีซั่นแรก เด็กของพ่ีชนะนะ
คะ ลูกทีมพี่ชนะ นองก็ ลองคิดดูแลวกัน (The Face Thai-
land Season 2)
เมนเทอรบี : ทีมพี่เปนแชมปปที่แลวนะคะ นองคิดดูแลวกันวา
นองควรจะเลือกพี่ไหม พี่แนใจวาพี่จะพานองไปยังจุดที่นอง
ตองการได (The Face Thailand Season 3)   
เมนเทอรแบงค : แลวเร่ืองเดินแบบจีนาเดินแบบ final walk 
มาแลวกวา 2 ซีชั่น จะมีใคร perfect match ใหกับนองได
มากเทาคนนี้อีกครับ (The Face Thailand Season 5)

จากตัวอยางท่ีไดกลาวไปท้ังหมดขางตนจะเห็นไดวา วาเมนเทอรแตละคน
ลวนแลวแตใชกลวิธีการพูด โนมนาวใจ แบบการใชสถิติ โดยมีวัตถุประสงคที่
คลายคลึงกัน คือ การหยิบยกสถิติการชนะของตนจากซีซั่นกอนหนาหรือในซีชั่
นที่ตนเองเคยชนะ ถือเปนการพูดเนนยํ้าใหผู สมัครเข าแขงขันเห็นถึง
ประสบการณ ทักษะ และความสําเร็จท่ีผานมาของตน ทําใหตนเองมีความนา
เชือ่ถือ ถอืเปนการโนมนาวใจทีท่าํใหผูสมัครเขาแขงขนั อยากท่ีจะเขามาเปนสวน
หนึง่ในทมี อกีทัง้มกีารองิจากปรมิาณเปนหลกัในการพดูโนมนาวใจใหผูสมคัรเขา
แขงขนัเห็นวา ตนเองมีประสบการณและเรยีนรูถงึการเปนเมนเทอรมากกวาเมน
เทอรคนอ่ืน ซึง่การหยบิยกสถติดิงักลาว ถอืเปนการเสรมิ ความนาเชือ่มัน่ ดวย
ทักษะและประสบการณที่ไดสั่งสมมา ถือเปนการโนมนาวใหผูสมัครเขาแขงขัน
อยากเขามาอยูรวมทมีของตน ทัง้นีย้งัมกีารพดูเนนย้ําถงึเปาหมายของผูสมคัรเขา
แขงขันเพื่อเปนการทวนซ้ําใหผูสมัครเขาแขงขันฉุกคิดถึงจุดประสงคที่มา
สมัครเขาแขงขันในครั้งนี้
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3. การเปรียบเทียบ (Analogy or comparison) คือ การเปรียบเทียบ
สิง่หนึง่กับอกีสิง่หน่ึง ซึง่อาจตางหมวดหมูกนั หรอือาจเปรียบเทียบของชนิดเดยีวกนั 
เชน การเปรียบเทียบสิ่งของ สถาบัน ความคิด บุคคล ทัศนคติ ขอมูล หรือ
ประสบการณที่เหมือนกัน          

จากการเกบ็รวบรวมขอมลูจากรายการ The Face Thailand ซซีัน่ 1 - 8 
พบวา The Face Thailand ซซีัน่ 1 มเีมนเทอรใชกลวธิกีารพดูโนมนาวใจรปูแบบ
ดังกลาว 1 คน คือ เมนเทอรลูกเกด The Face Thailand ซีซั่น 2 มเีมนเทอร
ใชกลวิธีการพูดโนมนาวใจรูปแบบดังกลาว 2 คน คือ เมนเทอรคริสและเมนเท
อรลูกเกด The Face Thailand ซีซั่น 1 มีเมนเทอรใชกลวิธีการพูดโนมนาวใจรูป
แบบดังกลาว 2 คน คือ เมนเทอรบีและเมนเทอร มาชา The Face Thailand 
ซีซั่น 4 มีเมนเทอรใชกลวิธีการพูดโนมนาวใจรูปแบบดังกลาว 2 คน คือ เมนเท
อรพลอยและเมนเทอรลกูเกด The Face Thailand ซซีัน่ 5 มเีมนเทอรใชกลวธิี
การพูดโนมนาวใจรูปแบบดังกลาว 3 คน คือ เมนเทอรจีนา เมนเทอรแบงค เมนเท
อรมารญีา และเมนเทอรโทนี ่The Face Men Thailand ซชีัน่ 1 มเีมนเทอรใชกลวธิี
การพดูโนมนาวใจรปูแบบดงักลาว 3 คน คอื เมนเทอรหม ูเมนเทอรพที และเมน
เทอรลูกเกด The Face Men Thailand ซีชั่น 2 ไมปรากฏการใชกลวิธกีารพูด
โนมนาวใจรูปแบบดังกลาว และ The Face Men Thailand ซีซั่น 3 มีเมนเท
อรใชกลวิธีการพูดโนมนาวใจรูปแบบดังกลาว 3 คน คือ เมนเทอรจักจั่น เมนเท
อรอารต และเมนเทอรเกา โดยกลวธิกีารพดูโนมนาว ใจ แบบการเปรียบเทยีบ ใน
รายการ The Face Thailand จะนยิมเปรยีบเทยีบในสวนของประสบการณการ
ทํางานในวงการบันเทิงมากที่สุด เชน 
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เมนเทอรลกูเกด : พีอ่ยูในวงการน้ีมานาน และมปีระสบการณ
มากกวาเมนเทอรอกีสองคนแนนอนคะ (The Face Thailand 
Season 1) 

จากตัวอยางจะเห็นไดวาเมนเทอรมีการใชกลวิธีการพูดโนมนาวใจโดย
การเปรียบเทียบตนเองกับเมนเทอรอีกสองคนวา ตนอยูในวงการนี้มานานกวา 
มีประสบการณการทํางานในวงการมากกวาเมนเทอรอีกสองคนแนนอน

เมนเทอรคริส : ถึงพี่เกดจะอยูในวงการน้ีมา 23 ป และแมวา
พี่จะอยูในวงการน้ีมา 7 ป แตพี่ก็ทําทุกอยางในวงการน้ีเทาพ่ี
ลูกเกดนะคะ พี่แสดงภาพยนตรเหมือนพ่ีลูกเกดนะคะ พี่ได
รางวัลเต็มตูเลยนะคะ นี่ขนาดพี่เลนแคเรื่องเดียวเอง นองก็
ลองคิดดูวาพี่ครบแคไหน (The Face Thailand Season 2) 

จากตัวอยางจะเห็นไดวาเมนเทอรมีการใชกลวิธีการพูดโนมนาวใจใน
ลักษณะการเปรียบเทียบ โดยจะเห็นไดจากที่เมนเทอรคริสพูดถึงระยะเวลาการ
ทาํงานในวงการบนัเทงิทีถ่งึแมจะนอยกวาเมนเทอรลกูเกดแตตนเองก็สามารถทาํ 
ทุกอยางในวงการบันเทิงไดเทียบเทากับส่ิงที่เมนเทอรลูกเกดทําในระยะเวลา
ทีม่ากกวา นอกจากน้ียงัปรากฏการเปรียบเทียบในสวนของลักษณะอุปนสิยั หรอื
การควบคุมอารมณของตนเองที่ สามารถควบคุมไดดีกวาเมนเทอรทานอื่น เชน  
   

เมนเทอรมาชา : พี่ชาเปนคนใจเย็น และไมไดเอะอะโวยวาย
เหมือนเมนเทอรบางคนนะคะ พี่วานองก็คงอยากทํางานกับ
คนท่ีใจเย็น ไมวูวาม ไมขีโ้วยวาย ใชไหม (The Face Thailand 
Season 3) 
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  จากตัวอยางจะเห็นไดวาเมนเทอรมีการใชกลวิธีการพูดโนนนาวใจใน
ลักษณะการเปรียบเทียบ โดยจะเห็นให ไดจากการท่ีเมนเทอรมาชาพูดถึงลักษณะ
นสิยั อารมณความรูสกึของตนเอง ไมวาจะเปนความใจเยน็ ไมเอะอะโวยวาย ไม
วูวามเหมอืนเมนเทอรทานอืน่ หรือการควบคมุอารมณของตนเองไดดกีวา เพ่ือให
ผูเขาแขงขันไดฉุกคิดถึงแงมุม บางอยางที่ซอนอยูในตัวเมนเทอรที่มากกวา
ความสามารถและทกัษะทีจ่ะถายทอดมายงัผูเขาแขงขนั นัน่คือ ลกัษณะนสิยัของ
เมนเทอร จากตัวอยางทีไ่ดกลาวไปท้ังหมดขางตน จะเห็นไดวาเมนเทอรแตละคน 
ลวนแลวแตใชกลวิธีการพูดโนมนาวใจแบบการเปรียบเทียบ โดยมีวัตถุประสงค
ที่คลายคลึงกัน อาจจะแตกตางกันในสวนของกลวิธีการพูดและการดึงจุดเดน
หรอืขอด ีรวมไปถงึประสบการณการทาํงานของเมนเทอรแตละคนทีม่แีตกตางกนั
มาใชประกอบการพูด เชน เมนเทอรมาชามีขอดีในสวนของการควบคุมอารมณ
และเปนคนใจเยน็ จงึนาํขอดเีหลานีม้าเปนจดุสาํคญัในการเปรยีบเทยีบในดาน
ของอุปนิสัยกับเมนเทอรอีกทานที่คิดวามีความดอยกวา หรือเมนเทอรลูกเกดที่
มัน่ใจวาตนเองมีประสบการณการทํางานในวงการบันเทิงมากกวาเมนเทอรทานอ่ืน 
จึงนําเอาสิ่งเหลานี้มาเปนจุดสําคัญในการพูดเปรียบเทียบกับเมนเทอรทานอ่ืน 
เพือ่ทาํใหผูสมคัรเขาแขงขนัเหน็ถงึความแตกตางในสวนนีแ้ละยงัถอืเปนการเสรมิ
สรางความนาเชื่อถือ แสดงใหเห็นถึงศักยภาพการทํางานของตนเอง เพื่อนําไป
สูการตัดสินใจเลอืกเขามาอยูรวมทีมของผูแขงขันเปนการเปรยีบเทียบใหเหน็ถึง
ความแตกตาง เพือ่เปนตวัชวยในการจงูใจผูสมคัรเขาแขงขนัใหสามารถตัดสนิใจ
ไดงายขึ้น จึงอาจกลาวไดวา กลวิธีการพูดโนมนาวใจแบบการเปรียบเทียบของ
เมนเทอรดงัทีป่รากฏในรายการ The Face Thailand จะมุงเนนการนําเอาขอดี
หรือ ความโดดเดนของตนเอง และนําขอดอยหรือสิง่ทีเ่มนเทอรทานอ่ืนอาจมีนอย
กวามาพูดเปรียบเทียบกัน เพ่ือใหผูสมัครเขาแขงขันเห็นถึงความแตกตางไดอยาง
ชัดเจน
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4. การบอกเลา (Narration) เปนการบรรยายถึงเหตุการณที่เกิดข้ึน
ตามลําดับเวลา ซึ่งรวมถึงเรื่องเลาสวนตัว เปนกระบวนการบอกเลาถึงลักษณะ 
หรือบรรยากาศของเหตุการณ สถานที่ วัตถุ หรือประสบการณซึ่งขึ้นอยูกับการ
สงัเกต ประสบการณทีพ่บเจอ หรอืความรูสกึของผูพดู ซึง่จะชวยใหผูฟงเหน็ภาพ
มากขึ้น

จากการเก็บรวบรวมขอมูลจากรายการ The Face Thailand ซซีัน่ 1 - 8 
พบวา ในทุกซีซั่นมีเมนเทอรใชกลวิธีการพูดโนมนาวใจรูปแบบดังกลาวทุกคน 
และถือเปนกลวิธีการพูดโนมนาวใจที่นิยมใชมากท่ีสุดในรายการ อาจสืบเนื่อง
ดวยการบอกเลาเปนการสงสารจากผูสงสารไปยงัผูรบัสารอยางตรงไปตรงมางาย
ตอพูดมากกวาการพูดโนมนาวใจในรูปแบบอ่ืน ๆ ซึ่งกลวิธีการพูดโนมนาวใจ
แบบการบอกเลา ปรากฏในหลากหลายลกัษณะ ไมวาจะเปนการบอกเลาเรือ่งราว
ของชีวติของตนเองท่ีตรงกันหรือมคีวามคลายคลึงกันกบัผูสมคัรเขาแขงขนั เพือ่
ใหผูสมคัรเขาแขงขนัรูสกึวาตนเองกบัเมนเทอรเปนพวกเดยีวกนัและนาจะทาํงาน
รวมกันไดงาย ดวยเรื่องราวชีวิตที่ผานมา เชน

เมนเทอรญาญาญิง : พี่คิดวาดวยประสบการณชีวิตของพี่ 
พี่นาจะเขาใจนองมากที่สุด พี่คิดวาพ่ีสามารถมองลึกเขาไป 
แลวรูวา ณ วนันีน้องคดิอะไรอยูและอยากทีจ่ะทาํอะไร และ
พีค่ดิวาพีเ่ปนคน open ทีจ่ะพดูตอกนั พีก่บันองนาจะคยุกนั
รูเรื่อง และยิ่งเปนคนบานเดียวกัน พี่ชอบในความตรง ๆ 
ความจรงิใจของนองมาก (The Face Thailand Season 1)

จากตัวอยางจะเหน็ไดวาเมนเทอรการใชกลวธิกีารพดูโนมนาวใจในลกัษณะ
การบอกเลา โดยไดบอกเลา เรื่องราวของตนเอง ไมวาจะการมีเปนภูมิลําเนา
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เดียวกันกับผูเขาแขงขัน ประสบการณชีวิต ทัศนคติตาง ๆ ที่ตรงกันกับผู เขา
แขงขัน ซึ่งการบอกเลาเรื่องราวดังกลาว อาจทําใหผูเขาแขงขันมองวาตนเอง
เหมาะสมท่ีจะอยูในทีมนั้น ๆ นอกจากน้ียังพบวามีเมนเทอรใชกลวิธีการพูดโนมนาว
ใจ แบบการบอกเลาเกี่ยวกับประสบการณการทํางานในวงการบันเทิง เชน

เมนเทอรลูกเกด : นองมีความยูนีค พี่อยากใหนองมาอยูทีม
พี่ พี่สามารถปนนองใหเปนนางเอกได นองเปนนางแบบได
อยูแลว ในสายอาชพีทีพ่ีท่าํมา ดวยประสบการณทัง้หมดพีค่ดิ
วาพีม่อีะไรเยอะแยะทีจ่ะสอนนองได (The Face Thailand 
Season 2) 

จากตัวอยางจะเห็นไดวาเมนเทอรลกูเกดมีการใชกลวิธกีารพูดโนมนาวใจ
ในลกัษณะการบอกเลาโดยไดบอกเลาถงึประสบการณการทาํงานทีส่ัง่สมมานาน
ในวงการบนัเทิง และมัน่ใจวาตนเองจะสามารถถายทอดความรูและทกัษะตาง ๆ  
ที่มีไปยังผูเขาแขงขันได ทั้งนี้เมนเทอรลูกเกดยังมีการพูดชื่นชมผูเขาแขงขัน
ผสมผสานรวมดวย ไมวาจะเปนการข้ึน ชมในสวนของบุคลิกภาพ ลกัษณะทาทาง 
รูปรางหนาตาที่มีความเปนเอกลักษณความพิเศษในตัวตนของเขาแขงขัน
รวมถึงยงัพูดเนนยํา้ใหผูเขาแขงขันเกดิความม่ันใจวาสามารถเปนนางแบบได และ
สามารถเปนนางเอกไดซึง่ถอืเปนการสือ่สารทีเ่พิม่พลงับวกและเพิม่ความมัน่ใจให
กับผูฟงภาคภูมิใจและเช่ือมั่นในส่ิงที่ตนเองเปน อันจะนําไปสูแนวโนมในการ
ตดัสนิใจของผูเขาแขงขนัในการเลอืกเขามาอยูในทมีทีม่อีตัราเพิม่มากยิง่ขึน้ นอกจาก
นี้ยังพบวามีเมนเทอรใชกลวิธีการพูดโนมนาวใจแบบการบอกเลาเกี่ยวกับ
สถานการณหน่ึง ๆ เพื่อ ขจัดความลังเลในการเลือกทีมของผูสมัครเขาแขงขัน 
รวมถึงเพื่อลดทอนพันธะเดิมระหวางผูสมัครเขาแขงขันกับเมนเทอรอีกทาน ใน
ฐานะเมนเทอรและลูกทีมเดิมในซีซั่นกอนหนา เชน
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เมนเทอรลูกเกด : ไมอยากจะมาแทนท่ีบีแตอยางนอยถา
นองเลือกพ่ี นองก็ไดสิ่งใหม ๆ ตอนเทียรออกมาบีก็พูดกับ
เทียรวาเขารูสึกผิด พี่เลยคิดวาถาสกายกลับไปอยูทีมบี 
เพราะความรูสกึผดิของเขา เขาอาจจะทาํให you กลับไปเปน
เบอรสองของป ถา you ไมกลับไปหาแม ก็ไมไดหมายความ
วา you เปนลูกที่ไมดีหรอก (The Face Thailand Season 4) 

จากตัวอยางจะเห็นไดวาเมนเทอรลกูเกดมีการใชกลวิธกีารพูดโนมนาวใจ
ในลักษณะการบอกเลา โดยไดบอก เลาเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนระหวางเมนเทอรบซีึง่
เคยเปนเมนเทอรคนเกาในซีซัน่ทีแ่ลวของผูเขาแขงขนัทีก่าํลงัเปนผูรบัสารอยู ณ 
ขณะนัน้วา เมนเทอรบไีดพดูกบัผูเขาแขงขนัคนกอนหนาซึง่เคยเปนลกูทีมของ
เมนเทอรบใีนซซีัน่ทีแ่ลวเชนกนัวา ตนเองรูสกึผดิทีไ่มสามารถทาํใหเขาไปถงึฝงฝน
ไดและรูสกึผดิทีไ่มไดเลอืกเขาในซซีัน่ทีแ่ลว ซึง่เรือ่งราวดงักลาวเมนเทอร ลกูเกด 
ไดนํามาพูดใหผูเขาแขงขันที่รับฟงอยู ณ ขณะน้ันไดรับรู เพื่อทําใหผูเขาแขงขัน
เกิดความรูสึกนอยเนื้อตํ่าใจ ซึ่งถือเปนการ นําเรื่องราวมาบอกเลาเพ่ือหักลาง
เหตุการณในอดีตที่ผูเขาแขงขันและ เมนเทอรบีเคยอยูรวมทีมกันมาและมีการ
ใชวาทศิลปที่คมคายในการโนมนาวใหผู เขาแขงขันเกิดความสับสน และได
ทบทวนความรูสึกนึกคิดบางอยางเสียใหม อันจะนําไปสูการตัดสินใจเลือกเขา
รวมทีมใดทีมหนึ่ง นอกจากนี้ยังปรากฏกลวิธีการพูดโนมนาวใจ แบบการบอก
เลาในอีกหลายลักษณะ ไมวาจะเปนการบอกเลาถึงความมุงมั่นตั้งใจของตัวเมน
เทอรเองในการมาทําหนาท่ีถายทอดวิชาความรูในรายการ เชน The Face 
Thailand ซีชั่น 3 เมนเทอรมาชา พูดวา“พี่มีความต้ังใจและจะทําใหดีที่สุด ที่
อยูในวงการนี้มา ทําทุกสิ่งทุกอยาง พี่คิดวานองคงเห็น เพราะงั้นนองตอง
เลือกทีมพ่ีนะคะ” นอกจากน้ียังมีใชกลวิธีดังกลาวในการบอกเลาความรูสึก
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ตั้งแตแรกเห็นผูสมัครเขา แขงขันของเมนเทอร เชน The Face Thailand ซีซั่น 
5 เมนเทอรจีนาพูดวา “พี่รูสึกถูกชะตาตั้งแตแรกเห็นนอง พี่อยาก ไดนองเขา
มาอยูรวมทีม” เมนเทอรมารีญาพูดวา “พี่ชอบนองตั้งแตพี่เห็นครั้งแรก นองนา
รกัมาก” จากตวัอยางทีไ่ดกลาวถงึทัง้หมดขางตนจะเหน็ไดวา การใชกลวธิกีารพดู
โนมนาวใจแบบการบอกเลาดงัทีป่รากฏท้ังหมดในรายการ The Face Thailand 
นั้น อาจกลาวไดวาเหตุที่กลวิธีดังกลาวไดรับความนิยม อาจเปนเพราะความงาย
ในการสงสารที่ไมตองเรียบเรียงขอความที่ซับซอน ไมตองเตรียมขอมูลมาใช
ประกอบการพูด เนื่องจากเนื้อความท่ีพูดลวนแลวแตเปนเร่ืองราวในชีวิตของ
ตนเองที่เคยประสบพบเจอมา อีกทั้งไมตองใชวัจนลีลาในการสื่อสารกับผูสงสาร 
มากเทาการใชกลวิธีในรูปแบบอ่ืน ๆ  เชน การพูดในเชิงเปรียบเทียบนั้นผูสงสาร
จะตองตระเตรียมขอมูลหรือทราบขอมูลของอีกฝายท่ีตนจะกลาวถึงเปนอยางดี 
แตการบอกเลานัน้เปนการบอกเลาเรือ่งราวท่ีเกีย่วกับกบัตนเอง เปนสิง่ทีต่นเอง
พบเจอมาโดยตรง เพราะฉะน้ันการพูดในลกัษณะน้ีกจ็ะเปนไปอยางตรงไปตรง
มาไมสลับซับซอนผูรับสารหรือผูสมัครเขาแขงขันสามารถเขาใจไดงาย โดยเมน
เทอรแตละคนลวนมีการใชกลวิธกีารบอกเลาในรูปแบบท่ีมทีัง้คลายคลึงกันและ 
แตกตางกันออกไป แตทั้งนี้เมนเทอรแตละคนลวนมีลักษณะการบอกเลาที่เปน
เอกลักษณเฉพาะตน ดังเชน เมนเทอรลูกเกดท่ีมักบอกเลาเรื่องราวเก่ียวกับ
ประสบการณการทานในวงการบันเทิง และบอกเลาเกี่ยวกับสถานการณเปนสําคัญ 
เมนเทอรมาชามักบอกเลาในสวนของความมุงมั่นตั้งใจในการมาเปนเมนเทอร
ของตนเอง เมนเทอรมารีญาและเมนเทอรจีนามักบอกเลาในสวนของความรูสึก
หรือความประทับใจที่มีตอผูเขาแขงขันเปนสําคัญ ทั้งนีต้ัวแปรสําคัญในการเลือก
หยิบยกสถานการณหรือเร่ืองราวมาบอกเลาของเมนเทอรนั้น เร่ืองราวชีวิตหรือ
ลักษณะของผูสมัครเขาแขงขันก็มีความสําคัญในการบอกเลาถึงเรื่องหนึ่ง ๆ 
ของเมนเทอร



วารสารฟาเหนือ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   49

5. การใชคําถามยอนกลับ (Feedback) การใชคําถามยอนกลับ
เปนการกระตุน สรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิใหแกผูฟงหรือผูตอบคําถาม โดยการใช
คําถามยอนกลับท่ีมีประสิทธิภาพน้ันจะตองมุงสงเสริมความสําเร็จสงผลตอการ
เรียนรูการพัฒนา และเปนประโยชนตอการบรรลุเปาหมายของแตละคน จาก
การเกบ็รวบรวมขอมลูจากรายการ The Face Thailand ซชีัน่ 1 - 8 พบวา The 
Face Thailand ซีซั่น 1 มีเมนเทอรใชกลวิธีการพูดโนมนาวใจรูปแบบ ดังกลาว 1 คน 
คือ เมนเทอรลูกเกด The Face Thailand ซีซั่น 2 มี เมนเทอรใชกลวิธีการพูด
โนมนาวใจรูปแบบดังกลาว 1 คน คือ เมนเทอรบี The Face Thailand ซีซั่น 3 
มเีมนเทอรใชกลวิธกีารพูดโนมนาวใจรูปแบบดังกลาว 1 คน คอื เมนเทอรลกูเกด 
The Face Thailand ซซีนั มเีมนเทอรใชกลวิธกีารพูดโนมนาวใจรูปแบบดังกลาว 
2 คน คือ เมนเทอร ซอนยา และเมนเทอรศรีริตา The Face Thailand ซีซัน 5 
มีเมนเทอรใชกลวิธีการพูดโนมนาวใจรูปแบบดังกลาว 2 คน คือ เมนเทอรจีนา
และเมนเทอรโทนี่ The Face Men Thailand ซีซั่น 1 มีเมนเทอรใชกลวิธีการ
พูดโนมนาวใจรูปแบบดังกลาว 2 คน คือ เมนเทอรลูกเกดและเมนเทอรหมู The 
Face Men Thailand ซีซั่น 2 ไมปรากฎการใชกลวิธีการพูดโนมนาวใจรูปแบบ
ดังกลาวและ The Face Men Thailand ซีซั่น 3 มีเมนเทอรใชกลวิธีการพูดโนมนาวใจ
รูปแบบดังกลาว 1 คน คือ เมนเทอรอารต จากการวิเคราะหกลวิธีการพูดโนม
นาวใจ แบบการใชคาํถามยอนกลับ ดงัท่ีปรากฏในรายการ The Face Thailand 
พบวา เมนเทอรจะนยิมใชกลวธิกีารพดูโนมนาวใจในรปูแบบดงักลาว ในลกัษณะ
ที่คลายคลึงกัน หรือเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ การใชคําถามยอนกลับ 
เพื่อใหผูสมัครเขาแขงขันตอบคําถามกับตนเองวามาสมัคร รายการนี้เพ่ืออะไร 
ตองการอะไร เชน 
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เมนเทอรลูกเกด : นองมาท่ีนี่เพื่ออะไร เพื่อเปนนักแสดง หรือ
เพื่อเปนทุกอยางที่พี่จะใหนองได (The Face Thailand 
Season 1)
เมนเทอรศรรีติา : เคยไดยนิไหมคะท่ีเขาบอกวา ทาํอะไรเดิม ๆ  
มันก็ไดผลลัพธแบบเดิม (The Face Thailand Season 4) 

จากตวัอยางขางตนจะเหน็ไดวาเมนเทอรอารตมกีารใชกลวิธกีารพดู
โนมนาวใจในลกัษณะการใชคาํถามยอนกลบั โดยเมนเทอรไดถามยอนกลบัไปยงั
ผูแขงขนัวา การมาสมคัรเขาแขงขนัในครัง้นี ู้้สมคัรเขาแขงขนัมวีตัถปุระสงคเพือ่
อะไร โดยเมนเทอรแตละคนตางมีจดุมุงหมายในการถามยอนกลับไปยังผูเขาแขงขัน
เปนไปในทิศทางเดียวกัน หากแต จะแตกตางกันในสวนของการเลือกใชภาษา
หรอืวัจนลีลา ยกตวัอยางเชน เมนเทอรอารตมีการใชคาํถามยอนกลับไปยัง ผูสมัคร
เขาแขงขันวาการมาสมัครรายการ The Face Thailand ในคร้ังนี้อยากไดทักษะ
การแสดงเพยีงอยางเดยีวหรอื ตองการทีจ่ะไดเรยีนรูทกัษะอืน่ท่ีมากกวาการแสดง
หรอืไม ซึง่การถามคําถามกลับไปยังผูเขาแขงขนัดงักลาว เปนการส่ือ ความหมาย
โดยนัยวา เมนเทอรอีกฝายเกงเพียงทักษะการแสดง แตตนเองสามารถถายทอด
ทกัษะอืน่นอกเหนอืจากการ แสดงไดอกี จะเหน็ไดวา เมนเทอรอารตมกีลวธิกีาร
พูดโนมนาวใจที่แฝงไปดวยวาทศิลปอันคมคาย ผสมผสานการยั่วลอเมนเทอร
อีกฝาย อีกทั้งยังแฝงไปดวยความหมายท่ีลึกซึ้งใหผูเขาแขงขันไดฉุกคิดและ
ทบทวนวัตถุประสงคในการมาเขารวมการ แขงขันในครั้งนี้ รวมถึงทักษะทีผู่เขา
แขงขนัจะไดรบัจากทีมเมนเทอรอารตซึง่มมีากกวาอกีทมีอยางแนนอน และหาก
มองในสวนของเมนเทอรลูกเกด ซึ่งมีการใชกลวิธีการพูดโนมนาวใจในลักษณะ
การใชคําถามยอนกลับ โดยเมนเทอรไดถาม ยอนกลับไปยังผูเขาแขงขันถึง
วตัถปุระสงคในการมาสมัครและเขารวมแขงขนัในรายการ The Face Thailand 
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วามา เพ่ืออะไร เพือ่เปนนกัแสดงเพยีงอยางเดยีวหรอืเพือ่เปนทกุอยางทีส่ามารถ
โลดแลนอยูในวงการบนัเทิงได ซึง่จากการถาม คาํถามดงักลาว ทาํให ผูเขาแขงขนั
ไดฉุกคิดและทบทวนกับตนเองวามาเขาแขงขันรายการน้ีเพื่ออะไร ถือเปนการ
พูดเรียก สติ เพื่อใหผูเขาแขงขันไดเลือกเขามาอยูรวมในทีมใดทีมหน่ึงโดยผาน
การไตรตรองอยางถีถ่วนแลว อกีทัง้เมนเทอรยงัม ีกลวธิกีารพดูใหผูเขาแขงขนัได
เห็นวาตนเองพรอมที่จะถายทอดความรู ทักษะ และประสบการณทั้งหมดที่ตนเอง
ไดสัง่สมมาตลอดระยะเวลาทีท่าํงานในวงการบนัเทงิไปยงัผูเขาแขงขนัไดทาํในสิง่
ทีเ่ขาตองการ ดงัประโยคทีว่า “หรอืเพ่ือเปนทกุ อยางท่ีพีจ่ะใหนองได” ถอืเปน
การเนนยําใหผูเขาแขงขันเกิดความเช่ือม่ันในตัวเมนเทอรที่พรอมจะถายทอด
ทักษะความรู ใหกับผูเขาแขงขัน จะเห็นไดวา กลวิธีการพดูโนมนาวใจ แบบการ
ใชคาํถามยอนกลบัในรายการ The Face Thailand คาํถามท่ีใชจะมุงใหผูสมคัร
เขาแขงขันไดคิดทบทวนและตอบคําถามกับตนเองถึงวัตถุประสงคในการมา
สมคัรเขาแขงขนั และเมนเทอรแตละคนก็จะนําเอาทักษะ ความสามารถทีต่นเอง
มมีาสนับสนุนคาํถามน้ัน ๆ  เพือ่ใหคาํตอบท่ีเกดิขึน้ภายใน ใจของผูสมคัรเขาแขงขนั
เอนเอียงหรือโอนออนมาฝงตน

6. การใชรปูประโยคเงือ่นไข (Conditional) เปนการเสนอแนวคิดหรือ
ผลที่จะไดรับจากตนและฝาย ตรงขามใหผูรับสารไดเปรียบเทียบ ในชวงนี้ผูสงสาร
จะตองใชการจูงใจดวยวิธีตาง ๆ เชน การใชสารโนมนาวใจการให ผลตอบแทนตาง 
ๆ หรอืวธิอีืน่ ๆ  [4] จากการเก็บรวบรวมขอมลูจากรายการ The Face Thailand 
ซีซั่น 1 - 8 พบวา The Face Thailand ซีซั่น 1 - 3 มีเมนเทอรใชกลวิธีการพูด
โนมนาวใจรูปแบบดังกลาว 1 คน คือ เมนเทอรลูกเกด The Face Thailand 
ซีซั่น 4 มีเมนเทอรใชกลวิธีการพูดโนมนาวใจรูปแบบดังกลาว 3 คน คือ เมนเทอร
ซอนยา เมนเทอรบี และเมนเทอรพลอย The Face Thailand ซีซั่น 5 มีเมนเทอร
ใชกลวิธีการพูดโนมนาวใจรูปแบบดังกลาว 3 คน คือ เมนเทอรจีนา เมนเทอร
แบงค และเมนเทอรโทนี่ The Face Men Thailand ซีซั่น 1 มีเมนเทอรใชกลวิธี
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การพูดโนมนาวใจ รูปแบบดังกลาว 3 คน คือ เมนเทอร ลูกเกด The Face Men 
Thailand ซีซั่น 2 มีเมนเทอรใชกลวิธีการพูดโนมนาวใจ รูปแบบดังกลาว 1 คน 
คือ เมนเทอรหมู The Face Men Thailand ซีซั่น 3 มีเมนเทอรใชกลวิธีการพูด
โนมนาวใจรูปแบบ ดังกลาว 3 คน คือ เมนเทอรอารต จากการวิเคราะหกลวิธี
การพูดโนมนาวใจแบบการใชคาํถามยอนกลับ ดงัทีป่รากฏใน รายการ The Face 
Thailand พบวา เมนเทอรจะใชกลวิธกีารพูดโนมนาวใจในรูปแบบดังกลาว เพ่ือ
บอกเหตุและผลทีจ่ะ ไดรบั หากผูสมคัรเขาแขงขนัเลอืกเขามาอยูทมีตน พรอม
ทั้งบอกผลท่ีจะไดรับหากผูสมัครเขาแขงขันเลือกไปอยูในทีมอื่น เพื่อชี้ใหผูสมัคร
เขาแขงขันเห็นถึงความแตกตางและความคุมคาของผลที่จะไดรับวาทีมใดมีความ
คุมคาและตอบสนองความ ตองการของผูสมัครเขาแขงขันมากกวา จึงอาจกลาว
ไดวากลวิธีการพูดโนมนาวใจ แบบการสรางเงื่อนไขในรายการ The Face Thai-
land ของเมนเทอรแตละคนนัน้มีวตัถปุระสงคเปนไปในทศิทางเดยีวกนั นอกจาก
นี้ในสวนของรูปประโยคที่เมน เทอรใชในการสรางเงื่อนไขเปนไปในหลากหลาย
ลักษณะ ไดแก การใชคําวา ถา...ก็ ในการสรางเงื่อนไขในประโยค เชน  

เมนเทอรบี : ถานองไมเลือกทีมบี ก็ดูตอไปละกันวานองจะ
เดินไปไดไกลแคไหน (The Face Thailand Season 1)  
เมนเทอรโทนี่ : ถาเกิดพี่เปนผูกํากับ พี่ก็จะเลือกคนแบบน้ี
ครับ (The Face Thailand Season 5)

นอกจากนี้ยังพบการใชรูปประโยคโดยมีคําเชื่อมแสดงเหตุและผล คือ 
การใชคําวา ถา...แต เชน 

เมนเทอรลูกเกด : ถานองมาอยูกับพี่ พี่จะไมปนใหนองเปน
เหมือนคนอื่น แตพี่จะปนใหนองเปนตัวของตัวเอง ที่สามารถ
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พานองไปในจุดที่นองตองการ พี่คิด วาพี่สามารถเปนทุกอยาง
ใหนองได ไมวาจะเปนพ่ี หรือเปนท่ีปรึกษา (The Face 
Thailand Season 1)
เมนเทอรซอนยา : จากทีพ่ีเ่หน็ลกูทมีของอกีสองทมีแลวเนีย่ 
ถาเทยีรเขาไปเทยีรจะไมไดเปนนัมเบอรวนัของเขา แตถาเทยีร
มากบัเราเทยีรจะเปนนมัเบอรวนั ในทมีของเราเลยนะ (The 
Face Thailand Season 4) 

นอกจากนี้ยังปรากฏการใชรูปประโยคที่ใชคําวา ยังไม...จนกวา ในการ
สรางเงือ่นไขใหผูสมัครเขาแขงขนัเหน็ถึงความเปนเหตเุปนผล และเงือ่นไขทีเ่มนเทอร
ไดกําหนดไวหากผูเขาแขงขันเลือกเขามาอยูในทีมตน เชน เมนเทอรหมู กลาว
วา “ทีมพี่ยังไมเพอรเฟคนี่ครับ จนกวาจะมีนองเขามาอยูในทีม (The Face 
Men Thailand Season 2)” จากตวัอยางจะเหน็ไดวาเมนเทอรมกีารใชกลวธิี
การพูดโนมนาวใจในลักษณะการใชรปูประโยคเง่ือนไข โดย เมนเทอรมกีลวิธกีาร
พูดโดยสรางเง่ือนไขใหผูเขาแขงขันไดรับรูถึงผลท่ีจะตามมาหากผูสมัครเขา
แขงขันเลือกเขามาอยูใน ทีมหรือเลือกอยูทีมอื่น มีการใชรูปประโยคเพื่อแสดง
เหตแุละผลทีผู่สมคัรเขาแขงขนัจะไดรบัหากเลือกเขาไปอยูรวมในทีม หน่ึง ๆ  โดย
จะแบงออกเปน 2 สวน สวนหน่ึงเปนสวนของตัวเง่ือนไข อีกสวนหน่ึงเปนสวนของ
ผลที่จะตามมา (สุชาดา ทองอาสน, 2555) และประโยคที่เมนเทอรใชก็จะเปน
ประโยคความขอน ไมพบการใชประโยคความเดยีว เนือ่งจากประโยคความซอน
สามารถ อธิบายความไดกระจางชัดกวา ในสวนของความแตกตางระหวางเมน
เทอรกับเมนเทอรอีกฝาย เชน ประโยคที่เมนเทอร ชอนยาพูดวา“ถาเทียรเขา
ไปเทียรจะไมไดเปนนัมเบอรวันของเขา แตถาเทียรมากับเราเทียรจะเปน
นัมเบอรวันในทีมของเรา” สามารถจําแนกออกเปน 2 สวน คือ สวนที่เปนตัว
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เงื่อนไข คือ “ถาเทียรเขาไป” และสวนของผลที่จะตามมา คือ เทียรจะไมไดเปน
นมัเบอรวนัของเขา” และอีกประโยคจะเห็นไดวา สวนท่ีเปนตวัเง่ือนไข คอื “แต
ถาเทียรมากับเรา” และ สวนของผลที่จะตามมา คือ “เทียรจะเปนนัมเบอรวัน
ในทีมของเรา” ซึ่งในสวนของการเรียบเรียงรูปประโยคของเมนเทอร แตละคน 
ถงึแมจะใชคาํเช่ือมประโยคเพ่ือบอกเง่ือนไขโดยใชคาํเดียวกัน แตการเรียบเรียง
เน้ือความในประโยคกม็ไิด เหมอืนกนัเสมอไป ดงัจะเหน็ไดจากเมนเทอรซอนยา
เลอืกทีจ่ะกลาวถงึเมนเทอรอกีฝายกอน โดยชีใ้หเหน็วาหากเลอืกไปอยูในทมีนัน้ 
ผลท่ีตามมาจะเปนอยางไร และจึงจะกลาวถึงทีมตนเองภายหลังจากการกลาว
ถึงเมนเทอรอีกฝายเสร็จส้ิน แต หากพิจารณาในสวนของรูปประโยคของเมนเท
อรลูกเกด เมนเทอรอารตนั้น จะกลาวถึงทีมของตนเองกอน แลวจึงจะ กลาวถึง
ทีมอื่นภายหลัง ดังที่ปรากฏในตัวอยางที่ไดกลาวถึงไปทั้งหมดขางตน ไมวาจะ
เปนการใชคําวา ถาก็ ถา...แต หรือยังไมจนกวา ลวนแตเปนศัพทที่แสดงใหเห็น
ถงึเหตแุละผลของการกระทําสิง่หนึง่สิง่ใดหรือการตดัสินใจในเร่ืองหน่ึง ๆ  กลวธิี
การพูดโนมนาวใจโดยใชรูปประโยคเงื่อนไขนั้น เปนการชี้ชัดใหเห็นถึงรูป
ประโยคทีผู่พดูสรางเงือ่นไขตอผูฟงในการตดัสนิใจในเรือ่งหนึง่ ๆ  จงึถือเปนทาง
เลอืกทีน่าสนใจและเสรมิสรางความมัน่ใจใหกบั ผูเขาแขงขนัในการเลอืกเขาทีม 
เนื่องดวยผูเขาแขงขันไดรับรูถึงสิ่งที่ตนเองจะไดรับ หากเขาไปอยูรวมทีมนั้น ๆ

สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษากลวิธีการพูดโนมนาวใจของเมนเทอรในรายการ The 

