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วารสารฟาเหนือ ปที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2564 คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บทบรรณาธิการ

 กองบรรณาธิการวารสารฟาเหนือ ขอรวมแสดงความยินดีอยางยิ่งกับ ผูชวย

ศาสตราจารย ดร.ปฏิพันธ อุทยานุกูล บรรณาธิการวารสารฟาเหนือ ที่ไดดํารงตําแหนง 

คณบดี คณะมนุษยศาสตร เมื่อวันท่ี 11 เมษายน พ.ศ. 2564 เปนตนมา ดวยภารกิจหนาที่

ของทานคณบดีจะตองรับผิดชอบงานบริหารคณะท่ีมากข้ึนกวาเดิมทางกองบรรณาธิการฯ 

จงึไดประชุมหารือเพ่ือปรับเปล่ียนบทบาทหนาท่ีบางตําแหนงของงานวารสารฟาเหนือ เพ่ือ

ใหดําเนินการอยางตอเนื่องนั้น สรุปมติในท่ีประชุมจึงไดมอบหมายใหอาจารย ดร.อาภิสรา 

พลนรัตน รบัหนาที ่“บรรณาธิการวารสารฟาเหนือ” ตัง้แตฉบบันีเ้ปนตนไป ทัง้นีท้านคณบดี

ยงัคงเปนทีป่รึกษาใหกบักองบรรณาธกิารฯ แมวาจะมกีารปรบัเปลีย่นบทบาทหนาทีข่องกอง

บรรณาธิการฯ แตคณะมนุษยศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ยังคงมีความมุงมั่นใน

การผลิตวารสารทางวิชาการ “วารสารฟาเหนือ” ใหมีคุณภาพและเปนที่ยอมรับจากวง

วิชาการการศึกษาระดับชาติ ซึ่งกําลังพัฒนาเขาสูฐานดัชนีการอางอิงวารสารไทย (Thai-

Journal Citation Index Centre) หรือ TCI ตอไป 

 สบืเนือ่งจากสถานการณวกิฤตของการแพรระบาดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

อยางตอเนื่องสูปที่ 2 สงผลกระทบตอทุกภาคสวนของมวลมนุษยชาติ “ประเทศไทย” ณ ขณะนี้

ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอก 3 อยาง

กาวกระโดด ไมวาจะเปนในแงของเศรษฐกิจ การศึกษา และสาธารณสุข เปนตน ตลอดจน

การสูญเสียทรัพยากรมนุษยที่มียอดการเสียชีวิตสูงถึง 399 ราย จากยอดผูติดเชื้อสะสม 

83,375 ราย กระจายไปท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศไทย (ขอมูล เม่ือวันที่ 10 พฤษภาคม 

2564, กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข) ดวยสถานการณดังกลาวทําใหวิถีชีวิตของ

ผูคนบนโลกเกิดการเปล่ียนแปลง ครัง้ยิง่ใหญ ตลอดปกวาท่ีมกีารปรบัเปล่ียนพฤตกิรรมรูปแบบ

ใหมในสังคม ปรับวิถีการดํารงชีวิตใหม มีคําบัญญัติศัพทวา “New Normal” หรือความ

ปกตแิบบใหม เพ่ือนาํพาตน ครอบครัว และสังคม ใหรอดพนจากการตดิเชือ้ไวรสัทีอ่าจคราชวีติ

เราไดหากเราใชชีวิตอยางประมาทเพียงเสี้ยววินาที แมวาขณะนี้จะมีการฉีดวัคซีนปองกัน

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึง่สามารถลดความรุนแรงของอาการปวยและลดการเสียชวีติ
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ไดกต็าม แตถาหากทุกคนยังไมรูจกัควบคุมตนเองก็อาจทําใหตนไดสมัผัสเช้ือไวรัสนีก้เ็ปนได 

อยางไรก็ตาม “วารสารฟาเหนือก็จะยังคงยืนหยัดอยูเคียงขางทุกทานใหมีกําลังใจตอสูกับ

วิกฤตในครั้งนี้อยางถึงที่สุด” ขอความกําลังใจน้ี เปนสวนหนึ่งของบทบรรณาธิการ ฉบับที่ 1 
ป 2564 โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปฏิพันธ อุทยานุกูล ไดเขียนฝากทิ้งทายไวใหผูอาน
ดวยความหวงใยทุกทาน 
 กลาวสาํหรับเนือ้หาสาระในวารสาร “ฟาเหนือ” ฉบบันีเ้ราไดรบัเกียรตจิากนักวิชาการ 
นักคิด นักเขียนผูมีความเช่ียวชาญทางวิชาการดาน ภาษาและภาษาศาสตร มานุษยวิทยา 
สงัคมวิทยา ภมูปิญญา วรรณกรรม และดนตรี ไดกรณุาสงผลงานมารวมเผยแพร 3 ประเภท 
กลาวคือ บทความวิชาการ 1 เรื่อง บทความวิจัย 5 เรื่อง และ บทวิจารณหนังสือ 1 เรื่อง 
รวมผลงานจํานวน 7 เรื่อง ดังนี้ ผลงานทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาผูสูงวัย 2 บทความ 
เร่ิมจากบทความวิชาการ ของ ณัฐศรัณย ทฤษฎิคุณ ศึกษาเรื่องการสอนดนตรีแบบโคดาย 
: สูการพัฒนากิจกรรมดนตรีสําหรับผูสูงอายุ ซึ่งเปนกิจกรรมทางดนตรีที่มุงเนนการพัฒนา
ทกัษะทางดนตรีเปนหลกั และการเสริมสรางสขุภาวะทางรางกาย และจติใจของผูสงูอายใุห
ผอนคลายลดความตงึเครยีด สวนบทความวจิยัของ ปรยีาภา วงัมณ ีและ อภญิญา จติมโนวรรณ 
ศกึษาแนวทางการพัฒนาคูมอืภาษาอังกฤษส่ือสารสําหรับผูสงูวยัในศตวรรษท่ี 21 ไดศกึษา
สภาพปญหา ความตองการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร รวมถึงแนวทางในการพัฒนา
คูมือภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสําหรับผูสูงวัยในศตวรรษท่ี 21 ของอําเภอเมือง จังหวัด
เชยีงราย ผลสรุปวาผูสงูวยัรูสกึพงึพอใจอยางมากท่ีไดใชคูมอืฯ นี ้และบทความวิจยัดานงาน
ดนตรีอีก 1 เรื่อง ของ ดิเรก เกตุพระจันทร ศึกษาบทความวิจัยเรื่อง การเรียบเรียงบทเพลง 
“ลายเล็บ” สาํหรับวงดนตรีแจสวงเล็ก งานเร่ืองนีไ้ดรบัแรงบันดาลใจจากสําเนียงเสียงเพลง
พืน้บานลานนา ผสมผสานกับแนวคิดการตีความของดนตรีแจส นอกจากงานดานดนตรีแลว 
ยงัมงีานทางภาษาศาสตร 2 เรือ่ง ดานอปุลกัษณ ของ กรวรรณ ฎกีาวงค ศกึษาเร่ือง การตีความ
ความหมายอุปลักษณจากเรื่องสั้นท่ีใชในกรณีศึกษา “the Bird and the Cage” เขียนโดย 
Paulo Coelho การศกึษาการตคีวามของนกัศกึษาครัง้น้ีเพือ่หาความสมัพนัธทางวฒันธรรม
ของทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย ตอดวยของ อลิสา คุมเค่ียม ศึกษาบทความวิจัยเรื่อง 
การตั้งชื่อโรคในภาษาไทญอ : ตําบลทาคลอ อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี พบกลวิธีการ

ตั้งชื่อโรค 2 รูปแบบ คือ การตั้งชื่อโรคแบบตรงตัว และการตั้งชื่อโรคแบบอุปลักษณหรือเชิง

เปรียบเทียบ 
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 สวนบทความวิจัยของ รุงโรจน ตนประดิษฐ ศึกษาการพัฒนาทักษะการพูดแนะนํา

สถานที่ทองเที่ยวของเยาวชนในชุมชน หมูบานดอยชาง ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัด

เชยีงราย ไดพฒันาทกัษะการพูดของเยาวชนใหแนะนําสถานทีท่องเทีย่วในชุมชนได เพือ่นาํ

ไปประยุกตใชการจัดกิจกรรมการเรียนเกีย่วกับการฝกพดูในรปูแบบอ่ืนๆ ได เชน การพูดใน

ที่ประชุมชน การโตวาที พาทีสรางสรรค หรือการพูดสุนทรพจน เปนตน และปดทายดวย

บทวิจารณหนังสือ ซึ่งเปนผลงานของอาจารยและลูกศิษยที่รวมกันรอยเรียงขึ้น คือ วรโชติ 

ตะนา และ บุณยเสนอ ตรีวิเศษ นักวิชาการผูเชี่ยวชาญดานภาษาไทย อีกทั้งทานเปน

บรรณาธิการของวารสารวิวิธวรรณสาร ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวทิยาลยัราชภัฏบุรรีมัย นบัไดวาเปนเกียรตแิกวารสารฟาเหนอือยางยิง่ ไดสนใจเลาเรือ่ง

ในเรือ่งเลา : กลวิธกีารนาํเสนอความยอนแยงทีน่าํไปสูความขดัแยงของสงัคม ใน “คนืปเสอื

และเร่ืองเลาของสัตวอืน่ๆ” ซึง่เปนผลงานรวมเร่ืองส้ันรางวัลวรรณกรรมสรางสรรคยอดเย่ียม

แหงอาเซียน (S.E.A. Write Award) ประจําป 2563 ของ จเด็จ กําจรเดช นักเขียนคุณภาพ

ที่ไดรับการยอมรับอยางสูงจากผูอาน และวงการนักเขียน 

 ในนามกองบรรณาธกิาร วารสารฟาเหนอื ขอขอบพระคณุผูเขยีนท่ีไดกรณุาใหเกยีรติ

แกทางวารสารฯ สงผลงานวิชาการขางตนมาเผยแพรแลกเปล่ียนงานทางวิชาการ  ขอกราบ

ขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิที่ไดเมตตาพิจารณากล่ันกรองบทความทุกทาน และขอขอบคุณ

ผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกทาน มีสวนผลักดันใหวารสารฯ คอยๆ เติบโตที่ไดชวยทําใหวารสารฯ

ฉบับนี้ทําหนาที่ในการเผยแพรผลงานที่มีคุณภาพและมีประโยนตอผูอานตอไป 

                                    

          

  อาภิสรา  พลนรัตน

  บรรณาธิการวารสารฟาเหนือ
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 การสอนดนตรีแบบโคดาย :                                              
สูการพัฒนากิจกรรมดนตรีสําหรับผูสูงอายุ

The Kodály Method: the Development of Music
Activities for the Elderly

ณัฐศรัณย ทฤษฎิคุณ*1

Natsarun Tissadikun1

บทคัดยอ

 กิจกรรมดนตรีผูสูงอายุ เปนกิจกรรมทางดนตรีที่มุงเนนการพัฒนาทักษะทางดนตรี

เปนหลกั และการเสรมิสรางสขุภาวะทางรางกาย และจติใจของผูสงูอายทุีเ่กดิขึน้จากการเขารวม

กิจกรรมทางดนตรี ทั้งนี้ ในการออกแบบกิจกรรมดนตรีผูสูงอายุ ควรคํานึงถึงความพรอม

ของผูสูงอายุเปนหลัก โดยทําการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องตน และโรคประจําตัว การใช