Face Thailand ซีซั่น 1 - 8 พบวา เมนเทอรมีการใชกลวิธีการพูดโนมนาวใจ
สอดคลองกับหลักการพูดโนมนาวใจของอริสโตเติลทั้ง 6 รูปแบบ กลาวคือ การ
ยกตัวอยาง การใชสถิติ การเปรียบเทียบ การบอกเลา การใชคําถามยอนกลับ 
และการใชรปูประโยคเงือ่นไข โดยมกีารใชกลวธิกีารพดูโนมนาวใจแบบการบอก
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เลามากทีส่ดุ รองลงมาคอืการเปรยีบเทยีบ การใชรปูประโยคเงือ่นไข การใชคาํถามยอน
กลับ การใชสถิติ และการยกตัวอยางพบนอยท่ีสุด จากการวิเคราะหสามารถสรุปได
วาการทีก่ลวธิกีารพดูโนมนาวใจ แบบบอกเลาไดรบัความนิยมมากทีส่ดุนัน้ อาจ
เปนเพราะความงายในการสงสารท่ีไมตองเรียบเรียงขอความท่ีซบัซอน ไมตองเต
รียมขอมูลมาใชประกอบการพูด เนื่องจากเน้ือความท่ีพูดลวนแลวแตเปนเร่ือง
ราวในชีวิตของตนเองท่ีเคยประสบพบเจอมา อีกทั้งไมตองใชวัจนลีลาในการ
สือ่สารกบัผูสงสารมากเทาการใชกลวิธใีนรปูแบบอืน่ ๆ  การบอกเลานัน้เปนการ
บอกเลาเรื่องราวที่เกี่ยวกับกับตนเองเปนสิ่งที่ตนเองพบเจอมาโดยตรง เพราะ
ฉะน้ันการพูดในลักษณะน้ีก็จะเปนไปอยางตรงไปตรงมา ไมสลับซับซอน ผูรับ
สาร หรือผูสมัครเขาแขงขันสามารถเขาใจไดงาย และการสาเหตุที่การพูดโนม
นาวใจแบบการยกตัวอยางไดรับความนิยมในการ ใชนอยท่ีสุด อาจสืบเน่ืองมา
จากการยกตัวอยางในแตละครั้งนั้น เมนเทอรจะตองทําความเขาใจและทราบถึง
สิง่ท่ีตนเองยกตัวอยางถึงเปนอยางดี ขอมูลตองนาเช่ือถือและมีมากพอท่ีจะทาํ
ใหผูสมคัรเขาแขงขันเช่ือในคําพูดหรือสิง่ท่ีเมนเทอรไดยกตวัอยางมา อกีท้ังการยก
ตวัอยางยงัสงผลกระทบในดานของเวลา เนือ่งจากการยกตวัอยางครัง้หนึง่ ๆ  นัน้ 
เมนเทอร จะตองอธิบายตัวอยางน้ันใหกระจางแจง ซึ่งอาจจะใชเวลามากกวา
การบอกเลาเรื่องราวตาง ๆ อยางตรงไปตรงมา ทั้งนี้ การใชกลวิธีการพูดโนมนาว
ใจ แบบยกตวัอยางในรายการ The Face Thailand นยิมนาํหลกัฐานหรอืสิง่ของ
มาแสดงให เห็นประกอบคําพูด เพื่อเสริมสรางความนาเชื่อถือ เชน การโชวถวย
รางวัลที่ไดรับจากการทํางานในวงการบันเทิง ซึ่งกลวิธี ดังกลาว จะมีความยุงยาง
ในสวนของการตระเตรียมส่ิงของและขอมลู ทีต่องมกีารเตรียมการไวลวงหนา จงึ
ทําใหมีการใชกลวิธีดังกลาวในการพูดโนมนาวใจนอยที่สุด

วตัถปุระสงคในการเลอืกใชกลวธิกีารพดูโนมนาวใจตามหลกัของอรสิโตเตลิ 
ในรายการ The Face Thailand ซีซั่น 1 - 8 ในแตละรูปแบบ พบวา มีวัตถุประสงค
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เปนไปในทศิทางเดยีวกนัเปนสวนใหญ กลาวคอื 1) กลวธิกีารพดูโนมนาวใจ แบบ
ยกตัวอยาง มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูสมัครเขาแขงขันเห็นถึงความสามารถและ
มัน่ใจในตัวของเมนเทอรวามทีกัษะการทํางานในวงการบันเทงิหลากหลายดาน รวม
ถึงเนนยํ้าคําพูดใหมีความหนักแนน โดยมีการอางอิงหลักฐานหรือยกตัวอยาง
ประสบการณ ทักษะ ความสามารถของตนเอง 2) แบบใชสถิติ มีวัตถุประสงค
เพือ่หยบิยกสถติกิารชนะของตนจากซซีัน่กอนหนา หรอืในซซีัน่ทีต่นเองเคยชนะ
มาพูดเนนยํ้าใหผูสมัครเขาแขงขันเห็นถึงประสบการณ ทักษะ และความสําเร็จ
ทีผ่านมาของตน ทาํใหตนเองมคีวามนาเชือ่ถอื ดวยทกัษะและประสบการณทีไ่ด
สัง่สมมา 3) การเปรยีบเทยีบ มวีตัถปุระสงคเพือ่มุงเนนการนาํเอาขอดหีรอืความ
โดดเดนของตนเอง และนาํขอดอยหรอืสิง่ทีเ่มนเทอรทานอืน่อาจมีนอยกวามาพดู
เปรียบเทียบกัน เพ่ือใหผูสมัครเขาแขงขันเห็นถึงความแตกตางไดอยางชัดเจน 4) 
การบอกเลา มีวัตถุประสงคเพื่อบอกเลาเลาเรื่องราวที่เกี่ยวกับกับตนเอง หรือสิ่ง
ที่ตนเองพบเจอมาโดยตรง การพูดในลักษณะนี้ก็จะเปนไปอยาง ตรงไปตรงมา ไม
สลบัซับซอนผูรบัสารหรือผูสมัครเขาแขงขันสามารถเขาใจไดงาย 5) การใชคาํถาม
ยอนกลับ มวีตัถุประสงคเพ่ือจะมุงใหผูสมคัรเขาแขงขันไดคดิทบทวนและตอบ
คาํถามกับตนเองถึงวัตถุประสงคในการมาสมัครเขาแขงขัน 6) การใชรปูประโยค
เงื่อนไข มีวัตถุประสงคเพื่อแสดงเง่ือนไขและผลท่ีตามมาทีผู่สมัครเขาแขงขัน
จะไดรับหาก เลือกเขาไปอยูรวมในทีมหนึ่ง ๆ จากการศึกษาในคร้ังนี้ สงผลใหผู
ศกึษาเล็งเห็นถงึความเปนเอกลักษณทีม่คีวามโดดเดนเก่ียวกับกลวิธกีารพูดโนม
นาวใจของเมนเทอรในรายการ The Face Thailand ที่มีความแตกตางไปจาก
รายการอ่ืน ๆ เนื่องดวยรายการ The Face Thailand มีการเปดโอกาสใหเมน
เทอรแตละคนไดแสดงความสามารถในการพูดโนมนาวใจอยางเต็มท่ีและเปนไป
ตามเอกลักษณเฉพาะตน ทั้งนี้ เม่ือผูศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลที่ไดจากรายการมา
วิเคราะหโดยอาศัยทฤษฎีการพูดโนมนาวใจของอริสโตเติลท้ัง 6 รูปแบบ ยิ่ง
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เปนการเนนยํ้าใหเห็นถึงการพูดของเมนเทอรที่นอกจากจะมีความนาสนใจไป
ตามลักษณะการพูดของแตละคนแลวนัน้ ยงัชีใ้หเห็นถงึกลวิธกีารพูดทีม่หีลกัเกณฑ 
เปนไปตามทฤษฎีหรอืหลักการพูดทีด่ ี ควรคาแกการนําไปเปนปฏิบตัแิบบอยาง
หรือนําไปประยุกตใชในการพูดหรือการศึกษาตอไป
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 การศึกษาสภาพปญหาการฝกประสบการณวิชาชีพภาษาญี่ปุน
ณ ประเทศญี่ปุน ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญ่ีปุน
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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บทคัดยอ  
บทความนี้มีจุดประสงคเพื่อศึกษาสภาพปญหาการฝกประสบการณ

วิชาชีพภาษาญ่ีปุน ณ ประเทศญ่ีปุน ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญ่ีปุน 
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จํานวน 9 คน ระยะเวลา 3 
เดอืน โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจตอนกัศกึษาฝกประสบการณวชิาชีพของ
สถานประกอบการในประเทศญ่ีปุน ซึง่ม ี2 ขอ ไดแก ทกัษะดานภาษาและทักษะ
ดานการปฏิบัติงาน และรายงานผลการฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษา 
ทัง้นีเ้พือ่นําผลการศึกษาไปเปนแนวทางในการพัฒนา ปรบัปรงุการจดัการเรียน
การสอนในหลักสตูร ผลการศึกษาพบวา ผูประกอบการมีความพึงพอใจตอทักษะ
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ดานภาษาของนักศึกษาระดับปานกลาง โดยตองการใหหลักสูตรพัฒนาทักษะ
ดานการสนทนาและการฟงภาษาญ่ีปุนใหดขีึน้ และความพึงพอใจตอทกัษะดาน 
การปฏิบัติงาน อยูระดับดี สวนขอเสนอแนะอ่ืนๆ ที่ผูประกอบการตองการให
หลกัสตูรพัฒนานกัศกึษา คอื การมคีวามเขาใจในบทบาทหนาท่ีและความรบัผดิชอบ
ในตน การคิดวิเคราะหและการแกไขปญหาเฉพาะหนา สวนปญหาท่ีนักศึกษา
ประสบชวงระยะเวลาการฝกประสบการณวิชาชีพ คือ 1) ปญหาดานภาษาและ
การส่ือสาร เชน การไมรูคาํศพัทเฉพาะ คนญ่ีปุนพดูเร็วเกินไป 2) ปญหาดานการ
ทาํงาน เชน วฒันธรรมการทํางานท่ีมกีารแบงหนาทีช่ดัเจน ความรวดเรว็ในการ
ทํางาน 3) ปญหาดานการใชชีวิต เชน การปรับตัวในการใชชีวิตและการทํางาน
ชวงแรกเปนตน

คาํสาํคญั : ทกัษะดานภาษาญีปุ่น ทกัษะดานการปฏบิตังิาน การฝกประสบการณ
วิชาชีพภาษาญ่ีปุน
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Abstract
The purpose of this study was to study the problem condi-

tions in Japanese professional experience training in Japan of stu-
dents majoring Japanese Language, Faculty of Humanities, Chiang 
Rai Rajabhat University totally 9 students, duration of 3 months, 
using the questionnaire of the satisfaction assessment towards the 
professional experience training students of establishments in Japan 
in terms of students’ language and operational skills and students’ 
training reports in order to use the analysis results as a guideline 
for improvement and development of teaching and learning man-
agement in the curriculum. The results of the study showed that 
the entrepreneurs were satisfied with the students’ language skills 
at a moderate level, wanting the curriculum to improve conversa-
tion and listening skills in Japanese and the entrepreneurs were 
satisfied with students’ operational skills at a good level. For other 
suggestions, the curriculum was required to develop students to 
understand their roles and responsibilities and have their own 
critical thinking skills and immediate problem solving. The problems 
encountered by the students during the Japanese professional 
experience training period were 1) problems in language and com-
munication such as lack of knowledge of specific terminology and 
speaking too quickly of Japanese people. 2) problems in working 
such as working culture in providing a clear division of duties and 
a quick working 3) problems in living such as adjustment in living 
and working in the first period etc.
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Keywords :  language skills, operational skills, professional experi-
ence training
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บทนํา
เมื่อกลาวถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษาไมวาในตางประเทศหรือ

ประเทศไทย หลักสูตรและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนคงเปนส่ิงแรกที่จะ
ตองกลาวถึง ในประเทศไทยการจัดทําหลักสูตรจะตองมีมาตรฐานภายใตกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ซึ่งไดระบุมาตรฐานของการเรียนรูไว 5 ดาน ไดแก ดานคุณธรรม
จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บคุคลและความรบัผดิชอบ และทกัษะการคดิวเิคราะหเชงิตวัเลขการสือ่สารและ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งไมวาศึกษาในศาสตรเฉพาะใดก็ตามจําเปนตอง
ใหนกัศึกษามีความรูใหครบทุกดาน เพราะเปนท่ีรูกนัวาการศึกษาท่ีเนนใหผูเรียน
ใหมีความรูเพียงอยางเดียว ไมสามารถสอดรับกับการใชชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
กลาวคือการศึกษาตองเปนมากกวาการเรียนเพื่อความรู 

หลักการจดัการศึกษาในศตวรรษที ่21 ประกอบไปดวยการเรยีนรู 4 แบบ 
ไดแก การเรียนรูเพือ่รู, การเรยีนรูเพือ่ปฏิบตั,ิ การเรยีนรูทีจ่ะอยูรวมกนัและการ
เรยีนรูเพ่ือชีวติ ไมวาการจัดการศึกษาแบบใดก็มคีวามสําคัญและมีความสัมพันธ
กันทั้งสิ้น ผูเขียนมองวาปจจุบันหัวใจของหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับ
อุดมศึกษาที่ขาดเสียมิได คือ การเรียนรูเพื่อปฏิบัติได  โดยใหอยูบนพื้นฐานของ
คุณธรรมและจริยธรรม ทั้งนี้การเรียนรูเพื่อปฏิบัติได หมายถึง การเรียนรูที่มุง
พฒันาความสามารถและความชาํนาญ รวมทัง้สมรรถนะทางดานวชิาชพีสามารถ
ปฏบิตังิานเปนหมูคณะ สามารถประยุกตองคความรูไปสูการปฏิบตัแิละอาชีพได
อยางเหมาะสม กระบวนการเรียนจะเปนการบูรณาการระหวางความรูภาค
ทฤษฎีและการฝกปฏิบัติที่เปนประสบการณตางๆทางสังคม (อดุลย วังศรีคูณ, 
2558) อีกทั้งแนวโนมในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ไดใหความ
สําคัญกับการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning ซึ่งเปนกระบวนการการจัดการ
เรยีนการสอนท่ีมุงเนนใหผูเรยีนมีสวนรวมในการเรียนรู สงเสริมการคิดวเิคราะห 
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การสังเคราะห การเรียนรูวิธีการแกปญหา รวมทั้งการประเมินคาในส่ิงที่เรียนรู
ไป และสะทอนความคิดเก่ียวกับสิ่งที่ตนเองลงมือทํา (อมรา รสสุข, 2558) 
กระบวนการการจดัการเรยีนการสอนดงักลาวมเีปาหมายสาํคญัในการพฒันาให
ผูเรียนมีความตื่นตัว (Active Learner) ในการเรียนรูและรูจักการเรียนรูดวย
ตนเอง (Learner Autonomy) ซึ่งเชื่อวาจะทําใหเกิดการเรียนรูที่ยั่งยืน เพราะ
ผูเรยีนสามารถเขาใจกระบวนการเรียนรูของตนเองและตระหนักถงึขอบกพรอง
ของตน รวมถึงเรียนรูกลวิธีที่จะทําใหตนเองประสบความสําเร็จในการเรียนได

จากที่กลาวไปขางตนนั้น เมื่อพิจารณาหลักสูตรแลวก็เกี่ยวของกับการ
ศึกษาภาคทฤษฎีที่สถาบันการศึกษา จัดไวในหลักสูตรสวนการนําทฤษฎีไป
ประยุกตใชนั้น เก่ียวของกับการศึกษาภาคปฏิบัติ คือ รายวิชาการฝก
ประสบการณวิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา ดังนั้นหลายหลักสูตรในประเทศไทยจึง
ไดกําหนดใหมีทั้ง 2 รายวิชาเปนรายวิชาเลือกหรือวิชาบังคับข้ึนอยูกับสถาบัน
การศึกษาแตละแหงวาจะจัดใหอยูในรูปแบบใด และหลักสูตรสวนใหญใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจัดใหวชิาฝกประสบการณวชิาชีพหรือสหกิจศึกษา 
อยูในกลุมวชิาบงัคบัทีน่กัศกึษาตองลงทะเบยีน โดยมจีดุประสงคคอื ใหนาํความ
รู ภาคทฤษฎีที่ไดศึกษาไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานจริงตามสายงานที่
นักศึกษามีความสนใจที่จะประกอบอาชีพในอนาคต

อยางไรกต็ามถงึแมรายวชิาการฝกประสบการณวชิาชพีจะเปนเพยีงวชิา
หน่ึงในหลักสูตรแตสําหรับสาขาวิชาภาษาญี่ปุน รายวิชานี้มีความสําคัญมาก
เนื่องจากเปนรายวิชาท่ีสามารถทดสอบสมรรถนะหลายดานของนักศึกษา เปน
รายวิชาที่นักศึกษาไดออกไปเรียนรูนอกสถานศึกษา แนนอนวาหากนักศึกษา
บรรลุวัตถุประสงคของรายวิชา นั่นหมายถึงการไดเรียนรูจักตน การไดรับการ
ยอมรบัจากสถานประกอบการ แตหากไมบรรลจุดุประสงคของรายวชิานัน่หมายถงึ
ความลมเหลวในการจัดการศึกษาของหลักสูตรหรือไมนี่เปนประเด็นที่สถาบัน
การศึกษาและผูจัดทําหลักสูตรอาจตองมองยอนกลับ
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วัตถุประสงคของการศึกษา

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูประกอบการในประเทศญ่ีปุนที่มีตอ
นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ จากสาขาวิชาภาษาญี่ปุน คณะ
มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2. เพื่อศึกษาสภาพปญหาการฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษา
จํานวน 9 คน ณ ประเทศญ่ีปุน 

3. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการเรียนการ
สอน การพัฒนาผูเรียนใหมคีณุภาพมีคณุสมบัตติามท่ีตลาดแรงงาน
หรือหนวยงานตองการ

วิธีดําเนินการศึกษา
ประชากรและกลุมตัวอยาง
กลุมเปาหมายในการศึกษาคร้ังนี้ไดแก นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญ่ีปุน 

ชั้นปที่ 4 โปรแกรมวิชาภาษาญ่ีปุน คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชยีงราย จาํนวน 9 คน ทีอ่อกฝกประสบการณวชิาชพีภาษาญีปุ่น ณ ประเทศญีปุ่น 
และเจาของสถานประกอบการธุรกิจดานโรงแรมจํานวน 4 สถานประกอบการ
 
 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบดวย
1. แบบประเมนิความพงึพอใจตอนกัศกึษาฝกประสบการณวชิาชพี ของ

สถานประกอบการในประเทศญี่ปุน คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย

2. รายงานผลการฝกประสบการณวิชาชีพ ณ ประเทศญ่ีปุนของ
นกัศกึษาสาขาวชิาภาษาญีปุ่น คณะมนุษยศาสตร มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย
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 การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการศึกษา
วิเคราะหขอมูลในแบบประเมินความพึงพอใจ และรายงานผลการฝก

ประสบการณวิชาชีพ ณ ประเทศญ่ีปุน ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญ่ีปุน โดย
ใชหาคารอยละ คาเฉลีย่นและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวเิคราะหเนือ้หาจาก
ขอมูลที่ไดจากแบบประเมิน

หลักการ จุดประสงคและรูปแบบการฝกประสบการณวิชาชีพ ณ ประเทศ
ญี่ปุน ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญ่ีปุน คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

ตามที่ไดกลาวในบทนําจะเห็นไดวาการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
เปนการจัดการศึกษาท่ีมีเปาหมายเพื่อผลิตบุคลากรที่พรอมดวยความรู สติ
ปญญา คุณธรรม จริยธรรม และทักษะในการประกอบวิชาชีพ ดังนั้น ในการ
จัดการศึกษาจึงตองใชกิจกรรมท่ีมีความหลากหลาย ทั้งในสวนท่ีเปนกิจกรรม 
การเรยีนการสอนในสถาบนั และกจิกรรมการเรียนรูนอกสถาบนั หลายหลกัสตูร
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ไดจัดใหมีกิจกรรมการเรียนการรูนอกสถาบัน
ในรูปแบบของการฝกปฏิบัติผานรายวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพโดยให
กําหนดวากิจกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพหรือกิจกรรมสหกิจศึกษาเปน
รายวิชาหนึ่งที่ตองระบุไวในโครงสรางหลักสูตร สวนใหญไดกําหนดใหเปน
รายวิชาบังคับ โดยหากนักศึกษาไมผานในรายวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ
ก็ไมสามารถสําเร็จการศึกษาได รวมถึงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ นดวยเปาหมายหลักในการจัดรายวิชาใหนักศึกษาตองออกฝก
ประสบการณวิชาชีพของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงราย คอื การใหผูเรียนไดนาํความรูและทักษะท่ีไดศกึษา
มาตลอดระยะเวลาการศึกษาไปประยุกตใชจริงในการทํางาน ทั้งนี้นักศึกษาจะ
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ตองสามารถเรียนรูถึงการทํางานใหมีประสิทธิภาพ พัฒนาและปรับปรุงงาน 
ควบคูกบัการมคีณุธรรมและจริยธรรม และไดแนวทางในการประกอบอาชพีของ
ตนเองหลังสําเร็จการศึกษา 

กอนออกฝกประสบการณจริง หลักสูตรไดจัดกิจกรรมการเตรียมความ
พรอมกอนการฝกฯ ซึ่งเปนกระบวนการ เตรียมความพรอมใหแกนักศึกษา ใน
การเรยีนรูและสามารถปรบัตวัในการดาํเนนิงานตามวชิาชพี จะตองมกีารเตรยีม
ความพรอมดานความรูทางวิชาการ การปฏิบัติการทางวิชาชีพ และวิธีการนํา
ความรูที่ไดศึกษาจากช้ันเรียนมาประยุกตใชกับสภาพการทํางานจริง หลักสูตร
จึงพยายามจําลองสถานการณที่ใกลเคียงกับสถานการณจริง และทําการเตรียม
ความพรอมในดานตางๆแกนกัศึกษา เชนจดัการเตรยีมความพรอมต้ังแตชัน้ปที ่2 
ผานการจดักิจกรรมเสรมิในหลกัสตูร การอบรมทกัษะทีจ่าํเปนในชัน้ปที ่3 และ 4 
ซึ่งอาจารยผูรับผิดชอบจะสามารถใหคําแนะนํา คําปรึกษาเปนรายบุคคล รวม
ทั้งเพิ่มเติมรายละเอียดที่นักศึกษาควรตองทราบกอนออกฝกประสบการณฯ 
อยางเต็มรูปแบบ 

สวนเกณฑสําหรับนักศึกษาที่จะออกฝกประสบการณวิชาชีพใน
หลักสูตรไดนั้น จะตองผานรายวิชาการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ,ผาน
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปครบ 30 หนวยกิต และ
สาํหรับนกัศึกษาสาขาวชิาภาษาญีปุ่นจะตองผานการสอบวดัระดบัความรูภาษา
ญี่ปุนอยางนอยระดับN 4 ทั้งนี้ตั้งแตเริ่มใชหลักสูตร ในรายวิชานี้มีชวงเวลาใน
การออกฝกฯ 2 รปูแบบ คอื รปูแบบท่ี 1 เปนการออกฝกฯภาคเรียนสุดทายกอน
สําเร็จการศึกษาในช้ันปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 และรูปแบบที่ 2 การออกฝกฯชั้นป
ที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 โดยท้ังสองรูปแบบนักศึกษาจะออกฝกฯระยะเวลา 1 ภาค
การศึกษา (4 เดือน) เทากัน ในรูปแบบท่ี 1 หลังเสร็จส้ินและผานการประเมิน
ผลการฝกฯ นักศึกษาสามารถทําเรื่องขอสําเร็จการศึกษาไดทันที ซึ่งมีขอดีคือ 
หากหนวยงานตองการรับพนักงานท่ีผานการฝกฯเขาเปนพนักงานช่ัวคราวหรือ
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พนกังานประจํา กเ็ปนโอกาสท่ีดขีองนกัศกึษาท่ีสามารถมีอาชพีทนัทหีลงัสาํเร็จ
การศึกษา สวนในรูปแบบ 2 หลังจากการฝกฯเสร็จส้ินนักศึกษาจะตองกลับมา
เรยีนอกี 1 ภาคการศกึษาโดยวชิาเรยีนทีล่งทะเบยีนจะตองเปนรายวชิาทีเ่ตมิเตม็
ความรูทีไ่มมหีรอืไมพอเพียง และสามารถเพ่ิมประสิทธภิาพในการทํางานในสาย
งานทีต่นเองตองการในอนาคตได แตกม็ขีอเสยีคอื หากหนวยงานมคีวามพึงพอใจ
และความตองรับเขาทํางานก็อาจเสียโอกาสนั้นไป 

การเปล่ียนแปลงแหลงการฝกประสบการณวิชาชีพในอดีตกับปจจุบัน
อาจกลาวไดวาการฝกประสบการณวิชาชีพเปนสถานการณหรือชอง

ทางในการแสวงหาความจริงของชีวิตการทํางานเปนชองทางในการแสวงหา
ความแปลกใหม เปนชองทางไปสูการเรยีนรูโลกใหมทีแ่ตกตางจากโลกทีน่กัศกึษา
คุนเคยในสถาบันการศึกษาอยางมาก การผานฝกประสบการณวิชาชีพของ
นกัศกึษาจะชวยใหนกัศกึษามีความม่ันใจในการเขาสูวชิาชีพของตนและถือเปน
บททดสอบความพรอมกอนท่ีจะเขาสูการประกอบอาชีพอยางแทจริง การฝก
ประสบการณวิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุนตั้งแต พ.ศ.2547 ที่เริ่ม
เปดใชหลักสูตรมากกวารอยละ 95 นักศึกษาออกฝกฯในสถานประกอบการ
ภายในประเทศ เชน โรงงานอตุสาหกรรม บรษิทัหางราน โรงเรยีน โรงแรม บริษทั
นาํเทีย่ว รานอาหาร มลูนธิ ิเปนตน แมวาหลกัสตูรมคีวามคาดหวังวาตองการให
นกัศกึษาไดใชภาษาญีปุ่นในงานทีอ่อกฝกฯใหมากทีส่ดุ แตจากการสอบถามและ
นเิทศ ลกัษณะงานสวนใหญทีน่กัศกึษาไดรบัมอบหมายในชวงแรกน้ันเปนงานท่ี
ไมไดใชภาษาญีปุ่นมากนกั บางสถานประกอบการไมไดใชเลย หรืองานสาํนกังาน
ทั่วไปที่ไมไดทํารวมกับชาวญี่ปุน อาจเกี่ยวของหรือไมเกี่ยวของกับภาษาญ่ีปุน
เลยก็ไดผูทีด่แูลนักศึกษาฝกงานไดใหเหตุผลวานกัศึกษาแตละคนมีความรู ทกัษะ 
บุคลิกภาพ เหมาะสมกับงานใดนั้นจําเปนตองอาศยัเวลาระยะหนึ่ง หลังจากน้ัน
จงึจะพจิารณามอบหมายงานท่ีเหมาะสมให สาํหรบัหนวยงานทีม่ผีูดแูลนักศกึษา
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งาน และหนวยงานมีระบบในการจัดการสอนงานหรือมอบหมายงานนักศึกษา
ฝกงานท่ีดี ระยะเวลาเพียง 4 เดือน นักศึกษาจะสามารถเรียนรูงานและมี
พัฒนาการในการทํางานที่ดีขึ้นอยางเห็นไดชัด แตบางสถานประกอบการที่ยัง
ไมมีระบบการจัดการเกี่ยวกับนักศึกษาฝกงาน นักศึกษาก็จะสูญเสียโอกาสที่จะ
ไดลองปฏิบัติจริงอยางเต็มที่ โดยเฉพาะนักศึกษาท่ีมีความสามารถหลากหลาย
ดานน้ัน กเ็ทากับเปนการสูญเสียทรัพยากร เวลา และโอกาสท่ีจะไดพฒันาตนเอง 
สถานประกอบการบางแหงมีความเช่ือมั่นและคาดหวังตอนักศึกษาฝกงานคอน
ขางสูง โดยเฉพาะอยางย่ิงสถานประกอบการท่ีมีกิจการท่ีเก่ียวของกับประเทศ
ญี่ปุนหรือชาวญี่ปุน แตในหนวยงานเองไมมผีูมีความรูดานภาษาญี่ปุน หรือหาก
มีอาจมีจํานวนผูรูภาษาไมเพียงพอ นักศึกษาฝกงานจึงอาจไดรับมอบหมายงาน
ทีม่คีวามสําคัญและไดใชภาษาญีปุ่น เชน งานตดิตามหวัหนาชาวญีปุ่น งานแปล
เอกสาร งานสรปุการประชมุ เปนตน นกัศกึษาทีม่ทีกัษะทางดานภาษาดมีคีวาม
สามารถในการทาํงาน เรยีนรูงานไดเรว็และการปรบัตวัทัง้ในงานและการวางตวั
ในที่ทํางานไดดี จึงไมคอยประสบปญหาและสามารถฝกประสบการณฯไดอยาง
ราบรื่นตลอดระยะเวลา 4 เดือน แตก็มีนักศึกษาหลายคนท่ีมีปญหาในการปรับ
ตัวชวงแรก และระหวางระยะเวลาฝกฯท้ังปญหาทักษะดานภาษา ปญหาดาน
การทํางาน และปญหาการทํางานรวมกับผู อื่น ทั้งนี้หลักสูตรก็พยายาม
เก็บขอมูลเหลานั้น เพ่ือนํามาปรับกระบวนการเรียน ปรับกระบวนการพัฒนา
นักศึกษาใหสามารถทํางานไดอยางราบรื่นมาโดยตลอด

ในสวนของการประเมินผล หลกัสตูรไดมกีารตดิตามและประเมินผลการ
ฝกฯ 2 ครั้ง ไดแกชวงหลังการฝก 1 เดือนแรกโดยการสอบถามแบบไมเปนลาย
ลักษณอักษร(ระบุคํารองขอไวในคูมือการฝกฯ) กับทางผูดูแลนักศึกษาฝกงาน
ของสถานประกอบการ หัวขอที่ใชสอบถามคือ ลักษณะงานที่มอบหมาย ความ
สามารถในการปฏิบตังิาน ปญหาของนักศกึษาในชวงเดอืนแรก การประเมินครัง้
ที่ 2 คือ ชวงกอนสิ้นสุดการฝกฯ โดยการสงอาจารยนิเทศกไปสัมภาษณ และ
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ขอรับขอเสนอแนะจากตัวแทนของสถานประกอบการ โดยพูดคยุภาพรวมเก่ียว
กับการปฏิบัติงานและพัฒนาการในการทํางานของนักศึกษาวา มีพัฒนาการขึ้น
มากนอยเพียงใด สามารถปรับปรุงหรือแกไขขอผดิพลาดปญหาท่ีเกดิในชวงแรก
ของการฝกฯไดหรอืไมอยางไร ทกัษะใดทีห่นวยงานพงึพอใจหรอืไมพงึพอใจ และ
ขอเสนอแนะตางๆที่สถานประกอบการตองการใหหลักสูตรนําไปปรับปรุงหรือ
พฒันาใหดยีิง่ขึน้ เมือ่กระบวนการนิเทศเสรจ็สิน้ หลกัสตูรไดจดัโครงการรายงาน
ผลการฝกฯ เพื่อใหนักศึกษาที่ออกฝกฯ ไดมองยอนกลับไปตลอดระยะเวลาที่
ฝกฯ วาลกัษณะงานท่ีตนเองคาดการณไวกอนออกฝกฯ นัน้ เมือ่ไดทดลองปฏิบตัิ
จรงิเหมือนหรือแตกตางไปจากท่ีตนเองคาดไวหรอืไม งานท่ีตนเองไดลองปฏิบตัิ
จรงิแลวนัน้เหมาะสมกับตนเองหรือไม สวนอาจารยในหลกัสตูรกร็บัฟงผลใหขอ
เสนอแนะและแนวคดิกบัความสาํเรจ็หรอืปญหาทีเ่กดิขึน้ รวมทัง้นาํขอเสนอแนะ
มาปรบัปรงุระบบและวธิกีารจดัการเรยีนการสอนในหลกัสตูรตอไป และนกัศกึษา
รุนนองเขาฟงการรายงานผลเพ่ือจะรับฟงประสบการณตรงของรุนพ่ีเพ่ือเปน
แนวทางในการออกฝกฯในอนาคตตอไป อยางไรก็ตามเม่ือทบทวนปญหาตลอด
ระยะเวลาที่ผานมา นักศึกษาเกินกวาครึ่งที่ออกฝกฯ ประสบปญหาเดียวกันคือ 
ไมไดใชภาษาญ่ีปุนอยางเต็มที่ในชวงการฝกฯ ดวยปจจัยหลายประการ 

ดังน้ันในหลายปที่ผานมาหลักสูตรจึงพยายามท่ีจะพัฒนารูปแบบและ
ปรบัปรงุขอดอยตางๆท่ีเกดิข้ึน ประเด็นทีพ่ยายามผลักดันและหาแนวทางสําคญั
ที่ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลง โดยเฉพาะอยางยิ่งโจทกที่วาทําอยางไรจะให
นักศึกษาท่ีเรียนในหลักสูตรมีโอกาสไดฝกฝนใชภาษาญ่ีปุนใหมาก จึงเกิดการ
ทําความรวมมือกับสถานประกอบการในประเทศญ่ีปุน อันเปนการเพ่ิมชองทาง
และโอกาสใหนกัศกึษาใชความรูดานภาษาญ่ีปุน ในสถานการณจรงิ ณ ประเทศ
ญีปุ่น โดยในป พ.ศ.2561 หลกัสตูรก็ไดทาํความรวมมือกับหนวยงานในประเทศ
ญี่ปุน โดยมีจุดประสงคหลักคือ การสงนักศึกษาในหลักสูตรเขารับการฝกฯ ณ 
ประเทศญ่ีปุน ในปการศึกษา 2562 หลักสูตรมีจํานวนนักศึกษาช้ันปที่ 4 ที่มี
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คณุสมบตัใินการออกฝกจาํนวน 24 คน และไดรบัการคดัเลอืกใหเขารวมโครงการ
การฝกประสบการณ ณ ประเทศญ่ีปุน จํานวน 11คน คิดเปนรอยละ 45.8 ของ
นกัศกึษาช้ันปที ่4 ทัง้หมด ถอืเปนความสาํเรจ็กาวแรกในการผลกัดนัใหนกัศกึษา
ในหลักสูตรไดเรียนรูภาษา สังคมและวัฒนธรรมการทํางานรวมกับชาวญ่ีปุน 
ณ ประเทศญีปุ่น ซึง่ในการประสานงานและดาํเนนิตามขัน้ตอนตางๆในชวงแรก 
อาจมีปญหาบาง เชน ขั้นตอนการติดตอประสานงานต้ังแตกอนไปจนถึงการส้ิน
สุดการฝกฯ หรือการติดตามประเมินผลที่สามารถทําไดเพียง 1 ครั้งคือหลังจาก
การฝกฯเสรจ็สิน้เทานัน้ แตในอนาคตหลกัสตูรตองการจะปรับปรงุวธิแีละหวัขอ
การประเมินใหครอบคลุมมากข้ึน เพือ่นําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเหลานัน้มา
พฒันาหลกัสตูรตอไป แมวาผูทาํการประเมนิผลใหแกนกัศกึษาจะมเีกณฑ ความ
เขมงวด ทศันคติตอนกัศกึษาในการประเมินแตกตางกัน แตเพ่ือใหไดการประเมิน
ที่มีความยุติธรรมกับทั้งผูที่ฝกภายในประเทศ และผูที่ฝก ณ ประเทศญี่ปุน 
หลักสูตรจึงใชหัวขอในการประเมินเดียวกันดังนี้ ทักษะการฟง พูด อาน เขียน 
ภาษาญีปุ่น, คณุภาพของงานทีไ่ดรบัมอบหมาย, การเคารพกฎระเบยีบของหนวยงาน
และผูบังคับบัญชา,บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ ความรวมมือกับหนวยงานและ
เพื่อนรวมงาน,ความคิดสรางสรรคและการแกไขสถานการณที่เปนปญหา

การอภิปรายผล
การประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษาท่ีฝกฯ ณ 

ประเทศญ่ีปุนในปการศึกษา 2562 นัน้ หลกัสตูรไดสงแบบสอบถามไปยัง 4 สถาน
ประกอบการ ใหทาํการประเมินนกัศกึษาจํานวน 9 คน โดยแบบสอบถามดังกลาว
แบงออกเปน 2 ตอน ตอนที่ 1 มีคําถามจํานวน 12 ขอ โดยผูประเมินใหคะแนน
ตามลําดับความพึงพอใจ ระดับ 5 เทากับ ดีมาก ระดับ 4 เทากับ ดี ระดับ 3 
เทากับ ปานกลาง ระดับ 2 เทากับพอใช และ ระดับ 1 เทากับ ปรับปรุง ซึ่ง
สอบถามเรื่องหลัก 2 ดานคือ ทักษะดานภาษา ประกอบไปดวยทักษะการฟง, 
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การสนทนา, การอานและการเขียน สวนทักษะดานการปฏิบัติงาน ประกอบไป
ดวย ความรับผิดชอบ, การทํางานอยางมีประสิทธิภาพ, การรักษาเวลา, การ
รกัษากฎระเบยีบของหนวยงาน, บคุลกิภาพและการมมีนษุยสมัพนัธ, ความทุมเท
และความซื่อสัตยในการทํางาน, ความยืดหยุน และความสามารถปฏิบัติงานได
ดวยตนเอง และการแตงกาย กิริยา มารยาท

สวนในตอนท่ี 2 เปนคาํถามปลายเปดสอบถามเร่ืองอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของกบั
การปฏิบัติงาน เชน ลักษณะงานที่มอบหมายใหนักศึกษา ความตองการหรือขอ
เสนอแนะของสถานประกอบการ  เปนตน 

ผลการประเมินความพึงพอใจตอนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพของสถาน
ประกอบการในประเทศญ่ีปุน ในทักษะดานภาษาและทักษะดานการปฏิบตังิาน

ผลการประเมินทักษะดานภาษา ภาพรวมมีระดับความพึงพอใจระดับ
ปานกลาง (=3.33) เมือ่พจิารณาแตละหัวขอการประเมินพบวา หวัขอทีม่คีา
เฉลี่ยสูงสุดคือ ทักษะภาษาญี่ปุน ดานการเขียน (=3.33) รองลงมาคือทักษะ
ภาษาญีปุ่น ดานการสนทนา และดานการอาน (=3)  และหวัขอการประเมนิ
ที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ทักษะภาษาญี่ปุน ดานการฟง (=2.78) แมวาระดับ
ความพึงพอใจตอความสามารถของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอยูในระดับ
ปานกลาง แตขอรองเรียนหรือผลการประเมินจากผูสถานประกอบการใน
ประเทศญีปุ่น กไ็มไดตาํหนทิกัษะทางดานภาษามากอยางทีค่าดการณไวมากนกั 
ซึง่เรือ่งการรอใหนกัศกึษาปรบัตวัหรอืพฒันาทกัษะทางภาษาใหดขีึน้เปนเร่ืองท่ี
หนวยงานยอมรับได 

สวนผลการประเมินดานคุณลักษณะการปฏิบัติงาน พบวาผูประกอบ
การมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (=3.86) เมื่อพิจารณาแตละหัวขอการ
ประเมินพบวา หัวขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 หัวขอมีคาเฉลี่ยเทากันคือ การรักษา
เวลา, บุคลิกภาพและการมีมนุษยสัมพันธ, ความทุมเทและความซื่อสัตยในการ
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ทํางาน (=4.23) รองลงมาคือ หัวขอ การรักษากฎระเบียบของหนวยงาน 
(=4.22) และหัวขอการประเมินที่มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ ความรับผิดชอบ 
(=3) ซึ่งสอดคลองกับสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ที่ระบุวาผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาควรเปนผูที่มีบุคลกิภาพที่ดี มี
มนุษยสัมพันธกับผูอื่น (ยุพิน, 2552) แตก็พบปญหาเชนเดียวกับนักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงคือ ปญหาการขาดความเปนบุคคลสากลคุณภาพ เชน 
การขาดทักษะการคิดวิเคราะห การขาดความรับผิดชอบ หรือการขาดความ
อดทน เปนตน (ผกาทิพย, 2550) 

อยางไรก็ดีในตอนที่ 2 ซึ่งเปนเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
ของนักศึกษาสถานประกอบการไดแสดงความคิดเห็นใน 6 ประเด็นซึ่งมีราย
ละเอียดดังนี้ 

1) งานหลักและงานรองที่ไดรับมอบหมาย
-  งานบริการในหองอาหารของโรงแรม เชน การนําแขกไปยังโตะ
 อาหาร การจัดจาน การเสิรฟ
- งานตอนรับสวนหนา
- งานผูชวยกุก
- งานจัดเตรียมหองพักลูกคา
- งานจัดเตรียมอุปกรณและอาหาร

คําตอบหัวขอนี้ชี้ใหเห็นไดวา ลักษณะงานท่ีสถานประกอบการมอบ
หมายใหนกัศึกษาไมไดเปนเพยีงทีใ่ชแรงเพยีงอยางเดยีว แตเปนงานท่ีไดใชภาษา
ญีปุ่นคอนขางมาก นอกจากนัน้แลวกย็งัมกีารหมนุเวยีนหนาท่ีกนัเปนชวงๆ เพือ่
ใหแตละคนไดฝกฝนทํางานในแตละสวนดวย
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2) นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานไดสําเร็จตามที่ไดรับมอบหมายหรือไม
- สามารถปฏิบัติงานไดดี 
- สามารถปฏิบัติตามคําสั่งได แตบางครั้งไมไดทําอยางเต็มความ

สามารถ อาจเปนเพราะไมเขาใจคําสั่ง คําศัพทจึงไมสามารถ
ปฏิบัติไดครบถวน

- ชวงแรกยังไมคอยเขาใจความหมายของคาํศพัท แตนกัศกึษากไ็ด
ทําการจดบันทึกและทบทวนคําศัพทสํานวนที่มักใชเปนประจํา 
ชวงหลังจึงสามารถปฏิบัติงานตามคําสั่งไดสําเร็จลุลวง

คาํตอบหวัขอนีช้ีใ้หเหน็ไดวา นกัศกึษาสามารถปฏบิตังิานใหสาํเรจ็ ตาม
ที่ไดรับมอบหมาย แตอาจมีปญหาดานภาษาและการส่ือสาร โดยเฉพาะปญหา
ดานการฟงซึ่งเกิดข้ึนในชวงแรก ทําใหไมสามารถปฏิบัติงานไดอยางดีที่สุด แต
ภายหลังนักศึกษาก็พัฒนาตนเองจนมีความสามารถทางดานภาษาญี่ปุนโดย
เฉพาะการฟงเพิ่มมากขึ้น

3) ขอดีของนักศึกษา
- มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานดีมาก
- สามารถเรียนรูภาษาญี่ปุนไดเร็ว
- งานแผนกผูชวยกุกมีนักศึกษาฝกงานเพียงคนเดียว จึงทําให

นักศึกษามีพยายามเปนอยางมาก
- มีมารยาทดี
- มีความพยายามในการจดจําศัพทคําศัพทและการเรียนภาษา

ญี่ปุน
- เมื่อไมเขาใจคําสั่งหรืองานจะถามทันที
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คําตอบหัวขอนี้ชี้ใหเห็นไดวา นักศึกษามีความต้ังใจท่ีจะทําหนาที่ของ
ตนเองใหที่ดีสุด และสามารถปรับตัวใหเขากับบุคคลอื่นและในการทํางานไดดี

4) ขอเสียหรือขอที่ควรปรับปรุงของนักศึกษา
- ตองการใหนกัศกึษาพยายามเขาหาและใสใจในการบริการลูกคา

ใหมากขึ้น
- ตองการใหนักศึกษาพยายามเขาหาและส่ือสารกับพนักงานคน

อื่นใหมากขึ้น
- ตองการใหนกัศกึษาพยายามจดจาํคาํศพัทเฉพาะหรือคาํศพัทอืน่

ใหมากขึ้น
- ตองการใหนักศึกษาตั้งใจเรียนภาษาญี่ปุนอยางเต็มที่

คําตอบหัวขอน้ีชี้ใหเห็นไดวา นักศึกษาไมมีความม่ันใจในภาษา ขาด
ความม่ันใจในการส่ือสาร ความรูดานคําศัพทที่เกี่ยวของกับงานยังมีนอยและ
ทกัษะดานงานบรกิารยงัไมดพีอ ดงันัน้นกัศกึษาและหลกัสตูรตองใหความสาํคญั 
โดยเฉพาะอยางยิง่การเพ่ิมความรูดานคาํศพัทในงานบรกิารเพือ่เพ่ิมความมัน่ใจ
ในการใชภาษาของนักศึกษา

5) สิ่งที่ตองการใหนักศึกษาหรือหลักสูตรพัฒนา ปรับปรุง
- ควรปรับปรุงทักษะการฟงและการพูดของนักศึกษาใหดีขึ้น
- ควรพัฒนาใหนกัศกึษามีทกัษะการแกไขปญหาเฉพาะหนาใหมากข้ึน

คําตอบหัวขอนี้ชี้ใหเห็นไดวา หลักสูตรยังตองปรับปรุงระบบการเรียน
การสอน หรอืวธิกีารจดัการเรียนการสอนท่ีพฒันาทกัษะการฟงและการพูดของ
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ผูเรียนใหมากขึ้นจากเดิม หรือเสริมกิจกรรมท่ีไดฝกใชภาษารวมกับทักษะการ
แกไขสถานการณหรือปญหาเฉพาะหนา

6) ขอเสนอแนะอื่นๆ
- ควรใหความเขาใจเก่ียวกับการทํางานวาผูทีไ่ดรบัมอบหมายงาน

ใดก็ตาม ควรปฏิบัติงานนั้นดวยตนเอง ไมควรขอรองใหผูอื่นทํา
โดยไมไดรับอนุญาตหรือไมมีเหตุอันควร

- ไมจําเปนตองทราบคําศัพทเฉพาะทุกคํา แตอยางนอยควรเพ่ิม
ความรูแกนักศึกษาภาษาญ่ีปุนเก่ียวกับเร่ืองรูปยกยอง ถอมตน 
ใหมากขึ้น

คําตอบหัวขอนี้ชี้ใหเห็นไดวา หลักสูตรควรตองใหความสําคัญดานการ
เรียนรูระดับภาษาสุภาพ ยกยอง ถอมตน ในงานบริการ และเพ่ิมรายละเอียดใน
การปฐมนิเทศกอนการออกฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษาใหครอบคลุม
และลึกมากกวาเดิม

จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวาผลการประเมินจากสถานประกอบ
การในประเทศญี่ปุนระบุวา ทักษะการทํางาน และทักษะทางภาษาอยูในระดับ
ปานกลาง-มาก แตปญหาเร่ืองภาษาและการสื่อสารในการทํางานบริการ ก็ยัง
ตองใสใจใหมาก เพราะการทีผู่ใหบรกิารจะสือ่สารและบรกิารอยางมคีณุภาพนัน้ 
ตองประกอบดวยปจจัยหลัก 3 ประการคือ ความรู ความรูสึกและประสบการณ 
(วุฒิพงศ, 2546) จึงเปนโจทกสําคัญและเปนประเด็นที่ทาทายที่หลักสูตรตอง
พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพใหเปนที่ยอมรับมากข้ึน  เชน การปรับปรุงรูปแบบ
และระบบการเรียนการสอนในรายวิชาตางๆแมจะเนนทฤษฎีแตตองมีการฝก
ปฏิบัติควบคูดวย โดยเฉพาะในชวงช้ันปสุดทายท่ีตองเพ่ิมความเขมขนและ
ความถี่ใหมากขึ้น
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ปญหาและอปุสรรคการฝกประสบการณวชิาชพี ณ ประเทศญีปุ่นจากรายงาน
ผลการฝกประสบการณวิชาชีพ ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญ่ีปุน

สวนตอไปเปนการรวบรวมและวิเคราะหผลท่ีไดจากการรายงานผล 
ปญหาของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพซึ่งมีทั้งปญหาที่สามารถแกไขได
ทันทวงทีและปญหาท่ีตองอาศัยระยะเวลาในการแกไข การมีสติ ไหวพริบและ
ทักษะการแกไขปญหาจึงเปนเร่ืองสําคัญ ไมวานักศึกษาจะฝกภายในประเทศ
หรือฝก ณ ประเทศญ่ีปุน ในการรายงานผลของนักศึกษาในเดือนมีนาคมที่ผาน
มา พบวานักศึกษาท่ีฝกงาน ณ ประเทศญ่ีปุนประสบปญหาตางๆท่ีหลายคนมี
ความคลายคลึงกัน โดยจําแนกเปนดานๆ ดังนี

1) ปญหาดานภาษาและการส่ือสาร 
แม ว าทางหลักสูตรจะคัดเลือกนักศึกษาเข าร วมโครงการฝ ก

ประสบการณวิชาชีพ ณ ประเทศญ่ีปุน โดยหน่ึงในคุณสมบัติที่กําหนดข้ึนคือ 
นักศึกษาตองผานการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุนอยางนอยระดับ N 4 แมวา
นักศึกษาหลายคนมีคุณสมบัติดังกลาว อีกท้ังหลายคนผานระดับN 3 ซึ่งเปน
ระดบัทีส่งูกวาแลวกต็ามแตกย็งัประสบปญหาดานภาษาและการสือ่สารอยู โดย
เฉพาะในชวงแรกของการฝกฯ 

- ปญหาการไมรูคําศัพทใหม หรือการไดยินสํานวนที่ไมคุนเคย การเรียนรู
ภาษาตางประเทศไมวาภาษาใดก็ตาม คลงัความรูดานคาํศพัทเปนสิง่จําเปนอยาง
ยิ่ง ปกติแลวในตําราหลักที่หลักสูตรใชจัดการเรียนการสอน ในบทเรียน 1 บท 
จะมีคาํศัพทประมาณ 15-30 คาํ ซึง่หากเปนระดับเบ้ืองตนอาจมองวามนีอย แต
นกัศกึษาหลายคนกไ็มคอยใหความสาํคญัใสใจในการทองจาํศพัท สงัเกตจากการ
ทดสอบกอนเรียนที่จะมีการทดสอบคําศัพททุกครั้ง เกินกวาครึ่งของนักศึกษาที่
ไมไดทําการศึกษาคําศัพทกอนมาเรียน ทั้งที่มีตํารา ดังนั้นการจะใหนักศึกษาจํา
ศัพทนอกเหนือที่มีอยูในตําราคอนขางเปนเรื่องที่ตองเคี่ยวเข็ญพอสมควร แม
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นกัศึกษาจะทราบวิธกีารแลวก็ตาม เม่ือคลังคําศัพทมนีอยและตองใชชวีติอยูกบั
เจาของภาษา นักศึกษาที่ไมฝกฝนเทคนิควิธีการจดจําคําศัพทจึงประสบปญหา
เปนอยางมาก เพราะคําศัพทที่ใชจริงในชีวิตประจําวันนั้นมีมากกวาในตํารา ดัง
นั้นหลักสูตรอาจตองมีการกําหนดใหนักศึกษาแตละคนทําการบันทึกคําศัพท
ตัง้แตเริม่ศกึษาในรปูแบบสมดุจดหรอืใชระบบอเิลก็ทรอนกิส โดยทีห่ลักสูตรหรอื
อาจารยผูสอนตองทําการออกแบบรูปแบบหรือลักษณะและคอยติดตามการ
บนัทกึคําศพัท หรอืการทดสอบเพือ่ใหนกัศกึษาไมลมืคลงัคาํศพัททีต่นเองทาํการ
บันทึกไว 

- ปญหาเพื่อนรวมงานหรือเจานายชาวญี่ปุนพูดเร็วหรือพูดปนสําเนียง
ภาษาถิ่น ในฐานะอาจารยผูสอนยอมรับวาอาจารยในหลักสูตรที่เปนชาวญี่ปุน
คอนขางใชความเร็วในการพูดคุยกับนักศึกษาคอนขางชา แตภายหลัง กลับจาก
การฝกประสบการณฯ ของนักศกึษาช้ันปที ่4 หลายรุนไดใหขอเสนอแนะกับทาง
หลักสูตรวา ตองการใหอาจารยชาวญี่ปุนเพิ่มระดับความเร็วในการพูดใหเปน
ระดับปกติ เพราะเนื่องจากชวงระยะเวลาการออกฝกฯ เจานายหรือเพ่ือนรวม
งานชาวญ่ีปุนพูดเร็วมาก จนไมสามารถฟงไดทัน บางครั้งตกใจวาที่ไดยินมาเปน
ภาษาญีปุ่นหรอืไม เพราะฟงไมรูเรือ่งเลย ดงัน้ันทางหลกัสตูรควรตองแจงอาจารย
ผูสอนวาแมวานกัศกึษาทีเ่ขามาในหลกัสตูรคอนขางมรีะดบัความรูพืน้ฐานภาษา
ญีปุ่นทีแ่ตกตางกนั แตขอใหเพิม่ระดบัความเรว็ในการพดู โดยในชัว่โมงการเรยีน
การสอนใหความเร็วในการพูดเปนไปตามระดับชั้นป และนอกเวลาเรียนให
พยายามพูดดวยระดับความเร็วท่ีใกลเคียงกับสถานการณที่คนญี่ปุนพูดหรือ
สนทนากัน หรือในรายวิชาตางๆ ที่เกี่ยวของกับการสื่อสารก็มอบหมายงานให
นักศึกษาไดฝกฝนการฟงพูดนอกเหนือจากอาจารยชาวญ่ีปุ น เชน ใหดู
ภาพยนตรภาษาญ่ีปุน เพื่อฝกทักษะการฟงรวมดวย

- ปญหาดานความสามารถในการรับรูและเขาใจอารมณและความรูสึก 
เนื่องดวยความแตกตางทางวัฒนธรรมการสื่อสารบางครั้งจึงเกิดความเขาใจ
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คลาดเคลือ่นระหวางผูสงสารกบัผูรบัสาร แมจะเปนเรือ่งทีเ่คยเรยีนในหองเรยีน
แลวกต็าม เชน เมือ่ตองรวมโตะอาหารกบัชาวญีปุ่นแลวชาวญีปุ่นใชคาํวา ‘‘อเีดสุ’’ 
ซึง่ในภาษาญ่ีปุนคํานีม้หีลายความหมาย เชน ในสถานการณทีข่าวในถวยของอีก
ฝายหมดและตองการถามวา ตองการเพิ่มไหม หากชาวญี่ปุนตอบวา ‘‘อีเดสุ’’ 
มีหลายครั้งที่นักศึกษาไมสามารถตีความไดเพราะคําๆนี้มีความหมายทั้ง 
‘‘พอแลว’’ หรือ ‘‘ขอเพ่ิมดวย’’ ดงันัน้การดูบรบิท สภาพสถานการณหรือสหีนา
ของคูสนทนา ซึง่ตองอาศัยความสามารถในการรับรูจงึมีความสําคัญอยางย่ิง  ดงันัน้
หลกัสตูรตองใหความสาํคญัดานการสือ่สารขามวฒันธรรมดวย ดงัในหนงัสอืชือ่ 
สือ่สารอยางไรใหครองใจลูกคา กลาวไววา การส่ือสารระหวางวัฒนธรรมมีความ
สําคัญตองานดานการบริการ พนักงานบริการเมื่อไปอยูในบริบทของวัฒนธรรม
ไหนตองปรับตวัและส่ือสารดวยพฤติกรรมและวาจาใหเหมาะสมกับวฒันธรรมน้ันๆ

2) ปญหาดานการทํางาน
- การฝกประสบการณฯที่ไดรับคาจางจากสถานประกอบการเปนเรื่อง

ด ีแตกม็ภีาระงานทีต่องรบัผดิชอบเพิม่มากขึน้ดวย สถานประกอบการทัง้ 4 แหง
ที่นักศึกษาท้ัง 9 คน ไปฝกเปนโรงแรม ทุกคนตางไดรับคาจางเปนรายช่ัวโมง
ประมาณ 800 ถึง 1000 เยน เทียบเทากับคาจางการทํางานพิเศษของนักศึกษา
ชาวญ่ีปุน เวลาในการทํางานแบงออกเปน 2 ชวง คือชวงเชาระหวางเวลา 6.00-
14.00 น.และชวงบายระหวางเวลา 15.00-20.00 น. นักศึกษาที่มีประสบการณ
ในการทํางานพิเศษมากอน อาจไมมีปญหามากเทานักศึกษาท่ีไมเคยมี
ประสบการณการทาํงาน อกีท้ังลกัษณะนิสยัของคนไทยทีต่องการปฏบิตังิานให
แลวเสร็จกอนแลวจึงพักผอน ซึ่งขัดแยงกับกรณีนี้ ที่นักศึกษาไมสามารถเลือก
เวลาทํางานได มีชวงเวลาท่ีพักคือ 11.00-14.00 น. และตามมารยาทในการ
ทํางานก็ควรถึงที่ทํางานกอน 10-15 นาที ดังนั้นการใหความรูนักศึกษาเกี่ยวกับ
วฒันธรรมการทาํงาน และชัว่โมงการทาํงาน จงึเปนสิง่จําเปนอยางยิง่ทีต่องแจง
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ใหทราบในลาํดบัตนๆ เพือ่ใหนกัศกึษาไดเตรยีมความพรอมและฝกฝนกอนออก
ไปเรียนรูจากสถานการณจริง

- ปญหาการไดรบัการสอนงานจากผูดแูลมากกวา 1 คน จากการรายงาน
ผลการฝกฯ นักศึกษาหลายคนถูกตําหนิเรื่องการปฏิบัติงานไมถูกตองตามคํา
ชี้แนะของพี่เลี้ยงหรือผูดูแล กลาวคือ คําชี้แนะหรือคาํแนะนําของพี่เลี้ยงหรือผู
ดแูลแตละคนไมเปนไปในแนวทางเดียวกนั เชน การจัดอาหารชดุทีผู่ดแูลคนแรก
แนะนําใหเรยีงจานแบบหน่ึง ตอมาเม่ือเปล่ียนผูดแูลในชวงบายคาํแนะนําในการ
จัดเรียงไมเหมือนครั้งแรก เมื่อนักศึกษายังคงจัดเรียงเหมือนเดิมก็เปนความผิด
พลาดของนักศึกษา อยางไรก็ดีทางหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบจะไดหา
แนวทางการแกไขปญหา เชน การปรับวิธีการประเมิน หรือเมื่อมีโอกาสไดเดิน
ทางไปนิเทศกงานยังสถานที่ฝกฯจริง อาจหยิบยกปญหาดังกลาวมาเปนหัวขอ
หารือเพื่อรวมกันแกปญหา เปนตน

- ปญหาดานทักษะการแกปญหาเฉพาะหนา ปญหาใดก็ตามที่เกดิหาก
ผูประสบมีทักษะแกไขปญหา คําพูดเพียงคําเดียวก็อาจคล่ีคลายปญหาลงไดไม
มากก็นอย ดงัท่ีไดกลาวถงึปญหาในสถานการกอนหนานี ้ทีม่ผีูสอนมากกวา 1 คน 
ทัง้ทีเ่ปนการสอนเร่ืองเดียวกันแตมคีวามแตกตางของตําแหนงการจัดวางอาหาร 
หรือแมแตกรณีที่นักศึกษาไดรับผิดชอบบริการเสิรฟในหองอาหารและมีการ
รองขอบรกิารพเิศษนอกเหนอืจากทีไ่ดจองไวอยางกะทนัหนั แมวาส่ิงทีน่กัศกึษา
ตองทําเปนอนัดบัแรกคือการแจงใหผูดแูลหรือผูจดัการทราบ แตในเวลาน้ันไมมี
ผูดแูลหรือผูจดัการอยูในบริเวณน้ัน และนักศกึษาจึงจําเปนตองแกปญหาเฉพาะ
หนาใหได ทั้งนี้เพื่อใหลูกคาไดรับการบริการที่ดีโดยไมถือวาเปนการปฏิบัติงาน 
โดยพละการ ดวยเหตุนีก้ารฝกใหนกัศกึษารูจกัการแกปญหา นอกเหนือจากการ
ใหนกัศึกษาไดฝกฝนผานการทาํกิจกรรมเสรมิตางๆ แลว หลักสตูรอาจตองสราง
สถานการณจําลองแลวใหนักศึกษาไดฝกแกปญหาในรายวิชาตางๆ
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3) ปญหาดานการใชชีวิต 
- ปญหาการโดยสารรถสาธารณะ ทักษะและประสบการณชีวิตเปนสิ่ง

จาํเปนตอคนทกุเพศทกุวยัเลยก็วาได การใชชวีติประจาํวนัท่ีมคีวามสะดวกสบาย 
เมือ่กลาวถึงนกัศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพบวานกัศึกษาสวนใหญ
เดินทางจากบานหรือหอพักมายังมหาวิทยาลัยดวยรถจักรยานยนต แตเมื่อตอง
เดนิทางและใชชวีติในประเทศญีปุ่น นกัศกึษาจงึจาํเปนตองใชบรกิารรถสาธารณะ
เชน รถไฟหรือรถบัสเมื่อเดินทางถึงคร้ังแรก นักศึกษาจึงมีความกังวลใจค่อนขาง
มาก ยกตัวอยางปญหาที่พบ เชน ดวยความตื่นเตน ประหมาทําใหไมสามารถ
อานปายหรือทราบทิศทางไดแมจะมีอกัษรโรมันกาํกบัอยูกต็าม ซึง่ทาํใหเกดิการ
หลงทางและนกัศึกษาไมทราบวาตองทาํอยางไร ในกรณนีีม้นีกัศกึษาไดหลงทาง
เปนระยะเวลาเกือบชัว่โมง ทาํใหการนดัเพือ่มารบัหมายเกิดการลาชา สรางความ
กังวลใหแกทั้งสองฝายเปนอยางมาก ดังนั้นการศึกษาเสนทาง การนัดหมายทั้ง
เวลาและสถานท่ีนัดพบ เรื่องแบบน้ีสามารถฝกฝนในรายวิชาตางๆ ได เชน 
วิชาการอาน ใหอานปายรถไฟ หรืออาจตองมีการพูดคุยกับสถานประกอบการ
เรื่องความยืดหยุนกรณีที่เกิดเหตุการณแบบน้ีขึ้นในครั้งแรก

- ปญหาการใชชีวิตประจําวัน แนนอนวาหากมีการเปลี่ยนแปลง
สถานการณที่แตกตางไปจากเดิม เชน การเปลี่ยนที่อยูอาศัย ทุกคนตองอาศัย
ระยะเวลาในการปรับตัวจะเรว็หรอืชาก็ขึน้อยูกบับุคคล ในการคดัเลอืกนกัศกึษา
กอนเดินทางไปฝกประสบการณวิชาชีพในประเทศญี่ปุน หลักสูตรไมไดสํารวจ
หรือสอบถามไปถึงความสามารถดานอื่นมากนัก เชนความสามารถในการทํา
อาหารเปนตน ในกรณทีีเ่ปนนกัศกึษาฝกงาน บางสถานประกอบการจะมอีาหาร
เลีย้งพนกังานดวย บางแหงเลีย้งอาหาร 2 มือ้หรอื 3 มือ้แลวแตการเขา-ออกงาน 
กรณทีีส่ถานประกอบการไมไดเลีย้งอาหารหรือวนัหยดุนกัศกึษาก็ตองทําอาหาร
รับประทานเอง หรือการที่ตองใชหองนอนหรือหองนํ้ารวมกับผูอื่น ซึ่งคอนขาง
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เปนปญหาใหญสําหรับหลายๆ คน ดังนั้นในการรับสมัครนักศึกษาเพื่อเขารวม
โครงการในคร้ังตอไปอาจจะตองพิจารณาประเด็นเล็กๆนอยๆแตมีความสําคัญ
เหลานี้รวมดวย 

- ปญหาการปรับตวัดานเวลา เนือ่งจากเวลาของประเทศไทยกับประเทศ
ญี่ปุนหางกัน 2 ชั่วโมงจึงมีนักศึกษาหลายคนที่คอนขางตองอาศัยเวลาในการ
ปรับตัวดานเวลาในการทํากิจวัตรประจําวันของตนเอง เชน การตื่นนอน การ
ทานอาหาร เปนตน โดยเฉพาะในชวงสัปดาหแรกที่อาจจะปรับตัวไมทัน เนื่อง
ดวยหลังจากการเดินทางถึงประเทศญี่ปุนแลว 1 วัน ผูดูแลนักศึกษาฝกงานของ
หนวยงานจะทําการนัดแนะเพ่ือปฐมนิเทศและอธิบายรายละเอียดของงาน 
เสมือนนักศึกษาฝกงานเปนพนักงานคนหนึ่ง แตดวยความเหนื่อยลา และยังไม
สามารถปรับตัวดานเวลาไดทําใหนักศึกษาตื่นสาย แมจะต้ังนาฬกาปลุกแลว
กต็าม ทาํใหไมสามารถไปตามเวลานัดหมายได ทาํใหสถานประกอบการหรอืผูดแูล
ไมประทบัใจนาํมาซึง่ภาพลกัษณทีไ่มด ีอยางไรกต็ามนกัศกึษาควรพจิารณาตนเอง  
หากมีขอบกพรองเร่ืองการนอนตื่นสาย ควรตองปรับหรือหาวิธีแกไขใหได

จากปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นระหวางฝกประสบการณวิชาชีพ ณ ประเทศ
ญี่ปุน ของนักศึกษาทั้ง 9 คน จะเห็นไดวาปญหาบางอยางไมไดเกิดจากตัว
นักศึกษาเพียงฝายเดียว แตในฐานะท่ีเปนนักศึกษาตองใสใจท่ีจะเรียนรูจาก
ประสบการณวานาํมาปรบัปรงุพฒันาตนเองใหดขีึน้ เพือ่ใหเปนกาํลังทีม่คีณุภาพ
ทีจ่ะชวยกันขบัเคลือ่นสงัคมและประเทศตอไป และจากระยะเวลาการฝกฯ เพยีง 
3 เดือน นักศึกษาไดเรียนรูคําศัพทใหม ไดเรียนรูระบบการทํางานของคนญ่ีปุน
ในประเทศญ่ีปุน มพีฒันาการดานการฟง พดู อาน ไดดขีึน้จากการไดใชภาษาใน
ชีวิตประจําวันและการทํางาน นักศึกษาไดรูและเขาใจวาตนมีขอบกพรองหรือ
สิ่งที่ตองเรียนรูเพิ่มเติม เชนการฝกพูดและการฝกฟงไดรูวาระดับภาษาของตน
ที่ไดศึกษาไป 3 ปกวาๆ นั้นที่แทจริงแลวอยูในระดับใด ควรตองพัฒนาอยางไร 
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และตระหนักวาตนเองยังตองมีความตั้งใจและพยายามใหมากขึ้น เพ่ือใหเพียง
พอในการประกอบอาชีพในอนาคต

แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนานักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพใหตรง
กับความตองการของหนวยงาน

ความตองการของสถานประกอบการในประเทศญ่ีปุนทีท่างหลักสตูรได
สงนักศึกษาไปฝกประสบการณวิชาชีพ พบวาผูประกอบการมีความตองการคน
ที่มีทักษะดานการปฏิบัติงาน เชน ความกระตือรือรนตลอดเวลาในการเรียนรู
และการทํางาน นักศึกษาที่มีบุคลิกภาพและมีมนุษยสัมพันธและนักศึกษาที่มี
ความยืดหยุน มีความสามารถในการคิดวิเคราะหเองได มากกวานักศึกษาที่มี
ความรูดานภาษาที่ดีเพียงอยางเดียว จากการประเมินของสถานประกอบการ
และปญหาที่เกิดกับนักศึกษาระหวางการฝกฯ หลักสูตรอาจตองปรับแนวทาง
เพ่ือใหทกัษะดานภาษาควบคูกบัทักษะดานการปฏบิตังิานของนกัศกึษาดขีึน้และ
ตรงกับความตองการดังนี้

ชวงตน เมื่อนักศึกษาเขามาศึกษาในหลักสูตรแลว ตองใหทราบเปา
หมายและวางแนวทางในการเรียนของตนเอง มีการจัดการใหมีการเรียนรูเพื่อ
ใหถงึเปาหมายนัน้ หลกัสตูรมหีนาท่ีทาํใหนกัศกึษาเหน็ความสาํคญัของการเรียน 
จัดบรรยากาศการเรียนการสอนหรือจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อใหเกิดแรง
กระตุน และใหสามารถกลับมาทบทวนและติดตามผลท่ีเกิดขึ้นวาเปนไปตาม
แผนที่วางไวและตอเน่ืองหรือไมอยางไร หัวขอหลักท่ีควรใหความสําคัญในชวง
ตนนี้ เชน กิจวัตรประจําวันที่เกี่ยวกับเรื่องการเรียนและการใชชีวิตรวมกับผูอื่น 
ระเบียบวินัย การรักษาเวลา ความสามัคคีในหมูคณะ เปนตน 

ชวงกลาง การติดตามพัฒนาการของนักศึกษาตอจากชวงตนอยางตอ
เนือ่ง เพิม่หรือสอดแทรก หรอืจดักจิกรรมท่ีนกัศกึษาตองทาํรวมกบัผูอืน่เพิม่ขึน้
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จากชวงตน เชน การสรางจิตสํานึกในเรื่องตางๆ ทั้งตอตนเอง ผูอื่นและสังคม 
จัดรูปแบบการเรียนหรือสรางสถานการณที่ตองปฏิบัติรวมกับผูอื่น การมี
ปฏิสัมพันธและการทําความรูจักคนตางเพศ ตางวัย ตางสถานะเพ่ือใหนักศึกษา
สามารถเรียนรู เขาใจในตัวตน ความรูสึกนึกคิด วิธีการคิด ของแตละบุคคลเพื่อ
ใหเขาใจในความหลากหลายของมนุษยและสามารถปรับตัวเขากับผูอื่นไดอยาง
ฉลาด และเพิ่มเนื้อหาสิ่งที่เปนเรื่องเฉพาะเจาะจงหรือทักษะที่จําเปน

ชวงปลาย ทบทวนและติดตามสิ่งท่ีไดปฏิบัติในชวงตนและชวงกลาง 
เพิม่การเรียนรูแบบจาํเพาะเจาะจง ใหเชีย่วชาญใหมากท่ีสดุ เสริมสรางพลงัการ
เรียนรูการบูรณาการ ใหฝกทดลองปฏิบัติจริงในสถานการณที่หลากหลายท้ังใน
ชัว่โมงการเรียน ชัว่โมงกิจกรรม กจิกรรมภาคสนามอ่ืนๆ เพ่ือเสริมสรางสมรรถนะ
และใหนกัศกึษาเรยีนรูผานการปฏบิตัจิรงิดวยตนเอง ใหไดลองประสบและแกไข
ปญหาในหลายรูปแบบ โดยหลักสูตรตองใหนักศึกษาทําการประเมินตนเอง 
จดัการรบัฟงการแสดงความคดิเหน็ เพือ่รบัฟงขอวพิากษจากเพือ่นและอาจารย
ในแตละกิจกรรม 

บทสรุป
ตามที่ไดกลาวไปแลวนั้น จุดประสงครายวิชาการฝกประสบการณ

วิชาชีพ ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุน คือการใหผูเรียน
ไดนาํความรูไปประยกุตใชในการทาํงาน เพือ่พฒันาตนใหมศีกัยภาพและคณุภาพ
ในการประกอบอาชีพในอนาคต แมจะเปนเพียงรายวิชาหนึ่งในหลักสูตรแตก็มี
ความสําคัญไมนอยไปกวารายวิชาอ่ืน เพราะทําใหนักศึกษาทราบวาจะตอง
พัฒนาตนอยางไร และสะทอนใหเห็นวาหลักสูตรควรตองพัฒนาการสอนภาษา
ไปในรูปแบบและทิศทางใด ซึ่งจากความพยายามของหลักสูตรในการปรับปรุง
ระบบ รูปแบบ และเพิ่มแนวทางในการฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษา 
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ตลอดระยะเวลาท่ีจดัการศึกษา และจากผลการประเมินจากสถานประกอบการ
หรอืหนวยงานตางๆ พบวาคณุภาพของนักศกึษายังอยูในระดับปานกลางถึงดทีัง้
ในสวนทักษะดานภาษาและทักษะดานการปฏิบัติงาน สมรรถนะดานภาษาของ
นักศึกษาที่หลักสูตรยังตองเพิ่มทักษะท้ัง 4 ดานใหดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ทักษะการฟงและ การพูด สวนสมรรถนะดานการปฏิบัติงานก็ยังตองพัฒนาอีก
หลายขอ โดยตองมีการใหฝกปฏิบัติอยางตอเนื่อง เพื่อเสริมสรางใหเปนนิสัยติด
ตนและผสานเขากบัการใชชวีติใหเปนกจิวัตร จะทําใหการปฏิบตังิานเปนไปดวย
ความราบรื่น ซึ่งจะสรางความพึงพอใจแกทุกฝาย ไมวาจะเปนนักศึกษาหรือ
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษารวมถึงสถานประกอบการ
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วจิยั ระหวางป พ.ศ.2547 - 2561 มวีตัถปุระสงคเพือ่รวบรวมและศกึษา วเิคราะห 
และสังเคราะหเกีย่วกบัรปูแบบการสอนทีพ่ฒันาทกัษะทางดานการอานวรรณคดี
ไทยจากงานวิจัย ระหวางป พ.ศ.2547 - 2561 โดยผูศึกษาทําการเก็บรวบรวม
และคดัเลือกขอมลูตามขอบเขตระยะเวลาทีก่าํหนดจากฐานขอมลูวทิยานพินธไทย 
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(Thailis) ฐานวิทยานิพนธมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒฐานวิทยานิพนธมหา
วิทยาศิลปากร และรายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและ
นานาชาติ ป 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปรากฏงานวิจัย
ทั้งหมด 18 เรื่อง เปนวิจัย 17 เรื่อง และบทความวิจัย 1 เรื่อง โดยผูศึกษาแบง
การศึกษารูปแบบการสอนตามลักษณะการอานที่พบจากงานวิจัย ออกเปน 4 
ลกัษณะ ไดแก การศกึษาตามลักษณะการอานจบัใจความ การศกึษาตามลกัษณะ
การอานเพ่ือความเขาใจ การศึกษาตามลักษณะการอานอยางมวีจิารณญาณ และ
การศึกษาตามลักษณะการอานเชิงวิเคราะห ซึ่งผลการศึกษารูปแบบการสอน
เพือ่พฒันาทกัษะทางดานการอานวรรณคดไีทยทีเ่ปนทีน่ยิมในชวงระยะเวลาดงั
กลาว คือ รูปแบบการสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน ซึ่งใชพัฒนา
ทักษะการอานเพื่อความเขาใจ และการอานอยางมีวิจารณญาณ สําหรับผูเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปที่ 6) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
(ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3) และระดับปริญญาตรี

คําสําคัญ :  รูปแบบการสอน  วรรณคดี  การอาน
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Abstract

 The Article Explore Status Teaching model for reading skills 
in Thai literature from research during 2004 - 2018. The purpose to 
collect  analyze and synthesize about teaching model developed 
skills in reading Thai literature from the research during the year 
2004 - 2018. The study collected and choose information on the 
scope and selection period. From Thai thailis base,  thesis of Silpa-
korn University And The National and International Graduate Re-
search Conference 2018 of Suan Sunandha Rajabhat University. The 
study appear that a total 18 research by 17 researchs and 1 article. 
The study divided the teaching model based follow reading findings 
into 4 varieties such as Education based on the reading comprehen-
sion, Education based on the reading comprehension, A study based 
on the critical reading and A study based on critical reading. The 
study teaching model to improve the skills popular Thai literature 
during the period. Teaching model based on the theory of reader 
response. Which is used to improve reading comprehension. And 
critical reading Students of Primary Education (Prathomsuksa 6), 
Secondary Education (Matthayommasuksa 2 and Matthayomma-
suksa 3) and a bachelor’s degree.

Keywords :  Teaching Model, Literature, Reading
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บทนํา

วรรณคดี เปนผลงานสรางสรรคที่เกิดจากการใชภาษาในการถายทอด
เรื่องราวของสังคมชาติบานเมือง ศิลปวัฒนธรรมผานภาษาที่เรียงรอยและเรียบ
เรยีงอยางสละสลวย เปนเคร่ืองมือทีแ่สดงถึงความมีอารยธรรมของประเทศชาติ 
ดังที่ พระยาอนุมานราชธน (2516 : 32) ไดกลาวถึงความสําคัญของวรรณคดีวา 
“โลกจะเจริญกาวหนามาไดไกลก็เพราะวิทยาศาสตร แตลําพังวิทยาศาสตร
เทานัน้ไมครอบคลมุไปถงึความเปนไปในชวีติทีม่อีารยธรรมและวฒันธรรมสงู เรา
ตองมีศาสนา เราตองมีปรัชญา เราตองมีวรรณคดีดวยส่ิงเหลานี้ยอมนํามาแต
ความดีงาม นําความบันเทิงมาใหแกจิตใจใหเราคิดงามเห็นงาม”
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานปพุทธศักราช 2551 ได
กําหนดการเรียนการสอนวรรณคดีในสาระท่ี 5 วรรณคดีและวรรณกรรมและ
ตรงกบัมาตรฐานตวัชีว้ดัท่ี ท 5.1 เขาใจและแสดงความคดิเหน็ วจิารณวรรณคดี
และวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคาและนํามาประยุกตใชในชีวิตจริงอีกทั้งใน
ระดบัอุดมศกึษากไ็ดบรรจวุรรณคดไีวเปนวิชาในหมวดวชิาเฉพาะ ซึง่ประกาศลง
ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย ปพุทธศักราช 2554 
ดังนั้นจะเห็นไดวาวรรณคดีมีความสําคัญกับการจัดการเรียนการสอนตั้งแตการ
ศกึษาขัน้พ้ืนฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา และการเรียนการสอนวรรณคดีใหถองแท
จะทําใหเกิดประโยชนหลายดานรวมทั้งไดเรียนรูวัฒนธรรม การใชภาษาและ
ภูมิปญญาของบรรพบุรุษไทย

การเรียนการสอนวรรณคดีนั้นสามารถเช่ือมโยงกับทักษะทางดานการ
อานได เพราะผูเรียนตองทําความเขาใจ วิเคราะห ประเมินคาและสามารถนํา
ขอคิดจากวรรณคดีไปประยุกตใช ดังที่ วัชรพล วิบูลยศริน (2561 : 25-27) ได
กลาวถึงตัวช้ีวัดสาระการเรียนรู แกนกลางกลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย 
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หลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ไดกาํหนดสมรรถนะ
ดานวรรณคดีและวรรณกรรมของผูเรียนไววา “เมื่อสําเร็จการศึกษาชั้นประถม
ศึกษาปที่ 3 แลว ผูเรียนเขาใจ สามารถสรุปขอคิด และแสดงความคิดเห็นจาก
วรรณคดีที่อานได เมื่อสําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผูเรียนเขาใจ เห็น
คณุคาและนําขอคดิเหน็จากเรือ่งทีอ่านไปประยกุตใชไดจรงิเมือ่สาํเรจ็การศกึษา
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ผูเรียนสามารถสรุปเนื้อหา วิเคราะหตัวละครสําคัญ วิถี
ชวีติไทย และคณุคาท่ีไดรบัจากวรรณคดีวรรณกรรม พรอมทัง้สรปุความรูขอคดิ
เพื่อนําไปประยุกตใชในชีวิตจริง และเมื่อสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
ผูเรียนสามารถวิเคราะหวิจารณ รูและเขาใจลักษณะเดนของวรรณคดี ประเมิน
คุณคาดานวรรณศิลป และนําขอคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอานไป
ประยกุตใชในชีวติจรงิ” จะเหน็ไดวาการเรยีนการสอนวรรณคดจีะมคีวามสมัพนัธ
กบัทกัษะการอาน ซึง่ขัน้ของการอานทีม่คีวามเชือ่มโยงกบัการอานวรรณคดีเริม่
ตัง้แตการอานเพ่ือความเขาใจ การอานจบัใจความ การอานอยางมวีจิารณญาณ 
และการอานเชิงวิเคราะหวิจารณ

ทกัษะการอานวรรณคดทีีก่ลาวมาขางตนจะมคีวามสอดคลองกบัลําดบัข้ัน
การพัฒนาทักษะการอาน ซึ่งอยูในขั้นถายโยงความรูจนถึงขั้นวุฒิภาวะระดับสูง
ตามแนวคิดของ สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย  (2542 : 11 -13 ที่ไดอธิบายถึงลําดับขั้น
การพฒันาทกัษะการอานไววา “ขัน้ถายโยงความรูขัน้นีเ้ริม่ต้ังแตชัน้ประถมศกึษา
ปที่ 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เปนกระบวนการสอนอานจับใจความสําคัญ
และทําความเขาใจเรื่องราว ขั้นวุฒิภาวะระดับกลาง เริ่มตั้งแตชั้นประถมศึกษา
ปที่ 4 ถึง ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จะเริ่มการสอนอานอยางมีวิจารณญาณ และขั้น
วุฒิภาวะระดับสูง เริ่มตั้งแตระดับมัธยมศึกษาตอนตนขึ้นไป การอานในขั้นนี้จะ
เปนการอานระดับสูง ผูอานตองมีเทคนิค มีวิธีการอานรูคําศัพทวิชาการขั้นสูง รู
วธิกีารอานอยางมีประสิทธภิาพ” ดงันัน้ทกัษะการอานเพ่ือความเขาใจ การอาน
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จบัใจความ การอานอยางมีวจิารณญาณ การอานเชิงวิเคราะหวจิารณจงึมคีวาม
สอดคลองกับลาํดบัขัน้พฒันาทกัษะการอานและมคีวามสัมพนัธเชือ่มโยงกบัการ
เรยีนการสอนวรรณคดอีกีทัง้การอานกย็อมเปนพืน้ฐานสาํคญัสาํหรบัการพฒันา
ไปสูทักษะอ่ืน ๆ ตอไป

การสอนอานวรรณคดีจะมีประสิทธิภาพไดก็ดวยครูผูสอนสามารถนํา
เนือ้หามาประยุกตใชกบัรปูแบบการสอนไดอยางเหมาะสมและลงตัวจึงจะทําให
การสอนอานวรรณคดีเกิดประสิทธิภาพตอผูเรียนสูงสุด ทิศนา แขมมณี (2561: 
222) ไดอธิบายเกี่ยวกับรูปแบบการสอนไววา คือ “สภาพหรือลักษณะของการ
จัดการเรียนการสอนท่ีจัดขึ้นอยางเปนระบบระเบียบตามหลักปรัชญา ทฤษฎี 
หลักการ แนวคิด หรือความเช่ือตาง ๆ โดยมีการจัดกระบวนการโดยอาศัยวิธี
สอนและเทคนคิการสอนตาง ๆ  เขาไปชวยทาํใหสภาพการเรยีนการสอนนัน้เปน
ไปตามหลักการที่ยึดถือ” 