รูปแบบของกระบวนการกิจกรรมดนตรีอยางคอยเปนคอยไป รวมถึงบทเพลงที่สําคัญและ

เหมาะสมกับการนํามาใชประกอบกิจกรรมดนตรี เพ่ือสรางแรงจูงใจใหผูสูงอายุที่เขารวม

กิจกรรมไดเกิดกระบวนการแบบมีสวนรวมใหมากที่สุด โดยบทความนี้ ไดนําเสนอรูปแบบ

ของการจัดกิจกรรมดนตรีสําหรับผูสูงอายุโดยใชแนวทางการสอนแบบโคดาย ซึ่งมีรูปแบบ

ของกระบวนการถายทอดทางดนตรีแบบคอยเปนคอยไปเร่ิมตนจากกระบวนการไมซบัซอน 

ไปสูระดับท่ีซับซอนมากข้ึนมุงเนนทักษะการฟง และรองซ่ึงเหมาะสําหรับการนําไปปรับใช

ในกิจกรรมดนตรีสําหรับผูสูงอายุใหสามารถดําเนินกิจกรรมทางดนตรีใหสัมฤทธิ์ผลและมี

ประสิทธิภาพตอไป

คําสําคัญ :  กิจกรรมดนตรี  ผูสูงอายุ  โคดาย
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Abstract

 Elderly Music Activities is a musical activity that focuses primarily on 

improving the development of musical skills and enhancing the physical and 

mental health of the elderly arising from participating in musical activities. In 

the design of music activities for the elderly, it is important disorders. The 

gradual use of the form of the music activity process As well as important 

music and appropriate music activities to motivate the elderly who participate 

in the activity, the process is as engaging as possible. This article presents 

a form of music activities for the elderly using the Kodály teaching approach, 

which is a form of gradual musical transmission process. Focusing on listening 

and singing skills. It’s ideal for the use of music activities for the elderly to 

continue to perform musical activities.

Keywords :  Music Activities  Elderly  Kodály
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บทนํา

 กิจกรรมดนตรีผูสูงอายุ เปนกิจกรรมที่ออกแบบขึ้นเพื่อเปนเครื่องมือในการนําไป
เสริมสรางสุขภาวะทางดานรางกาย และจิตใจสําหรับผูสูงอายุ และสามารถเกิดทักษะพื้น
ฐานทางดนตรทีีห่ลากหลาย ในการจัดกจิกรรมสาํหรบัผูสงูอายนุัน้ผูจดักจิกรรมควรคาํนงึถงึ
ศกัยภาพและความสามารถของผูสงูอายซุึง่ผูสงูอายดุงักลาว อาชญัญา รตันอบุล (2559 : 27-30) 
ไดใหความหมายของผูสูงอายุ โดยเปนผู ที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป ซึ่งเปนผู ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงสภาพของรางกายตอการดําเนินชีวิตหรือศักยภาพของการทํางานลดนอยลง
โดยเปนไปตามวัย หรือมีโรคประจําตัวเกิดขึ้น เชน ตอกระจก มะเร็ง เบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง และโรคหัวใจ เปนตน ดังนั้น ในการจัดกิจกรรมใดๆ ใหกับผูสูงอายุ ควรคํานึงถึง
ความปลอดภัย และมีการตรวจคัดกรองสุขภาพเบ้ืองตน เพื่อใหทราบถึงความพรอมของ
ผูสูงอายุตอการเขารวมกิจกรรม และนําไปใชในการวางแผนรูปแบบของกิจกรรมใหเกิด
ประสิทธิภาพมากที่สุด รวมถึงกิจกรรมทางดนตรี ควรเปนกิจกรรมที่มีความเหมาะสม มี
ความปลอดภัย และการดําเนินกิจกรรมอยางคอยเปนคอยไป 
 จากแนวทางการศึกษาศักยภาพของผูสูงอายุตอการจัดกิจกรรมสําหรับผูสูงอายุ 
นอกจากนี้ ควรมีการศึกษาพัฒนาการในการเรียนรูของผูสูงอายุ ซึ่งจะตองมีการวางแผน
กจิกรรมใหมคีวามสอดคลองกบัปจจยัทีส่มัพันธกบัการเรียนรูโดยทัว่ไปตามหลักการของณรุทธ
สทุธจติต (2555 : 109-111) ไดแก ความพรอม (Readiness) การสรางแรงจูงใจ (Motivation) 
ความจํา (Memory) เชาวนปญญา (Intelligence) และความถนัด (Aptitude) โดยในดาน
ของความพรอม ผูจัดกิจกรรมควรมีการตรวจคัดกรองสุขภาพของผูสูงอายุเบื้องตน การ
ทราบถงึขอมลูโรคประจาํตวัตางๆ ทีจ่ะพจิารณาไดวาผูสงูอายทุีม่โีรคประจาํตวัใดๆ สามารถ
เขารวมกิจกรรมดนตรีไดหรอืไม สวนดานการสรางแรงจูงใจ ควรมีการพิจารณาหรือสอบถาม
ความช่ืนชอบและความสนใจในแนวเพลงตางๆ หรือเลือกบทเพลงท่ีนาํมาใชในกิจกรรม โดย
เปนบทเพลงที่ผูสูงอายุมีประสบการณดานการฟงหรือการรองมาแลว จะทําใหเกิดการเรียนรู
ทางทกัษะดนตรีมากกวาการท่ีจะตองเรยีนรูเพือ่จดจาํบทเพลงใหมๆ  เพยีงอยางเดยีว รวมถงึ
ในดานของความจาํ เนือ่งจากกระบวนการจดจาํของผูสงูอายอุาจมนีอยลง ดงันัน้ การดาํเนนิ
กิจกรรมควรมีการดําเนินกิจกรรมอยางคอยเปนคอยไป ออกแบบเน้ือหาในการเรียนรูจาก
ระดับที่ไมซับซอน ไปสูระดับท่ีซับซอน มีการเลียนแบบ (Imitation) และการทําซํ้าบอยๆ 
ภายในระยะเวลาท่ีสม่ําเสมอ แตไมตองยาวนาน จากท่ีกลาวมาขางตนนี้ จึงทําใหเกิด
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กระบวนการออกแบบกิจกรรมทางดนตรีที่มีความเหมาะสมกับผูสูงอายุ แตตองการผลลัพธ
หรือผลสัมฤทธิ์ที่จะกระตุนใหเกิดทักษะทางดนตรีที่ดีและยังไดรับการสงเสริมสุขภาวะจาก
กิจกรรมดนตรีที่เขารวมดวย
 ดังนั้น บทความนี้เปนบทความวิชาการ ซึ่งเปนการนําเสนอกระบวนการสรางสรรค
บทเพลงลอยกระทง โดยการใชแนวประสานแบบโนตเพนทาโทนิค (Pentatonic scale) 
และกระบวนการถายทอดการขับรองในบทเพลงดังกลาวตามแนวการสอนแบบโคดาย 
(Kodály Method) ซึ่งเปนกระบวนการท่ีไดนําไปปฏิบัติจริงในโครงการพัฒนาศูนยสราง
เสริมฟนฟูสุขภาพผูสูงวัย และประชาชนทั่วไป ภายใตโครงการพัฒนาศูนยการศึกษาอูทอง
ทวารวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ซึ่งการสรางสรรคบทเพลงและ
กระบวนการถายทอดกิจกรรมดนตรี สามารถนําไปใชในกิจกรรมดนตรีสําหรับผูสูงอายุได
อยางมีประสิทธภิาพและบทเพลงท่ีเรยีนรูแบบงาย ไมซบัซอน และนําบทเพลงไทยท่ีมจีงัหวะ
ตามแบบแผนของบทเพลงรําวงมาปรับใชในกิจกรรมสําหรับผูสูงอายุเพ่ือใหเกิดความ
สนกุสนาน และบทเพลงลอยกระทงเปนบทเพลงท่ีผูสงูอายมุคีวามคุนเคยเปนอยางด ีและสง
เสริมการแสดงทักษะดวยการรองเพลงแบบงายโดยไมจําเปนตองเรียนรูบทเพลงใหม แตมุง
เนนกระบวนการเพื่อเสริมสรางศักยภาพดานทักษะดนตรีเปนสําคัญ รวมถึงเสริมสรางสุข
ภาวะทางรางกายและจิตใจใหกับผูสูงอายุควบคูกันไป ซึ่งกิจกรรมที่นําเสนอตอไปนี้ เหมาะ
สาํหรบัการนําไปใชในกจิกรรมดนตรีผูสงูอายใุนกรณทีีผู่จดักจิกรรมมีเวลาในการทํากจิกรรม
ที่คอนขางจํากัด และตองการผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมใหเกิดตอการพัฒนาดานตางๆ ของ
ผูสูงอายุอยางมีประสิทธิภาพ

เน้ือหา
 สําหรับการออกแบบกิจกรรมดนตรี ผูจัดกิจกรรมไดเริ่มตนจากกระบวนการศึกษา
ขอมลูและสาํรวจความชืน่ชอบประเภทของบทเพลงของกลุมผูสงูอาย ุและสอบถามความตองการ
ในการเขารวมกิจกรรมทางดนตรี เพื่อที่จะสามารถนําไปใชในการออกแบบและวางแผน
กิจกรรมใหสอดคลองตอความตองการของผูสูงอายุ อาชัญญา รัตนอุบล (2559 : 92-94) อางถึง
หลกัการของพอล เบอรจวีนิ (Paul Bergevin, 1966) โดยมีขัน้ตอนของการวางแผนกิจกรรม

การเรียนการสอนสําหรับผูใหญจํานวน 6 ขั้นตอน ดังนี้ 
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 1. พจิารณาความตองการหรอืความสนใจของผูทีจ่ะเขารวมโครงการ ซึง่ผูจดักจิกรรม

ไดทาํการสอบถามขอมลูดานบรบิท วถิชีวีติ ความชืน่ชอบ และความตองการหรอืความสนใจ

ในการเขารวมกิจกรรมดนตรี 

 2. การพัฒนาหัวขอเร่ือง ซึ่งหลังจากไดรับขอมูลดานความตองการและบริบทของ

ผูสูงอายุในชุมชนแลว จึงนํามาวิเคราะหและจัดการออกแบบรูปแบบกิจกรรมใหสอดคลอง

กับความตองการ 

 3. การกําหนดเปาหมาย จากขอมูลที่ไดรับในการศึกษาเบ้ืองตน โดยกลุมผูสูงอายุมี

ความคุนเคยกับบทเพลงประเภทรําวง และชอบการรองและการรายรํา ผูจัดกิจกรรมจึงได

กําหนดเปาหมายโดยการพัฒนาทักษะการรองแบบประสานเสียงอยางงาย และออกแบบ

ทาทางการเคล่ือนไหวประกอบการรองประสานเสียง 

 4. การเลือกทรัพยากรท่ีเหมาะสม จากการวิเคราะหขอมลูของการออกแบบกิจกรรม 

จึงไดจัดใหมีการนําระบบการสอนแบบโคดายมาใช โดยใชเพียงเครื่องดนตรีที่มีระดับเสียง

มาเปนเสียงตนแบบใหสามารถฟงและรองตามประกอบกับการใชสัญลักษณมือแทนระดับ

เสียงแบบโคดายได 

 5. การเลือกเทคนิคและเทคนิคยอยในการเรียนรู โดยผูจัดกิจกรรมไดวางลําดับของ

กระบวนการในกิจกรรมเพื่อไปสูเปาหมายของการรองประสานเสียง ดวยระบบการสอนแบบ

โคดาย ที่ประกอบไปดวย 4 ขั้นตอน ซึ่งแตละขั้นตอนมีลักษณะของเน้ือหาและทักษะเดิม แต

เพิ่มระดับความซับซอนในรายละเอียดของทักษะมากข้ึน และในแตละข้ันตอนถึงแมจะเรียนรู

ในเนือ้หาและทกัษะเดมิ แตรปูแบบของกจิกรรมแตละขัน้ตอนจะมคีวามแตกตางในวธิกีารทีไ่ม

ซํ้ากัน เพื่อใหเกิดแรงจูงใจในการมีสวนรวมตลอดระยะเวลาของการทํากิจกรรม  

 6. กําหนดวาระการประชุมและมอบหมายภารกิจ ในกระบวนการสุดทายนี้ 

ผูจดักจิกรรมไดมกีระบวนการเตรยีมความพรอมโดยการมอบหมายและกาํหนดภาระหนาที่ 

เพื่อใหการดําเนินกิจกรรมมีความตอเน่ืองโดยไมใหกิจกรรมมีการหยุดนิ่ง จนทําใหผูสูงอายุ