เมื่อรูปแบบการสอนเปนหน่ึงในปจจัยสําคัญที่ทําใหการเรียนการสอน
วรรณคดีเกิดประสิทธิภาพไดก็ยอมเปนหนึ่งในปจจัยท่ีทําใหการเรียนการสอน
วรรณคดีไมเกิดประสิทธิภาพไดเชนกัน ดังที่ประภาศรี สีหอําไพ (2524 : 350) 
กลาวถงึปญหาทัว่ไปของการสอนวรรณคดสีรปุไดวา “วธิสีอนของครไูมเราใจ กอ
ใหเกิดความเบื่อหนายในการเรียนโดยผูสอนมักจะมุงสอน “อานเอาเรื่อง” เพื่อ
ใหนักเรียนเรียนดวยวิธีทองจําใหไดเน้ือหาตามหลักสูตรเทานั้น ซึ่งผลเสียของ
การอานเอาเร่ืองก็คอื นกัเรยีนเหน็เปนเรือ่งไรสาระและลาสมยั เกดิทัศนคตทิีไ่ม
ดตีอการศึกษาวรรณคดียิง่กวานัน้การเรียนการสอนวรรณคดีสวนใหญผูสอนมกั
จะเปนผูนําจนกลายเปนการจํากัดขอบเขตหรือปดโอกาสใหนักเรียนไดใช
วจิารณญาณ”  ดงันัน้รปูแบบการสอนจึงมผีลตอประสิทธภิาพในการเรียนรูของ
ผูเรียนเปนอยางมาก

ดังท่ีกลาวมาจะเห็นไดวาทักษะการอานมีความสําคัญตอการเรียนการ
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สอนวรรณคดไีทย อกีท้ังยงัเปนทักษะพืน้ฐานตอการพฒันาไปยงัทกัษะอืน่ ๆ  จงึ
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองพัฒนาทักษะการอานวรรณคดีไทยใหผู เรียนไดรับ
ประโยชนและประสิทธิภาพสูงสุด และวิธีที่จะพัฒนานักเรียนไดนั้น ยอมขึ้นอยู
กับรูปแบบการสอนท่ีเหมาะสมของครูผู สอนผู ศึกษามีความสนใจสํารวจ
สถานภาพรูปแบบการสอนดังกลาว จึงเก็บรวบรวมงานวิจัยจากฐานขอมูล
วิทยานิพนธไทย (Thailis) ฐานวิทยานิพนธมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒฐาน
วทิยานิพนธมหาวิทยาศิลปากร และรายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจยั
ระดบัชาตแิละนานาชาต ิป 2561 ของมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทาทีม่คีวาม
เก่ียวของกับรูปแบบการสอนท่ีพัฒนาทักษะทางดานการอานวรรณคดีไทยเพ่ือ
ศึกษาวิเคราะห สังเคราะหขอมูลรูปแบบการสอนวรรณคดีไทยระหวางป พ.ศ.
2547 - 2561 วาแนวโนมรูปแบบการสอนใดเปนที่นิยมมากที่สุดในการสอนท่ี
พัฒนาทักษะทางดานการอานวรรณคดี และรูปแบบดังกลาวมีความเหมาะสม
กับการอานในลักษณะใด และผูเรียนในระดับใดบาง นอกจากนี้ก็เพื่อให้ําเกิด
เปนองคความรูในการพัฒนาการสอนอานวรรณคดีไทย เพื่อนําองคความรูที่ได
จากการวิเคราะหสังเคราะหงานวิจัยมาใชเปนประโยชนในการพัฒนาการเรียน
การสอนอานวรรณคดีตอไปในอนาคต

รปูแบบการสอนอานวรรณคดีไทยจากงานวิจยั ระหวางป พ.ศ. 2547 - 2561
 

การสํารวจสถานภาพรูปแบบการสอนอานวรรณคดีไทยระหวางป พ.ศ. 
2547 - 2561 เปนการสังเคราะหขอมูลแนวโนมรูปแบบการสอนท่ีพัฒนาทักษะ
ทางดานการอานวรรณคดีไทยผูศึกษาสามารถเก็บรวบรวมขอมูลไดทั้งหมด 18 
เรื่อง เปนงานวิจัย 17 เรื่อง และบทความวิจัย 1 เรื่อง โดยแบงรายละเอียดการ
สังเคราะหออกเปน 4 ประเด็น ตามลักษณะการอานที่พบในงานวิจัย ดังนี้
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1. การศึกษาตามลักษณะการอานจับใจความ
จากการเกบ็ขอมลูรปูแบบการสอนจากงานวจิยัผูศกึษาพบรปูแบบการ

สอนวรรณคดีที่พัฒนาทักษะทางดานการอานจับใจความ จํานวน 1 รูปแบบ คือ
งานวิจัยของปฐมาภรณ สุกใส ศึกษาเรื่องผลของการสอนโดยใชกลวิธี อาร อี เอ 
พี ที่มีตอความสามารถในการอานจับใจความและการเขียนยอความในวิชา
ภาษาไทย ในป พ.ศ. 2559 สงักดัมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึง่ใชกลวิธ ีอาร 
อ ีเอ พ ีพฒันาทกัษะการอานจบัใจของนกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปที ่5 โดย
มขีอบเขตทางดานเนือ้หา ไดแก สงัขทอง ตอนกาํเนดิพระสงัข นทิานเรือ่งกระเชา
สีดา บทอาขยานวิชาเหมือนสินคา และเพลงชาติไทย จะเห็นไดวาจากการ
สังเคราะหรูปแบบการสอนอานวรรณคดีที่พัฒนาทักษะทางดานการอานจับใจ
ความ ระหวางป พ.ศ. 2547 - 2561  พบเพียงรูปแบบการสอนเดียวเทานั้น คือ 
รปูแบบการสอนโดยใชกลวิธ ีอาร อ ีเอ พ ีซึง่ใชกบันกัเรียนระดับชัน้ประถมศึกษา
ปที่ 5 ขอบเขตดานเนื้อหามีทั้งหมด 4 เรื่อง สถาบนัที่ทําการศึกษา เรื่องนี้คือ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2. การศึกษาตามลักษณะการอานเพ่ือความเขาใจ
จากการเกบ็ขอมลูรปูแบบการสอนจากงานวจิยัผูศกึษาพบรปูแบบการ

สอนอานวรรณคดีทีพ่ฒันาทักษะทางดานการอานเพ่ือความเขาใจ จาํนวน 4 รปู
แบบ ไดแก (1) รปูแบบการสอนตามทฤษฎตีอบสนองของผูอาน (2) รปูแบบการ
เรียนรูคําศัพทที่มีตอความเขาใจในการอาน (3) รูปแบบการสอนโดยกลวิธี
มัลติพารท และ (4) รูปแบบการสอนโดยใชเทคนิค CIRC

 2.1 รูปแบบการสอนตามทฤษฎีตอบสนองของผูอาน 
 เปนรปูแบบการสอนทีพ่บมากถงึ 4 ป โดยใชในการพฒันาทกัษะการ

อานเพื่อความเขาใจ ไดแก (1) งานวิจัยของพรทิพย ศิริสมบูรณเวชศึกษาเรื่อง
การพฒันารปูแบบการเรยีนการสอนวรรณคดไีทยตามทฤษฎกีารตอบสนองของ
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ผูอานเพื่อเสริมสรางความสามารถดานการตอบสนองตอวรรณคดี การอานเพื่อ
ความเขาใจและการคิดไตรตรอง ในป พ.ศ. 2547 สงักดัจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ซึ่งใชทฤษฎีตอบสนองของผูอานพัฒนาทักษะการอานเพื่อความเขาใจของนิสิต
ระดับปริญญาตรี โดยมีขอบเขตทางดานเนื้อหา ไดแก ลิลิตพระลอ มัทนะพาธา 
เวนิสวาณิช และลิลิต นิทราชาคริต  (2) งานวิจยัของปาริชาต ตามวงค  ศึกษา
เรือ่งผลของการใชรปูแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน
ที่มีตอความสามารถในการอานเพ่ือความเขาใจและเจตคติตอวรรณกรรมลาน
นา ในป พ.ศ. 2550 สังกัดจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยซึ่งมีการใชทฤษฎีตอบสนอง
ของผูอานพัฒนาทักษะการอานเพื่อความเขาใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
2 โดยมีขอบเขตทางดานเนื้อหา ไดแก วรรณกรรมลานนาเรื่อง นกกระจาบ 
กําพราบัวตอง เจาสุวัตรกับนางบัวคํา นอยไชยา และหงสหิน (3) งานวิจัยของ
เนตรนภา ประสิงห ศึกษาเรื่องผลการเรียนตามทฤษฎีตอบสนองของผูอานที่มี
ตอความเขาใจในการอานวรรณคดีรอยกรอง ในป พ.ศ. 2553  สงักดัมหาวิทยาลัย
เชียงใหม ซึ่งมีการใชทฤษฎีการตอบสนองของผูอานพัฒนาทักษะการอานเพ่ือ
ความเขาใจของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปที ่3 โดยมีขอบเขตทางดานเน้ือหา ไดแก 
รามเกียรติ ์ตอนบทพากยเอราวัณ และอศิรญาณภาษิต (4) งานวิจยัของจิตรลดา 
คํานวนสิน ศึกษาเร่ือง การพัฒนารูปแบบหนังสือวรรณคดีไทยอิเล็กทรอนิกส
แบบเช่ือมโยงรวมกับโซเชียลมีเดียตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอานเพ่ือสง
เสริมความเขาใจในการอาน ในปพ.ศ. 2556 สังกัดจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่ง
ใชทฤษฎกีารตอบสนองของผูอานรวมกบัหนงัสอือเิล็กทรอนกิสเพ่ือพัฒนาทักษะ
การอานเพ่ือความเขาใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โดยมีขอบเขตทาง
ดานเนื้อหา ไดแก นิทานทองอิน ตอนนางนากพระโขนง สุภาษิตสอนหญิง และ
ขุนชางขุนแผน ตอนกําเนิดพลายงาม 
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 2.2 รูปแบบการเรียนรูคําศัพทที่มีตอความเขาใจในการอาน ผู
ศึกษาพบรูปแบบการสอนโดยการเรียนรูคําศัพทที่มีตอความเขาใจในการอาน 
ในการใชพัฒนาทักษะทางดานการอานเพ่ือความเขาใจเพียงหน่ึงปเทานั้น คือ 
งานของเพชร วิจิตรนาวิน ศึกษาเรื่องผลของการใชรูปแบบการเรียนรูคําศัพทที่
มีตอความเขาใจในการอานวรรณคดีและความคงทนในการเรียนรู  ในปพ.ศ. 
2551 สงักัดจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึง่ใชรปูแบบการเรียนรูคาํศพัททีม่ตีอความ
เขาใจในการอานเพ่ือพัฒนาทักษะการอานเพ่ือความเขาใจนักเรียนช้ัน
มธัยมศกึษาปที ่1 โดยมขีอบเขตทางดานเนือ้หา ไดแก นริาศภเูขาทอง โคลงโลก
นิติ กาพยเหชมเคร่ืองคาวหวาน สุภาษิตพระรวง และกาพยพระไชยสุริยา 
 2.3 รูปแบบการสอนโดยใชกลวิธีมัลติพารท ผูศึกษาพบรูปแบบ
การสอนโดยใชกลวิธีมัลติพารทในการพัฒนาทักษะทางดานการอานเพื่อความ
เขาใจเพียงหน่ึงปเทานั้น คืองานของจิรวรรณ อิสระพงศไพศาล ศึกษาเรื่องผล
ของการสอนวรรณคดไีทยโดยใชกลวธิมีลัตพิารทท่ีมตีอความสามารถในการอาน
เพื่อความเขาใจ การเขียนเรียงความทางวิชาการและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วรรณคดีไทย ในปพ.ศ.2555 สังกัดจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งใชกลวิธีมัลติ
พารทพัฒนาทักษะการอานเพ่ือความเขาใจของนักเรียนระดับช้ันมธัยมศึกษา ป
ที่ 2 โดยมีขอบเขตทางดานเนื้อหา ไดแก เรื่องรามเกียรต์ิ ตอน นารายณปราบ
นนทก  กาพยหอโคลงประพาสธารทองแดง กลอนดอกสรอยราํพงึในปาชา และ
โคลงสุภาษิตพระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
 2.3 รูปแบบการสอนโดยใชเทคนิค CIRC ผูศึกษาพบรูปแบบการ
สอนโดยเทคนิค CIRC ในการพัฒนาทักษะทางดานการอานเพื่อความเขาใจ
วรรณคดีเพียงหนึ่งปเทานั้น คือ งานวิจัยของมะลิวัลย พรนิคม ศึกษาเรื่องการ
พฒันาชดุกิจกรรมการเรยีนรูการอานวรรณคดไีทยโดยใชเทคนคิ CIRC ในป พ.ศ.
2559 สังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งมีการใชเทคนิค CIRC พัฒนาทักษะการอาน
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เพื่อความเขาใจของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยมีขอบเขตทางดาน
เนื้อหา ไดแก เรื่องอิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง  
 จะเห็นไดวาจากการสังเคราะหรูปแบบการสอนอานวรรณคดีที่พัฒนา
ทกัษะทางดานการอานเพ่ือความเขาใจระหวางปพ.ศ. 2547 - 2561 พบรูปแบบ
การสอนท่ีพัฒนาทักษะการอานเพ่ือความเขาใจ โดยมีแนวโนมไปทางรูปแบบ
การสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน เพราะพบมากท่ีสุดถึง 4 ครั้ง       
(พ.ศ. 2547, 2550, 2553, 2556) และใชพัฒนาทักษะการอานของนักเรียนได
ถึงสามระดับชั้น คือ ระดับช้ันประถมศึกษา (ประถมศึกษาปที่ 6) ระดับชั้น
มธัยมศกึษาตอนตน (ชัน้มธัยมศึกษาปที ่2 และชัน้มธัยมศกึษาปที ่3) และระดบั
ปริญญาตรี ดานขอบเขตทางดานเน้ือหาไดแบงเปนวรรณคดี 17 เร่ือง วรรณกรรม
ลานนา 5 เรื่อง และนิทาน 1 เรื่อง นอกจากน้ีในสวนของสถาบันที่พบการศึกษา
รูปแบบการสอนท่ีพัฒนาทักษะทางดานการอานเพ่ือความเขาใจวรรณคดี พบ
จํานวน 4 สถาบัน ไดแก มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยบูรพา และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ทาํการศกึษาเพือ่พฒันาทักษะการอานเพ่ือความเขาใจ 2 รปูแบบ ไดแก รปูแบบ
การสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน (พ.ศ.2550 และ พ.ศ.2556) และ
รูปแบบการสอนโดยใชกลวิธีมัลติพารท (พ.ศ.2555)

3. การศึกษาตามลักษณะการอานอยางมีวิจารณญาณ
จากการเกบ็ขอมลูรปูแบบการสอนจากงานวจิยัผูศกึษาพบรปูแบบการ

สอนอานวรรณคดีที่พัฒนาทักษะทางดานการอานอยางมีวิจารณญาณ จํานวน 
6 รูปแบบ ไดแก (1) รูปแบบการสอนโดยใชแนวคิดหมวกหกใบ (2)รูปแบบการ
สอนแบบตกผลึก (3) รูปแบบการเรียนการสอนดวยวิธีวิจัย (4) รูปแบบการสอน
ตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน (5) รูปแบบการสอน 7E และ (6) รูปแบบ
การสอนโดยการประยุกตใช อริยสัจ 4
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 3.1 รปูแบบการสอนโดยใชแนวคดิหมวกหกใบ ผูศกึษาพบรปูแบบ
การสอนโดยใชแนวคิดหมวกหกใบในการพัฒนาทักษะทางดานการอานอยางมี
วิจารณญาณเพียงหนึ่งปเทานั้น คืองานวิจัยของสมันตา วีรกุล ศึกษาเรื่องการ
เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิก์ารอานวรรณคดไีทยอยางมวีจิารณญาณ โดยใชวธิสีอน
ตามแนวคิดหมวกหกใบกับวิธีสอนแบบปกติ  ในป พ .ศ .2547 สังกัด
มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งใชแนวคิดหมวกหกใบเพื่อพัฒนาทักษะการอานอยาง
มีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยมีขอบเขตทางดานเนื้อหา 
ไดแก เรื่องขุนชางขุนแผน ตอนขุนชางถวายฎีกา 

 3.2 รปูแบบการสอนแบบตกผลึก ผูศกึษาพบรปูแบบการสอนแบบ
ตกผลึกในการพัฒนาทักษะทางดานการอานอยางมีวิจารณญาณเพียงหนึ่งป
เทาน้ัน คือ งานวิจัยของศิธรา จุฑารัตน ศึกษาเร่ืองผลของการใชรูปแบบการ
เรียนการสอนแบบตกผลึกที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวรรณคดีไทยและ
ความสามารถทางการอานอยางมวีจิารณญาณ ในปพ.ศ. 2549 สงักดัจุฬาลงกรณ
มหาวทิยาลยั โดยใชรปูแบบการสอนแบบตกผลกึพฒันาทกัษะทางดานการอาน
อยางมีวิจารณญาณของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยมีขอบเขต
ทางดานเนื้อหา ไดแก โคลงภาพพระราชพงศาวดาร (พระสุริโยทัยขาดคอชาง) 
และหลักศิลาจารึกหลักที่ 1 

 3.3 รูปแบบการเรียนการสอนดวยวิธีวิจัย ผูศึกษาพบรูปแบบการ
เรยีนการสอนดวยวิธวีจิยัเพ่ือพฒันาทักษะทางดานการอานอยางมีวจิารณญาณ
เพียงหนึ่งปเทานั้น คือ งานวิจัยของขวัญชนก นัยจรัญ ศึกษาเรื่องผลของการใช
รปูแบบการเรียนการสอนดวยวิธวีจิยัทีม่ตีอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทย 
และความสามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณ ในปพ.ศ.2551 สังกัด
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งใชวิธีวิจัยพัฒนาทักษะทางดานการอานอยางมี
วิจารณญาณ
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ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยขอบเขตทางดานเนื้อหา ไดแก ศิลา
จารึกหลักท่ี 1 รามเกียรติ ์ตอนนารายณปราบนนทก และโคลงสุภาษิตนฤทุมการ            
 3.4 รูปแบบการสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน ผูศึกษา
พบรูปแบบการสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอานเพ่ือพัฒนาทักษะทาง
ดานการอานอยางมวีจิารณญาณเพยีงหนึง่ปเทานัน้ คอื งานวจิยัของธรีรตัน นาค
ละมัย ศึกษาเร่ืองผลของการสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอานที่มีตอผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยและความสามารถในการอานอยางมี
วิจารณญาณ ในปพ.ศ.2559 สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งใชทฤษฎี
การตอบสนองของผูอานพัฒนาทักษะทางดานการอานอยางมีวิจารณญาณของ
นกัเรยีนระดบัช้ันมธัยมศกึษาปที ่2 โดยมขีอบเขตทางดานเนือ้หา ไดแก พระบร
มราชโชวาทพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รามเกียรต์ิ ตอนนาราย
ณปราบนนทก และโคลงภาพพระราชพงศาวดาร (พระสุริโยทัยขาดคอชาง) 
 3.5 รปูแบบการสอน 7E ผูศกึษาพบรปูแบบการสอน 7E เพือ่พฒันา
ทักษะทางดานการอานอยางมีวิจารณญาณเพียงหนึ่งปเทานั้น คือ งานวิจัยของ
วรางคณา ชั่งโต ศึกษาเร่ืองผลของการใชรูปแบบการสอน 7E ที่มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวรรณคดีไทยและความสามารถในการอานอยางมวีจิารณญาณ ใน
ปพ.ศ.2559 สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งใชรูปแบบการสอน 7E 
พัฒนาทักษะทางดานการอานอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนระดับชั้น
มธัยมศกึษาปที ่3 โดยมขีอบเขตทางดานเนือ้หา ไดแก รามเกียรติ ์ตอนบทพากย
ชางเอราวัณ และบทละครพูดเรื่องเห็นแกลูก 

 3.6 รูปแบบการสอนโดยการประยุกตใชอริยสัจ 4 ผูศึกษาพบรูป
แบบการสอนโดยการประยุกตใชอริยสัจ 4 เพื่อพัฒนาทักษะทางดานการอาน
อยางมีวิจารณญาณเพียงหนึ่งปเทานั้น คือ งานวิจัยของชลธิชา หองฟุง ศึกษา
เรือ่งการพฒันารปูแบบการสอนวรรณคดีไทยโดยประยกุตใชอริยสจัสีเ่พ่ือสงเสริม
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ความสามารถดานการอานอยางมีวจิารณญาณและการแกปญหาเชิงสรางสรรค 
ในปพ.ศ.2560 สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งมีการประยุกตใชอริยสัจ 4 เพื่อ
พัฒนาทักษะทางดานการอานอยางมีวิจารณญาณของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี โดยมีขอบเขตทางดานเนื้อหา ไดแก เงาะปา บทละครพูดเรื่องฟอกไมขาว 
สาวเครือฟา ขนุชางขุนแผน ตอนหึงลาวทอง อเิหนา ตอนศึกกะหมังกหุนงิ  มทันะ
พาธา ตอนจัณฑีใสรายมัทนาวาทําเสนหจนถึงมัทนาถูกสุเทษณสาปใหเปนดอก
กุหลาบไปตลอดกาล และพระนลคําหลวง ตอนติดสกา แพสกาและออกจาก
เมอืง จะเหน็ไดวาจากการสงัเคราะหขอมลูรูปแบบการสอนอานวรรณคดทีีพ่ฒันา
ทักษะทางดานการอานอยางมีวิจารณญาณ ระหวางปพ.ศ. 2547 - 2561 รูป
แบบการสอนท่ีพัฒนาทักษะทางดานการอานอยางมีวิจารณญาณ มีจํานวน 6 
รูปแบบ ซึ่งไมมีรูปแบบใดซํ้ากันผูศึกษาจึงไมอาจจะอธิบายถึงแนวโนมของรูป
แบบการสอนท่ีพัฒนาทักษะทางดานการอานอยางมีวิจารณญาณได การท่ีจะ
เลอืกรปูแบบใดไปใชตองขึน้อยูกบัวจิารณญาณของผูศกึษาและการพจิารณาองค
ประกอบอ่ืน ๆ เชน ระดับช้ันของผูเรียน เนื้อหา เปนตน ซึ่งรูปแบบการสอนท่ี
พฒันาทกัษะทางดานการอานอยางมวีจิารณญาณพบวามกีารใชพฒันาผูเรียนถงึ
สามระดับ ไดแก ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน(ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และ ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3) ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4) และ
ระดับปริญญาตร ีผูศึกษามีขอสังเกตวาในชวงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนจะมี
การทําวิจัยเพื่อพัฒนาทักษะทางดานการอานอยางมีวิจารณญาณมากท่ีสุด คือ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ในปพ.ศ.2549 ใชรูปแบบการสอนแบบตกผลึก และ
ในปพ.ศ.2559 ใชรปูแบบการสอนตามทฤษฎกีารตอบสนองของผูอาน ระดับชัน้
มัธยมศึกษาปที่ 3 ในปพ.ศ. 2551 ใชรูปแบบการสอนดวยวิธีวิจัย และในปพ.ศ.
2559 ใชรูปแบบการสอน 7E ซึ่งการที่พัฒนาทักษะการอานของนักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนตนเยอะกวาระดับชั้นปอื่นอาจจะดวยเหตุผลที่วาระดับชั้น
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มัธยมศึกษาตอนตนเปนชวงท่ีผูเริ่มเรียนรูการอานขั้นสูงตามระดับขั้นของการ
สอนอาน จงึจาํเปนจะตองพัฒนาทักษะการอานอยางมีวจิารณญาณใหผูเรียนได
มีความแมนยํา เพื่อเปนพื้นฐานที่ดีตอการอานในขั้นท่ีสูงขึ้น นอกจากนี้ขอบเขต
ทางดานเนือ้หาทีใ่ชสาํหรบัการพฒันาทักษะทางดานการอานอยางมวีจิารณญาณ
เปนเน้ือหาทางวรรณคดีไทยจํานวน 12 เรื่อง ในสวนสถาบันที่ทําการศึกษารูป
แบบการสอนที่พัฒนาทักษะทางดานการอานอยางมีวิจารณญาณ พบจํานวน 3 
สถาบัน ไดแก มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งทั้งสามสถาบันไดทําวิจัยพัฒนาเรื่อง
ดังกลาวสถาบันละ 2 ครั้ง

4. การศึกษาตามลักษณะการอานเชิงวิเคราะห
จากการเกบ็ขอมลูรปูแบบการสอนจากงานวจิยัผูศกึษาพบรปูแบบการ

สอนอานวรรณคดีที่พัฒนาทักษะทางดานการอานเชิงวิเคราะห จํานวน 4 รูป
แบบ โดยแบงเปนการอานเชิงวเิคราะหแนวคิด รายละเอียด การสรุป และจับใจ
ความ 2 รูปแบบ ไดแก (1) รูปแบบการสอนแบบSR4R รวมกับแผนผังความคิด 
(2) รปูแบบการสอนโดยใชเทคนคิจกิซอว การอานเชงิวเิคราะหคณุคา 1 รปูแบบ 
ไดแก รปูแบบวิธกีารสอนแบบ SQ4R  และการอานเชิงวเิคราะหโวหารภาพพจน 
1 รูปแบบ ไดแก รูปแบบการสอนโดยใชเทคนิคตั้งคําถามตามแนวคิดของบลูม

 4.1 อานเชิงวิเคราะหแนวคิด รายละเอียด การสรุป และจับใจ
ความ มี 2 รูปแบบ ไดแก

  4.1.1 รูปแบบการสอนแบบSR4R รวมกับแผนผังความคิด 
ผูศกึษาพบรูปแบบการสอนแบบ SR4R รวมกบัแผนผงัความคิดเพือ่พฒันาทักษะ
ทางดานการอานเชิงวิเคราะห แนวคิด รายละเอียด การสรุป และจับใจความ 
เพียงหนึ่งปเทานั้น คือ งานวิจัยของกานตชนก ตวงตะกั๋ว ศึกษาเรื่องการศึกษา
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ความสามารถในการอานเชิงวิเคราะหจากการใชวิธีสอนแบบ SR4R รวมกับ
แผนผังความคิด ในปพ.ศ.2557 สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งใช
การสอนแบบSR4R รวมกับแผนผังความคิด เพื่อพัฒนาทักษะทางดานการอาน
เชิงวิเคราะหของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยมีขอบเขตทางดาน
เนื้อหา ไดแก บทนมสัการมาตาปติคุณและนมัสการอาจาริยคุณ หัวใจชายหนุม 
นิทานเวตาลเร่ืองที่ 10 อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง นิราศนรินทรคําโคลง และ
เรื่องทุกขของชาวนาในบทกวี 
  4.1.2 รูปแบบการสอนโดยใชเทคนิคจิกซอว ผูศึกษาพบรูป
แบบการสอนโดยใชเทคนิคจิกซอว เพื่อพัฒนาทักษะทางดานการอานเชิง
วิเคราะห แนวคิด รายละเอียด การสรุป และจับใจความ เพียงหนึ่งป คือ งาน
วิจัยของเกศินี ปุงปแกว ศึกษาเร่ืองการใชเทคนิคจิกซอวเพ่ือพัฒนาทักษะการ
อานเชงิวเิคราะหและการเขยีนเชิงวเิคราะหวจิารณวรรณคดไีทย ในปพ.ศ.2559 
สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม ซึ่งใชเทคนิคจิกซอวพัฒนาทักษะทางดานการอาน
เชิงวิเคราะหของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยมีขอบเขตทางดาน
เนื้อหา ไดแก รามเกียรติ์ ตอนนารายณปราบนนทก และนิราศเมืองแกลง 
 4.2 การอานเชงิวเิคราะหคณุคา คอื รปูแบบวธิกีารสอนแบบ SQ4R  
ผูศกึษาพบรูปแบบวิธกีารสอนแบบ SQ4R เพือ่พฒันาทักษะทางดานการอานเชิง
วิเคราะหคุณคาเพียงหนึ่งปเทานั้น คือ บทความวิจัยของประวีณา ชูชาติ ศึกษา
เรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอานเชิงวิเคราะหคุณคาวรรณคดี            
และวรรณกรรมโดยใชวธิกีารสอนแบบ SQ4R  ในปพ.ศ. 2561 สงักดัมหาวทิยาลยั
ราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งใชรูปแบบวิธีการสอนแบบ SQ4R เพื่อพัฒนาทักษะทาง
ดานการอานเชิงวิเคราะหคุณคาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยมี
ขอบเขตทางดานเนื้อหา ไดแก อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง 
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4.3 การอานเชิงวิเคราะหโวหารภาพพจน คือ รูปแบบการสอนโดยใชเทคนิค
ตั้งคําถามตามแนวคิดของบลูมผูศึกษาพบรูปแบบการสอนโดยใชเทคนิคต้ัง
คําถามตามแนวคิดของบลูมเพ่ือพัฒนาทักษะทางดานการอานเชิงวิเคราะห
โวหารภาพพจนเพียงหนึ่งปเทานั้น คือ งานวิจัยของภารตี โพธิ์ราม ศึกษาเรื่อง
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูดวยเทคนิคตั้งคําถามตามแนวคิดของบลูมใน
การสงเสริมทกัษะการอานเชิงวเิคราะหโวหารภาพพจนในวรรณคดีไทย ในปพ.ศ.
2560 สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ซึ่งใช เทคนิคตั้งคําถาม
ตามแนวคิดของบลูมเพื่อพัฒนาทักษะทางดานการอานเชิงวิเคราะหโวหาร
ภาพพจนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยมีขอบเขตทางดานเนื้อหา 
ไดแก เรื่องพระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร และอิศรญาณ
ภาษิต 

จะเห็นไดวาจากการสังเคราะหขอมูลรูปแบบการสอนอานวรรณคดีที่
พัฒนาทักษะทางดานการอานเชิงวิเคราะห ระหวางปพ.ศ. 2547 - 2561 รูป
แบบการสอนที่พัฒนาทักษะทางดานการอานเชิงวิเคราะห มีจํานวน 4 รูปแบบ 
แบงออกเปน 3 ประเภท (1) การอานเชิงวเิคราะหแนวคิด รายละเอียด การสรุป 
และจับใจความ มี 2 รูปแบบ (2) การอานเชิงวิเคราะหคุณคา มี 1 รูปแบบ และ 
(3) การอานเชิงวิเคราะหโวหารภาพพจน มี 1 รูปแบบ อีกทั้งในแตละรูปแบบไม
ไดปรากฏซํ้าผูศึกษาจึงไมสามารถอธิบายถึงแนวโนมของรูปแบบการสอนที่
พฒันาทกัษะทางดานการอานเชงิวเิคราะหไดวารปูแบบใดเปนทีน่ยิมในชวงเวลา
ดังกลาว แตการเลือกนําไปใชจะขึ้นอยูกับความตองการของผูศึกษาวามีความ
ตองการพัฒนาทักษะทางดานการอานเชิงวิเคราะหในลกัษณะใด และใหพจิารณาถึง
องคประกอบอ่ืนรวมดวย เชน ระดับของผูเรียน เนื้อหา เปนตน รวมถึงความ
เหมาะสมของรูปแบบท่ีจะนําไปใชศกึษา สวนผูเรียนท่ีมกีารทําการวิจยั คอื ผูเรยีน
ในชวงช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2, 3 และ 4 โดยชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 มีการทําวิจัย
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เพ่ือพัฒนาทักษะการอาน 2 ครั้ง ไดแก ปพ.ศ. 2557 และ ปพ.ศ.2560 ผูศึกษา
มขีอสงัเกตวาการทีผู่วจิยัไดทาํการศกึษารปูแบบการสอนท่ีพฒันาทักษะทางดาน
การอานเชิงวิเคราะห ซึง่ใชผูเรียนในชวงช้ันมธัยมศึกษาท้ังตอนตนและตอนปลาย 
เพราะนาจะมคีวามเกีย่วของกบัลาํดบัขัน้การสอนอาน เนือ่งจากนักเรยีนในชวง
ดังกลาวจะอยูในข้ันการสอนอานข้ันท่ี 6 คือ ขั้นวุฒิภาวะระดับสูงมุงสอนการ
อานขั้นสูงจึงนาจะมีความจําเปนที่จะพัฒนาการสอนอานเชิงวิเคราะหและเปน
พืน้ฐานสาํหรับการเรยีนในข้ันท่ีสงูข้ึน นอกจากนีข้อบเขตทางดานเนือ้หาในการ
พฒันาทกัษะทางดานการอานเชิงวเิคราะหมเีนือ้หาของวรรณคดีไทย จาํนวน 10 
เรื่อง และในสวนของสถาบันที่ทําการศึกษามีจํานวน 4 สถาบัน ไดแก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยราชภัฏ           
สวนสุนันทา และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

สรุปและการอภิปรายผล

การสํารวจสถานภาพรูปแบบการสอนอานวรรณคดีไทยจากงานวิจัย 
ระหวางป พ.ศ.2547 - 2561 พบวาองคความรูเกีย่วกบัรปูแบบการสอนทีพ่ฒันา
ทักษะทางดานการอานวรรณคดีไทยมีทั้งหมด 15 รูปแบบ แบงออกเปน 4 
ลักษณะ ตามลักษณะการอานที่พบโดยผูศึกษาจะสรุปเปนตารางดังนี้

ตาราง 1 สรุปรูปแบบการสอนที่แบงตามลักษณะการอานที่พบจากงานวิจัย

ลักษณะการอาน รูปแบบการสอน ระดับชั้น ป

1. การอาน
จับใจความ

1. รูปแบบการสอน
โดยใชกลวิธี อาร อี เอ พี  

ชั้นประถม
ศึกษาปที่ 5

2559
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ลักษณะการอาน รูปแบบการสอน ระดับชั้น ป

2. การอานเพื่อ
ความเขาใจ

1. รูปแบบการสอน
ตามทฤษฎีตอบสนอง
ของผูอาน

ชั้นประถม
ศึกษาปที่ 6                          
ชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 2
และ 3
ระดับปริญญาตรี

2547, 
2550, 
2553, 
2556

2. รูปแบบการเรียนรู
คําศัพทที่มีตอความ
เขาใจในการอาน

ชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 1

2551

3. รูปแบบการสอน
โดยใชกลวิธีมัลติพารท  

ชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 2

2555

4. รูปแบบการสอน
โดยใชเทคนิค CIRC 

ชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 4

2559

3. การอานอยาง
มีวิจารณญาณ

1. รูปแบบการสอน
โดยใชแนวคิด
หมวกหกใบ

ชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 4

2547

2. รูปแบบการสอน
แบบตกผลึก

ชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 2

2549

3. รูปแบบการเรียน
การสอนดวยวิธีวิจัย

ชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 3 

2551

4.รูปแบบการสอนตามท
ฤษฎีการตอบสนองของผู
อาน

ชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 2

2559
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ลักษณะการอาน รูปแบบการสอน ระดับชั้น ป

5.รูปแบบการสอน 7 E ชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 3

2559

6. รูปแบบการสอนโดยการ
ประยุกตใชอริยสัจ 4

ระดับปริญญาตรี 2560

4. การอานเชิง
วิเคราะห
โดยแบงออก
เปนการ
อานเชิงวิเคราะห
แนวคิด ราย
ละเอียด การสรุป 
และจับใจความ 2 
รูปแบบ การอาน
เชิงวิเคราะห
คุณคา 1 รูปแบบ 
และ
การอานเชิง
วิเคราะหโวหาร
ภาพพจน 1 รูป
แบบ

1. รูปแบบการสอนแบบ 
SR4R รวมกับแผนผังความ
คิด

ชั้นมัธยม

ศึกษาปที่ 4

2557

2. รูปแบบการสอนโดยใช
เทคนิคจิกซอว

ชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 2

2559

3. รูปแบบวิธีการสอนแบบ 
SQ4R

ชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 4

2561

4. รูปแบบการสอนโดย
ใชเทคนิคตั้งคําถามตาม
แนวคิดของบลูม

ชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 3

2560

รวม 4 ลักษณะ 15 รูปแบบ 4 ระดับชั้น 11 ป

จากตารางขางตนจะเห็นไดวาการอานจับใจความพบรูปแบบการสอน
เพียง 1 รูปแบบเทานั้น คือ  รูปแบบการสอนโดยใชกลวิธี อาร อี เอ พี  ตอมา
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คอืลกัษณะการอานเพือ่ความเขาใจพบรปูแบบการสอนจํานวน 4 รปูแบบ ไดแก 
(1) รปูแบบการสอนตามทฤษฎีตอบสนองของผูอาน (2) รปูแบบการเรียนรูคาํศพัท
ที่มีตอความเขาใจในการอาน (3) รูปแบบการสอนโดยใชกลวิธีมัลติพารท  และ 
(4) รูปแบบการสอนโดยใชเทคนิค CIRC ซึ่งรูปแบบการสอนที่พัฒนาทักษะการ
อานเพ่ือความเขาใจมีแนวโนมไปทางรูปแบบการสอนตามทฤษฎีการตอบสนอง
ของผูอาน เพราะพบมากที่สุดถึง 4 ครั้ง (ปพ.ศ. 2547, 2550, 2553, 2556) 
และใชพัฒนาทักษะการอานของผูเรียนไดถึงสามระดับชั้น คือ ระดับชั้นประถม
ศึกษา(ชั้นประถมศึกษาปที่ 5) ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน (ชั้นมัธยมศึกษาป
ท่ี 2 และ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3) และระดับปริญญาตรี ตอมาคือลักษณะการอาน
อยางมีวิจารณญาณ พบรูปแบบการสอนจํานวน 6 รูปแบบ ไดแก (1) รูปแบบ
การสอนโดยใชแนวคดิหมวกหกใบ (2) รปูแบบการสอนแบบตกผลกึ (3) รปูแบบ
การเรียนการสอนดวยวธิวีจิยั  (4) รปูแบบการสอนตามทฤษฎกีารตอบสนองของ
ผูอาน (5) รูปแบบการสอน 7E และ (6) รูปแบบการสอนโดยการประยุกตใช
อริยสัจ 4 ซึ่งทั้ง 6 รูปแบบน้ีไมสามารถอธิบายถึงแนวโนมของรูปแบบการสอน
เพ่ือพฒันาทกัษะทางดานการอานเพือ่ความเขาใจไดเพราะแตละรปูแบบทีก่ลาว
มาพบเพียงรูปแบบละ 1 ครั้งเทานั้น การท่ีจะนํารูปแบบการสอนใดไปใชก็จะ
ตองพจิารณาองคประกอบอืน่รวมดวย เชน ระดบัชัน้ของผูเรยีน เนือ้หาทีจ่ะสอน 
เปนตน และลกัษณะการอานเชงิวเิคราะห พบรปูแบบการสอนจาํนวน 4 รปูแบบ 
โดยแบงเปนการอานเชงิวเิคราะหแนวคดิ รายละเอยีด การสรปุ และจบัใจความ 
2 รูปแบบ ไดแก (1) รูปแบบการสอนแบบ SR4R รวมกับแผนผังความคิด (2) 
รูปแบบการสอนโดยใชเทคนิคจิกซอว การอานเชิงวิเคราะหคุณคา 1 รูปแบบ 
ไดแก รปูแบบวธิกีารสอนแบบ SQ4R และการอานเชงิวเิคราะหโวหารภาพพจน  
1 รูปแบบ  ไดแก รูปแบบการสอนโดยใชเทคนิคต้ังคําถามตามแนวคิดของบลูม 
ซึ่งรูปแบบการสอนท่ีพัฒนาทักษะทางดานการอานเชิงวิเคราะหก็ไมสามารถ
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อธิบายถึงแนวโนมไดเชนเดียวกับการสอนที่พัฒนาทักษะการอานอยางมี
วจิารณญาณ การทีจ่ะเลอืกรปูแบบใดไปใชกจ็ะตองพจิารณาถงึองคประกอบอืน่
รวมดวยเชนกัน จากรูปแบบการสอนท่ีพัฒนาทักษะทางดานการอานวรรณคดี
ไทยที่กลาวมาทั้งหมด ผูศึกษาพบวารูปแบบหนึ่งท่ีมีความนิยมมากท่ีสุดและใช
กับพัฒนาทักษะทางดานการอานถึง 2 ลักษณะ คือ รูปแบบการสอนตามทฤษฎี
การตอบสนองของผูอาน ซึ่งใชพัฒนาทักษะการอานเพ่ือความเขาใจ และการ
อานอยางมีวิจารณญาณของผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษา (ประถมศึกษาปที่ 6) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน(ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปที่3) 
และระดับปริญญาตรี

ระดับชั้นของผูเรียนที่มีการพัฒนาทักษะการอานมากที่สุด คือ ระดับ
ชัน้มธัยมศึกษาตอนตน มกีารพฒันาทักษะทางดานการอานทัง้การอานเพือ่ความ
เขาใจ การอานอยางมีวิจารณญาณ และการอานเชิงวิเคราะห ซึ่งการพัฒนา
ทักษะการอ านเชิงวิ เคราะห ของผู  เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน                                 
มีความสอดคลองกับลําดับข้ันการสอนอานของ สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย (2542) 
แตการพัฒนาทักษะทางดานการอานเพ่ือความเขาใจและการอานอยางมี
วจิารณญาณของนักเรยีนระดบัช้ันมธัยมศกึษาตอนตน ไมสอดคลองกบัลาํดบัขัน้
การสอนอานของ สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย (2542) ผูศึกษาจึงมีขอสังเกตวาการที่
ผู วิจัยพัฒนาทักษะทางดานการอานเพ่ือความเขาใจและการอานอยางมี
วิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน เพื่อตองการใหผูเรียนมีความ
สามารถทางดานการอานเพือ่ความเขาใจและการอานอยางมวีจิารณญาณยิง่ข้ึน 
และจะไดเปนพ้ืนฐานทีด่ตีอการฝกทกัษะการอานในระดบัสูงตอไป เพราะทกัษะ
การอานระดับสูงจะตองประกอบดวยทักษะการอานทุกขั้น เริ่มตั้งแตการอาน
เพื่อความเขาใจ การอานจับใจความ การอานอยางมีวิจารณญาณ และการอาน
เชงิวเิคราะหวจิารณ ในสวนของขอบเขตทางดานเน้ือหาท่ีใชเปนเครือ่งมอืในการ
พฒันาทกัษะทางดานการอานในแตละรปูแบบจะใชวรรณคดีวรรณกรรมเร่ืองท่ี
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กระทรวงศึกษาธิการกําหนดใหผู เรียนในแตละระดับชั้น แตในสวนของ
วรรณกรรมทองถิน่ท่ีนาํมาเปนเครือ่งมอืจะเปนเรือ่งใดนัน้อาจจะข้ึนอยูกบัผูวจิยั
วาจะเลือกเร่ืองใดมาเปนเครื่องมือในการพัฒนาทักษะการอาน ซึ่งจากการ
สงัเคราะหจะเหน็วารปูแบบการสอนตามทฤษฎกีารตอบสนองของผูอานทีพ่ฒันา
ทกัษะทางดาน การอานเพือ่ความเขาใจในป 2550 ใชวรรณกรรมลานนา 5 เรือ่ง 
ไดแก (1) นกกระจาบ (2) กาํพราบัวตอง (3) เจาสวุตัรกบันางบวัคาํ (4)นอยไชยา 
และ (5) หงสหนิ นอกจากน้ีสถาบันทีท่าํการศึกษารูปแบบการสอนท่ีพฒันาทักษะ
ทางดานการอานวรรณคดีมีทั้งหมด 8 สถาบัน และสถาบันที่ทําการศึกษามาก
ที่สุด คือ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ระหวางป พ.ศ.2547 - 2561 จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยทําการศึกษาวิจัยเก่ียวกับรูปแบบการสอนที่พัฒนาทักษะทางดาน
การอานวรรณคดีถึง 6 ป ไดแก ป พ.ศ.2547, 2549, 2550, 2551, 2555 และ 
2556  
 ดงันัน้จะเห็นวาจากการสํารวจสถานภาพรูปแบบการสอนอานวรรณคดี
ไทยจากงานวิจัย ระหวางป พ.ศ.2547 - 2561 พบรูปแบบการสอนท่ีพัฒนา
ทักษะทางดานการอานวรรณคดีไทยท้ังหมด 15 รูปแบบ และใชกับผูเรียน 4 
ระดับชั้น และแนวโนนรูปแบบการสอนที่เปนที่นิยมมากท่ีสุดในชวงระยะเวลา
ดงักลาว คอื การสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน ซึง่ใชพฒันาทักษะการ
อานเพื่อความเขาใจ และการอานอยางมีวิจารณญาณ สําหรับผูเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษา(ชั้นประถมศึกษาปที่ 6) ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน (ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3) และระดับปริญญาตรี นอกจากจะ
ทาํใหเห็นถงึแนวโนมรปูแบบการสอนท่ีไดรบัความนิยมในชวงเวลาดังกลาวแลว 
ยังทําใหผูศึกษาไดเห็นองคความรูเกี่ยวกับรูปแบบการสอนท่ีพัฒนาทักษะทาง
ดานการอานวรรณคดีไทยท่ีมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในแตละป อีกทั้งทําให
ไดเห็นรูปแบบการสอนที่หลากหลาย รวมไปถึงเทคนิคตาง ๆ ที่นํามาใชรวมกับ
รปูแบบการสอน ซึง่บทความน้ีนอกจากจะเปนการสังเคราะหองคความรูรปูแบบ
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การสอนเพื่อพัฒนาทักษะทางดานการอานวรรณคดีไทยแลว ยังถือเปนการเปด
มุมมองทางวิชาการในดานรูปแบบการสอนภาษาไทยที่จะสงผลตอการพัฒนา
นวัตกรรมรูปแบบการสอนในอนาคตตอไป
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บทคัดยอ
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความเขาใจ
ในการสื่อสารระหวางวัฒนธรรมของนักศึกษาจีนและชุมชนบริเวณของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และเพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาการส่ือสาร
เพื่อเพิ่มความเขาใจในการสื่อสารระหวางวัฒนธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักศึกษาจีน บุคลากรใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และประชาชนที่อาศัยอยูบริเวณโดยรอบของ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก  
แบบสอบถามขอมลู เชงิลกึและขอคาํถามสัมภาษณ   วธิกีารวิเคราะหขอมลูโดย
นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ มาจัดประเภท หมวดหมู และตีความเพื่อหาขอ
สรุป โดยประยุกตแนวคิดทฤษฎีการสื่อสารระหวางวัฒนธรรม (Intercultural 
Communication) ของ Gudykunst และ Kim (1997) และแนวคิดการปรับตัว
ทางวัฒนธรรม (Cultural Adaptation) ของ Berry (1997) และคณะมาเปนกรอบ
ในการวิเคราะห ผลการวิจัยพบวา ลักษณะการสื่อสารระหวางวัฒนธรรมของ
ผูใหสัมภาษณ เปนการสื่อสารสองทาง และการติดตอส่ือสารแบบผานสิ่งสกัด
กั้น เนื้อหาที่ติดตอสื่อสาร ไดแก เรื่องปญหาการเรียนการสอน ชีวิตความเปน
อยูสวนตวั และวฒันธรรมตางๆ ปญหาท่ีพบในการสือ่สารระหวางวฒันธรรม คอื 
ปญหาดานความรู ดานทัศนคติและดานพฤติกรรม โดยปจจัยท่ีสงผลตอความ
เขาใจในการสื่อสารระหวางวัฒนธรรมเพื่อการปรับตัวขามวัฒนธรรม ไดแก 
ปจจัยดานทัศนคติ  ปจจัยดานภาษา ปจจัยดานวัฒนธรรม และปจจัยดานอื่นๆ 
เชน เพศชายและเพศหญงิ อาย ุระยะเวลาทีพ่กัอาศยัในชมุชนหรอืในประเทศไทย 
และสิ่งอํานวยความสะดวกในการสื่อสารระหวางวัฒนธรรม เปนตน
 
คําสําคัญ : ปจจัยที่สงผลตอความเขาใจ, สื่อสารระหวางวัฒนธรรม
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Abstract

The purpose of this research was to study factors affecting 
students’ understanding of intercultural communication in the 
educational area of   Chiang Rai Rajabhat University. And to study the 
guidelines In the development of communication to increase 
understanding of intercultural communication students of Chiang 
Rai Rajabhat University .The population used in this research is 
Chinese students of Chiang Rai Rajabhat University. And people 
living in the community near Chiang Rai Rajabhat University .The 
tools for collecting data were questionnaires, general information 
and interview questions. Methods of data analysis by using the data 
from the interview to classify and interpret the results for conclusion. 
By applying the concepts of intercultural communication theory 
Gudykunst’s and Kim’s (1997) intercultural communication and Berry 
(1997) and the Faculty of Cultural Adaptation provide an analytical 
framework. The research found that Intercultural communication 
characteristics of interviewees  communication And communication 
via obstructions .The communication content is about the problems 
of teaching and learning. Personal life Various cultures .The problem 
encountered in intercultural communication is Attitude and behavior. 
The factors that affect the understanding of intercultural 
communication for cross-cultural adjustment are the attitude factors  
Language factor Cultural factors And other factors such as male and 
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female, age, duration of residence in the community or in Thailand 
And facilities for intercultural communication etc.

Keywords: Factors affecting understanding, Intercultural 
communication
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บทนํา
การทําความเขาใจถึงพฤติกรรมการส่ือสารของบุคคลท่ีอยู ต าง

วฒันธรรมเปนประเดน็ท่ีนาสนใจกลาวคอืในสถานการณในปจจุบนั มนษุยจาํเปน
ตองมีการติดตอพบปะกับคนจากหลากหลายวัฒนธรรม การส่ือสารกับคนตาง
วัฒนธรรมเกิดขึ้นไดตลอดเวลาไมวาจะเปนปริบทในประเทศหรือระหวาง
ประเทศ ดังที่ เมตตา วิวัฒนานุกูล (2548 : 15) กลาววา มนุษยมีการติดตอ
สื่อสารขามวัฒนธรรมกันโดยการทองเท่ียว การแตงงานการต้ังหลักแหลงและ
ครอบครวั  การศกึษาแลกเปลีย่นความรูและวัฒนธรรม  และการประกอบธรุกจิ  
การเผยแพรความรูทางวัฒนธรรม ศาสนา  ความเช่ือ  และการติดตอส่ือสารเพ่ือ
การทองเที่ยวและดวยกิจธุระอื่น ๆ ทั้งนี้เพราะในปจจุบันความเจริญกาวหนา
ทางเทคโนโลยีการส่ือสารและการคมนาคมไดเอื้ออํานวยใหคนตางวัฒนธรรม
สามารถตดิตอสือ่สารและไปมาหาสูกนัไดสะดวกรวดเร็ว   ดวยเหตนุีก้ารพยายาม
ศึกษาทําความเขาใจถึงพฤติกรรม การสื่อสาร การยอมรับความแตกตางทาง
วฒันธรรม จงึเปนวธิกีารหน่ึงท่ีจะชวยใหคนตางวัฒนธรรมท้ังสองฝายส่ือสารกัน
อยางมีประสิทธิภาพ   

 ปจจบุนัจากการขยายตวัของภาคเศรษฐกจิทาํใหเกดิการตดิตอการคา
ระหวางประเทศเพิ่มมากขึ้นในหลายประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีนเปนอีก
ประเทศหนึง่ใหความสาํคญักบัประเทศไทยโดยการสงเสรมิท้ังทางดานเศรษฐกจิ
และความสัมพันธทางวัฒนธรรมอยางสมํ่าเสมอ รัฐบาลทั้งสองประเทศจึงไดลง
นามในขอตกลงตางๆ เพือ่สงเสรมิการพฒันาทางเศรษฐกจิและวฒันธรรม ดงันัน้
ภาษาไทยในฐานะเปนเคร่ืองมือในการติดตอสื่อสาร จึงไดรับความสนใจจาก
ผูเรียนชาวจีนในการเรียนภาษาไทยมากยิ่งข้ึน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ
หวง จิ้น เอี๋ยน (2544 : 5) ที่กลาวถึง สถานการณทางเศรษฐกิจของประเทศจีน
ทีม่กีารขยายตวัทาํธรุกจิในประเทศไทย การประกอบกจิกรรมตางๆ จาํเปนตอง
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อาศยัฐานความรูดานภาษาและวฒันธรรมดวยในประเทศจนีจงึมหีลกัสตูรภาษา
ไทยในมหาวิทยาลัยปกกิ่ง  มหาวิทยาลัยภาษาตางประเทศปกกิ่ง มหาวิทยาลัย
ภาษาและการคาตางประเทศกวางโจว สถาบนัชนชาตกิวางส ีและมหาวทิยาลยั
ชนชาติยูนนานและมหาวิทยาลัยอื่นๆ  อีกมากมาย ซึ่งแสดงใหเห็นวาการสอน
ภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศใหแกผูเรียนชาวจีนมีความสําคัญมากยิ่งขึ้น

มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงรายเปนสถาบันการศึกษาแหงหนึง่ทีใ่หความ
สาํคัญตอการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาท่ีสอง เนือ่งจากต้ังอยูในภาค
เหนือตอนบนและติดกับประเทศเพ่ือนบานหลายประเทศจึงไดเปดหลักสตูรการ
สอนภาษาไทยเปนภาษาท่ีสองท้ังหลักสูตรระยะส้ันและหลักสูตรระยะยาวตาม
โครงการความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  
(MOU : Memorandum Of Understanding) นอกจากความรวมมือในการ
เปดหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทยเปนภาษาที่สองแลว มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงรายยังไดลงนามความรวมมือ (MOU) ในโครงการแลกเปลี่ยน
ประสบการณวชิาชีพนานาชาติ (International Internship Program in TCFL) 
กับมหาวิทยาลัย เหอฉือ (Guan xi Hechi College) และมหาวิทยาลัยฉูฉงนอร
มอล (Chuxiong Normal University) แหงสาธารณรฐัประชาชนจนีอกีดวย ซึง่
การเขารวมโครงการดงักลาวแสดงใหเหน็วามหาวทิยาลยั และโรงเรยีนทีเ่ขารวม
โครงการใหความสําคญักบัการศกึษาแลกเปล่ียนเรียนรูภาษาและวัฒนธรรม โดย
นักศึกษาจีนที่เขารวมโครงการตองเขารับการอบรมภาษาไทย  และกําลังศึกษา
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมากกวา 500 คน ซึ่งมีทั้งนักศึกษาท่ีสามารถ
สือ่สารดวยภาษาไทยได และกลุมนกัศกึษาท่ีไมสามารถส่ือสารดวยภาษาไทยได 
โดยมหาวทิยาลยัไดดาํเนนิการจดัหองพกัรบัรองนกัศกึษากลุมดงักลาวทัง้ภายใน
มหาวทิยาลยัและภายนอกมหาวทิยาลยัซึง่เปนหอพกัเครอืขายของมหาวทิยาลยั  
เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูวัฒนธรรมไทย การใชชีวิตอยูในสังคมรวมกับคนไทย
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บริเวณโดยรอบของมหาวิทยาลัย อันเปนการเตรียมความพรอมกอนไปฝก
ประสบการณวิชาชีพเปนระยะเวลาหนึ่งภาคเรียน 

ทัง้นีช้มุชนในเขตพ้ืนท่ีบรเิวณโดยรอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มีความสําคัญในการรองรับการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจ ไมวาจะเปนดาน
อุปโภคบริโภคของนักศึกษาจีนที่มีจํานวนความตองการมากขึ้น อยางไรก็ตาม  
เม่ือนกัศึกษาจนีมกีารเดนิทางมาจากตางวฒันธรรม  เปนบคุคลทีอ่ยูในวฒันธรรม
หน่ึงก็ยอมจะเกิดขึ้นปญหาในการสื่อสารระหวางวัฒนธรรมไดเนื่องจากไมใช
ภาษาแม ซึ่งสอดคลองกับรัตนาพร แสนใหญ (2554 : 3) ที่พบวา ปญหาในเร่ือง
การสือ่สารของนักศกึษาจนีทีก่ารสือ่สารผดิและการส่ือสารไมเขาใจตรงกัน ทาํให
เกิดปญหาใน การสื่อสารระหวางอาจารยกับนักศึกษา เพราะนักศึกษาจีนใช
ประโยคในการส่ือสารไมถูกตอง ทําใหอาจารยเขาใจผิดหรือเขาใจไมตรงกับ
เจตนาของนักศึกษาตองการส่ือสาร หรือจากการสัมภาษณเจาของผูประกอบ
การรานอาหารหนามหาวิทยาลัย พบวา นักศึกษาจีนที่กําลังมาศึกษาในระยะ
แรกมักมีปญหาในการส่ังอาหาร เชน นกัศึกษาตองการส่ังขาวผัดหมู  แตนกัศึกษา
กลบัชีไ้ปท่ีรปูขาวผดัไก เมือ่พนกังานรานนาํอาหารมาใหนกัศกึษา นกัศกึษาก็จะ
เกิดความไมพอใจ เพราะอาหารไมตรงกับท่ีสั่งไป  ซึ่งปญหาเกิดจากความเขาใจ
ที่ไมตรงกันระหวางแมคาและนักศึกษา หรือเมื่อนักศึกษาจีนไปรับประทาน
อาหารทีร่านอาหารเปนกลุม  และมกีารพดูคยุสงเสยีงดงั  คนไทยทีน่ัง่รบัประทาน
อาหารในรานอาหารกม็กัจะมองนกัศกึษาจนีวา นกัศกึษาจีนไมมมีารยาทในการ
รับประทานอาหาร เปนตน จากการเปลี่ยนแปลงดังกลาว นําไปสูประเด็นที่
ผูศกึษาตองการศึกษาถึงปจจยัจากการสือ่สารระหวางวฒันธรรมทีส่งผลตอชมุชน   
ทั้งนี้เพื่อนําผลการศึกษาไปใชเปนฐานคิดและใชเปนแนวทางการพัฒนา และ       
การปรบัตวัของคนตางวฒันธรรมทัง้สองฝายเพ่ือสือ่สารกนัอยางมปีระสิทธภิาพ
เขาใจกัน เพื่อจะไดเปนที่ยอมรับในสังคมและไดรับการยอมรับใหเปนสวนหนึ่ง
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ของสงัคมนัน้ ๆ  ตลอดจนสามารถนาํไปใชเปนแนวทางในการสรางนวตักรรมเพือ่
เอื้ออํานวยประโยชนใหแกนักศึกษาจีนตลอดจนนักทองเที่ยวตางชาติตอไปได

วัตถุประสงคของการวิจัย  
1. เพื่อศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความเขาใจในการสื่อสารระหวาง

วัฒนธรรมของนักศึกษาจีนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาการสื่อสารอันนํามาซ่ึงความเขาใจ

ในการส่ือสารระหวางวัฒนธรรมของนักศึกษาจีนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารระหวางวัฒนธรรม (Intercultural 

Communication) 
แนวคดิเรือ่งการสือ่สารระหวางวฒันธรรมน้ันไดมผีูใหความหมายไวดงัน้ี

เมตตา วิวัฒนานุกูล (2548 : 18) ไดทําการสรุปความหมายของการส่ือสาร
ระหวางวัฒนธรรมไววา ความหมายของ “การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม” หรือ 
“การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม” เนนการสื่อสารระหวางบุคคลที่มีวัฒนธรรม
แตกตางกัน โดยอาจเปนความแตกตางแคระดับวัฒนธรรมยอย เชน อาชีพ เพศ 
ฯลฯ ไปจนถงึความแตกตางระหวางซกีโลกตะวนัตกและตะวนัออกในการเขาใจ
กระบวนการและประสิทธภิาพของการส่ือสารระหวางวัฒนธรรม จงึจําเปนตอง
เขาใจถึงองคประกอบตาง ๆ  ของกระบวนการส่ือสาร และองคประกอบภายนอ
กอ่ืนๆ อยางเปนองครวม

ฉัตรระวี  สุคนธรัตน (2542 : 43) การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม หมายถึง 
การสื่อสารระหวางบุคคลซึ่งมีความเช่ือคานิยมทางวัฒนธรรม หรือรูปแบบ
พฤติกรรมที่แตกตางกัน
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Lustig and Koester (1993 : 25) ไดใหนิยามความหมายของการ
สื่อสารระหวางวัฒนธรรมไววา การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม หมายถึง  
กระบวนการแลกเปลี่ยนและตีความสัญลักษณและบริบทหนึ่ง ๆ โดยบุคคลใน
กระบวนการสือ่สารนัน้มคีวามแตกตางทางวฒันธรรมมากในระดบัทีม่กีารตคีวาม
และมีความคาดหวังเกี่ยวกับพฤติกรรมท่ีเหมาะสมแตกตางกัน นําไปสูความ
หมายที่ไมเหมือนกัน

ลีดเฮอรวิธส (Leed-Hurwitz,1990 อางอิงใน Rogers, Hart & Miike, 
2002, p.8) กลาววา การสื่อสารระหวางวัฒนธรรมเริ่มตนจากสถาบันการให
บริหารชาวตางประเทศ ป ค.ศ. 1951-1955 จนไดรับการศึกษาอยางจริงจังอีก 
20 ป ตอมาผานสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายของผูคนทีอพยพลี้ภัย 
(Diaspora) ไปอาศัยตัง้ถิน่ฐานและสรางอัตรลักษณของกลุมคนในลักษณะชุมชน
ตางๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา 

เอดเวอรด ที ฮอลล (Edward T. Hall, 1947 อางถึงใน Rogers, Hart 
และ Mike, 2002, p.3) ไดกลาววา การส่ือสารระหวางประเทศตองทําการศึกษา
ผานวัฒนธรรมอันเปนที่มาของแนวคิดการสื่อสารระหวางวัฒนธรรม ในเร่ือง
ความแตกตางของเผาพนัธุและชาตพินัธุ ภาษา วฒันธรรมและระบบคดิของกลุมคน  
ทําใหในอดีตที่ผานความสัมพันธระหวางประเทศ (International Relation) 
เปนไปในลักษณะ ของการแผขยายอํานาจและการสูศึกสงคราม การส่ือสาร
ระหวางประเทศจึงตองทําการศึกษาการสื่อสารระหวางประเทศ

นอกจากน้ีกระบวนการส่ือสารจะสําเร็จลงไดก็ดวยการท่ีคนตางสังคม 
ตางวัฒนธรรม พยายามศึกษาและเขาใจวัฒนธรรมของกันและกัน ทั้งนี้เพราะ
วัฒนธรรมเปนสวนหนึ่งในการสื่อความหมาย และการส่ือความหมาย และการ
สือ่ความหมายสามารถสงผานไดทางวัฒนธรรม   (Culture is in Communication 
and communication is though culture)
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ฮอลล (Edward T. Hall) ไดระบุถึงลักษณะสําคัญ 10 ประการ ของ
กจิกรรมมนษุย ซึง่จะตองมใีนทกุๆวฒันธรรม ในแตละวฒันธรรมจะปฏบิตักินัไป
คนละทางเรียกวา “The Primary Massage System” (P.M.S) หรือระบบการ
สื่อสารความหมายเบ้ืองตนนั่นเอง ซึ่งมีสาระดังนี้

1. ความสัมพันธของกันและกัน (Interaction) มนุษยติดตอสื่อสารกัน
โดยการสือ่ความหมายและสือ่เบือ้งตน คอื ภาษา ทาทาง การเขยีน อาท ิประเทศ
ในยุโรป และอเมริกาในการจับมือเปนการทักทายปราศรัย สวนคนไทยใชการ
ไหว ซึง่การไหวกม็หีลายอยางการไหวพระ ไหวผูใหญ รบัไหวเดก็ เปนการทักทาย 
ความเคารพ แมแตเดก็ๆเดนิผานผูใหญกก็มหลงัหรอืยอตวัใหตํา่กวา คอื เปนการ
แสดงคาราวะอยางหนึ่ง เปนตน ระดับการศึกษาการคมนาคม การแตงงาน

2. ความสัมพนัธในหมูคณะ (Asseciation) บคุคลแตละกลุม แตละกลุม 
แตละหมูมีความสัมพันธกันอยางไร ความสัมพันธในครอบครัว ในสังคม ศาสนา 
รัฐบาล ความสัมพันธกันในสถาบันตางๆ

3. การยังชีพ (Subsistence) วิถีทางที่มนุษยผลิตอาหาร วิธีการดํารง
ชวีิตอยูในสังคมวัฒนธรรมนั้นๆ มีการหาเลี้ยงชีพอยางไร เปนการยังชีพหนึ่งซ่ึง
เนนหนักดานอุตสาหกรรมหรือเกษตรกรรม ในการแขงขันมากหรือไม หรือไมมี
การแขงขัน เปนตน

4. ความสมัพนัธระหวางเพศหญงิและเพศชาย (Bi-sexuality) ในสงัคม
หนึง่ๆ ใหความสําคญักบัชายหรือหญิงตางกันหรือไม และในสังคมน้ันๆ มทีศันะ
ตอชายและหญิงอยางไร
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5. อาณาเขต (Territriality) เปนเร่ืองเกี่ยวกับความคิดเรื่องเนื้อที่ขึ้นอยู
กบัสภาพภูมศิาสตรและอากาศ อยางเชน คนไทยเวลาพูดคยุกนัมกัจะอยูหางๆ กนั 
บางประเทศยิ่งอยูอยูใกลยิ่งถือวาสนิทสนมกัน แตก็ทําใหคนที่มาจากประเทศที่
เคยพูดระยะหางพบความอึดอัดได

6. เวลา (Timeporalty) แนวความคิดเกี่ยวกับเวลา ทัศนคติเกี่ยวกับ
เวลา เชน ถานัดของชาวยุโรป หรือชาวตะวันตก เวลา 13.00 น. ก็หมายถึง 
13.00 น.ถาเปนชาวตะวันตกคุณจะตองคอย 10-15 นาที ถือวาไมชา เปนตน

7. การเรียนรู (Learning) คนจากวัฒนธรรมท่ีตางกันศึกษาเลาเรียน
ตางกัน วิธีการเรียนก็ตางกันดวย ตั้งแตเด็กจนกระทั้งเปนผูสูงอายุ

8. การเลน (Play) ความคิดเกี่ยวกับการพักผอน การใชเวลาวาง และ
อารมณของแตละสงัคม วฒันธรรม ของแตละประเทศกแ็ตกตางกนัออกไป บาง
ประเทศเนนการเลนเปนกลุม แตบางประเทศเนนเฉพาะตัวบุคคล การแขงขัน
บางประเทศก็มีความรูสึกตอการแขงขันอยางรุนแรง บางประเทศก็ดวย

9. การปองกนั (Defense) คนในสงัคมสรางเครือ่งมอืขึน้มาเพือ่ปองกนั
ประเทศและตนเอง อาจแสดงใหเหน็ถึงความโหดราย ความกาวราว หรอืเปนการ
ปองกันตนเองก็ได

10. การแสวงหาประโยชน (Exploitation)  เกี่ยวกับการแสวงหาส่ิงซ่ึง
ทาํใหมนุษยในสังคมสะดวกสบาย สงัคมมนุษยไดแสวงประโยชนจากสิง่แวดลอม
มาใชเพือ่ความสะดวกสบายของตนเองระดบัไหนในแตละสงัคม วฒันธรรมในที่
ตางๆ กันไป การสื่อสารระหวางบุคคลตางชาติ ตางภาษา หรือตางวัฒนธรรม 
เชน ระหวางคนไทยกับคนจีน ระหวางชาวอิสลามกับชาวพุทธ ระหวางคนไทย
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ภาคเหนือกับคนไทยภาคใต เปนตน การสื่อสารระหวางบุคคลในสภาพที่แตก
ตางน้ี จะอาศัยภาษาพูดท่ีเขาใจรวมกัน ภาษาทาทาง ภาษาศิลปะหรือภาษา
ดนตรี ซึ่งถือวาเปนภาษาสากล ตองระมัดระวังมิใหกระทบกระเทือนจิตใจของ
อกีฝายหน่ึงโดยจะตองคาํนงึถงึปจจยัสงัคมวฒันธรรม (socio-cultural factors) 
ของแตละฝาย

ในบางทฤษฎีถือวา การส่ือสารระหวางบุคคลแมจะเปนชาติเดียวกัน 
ภาษาเดียว ศาสนาเดียวกันก็เปนการสื่อสารระหวางวัฒนธรรมเพราะมนุษย
แตละคนเมื่อพิจารณาลึกซึ้งถึงองคประกอบในรายละเอียดของการรับอิทธิพล
จากขาวสาร จะเห็นวามีความแตกตางกันในเชิงวัฒนธรรม แมแตพี่นองคลาน
ตามกันมากม็อีนวุฒันธรรม (micro-cultures) ตางกนัเพราะมกีารสวน (pattern) 
การรับขาวสารจากบุคคลอื่นหรือสื่อมวลชนแตกตางกันไป

Gudykunst & Kim, 1992 (อางถึงใน ภัทรานุจ แสงจันทร, 2542, น. 15) 
ไดอธบิายพฤตกิรรมการสือ่สารของบคุคลจากตางวฒันธรรมและการทาํนายผล
ของการส่ือสารโดยช้ีวาการเขาใจคนๆหน่ึงจากวัฒนธรรมหน่ึงๆ มกีารรับรูตคีวาม
และแสดงออกอยางไรนั้น จะตองเขาใจอิทธิพล 4 อยาง คือ

1. อทิธพิลทางวัฒนธรรม (cultural influence) คอื การมองวัฒนธรรม
ในวงกวางในดานคานิยมและโลกทัศน (world view)

2. อิทธิพลทางสังคม (sociocultural influence) เปนการมอง
วฒันธรรมในระดับแคบลงมา คอื การเขาใจวาคน ๆ  นัน้เปนกลุมคนไหนในสังคม 
เชน เพศ อายุ อาชีพ ชาติพันธุ ฯลฯ ซึ่งคนแตละกลุมสังคมจะมีวัฒนธรรมยอย 
(sub-culture) แตกตางกัน โดยมองรวมถึงบทบาทและความสัมพันธทางสังคม
ทีถ่กูกาํหนดมา และความคาดหวงัตอพฤตกิรรมการแสดงออกของคนกลุม ๆ  นัน้
ในแตกตางกัน โดยมองรวมถึงบทบาทและความสัมพันธทางสังคมท่ีถูกกําหนด



 130    วารสารฟาเหนือ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

มา และความคาดหวังตอพฤติกรรมการแสดงออกของคนกลุม ๆ นั้นในสังคม

3. อิทธิพลทางวัฒนธรรมจิตวิทยา (psychocultural influence) คือ 
การเราใจในกระบวนการท่ีเกดิขึน้ภายในตัวบคุคล ไมวาจะเปนรปูแบบความคิด 
ทศันคต ิการรับรู รวมถึงกระบวนการแยกประเภท/จดักลุม (categorizatition) 
ภายในความคิดของบุคคลแตละวัฒนธรรม

4. อิทธิพลทางสภาพแวดลอม (environment influence) คือการ
ศึกษาถึงผลของสภาพแวดลอมท่ีมีตอพฤติกรรมไมวาจะเปนภูมิประเทศ ภูมิ
อากาศ ฯลฯ

Gudkyunst และ Kim เชื่อวา ความเขาใจในระดับของขอมูลเหลานี้ยิ่ง
มีมากขึ้นเทาใด การทํานายและคาดเดาการรับรู และพฤติกรรมการส่ือสารของ
บุคคลตางวัฒนธรรมก็จะมีความถูกตองและแมนยํา

กลาวโดยสรุปการสื่อสารระหวางวัฒนธรรม คือ การสื่อสารระหวาง
บุคคลซึ่งมีวัฒนธรรมตางกัน อาจเปนในดานความเชื่อ คานิยม และพฤติกรรม
ตางๆ ที่สงผลตอการตีความและเขาใจในสัญลักษณและบริบทหนึ่ง ๆ ตางกัน 
และนําไปสูความเขาใจในความหมายที่ไมเหมือนกัน ทั้งนี้การส่ือสารระหวาง
วฒันธรรมจะประสบความสําเรจ็มากนอยเพียงใดผูทีส่ือ่สารจาํเปนตองเขาใจอทิธพิล
ดานตาง ๆ เชน อิทธิพลดานวัฒนธรรม สังคม จิตวิทยา สภาพแวดลอมดวย

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การศึกษาวิจยัเรือ่งปญหาการส่ือสารระหวางวฒันธรรมท่ีสงผลตอความ
เขาใจของนกัศกึษาจนีและชมุชนในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาของมหาวทิยาลยัราชภฏั
เชียงราย โดยใชแนวคิดทฤษฎีการส่ือสารระหวางวัฒนธรรม (Intercultural 
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Communication) ของ Gudykunst และ Kim (1997) และแนวคิดการปรับ
ตัวทางวัฒนธรรม ( Cultural Adaptation) ของ Berry และคณะ (1997)   

 1. ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย  มีรายละเอียดดังนี้
แหลงขอมูลประเภทบุคคล ไดแก นักศึกษาจีน และบุคลากรใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประชาชนที่อาศัยอยู บริเวณโดยรอบของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเปนการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling)  รายละเอียดดังนี้

 1.1. นกัศึกษาจีน หมายถึง นกัศึกษาไมจาํกัดเพศหญิงหรือชาย และ
ไมจํากัดสาขาวิชาวิชาเอกที่เรียนเปนผูใหขอมูล  โดยที่นักศึกษาตองมีคุณสมบัติ  
คือกําลังศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและอาศัยอยูในเขตชุมชนตําบล
บานดู  ซึง่เปนพืน้ทีบ่รเิวณโดยรอบมหาวิทยาลยัราชภฏัเชยีงราย เปนระยะเวลา
อยางนอย 6 เดือนในชวงระยะเวลาต้ังแต พ.ศ. 2556 – ปจจุบัน (ซึ่งเปนระยะ
เวลาของการจัดการศึกษา 4 ป ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย)  จํานวน 20 คน  

 1.2 บคุลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คอื บคุลากรทางการ
ศกึษาทีส่งักดัมหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงรายทีม่สีวนเกีย่วของในการจดัการศกึษา
ใหนักศึกษาจีนโดยตรง จํานวน 10 คน

 1.3 ผูนําชุมชน กลุมองคกรชุมชน  เจาหนาที่องคกรปกครอง สวน
ทองถิ่นที่เก่ียวของ  หนวยงานเอกชนประเภทผูประกอบการ  และประชาชนท่ี
อาศัยอยูบรเิวณชมุชนใกลมหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย  ซึง่ไดแก ชมุชนทีอ่ยูใน
เขตเทศบาลตําบลบานดู  จํานวน 20 คน

2. เครื่องมือในการวิจัย 
 การศึกษาในคร้ังนี ้ผูวจิยัไดทาํการศึกษาวิเคราะหขอมลู โดยมเีคร่ือง

มือที่ใชในการรวบรวมขอมูลดังนี้
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 2.1 แบบสัมภาษณเชิงลึก (Interview guide) โดยผูวิจัยจะเตรียม
คาํถามใหตรงตามวัตถปุระสงคทีต่ัง้ไว  โดยอาศยัการตัง้คาํถามแบบก่ึงปลายเปด  
สําหรับคณาจารย เจาหนาที่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นักศึกษาจีน ผูนํา
ชุมชน กลุมองคกรชุมชน เจาหนาที่องคกรปกครอง สวนทองถ่ินที่เกี่ยวของ  
หนวยงานเอกชนผูประกอบการและประชาชนท่ีอาศัยอยูบริเวณโดยรอบของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  

 2.2 การสนทนากลุมยอย ( Focus Group Discussion) เปนการ
รวบรวมขอมลูจากการสนทนากลุม จาก  ผูรวมสนทนาทีเ่ปนผูใหขอมลูหลกัไดแก  
คณาจารย เจาหนาที่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นักศึกษาจีน ผูนําชุมชน 
และตัวแทนกลุมองคกร ชุมชน เชน กํานัน ผูใหญบาน คณะกรรมการหมูบาน 
สมาชิกองคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานเอกชนประเภทผูประกอบการ 
ประชากรบริเวณชุมชนบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยการ
แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นเกี่ยวกับการสื่อสารระหวางวัฒนธรรมในดานตาง ๆ การ
ปรับตัว  ตลอดจนอุปสรรคและปญหาในการสื่อสารกับนักศึกษาจีน  

3. การรวบรวมขอมลู โดยผูวจิยัจะเตรยีมคาํถามใหตรงตามวัตถุประสงค
ที่ตั้งไว  โดยอาศัยการตั้งคําถามแบบก่ึงปลายเปด  โดยทําการสัมภาษณคนละ 
2 คร้ังเพื่อยืนยันขอมูลท่ีไดรับ และการสนทนากลุมยอย (Focus Group 
Discussion) เปนการรวบรวมขอมูลจากการสนทนากลุม จากผูรวมสนทนา
จํานวน 3 กลุม  

4. การวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอขอมูล โดยผูวิจัยวิเคราะหและ
นําเสนอขอมูล 2 ประเด็นดังนี้

 4.1 วิเคราะหความถี่เบ้ืองตน (Frequency Distribution) โดยหา
คาสถติพิืน้ฐาน คอื การแจกแจงความถี ่และคารอยละเพือ่วเิคราะหลกัษณะทาง
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ประชากรท่ัวไปของผูถูกสัมภาษณ เปนแบบเลือกตอบจํานวน 7 ขอ ไดแก เพศ 
อาย ุ สญัชาต ิการศกึษา อาชพี รายได ระยะเวลาท่ีอาศยัอยูในประเทศไทย  เพือ่
สรุปผลการศึกษาใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย  
 4.2 วิเคราะหผลการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความเขาใจในการสื่อสาร
ระหวางวัฒนธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จากขอมูลการ
สมัภาษณจากผูใหขอมลูหลกั  และการสนทนากลุม โดยตคีวามเพ่ือหาขอสรุปที่
ชดัเจนจากขอมลู  และนาํทฤษฎทีีเ่กีย่วของมาเปนกรอบในการวเิคราะหรปูแบบ 
ลักษณะการสื่อสาร และการปรับตัวขามวัฒนธรรมของนักศึกษาจีนและชุมชน
บริเวณโดยรอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  

5.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล โดยการหาคารอยละ  และคาเฉลี่ย
ของขอมูลลักษณะทางประชากรท่ัวไปของผูถูกสัมภาษณ เปนแบบเลือกตอบ
จํานวน 7 ขอ ไดแก เพศ อายุ  สัญชาติ การศึกษา อาชีพ รายได ระยะเวลาท่ี
อาศัยอยูในประเทศไทย  

ผลการวิจัย

 1. ผลการศึกษาปจจัยที่สงผลตอความเขาใจในการส่ือสารระหวาง
วฒันธรรมเพือ่การปรบัตวัขามวัฒนธรรม  จากการสมัภาษณเชงิลกึ (Interview 
guide) กลุมเปาหมายทั้งหมด 50 คน สามารถสรุปผล การสัมภาษณในแตละ
ประเด็นดังน้ี

  1.1 โอกาสในการส่ือสารระหวางวัฒนธรรม
  การสื่อสารระหวางวัฒนธรรมในพื้นที่ชุมชนบริเวณโดยรอบ
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย ผลการสมัภาษณเจาของวฒันธรรม และนกัศกึษา
จีน พบวา เจาของวัฒนธรรมที่ประกอบอาชีพอาจารยและเจาหนาที่ภายใน
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มหาวทิยาลยั มโีอกาสสือ่สารตางวัฒนธรรมกบันกัศกึษาจนีมากทีส่ดุ  โดยมกีาร
ติดตอสื่อสารในเร่ืองการศึกษา การใชชีวิตประจําวัน การทํางานและการติดตอ
เรื่องที่พักอยูอาศัย รองลงมาคือกลุมผูประกอบอาชีพ พอคา แมคา มีโอกาส
ติดตอกับนักศึกษาจีนในเรื่องการซื้อขายสินคาอุปโภคบริโภค
 สวนคนตางวัฒนธรรมหรือคนตางชาติในบริเวณโดยรอบของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายท่ีสัมภาษณเปนนักศึกษาจีนที่กําลังศึกษาอยูใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยอาศัยเปนระยะเวลาอยางนอย 6 เดือน มี
โอกาสตดิตอสือ่สารกบัเจาของวฒันธรรมในเขตพืน้ที ่บอยทีส่ดุคอื อาจารยและ
บคุลากรในมหาวิทยาลัย และนักศึกษาไทย และรองลงมาคือ ผูประกอบการราน
คาตางๆ พนักงานขายของ เพื่อซื้อสินคาอุปโภค บริโภค และเจาของหอพัก คน
ขับรถสองแถว คนขับรถแท็กซี่  และแมบานในมหาวิทยาลัย