ที่เขารวมกิจกรรมเกิดความเบ่ือหนายในชวงที่หยุดพักหรือหยุดเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม 

 จากลักษณะของการวางแผนเพื่อออกแบบกิจกรรมดนตรีที่ไปสูการขับรองประสาน

เสยีงและการแสดงดนตรีของผูสงูอายุแลว จงึขอนําเสนอข้ันตอนของกิจกรรมท่ีไดแบงรปูแบบ

ออกเปน 4 รูปแบบ ดังนี้
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 1. การเรยีนรูระดบัเสยีงและสัญลกัษณมอืแทนระดบัเสยีงแบบโคดาย (Kodály hand 

signs) เพื่อใชทักษะการฟง และรองโนตดวยระบบของซอล-ฟา (Sol-Fa system) รวมถึง

การจดจําสัญลักษณมือแทนระดับเสียงแบบโคดาย 

 การเรยีนรูระดับเสยีงและสัญลกัษณมอืแทนระดับเสยีงแบบโคดายดังกลาว เปนกระบวนการ

เร่ิมตนของการเรยีนรูทกัษะการฟงและรองโนตระดบัเสยีงใหตรงกบัเสยีง การแยกแยะระดบั

เสยีงสงู-ตํา่ โดยใชสญัลกัษณมอืเปนตวักาํหนดความชัดเจนของเสียงสงูและเสียงตํา่ของโนต 

การจดจําสิ่งตางๆ ดวยกระบวนการฟงและรองจะชวยฟนฟูสภาพของการไดยินเสียงของ

ผูสงูอายุ ใหคงสภาพของศักยภาพทางการไดยนิของผูสงูอายุไดอกีทางหน่ึงดวยวิธกีารฟงและ

แยกแยะเสียงสูงตํ่า รวมถึงลักษณะของการใชสัญลักษณมือแทนระดับเสียงแบบโคดายจะ

ชวยพฒันาสขุภาวะของผูสงูอายดุานศกัยภาพสมอง ทีจ่ะชะลอการเสือ่มสภาพของการจดจาํ

ทีเ่ปนไปตามวยัได อกีทัง้ การใชมอืและแขนในการทาํสญัลกัษณมอืแบบโคดาย เปนการชวย

ชะลอการเสื่อมสภาพของกลามเนื้อสวนมือและแขน การควบคุมกลามเนื้อมือและแขนให

เกดิการเคล่ือนไหวอยางสมํา่เสมอ ลดอาการสัน่ของกลามเน้ือ และคงสภาพของการควบคุม

กลามเนื้อใหเปนไปตามที่ตองการได 

 2. การรองประสานแบบแคนอน (Canon) บนบนัไดเสยีงเมเจอรเพนทาโทนคิ (Major 

Pentatonic) ประกอบไปดวยระดับเสียงโนต โด (Do) เร (Re)  มี (Mi) ฟา (Fa) และซอล  (Sol) 

ซึ่งระบบการรองประสานเสียงแบบแคนอน เปนประเภทของบทเพลงที่โคดายนํามาใชใน

กระบวนการสอนดนตรี เพ่ือไปสูการพัฒนาทักษะการรองประสานเสียงไดในท่ีสุด รวมถึง

การท่ีใหรองแบบแคนอนบนบันไดเสียงเพนทาโทนิค เนื่องจากบทเพลงเปาหมายในแนว

ทํานองประสานน้ันมีการใชระดับเสียงของโนตเพียง 5 ตัวเทานั้น 

 3. การรองทํานองประสาน ซึ่งผูสูงอายุทุกคนจะเรียนรูการรองทํานองประสานกอน 

โดยทีผู่จดักจิกรรมจะไมบอกหรืออธบิายวาจะใหรองประสานกับทํานองหลักของบทเพลงใด 

เพียงแตทุกคนจะตองเรียนรูการรองแนวทํานองประสานนี้ทุกคน 

 4. การรองทํานองประสาน และทํานองหลักเพลงลอยกระทง ซึ่งผูจัดกิจกรรมเฉลย

บทเพลงทีจ่ะใชเปนทาํนองหลกัของการเรยีนรูการรองแนวทาํนองประสาน คอื บทเพลงลอย

กระทง โดยใหผูสูงอายุทุกคนรองทํานองประสานที่ฝกฝนมา จากน้ัน ผูจัดกิจกรรมจึงรอง

ทํานองหลักเพลงลอยกระทงประกอบกับทํานองประสานที่ผูสูงอายุกําลังรองอยูพรอมกัน 
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เมื่อผูสูงอายุทราบวาทํานองประสานที่ไดฝกฝนมา สามารถนํามาใชรองประสานเสียงใน

บทเพลงลอยกระทงได ผูจัดกิจกรรมจึงแบงกลุมออกเปน 2 กลุม เพื่อใหรองทํานองหลัก 

และทํานองประสานรวมกนั จากนัน้ จงึใหกลุมท่ีรองทาํนองประสานชวยกันออกแบบคํารอง

ใหสอดคลองกบัทาํนองประสานทีต่นเองรองและใหคาํรองมคีวามหมายสอดคลองกบัทาํนอง

หลักเพลงลอยกระทง 

 เมือ่ผูสงูอายทุัง้ 2 กลุมสามารถรองเพลงดวยคํารองของทาํนองหลกัเพลงลอยกระทง 

และคาํรองทีอ่อกแบบข้ึนเองในทํานองประสาน โดยรองรวมกนัจนเกิดความชํานาญแลว จงึ

ใหแตละกลุมออกแบบทาทางการรายรําประกอบทํานองของแตละกลุม จากน้ัน จึง

ทําการฝกฝนการรองประสานเสียงและการรายรําจนจบบทเพลง

 จากลาํดบัของการออกแบบกิจกรรมดังกลาวมานี ้ไดมรีายละเอียดของกระบวนการ

และขั้นตอนของการดําเนินกิจกรรมดังนี้ 

กระบวนการในการดําเนินกิจกรรม

 กระบวนการในการดําเนินกิจกรรม เริ่มตนจากการเรียนรูสัญลักษณมือแทนระดับ

เสียงแบบโคดาย และมีกระบวนการดําเนินกิจกรรมดังนี้

 1. การเรียนรูระดับเสียงและสัญลักษณมือแบบโคดาย 

 ธวัชชัย นาควงษ (2542 : 12) ไดกลาวถึง การใชสัญลักษณมือแทนระดับเสียงแบบ

โคดาย นับวาเปนจุดเดนของระบบการสอนดนตรีแบบโคดาย สําหรับขั้นแรกการเรียนรูทาง

ดนตรีของผูสูงอายุ มีวิธีการดังนี้

  1.1 เร่ิมตนเรยีนรูโนตโด และโนตเร ซึง่ปกตแิลวการสอนดนตรีตามแนวทางของ

โคดายจะเร่ิมตนที่โนตคู 3 ไมเนอร (Minor third) คือ โนตซอล และโนตมี (Sol and Mi) 

แตทั้งนี้ ผูจัดกิจกรรมนําแนวทางดังกลาวมาประยุกตใช โดยลําดับการเริ่มตนของโนตใหม 

ใหเหมาะสมกับการเรียนรูของวัยผูสูงอายุ จึงเริ่มตนจากโนตโด และโนตเร เพื่อใหทราบวา 

การเร่ิมตนของระดับเสียงในลําดับที่ 1 คือ โนต โด และสูงขึ้น 1 เสียง จะเปนโนตลําดับที่ 2 

คือ โนต เร เปนตน
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  1.2 หลังจากเรียนรู 2 ลําดับโนตแรก คือ โนตโด และโนตเร แลวผูจัดกิจกรรม
ไดทดสอบการแยกแยะระดับเสียงโนตทั้ง 2 เสียง โดยการบรรเลงเสียงโนตทั้ง 2 ดวยเคร่ือง
ดนตรีเปยโน แลวใหผูสูงอายุรองพรอมทําสัญลักษณมือแบบโคดาย เพื่อทดสอบการจดจํา
ระดับเสียง และการรองเสียงใหตรงตามระดับเสียงที่ตองการ
  1.3 ผูจัดกิจกรรม เพิ่มระดับความซับซอนของระดับเสียงโนตทั้ง 2 ตัว โดย
การสรางแบบแผนจังหวะ (Rhythmic pattern) ดวยวลีสั้นๆ (Motive) ใหเรียนรูแบบแผน
ของจังหวะควบคูกันไป
  1.4 เมือ่ผูสงูอายสุามารถจดจาํโนตทัง้ 2 ระดบัเสยีงไดแลว จงึเพิม่สัญลกัษณมอื
แทนระดับเสียงโนตมี ซึ่งเปนโนตที่มีระดับเสียงสูงขึ้น 1 ชวงเสียง 
  1.5 จากนั้น ผูจัดกิจกรรมทดสอบในวิธีการเชนเดิม คือการบรรเลงระดับเสียง
ของโนตทั้ง 3 ตัว สลับกันไปมา เพื่อทดสอบการจดจํา และเพิ่มความซับซอนของแบบแผน
จังหวะสั้นๆ เชนเดิม 
  1.6 ผูจัดกิจกรรมเพ่ิมระดับเสียงของโนตฟา และซอล โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ
ซํ้าไปมาเชนเดิมจนครบระดับเสียงทั้ง 5 โนต
 จากลักษณะของการเรียนรูการรองโนตระดับเสียง และใชสัญลักษณมือแทนระดับ
เสียงแบบโคดาย ซึ่งผูจัดกิจกรรมจะตองคํานึงถึงชวงเสียงรองของผูสูงอายุ โดยใชรูปแบบ
ของการรองโนตแบบโดเคลื่อนท่ี (Movable Do) ซึ่งเปนกระบวนการสอนหน่ึงของโคดาย 
ซึ่งอาจรองบนบันไดเสียงอื่นๆ ที่ไมใชบันไดเสียง C เมเจอร (C Major) ก็ได สามารถปรับ
เปลีย่นบนัไดเสยีงใหเปนไปตามความสามารถของผูเรยีน แตใหมกีารรองโนตแบบโดเคลือ่นที่
เชนเดิม โดยไมตองรองตามบันไดเสียงที่เปลี่ยนแปลงไป
 2. การรองประสานแบบแคนอน (Canon)
 ลักษณะบทเพลงแคนอน (Canon) เปนลักษณะของบทเพลงไลเลียน รูปพรรณ 
(Texture) แบบโพลีโฟนี (Polyphony) แตละแนวจะบรรเลงทํานองเหมือนกัน แตเริ่มไม
พรอมกัน โดยมีลักษณะการไลเลียนเสียงกันเปนระยะ (ณัชชา พันธุเจริญ, 2554 : 51) 
 จากความหมายของบทเพลงแคนอนแลว ในข้ันตอนการเรียนรูสัญลักษณมือแทน
ระดบัเสยีงแบบโคดายทีผ่านมาแลว เม่ือผูสงูอายุสามารถจดจาํสญัลกัษณมอืแทนระดบัเสียง
ของโนตทั้ง 5 ตัวจนครบแลว จึงนําไปสูกระบวนการรองโนตเสียงยาว และการนับจังหวะ 

โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
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  2.1 เร่ิมตนกําหนดเปาหมายของการรองระดับเสียงท้ัง 5 โนต ดวยการรองเสียงยาว

นบั 2 จงัหวะ (2/4) ในทุกๆ โนตตามจังหวะเสียงกลองท่ีบรรเลงประกอบใหเปนจงัหวะหลัก 

โดยใชกลองบองโก (Bongo) ที่มีระดับเสียงสูง-ตํ่าใหแตกตางกัน โดยใชเสียงตํ่าของบองโก 

เปนจังหวะหลักที่ 1 และเสียงสูงของบองโกตีในจังหวะที่ 2 เพื่อใหเกิดการสังเกตเสียงหลัก 

และสามารถนับจังหวะใหครบ 2 จังหวะนับไดชัดเจนมากขึ้น

  2.2 ผูนาํกจิกรรมแบงกลุมผูสงูอายเุปน 2 กลุม โดยกาํหนดใหรองโนตเสยีงยาวนบั 

2 จังหวะ (โนตตัวขาว) ไลระดับเสียงจากโนตตัวที่ 1 (Do) ไปถึงโนตตัวที่ 5 (Sol) และไล

ระดับเสียงสูงไปหาเสียงต่ํากลับลงมาเชนเดิม ซึ่งทั้ง 2 กลุมจะรองในลักษณะเดียวกัน แตเริ่มตน

ในระยะเวลาท่ีแตกตางกันในรูปแบบของการรองแบบแคนอน (Canon) ดังภาพตอไปนี้
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ภาพท่ี 1  แบบฝกหัดแคนอน (Canon) บนบันไดเสียงเมเจอร (Major Scale)

 

 จากภาพที่ 1 แบบฝกหัดแคนอนแบบโนต 5 ตัวบนบันไดเสียงเมเจอร ทั้งนี้ เพื่อ

เปนการทบทวนหลงัจากการเรยีนรูสญัลกัษณมอืแทนระดับเสยีงแบบโคดายแลว เมือ่ผูสงูอายุ

เกิดความมั่นใจในการจดจํา หรือการเลียนแบบหรือทําตามผูนําแตละกลุมที่มีความแมนยํา

ในการจดจําแลว จะเพิ่มเติมการเรียนรูแบบฝกหัดแคนอน เพื่อเปนการเตรียมความพรอมสู

การรองเพลงแบบประสานเสียงไดในท่ีสุด ทั้งนี้ ผูนํากิจกรรมจะตองพิจารณาบันไดเสียงที่

จะรองตามความสามารถของผูสูงอายุ สวนในเรื่องของระดับเสียง โดยธวัชชัย นาควงษ 

(2547 : 5) ไดกลาวถึงระดับเสียงท่ีผูสอนจะสามารถเลือกใหผูเรียนไดอยางเหมาะสมน้ัน 

เพลงที่ใชโนตนอยตัว เชน 2-5 ตัว อาจปรับเสียงไดหลายระดับเสียง เร่ิมตั้งแตคีย C เมเจอร 
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จนถึงคีย G เมเจอร สวนเพลงท่ีมีตัวโนตมาก 6-7 ตัวหรือมีชวงเสียงกวาง อาจจํากัดอยูที่ C 

หรือ Bb เมเจอรเทาน้ัน สําหรับตัวอยางของกิจกรรมน้ี อาจบรรเลงและรองบทเพลงใหอยู

บนคีย Bb เมเจอร หรือบันไดเสียง C เมเจอร ตามระดับความสามารถของชวงเสียงของ

ผูสงูอายทุีจ่ะสามารถรองได โดยใชระบบการรองและอานโนตแบบโดเคลือ่นที ่(Movable Do) 

ซึ่งเปนกระบวนการรองและอานโนตแบบโคดาย

 3. การรองทํานองประสาน

 หลังจากท่ีผูสงูอายุไดฝกฝนแบบฝกหัดแคนอนแลว ทาํใหเกดิการเรียนรูลกัษณะของ

การรองโนตแบบประสานเสียงอยางงาย ลักษณะการรองแบบแคนอนในขางตน เปนการ

ฝกฝนทักษะการฟงเสียงและการรองรวมกันใหเกิดความกลมกลืนกันของเสียง (Balance) 

ใหผูรองเกดิความเคยชนิในการรองทํานองของแตละกลุมไมใหเกดิความสบัสนระหวางแนว

เสียง 2 แนวที่กําลังรองพรอมกัน ทั้งนี้ ผูจัดกิจกรรมมักประสบปญหาในชวงแรก ที่ปฏิบัติ

การรองแบบประสานของผูสงูอาย ุเน่ืองจากเกดิความสบัสนเมือ่รองประสานเสยีงตามแบบ

ฝกหัดดังกลาว บางครั้งฟงระดับเสียงของอีกกลุมที่กําลังรอง ทําใหเกิดความสับสนจนลืม

ระดับเสียงของกลุมตนเองท่ีกาํลงัจะตองรอง ดงันัน้ ผูนาํกิจกรรมจะตองมีผูทีส่าธิตหรือผูนาํ

เสียงใหแตละกลุมในชวงแรกๆ เสียกอน และการใชสัญลักษณมือแทนระดับเสียง (Kodály 

Hand sign) จะชวยใหเห็นไดชัดเจนวาตอนนี้กลุมของตนเองกําลังรองระดับเสียงใดอยู จึง

ทําใหผูสูงอายุทําการปรับตัวในการรองแบบประสานเสียง และการใชสัญลักษณมือเพ่ือให

จดจําและแยกแยะระดับเสียงสูง-ตํ่าโดยปฏิบัติซํ้าไปมา โดยหลังจากท่ีผูสูงอายุเกิดความ

เคยชนิจากการรองประสานแบบแคนอนแลว จงึออกแบบกระบวนการและข้ันตอนการขบัรอง

เพลงในขั้นถัดไปดังนี้

  3.1 กระบวนการสรางสรรคบทเพลงไทยสากลของผูสูงอายุ โดยผูนํากิจกรรมได

นาํทาํนองจากบทเพลงลอยกระทง ประพนัธคาํรองโดยครูแกว อจัฉรยิะกลุ (ระหวางป พ.ศ.

2458-2524) และทํานองโดยครูเอื้อ สุนทรสนาน (ระหวางป พ.ศ.2453-2524) รูปแบบ

บทเพลงเปนแนวเพลงจังหวะรําวง ซึ่งเปนจังหวะพ้ืนฐานท่ีพบไดทั่วไปในบทเพลงพ้ืนบาน

แบบไทย มักนิยมนําบทเพลงลอยกระทงมารองในชวงประเพณีลอยกระทงของไทยจนเปน

เพลงที่คนไทยทุกคนรองไดทุกเพศ และทุกวัย ดังน้ัน จึงมีความเหมาะสมที่จะนํามาใชใน
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การสรางสรรคกิจกรรมดนตรีสําหรับผูสูงอายุได เนื่องจาก การถายทอดกระบวนการขับรอง

เพลงตามแนวทางการสอนดนตรีแบบโคดาย มุงเนนการนําบทเพลงพื้นบาน เพลงพื้นเมือง 

(Folk song) หรือบทเพลงประจาํชาต ิโดยเฉพาะบทเพลงพืน้บานของฮงัการ ีซึง่เปนบทเพลง

ประจาํชาติของโคดาย เปนบทเพลงท่ีมรีปูแบบของบนัไดเสยีงของโนต 5 ตวั (Pentatonic) 

รวมถึงบทเพลงพื้นบานประจําชาติอื่นๆ ก็เปนไปในแนวทางเดียวกัน (Lynn M. Hooker, 

2016 : 136) เพ่ือใหผูเขารวมกิจกรรมเกิดกระบวนการเรียนรูทางทักษะและพ้ืนฐานดนตรี

ดวยความเขาใจงาย ไมตองศึกษาหรือเรียนรู จดจําคํารองใหม เนื่องจากมีความคุนเคยและ

รองไดอยูแลว 

  การเริม่ตนจากการออกแบบทํานองประสานใหเขากับทาํนองหลกัของบทเพลง

ทั้ง 2 กอน โดยใชวัตถุดิบที่มาจากกระบวนการถายทอดในกิจกรรมแบบโคดายท่ีผานมา 

โดยทําการวิเคราะหคอรดและขั้นคูในแนวประสานท่ีเหมาะสมดังนี้

ภาพที่ 2  รูปแบบทํานองในแนวประสานในวลีที่ 1

ภาพที่ 3  รูปแบบทํานองในแนวประสานในวลีที่ 2

 จากภาพท่ี 2 และ 3 เปนแนวเสียงเบสเปนแนวประสาน ที่สามารถนํามาใชใน

การประสานกับแนวเสียงของทํานองหลัก (Melody) ไดของทํานองประสานแนวเบสที่ใช

ระดบัเสยีงโนตเพยีง 5 ตวั อยูบนพ้ืนฐานของบันไดเสยีงเพนทาโทนิค ซึง่มลีกัษณะของระดับ

เสียงโนตที่แตกตางกันเพียงโนตตัวสุดทาย ดังนี้

  1) ภาพที ่2 รปูแบบทาํนองในแนวประสานในวลทีี ่1 ลงทายดวยระดบัเสยีงโนต

ตัวมี (Mi) 
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  2) ภาพที ่3 รปูแบบทาํนองในแนวประสานในวลทีี ่2 ลงทายดวยระดบัเสยีงโนต

ตัวโด (Do) 

 จากการเคลื่อนที่ของทํานองแนวเบสที่ เป นการประสาน โน ตมีทิศทาง

การเคล่ือนที่ของแนวทํานองแบบโนตผาน (Passing tone) ดังนั้น แนวเบสประสานจึงไม

ควรมีโนตเสียงยาว โดยควรเปนแนวทํานองที่เคลื่อนท่ีอยางตอเน่ือง จึงจะทําใหสอดคลอง

กับทํานองหลักในบทเพลงได 

 ดานลักษณะของการใชแนวเบสประสานแบบซ้ําไปมา (Ostinato Bass) 

มแีบบแผนจงัหวะของทัง้ 2 วล ีและมลีกัษณะเดยีวกนัทีซ่ํา้กนัไปมา (Ostinato Rhythmic) 