  1.2 ลักษณะของการส่ือสารระหวางวัฒนธรรม
  ลักษณะการส่ือสารระหวางวัฒนธรรมของผูใหสัมภาษณ พบวา 
เปนการส่ือสารสองทาง คือ การสือ่สารแบบเฉพาะหนาทีม่กีารพดูคยุ แลกเปลีย่น
ตดิตอสือ่สารกันโดยตรง และการติดตอสือ่สารแบบผานส่ิงสกัดกัน้ซึง่เปนลกัษณะ
ของการสือ่สารทีผู่สงสารไมสามารถเหน็หนาผูรบัสารได อาจเพราะหางไกลจาก
กันดวยระยะทางและสถานที่ พบวา เจาของวัฒนธรรมบางสวนใชลามเปนสื่อ
กลางในการติดตอสื่อสารกับนักศึกษาจีน และมีการติดตอสื่อสารผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกสดวย เชน โทรศัพท การส่ือสารออนไลน อาทิเชน เฟสบุค 
(Facebook) ไลน (Line)  หรอื วแีชท (Wechat)  ทัง้นีพ้บวา การส่ือสารระหวาง
วัฒนธรรมท้ังเจาของวัฒนธรรม (คนไทย) และนักศึกษาจีนตางยอมรับฟงความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน
 โดยลกัษณะในการพูดคยุสือ่สารแบบเฉพาะหนา พบวา มกีารใชทัง้การ
สือ่สารเชิงวัจนภาษาคือ ภาษาพูด และภาษาเขียน สวนภาษาเชิงอวัจนภาษา 
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ผูสือ่สารใชภาษาทาทาง การแสดงออกทางหนาตา สายตา และนํา้เสยีง และวาด
ภาพหรือสัญลักษณตางๆประกอบการส่ือสารและพบวา การส่ือสารระหวาง
วัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพ และสงผลใหประสบความสําเร็จในการสื่อสารคือ  
การส่ือสารแบบเผชิญหนาท่ีใชทั้งภาษาพูดและทาทางประกอบการส่ือสาร  
 ระดับของการใชภาษาเพ่ือการสื่อสารระหวางวัฒนธรรม พบวา มีทั้ง
การสือ่สารแบบเปนทางการและการสือ่สารแบบไมเปนทางการ โดยการสือ่สาร
แบบเปนทางการ พบวา เปนการสือ่สารระหวางอาจารย เจาหนาทีก่บันกัศกึษาจนี 
โดยนักศึกษาท่ีเรียนอยูในมหาวิทยาลัยอาศัยอยูในประเทศไทยเปนระยะเวลา
อยางนอย 6 เดือนจะมีความสามารถในการใชคําศัพทพื้นฐานไดดีกวานักศึกษา
ทีเ่พิง่กาํลังเขาศึกษาในช้ันปที ่1 ทีย่งัไมสามารถส่ือสารในระดับทางการได   สวน
การสือ่สารแบบไมเปนทางการ พบวา เปนการสือ่สารระหวางเพือ่นนกัศกึษาไทย
กับนักศึกษาจีน  และการสื่อสารระหวางนักศึกษาจีนกับบุคคทั่วไป และบุคคล
ทั่วไปกับนักทองเท่ียว เชน พอคา แมคา ผูประกอบการตาง ๆ เจาของหอพัก  
ซึ่งมักจะใชคําศัพทงาย ๆ ในการสื่อสาร 
 ทั้งนี้จากการศึกษาดานการใชภาษาเพื่อการสื่อสารสามารถสรุปไดวา 
ระยะเวลาในการอยูในประเทศไทยนานมผีลตอระดบัการใชภาษาเพือ่การสือ่สาร 
โดยนักศึกษาจีนที่อยูที่ประเทศไทยในระยะเวลานานต้ังแต 1 ปขึ้นไปจะมีความ
สามารถในการใชภาษาในระดับทางการไดดีกวา นักศึกษาท่ีเพิ่งกําลังศึกษาใน
ระดับชั้นปที่ 1
 เรือ่งทีท่าํการติดตอสือ่สาร พบวา ผูใหสมัภาษณทีเ่ปนอาจารย เจาหนาที่
ในมหาวิทยาลยั มกีารติดตอสือ่สารกับนกัศกึษาจีน  ในเร่ืองปญหาการเรียนการ
สอน ชีวิตความเปนอยูสวนตัว วัฒนธรรมตาง ๆ  และการติดตอสื่อสารระหวาง
นกัศกึษาไทยกบันกัศกึษาจนี พบวา มกีารตดิตอสือ่สารเรือ่งกจิกรรมบนัเทงิ งาน
อดเิรก  การดูหนงั ฟงเพลง ความชอบสวนตัว การแลกเปล่ียนระหวางวัฒนธรรม 
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การทาํการบาน สถานทีท่องเทีย่ว สวนการตดิตอสือ่สารระหวางบคุคลภายนอก
มหาวิทยาลัยกับคนตางชาติ พบวา มีการติดตอสื่อสารในเร่ืองการสอบถามการ
เดินทาง สถานที่ การทองเที่ยว  อาหารการกิน  เปนตน 

  1.3 ปญหา อุปสรรคในการสื่อสารระหวางวัฒนธรรม
  การศกึษาปญหาและอปุสรรคในการสือ่สารระหวางวฒันธรรม พบ
ปญหาในการส่ือสาร 2 บริบท คือ ปญหาที่เกิดกับเจาของวัฒนธรรม และปญหา
ที่เกิดกับนักศึกษาจีน ดังนี้
  ดานเจาของวัฒนธรรม พบปญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึนระหวาง
วัฒนธรรมดังน้ี
   1.3.1 ปญหาดานความรู ความคดิ พบวา ผูใหสมัภาษณ เจาของ
วฒันธรรมบางคนการขาดประสบการณในการส่ือสารกับนกัศกึษาจีน ขาดความ
รูและทกัษะในการสือ่สารดวยภาษาจนี  ความรูทางวฒันธรรมของคนจนี   ทาํให
การสื่อสารกับนักศึกษาจีนไมชัดเจน เชน สถานการณที่นักศึกษาจีนเดินซื้อของ
ทีห่นามหาวทิยาลยั นกัศกึษาตองการถามไซซเสือ้  แตแมคาไมสามารถพดูโตตอบ
เปนภาษาจีนได จึงไมทราบความตองการวานักศึกษาตองการถามถึงสีเสื้อ หรือ
วา ไซซเสื้อ ทําใหนักศึกษาไมเลือกซ้ือเส้ือผารานนั้นและเดินไปดูของอยางอ่ืน
แทน  เปนตน 
  1.3.2 ปญหาดานทัศนคติ อารมณ ความรูสึก พบวา ผูให
สัมภาษณ เจาของวัฒนธรรมบางคนยังเอาวัฒนธรรมของตนเองเปนศูนยกลาง
ในการประเมินบุคคลอื่น  มีความคิดหรือการมองแบบเหมารวม เชน การคิดวา
คนจีนเปนคนไมมีมารยาท เสียงดังเวลารับประทานอาหาร 
  1.3.3 ปญหาดานพฤติกรรม พบวา ผูใหสัมภาษณ เจาของ
วัฒนธรรมบางคนไมกลาที่จะสื่อสารหรือหลบเลี่ยงที่จะส่ือสารกับนักศึกษาจีน 
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   แนวทางการแกไขปญหา คือ ผลการสัมภาษณพบวา เมื่อมี
ปญหาในการสือ่สารระหวางวัฒนธรรม เจาของวฒันธรรม มวีธิกีารแกไขดวยวธิี
การใชถอยคํางาย ๆ ประโยคสั้น ๆ ในการสื่อสาร ตลอดจนการพูดสื่อสารใน
จังหวะที่ชาลง พรอมทั้งทําทาทางประกอบ การเปดพจนานุกรมเพื่ออธิบายคํา
ศัพท การใชลามเปนสื่อกลางในการแปลความ และการใชภาษาอังกฤษเปนสื่อ
กลางในการติดตอสื่อสาร
   ดานนักศึกษาจีน พบปญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึนระหวางการ
สื่อสารคือ
   1.3.4 ปญหาดานความรู ความคดิ พบวา นกัศกึษาจนีขาดความ
รู เร่ืองการใชภาษา การไมรู จักเลือกใชระดับภาษาท่ีเหมาะสมกับเจาของ
วัฒนธรรม ขาดความรูทางวัฒนธรรมของเจาของวัฒนธรรม 
   1.3.5 ปญหาดานทัศนคติ อารมณ ความรูสึก  พบวา นักศึกษา
จีนจะมีทัศนะที่ไมดีตอคนไทยในกรณีที่ครั้งแรกพบปะคนไทยแลวคนไทยไมให
ความสนใจ  หรือไมพยายามที่จะสื่อสารทําความเขาใจในเร่ืองตาง ๆ   ตลอดจน
การที่คนไทยพูดเร็วเกินไป และไมมีการอธิบายขยายความใหเขาใจ  
   1.3.6 ปญหาดานพฤติกรรม พบวา บอยครั้งที่นักศึกษาจีนถูก
มองวาไมมีมารยาทในเรื่องการรับประทานอาหาร ที่สงเสียงดัง ทําใหเมื่อ
นักศึกษาจีนอยูคนเดียวจะไมกลาติดตอสื่อสารกับคนไทย ยกเวนเม่ือไปติดตอ
สื่อสารกับคนไทยเปนกลุมจึงจะกลาติดตอสื่อสารกับคนไทย ตลอดจนเรื่อง
กาลเทศะระหวางการสื่อสาร
   แนวทางการแกไขปญหา และการปรับตัวเพื่อใหสามารถเขา
กับวัฒนธรรมใหม พบวา นักศึกษาจีนมีความพยายามที่จะเรียนรูภาษาไทย 
วัฒนธรรมดานอาหารการกิน และความเปนอยู เพ่ือใหสามารถปรับตัวอยูใน
สังคมไทย ตลอดจนพยายามพูดคุยกับเพื่อนคนไทยในเร่ืองการเรียนการสอน 



 138    วารสารฟาเหนือ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

การใชชวีติประจําวัน เมือ่ไมเขาใจความหมายของคําศัพท นกัศกึษาจีน กลาววา 
อาจใชมือถือเปนสื่อสารในการแปลความหมายของคําศัทพเพื่อการสื่อสารกับ
คนไทยเจาของวัฒนธรรม 

 2. แนวทางในการพัฒนาการส่ือสารอันนํามาซ่ึงความเขาใจในการ
สื่อสารระหวางวัฒนธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 การศึกษาแนวทางในการพัฒนาการสื่อสารอันนํามาซึ่งความเขาใจใน
การสื่อสารระหวางวัฒนธรรมของนักศึกษาจีนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
จําเปนตองศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสื่อสารระหวางวัฒนธรรมของเจาของ
วัฒนธรรมและนักศึกษาจีนมีรายละเอียดดังนี้ 

  2.1 ปจจัยดานทัศนคติ
  ดานทัศนคติของตนเอง จากการสัมภาษณพบวา คนไทยเจาของ
วฒันธรรมมีมุมมองทศันคตติอนกัศกึษาจนีทีม่าศกึษาตอในมหาวิทยาลยัราชภฏั
เชยีงราย โดยพยายามเปดใจกวางรบัความหลากหลายทางวฒันธรรม เนือ่งจาก
ในชวงระยะที่ผ านมาหลายมีนักศึกษาจีนจํานวนมากเดินทางมาศึกษาที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จงึทําใหมคีวามเคยชินตอการส่ือสารกับนกัศกึษา
จีน การยอมรับสิ่งใหมเขามาโดยไมขีดเสนตนเองและยึดตนเองเปนที่ตั้งเพียง
อยางเดียว จึงเปนอีกแนวทางหนึ่งในการทําความเขาใจนักศึกษาจีน นอกจากนี้
เม่ือพบเหน็นกัศกึษาจนีกระทาํพฤตกิรรมทีผ่ดิแปลกไปจากคนในวฒันธรรม จะ
ตองพยายามคิดในดานบวก ไมยึดวัฒนธรรมตนเองเปนศูนยกลาง โดยพยายาม
ความหาความแตกตางของแตละวัฒนธรรมวามีทั้งขอดีและขอเสียอยางไรบาง
  สวนทศันคตขิองนกัศกึษาจนีทีม่ตีอคนในชมุชนบริเวณโดยรอบของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พบวา นักศึกษาจีนสวนใหญมีทัศนคติที่ดีตอคน
ไทย มองวาคนไทยใจดี มีนํ้าใจ ยิ้มงายมีความเปนมิตร  และใหความชวยเหลือ
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ในเรื่องตาง ๆ เปนอยางดี สวนแนวทางทําความเขาใจการสื่อสารระหวาง
วัฒนธรรม คือ การศึกษา วัฒธรรมของประเทศไทยไดดีกอนที่จะมาศึกษา  เปด
ใจใหกวางและเปดใจยอมรับความแตกตางทางดานวัฒนธรรม สังคม เช้ือชาติ  
พยายามปรับทัศนคติตนเองใหเปนคนคิดบวก ไมยึดตัวเองเปนที่ตั้งเพียงอยาง
เดียว เมื่อจะกระทําสิ่งใดก็คิดกอนกระทํา และการรูจักเรียนรูปรับตัวเขากับ
วัฒนธรรมเจาของประเทศ 

  2.2 ปจจัยดานภาษา
  ดานภาษาท่ีมผีลตอการส่ือสารขามวัฒนธรรมน้ัน ผูใหสมัภาษณให
ความเหน็วา นกัศกึษาจนีจาํเปนตองปรบัตวัใหสามารถสือ่สารดวยภาษาไทยใหได 
เพื่อที่จะสามารถมีปฏิสัมพันธกับบุคคลภายในชุมชนไดอยางราบร่ืน นอกจากนี้
ทางผูประกอบการรานคาตางๆ ไดใหความคดิวา ในขณะนีม้นีกัศกึษาจนีจาํนวน
มาก เดินทางมาศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ทําใหตอนนี้ตามรานคา
หรือรานอาหารตาง ๆ มีการปรับตัวโดย การแปลรายการอาหาร หรือปาย
ประชาสัมพันธตาง ๆ เปนภาษาจีน นอกจากนี้คณาจารยหรือเจาหนาท่ีใน
มหาวิทยาลัยไดใหความเห็นถงึปจจยัทีม่ผีลตอการส่ือสารคือ คณาจารยและเจา
หนาที่ ควรมีการศึกษาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารกับนักศึกษาจีน  
  สําหรับนักศึกษาจีน ดานภาษาเปนปจจัยสําคัญที่ใชเปนเครื่องมือ
ในการส่ือสาร ใหความเห็นวา การใชชวีติประจําวนัในมหาวิทยาลัยและในชุมชน
บรเิวณโดยรอบมหาวทิยาลยั สิง่ทีจ่าํเปนคอื การเขาสงัคมกบัคนไทยโดยพยายาม
ไมเกาะกลุมกับคนจีนดวยกันมากเกินไป ควรมีเพ่ือนคนไทยเพราะจะทําใหฝก
สนทนาภาษาไทยและสามารถสื่อสารไดอยางคลองแคลว ทั้งนี้หากสื่อสารดวย
ภาษาไทยผดิ คนไทยกจ็ะแกไขคาํพดูทีผ่ดิใหได ทาํใหมพีฒันาการในการส่ือสาร
มากยิง่ขึน้  และความพยายามในการเขารวมกจิกรรมของมหาวทิยาลยัและชมุชน
ในทองถิ่นเปนอีกปจจัยหน่ึงที่จะทําใหความสามารถในการสื่อสารพัฒนาและ
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เขาใจซ่ึงกันและกันมากย่ิงขึ้น เชน การเลนกีฬา หรือการซ้ือของตางๆภายใย
ชมุชนก็จะมีการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมซ่ึงกนัและกัน ซึง่เปนวธิกีารทําใหสามารถ
ซึมซับวัฒนธรรม  สามารถปรับตัวเขากับวัฒนธรรมเจาของภาษาได
  นอกจากน้ีระบบเสียงในภาษาจีนกับระบบเสียงในภาษาไทยมีคํา
ศพัทบางคาํทีอ่อกเสยีงคลายกนั แตความหมายตางกนั  กม็สีวนชวยใหนกัศกึษา
จีนสามารถจดจําระบบเสียงกับความหมายของคําศัพทมาใชในการส่ือสารได  
อยางไรก็ตามในระบบเสียงภาษาจีนบางเสียงที่ไมมีในระบบเสียงภาษาไทย ก็
ทําใหนักศึกษาจีนไมสามารถออกเสียงคําศัพทภาษาไทยไดชัดเชน  เชน คําที่ใช
พยัญชนะตัว  ร เปนตน

  2.3  ปจจัยดานวัฒนธรรม
  ดานวัฒนธรรม ผูใหสัมภาษณใหความเห็นวา วัฒนธรรมดานการ
กนิ วฒันธรรมดานการแตงกาย วฒันธรรมดานการใชชวีติประจําวันตาง ๆ  ตลอด
จนกาลเทศะระหวางบุคคลเปนสิ่งสําคัญท่ีนักศึกษาจีนจําเปนตองเรียนรู และ
ทาํความเขาใจในส่ิงทีเ่หมือนกันของวัฒนธรรมรวมกันและความแตกตางระหวาง
วัฒนธรรม และปรับตัวเองในการใชชีวิตเพื่อไมใหผิดแปลกไปจากวัฒนธรรม
เจาของภาษา นอกจากนีก้ารทาํความเขาใจวฒันธรรมตางชาตหิรอืวฒันธรรมจนี
กเ็ปนสิง่สาํคญัทีค่นไทยจําเปนตองทราบในเร่ืองของความแตกตาง เพือ่ไมใหยดึ
วัฒนธรรมตนเองเปนศูนยกลางในการตัดสินประเมินคาคนตางชาติ  
  สําหรับนักศึกษาจีน ใหความเห็นวา ควรทําความเขาใจวัฒนธรรม
ดานตาง ๆ  เชน อาหาร การแตงกาย การทํากิจกรรมตาง ๆ  เมื่ออยูในสังคมไทย
หรือวัฒนธรรมไทย ควรพยายามสังเกตวาสิ่งใดควรหรือไมควรทํา หรือไมให
กระทําผิดตอวัฒนธรรมเจาของภาษา
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  2.4 ปจจัยดานอื่น ๆ 
  เพศ ผูใหสมัภาษณใหความเห็นวา ระหวางเพศชายและเพศหญิง มี
ผลตอการสื่อสารขามวัฒนธรรมและการสื่อสารขามวัฒนธรรม โดยเพศชายจะ
มองเรือ่งการสือ่สารระหวางวฒันธรรมเปนส่ิงทาทาย สนกุและมคีวามแปลกใหม 
และสามารถส่ือสารและปรับตัวเขากับวัฒนธรรมไทยไดดี เมื่อพบปญหาก็จะ
สามารถแกไขปญหาไดดี เชนเดียวกับเพศหญิงสวนใหญมีทัศนคติไมตางกันใน
เรื่องของการส่ือสารระหวางวัฒนธรรมที่มองวาเปนเรื่องที่ควรเรียนรูใหม ๆ จะ
พยายามปรับตัวเขากับวัฒนธรรมไทยไดดี  
  อายุ จากการสัมภาษณนักศึกษาในมหาวิทยาลัยซึ่งอยูในชวงอายุ 
15 – 22 ป พบวา เปนปจจยัดานอายุ  มผีลตอการสือ่สารและการปรับตัวระหวาง
วัฒนธรรม โดยกลุมชวงอายุดังกลาวเปนชวงวัยท่ีเปดใจท่ีจะเรียนรูสิ่งแตกตาง
ออกไป รวมท้ังการรับรูภาษาก็มีการรับรูและเรียนรูไดอยางรวดเร็ว  ทําให
สามารถสื่อสารและปรับตัวเขากับวัฒนธรรมเจาของภาษาได  ซึ่งตางจากผูให
สมัภาษณคนไทยทีอ่ยูในชวงอาย ุ31 ปขึน้ไป พบวา การเรยีนรูในดานการสือ่สาร
ดวยภาษาตางประเทศไดนอยกวาชวงอายุ ตํ่ากวา 30 ปลงไป 
  ระยะเวลาท่ีพักอาศัยในชุมชนหรือในประเทศไทย พบวา ระยะ
เวลามีสวนชวยใหทั้งผูใหสัมภาษณและนักศึกษาจีนสามารถปรับตัวเขากับกลุม
สังคมใหม ๆ ได โดยคนไทยสามารถเรียนรูพฤติกรรมของนักศึกษาจีนได สวน
นกัศกึษาจีนในระยะแรกอาจจะมีปญหาในเร่ืองการส่ือสารเม่ือมาพักอาศัยใหม ๆ  
สิง่ทีต่องปรบัตัวคอื ความพยายามในการสือ่สารและเรียนรูรปูแบบการเรยีนการ
สอนของเมืองไทยที่อาจแตกตางจากเมืองจีน นอกจากนี้การปรับทัศนคติให
ยอมรบัและเขาใจความแตกตางระหวางคนไทยกบัคนจนี ซึง่เมือ่ระยะเวลาผาน
ไปกลุมผูใหสมัภาษณใหความเห็นวา จะเกิดความเคยชินและสามารถปรับตวัเขา
กับสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมใหม ๆ ได
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  นอกจากนี้ปจจัยดานสิ่งอํานวยความสะดวกในการสื่อสารระหวาง
วฒันธรรม  พบวา นกัศกึษาจนีใหความเหน็วา สถานทีป่ระกอบการรานคาตางๆ
บริเวณโดยรอบของมหาวิทยาลัยควรมีการเพิ่มเติมชองทางใน การชําระสินคา
เพ่ืองายตอการใชจาย โดยมีการชําระผานชองผานบัตรเครติต หรอืการชําระโดย
การสแกนผานทางคิวอารโคด (QR Code) เปนตน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

 1. อภปิรายผลการศกึษาขอมลูทัว่ไปของผูตอบแบบสอบถามขอมลู พบ
ประเด็นที่ควรนํามาอภิปรายดังนี้
 การวิจัยในคร้ังน้ีเปนการศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการส่ือสารระหวาง
วัฒนธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งเปนนักศึกษาจีนที่อยู
ในบริบทตางวัฒนธรรมมาใชชีวิตอยูในสภาพแวดลอมและสังคมไทย  นักศึกษา
จนีทัง้หมดตางมีเปาหมายเพ่ือมาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายในสาขา
วิชาตาง ๆ  เชน สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  และ
หลักสูตรภาษาไทยเพ่ือการศึกษาในระยะส้ันหนึ่งปการศึกษา และการศึกษา
ปจจัยของเจาของวัฒนธรรมไดแก คนไทยท่ีอยูในบริบทของการสื่อสารระหวาง
วฒันธรรม พบวา ผูใหขอมลูสวนใหญเปนนักศกึษาจนี ทีเ่ปนเชนนีอ้าจเปนเพราะ
วาในปจจุบนันักศกึษาจนี โดยเฉพาะนกัศกึษาจนีใหความสนใจในการศกึษาเรียน
รูภาษาไทย  ซึ่งสอดคลองเมตตา วิวัฒนานุกูล (2548 : 15) ที่ไดกลาวถึง มนุษย
มกีารตดิตอสือ่สารขามวฒันธรรมกันโดยการทองเทีย่ว การแตงงานและต้ังหลกั
แหลงและครอบครัว การศึกษาแลกเปลี่ยนความรูและวัฒนธรรมและการ
ประกอบธุรกิจ การเผยแพรความรูทางวัฒนธรรม ศาสนา ความเช่ือ และการ
ตดิตอสือ่สารเพ่ือการทองเท่ียวและดวยกิจธุระอ่ืน ๆ   อกีทัง้ในปจจุบนัความเจริญ
กาวหนาทางเทคโนโลยีการส่ือสารและการคมนาคมไดเอื้ออํานวยใหคนตาง
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วฒันธรรมสามารถตดิตอสือ่สารและไปมาหาสูกนัไดสะดวกรวดเรว็ จงึเปนเหตผุล
ที่ทําใหมีนักศึกษาจีนใหความสนใจมาเรียนภาษาไทยเปนจํานวนมาก
 ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในชุมชนหรือประเทศไทยหรือระยะเวลาในการมี
ปฏิสัมพันธกับคนตางวัฒนธรรมในบริบทสังคมไทย สวนใหญอยูไมเกิน 3 ป  ซึ่ง
ถอืวาเปนระยะเวลาท่ียาวนานพอสมควรท่ีจะสงผลตอปรับตัวเขากับวัฒนธรรม
ใหม  ทาํใหนกัศึกษาจีนตางมคีวามเห็นวา ควรมีการปรับตัวเร่ืองการเรียนรูภาษา
ของเจาของภาษา และวัฒนธรรมตาง ๆ ของเจาของบานเพื่อใหมีประสิทธิภาพ
ในการส่ือสาร  ซึ่งสอดคลองกับ เมตตา  วิวัฒนานุกูล (2548 : 253-255) ที่กลาว
วา ปจจัยการช้ีวดัประสทิธผิลของการสือ่สารตางวฒันธรรมคนตะวนัออกมกัเนน 
“ความถูกตองและเหมาะสมกับกาละ เทศะ และบุคคล เปนตน” สวนใหญ
ประสิทธิผลของการสื่อสารตางวัฒนธรรมมักเชื่อมโยงกับความสามารถในการ
ปรับตัวระหวางวัฒนธรรมดวย 
 ลักษณะการส่ือสารระหวางวัฒนธรรม ผลการวิจัยผูทําการส่ือสารให
ความเห็นวา การส่ือสารสองทางเปนการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพในการส่ือสาร
ทีม่กีารแลกเปล่ียนขอมลู และความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน อกีท้ังมกีารใชอวัจนภา
ษาประกอบดวย ยิง่สงผลใหการสือ่สารบรรลวุตัถปุระสงคไดงายขึน้ ซึง่สอดคลอง
กับทฤษฎีของ Horold J. Leavitt ที่กลาววาการสื่อสารสองทางมีความถูกตอง
แมนยาํมากกวาการสือ่สารทางเดยีว ซึง่สามารถเหน็ไดจากผลการวจิยัวาเปนจรงิ
ตามทฤษฎี  และผูใหสัมภาษณสวนใหญใชการสื่อสารสองทางดวยเหตุนี้
 นอกจากน้ีผลการวิจัย ผูใหสัมภาษณใหความเห็นวาใชรูปแบบของการ
สือ่สารแบบไมเปนทางการ มากกวาการส่ือสารแบบเปนทางการ โดยใชในโอกาส
ติดตอเรื่องสวนตัว เชน ชีวิตประจําวัน ครอบครัว การทํากิจกรรมตาง ๆ และ
เรือ่งอ่ืน ๆ  ไมเกีย่วของกับงานโดยผูใหสมัภาษณกลาววา การสือ่สารแบบไมเปน
ทางการสรางความสัมพันธที่ดี ทําใหกลาเปดใจสื่อสารเรื่องตางๆไดดีกวาการ
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สื่อสารแบบเปนทางการ ซึ่งสอดคลองกับ กริช สืบสนธิ์ (2538 : 65) ที่ไดกลาว
ไวในทฤษฎีองคการวา แนวคิดที่เนนหลักมนุษยสัมพันธ ความสัมพันธระหวาง
บุคคลอยางไมเปนทางการจะชวยใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน ควรใช
มนษุยสัมพนัธในการบริหารโดยเปดโอกาสใหบคุคลเขามามีสวนรวมในการตัดสนิใจ
เกี่ยวกับการทํางานมากข้ึน สรางบรรยากาศความเปนกันเอง มีความสนิทสนมกัน

 2. อภิปรายผลการศึกษาปจจัยที่สงผลตอความเขาใจในการสื่อสาร
ระหวางวัฒนธรรมเพื่อการปรับตัวขามวัฒนธรรม พบประเด็นที่นาสนใจดังนี้
 ปญหาที่เกิดข้ึนระหวางการสื่อสารระหวางเจาของวัฒนธรรมและคน
ตางวัฒนธรรม  สวนใหญเปนเรื่องการไมเขาใจภาษา และวัฒนธรรม ตลอดจน
การยึดเอาตนเองเปนศูนยกลางในการตัดสินคนตางวัฒนธรรมทําใหการสื่อสาร
ผิดพลาด กอใหเกิดทัศนคติทางลบตอการสื่อสารได  ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะ
วา เจาของวัฒนธรรมยังขาดความรู ความเขาใจในการใชภาษาส่ือสารกับคนตาง
ชาต ิ อกีทัง้นกัศกึษาจนีกม็พีืน้ฐานทางภาษาไทยทีไ่มเพยีงพอทาํใหเกดิอปุสรรค
ระหวางการสือ่สาร ซึง่สอดคลองกบัความเหน็ของ วราภรณ  อวริทุธวรกลุ (2558) 
ทีศ่กึษาเรือ่งกระบวนการสือ่สารระหวางวฒันธรรมของนกัศกึษาไทยในประเทศ
จีนตอนใต พบวา ปญหาในการส่ือสารระหวางวัฒนธรรมของนักศึกษาไทยใน
ประเทศจีนตอนใตมี 3 ประการ 1) ภาษา 2) พฤติกรรม 3) คานิยม  ความเช่ือ 
และวัฒนธรรม  
 สวนปจจัยท่ีมีผลตอการสื่อสารระหวางวัฒนธรรม ไดแก ปจจัยดาน
ทัศนคติ ปจจัยดานภาษา ปจจัยดานวัฒนธรรม และปจจัยดานอ่ืน ๆ ในดาน
ทศันคติของเจาของวัฒนธรรมมองคนตางวฒันธรรมในทางบวก การมองในดาน
ด ียอมรับความแตกตางระหวางวัฒนธรรม อยูรวมกันอยางเขาใจ ทาํใหพบปญหา
ระหวางการสื่อสารนอย  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา นักศึกษาจีนมีความพยายามใน
การปรับตวัเพ่ือใหเขากบัวฒันธรรมไทยทัง้ในเรือ่ง มารยาท การใชชวีติความเปน
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อยูรวมกับคนไทย พยายามไมทําผิดตอเจาของวัฒนธรรม  สวนนักศึกษาจีนเมื่อ
เขามาอยูในสภาพแวดลอม สังคมไทย ในระยะแรกอาจเกิดความตระหนกทาง
วัฒนธรรม ไมกลาสื่อสารกับเจาของวัฒนธรรม พยายามหลบเลี่ยงการใชภาษา
ไทยเพือ่การสือ่สาร โดยจะพบมากในนักศกึษาหญงิมากกวานกัศกึษาชาย จงึอาจ
กลาวไดวา เพศ อายุของผูทําการสื่อสารระหวางวัฒนธรรมสงผลตอการสื่อสาร  
ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา นักศึกษาชายมีการปรับตัวท่ีดีกวา เน่ืองจากชอบความ
ทาทาย  มกีารใชชวีติความเปนอยูทีเ่รยีบงายกวานกัศกึษาหญงิ ซึง่สอดคลองกบั 
Ting-Toomey (1999 อางอิงใน ธานิษฎ  กองแกว, 2554) ที่กลาววาเพศ และ
ลักษณะทางบุคลิกภาพของคน ที่มีลักษณะอดทนตอความกํากวมยอมรับ
สถานการณตาง ๆ  ที่ยังไมสามารถเขาใจไดแจมแจงได มีความยืดหยุน มีแรงขับ
ดันและความมุงมั่นในใจจะเปนลักษณะท่ีชวยสงเสริมการปรับตัวได ดังนั้นเพศ
ชาย ซึ่งเปนเพศท่ีมีความอดทนมากกวาเพศหญิงจึงสามารถปรับตัวใหเขากับ
สถานการณตาง ๆ ไดดีกวาเพศหญิง  
 สวนแนวทางในการปรับตัวเพื่อใหสื่อสารระหวางวัฒนธรรมประสบ
ความสําเร็จ เจาของวัฒนธรรมมีความคาดหวังวา นักศึกษาจีนควรมีการเรียนรู
ภาษาไทยเพ่ือการสือ่สารในระดบัพืน้ฐานใหเพยีงพอกอนเขามาอยูในบรบิทสังคม
ไทย สวนนักศึกษาจีนใหแนวทางเพื่อการสื่อสารที่สะดวกขึ้นดวยการเพื่อชอง
ทางในการติดตอสื่อสารผานสื่อออนไลนตาง ๆ เชน การสราง คิวอารโคด (QR 
Code) เพื่อการติดตอสื่อสาร เปนตน ซึ่งเปนประเด็นที่นาสนใจท่ีคนไทยและผู
ประกอบการคนไทยควรพิจารณาพัฒนาสรางนวัตกรรมเพื่อการสื่อสารตอไป
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ขอเสนอแนะ

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช

 1.  ควรนําขอคนพบจากการงานวิจยันีไ้ปศึกษาคนควา  หาแนวทางเพ่ือ
พัฒนาหรือสร างสรรคนวัตกรรมเพื่อการสื่อสารระหวางวัฒนธรรมที่มี
ประสิทธิภาพตอไป
 2. การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการสื่อสารระหวาง
วฒันธรรมและแนวทางในการปรบัตวัของนกัศกึษาจนี พบวา  นกัศกึษาจนีทีเ่ขา
มาศกึษาในมหาวิทยาลัยบางสวนมคีวามพรอมในดานการเรียนการสอนท่ีตางกัน  
ประเด็นที่นาสนใจ ผูที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดการเรียนการสอน ควรมีการเต
รียมความพรอม วางแผนดานการจัดการเรียนการสอน ทดสอบวัดระดับความรู
ของผูเรียนกอนการเรยีนการสอน และปพูืน้ฐานทางดานภาษาและวฒันธรรมให
กับนักศึกษาจีน  เพื่อลดปญหาการสื่อสารระหวางวัฒนธรรม

 ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป

 1. การวิจยัในคร้ังนีเ้ปนการศึกษาถึงปจจยัทีส่งผลตอการส่ือสารระหวาง
วฒันธรรมของนักศกึษาจนีในมหาวิทยาลยัราชภัฏเชยีงราย  ซึง่เปนกลุมตวัอยาง
ของคนตางวฒันธรรมท่ีเปนนกัศกึษาจีนทีอ่ยูในบรบิทสังคมไทยเทานัน้ การศึกษา
เรื่องปจจัยที่มีผลตอการสื่อสารของคนตางชาติอื่น ๆ ยังไมไดศึกษา ควรที่จะ
พิจารณาในประเด็นนี้ไดตอไป
 2. ควรศึกษาปจจัยความสัมพันธระหวางระยะเวลา เพศ อายุของผู
ทาํการสือ่สารระหวางวฒันธรรม วามผีลสอดคลองกนัอยางไรซึง่เปนอกีประเดน็
ที่นาสนใจศึกษาตอไป 



วารสารฟาเหนือ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   147

เอกสารอางอิง

กรชิ สบืสนธ์ิ (2538). วฒันธรรมและพฤตกิรรมการสือ่สารในองคกร. พมิพคร้ัง
ที่ 2. กรุงเทพฯ: โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

ฉัตรระวี  สุคนธรัตน. (2542). บทบาทในการสื่อสารระหวางประเทศของนัก
การฑูต. (วิทยานิพนธนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต). จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร.

ธานิษฏ  กองแกว. (2544). การส่ือสารและการปรับตัวของอาจารยตางชาติ
ในมหาวิทยาลัย. (วิทยานิพนธนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต). จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร. 

รัตนาพร  แสนใหญ. (2554). รูปแบบการสนทนาเพื่อการสื่อสารระหวาง
อาจารยสอนภาษาไทยกับนักศึกษาจีน ที่เรียนภาษาไทยเปนภาษาที่
สองของศูนยการสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย. (วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต).มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย. เชียงราย.

ภัทรานุจ  แสงจันทร. (2542). สถานภาพการศึกษาวิจัยทางการส่ือสารระดับ
วัฒนธรรมในประเทศไทย. (วิทยานิพนธนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต). 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร.

เมตตา วิวัฒนานุกูล. (2548). การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม. พิมพครั้งที่ 1. 
กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.



 148    วารสารฟาเหนือ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วราภรณ  อวิรุทธวรกุล. (2558). กระบวนการสื่อสารระหวางวัฒนธรรมของ
นกัศกึษาไทยในประเทศจีนตอนใต. (ปรญิญานเิทศศาสตรมหาบณัฑิต). 
มหาวิทยาลัยนเรศวร.

หวง จิน้ เอีย๋น. (2544). การสอนภาษาไทยในประเทศจีน. วารสารมนษุยศาสตร
ปริทรรศน 23 (ประจําภาคเรียนที่หนึ่ง – สอง 2544)

Berry, J.W., Sam. D. (1997). Acculturation and adaptation. In J.W. 
Berry, M.H. stress. International Migration Review, 21, 491-511.

Gudykunstand, W. B. & Kim Y.Y. (1997). Communicating with 
Strangers : An Approach to Intercultural communication. 
New York : McGraw-Hill.

Hall, E.T. (1976). Beyond Culture. Garden City, NY: Anchor.

Leed-Hurwitz. (1990). Notes in the history of Intercultural 
communication : The foreign service institute and the 
mandate for Intercultural traing. Quarterly Journal of 
Speech, 76(262-281)

Lustig and Koester. (1993). Intercultural communication : 
Interpersonal across culture. 

New York : Herper Collions College.

 



วารสารฟาเหนือ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   149

“พุทธศักราชอัสดงกับทรงจําของทรงจําของแมวกุหลาบดํา”
: ความเหมือนในความตางกับนวนิยายระดับโลก

“หน่ึงรอยปแหงความโดดเดี่ยว”

“The Dusk of Buddhist Era and Recalling the Memory 
of the Black Rose Cat”: Similarities in differences with 
world-class novels “One Hundred Years of Solitude”
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บทคัดยอ

พุทธศักราชอัสดงกับทรงจําของทรงจําของแมวกุหลาบดํา นวนิยาย
เลมที่สองของ วีรพร นิติประภา ที่ไดรับรางวัลวรรณกรรมสรางสรรคยอดเยี่ยม
แหงอาเซยีน (ซไีรต) ประจาํป 2561 นวนยิายเรือ่งนีม้โีครงเรือ่งและเนือ้เรือ่งบาง
ประการคลายคลึงกับนวนิยายระดับโลกคือ หนึ่งรอยปแหงความโดดเด่ียว ผล
งานสรางชื่อที่ทําให กาเบรียล การเซีย มารเกซ ไดรับรางวัลโนเบลสาขา
วรรณกรรมในป 1982 บทความน้ีจงึมุงวเิคราะหใหเหน็ความเหมือนในความตาง
ของนวนยิายทัง้สองเรือ่ง ผลการวเิคราะหพบวา นวนยิายทัง้สองเรือ่งตางใชแนว
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การประพันธแบบสัจนิยมมหัศจรรย เนื้อเรื่องมีความคลายคลึงกันในประเด็น 
ตาง ๆ ไดแก การสืบวงศวานในตระกูล การอพยพไปตั้งรกรากในสถานที่ใหม 
ฉากในเรื่องมีความเกี่ยวของกับเหตุการณทางประวัติศาสตร หองภายในบาน
ของตระกูล คําสาปท่ีมากําหนดชะตากรรมของตัวละคร การเปดเรื่อง การผูก
ปม และการคลี่คลายปมของเรื่อง สวนท่ีแตกตางกันอยางชัดเจนคือ กลวิธีการ
เลาเรื่อง กลาวคือ พุทธศักราชอัสดงกับทรงจําของทรงจําของแมวกุหลาบดํา 
เปนการเลาเรื่องราวผานความทรงจําของตัวละครตัวหนึ่ง ไปสูตัวละครที่ไมได
อยูรวมเหตุการณแตเปนผูเลาเร่ือง แตหนึง่รอยปแหงความโดดเดีย่วเปนนํา้เสียง
ของผูเลาที่เฝามองเหตุการณ 

คําสําคัญ :  พุทธศักราชอัสดงกับทรงจําของทรงจําของแมวกุหลาบดํา,  หนึ่ง
รอยปแหงความโดดเดี่ยว,  วีรพร นิติประภา, กาเบรียล การเซีย มารเกซ
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Abstract

The Dusk of Buddhist Era and Recalling the Memory of the 
Black Rose Cat, the second novel of Veeraporn Nitiprapha, which 
has won the ASEAN Creative Literature Award (SEA Write) of the year 
2018. This novel has a storyline and some of the stories similar to 
world novels, namely One Hundred Years of solitude, the work that 
made Gabriel Garcia Marquez won the Nobel Prize for Literature in 
1982, and this article aims to analyze the similarities between the 
two novels. The analysis results showed that both novels use the 
style of miracle realism. The plot is similar in various issues, includ-
ing family genealogy, immigrating to a new location; the scenes in 
the story are related to historical events, the room in the house of 
the family, the curse that determines the fate of the character, 
opening of story, tying the knot and releasing of the knot of the 
story. The clearly different part is the narrative strategy, that is to 
say, the Dark Buddhist Era Recalling of the Memory of the Black 
Rose Cat is the story that is told through the memory of one char-
acter to characters that are not part of the event but the narrator, 
whereas One Hundred Years of Solitude was the voice of the nar-
rator who are watching the event.

Keywords : the Dark Buddhist Era, Recalling of the memory of the 
Black Rose Cat, one Hundred Years of Solitude, Veeraporn Nitiprapha, 
Gabriel Garcia Marquez
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บทนํา

วีรพร นิติประภา เปนนักเขียนหญิงคนแรกของประเทศไทยท่ีไดรับ
รางวัลวรรณกรรมสรางสรรคยอดเยี่ยมแหงอาเซียน (ซีไรต) สองครั้งติดตอกัน 
คร้ังทีห่นึง่ นวนยิายเร่ือง ไสเดอืนตาบอดในเขาวงกต ไดรบัรางวัลซีไรต ประจาํ
ป 2558 และครัง้ทีส่อง พทุธศกัราชอสัดงกบัทรงจาํของทรงจาํของแมวกหุลาบ
ดํา ไดรับรางวัลซีไรต ประจําป 2561 นาคิดวาวีรพร เขียนนวนิยายเพียงสอง
เรื่องแลวไดรางวัลทางวรรณกรรมซ่ึงสูงสุดแลวสําหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต พุทธศักราชอัสดงกับทรงจําของทรงจําของแมวกุหลาบดํา คอนขาง
จะแตกตางจากงานเขียนเลมแรก ไสเดือนตาบอดในเขาวงกต ทั้งนี้เพราะมี
ลักษณะการเลาเรื่องที่นาติดตาม การนําประเด็นทางประวัติศาสตรมาใชใน
ลกัษณะการเลาเรือ่งผานความทรงจาํของความทรงจาํ ซึง่เปนกลวธิทีีแ่ปลกใหม
นาสนใจ และลักษณะเดนที่สําคัญก็คือ การใชภาษาท่ีสวยงามเดนชัดและมีอัต
ลักษณเฉพาะตน

หากจะกลาวถงึนวนิยายเร่ือง พทุธศักราชอสัดงกับทรงจาํของทรงจํา
ของแมวกุหลาบดํา อยางกวางๆ คงตองรื้อโครงสรางของนวนิยายเรื่องนี้ออก
มาเปนสวน ๆ เพื่อวิเคราะห เชน ชื่อเรื่องที่นาสนใจ วิธีการเลาที่กระตุนเราใหผู
อานติดตามจนตลอดเรื่อง โครงเรื่องที่สลับซับซอน พฤติกรรมของตัวละครที่มี
เอกลักษณนาฉงนฉงาย การผูกเรื่องเลาของตระกูลตั้งใหเชื่อมโยงกับเหตุการณ
ทางประวตัศิาสตร การเปนนวนยิายทีไ่ดรางวลัซไีรต กบัทัง้ความโดดเดนในการ
สรางเรือ่ง  ทาํใหมผีูวจิารณนวนยิายเรือ่งนีจ้าํนวนมาก ยิง่เมือ่ไดอานบทวจิารณ 
“การเดินทางสูอัสดง” ของ รศ.ยุรฉัตร บุญสนิท ในภาษาสรร วรรณกรรมสาร 
ทีห่มดจดแจมแจงและตรงตามใจ ในฐานะผูวเิคราะหทหีลัง ยอมตองหาแนวทาง
ที่จะเขียนถึงพุทธศักราชอัสดงกับทรงจําของทรงจําของแมวกุหลาบดํา เสีย
ใหม พลันความคิดแรกที่เคยผุดขึ้น ขณะเมื่ออานหนาสุดทายของหนังสือเลมนี้
จบลง ขณะวินาทนีัน้ไดคดิถงึ หนึง่รอยปแหงความโดดเด่ียว (One Hundred 
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Years of Solitude) ของ กาเบรียล การเซีย มารเกซ เนื่องเพราะหลายสวน
ทีส่าํคญัในพทุธศักราชอสัดงกบัทรงจาํของทรงจาํของแมวกหุลาบดาํเปนการ
เลาเรือ่งในแนวประพันธแบบ “สจันยิมมหัศจรรย” ทัง้การวางโครงเร่ือง การพูด
ถงึโศกนาฏกรรมความสัมพนัธของคนในครอบครัว คาํสาปประจําตระกูล ความ
เปนไปของสังคมการเมือง รวมทั้ง มีเรื่องราวที่มีจุดเริ่มตนจนถึงจุดสิ้นสุดของ
ตระกูลตระกูลหนึ่งเชนกันดวย 

ความสอดคลองกันระหวางนวนิยายท้ังสองเร่ือง อาจเปนอิทธิพลหรือ
ความบังเอิญอันใดก็ตามแต  อยางไรเสีย โปรดอานบทวิจารณนี้ใหถึงคําสุดทาย
เสียกอน เพราะมนุษยในโลกใบกลมนี้ ตางตองผานเหตุการณนานัปการเชนกัน 
ทกุเช้ือชาติเผาพนัธุ มทีัง้เหมือนและแตกตาง คงไมใชเร่ืองผิดประหลาดแตอยาง
ใด หากคนสองซีกโลกจะเคยเผชิญหนากับเหตุการณคลาย ๆ  กัน และปฏิบัติตอ
เหตกุารณนัน้คลาย ๆ  กนั เพราะเราตางเปนผูรวมชะตากรรมในโลกใบน้ี มฉิะนัน้
แลว Oedipus the king ของไซโฟคลีส กับ “ตํานานพระยากง-พระยาพาน” 
และ โรมิโอ-จูเลียต ของเช็ก สเปยร กับ “แผลเกา” ของ ไม เมืองเดิม คงตองมี
ใครลอกใครเปนแน แบบเรื่องที่เหมือนกันจึงสงผลใหเกิดการจัดหมวดหมู ดัชนี
อนุภาคของแบบเรื่องตาง ๆ บทความนี้จึงมีมุงหมายเพียงวิเคราะหใหเห็นบท
เรียนของมนุษยชาติ ผานนวนิยายช่ือดังสองเร่ือง วาคนเราน้ันมีสันดานอยาง
หนึ่งคือ ชอบทําผิดเรื่องเดิม ๆ ซํ้าซาก เราจึงกอดคอกันรวมตายเกิดวนเวียนใน
สงัสารวัฏนี ้มใิชแตเรือ่งเฉพาะตน เรือ่งของบานน้ีเมอืงน้ีกเ็ชนกนั เราวนกลับมา
ที่เดิมซํ้าแลวซํ้าเลา นั่นเองท่ีเปนประการหน่ึงของใจความสําคัญของนวนิยาย
สองเร่ืองที่จะกลาวถึงตอไปน้ี 



 154    วารสารฟาเหนือ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ความเหมอืนในความตางของนวนยิายช่ือยาว กบันวนยิายเรือ่งยาว และเร่ือง
เลาของสองตระกูล

คงไมเกินจริงไปนัก หากจะเรียก พุทธศักราชอัสดงกับทรงจําของทรง
จําของแมวกุหลาบดํา ในสมญา นวนิยายชื่อยาว ทั้งยังโดดเดนในแงของการ
ตัดคํา (ทรงจํา) นํามาซอนทับกันสองแหง ทําใหเพียงแคชื่อเร่ืองก็แฝงนัยใหผู
อานตองขบคดิกนัอยูนาน สวน หนึง่รอยปแหงความโดดเด่ียว ชือ่เรือ่งกส็ามารถ
สรางจนิตภาพใหแกผูอานเหน็ความยาวนานของชวงเวลา และการคาดคะเนจาก
จาํนวนหนาดวยน้ัน ยิง่เพ่ิมความรูสกึยาวนานมากข้ึนอกี ทัง้เวลาในตัวเร่ืองและ
เวลาที่ใชอาน แตเมื่ออานจบทั้งสองเรื่องแลวนั้น ผูอานกลับเขาใจความหมาย
ของชือ่เรือ่งไดอยางแจมชดั ทัง้ อสัดง ของตระกลูตัง้ทีค่ลอยลงตํา่เรือ่ย ๆ  กระทัง่
ลับหายจากขอบฟา ทรงจําของทรงจํา ที่ ดาว มีมันเลืองรางเพราะเธอไมเคยมี
สวนไดรับรูโดยตรง และ หนึ่งรอยป ที่ความจริงในตัวเร่ืองมากกวารอยปถวน 
แตจะสักก่ีรอยป ความโดดเดี่ยวก็ไมมีวันหางหายจากใจของผูคนในมาคอนโด
ได ความเหมือนความตางและบางสิ่งที่นวนิยายสองเรื่องนี้มีรวมกัน อาจคอย ๆ 
ปรากฏชัดนับจากน้ี
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ตารางท่ี 1 เปรยีบเทยีบความเหมอืนความตางในองคประกอบของพุทธศกัราช
อัสดงกับทรงจําของทรงจํา ของแมวกุหลาบดํา กับ หนึ่งรอยปแหงความโดด
เด่ียว

พุทธศักราชอัสดงกับทรงจําของทรงจํา
ของแมวกุหลาบดํา

 หนึ่งรอยปแหงความโดดเด่ียว

ตระกูลตั้ง 3 ชั่วอายุคน
   เมืองแปดริ้ว

ตระกูลบูเอนดิยา 7 ชั่วอายุคน
เมืองมาคอนโด

ปฏิวัติ 2475–WWII-กบฏแมนฮัตตัน-

6 ตุลา-Cold War

อาณานิคม-สงครามกลางเมือง-
ปฏิวัติกลวย

หองสายฝน หองแหงความโดดเดี่ยว

คําสาปตายดวยนํ้า คําสาปลูกมีหางเหมือนหมู

นวนยิายท้ังสองเร่ืองนี ้มจีดุรวมในประการแรกคือ เปนเร่ืองเลาของสอง
ตระกูล นับตั้งแตแรกเร่ิมไปจนถึงจุดสิ้นสุด โดย พุทธศักราชอัสดงกับทรงจํา
ของทรงจําของแมวกุหลาบดํา เปนเรื่องเลาของตระกูลตั้ง ที่มีตงชาวจีนโพน
ทะเลที่อพยพเขามาอยูในสยามชวยงานลุงที่เปนญาติหาง ๆ และไดรับกิจการ
รานขาวสารตอ สรางครอบครัว ผานวิกฤตการณวุนวายทั้งเรื่องเหนือธรรมชาติ 
สงคราม การเมือง และเศรษฐกิจ วนซํ้าหลายครั้งหลายหน กระทั่งตระกูลต้ังลม
สลาย  สวน หนึ่งรอยปแหงความโดดเดี่ยว เปนเรื่องของ ตระกูลบูเอนดิยา ที่
ตั้งรกรากสรางเมืองใหมขึ้นมา และสืบตอวงศวานกันไปหลายช่ัวอายุคน ผาน
เหตุการณตาง ๆ มากมาย ทั้งการริเริ่มตั้งรกรากจากสังคมบรรพกาล เรียนรูสิ่ง
แปลกใหมจากสังคมภายนอก พัฒนาเรื่อยมากระทั่งเปนสังคมเมือง ผาน
วิกฤตการณวุนวายทั้งเรื่องเหนือธรรมชาติ สงคราม การเมือง และเศรษฐกิจ วน
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ซํา้หลายครัง้หลายหน กระทัง่ตระกลูบูเอนดยิาและเมอืงมาคอนโดลมสลายหาย
ไปอยางไมมวีนัหวนกลบั นวนยิายทัง้สองเรือ่งจงึมคีวามคลายกนัในแงของ โครง
เรือ่ง ทีพ่ดูถงึเรือ่งราวของสองตระกลู นบัตัง้แตเริม่ตัง้รกรากกระทัง่ถงึจดุส้ินสดุ

การสืบวงศวานของตระกูลตั้ง และตระกูลบูเอนดิยา มีความแตกตาง
กันที่เห็นไดอยางชัดเจนคือ จํานวนชั้นชั่วอายุคน ที่ตระกูลบูเอนดิยาสืบตอกัน
มานานถึง 7 ชั่วอายุคน แตตระกูลตั้งนั้นสืบช่ัวอายุคนไดเพียง 3 รุนเทานั้น ก็มี
อนัตองสญูหายไป จงึสงผลใหรปูแบบของผังการสืบวงศวาน มคีวามแตกตางกนั
ที่จํานวนตัวละครในแตละรุน เมื่อสรางผังเปรียบเทียบกันแลว จะเห็นไดอยาง
ชัดเจนวา ถึงนวนิยายท้ังสองเรื่องจะใชชะตากรรมที่เกิดข้ึนกับตระกูล ตั้งแตรุน
แรกไปจนถงึจดุสิน้สดุ ในการเลาเรือ่งเหมอืนกนั แตโครงสรางของตระกลูทัง้สอง
นั้น มีความแตกตางกันอยางชัดเจน การสรางผังตัวละครเปนสวนสําคัญที่ทําให
เห็นวา ผูเขียนเรื่องทั้งสองนั้น ใชตัวละครเหลานี้แสดงพฤติกรรมความสัมพันธ
ในรูปแบบตาง ๆ  ทําใหเรื่องดําเนินไปไดอยางมีอรรถรสและหลากหลาย สราง
ความสมจริงผานการตัดสินใจของมนุษยเมื่อเผชิญชะตากรรม  ดังตอไปนี้

ตระกูลต้ัง ถึงจะมีเพียง 3 รุน แตความสลับซับซอนของความสัมพันธ 
ทีเ่กดิขึน้ในครอบครัวกม็มีาก เริม่ทีรุ่นกอตัง้อยาง ตง มภีรรยาสองคน จงึเกิดเปน
สองครอบครัว คือครอบครัวท่ีเมืองไทย และครอบครัวที่เมืองจีน ครอบครัวที่
เมืองไทย มี เสง่ียม เปนแมมีลูกหาคน คือ จงสวาง (ลูกเลี้ยง) จรุงสิน เจริดศรี 
จิตรไสว และจรัสแสง ดวยที่ จงสวาง เปนลูกเลี้ยงและเปนพี่คนโตของบาน จุด
นีจ้งึเปนปมปญหาอกีจดุหนึง่ของเรือ่งทีเ่ปนตนเคาทาํให  ตระกลูตัง้ดาํเนนิไปถงึ
จดุสิน้สดุ สวนครอบครัวท่ีเมอืงจนีทีม่แีมลกูอยาง ผิง่มุยกบั ฮง ถงึจะไมมบีทบาท
มากนัก ดวยเปนแตเพียงผูรักษาผลประโยชนของตระกูลตั้งบนแผนดินจีน แต
ชะตาชีวติของฮงซึง่ผานชวงปฏวิตัวิฒัธรรมจีนมาได เริม่ตามหาครอบครัวทีเ่มอืง
ไทย เขียนหนังสือถึงครอบครัวท่ีสูญหาย กระทั่ง ฮง ไดรับการเสนอชื่อเขาชิง
รางวัลโนเบล กส็ามารถเปล่ียนบรรยากาศเศราหมองในเร่ืองสดใสดวยความหวัง
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ได ทั้งยังตั้งช่ือลูกวา ตง เปนการตั้งตระกูลใหมในแผนดินแม ทั้ง ฮง ยังเปนตัว
ละครที่ผูเขียนใชแยมพราย ภาพบทสรุปของตระกูลต้ังเอาไวแตเนิ่น ๆ การตาม
หาครอบครัวที่สาบสูญ ในบทท่ี 12 ที่พํานักแหงจิตวิญญาณ

“และไมวาจะเพียรถามเอาจากใครในเมือง กไ็มมใีครรูเร่ืองเก่ียวกับบาน
หรอืผูเคยอาศยัท่ีนัน่หลงเหลอือยูอกีแลว.....ฮงตัง้ชือ่ลูกทีย่งัไมเกดิวาตง
ตามชื่อพอที่ไมเคยพบพาน แหละเชนนั้น ที่เขาเติมเต็มชองวางเวนใน
สาแหรกวงศตระกลูลงดวยตงอกีคนแทนทีต่งผูทิง้บาน สาบสญูหาย ไม
เหลือรองรอย ...ในดินแดนละอองเกสรไมสีเหลืองไกลโพน” (วีรพร 
นิติประภา, 2561 : 140-141)  

ความวุนวายของตระกลูตัง้ในรุนลกูนัน้ เกดิจากปมในใจของตวัละครที่
ผูเขียนไดปูพื้นใหเห็นผานพฤติกรรมในตัวบทแลวนั้น ปมลูกเลี้ยงของ จงสวาง 
และความขัดแยงกับ จิตรไสว ในประเด็นการแตงงานกับ ยี่สุน (คนรักของจง
สวาง) ทาํใหเกิดรอยราวภายในใจของพ่ีนอง ดวยนิสยัลกูแมของจติรไสวทีเ่อาแต
ใจตน และมักชอบแยงชิงของคนอื่น ดวยเปนลูกชายที่แทจริงเพียงคนเดียวของ
ตระกูล ประเด็นนี้ยังเปนรอยราวในใจของลูกสาวในบานอยาง จรุงสิน เจริดศรี 
และจรสัแสง ทีไ่มไดรบัความรกัดแูลเอาใจใสเทาจติรไสว ซึง่สุดทายนาํไปสูความ
สูญเสีย และจุดจบของตัวละคร อยางจรุงสินที่มีนิสัยวิตกกังวล เพราะเติบโตขึ้น
มาในยุคสมัยสงคราม และความวิตกกังวลหลังคลอดทําใหจุงนอยจึงหายลับไป
กับสายนํ้า 

“...ตลอดชัว่ชวีตินบัแตวนัท่ีปลอยจงุนอยจมหาย จรงุสนิไมเคยอนุญาต
ใหตัวเองมีความสุขอีกเลยแมแตวันเดียว และคงเปนปรปกษตอโลกทั้ง
ใบไปเงียบ ๆ  จวบจนถึงวันทีเ่ธอตายตอนอายุสามสิบหา ในสภาพโกงโคง 
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คะมาํลมหัวทิม่ในโอง ผลชนัสตูรระบุวาเปนลมจมนํา้เสยีชวีติ เนือ่งดวย
การทํางานผิดปรกติ...จากกดักินของมะเร็งท่ีขัว้หัวใจ...” (วรีพร นติปิรภา, 
2561 : 255)  

รุนหลานของตระกูลตั้งนั้น ในสวนของ ตง (ลูกชายฮง) และจุงนอยได
ถกูกลาวถงึในขางตนแลว จงึเหลอืเพยีงประเดน็ของระรนิทรและระพนิทร พีน่อง
ทีไ่มเก่ียวของทางสายเลือด ดวยระรินทรเกิดจากความสัมพนัธแบบลับๆ ของจง
สวางกับยี่สุนที่ไมเคยมีใครรู สวนระพินทรหนุมเขมนัยนตาเศรา เปนลูกท่ีเกิด
จากจรัสแสงกับนูรฮัมสรูล รักแรกรุนของจรัสแสงที่ถูกกีดกันเมื่อครั้งไปเรียนท่ี
ปนงั เพือ่เลีย่งความอบัอายจงึถูกยกใหเปนลกูของจติรไสวกบัยีสุ่น ทีต่องแตงงาน
กนัอยางเรงรบีเพือ่ปดบงั  ทัง้ระรนิทรและระพนิทรจงึเตบิโตขึน้มาในนามของพี่
นองทองเดียวกัน ความสัมพนัธของตระกูลตัง้จงึวุนวายยุงเหยิง เมือ่ทัง้คูมสีมัพนัธ
ที่ลึกซึ้งเกินกวาพี่นองระรินทรจึงไดอุมทองดาว แตเปนชะตากรรมของตระกูล
ตั้งที่จะตองสูญหายไป ดาวจึงไมมีโอกาสลืมตาขึ้นมาดูโลก เขาจึงมีสถานะอยู
ระหวางคนท่ียังไมเกิดกับคนท่ีตายไปแลว แตมีสวนสําคัญคือเปนผูดําเนินเร่ือง
ราวผานทรงจําทีย่ายศรีเปนผูเลา เรื่องราวจึงแหวงวิ่นไมสมบูรณเพราะเปนทรง
จําของทรงจําอีกช้ันหนึ่ง

“แลวดาวก็เขาใจ วาทาํไมทรงจําของเขาถึงแตกราวแหวงวิน่...นอกจาก
ความวางเปลา เพราะเขาไมไดเปนใครหรืออะไรทั้งส้ิน ...” (วีรพร นิติ
ประภา, 2561:419)

เมื่อเปรียบเทียบผังวงศวานของทั้งสองตระกลู ความแตกตางก็ปรากฏ
ขึ้นอยางชัดเจน เพราะถึงจะใชเรื่องราวของตระกูลเปนโครงเร่ืองหลัก แต
พุทธศักราชอัสดงกับทรงจําของทรงจําของแมวกุหลาบดํา เนนแสดงชะตา
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กรรมของตระกลูตัง้ท่ีเกดิข้ึนรอบเดยีวในชัน้นัน้ แตเมือ่พจิารณาหนึง่รอยปแหง
ความโดดเด่ียว จะมีแบบแผนท่ีตายตัวมากกวาเมื่อนับตั้งแตรุนลูก คือเปนชาย 
2 คน หญิง 1 คน มีลักษณะนิสัยคลายกันเปนตัวแบบ มักกระทําผิดคลาย ๆ  กัน 
เพื่อแสดงใหเห็นการดําเนินไปแบบเปนวงรอบ และเม่ือรุนใดขาดสมาชิกที่เปน
เพศหญิง เพศชายท้ังสองมักตองการมีความสัมพันธทางเพศกับปาหรือนาของ
ตน เพื่อใหเปนไปตามที่ผูเขียนไดวางเงื่อนไขของคําสาป กระทั่งถึงรุนสุดทายจึง
เกดิเหตกุารณทีว่าขึน้จรงิ ประเดน็นีพ้ทุธศกัราชอสัดงกบัทรงจาํของทรงจาํของ
แมวกุหลาบดํา คลายมีการยั่วลอ ในกรณีของระรนิทรกับระพินทร ดวยสถานะ
ที่ถูกกําหนดใหทั้งคูเปนพี่นองกัน แตความเปนจริงที่ปรากฏในเร่ือง ทั้งคูไมมี
ความสมัพนัธกนัทางสายเลอืดเลย เพือ่ความงายแกการเขาใจใชการเปรยีบเทยีบ
จากแผนผังของทั้งสองตระกูล

 

 --------------------------------------   -----------–--------------------  

  ---                    ---    ---  

    ---------  

ดาว (อยูระหวางคนที่ยังไมเกิดกับคนที่ตายไปแลว)
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แผนผังตระกูลบูเอนดิยา
โฆเซ อารคาดิโอ บูเอนดิยา

 
 

                                         
               

   

                               
                                       

                  
 

                                         
                       
 

                                             
                 

                                                                                                     
                                                                                                                                
                                                     

ฉากหลังที่เปนที่ตั้งหลักของทั้งสองตระกูล แมจะอยูในบริบทผูอพยพ
เหมอืนกัน แตมคีวามแตกตางกนัในแงความสาํคญักบัตวัเรือ่งอยางมาก ตระกูลต้ัง 
อพยพเขาไปในเมืองแปดริ้ว หลังจากสงครามโลกครั้งท่ีสองสงบลง โดยเขาไป
อยูในบานและที่ดินเดิมของคหบดีเกา ตัวเมืองแปดริ้วเปนแตเพียงฉากหลัง ที่
สอดคลองกับความสมจริงดานภูมศิาสตร และในแงสงัคมศาสตรทีม่ชีาวไทยเช้ือ
สายจีน อาศัยตั้งรกรากอยูเปนจํานวนมาก ตางจากเมือง มาคอนโด ของ ตระกู
ลบูเอนดิยา ที่การเขามากอตั้งหมูบานกอนนั้น เปนการหนีการรังควานของ
วิญญาณเพ่ือนที่ โฆเซ อารคาดิโอ บูเอนดิยา ฆาตาย มาคอนโดจึงเกิดข้ึนและ
พฒันาไปพรอม ๆ  กบัสมาชิกในตระกูลจากรุนสูรุน จากจุดเร่ิมตนทีเ่ปนสงัคมยุค
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บรรพกาล หักรางถางพงกอตั้งรกราก เปนสังคมการเกษตรกรรม ผาน
สงครามกลางเมือง เขาสูยุคเกษตรอุตสาหกรรม และถูกควบคุมโดยประเทศ
ทุนนิยม โดยมีรถไฟที่เขามาเปนจุดเช่ือมตอกับโลกภายนอก การเรียกรองของ
ภาคประชาชนท่ีสุดทายนําไปสูการสังหารหมู กระทั่งการลมสลายของตระกูลบู
เอนดยิาและเมอืงมาคอนโด หนึง่รอยปแหงความโดดเด่ียว จงึเปนการบอกเลา 
เร่ืองราวของตระกลูบเูอนดยิาและเมอืงมาคอนโด ทีม่พีฒันาการและชะตากรรม
รวมกัน ภาพเหตุการณตาง ๆ  จงึมีเมืองมาคอนโดเปนองคประกอบหลักดวย แต
สาํหรบัพทุธศกัราชอสัดงกบัทรงจาํของทรงจาํของแมวกหุลาบดาํ เมอืงแปดร้ิว
หลงัจากการลมสลายของตระกลูตัง้ ตวัเมอืงกไ็มไดรบัผลกระทบแตอยางใด ดวย
ตวัเรือ่งตองการนาํเสนอชะตากรรมของตระกตูต้ังเปนหลกั จงึเปนขอแตกตางที่
ชัดเจนในประเด็นนี้

จดุเดนสาํคญัท่ีนาสนใจของนวนยิายทัง้สองเรือ่งคอื การเลาเรือ่งควบคู
ไปกับชวงเวลาที่มีเหตุการณสําคัญเกิดขึ้นในประวัติศาสตร ทั้งที่มีตัวละคร
เขาไปเก่ียวของ การถูกกลาวถึง และการคาดคะเนจากชวงเวลาท่ีใกลเคียง
สัมพันธกัน ประเด็นนี้เปนอีกจุดเดนของวรรณกรรมในแนวสัจนิยมมหัศจรรย ที่
แสดงภาพของโลกความจริงและโลกความเชื่อใหดําเนินไปพรอม ๆ กัน การเลา
ดวยนํ้าเสียงที่ฟุงฝนกระทั่งกลายเปนภาพที่เลือนราง เมื่อเปนเหตุการณที่เกี่ยว
ของกับประวัติศาสตร และการเลาเร่ืองดวยนํ้าเสียงท่ีจริงจังนาเช่ือถือเม่ือเปน
เรือ่งเหนอืธรรมชาตนิัน้ เปนนยัท่ีแสดงออกมาวา เรือ่งราวทีไ่ดรบัฟงท้ังท่ีนาเชือ่
ถอืและเรือ่งทีเ่กนิจรงิ อาจไมแตกตางกนัเลยกเ็ปนได ดวยเราตางเปนผูทีร่บัสาร
ในช้ันถัดมาเทานั้น ระหวางทางอาจมีการบิดเบือนหรือสรางชุดขอมูลใหม เพื่อ
ผลประโยชนของผูกระทําน่ีเอง คือสิ่งที่สัจนิยมมหัศจรรยพยายามสื่อสารกับ
ผูอาน ดวยตัวละครที่เปนคนกลุมนอย ซึ่งไดรับรูและแสดงภาพในอีกแงมุมของ
ประวตัศิาสตร เปนการขยายพืน้ทีข่องการรบัรูผานเรือ่งเลาทีแ่ตกตางไปจากเดมิ 
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หรอืเปนการเพ่ิมรายละเอียดท่ีประวัตศิาสตรกระแสหลักไมเคยกลาวถึง เปนการ
เสนอมมุมองใหมใหกบัผูอานเพือ่ขยายโลกแหงการรบัรู ซึง่นวนยิายท้ังสองเรือ่ง
ใชกลวิธนีีเ้องสรางมนตรเสนหใหกบัตวัเร่ือง และมีบางจุดทีท่าํไดดเีชนกนัท้ังสอง
เรื่องจึงจะยกตัวอยางใหไดเห็นดังตอไปน้ี

พทุธศกัราชอสัดงกบัทรงจาํของทรงจาํของแมวกหุลาบดาํ ตวับทเอง
เริ่มตนใกลเคียงกับการปฏิวัติ 2475 ไลมายัง สงครามโลกครั้งที่สอง กบฏแมน
ฮัตตัน เหตุการณ 6 ตุลา 2519 ถึงหลังการสิ้นสุดของสงครามเย็น สังเกตไดจาก
ลุงที่เปนจีนโพนทะเลเขามาในราวตอนกลางรัชกาลที่ 6 คือประมาณป พ.ศ. 
2460-2461 และเมื่อลุงอายุใกล 50 ปไดรับตงในวัย 15 ป เขามาทํางานในราน
ขาวสารนั้น เมื่อตงอายุ 22 ป ลุงจึงหาคูใหคือเสงี่ยม เมื่อคาดคะเนแลว ลุงในวัย
หนุม (20-30ป) เขามาสยามราว พ.ศ. 2460 ตงในวัย 15 ป นาจะเขามาในสยาม
ราว พ.ศ. 2470-2475 และจากตัวบทก็มีขอสนับสนุนใหเชื่อไดวาเปนเชนนั้น

“ตาทวดตงก็อายุแคสิบหา...เขามาทํางานที่รานขายขาวสารของลุง...
หนมีาตัง้ตวัเอาใหมในพระนครราวตอนกลางรชักาลทีห่ก...มาจนอายสุี่
สิบกวาจวนจะหาสิบก็เกิดใหนึกเสียดายกิจการ...จึงเขียนจดหมายไป
บอกพอของตาทวดตง...จนตาทวดตงอายุไดยี่สิบสองลุงก็ไปวาแมสื่อ
ใหหาเมียให” (วีรพร นิติประภา, 2561 :21-22 )  

“หลายตอหลายปนบัแตวนัท่ียายทวดเสง่ียมเอาจงสวางนอยมาน่ังหนา
บานเพ่ือใหแมแทๆ ของเขาไดมองเห็นอยางเต็มตาเปนคร้ังสุดทาย 
ครอบครัวก็ผานเขาสูหวงเวลาเต็มไปดวยเหตุการณ โลกเอาแตกลับ
ตาลปตรพลิกผัน...ซํ้าแลวซํ้าอีก...การเปล่ียนแปลงการปกครองอภิ
วฒันสยามทีท่าํใหชาวจนีโพนทะเลตองหวาดวติกลกึๆ ในใจอกีมาหลาย
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ป จักรวรรดิญี่ปุนและการแผขยายอํานาจของลัทธิฟาสซิสมในเอเชีย
บูรพา สงคราม รัฐนิยม มาลานําไทย นํ้าทวมครั้งใหญหลายครา โรค
ระบาดหลายหน จนมาถึงการอพยพครอบครัวหนีลูกระเบิด...ใส
พระนครออกพเนจรไปในลําน้ํา กบฏรัฐประหารนับครั้งไมถวน การลอบ
ปลงพระชนมรชักาลทีแ่ปดทีม่ดืมนไปชัว่กาลจกัรวาล...แลวพลกิผนัเพลีย่ง
พลํ้ากลับไปกลับมาอีกหลายตลบ”   (วีรพร นิติประภา, 2561:29-30)  

 หลงัจากสิน้สดุสงครามโลกคร้ังท่ีสอง ครอบครวัตัง้ไดตัง้รกรากทีแ่ปดริว้ 
เหตุการณที่ทําใหตระกูลตั้งเขาไปเกี่ยวของกับเหตุการณบานเมืองอยาง กบฏ
แมนฮตัตนั คอืจติรไสวทีเ่ปนทหารเรอืถกูหลอกลอใหเปนคนสงสารกาํหนดการ
กอกบฏ และจงสวางทีท่าํเพือ่แมจาํตองฝาหากระสนุ เพือ่เขาไปตามหานองชาย 
ณ สมรภูมิกลางเมือง ซึ่งชวงนี้เองที่ใหความรูสึกวาในเหตุการณจริงกลายเปน
ความฟุงฝน เหมือนในหนึ่งรอยปแหงความโดดเดี่ยว ที่โฆเซ อารคาดิโอ เชกุน
โด เผชิญเหตุการณสังหารหมูผูชุมนุมคนงานโรงงานกลวย 

“ทนัใดเขาก็เหน็เดก็ผูหญงิคนหน่ึง สลวัรางก่ึงวิง่กึง่เดนิตรงมา มลีกูแมว
อยูในออมกอด พอไดยินเสียงฟววิ่งเฉียดกกหูไปในอากาศกับเห็นเงา
สะทอนวาบวิบสเีงินจาง เขาก็หลับตาแนน แหกปากรองล่ันไมเปนภาษา 
ลมืตารองล่ันอกีคร้ังกเ็ห็นเด็กผูหญงิทรุดนัง่อยูกบัโคนตนไม...กบัลูกแมว
เปอนเลอืดยังอยูในมอืท่ีตกวางขางตวั ...จงสวางถึงสําเหนยีกวาหดูบัไป
แลว แลวจงึโถมคว่ํา งนุงงราวกับวบูหลนลงในฝนรายของคนไมรูจกักนั...”
 (วีรพร นิติประภา, 2561: 200-201)  
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“เสยีงอึงอลของความโกลาหลระเบิดข้ึนกลางฝูงชนอยางรุนแรง ทีโ่ฆเซ 
อารคาดิโอ เชกุนโดเกือบจะอุมเด็กคนนั้นขึ้นมาไมทัน...ขณะที่แถวปน
กลเริ่มระดมยิง...ขณะที่เขาลมลงหนาอาบเลือดกอนท่ีกองทหารมหึมา
จะเขามากวาดลางพืน้ทีอ่นัวางเปลา...เมือ่โฆเซ อารคาดิโอ เชกนุโดฟน
คนืสตขิึน้มานัน้เขากําลงันอนหงายหนาอยูในความมืด เขารูสกึวากาํลงั
อยูบนรถไฟที่แลนไปเงียบ ๆ อยางไมมีที่สิ้นสุด...เขาพบวาตนเองกําลัง
นอนติดกบัคนตาย...โฆเซ อารคาดโิอ เชกนุโดพยายามหนีไปจากฝนราย
นี้” (กาเบรียล การเซีย มารเกซ, 2557 : 480-482)

เหตุการณ 6 ตลุาคม 2519 ประวัตศิาสตรทีเ่ก่ียวของกับตวัเร่ืองคือการ
ตายของระพินทรโดยตรง สวนการจบลงของสงครามเย็น เปนเหตุที่สงผลให
จอหนสามีชาวตางชาติของจรัสแสงเปนผูปดฉากตระกูลต้ัง

“ระพนิทรพุงหลาวลงในเจาพระยา แทรกตวัลงในเงียบงนัดาํดิง่สูนิง่สงัด
เบื้องลาง...เขาพนจากรั้วธรรมศาสตรและปลอดภัยแลว...ไมเหมืองจง
สวาง จุงนอย...เขาถูกพบ หลายปตอมาตรงรอยตอเลือนรางระหวาง
ทะเลกบัแมนํา้ ในโครงรางขาวสะอาน ยงัไมโตเตม็วยั...ยงัคงมกีลองตัว
โปรดคลองอยูกับคอ” (วีรพร นิติประภา, 2557: 413-414)  

“เมือ่จอหนจไีอหนุมเพ่ิงปลดประจําการ...วาเขาอยากลืมทกุอยางท่ีเกิด
ขึ้นในสงครามเวียดนาม และขอจรัสแสงแตงงาน .. .ยังไม ทัน
ตะเกียกตะกายลุกยืนขึ้นจากนํ้าไดก็เห็นหนาจอหนลอยหางไปแค
เอือ้ม...จากน้ันมอืเคยฆาคนมานับไมถวนแลวนัน้กจ็บักาํรอบคอจรัสแสง 
บีบแนนและกดลงอยางแรง เธอจมลงใตนํ้าโคลนขุนคลั่ก และด้ิน และ
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กรีดรอง...แตแคไมกี่นาทีสั้นๆ ก็พายแพแกความงวงงุน” (วีรพร นิติ
ประภา, 2561: 402-419)  

ภายใน หองแหงสายฝน และ หองแหงความเดียวดาย ตางเปนสถาน
ที่สําคัญของนวนิยายท้ังสองเร่ือง ที่ถูกผูเขียนเก็บซอนความลับที่จะคลายปม
ปญหาและขอสงสัยตาง ๆ  หองแหงสายฝนในเร่ืองพทุธศกัราชอสัดงกบัทรงจาํ
ของทรงจําของแมวกุหลาบดํา นั้น เปนสถานท่ีที่ดาวปลดเปลื้องสิ่งที่คางคา
ภายในใจ และพยายามปะติดปะตอทรงจําตาง ๆ ที่ไดรับจากยายศรี กระทั่ง
สุดทายความแหวงวิ่นเหลานั้นก็รวมกันเปนรูปราง ทําใหดาวและผูอานคนพบ
ความจริงที่เฝาตามหา ซึ่งคลายกันกับในหองแหงความเดียวดาย ในเรื่องหนึ่ง
รอยปแหงความโดดเดี่ยว ความลับเกี่ยวกับคําทํานายบนแผนหนังที่ เมลกียา
เดส มอบใหตระกูลบูเอนดิยาก็ถูกเปดเผย และนําไปสูจุดส้ินสุดของตระกูล จุด
รวมกันของหองทัง้สองอกีประการหนึง่กค็อื บรรยากาศทีเ่ยอืกเยน็ทมึเทาคลาย
กับอยูในโลกพิศวง ที่แมแตกลิ่นอับภายในหองยังแฝงไปดวยความลึกลับชวน
สงสัย แตขอแตกตางของหองท้ังสองก็มีเชนกัน กลาวคือ หองแหงสายฝนนั้น
เปนที่แหงการทับซอนของมิติ มีแตจิตวิญญาณที่อยูภายในน้ัน สวนหองแหง
ความเดียวดายเปนท่ีที่คนจริง ๆ เขาไปอาศัยอยู ซอนเรนตัวเองออกจากโลก
ภายนอก และหมกมุนทําบางสิ่งอยาง ทั้ง โฆเซ อารคาดิโอ บูเอนดิยา ที่ทําการ
ทดลองประหลาด พนัเอกออเรลิยาโน บเูอนติยา ผูพายแพจากสงครามประชาชน 
ทีเ่ฝาปลอบโยนตวัเองดวยการทาํปลาทองนอย และ ออเรลยิาโน ทีเ่พยีรพยายาม
ถอดคําทํานายในแผนหนังจนสําเร็จ และนั่นเองท่ีนํามาซึ่งจุดจบของเรื่องราว

“ไมแตแคความคิดแมวกุหลาบดําเทานัน้ ดาวยังไดยนิเสียงของหองแหง
สายฝนดวย...ดาวก็ยังไมคอยเชื่อวาสิ่งที่เห็นในกระจกคือผี...แตที่เขา
ชอบที่สุดในหองนั้นก็คือทรงจําของยายศรีจะแจมกระจาง...เมื่อเรียง
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ลาํดบัเวลาทีถ่กูเลาสลบัสบัสนยากจะจบัตนชนปลาย...แลวดาวกเ็ขาใจ 
วาทําไมทรงจําของเขาถึงแตกราวแหวงว่ิน...นอกจากความวางเปลา 
เพราะเขาไมไดเปนใครหรืออะไรท้ังสิ้น ... แตมันไมสําคัญหรอก ... ถึง
อยางไรเขาก็ไมมีทางบอกไดวาฝงไหนของกระจกคือความจริง หรือวา
มันมีความจริงอยูหรือไม” (วีรพร นิติประภา, 2561: 153,387,419)

คําสาปท่ีตองตายดวยนํ้า ของตระกูลตั้ง เหมือนวามีผลกับทุกคนที่ถูก
นับเปนเครือญาติอยูในสกุลนี้ เพราะแมแตจงสวางกับยี่สุนเอง ที่ไมมีความ
สัมพันธทางสายเลือดเลย ยังตองตกตายไปดวยนํ้าเชนเดียวกันกับคนตระกูลต้ัง
ทุกคน ตนกําเนิดของคําสาปดูจะไมคอยแนชัด ทราบแตเพยีงวาตนตระกูลต้ังท่ี
เปนกวีนาจะมีสืบตอมากอนแลว แตบทสรุปคือทุกคนในตระกูลตั้งตายดวยนํ้า
ทัง้หมด  แตมขีอแตกตางอยางมากกับ คาํสาปลกูมหีางเปนหม ูจะทําใหตระกูล
ลมสลาย อันเน่ืองมาจากการมีเพศสัมพันธกันเองของคนภายในสายเลือด ดวย
คําสาปนี้ของตระกูลบูเอนดิยาจะเปน วงรอบใหญ เกิดขึ้นแคเพียงครั้งเดียว
เทานัน้ แลวพรากทุกสิง่อยางใหดบัสญูไป และเปนสิง่ทีถ่กูทาํนายไวกอนแลว แต
คาํสาปตระกลูตัง้จะยงัคงอยูตอไป ตราบเทาท่ียงัมผีูสบืทอดวงศวานของตระกลู
นี้ นํ้าจะยังกลืนกินชีวิตของพวกเขา

“เขาเพิง่จะรูเดีย๋วนัน้เองวาอมารนัตา อรูซลูามใิชพีห่ากเปนนาสาวของ
เขา ... เพียงเพื่อใหเธอและเขาแสวงหากันและกัน ผานทางเขาวงกต
แหงสายเลือดท่ีซับซอนท่ีสุด จนกระทั่งทั้งคูใหกําเนิดสัตวแหงตํานาน 
ที่นํามาซึ่งอวสานของตระกูล” (กาเบรียล การเซีย มารเกซ, 2557 : 
641)  
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การเปดเร่ือง จุดแตกหัก และการคลายปมท่ีจุดจบ

สิ่งที่เปนจุดเดนของนวนิยายท้ังสองเร่ืองคือ การเปดเร่ือง จุดแตกหัก 
และการคลายปมท่ีจุดจบ ซึ่งท้ังสองเร่ืองมีความโดดเดนนาสนใจชวนใหผูอาน
ติดตาม ในการเปดเรื่องนั้นตางนําความซับซอนทางดานเวลาและเหตุการณเขา
มาใช โดยหนึง่รอยปแหงความเด่ียว เปดเรือ่งดวยการเลาถงึเหตกุารณในอนาคต 
ทีซ่ึง่ตัวละครหวนระลึกถึงประสบการณเม่ือคร้ังยงัเปนเด็ก ซึง่เปนภาคอดีต แลว
เรือ่งราวก็เริม่เลาจากจุดนัน้ จะเห็นไดวาเปนกลวิธกีารเลาทีม่ชีัน้เชิงอยางย่ิง ใน
การเรียบเรียงระบบความคิดถอยคําและเหตุการณ ทําใหภาคอดีตปจจุบันและ
อนาคตรวมกนัเปนเสนเวลาเดยีวท่ีบดิเบ้ียวและวนกลบัไปมาคลายกบัไรทีส่ิน้สดุ 