แตปรับระดับเสียงโนตสุดทายของท้ัง 2 วลีใหเปนประโยคถาม-ตอบ (Question and 

Answer) เพ่ืองายตอการจดจําทํานองเมื่อซํ้าไปมาจนจบบทเพลง

 ในสวนของกลุมท่ีรองแนวทํานองประสานน้ี จะรองทํานองทั้ง 2 วลีซํ้าไปมาตลอด

ทั้งเพลง มีแบบแผนจังหวะที่สอดคลองกับจังหวะการตีของกลองบองโก (Bongo Drum) ที่

ตีในจังหวะดังภาพตอไปน้ี

ภาพที่ 4  แบบแผนจังหวะของกลองบองโก และแบบแผนจังหวะของแนวประสาน

  2) ผูนาํกจิกรรมดําเนินการฝกฝนใหผูสงูอายุทกุคนไดมโีอกาสรองแนวประสาน

ทุกคน โดยมีกลองบองโก บรรเลงโดยตีเปนแบบแผนจังหวะตามโนตในภาพที่ 4 และมีการ

ฝกฝนการรองในแนวทํานองประสานซ้ําไปมาจนชํานาญและจดจําโนตและการรองโนตใน

ทํานองประสานไดแมนยํา พรอมทําสัญลักษณมือแบบโคดายประกอบการรองโนต เพื่อให

ทราบวา ผูสงูอายสุามารถจดจาํการรองโนตระดบัเสยีงได และใหเกดิการเคลือ่นไหวประสาท

สัมผัสระหวางการใชมือเปนสัญลักษณ การรองระดับเสียง การฟงจังหวะและทํานองให

พรอมเพรียงกัน โดยเปนไปตามองคประกอบของดนตรี คือ จังหวะ และทํานอง เปนตน
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 4. การรองทํานองประสาน และทํานองหลักเพลงลอยกระทง

  4.1 แบงกลุมผูสูงอายุออกเปน 2 กลุม โดยกลุมที่ 1 ใหรองแนวทํานองประสาน

ตามที่ไดฝกฝนมาพรอมกัน โดยเริ่มตนการรองนํามากอน จากนั้น ใหกลุมที่ 2 เขาทํานอง

เพลงลอยกระทง โดยมีการนับเขาใหในคร้ังแรกๆ ซึ่งการปฏิบัติการรองทํานองเพลงลอย

กระทง พรอมทํานองประสานในชวงแรกๆ จะตองมีผูนําเสียงของแตละกลุม เพื่อไมใหเกิด

ความสบัสน แลวจึงปลอยใหรองดวยตนเองในครั้งหลังๆ ซึ่งอาจตองใชระยะเวลาประมาณ 

15-20 นาที ในการฝกฝนในลักษณะดังกลาว

  4.2 เมื่อผูสูงอายุไดฝกฝนจากการรองแนวประสานและทํานองหลักทั้ง 2 กลุม

แลว ผูจัดกิจกรรมเปดโอกาสใหผูสูงอายุกลุมท่ี 1 ที่รองในแนวทํานองประสาน ออกแบบ

คํารองใหสอดคลองกับความหมายของทํานองหลักในบทเพลงลอยกระทง ซึ่งกระบวนการ

และวิธีการดังกลาว เปนการกระตุนใหผูสูงอายุไดเกิดความคิดสรางสรรคทางดนตรี แต

ขัน้ตอนดงักลาวจะตองทาํหลงัจากทีผู่สงูอายเุกดิความชาํนาญจากการรองทาํนองหลกัและ

ทาํนองประสานแลวเทานัน้ เพราะจะทาํใหเกิดความชาํนาญและเกดิความมัน่ใจในการทีจ่ะ

ออกแบบคํารองใหสอดคลองกับทํานองและจังหวะของแนวประสานไดอยางนาสนใจ 

 จากลักษณะของการรองทํานองประสาน และทํานองหลักเพลงลอยกระทง จึงขอ

ยกตวัอยางของการสรางสรรคคาํรองของกลุมผูสงูอายทุีเ่ขารวมกจิกรรมนีแ้ลว โดยมตีวัอยาง

ของคํารองที่ไดออกแบบกันข้ึนเองดังนี้

  มา    พวก เรา    มา ลอย กระ  ทง

  มา   พวก เรา     มา ลอย กระ  ทง
           

ภาพที่ 5 ตัวอยางของผลงานการสรางสรรคและออกแบบคํารองของกลุมผูสูงอายุ
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 จากภาพที ่5 ตวัอยางของผลงานการสรางสรรคและออกแบบคาํรองของกลุมผูสงูอายุ 

แนวประสานจะมีการรองเปน 2 ประโยคซ้ําตอเนื่องกันตลอดทั้งเพลง ประกอบไปดวย

ประโยค A และประโยค B

  4.3 เมื่อผูสูงอายุในกลุมท่ี 1 ที่รองแนวประสาน ออกแบบคํารองใหสอดคลอง

กบัจงัหวะและทํานองแลว ผูจดักจิกรรมใหฝกฝนการรองประสานกับกลุมที ่2 ทีร่องทํานอง

หลกัอกีคร้ัง เพือ่ใหเกดิความชํานาญและจดจําคาํรอง ทาํนอง และจังหวะได โดยปฏิบตัแิบบ

ซํ้าไปมาหลายๆ ครั้ง

  4.4 จากน้ัน ผูจัดกิจกรรมไดใหผูสูงอายุทั้ง 2 กลุม ที่รองในทํานองหลัก และ

ทํานองประสาน ทําการออกแบบทาทางการเคลื่อนไหว การรํา หรือการเตน ใหสอดคลอง

กบัความหมายของบทเพลง ทาํนอง และจงัหวะของบทเพลงทีร่อง ซึง่ทาํใหเกดิกระบวนการ

สรางสรรคออกแบบทาทางการเคลือ่นไหวดวยตนเอง และเปนกระบวนการของการแขงขนั

แบบเกม ซึง่แตละกลุมจะตองออกมาสาธิตทาทางการรายรําหรือการเคล่ือนไหวเปนตวัอยาง 

และทําการฝกฝนทาทางการรายรําในแตละกลุม และนํามาประชันกันจนทําใหเกิดความ

สนุกสนานในระหวางการทํากิจกรรม ดังภาพตอไปน้ี

ภาพที่ 6 บรรยากาศของการจัดกิจกรรม
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  4.5 กระบวนการสรางสรรคการขับรองเพลงไทยสากล ในทํานองเพลงลอย

กระทง ขั้นสุดทาย คือการแสดงการขับรองประสานเสียงของทั้ง 2 กลุม โดยเฉพาะกลุมที่

รองทํานองประสาน ที่มีการออกแบบสรางสรรคคํารองดวยตนเอง พรอมการเคลื่อนไหว

รางกายโดยใชทาทางการรายรําที่ออกแบบขึ้นในแตละกลุม

วันเพ็ญเดือนสิบสอง

ภาพที่ 7 บทเพลงลอยกระทง
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 จากภาพที ่7 บทเพลงลอยกระทง ซึง่มีแนวจังหวะของกลองบองโกตปีระกอบจังหวะ 

ซึ่งสามารถประยุกตดวยการใชกลองประเภทอื่นๆ ได เชน กลองยาว หรือการใชรางกาย

ประกอบจังหวะอยางเชนการตบมือ ยํ่าเทา หรือการละเลนอื่นๆ ประกอบบทเพลง หรือ

เครื่องเคาะจังหวะชนิดอื่นๆ แทนได หรือออกแบบจังหวะอื่นๆ เพ่ิมเติมใหเกิดความ

สนุกสนานมากขึ้นได

 ดังนั้น จากแนวทํานองประสานที่ออกแบบขึ้น โดยนําไปใชในการขับรองประสาน

เสยีงในทํานองเพลงลอยกระทง ซึง่แนวทํานองประสานดังกลาว สามารถนําไปใชในการรอง

ประสานในบทเพลงอื่นๆ ไดอีก โดยยกตัวอยางในบทเพลงเกี่ยวขาว โดยมีรูปแบบของ

บทเพลงดังนี้

 เกี่ยวเถอะนะแม เกี่ยว ชะ    ชะ    เกี่ยวเถอะนะแม

ภาพที่ 8 ตัวอยางทํานองบทเพลงเกี่ยวขาว
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 จากภาพที ่8 ทาํนองบทเพลงเกีย่วขาว จะเหน็ไดวา เมือ่นาํทาํนองของบทเพลงใหม

มาใช ในการร อง โดยสามารถใช แนวประสานเดิมจากทํานองเพลงลอยกระทง 

มาประยุกตใชในการประสานเสียงไดดวยเชนกัน ซึง่ระบบบันไดเสียงเพนทาโทนิค สามารถ

นํามาประยุกตใชและเรียบเรียงเปนแนวประสานสําหรับบทเพลงพ้ืนบานไดหลากหลาย

บทเพลง โดยระบบการสอนแบบโคดาย ไดมีการนําบทเพลงพื้นบานของฮังการีมาใชใน

การสอนดนตรีสําหรับเด็ก และสามารถนํามาประยุกตใชในกิจกรรมการสอนดนตรีสําหรับ

ผูสงูอายุ โดยนาํเอากระบวนการสอนแบบโคดายมาปรับใชในกระบวนการถายทอดไปสูการ

รองเพลงประสานเสียงอยางงายได และมีความเหมาะสมกับบริบทของผูสูงอายุในแตละ

ภูมิภาคตามความเหมาะสมไดเปนอยางดี

บทสรุป

 การออกแบบและสรางสรรคกจิกรรมการขับรองบทเพลงสําหรับกจิกรรมผูสงูอายุนัน้ 

ผูจัดกิจกรรมควรมีการเตรียมความพรอมโดยการศึกษาพัฒนาการ ศักยภาพของผูสูงอายุ

จากการสํารวจหรือตรวจคัดกรองสุขภาพของผูสูงอายุเบ้ืองตนเสียกอน เนื่องจาก

กระบวนการดังกลาวมีความสําคัญมากตอการดําเนินกิจกรรมใหเกิดผลสัมฤทธ์ิไดอยางมี

ประสิทธภิาพ จากน้ัน ทาํการวางแผนจากการนําผลขอมลูท่ีไดศกึษามาทําการออกแบบรูปแบบ

กจิกรรมใหสอดคลองตอความตองการของผูสงูอายใุหเกดิแรงจงูใจดานความสนใจในแนวเพลง

ทีต่นเองคุนเคยหรือช่ืนชอบ สวนดานของกระบวนการในกิจกรรมโดยมีแนวทางของหลักการ

ถายทอดกระบวนการสอนดนตรีตามแนวทางของโคดาย (Kodály Method) มาปรับใช

สําหรับการพัฒนาทักษะพื้นฐานดนตรีดานการรองเพลง โดยรูปแบบการสอนตามแนวทาง

ของโคดาย มีระบบการสอนอยางคอยเปนคอยไป และพรอมดวยการพัฒนาโสตประสาท

การฟงและการรองดวยการใชสัญลักษณมือเพ่ือเกิดความเขาใจในการแยกแยะเสียงสูง-ตํ่า

ไดอยางมปีระสทิธภิาพ รวมถึงการออกแบบและเรียบเรียงบทเพลง โดยเฉพาะแนวประสาน

ที่เกิดขึ้น โดยอยูบนพื้นฐานของบันไดเสียงโนต 5 ตัว ที่นํามาปรับใชในการรองประสาน

บทเพลงไทยสากลหรือบทเพลงไทยพ้ืนบานไดหลากหลายบทเพลง โดยเฉพาะบทเพลงพ้ืนบาน

ทีม่แีนวทาํนองอยูบนพืน้ฐานของโนต 5 ตวัเปนสวนมาก โดยสามารถนาํทาํนองประสานเดมิ

มาใชในการรองประสานบทเพลงพ้ืนบานอื่นๆ มาใชรองไดอยางเหมาะสม
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 สวนในดานของการสงเสริมสุขภาวะทางดานรางกาย และจิตใจ ผูสูงอายุไดรับ