“อีกหลายปตอมา เมื่อเขายืนอยูหนาแถวทหารผูทําหนาที่ประหาร
ชวีติ... พนัเอกออเรลิยาโน...หวนรําลกึ ไปถึงบายวันหน่ึงเม่ือนานมาแลว
ที่พอพาเขาไปดูนํ้าแข็งท่ีเพิ่งคนพบ”(กาเบรียล การเซีย มารเกซ, 
2557:21)

สวนพุทธศักราชอัสดงกับทรงจําของทรงจําของแมวกุหลาบดํา ก็ใช
วิธีการเปดเรื่องคลายกับผูอานตองอุมระเบิดเวลาของความสงสัยเอาไว ยิ่งเวลา
ดําเนินไปเร่ือย ๆ ดวยการอาน ก็ยิ่งจดจอและสงสัย เมื่อถึงจุดสิ้นสุดและมัน
ระเบิดออก เขาก็ทําไดเพียงพลิกกลับมาท่ีจุดเร่ิมตนแลวรอง ออ! อยางเชนตัว
ละคร ดาว ที่ไมมีความแนชัดอะไรเลยแมแตเพศ (ใชสรรพนามวา เขา) และหลาย ๆ  
อยางผูเขียนบอกเปนนัยใหทราบไวแลวตลอดทั้งเรื่อง 

“วันละสองครั้ง ตอนสายกับบายแก รถไฟจะแลนผาน ทันใดบานที่นิ่ง
งันกับมืดทึมตลอดเวลานั้นก็จะฟนต่ืน อึกทึกครึกโครมดวยชีวิตชีวา” 
(วีรพร นิติประภา, 2561: 11)  
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นี่คือเปนเสนหของงานเขียนแนวสัจนิยมมหัศจรรย ที่เปนความก้ํากึ่ง
ระหวางโลกความจริงและความเหนือจริง ซึ่งเราไมอาจแยกไดอยางชัดเจน วา
ดานใดมากหรือนอยกวาเทาใดกันแน สิ่งเหนือธรรมชาติตาง ๆ ในเรื่องทั้งสอง
ผสมปนเปอยูกบัประวตัศิาสตร แตกไ็มสามารถเรยีกไดอยางเตม็ปากวาเปนเรีอ่ง
จริง กึง่วาจะใชกึง่วาจะไมใช ดงัในหนึง่รอยปแหงความโดดเด่ียว ทีก่ลาวถงึชวง
เวลาในการเลาเรื่องคาบเกี่ยวกับประวัติศาสตรโคลอมเบีย ตั้งแตการตกเปน
อาณานิคม การปฏิวัติปลดแอกสงครามกลางเมือง และการปฏิวัติกลวยที่มีการ
สงัหารหมูผูใชแรงงาน พทุธศักราชอัสดงกับทรงจําของทรงจําของแมวกุหลาบ
ดาํ ในตวับทก็เริม่ตนดวยเหตกุารณกอนการปฏิวตั ิ2475 สงครามโลกคร้ังท่ีสอง 
กบฏแมนฮตัตนั เหตกุารณ 6 ตลุา 2519 ถงึหลงัการสิน้สดุของสงครามเยน็ และ
มีบางชวงที่คาบเกี่ยวกับประวัติศาสตรจีน ยุคสงครามโลกครั้งที่สองและการ
ปฏวิตัวิฒันธรรม ซึง่ตวัละครหลกัของทัง้สองเรือ่งไดเขาไปเกีย่วของกบัเหตกุารณ
เหลานั้น แตเมื่อถึงบทท่ีจริงจังเชนนี้ ภาพการบรรยายกลับเลือนรางเหมือนอยู
ในโลกของความฟุงฝน ผดิกับเม่ือเปนเหตุการณเหนือจริงทุกอยางถูกเลาดวยน้ํา
เสียงท่ีจริงจังแข็งขัน ทั้งหมดสงเร่ืองไปยังจุดหักเหใหดิ่งลงสุดสูบทสรุปที่ถูกกํา
หมดไวแลวแตตน ทั้งการอยูบนขบวนรถไฟท่ีบรรทุกศพ (หรือกลวยกันแน) ฝน
ตกอันยาวนาน และจงสวางที่ทําลายทุกอยางของตระกูลลงกับมือ จุดหักเหดัง
กลาวน้ีทาํใหทกุ ๆ  อยางของท้ังสองเร่ืองคอย ๆ  เขาสูอสัดงและการคลายปมของ
เรื่องราว ทั้ง หน่ึงรอยปแหงความโดดเดี่ยว ที่ออเรลิยาโน รุนที่ 6 สามารถถอด
คําทํานายในแผนหนัง ซึ่งกลายเปนจุดสิ้นสุดของตระกูลบูเอนดิยาและเมืองมา
คอนโด ดวยคําสาปการสืบสายเลือดกันเองของคนในตระกูล ในขณะท่ี 
พทุธศักราชอัสดงกับทรงจําของทรงจําของแมวกุหลาบดํา เร่ืองเลาของตระกลู
ตั้งและตัวผูเลาที่แสนจะคลุมเครือ และถูกทําใหกระจางชัดในตอนทาย ทั้งนี้
เพราะเรื่องเลาทั้งหมดเปนเพียงเสียงแหงทรงจําของเหลาวิญญาณท่ียังติดคาง
อยูในบานตระกูลตั้ง ซึ่ง ดาว ผูซึ่งอยูระหวางคนที่ยังไมเกิดกับคนที่ตายไปแลว 
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วญิญาณเดก็ทีย่งัไมไดรบัสทิธิใ์หลมืตาขึน้มาดโูลก เปนแตเพยีงผูรบัทรงจาํของผู
อืน่ ทรงจําของเร่ืองพทุธศกัราชอสัดงกบัทรงจาํของทรงจาํของแมวกหุลาบดาํ 
จึงแหวงวิ่น และทายที่สุดคําสาปของตระกูลตั้งที่ทุกคนตองตายดวยนํ้าก็ไดรับ
การพิสูจนวาเปนความจริง 

“เขาเพิง่จะรูเดีย๋วนัน้เองวาอมารนัตา อรูซลูามใิชพีห่ากเปนนาสาวของ
เขา ... เพียงเพื่อใหเธอและเขาแสวงหากันและกัน ผานทางเขาวงกต
แหงสายเลือดท่ีซับซอนท่ีสุด จนกระทั่งทั้งคูใหกําเนิดสัตวแหงตํานาน 
ที่นํามาซึ่งอวสานของตระกูล ... แตกอนจะไปถึงบรรทัดสุดทาย เขาก็
เขาใจไดแลววาตัวเองจะไมมีวันไดออกไปจากหองน้ีอีก เพราะมันถูก
เห็นมาแลวลวงหนาวา เมืองแหงกระจก (หรือภาพลวงตา) จะถูก
กวาดลางไปดวยลม และจะหายไปจากความทรงจําของมนุษยทันทีที่
ออเรลิยาโน ... ถอดความจากแผนหนังสําเรจ็” (กาเบรยีล การเซีย มาร
เกซ, 2557 : 641-642)  

“แลวดาวก็เขาใจ วาทําไมทรงจําของเขาถึงแตกราวแหวงวิ่น...
นอกจากความวางเปลา เพราะเขาไมไดเปนใครหรืออะไรทั้งส้ิน ... แต
มันไมสําคัญหรอก ... ถึงอยางไรเขาก็ไมมีทางบอกไดวาฝงไหนของ
กระจกคือความจริง หรือวามันมีความจริงอยูหรือไม ... แมวท่ีมีลาย
เหมือนดอกกหุลาบสดีาํกบัดวงตาของพรายนํา้ ซึง่นัง่อาํพรางเงยีบเชยีบ
อยูกลางแองเงาสีเถาถาน และเฝาดูการมาถึงของพายุ ที่คอย ๆ พัดพา
ละอองเรณูสีเหลืองอางวางฟุงปลิวขามฟาสีเทาเขามา กลบฝง ทับถม 
จนจะจมหายสิ้น...ทุกสิ่ง” (วีรพร นิติประภา, 2561:419-421)
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การปดเรื่องของนวนิยายท้ังสองเรื่องงดงาม และแสดงใหเห็นถึงความ
สิ้นสูญของการมีอยู ที่ชี้ประเด็นไปในทิศทางเดียวกันคือ เกิดข้ึนแลว หรือ ตอง
เกิดขึน้อยางแนนอน ดงันัน้เรือ่งราวทีถ่กูเลาในมมุมองของการสบืทอดในตระกลู 
จากคนรุนหน่ึงไปสูคนอีกรุนหนึ่ง ในแงของความสัมพันธของมนุษย ที่เคียงคูไป
พรอมกับสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมของยุคสมัยนั้น จึงเปนตัวแบบของพฤติกรรม และ
เรื่องการตัดสินใจของผูคนแหงยุคสมัย ที่ผูอานจะไดศึกษาเรียนรู รวมไปถึงมุม
มองการรบัรูตอเหตกุารณทีเ่กดิขึน้ ในจดุนีน้วนยิายทัง้สองเรือ่งทาํหนาทีไ่ดอยาง
สมบูรณแลว เพราะการรับรูตอเหตุการณที่เกิดขึ้นอาจเปนความเวาแหวง และ
ความคลาดเคล่ือนของเรื่องราวที่ถูกเลาสืบตอกันมา 

การเคลื่อนยายถิ่นฐานของจิตวิญญาณ

มนุษยเปนนักเดินทางมาแตยุคอดีตกาล กระทั่งเรารูจักการเพาะปลูก

เลี้ยงสัตวจึงตั้งชุมชนเปนหลักแหลง สรางวัฒนธรรมตาง ๆ ขึ้นมากมาย แตกับ

บางคนบางกลุมหรืออาจจะเทียบเปนสดัสวนท่ีมากกวาทีค่ดิกย็งัเคลือ่นทีอ่ยูเสมอ 

การโยกยายเปนไปเพ่ือการตามหาและคนพบส่ิงท่ีดีกวา หรือการพยายามหนี

จากบางส่ิงอยาง หรืออาจเปนไดทั้งสองทาง ซึ่งในเร่ืองทั้งสองน้ีจุดเริ่มตนของ

เรื่องราวก็เปนเรื่องของผูอพยพที่รอนเรเพื่อหนีและตามหาบางสิ่ง ตระกูลบูเอน

ดยิา หนกีารรังควานของวิญญาณเพ่ือนทีโ่ฆเซ อารคาดิโอ ไดสงัหาร และคาํสาป

ของการเสพสมในสายญาติใกลชิด ตระกูลต้ังเกิดขึ้นโดยตง ที่หนีความอํามหิต

ของสงครามและความแรนแคน ขามโพนทะเลจากจีนมาสยามโดยมีคําสาปที่

ตองตายดวยนํ้าติดตัวมา จุดจบของท้ังสองตระกูลลงเอยท่ีการสูญหายแบบ

เดียวกัน แต ตง นั้นหวังที่จะกลับแผนดินแมเสมอ เขาพยายามสรางแนวทางตาง ๆ  

แตทุกอยางก็ไมเปนใจ ทิ้งไวเพียงผิงมุยเมียสาวกับ ฮง ทายาทสืบสกุลที่ไมเคยรู
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วามตีวัตน การอพยพของท้ังสองตระกูลมายังพืน้ทีใ่หมทัง้มาคอนโดและแปดร้ิว 

จงึเปนการสรางความเปนอตัลกัษณของทัง้สองครอบครวั แตในประเดน็นีม้รีาย

ละเอียดปลีกยอยท่ีวามาคอนโดเร่ิมตัง้รกรากจากชุมชนเล็ก ๆ  กระท่ังพฒันาการ

เจ็ดชั่วอายุคนจนรุงเรืองถึงขีดสุดกระทั่งลมสลาย แตบานตระกูลตั้งนั้นออกไป

ในแนวทางความเปนปจเจกมากกวา คือเปนเรื่องภายในครอบครัวเปนหลัก 

เกี่ยวของกับสังคมโครงสรางขนาดใหญนอย ลําดับชั้นก็เพียงสามชั่วอายุคน

เทานั้น ประเด็นนี้คือจุดแตกตางของสองเรื่องอยางชัดเจน โดยประเด็นดังกลาว 

จะมคีวามสอดคลองกบัความคิดเรือ่งการต้ังถิน่ฐานของชาวจีนโพนทะเลในสยาม 

ที่ขอเขียนของ G. William Skinner (Chinese Society in Thailand) ไดแสดง

ความเห็นวา การกลืนกลายของคนจีนในสยามเปนสิ่งที่ชี้วา ภายในสี่ชั่วอายุคน 

คนจีนจะกลายเปนคนไทยอยางสิ้นเชิง (คนจีนจะกลายเปนคนไทยคือลักษณะ

ความเปนจีนนั้นหายไป) ซึ่ง วาสนา วงศสุรวัฒน โตแยงวา “ไมสามารถบอกได
อยางชัดเจนวาในส่ีชั่วอายุคน คนจีนจะกลืนกลายเปนคนไทย ที่ชัดเจนคือในส่ี
ชั่วอายุคนจะไมพูดภาษาจีนแลว (ซึ่งเกิดขึ้นจริง) แตในสี่ชั่วอายุคนสิ่งที่จะเกิด
ขึ้นอยางชัดเจนคือ ตระกูลคนจีนท่ีภายในส่ีชั่วอายุคนสรางตัวตนใหมีความนา
สนใจ คือตระกูลที่สี่ชั่วอายุคนนั้นตองรู จักสรางเครือขายความสัมพันธกับ
ศูนยกลางทางอํานาจการเมืองของไทย ถาภายในส่ีชั่วอายุคนไมสามารถสราง
ความสมัพนัธกบัชนชัน้นาํสยามได กจ็ะถกูกลนืกลายไปอยางส้ินเชงิจนถูกลมืวา
มีคนกลุมนี้อยู” (วาสนา วงศสุรวัฒน, 2561 : 1)

ดงัขางตน จะเหน็ไดวา การอพยพหนีภยัสงคราม และความขัดแยงของ

คนไทยกับคนจีนของตระกูลตัง้ โดยเขามาอยูในเมอืงแปดร้ิวนัน้เปนเคาลางของ

การลมสลายของตระกูลนี้ ซึ่งตอมาในตัวบทก็ปรากฏชัดวาตระกูลต้ังนั้น ดํารง

อยูไดเพยีงสามช่ัวอายคุน และนอกจากจะไมสามารถสรางความสัมพนัธกบัสวน
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กลางไดแลว ตวับทยงัแสดงใหเหน็ถึงความเปนปฏปิกษตออาํนาจของสวนกลาง 

เนื่องเพราะจิตรไสวมีสวนรวมกับกบฏแมนฮัตตัน แตจะดวยประการใดก็ตาม นี่
เปนขอบงชี้หนึ่งถึงการอัสดงอีกประการของตระกูลต้ัง  

นอกจากน้ี สิ่งที่หักเหใหตระกูลตั้งจมดิ่งสูการลมสลายอยางรวดเร็วคือ 
ความผดิพลาดในดานการบรหิารชวีติและธรุกจิครอบครวัของจติรไสว ทีพ่ายแพ
ตอการพนันและกามตัณหา ทั้งนี้เพราะคนจีนไมสามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพหากขาดระบบการบริหารงานแบบครอบครัว  เมื่อจงสวางจากไป 
หนาที่หัวหนาครอบครัวตกเปนของจิตรไสว แตจิตรไสวผิดพลาดในดานการ
บรหิาร เพราะไมเคยเผชญิกบัปญหาดานเศรษฐกจิอยางจงสวาง และเขาถกูอบรม
สั่งสอนมาดวยแนวคิดแบบทหารเรือมากกวาการเปนนักธุรกิจ เมื่อถูกลอหลอก
ดวยเกมโกง จิตรไสวจึงตกเปนเหย่ือที่ตองสูญเสีย เขาจึงตัดชองนอยแตพอตัว 
และการอัสดงของเขาทิ้งภาระหนี้สินไวอีกมากมาย ตง จึงตองกลับมากู 
สถานการณ และตองอัสดงไปอีกคน ตระกูลตั้งที่เหลือเพียงผูหญิงที่ไมเคยเปน
หวัหนาครอบครัวจงึตกอยูภาวะทีย่ากลําบาก พรอมท้ังตองดูแลระพินทรและระ
รินทร ความเปนอยูจึงกระทอนกระแทนงอนแงนตลอดมา เมื่อจอหน (สามีจรัส
แสง) ขึ้นมาเปนผูนําครอบครัว ที่ตางภาษาตางความเชื่อ อัสดงของตระกูตงก็
คอย ๆ คลอยตํ่า และลับขอบฟาไปอยางมีไมวันหวนกลับ 

บทสรุป
พทุธศกัราชอสัดงกบัทรงจาํของทรงจาํของแมวกหุลาบดาํ อาจมสีวน

ทีเ่หมอืนกับ หนึง่รอยปแหงความโดดเดีย่ว อยูหลายประการ แตในรายละเอียด
ปลกียอยความตางมมีากกวาความเหมอืน ในสวนทีเ่หมอืนคอื พทุธศักราชอสัดง
กับทรงจําของทรงจําของแมวกุหลาบดํา มุงเนนสะทอนแสดงชะตากรรมของ
ลกูจนีโพนทะเลในมมุของความเปนปจเจก ทีถ่กูสถานการณและสภาพสังคมบบี
บังคับใหเปนไป และนําพาสมาชิกทุกคนในตระกูลตั้งไปสูสุดจบ แตหนึ่งรอยป
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แหงความโดดเดี่ยว มุงแสดงภาพท่ีใหญกวา คือการกอเกิดริรางสรางสังคมโดย
มีตระกูลบูเอนดิยาเปนสวนประกอบ ตัวละครท่ีเลือกเผชิญหนากับชะตากรรม
แมจะมีเพียงความพายแพรออยู สวนที่เปนความแตกตางกันอยางชัดเจนคือ 
กลวธิกีารเลาเรือ่งโดยพทุธศักราชอสัดงกบัทรงจําของทรงจาํของแมวกหุลาบ
ดํา เปนการเลาเรื่องราวผานความทรงจําของตัวละครตัวหนึ่ง ไปสูตัวละครที่ไม
ไดอยูรวมเหตุการณแตเปนผูเลาเรื่องดวย สวน หนึ่งรอยปแหงความโดดเด่ียว 
เปนนํ้าเสียงของผูเลาที่เฝามองเหตุการณ ทายที่สุดแลว นวนิยายทั้งสองเรื่องนี้ 
ตางใหบทเรียนสําคัญที่มนุษยชาติพึงระลึก คือการกระทําผิดในเร่ืองเดิมๆ ซํ้า ๆ  
การเลือกท่ีจะมองความหลากหลายในแงมุมของประวัติศาสตร และแงที่ชาติ
ทนุนยิมเปนฆาตกรของนวนิยายท้ังสองเร่ือง ตระกูลบเูอนดิยามิอาจอยูยัง้ยนืยง
ไดฉนัใด ตระกูลต้ังกไ็มอาจอยูถงึวนัท่ีคนจนีเปนใหญในแผนดนิไทยไดฉนันัน้ ทัง้
สองตางถูกสายลมพายุคลั่งพัดกระหนํ่า ผืนดินกลบกลืนและจมดิ่งสูหวงนํ้าลึก 
เพียงแต...หนึ่งนั้นหายไปอยางรวดเร็วในพริบตา สวนอีกหนึ่งท้ิงเศษซากทับถม
ความทรงจําไว แลวคอย ๆ ผุกรอน เลือนราง ถูกหลงลืม และจะจางหายไปใน
ที่สุด . . . เราทุกคนก็เชนกัน . .



 174    วารสารฟาเหนือ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เอกสารอางอิง

วีรพร นิติประภา.  (2561).  พุทธศักราชอัสดงกับทรงจําของทรงจําของแมว
กุหลาบดํา. กรุงเทพฯ: มติชน.

กาเบรยีล การเซยี มารเกซ.  (2557).  หนึง่รอยปแหงความโดดเดีย่ว. (ปณธิาน–
ร.จันเสน, แปล).  กรุงเทพฯ: สามัญชน.

วาสนา วงศสุรวัฒน. (2561).  “เร่ืองลับลูกจีนสยาม”. สืบคน 9 พฤษภาคม 
2563,  จาก  https://bit.ly/2YXbnik



วารสารฟาเหนือ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   175

ขอกําหนดของบทความตนฉบับ วารสารฟาเหนือ

วารสารฟาเหนือ กําหนดตีพิมพปละ 2 ฉบับ (มกราคม-มิถุนายน และ 
กรกฏาคม-ธันวาคม) วารสารยินดีพิจารณาตีพิมพบทความวิจัย (Research 
Article) บทความ Academic Article) บทวิจารณหนงัสือ  (Book Review) เพือ่
ตพีมิพตามทีเ่หน็สมควรและไมอยูในระหวางการพจิารณาลงพมิพในวารสารใดๆ  
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ประวัติศาสตรและโบราณคดี ปรัชญาและศาสนา ภาษาและภาษาศาสตร 
วัฒนธรรมและประเพณี วรรณกรรม ศิลปะ ดนตรีและการแสดง สาขา
สงัคมศาสตร ในดานสงัคมศาสตร สงัคมวิทยาและมานษุยวทิยา การพฒันาสงัคม
และชาตพินัธุศกึษา ซึง่กองบรรณาธกิารจะพจิารณาตนฉบบั (Manuscript) ตาม
ขอกําหนดของรูปแบบวารสาร และสงใหผูทรงคุณวุฒิในสาขา (Peer Review) 
จํานวน 3 ทาน เปนผูอานหากผูทรงคุณวุฒิมีขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไข
เพิ่มเติม บทความอาจถูกดัดแปลงแกไขเน้ือหารูปแบบและสํานวนตามท่ีกอง
บรรณาธิการเห็นสมควร กองบรรณาธิการจะสงขอเสนอแนะใหแกผูนิพนธเพื่อ
ดําเนินการ หากผูนิพนธมีเหตุผลตามหลักวิชาการท่ีไมสามารถดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะได ขอใหชี้แจงเปนลายลักษณอักษร เพื่อกองบรรณาธิการจะได
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นําไปอางอิงได

-------------------------------------------------------------



 176    วารสารฟาเหนือ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

การจัดเตรียมตนฉบับ

1. ความยาวของบทความ 10-15 หนากระดาษ A4 พิมพหนาเดียว (นับรวม
รูปภาพ ตารางเอกสาร อางอิง และภาคผนวก)

2.  รูปแบบตัวอักษร ใหจัดพิมพดวยแบบตัวอักษร TH SarabunPSK เทานั้น
3.  ชือ่เรือ่งบทความภาษาไทยขนาดตวัอกัษร 18 pt. (ตวัหนา) จดักึง่กลางหนา

กระดาษ
4.  ชื่อเรื่องบทความภาษาอังกฤษขนาดตัวอักษร 18 pt. (ตัวอักษรพิมพใหญ

และหนา) จัดกึ่งกลางหนากระดาษ
5.  ชื่อผูเขียนทุกคนขนาดตัวอักษร 14 pt. (ตัวหนา)
6.  ชื่อสังกัดหนวยงานหรือมหาวิทยาลัยขนาดตัวอักษร 14 pt. (ตัวอักษรปกติ 

ไมเอียง จัดชิดขวา)
7.  Corresponding Author E-mail ขนาดตัวอักษร 12 pt.
8.   เนื้อหาบทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษขนาดตัวอักษร 16pt. จัดชิด

ซายขวาพิมพ 1 คอลัมน 
9.  คาํสําคัญ ภาษาไทย 3-5 คาํ ขนาดตวัอกัษร 16 pt. คาํวา คาํสาํคัญ (ตวัหนา) 

และตอดวย ( : ) แตละคําศัพทตัวไมหนา วรรค 2 เคาะระหวางคํา จัดชิด
ซาย เชน คําสําคัญ : คํากริยาภาษาไทย  หนวยสรางกริยาเรียง  ภาษาวัยรุน  

10. Keywords ภาษาอังกฤษ 3-5 คํา ขนาดตัวอักษร 16 pt. คําวา Keywords 
(ตัวหนา) และตอดวย ( : ) แตละคําศัพท  ตัวไมหนา คั่นดวย ( , ) และ เคาะ 
1 ครั้ง จัดชิดซาย เชน Keywords : Thai Verb, Serial Verb 
Construction(svc),  Teenager Language

11. ชื่อหัวเรื่องขนาดตัวอักษร 16 pt. (ตัวหนา) จัดชิดซายไมใสเลขลําดับที่ 
12.  เนื้อหาบทความ พิมพ 2 คอลัมน ในแตละคอลัมนใหชิดขอบซายขวาขนาด

ตัวอักษร 16 pt. 
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13.  เนื้อหาบทความ ยอหนา 1 ซม. 
14.  ชื่อตารางขนาดตัวอักษร 16 pt. (ตัวหนา) ใหระบุไวบนตารางจัดชิดซาย ใต

ตารางใหบอกแหลงที่มา จัดชิดซาย สวนรายละเอียดตัวอักษรปกติ
15. ชื่อรูป ชื่อแผนภูมิ ขนาดตัวอักษร 16 pt. (ตัวหนา) ใหระบุไวไดรูป แผนภูมิ

จัดกึ่งกลางหนากระดาษ ใตรูปแผนภูมิใหบอก แหลงท่ีมาจัดชิดซาย 
16. ระยะขอบกระดาษ 1 นิ้ว (2. 54 ซม.) เทากนัทุกดาน 
17. หมายเลขหนา ใหใสไวตําแหนงดานลางขวาตั้งแตตนจนจบบทความ ขนาด

ตัวอักษร 16 pt. 
18. ชื่อเอกสารอางอิงขนาดตัวอักษร 16 pt. (ตัวหนา) จัดชิดซาย 
19. เนื้อหาเอกสารอางอิงขนาดตัวอักษร 16 pt. พิมพ 1 คอลัมน

-----------------------------------------------------------------

สวนประกอบของบทความ

1.  ชื่อเรื่องบทความ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
2. ชื่อผูเขียนทุกคน (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
3.  บทคัดยอ (Abstract) ความยาวไมเกิน 350-500 คํา และคําสําคัญ (Key-

word) 3-5 คํา (ภาษาไทยและ ภาษาองักฤษ) 
4.  เนื้อเรื่อง 
 1) บทความวิชาการ ประกอบดวย บทนํา เนื้อหา และบทสรุป 
 2) บทความวิจัย ประกอบดวย บทนําวัตถุประสงค ทบทวนวรรณกรรม วิธี

การวิจัย ผลการวิจัย อภิปรายผล  สรุปผลการวิจัย 
 3) บทวจิารณหนงัสอื ประกอบดวย การเกริน่นาํ การสรปุเนือ้หาโดยยอ การ

วิจารณหนังสือ 
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5.  เอกสารอางอิง
6.  ถามีรูปภาพ แผนภูมิ ตารางประกอบ หรืออื่น ๆ ตองมีหมายเลขกํากับใน

บทความ อางอิง แหลงที่มา ของขอมูลใหถูกตองชัดเจน และไมละเมิด
ลิขสิทธิ์ของผูอื่น ใชรูปภาพสีหรือขาว-ดําที่ มีความคมชัด และสงภาพถาย
ตนฉบับหรือไฟลรูปภาพแยกตางหาก แนบมาพรอมกับบทความดวย

รายละเอียดสวนประกอบของบทความ

คําแนะนําในการเขยีนอางอิง การเขียนอางอิงในวารสารฟาเหนือ กอง
บรรณาธิการไดยึดการเขียนอางอิงแบบ APA Style ฉบับพิมพ ครั้งท่ี 6 ป ค.ศ. 
2010 โดยปรับใหเขากับบริบทของไทย รูปแบบการเขียนอางอิงแบบ APA 
ประกอบดวย 2 สวน คือ  1) การอางอิงในเนื้อหา 2) การเขียนอางอิงทายบท

1. การอางอิงในเนื้อหา (In-text Citation)
การอางอิงเน้ือหาเปนการอางอิงในระบบนามปโดยระบุชื่อผูแตง และ

ปพิมพ เพือ่เปนการแนะผูอานไปยังแหลงขอมลูทีอ่างอิงทายเลมเอกสารวิชาการ 
ที่มีการจัดเรียงตามลําดับตัวอักษร การอางอิงในเนื้อหา มี 2 ลักษณะ คือ

 1) การอางอิงชื่อผูแตงกอนขอความ
 ในกรณีที่ชื่อของผูแตงที่เปนคนไทยใหปรับเปนภาษาอังกฤษ 

โดยใชชื่อ-สกุลผูแตง ตามดวยปที่พิมพ ในวงเล็บ หรือเครื่องหมายทวิภาคหนา
เลขหนาในวงเล็บ เชน

 Triwiset (2009) พบวา..................หรือ
 Triwiset(2009: 3) พบวา……………
 2) การอางอิงชื่อผูแตงทายขอความ
 ในกรณีที่ชื่อของผูแตงที่เปนคนไทยใหปรับเปนภาษาอังกฤษ 
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โดยใชชื่อสกุลผูแตงและปที่พิมพตามดวย เครื่องหมายจุลภาคหลังชื่อผูแตงใน
วงเล็บ หรือ เครื่องหมายทวิภาคหนาเลขหนาในวงเล็บ เชน

 การศึกษาเก่ียวกับภาษาถ่ินไทย... (Triwiset, 2009) หรือ
 การศึกษาเก่ียวกับภาษาถ่ินไทย... (Triwiset, 2009: 4)
การอางองิตามผูแตงคนอืน่ ใหใชวา“ อางใน” (เอกสารภาษาไทย) หรือ“ 

cited in” (เอกสารอางอิงภาษาอังกฤษ) สวนการอางอิงใน รายการอางอิง ให
ใชเอกสารอางอิงของผูแตงที่อานมา ไมใชอางอิงผูแตงเอกสารตนฉบับ เชน 

การศึกษาของ Triwiset (1989 cited in Kingkham, 2010: 23)

2. รายการอางอิง (Reference List)
การเขียนรายการอางองิทายบทความ ในกรณีของรายการอางองิทีเ่ปน

ภาษาไทยใหปรับเปนภาษาอังกฤษทั้งหมด การอางอิงผูแตงคนเดิมในลําดับ
เดียวกันใหเรียงลําดบัโดยใชปที่พิมพกอนเปนหลัก เชน

 Kingkham, W. (2000).
 Kingkham, W. (2001).
การอางอิงผูแตงคนเดิมที่ตีพิมพในปเดียวกันใหใชตัวอักษร a หรือ b 

เปนตน ภายหลังจากปทีพ่มิพภายในวงเล็บ เชน Bahati, J.R. (2001a). Control...
Baheti, J. R. (2001 b), Roles of...
ในกรณีที่เอกสารอางอิงเปนภาษาไทยชื่อเร่ืองใหเขียนทับศัพทโดยใช

หลกัเกณฑการถอดอักษรไทยเปนอกัษรโรมัน (Romanization) โดยใชโปรแกรม
แปลงสาสนในวงเล็บ () และแปลช่ือเรือ่งเปนภาษาอังกฤษ เขยีนในวงเล็บเหล่ียม 
[] ดังตัวอยาง
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1. หนังสือทั่วไป
Kongkanan, W. (2013). Wannakhadisueksa. (in Thai) [Thai Literature 

Study] Bangkok: Office of the Welfare Promotion Commission 
for Teachers and Education Personnel.

2. บทความในวารสาร
Phonpradapphet, P. (2017). Bukkhalathitthan: Uppalak nai mum-
mong thang
 
phasasat parichan. (in Thai) [Personification: Metaphor in Cognitive 

Linguistic]. Journal of  
Rommayasan, 15 (1): 2.

บทความในวารสาร Journal Article

Author, A. A., & Author, B. B. (Year). Title of article. Title of Journal, 
volume number (issue number if necessary), inclusive page 
numbers.

Jacoby, W. G. (1994). Public attitudes toward government spend-
ing American Journal of Political Science, 38 (2), 336-361

บทความในหนังสือพิมพ
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Author, A. A. (Year, date). Title of article. Title of Newspaper: Section, 
inclusive page numbers.

Hatch, B. (2006, July 13). Smoke lingers for those who keep hos-
pitality flowing, Australian Financial Review, p. 14.    

หนังสือ Book

Author, A. A., & Author, B. B. (Year). Title of work: Subtitle (edition.). 
volume(s).).  Place of publication: Publisher

Colclough, B., & Colcloud J. (1999). A challenge to change, London, 
England Thorsons.

บทหน่ึงในหนังสือ Book Chapter 

Author, A. A. (Year). Title of chapter or part. In A. A. Editor &. B. B. 
Editor (Eds), Title: Subtitle of book (Edition, inclusive page 
numbers). Place of publication: Publisher. 

Friese, C., Hofmann, W., & Wanke, M. (2003). The impulsive Con-
sumer: Predicting consumer behavior with implicit reac-
tion time measures. In M. Wanke (Ed.), Social psychology 
of consumer behavior (pp. 335-364). New York, NY: Psychol-
ogy Press.
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หนังสือแปล Book in Translation

Author, A. A. (Year). Title of Book: Subtitle of Book (T. T. Translator, 
Trans.). Place  of publication: Publisher.

Laplace, P. S. (1951). A philosophical essay on probabilities (F. 
W. Truscott & F. L. Emory, Trans.).  New York: Dover.

รายงานการประชุมวิชาการ Conference Paper

Author, A. A. (Year, Month date). Title of paper. In A. Editor, B. Editor, 
& C. Editor.Title of Published Proceedings. Paper presented 
at Title of Conference: Subtitle of Conference, Location (in-
clusive page numbers). Place of  publication: Publisher.

Rowling,. (1993, September). Schools and grief: How does Australia 
Compare to the United States. In Wandarna Coowar: Hidden 
grief. Paper presented at the Proceedings of the 8th Na-
tional Conference of the National Association for Loss 
and Grief (Australia), Yeppoon, Queensland (pp. 196-201). 
Turramura, NSW: National Association for LOSS and Grief.
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วิทยานิพนธที่ยังไมตีพิมพ Unpublished Thesis

Author, A. A. (Year), Title of thesis: Subtitle. Unpublished thesis 
type, University. Location of University. 

Hos, J. (2005). Mechanochemically Synthesized nanomaterials 
for intermediate temperature solid oxide fuel cell mem-
branes. Unpublished PhD thesis, University of Western 
Australia, Crawley, Western Australia.

รายงานวิจัย Research Report

Author, A. A. (Year), Title (Report No. Xx), Location: Publisher.

Turnitin. (2003), What’s wrong with Wikipedia?: Evaluating the 
sources by students. Oakland, CA: iParadigms, LLC.

การสัมภาษณ Interview

Author, A. (Year, Month date), Interview type [email, phone, personal 
interview personal interview with.

Cloyd, A. (2014, July 29), Personal interview
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เอกสารจากอินเทอรเน็ต Internet Document

Author, A. A. (Year), Title: Subtitle. Retrieved from Source or supplier 
information: internet address

Goldberg, 1. (2000). Dr. Ivan ‘s depression central. Retrieved from 
http: / / www. psycom. net / depression. central. html

รูปแบบการเขียนบทความตีพิมพเผยแพรในวารสารฟาเหนือ

ชื่อเรื่องภาษาไทย
(TH Sarabun PSK 18 point ตัวหนา)

ชื่อเร่ืองภาษาอังกฤษ
(TH Sarabun PSK 18 point ตัวพิมพใหญและตัวหนา)

ชื่อผูเขียนคนท่ี 11 ชื่อผูเขียนคนที่ 22 และช่ือผูเขียนคนที่ 33 (ภาษาไทย)
(TH Sarabun PSK 14 point ตัวหนา) กรณีมากกวา 3 ทานใหใสชื่อผูเขียน

ทานแรกและคณะ
…………………….( อีเมล ไมใสคําวา อีเมล TH Sarabun PSK 12 point)

ชื่อผูเขียนคนท่ี 11 ชื่อผูเขียนคนที่ 22และช่ือผูเขียนคนท่ี 33 (ภาษาอังกฤษ)
(TH Sarabun PSK 14 point ตัวหนา) กรณีมากกวา 3 ทานใหใสชื่อผูเขียน

ทานแรกและคณะ
………………….. ( E-mail  ไมใสคําวา E-mail TH Sarabun PSK 12 point)
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1สังกัดหนวยงานหรือมหาวิทยาลัย 2สังกัดหนวยงานหรือมหาวิทยาลัย 
3สังกัดหนวยงานหรือมหาวิทยาลัย (ภาษาไทย)

(TH Sarabun PK 14 point ตัวธรรมดา) กรณีมากกวา 3 ทานใหใสชื่อผูเขียน
ทานแรกและคณะ  ชิดขวา

1สังกัดหนวยงานหรือมหาวิทยาลัย 2สังกัดหนวยงานหรือมหาวิทยาลัย 
3สังกัดหนวยงานหรือมหาวิทยาลัย (ภาษาอังกฤษ) (TH Sarabun PSK 14
point ตัวธรรมดา) กรณีมากกวา 3 ทานใหใสชื่อผูเขียนทานแรกและคณะ   

ชิดขวา

บทคัดยอ (TH Sarabun PSK 16 point ตัวหนาชิดซาย)
บทคัดยอ ความยาวไมเกิน 350-500 คํา (TH Sarabun PSK 16 point 

ตัวธรรมดา)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….
คําสําคัญ: / / ก / / ขข / / คคจํานวน 3-5 คํา

(TH Sarabun PSK 16 point ตัวธรรมดาชิดซาย เคาะระหวางคํา 2 
เคาะ)
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Abstract (TH Sarabun PSK 16 point ตัวหนาชิดซาย) 
บทคัดยอความยาวไมเกิน 350-500 คํา (TH Sarabun PSK 16 point 

ตัวธรรมดา)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………...………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….
Keywords: / / aa / / bb / / cc จํานวน 3-5 คํา

(TH Sarabun PSK 16 point ตวัธรรมดาชดิซายเคาะระหวางคาํ 2 เคาะ)

บทนํา (หัวขอ TH Sarabun PSK 16 point ตัวหนาชิดซาย)
เน้ือหา ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...…………………
………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………
(เนือ้หา TH Sarabun PSK 16 point ตวัธรรมดาตัง้คาชดิซาย-ขวายอหนา1ซม. 
Tab 05)
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วัตถุประสงคการวิจัย (หัวขอ TH Sarabun PSK 16 point ตัวหนาชิดซาย)
1………………………………………………………………………………………………
2………………………………………………………………………………………………
3………………………………………………………………………………………………

(เน้ือหา TH Sarabun PSK 16 point ตวัธรรมดาตัง้คาชดิซาย-ขวายอหนา1ซม. 
Tab 0. 5)
ทบทวนวรรณกรรม (หัวขอ TH Sarabun PSK 16 point ตัวหนาชิดซาย)

เน้ือหา ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...…………………
………………………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
(เน้ือหา TH Sarabun PSK 16 point ตวัธรรมดาตัง้คาชดิซาย-ขวายอหนา1ซม. 
Tab 0. 5)

วิธีการวิจัย (หัวขอ TH Sarabun PSK 16 point ตัวหนาชิดซาย)
เน้ือหา ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...…………………
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………………………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
(เน้ือหา TH Sarabun PSK 16 point ตวัธรรมดา ตัง้คาชดิซาย-ขวา ยอหนา1ซม. 
Tab 0. 5)

ผลการวิจัย (หัวขอ TH Sarabun PSK 16 point ตัวหนาชิดซาย)
เน้ือหา ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...…………………
.……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
(เนื้อหา TH Sarabun PSK 16 point ตัวธรรมดา ตั้งคาชิดซาย-ขวา ยอหนา 1 
ซม. Tab 0. 5)

อภิปรายผลและสรุปผล (หัวขอ TH Sarabun PSK 16 point ตัวหนาชิดซาย)
เน้ือหา ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...…………………
………………………………………………………………………………………………………………
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(เนื้อหา TH Sarabun PSK 16 point ตัวธรรมดา ตั้งคาชิดซาย-ขวา ยอหนา 1 
ซม. Tab 0. 5)
Reference (หัวขอ TH Sarabun PSK 16 point ตัวหนาชิดซาย)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………….………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………  
(เนื้อหา TH Sarabun PSK 16 point ตัวธรรมดา ตั้งคาชิดซาย-ขวาย อหนา 1 
ซม. Tab 0. 5)

ตัวอยาง การนําเสนอขอมูลตารางและรูปภาพ แผนภูมิตางๆ
ตาราง / 1/ / ชื่อตาราง...
(“ตารางที่” TH Sarabun PSK 16 point ตัวหนา ชิดซาย)
(ชื่อตาราง TH Sarabun PSK 16 point ตัวธรรมดา)

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x
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ภาพท่ี 2 ขอมูล (TH SarabunPSK 14 ตัวหนา)

 

0

1

2

3

4

5

6

1 2 3 4 5

ภาพรวมหลกัสตูร 1

ภาพรวมหลกัสตูร 2

ภาพรวมหลกัสตูร3

รูปท่ี /1 / / ชื่อรูปภาพ, แผนภูมิ
(“ รูปที่” TH Sarabun PSK 16 point ตัวหนากึ่งกลางต้ังคาเปน 1 คอลัมน

(ชื่อรูปภาพ TH Sarabun PSK 16 point ตัวธรรมดา)
(ทั้งนี้ ตาราง / รูปภาพ แผนภูมิ สมการตางๆ สามารถทําเปนคอลัมนเดียวก็ได 

ขึ้นอยูกับขนาดและความเหมาะสม)