การฝกฝนทกัษะการจดจาํดวยสญัลกัษณมอืแทนระดบัเสยีง และจะตองรองระดบัเสยีงออกมา

ในเวลาเดยีวกนั ฝกประสาทสมัผสัระหวางทกัษะการควบคุมกลามเน้ือสวนมือและแขนเมือ่

ทาํสญัลกัษณมอืของผูสงูอาย ุและการรองควบคูกนัไป เกดิความสนกุสนานเพลดิเพลิน จาก

การรองแบบกลุมประสาน และออกแบบทาทางการเคลื่อนไหวดวยการรายรําแบบจังหวะ

รําวง เพ่ือแสดงประชันกันระหวางแนวเสียง 2 แนว คือแนวเสียงที่รองเปนทํานองหลักใน

บทเพลงลอยกระทง และแนวเบสประสานท่ีมทีาํนองแบบซ้ําไปมายืนพืน้ ใหงายตอการจดจํา 

และมุงเนนการสอนในแนวเบสทีเ่ปนแนวประสานสําหรบักจิกรรมนีเ้ปนสวนใหญ เนือ่งจาก

บทเพลงลอยกระทงที่รองเปนทํานองหลัก ผูสูงอายุไดมีประสบการณและความสามารถใน

การรองบทเพลงดงักลาวมาแลว เพยีงตองมกีารเรยีนรูตามกระบวนการสอนดนตรใีนรูปแบบ

การสอนของโคดาย ใหเกดิความชาํนาญตอการรองประสานจากการเริม่ตนดวยการรองเพลง

แบบแคนอน และไปสูระดับท่ีซับซอนข้ึนดวยการรองบทเพลงลอยกระทง และมีแนวเบส

ประสานท่ีไดรบัการฝกฝนมาทําการรองประสาน ประกอบกับการเคล่ือนไหวทาทางการรายรํา

แบบรําวง ก็จะทําใหเกิดเปนชุดการแสดงดนตรีเพ่ือแสดงถึงผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมดนตรี

ผูสูงอายุไดอยางมีประสิทธิภาพ
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Abstract

 The arrangement of ‘Lai Leb’ for small Jazz ensemble is inspired by 

its original folk melody, combining with Jazz interpretative concept of the 

composer. The piece features the elements of rearrangement and orchestration. 

The project sets out to achieve four purposes. It aims at preserving the legacy 

of traditional folk music while encouraging its revival in our modern society 

in engaging forms. It also aims at popularizing the traditional Lanna folksong 

by introducing them to the world’s music scene and, consequentially, expanding 

the horizon of musical knowledge for the benefits of various types of audience, 

whether it be experts or general ones.   

Keywords :  The arrangement  Small jazz ensemble    
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บทนํา

 บทเพลงพ้ืนบานลานนาสวนใหญมีวัตถุประสงคเพื่อประกอบพิธีกรรม และบรรเลง

ขบักลอมใน งานรืน่เรงิตางๆ รปูแบบของดนตรีนอกจากจะเปนลกัษณะของการบรรเลงลวนแลว 

ยงัใชในการประกอบนาฎศิลปฟอนรําตามแบบแผนท่ีสบืทอดกันมาโดยศิลปนพ้ืนบานลานนา 

ลักษณะของวงดนตรีที่ใชบรรเลงประกอบดวยวงดนตรีประเภทตางๆ ไดแก วงสะลอซอซึง 

วงกลองเตงถิ้งหรือวงปพาทยลานนา รวมถึงวงดนตรีผสมระหวางเคร่ืองดนตรีพื้นบานและ

เครือ่งดนตรีสากล โดยบทเพลงท่ีนยิมนํามาบรรเลงน้ัน ธติพิล กนัตีวงศ และตอพงษ เสมอใจ 

(2557 : 59) ไดกลาววา บทเพลงทีใ่ชบรรเลงประกอบดวยบทเพลงพืน้เมอืงเดมิและบทเพลง

ไทยเดมิจากภาคกลาง บทเพลงพืน้เมืองประกอบดวย เพลงฟอนเล็บเชียงราย เพลงสาวไหม  

เพลงดาวีไกหนอย เพลงเสเลเมา เพลงปราสาทไหว (เพลงราชลําพูน) เพลงฟอนผีเม็ง และ

เพลงมวย เปนตน

 บทเพลงฟอนเล็บเชียงราย หรือที่เรียกตามภาษาทองถิ่นวา “เพลงแห” เปน

บทเพลงบรรเลงลวน ที่มีความสําคัญท้ังในดานการบรรเลงประกอบพิธีกรรม และประกอบ

การฟอนรํา หรือฟอนเล็บที่เปนเอกลักษณของจังหวัดเชียงราย โดยสํานักงานวัฒนธรรม

จงัหวดัเชยีงราย (2564 : ออนไลน) ไดใหขอมลูวา “การฟอนเลบ็ของจงัหวดัเชยีงรายมคีวาม

แตกตางจากจงัหวดัเชยีงใหม คอื การฟอนเลบ็ของจังหวดัเชยีงรายนัน้ใช วงปพาทยพืน้เมอืง

ประกอบการฟอนเพลงท่ีใชไดแก เพลงแหเมอืง เพลงฤาษหีลงถํา้ เพลงปราสาทไหว เปนตน  

ดานทวงทาลลีาการฟอนมีความน่ิมนวล ออนชอย และกาวเทาเพียง 5 กาว ตางจากการฟอนเล็บ

ของจังหวัดเชียงใหมใชวงกลองตึ่งโนงประกอบการฟอน และกาวเทา 7 กาว

 จากขอสงัเกต และแรงบันดาลใจดังกลาว ทาํใหผูวจิยัมคีวามสนใจในการเรียบเรียง

บทเพลงพื้นบานลานนาสําหรับวงดนตรีแจสข้ึน โดยเปนการสรางสรรคเรียบเรียงจาก

บทเพลงฟอนเล็บเชียงรายเดิม นํามาสูการผสมผสาน เรียบเรียง และบรรเลงในรูปแบบวง

ดนตรีแจสวงเล็ก ทัง้นีเ้พือ่เปนการสรางสรรคตอยอดองคความรู รวมถงึอนรุกัษบทเพลงพืน้บาน

ลานนาใหเปนที่รูจัก 
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วัตถุประสงคของการวิจัย  

 1. เพ่ือศกึษาแนวคิด และแรงบันดาลใจในการสรางสรรคเรียบเรียงบทเพลง “ลายเล็บ” 

สําหรับวงดนตรีแจสวงเล็ก 

 2. เพ่ือสรางสรรคเรียบเรียงบทเพลง “ลายเล็บ” จากบทเพลงพ้ืนบานลานนาสู

บทเพลงสําหรับวงดนตรีแจสวงเล็ก และเผยแพรออกสูสาธารณชน

 

ทบทวนวรรณกรรม

 การวจิยัเร่ือง การสรางสรรคเรยีบเรยีงบทเพลง “ลายเลบ็” สาํหรบัวงดนตรแีจสวงเลก็ 

ผูวิจัยไดศึกษาถึงแนวคิด ทฤษฎีการเรียบเรียงดนตรี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 สมชาย รัศมี (2559 : 31) การเรียบเรียงเพลงสมัยนิยม (Arranging for Popular 

Music) นกัเรียบเรียงเสียงประสาน ตองมีความสามารถในการคิดสรางสรรคแนวทํานองข้ึนได

โดยเฉพาะอยางยิง่ตองสามารถประพนัธทาํนอง ใหมคีวามสอดคลองกบัทิศทางหรอืภาพรวม 

ของการเรียบเรียงดนตรีนักเรียบเรียงอาจตองมีหนาที่เรียบเรียงดนตรีใหกับบทเพลงของ

ผูอืน่ หรือแมแตเปนบทเพลงทีต่นเองประพนัธขึน้ ความสามารถในการประพนัธทาํนอง จะ

ชวยเติมความไพเราะและนาสนใจใหกับการเรียบเรียงดนตรีโดยท่ัวไปไมวาจะเรียบเรียง

ดนตรีใหกับผูอื่น หรือเรียบเรียงใหกับตนเอง ก็จะตองคิดสรางทํานองสําหรับบทบาทของ

เครือ่งดนตรใีนชวงตางๆ ของบทเพลง ทัง้ยงัตองประดษิฐทาํนองเพือ่สอดประดบัใหเกดิสสีนั

ที่เหมาะสมอีกดวย

 เจตนิพิฐ สังขวิจิตร (2561 : 11) บทคัดยอ บทประพันธเพลง อินเตอรสเปซ สําหรับ

วงดนตรีแจสวงเลก็ (INTER SPACE for Small Jazz Ensemble) บทประพนัธเพลงอนิเตอรสเปซ

สําหรับวงดนตรีแจสวงเล็กเปนหนึ่งในบทประพันธเพลงจํานวนท้ังส้ิน 8 บทเพลงของ

โครงการวิจยัเชงิสรางสรรคเรือ่ง “ความทรงจาํสาํหรบัวงดนตรแีจสวงเล็ก” โดย บทประพนัธ

เพลงไดรบัแรงบันดาลใจจากมิตบิรรยากาศหองโถงใหญของวิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรงัสติ 

แนวทางการสรางสรรคบทประพนัธเพลงใชแนวคดิดานขัน้คูเสียง และการคางเสยีงของแนว

ทํานอง ตลอดจนแนวคิดการเคล่ือนที่แบบสมมาตรดานเสียงประสานเพ่ือสะทอนมิติ

บรรยากาศที่เกิดขึ้น ณ สถานท่ีแหงนี้  
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 ธีรัช เลาหวีระพานิช (2563 : 4) ศิลปะการอิมโพรไวสดนตรีแจส (The Art of 

Improvisation) คอรดแทนตรัยโทน (Tritone Substitution) คือ คอรดแทนท่ีนํามาใช

แทนคอรด Dominant7th เปนคอรดแทนท่ีมีระยะความหางของเสียงจากคอรดตนฉบับ

เทากับ 3 เสียง เปนคอรดแทนท่ีโนตรวมซ่ึงเปนโนตสําคัญของคอรด Dominant7th ไดแก 

โนต 3 กับ b7

วิธีการวิจัย

 1. ศึกษาขอมูล และแรงบันดาลใจในการสรางสรรคเรียบเรียงบทเพลง “ลายเล็บ” 

สําหรับวงดนตรีแจสวงเล็ก

 2. สรางสรรคเรียบเรียงบทเพลง “ลายเล็บ” สําหรับวงดนตรีแจสวงเล็ก 

 3. นําบทเพลงท่ีเรียบเรียงแลวรับคําปรึกษา และขอเสนอแนะจากผูเช่ียวชาญ และ

ปรับแกตามความเหมาะสม

 4. วิเคราะห อภิปรายผลการวิจัย จัดพิมพ และนําเสนอเปนรูปเลมงานวิจัย

ขอบเขตของการวิจัย 

 1. ดานบทเพลง มุงศึกษาถึงแรงบันดาลใจในการสรางสรรคเรียบเรียงของบทเพลง 

“ลายเล็บ” จากผลงานที่เกี่ยวของ

 2. ดานการสรางสรรคเรียบเรียงบทเพลง งานวิจัยนี้จะมุงเนนการเรียบเรียง

แนวทํานองหลัก เสียงประสาน และสังคีตลักษณสําหรับวงดนตรีแจสวงเล็กเปนสําคัญ  

 3. ดานการวิเคราะหบทเพลง มุงศึกษาถึงแนวคิดการสรางสรรคเรียบเรียงบทเพลง

ตามหลักการดานทฤษฎีดนตรีแจส

ขอตกลงเบื้องตน  

 งานวิจัยฉบับน้ี ผูวิจัยมุงศึกษาบทเพลงท่ีเปนแรงบันดาลใจ เพ่ือนําแนวคิดพื้นฐาน

มาสรางสรรคเรียบเรียงเปนบทเพลง “ลายเล็บ” สําหรับวงดนตรีแจสวงเล็กเทาน้ัน โดยมี

องคประกอบสําคัญของบทเพลง ไดแก ทํานองหลัก เสียงประสาน และสังคีตลักษณ รวมถึง

ไมมีการประพันธเนื้อรอง ทั้งนี้ในสวนของการอิมโพรไวสจะเปนการนําเสนอในชวงของ
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การแสดงบทเพลงเทานัน้ โดยผูวจิยักาํหนดใหผูเลนไดนาํเสนอแนวคิดการบรรเลงไดอยางอิสระ 

จึงไมมีการนํามาอธิบายหรือแสดงเนื้อหาในบทอรรถาธิบายแตอยางใด

แนวคิดและวิธีการเรียบเรียง

การเรียบเรียงบทเพลง “ลายเล็บ” สาํหรบัวงดนตรีแจสวงเล็ก เปนผลงานการ

สรางสรรคเรียบเรียงที่ผูวิจัยไดตีความจากบทเพลงตนฉบับ โดยที่ยังคงรักษาทํานองที่เปน

เอกลักษณของเพลงพื้นบานลานนาไว โดยผลการวิจัยจะแบงตามลักษณะที่สําคัญของ

บทเพลง ไดแก โครงสราง ทํานอง และเสียงประสาน ทั้งนี้ผูวิจัยจะมุงเนนเฉพาะแนวคิดใน

การเรียบเรียง รวมถึงประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
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ตัวอยางที่ 1 ทํานองหลักเดิมบทเพลงตนฉบับ
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การเรียบเรียงโครงสรางของบทเพลง

 บทเพลงนี้มีโครงสรางหลักตามรูปแบบสังคีตลักษณแบบ 2 ทอน ทั้งนี้เกิดจาก

การวิเคราะห องคประกอบของวัตถุดิบ และบริบทตางๆ ของบทเพลง โดยใชสัญลักษณใน

การวิเคราะหแบงออกเปน 4 ชวง ไดแก A B C และ D โครงสรางโดยรวมของบทเพลง “ลายเล็บ” 

มีทั้งหมด 66 หอง โดยบทวิเคราะหดังกลาวนี้จะมุงเนนในสวนของแนวคิดทํานองหลักเปน

สําคัญ และไมมีการอธิบายในสวนของการอิมโพรไวสแตอยางใด

ตารางที่ 1 โครงสรางของบทเพลง 

โครงสราง ทํานองหลัก หองที่ สัญลักษณทอนเพลง

ชวงนําเสนอทํานองหลัก A 1-19 A

B 20-34 B

C 35-51 C

D 52-66 D

ชวงการอิมโพรไวส 20-34 B

ชวงการซ้ําทํานองหลัก 52-66 D

 ในดานของการบรรเลงผูวจิยัไดกาํหนดแนวทางของผูเลน ตามโครงสรางของบทเพลง

มีรายละเอียด ดังนี้

 ผูเลนรวมกันบรรเลงชวงนําเสนอทํานองหลัก A-D

 ผูเลนเบสบรรเลงชวงการอิมโพรไวสทอน B (ผูเลนบรรเลงวนซ้ํา 2 รอบ) 

 ผูเลนแซกโซโฟนบรรเลงชวงการอิมโพรไวสทอน B (ผูเลนบรรเลงวนซ้ํา 2 รอบ) 

 ผูเลนกีตารบรรเลงชวงการอิมโพรไวสทอน B (ผูเลนบรรเลงวนซ้ํา 2 รอบ) 

 ผูเลนเปยโนบรรเลงชวงการอิมโพรไวสทอน B (ผูเลนบรรเลงวนซ้ํา 2 รอบ) 

 ผูเลนรวมกันบรรเลงชวงนําเสนอทํานองหลักทอน D
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การเรียบเรียงทํานองหลัก 

 บทเพลง “ลายเล็บ” ไดรับแรงบันดาลใจในการสรางสรรคเรียบเรียงจาก

บทเพลงฟอนเล็บเชียงราย ในการอธิบายแนวคิดการเรียบเรียงผูวิจัยจะแสดงใหเห็นถึง

ทาํนองหลักเดมิ และแนวคดิในการเรียบเรยีงทาํนอง และเสียงประสานใหม เพ่ือเปรียบเทียบ

ขอแตกตางในการใชแนวคิดดังกลาว รวมถึงการคงไวของแนวทํานองเดิมท่ีเปนเอกลักษณ

ของบทเพลง ทัง้นีเ้พือ่เพิม่ความเขาใจในการวเิคราะห ตลอดจนเพือ่อธบิายประเดน็สําคญัอ่ืนๆ 

ที่เกี่ยวของดวย

ตัวอยางที่ 2 ทํานองหลักเดิม A

ตัวอยางที่ 3 แนวคิดการเรียบเรียงทํานองหลัก A
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 จากตวัอยางของทาํนองหลกัเดมิ A แสดงใหเหน็ชวงนาํของบทเพลงมีโนตยดืจงัหวะ

เฟอรมาตา (Fermata) เพื่อเปนการเกริ่นนําเขาสูชวงทํานองหลักในหองตอไป นอกจากนั้นใน

แนวทํานองเดิมยังแสดงใหเห็นถึงความหนาแนนของสัดสวนตัวโนตที่ใช และการหยุดพัก

ของจังหวะมีคอนขางนอย

 แนวคดิการเรยีบเรียงทํานองหลกับทเพลง “ลายเล็บ” ในชวงนาํเสนอทาํนองหลกั A นี้ 

ผูวิจัยไดนําเสนอแนวคิดออกเปน 2 รูปแบบ ไดแก แนวคิด A1 และแนวคิด A2 โดยแนวคิด

ทัง้สองแบบมุงเนนการใชการขยายอัตราสวนของทํานองเปนหลัก นอกจากน้ันในการขยาย

อัตราสวนดังกลาวจะมีการคงไวของแนวทํานองเดิม แตจะมีการปรับเปลี่ยนจังหวะของ

ทํานองที่แตกตาง 

 แนวคิด A1 มีการใชโนตตัวกลมแลวตามดวยโนตตัวหยุดสองจังหวะ แนวคิดดังกลาวน้ี

ผูวจิยัตองการจะสรางชองวาง (Space) ระหวางวลทีาํนอง รวมถงึเพือ่เปนการพกัในการกาํหนด

ลมหายใจหลังจากการเลนโนตเสียงยาวสี่จังหวะที่ผานมา และเพื่อเปนการเตรียมพรอมใน

การเลนทํานองตอไป

 แนวคดิ A2 ผูวจิยัมกีารใชแนวคดิในการลดสวนจงัหวะทาํนองหลกัเดมิ โดยการเลอืกสรร

เฉพาะบางตวัโนตมาสรางจงัหวะใหมใหมคีวามสอดคลองกนัของรปูแบบประโยคเพลง ทัง้นี้

แนวคิดดงักลาวจะมีผลทําใหไดแนวทํานองใหมทีร่ปูประโยคท่ีกระชับกวาแบบเดิม แตยงัคง

ลีลาสําเนียงเสียงพื้นบานลานนาไวอยางครบถวน

ตัวอยางที่ 4 ทํานองหลักเดิม B
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ตัวอยางที่ 5 แนวคิดการเรียบเรียงทํานองหลัก B

 ทาํนองหลักเดิม B มกีารใชแนวทาํนองทีค่ลายกบัแนวทาํนอง A โดยมกีารปรบัเปลีย่น

เล็กนอยเพื่อแสดงถึงการนําเสนอทอนใหม แนวคิดในการเรียบเรียงในทํานอง B ผูวิจัยยัง

คงมีการใชแนวคิดในการลดสวนจังหวะทํานองหลักเดิม ตามแนวคิด A1 ที่มีการเลือกสรร

เฉพาะบางตวัโนตมาสรางจงัหวะใหม ใหมคีวามสอดคลองกนัของรปูแบบประโยคเพลง ทัง้นี้

แนวคิดดังกลาวเปนผลจากการท่ีแนวทํานอง A และ B มีความคลายคลึงกันจึงสามารถใช

แนวคิดเดียวกันได แตอยางไรก็ตามก็ไดมีการปรับแตงโนตในบางลีลา เพื่อไมใหทํานอง

ทั้งสองทอนมีความเหมือนกันไปท้ังหมด รวมถึงแนวทํานอง B จะมีความยาวของทอนเพลง

ทีส่ัน้กวาทํานอง A จงึทําใหทัง้สองทํานองมีความแตกตางกนัทางโครงสรางของทอนเพลงดวย

ตัวอยางที่ 6 ทํานองหลักเดิม C



วารสารฟาเหนือ ปที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2564 คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 32 

ตัวอยางที่ 7 แนวคิดการเรียบเรียงทํานองหลัก C

 ในทอนทํานองหลักเดิม C นี้จะเปนชวงที่มีความยาวท่ีสุดของเพลง ในโนตตนฉบับ

จะมีความยาวของทอนดังกลาวจํานวน 28 หอง โดยจะมีการเปล่ียนลีลาจังหวะเคล่ือนไหว

ขึ้น-ลง ของแนวทํานองท่ีแตกตางกันดวย จากทํานองดังกลาวผูวิจัยไดคัดสรรแนวทํานอง

เดิมจํานวน 16 หอง ในทอน C มาเปนแนวคิดหลักในการเรียบเรียงตอมา สําหรับแนวคิด

การเรยีบเรยีงทํานองหลกั C นีผู้วจิยัตองการรกัษาแนวทาํนองเดมิไวโดยไมมกีารเปลีย่นแปลง 

ทั้งน้ีเพื่อตองการใหทอนเพลงดังกลาวเปนลักษณะของการพักเสียงเคร่ืองดนตรีอื่นๆ เหลือ

ไวแตเปยโน และกีตาร โดยมีกลองทําหนาที่เคาะจังหวะประกอบ รูปแบบการบรรเลงนี้

นอกจากจะชวยเพ่ิมมติใิหกบับทเพลงแลว ผูวจิยัยงัตองการใหเปยโนไดนาํการเลนลีลาเสียง

ที่เปนเอกลักษณของพ้ืนบานลานนา รวมถึงการเคล่ือนที่ของตัวโนตที่รวดเร็วทําให

การบรรเลงดวยเปยโน จึงมีความเหมาะสมมากกวาเครื่องดนตรีอื่นในวงดวย

 

แนวคิดการใชเสียงประสาน

 สาํหรับแนวคดิในการใชเสยีงประสาน หรอืคอรด (Chords) สาํหรบับทเพลง “ลายเล็บ” 

ผูวิจัยจะใชวิธีการพิจารณาคัดสรรโนตท่ีมีความโดดเดน แลวจึงนํามาเชื่อมโยงหาความ

สมัพนัธกบัคอรดทีต่องการโดยวิธกีารดังกลาวจะทําใหคอรดถูกวางตําแหนงอยางไมสมมาตร 

เนื่องจากตองปรับทิศทางการเคลื่อนที่ไปตามแนวทํานองที่วางไว เปนผลใหคอรดมีการ
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กําหนดไวตามหองที่ไมเทากัน 

ตัวอยางที่ 8  แนวคิดการใชเสียงประสานทํานองหลัก A และ B

 ดานแนวคิดการใชเสียงประสานทํานองหลัก A และ B ผูวิจัยไดวางแนวทางใน

การใชคอรดที่มีความเชื่อมโยงกับแนวทํานองเปนประเด็นสําคัญ ไว 2 ขอ ไดแก  

 1. จากการพิจารณาแนวทํานองดังกลาวพบวา แนวคิดของการใชเสียงประสานใน

ทอนนี ้จะมุงเนนการใชคอรดประเภทเมเจอรทบสบิเอด็ โดยกําหนดใหคอรดดงักลาวจะตอง

เชื่อมโยงกับโนตในคอรดดวย

 2. ในสวนของคอรดอื่นๆ จะใชคอรดที่เชื่อมโยงกับแนวทํานอง หรือมีความสัมพันธ 

สอดคลองกับทิศทางการเคลื่อนที่ ขึ้น-ลง ของคอรด รวมถึงประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

 จากตัวอยางท่ี 8 พบวาชวงเริ่มตนในหองแรกปรากฏโนตตัว E ในจังหวะหนัก และ

คางยาวจนครบหอง โดยโนต E จะมคีณุสมบัตทิาํหนาท่ีเปนโนตตวัที ่11 ในคอรด B เมเจอร 

หรอืเรยีกวาคอรด B11 และเมือ่พิจารณาโนตในลาํดบัอืน่ๆ พบวาสามารถใชคอรดทบสบิเอด็

ไดเชนกนั (สญัลกัษณ X1) ดงัตวัอยางหองท่ี 9 และ13 ทัง้นีก้ารใชคอรดดงักลาวจะใหความ
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รูสกึสวาง เปดกวาง มุงตรงไปขางหนา ตลอดจนมีความเหมาะสมท่ีจะรองรับทาํนองท่ีมกีารใช

บันไดเสียงรูปแบบเพนทาโทนิค (Pentatonic) เหมือนกับทํานองเสียงพ้ืนบานลานนาท่ี

ปรากฏในบทเพลงนี้  

 ในสวนของคอรดอื่นๆ ไดใชแนวคิดการเคล่ือนท่ี ขึ้น-ลง ของคอรดมาเปนแนวทาง

ในการใชเสียงประสานในทอนน้ี จากตัวอยางหองที่ 9 พบวามีการใชคอรด C#11 จากนั้น

พอถึงหองที่ 11 จึงมีการใชคอรด Cmaj7  โดยมีโนต E ที่หนาที่เช่ือมโยงกับคอรดดังกลาว 

รวมถึงสอดคลองกับทิศทางการเคลื่อนท่ี ขึ้น-ลง จากคอรดกอนหนาน้ีดวย ทั้งนี้ยังสามารถ

พบแนวคิดที่กลาวถึงได (สัญลักษณ X2) จากตัวอยางเดียวกัน หองที่ 13 และ18

 นอกจากประเด็นที่กลาวมาขางตน ยังพบความสัมพันธของขั้นคู 3 เสียงเต็ม หรือ

คอรดตรัยโทน (Tritone) ทีน่าํมาใชดวย จากตวัอยางในหองที ่11-13 มกีารใชคอรด  Cmaj7 

และ F#11 โดยแนวคิดดังกลาวสามารถพบในการปฏิบัติ หรือประพันธดนตรแีจสอยูเสมอ 

เนือ่งจากใหความรูสกึของเสยีงทีฟ่งดขูดัแยง แตขณะเดยีวกันกแ็ฝงความกลมกลนืของเสยีง

ขณะเคลื่อนที่ ทั้งนี้เกิดจากมีโนตในคอรดรวมกัน ไดแกโนต E และB ที่เปนโนตในลําดับที่ 3 

และ7 ของคอรด Cmaj7 รวมถึงยังเปนโนตลําดับท่ี 7 และ11 ของคอรด F#11 ดวย

ตัวอยางที่ 9  แนวคิดการใชเสียงประสานทํานองหลัก C
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 แนวคิดการใชเสียงประสานทํานองหลัก C ผูวิจัยไดใชคอรดที่มีความเช่ือมโยงกับ
แนวทํานอง โดยยังคงยึดรูปแบบการใชคอรดประเภทเมเจอรทบสิบเอ็ด (X1) และทิศทาง
การเคล่ือนที่ ขึ้น-ลง ของคอรด รวมถึงความสัมพันธระหวางคอรดตรัยโทน (X2) เหมือนใน
ทอนที่ผานมา ทั้งนี้เพื่อตองการใหเกิดเสียงประสานที่เปนเอกลักษณตรงตามอุดมคติที่
คาดหมายไวแตแรกเริ่ม  
 จากตวัอยางที ่9 มทีศิทางการเคลือ่นทีข่ึน้ของคอรด Cmaj7, Dmaj7 และ E7  คอรด
ดังกลาวมีรูปแบบการเคลื่อนท่ีเปนเสนตรง และมีระยะหางกัน 1 เสียงเต็ม (Whole Step) 
นอกจากนัน้คอรด E7 ยงัทาํหนาท่ีเปนคอรดโดมนินัท (Dominant Seventh Chords) เพือ่
สงเขาคอรด B11 ลําดับตอมาดวย ทั้งนี้ในการกําหนดรูปแบบของคอรดดังกลาวในทอนนี้ 
ลวนแตมีความเช่ือมโยงกับแนวทํานองหลักโดยทั้งสิ้น
 ในสวนของแนวคดิการใชเสยีงประสานทาํนองหลกั D ทีไ่มไดกลาวถงึในทีน่ี ้เนือ่งจาก
ผูวิจัยพิจารณาแลวพบวาทํานองหลัก D มีแนวคิดการใชเสียงประสานท่ีเหมือนกับทํานอง
หลักทอน B รวมถึงภาพรวมองคประกอบอ่ืนๆ ก็เหมือนกันดวย 

สรุปผลการวิจัย
 งานวิจัยเรื่อง การเรียบเรียงบทเพลง “ลายเล็บ” สําหรับวงดนตรีแจสวงเล็ก 
เปนการพัฒนาตอยอดความรูสรางสรรคผลงานสูองคความรูใหม โดยการนาํเสนอมุมมองแนวคดิ 
และจินตนาการตางๆ เพ่ือใหเกิดผลงานท่ีมอีตัลักษณ สามารถส่ือใหเห็นถึงรสนิยม ความชอบ 
ที่เกิดจากการสรางสรรคของผูวิจัยดวย นอกจากนี้ผลงานดังกลาวยังเปนการยกระดับ
บทเพลง ทีม่สีาํเนยีงเสยีงพืน้บานลานนาสูความเปนสากล ตลอดจนยงัเปนการอนรุกัษศลิปะ
วัฒนธรรมทองถิ่นใหอยูคูในสังคมตอไป ทั้งนี้ผูวิจัยจะสรุปตามวัตถุประสงค ดังนี้
 1. ดานการศึกษาแนวคิด และแรงบันดาลใจในการสรางสรรคเรียบเรียงบทเพลง 
“ลายเล็บ” สําหรับวงดนตรีแจสวงเล็ก 
 ผลงานวิจยันีน้อกจากจะไดรบัแรงบันดาลใจ จากแนวทางการบรรเลงบทเพลงพ้ืนบาน
ลานนาแลว ยงัเปนการนาํแนวคดิดานของการบรรเลงในรปูแบบของวงดนตรแีจสวงเล็ก เขา
มาผสมผสานกับแนวทํานองหลักที่มีสําเนียงเสียงพ้ืนบานลานนาดวย ทั้งนี้เพื่อใหการ
สรางสรรคทั้งในดานของการเรียบเรียงบทเพลงและการสรางสรรคในดานของการบรรเลง 

ที่เปนผลจากการหลอมรวมแนวคิดทั้งสองรูปแบบเขาไวดวยกัน
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 2. ดานการสรางสรรคเรียบเรียงบทเพลง “ลายเล็บ” จากบทเพลงพ้ืนบานลานนา

สูบทเพลงสําหรับวงดนตรีแจสวงเล็ก และการเผยแพรออกสูสาธารณชน

 ผลงานการสรางสรรคเรียบเรียงนี้ ผูวิจัยไดใชการตีความจากทํานองหลักเดิม จาก

ผลงานวิจัยที่ผานมาสูการเรียบเรียงใหม ทั้งโครงสราง ทํานอง จังหวะ และเสียงประสาน 

ทัง้นีเ้พือ่ใหเกดิการตอยอดองคความรูใหมทัง้ดานการเรยีบเรยีง รวมถงึมมุมองใหมในการบรรเลง 

ตลอดจนวิธีการนําเสนอท่ีแตกตางจากแนวคิดเดิม

 การนําบทเพลง“ลายเล็บ” สําหรับวงดนตรีแจสวงเล็ก ออกแสดงตอสาธารณชน

 บทเพลงนี้ไดนําออกแสดงพรอมบรรยายเผยแพรตอสาธารณชนในงาน Thailand 

International Jazz Conference 2019 วันท่ี 27 มกราคม 2562 ทําการแสดงในเวลา 

16.00-17.00 น. ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล โดยผูวิจัยเปนผูบรรเลงรวมกับ

นักดนตรีในนามวงดนตรี “The Rescue Project” 

อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

 ในการสรางสรรคเรยีบเรยีงบทเพลง “ลายเลบ็” สาํหรบัวงดนตรแีจสวงเลก็นัน้ เปน

รปูแบบในการสรางสรรคทีเ่นนแนวทางในดานของการบรรเลงดนตรีแจส โดยแนวคิดดงักลาว

ยงัสามารถนําเสนอในรูปแบบของดนตรีประเภทอ่ืนๆ ไดอกีดวย ทัง้นีข้ึน้อยูกบัวิธกีาร ความชํานาญ 

และความเขาใจที่เราตองการจะถายทอดดวย

 ลกัษณะของการบรรเลงในดนตรแีจสนัน้ สวนใหญนกัดนตรจีะมแีนวคดิในการตคีวาม

จากตัวโนต หรืออจากบทเพลงตนฉบับขึ้นมาใหม เพื่อใหเกิดแนวทางการบรรเลงในแบบ

ฉบบัของตนเอง แนวคิดดงักลาว อาจสงผลใหบทเพลงมีความแตกตางจากแนวทางท่ีผูเรยีบ

เรียงไดตัง้ใจไวแตแรก แตในทางกลับกันนัน้ผลของการตีความกอใหเกิดมติทิางดนตรีทีห่ลาก

หลาย การปฏิสัมพันธที่เกิดข้ึนระหวางนักดนตรีดวยกันเอง หรือระหวางนักดนตรีกับผูชม

ขณะทําการแสดงเปนสิ่งท่ีนอกเหนือการควบคุม และไมไดถูกกําหนดใหเกิดขึ้นในบทเพลง

แตอยางใด ความแปรผันตางๆ ที่เกิดขึ้นเหลานี้จึงมีความหมายเปนอยางมากในแงของงาน

ศิลปะ สุนทรียทางดนตรีที่ปรากฏจึงเสมือนเปนจุดกําเนิดใหเกิดแนวคิด ตลอดจนการสราง

สรรคอื่นๆ ตอไป
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 ผลงานวิจัยนี้ มุงเนนการสรางสรรคเรียบเรียงจากแนวทํานองหลักเดิมผสมผสานกับ

รูปแบบโครงสราง ทํานอง จังหวะ และเสียงประสานใหมในรูปแบบดนตรีแจส ทําใหยังขาด

ประเด็นในเร่ืองของแนวคิดการอิมโพรไวสของนักดนตรีในแตละคน โดยประเด็นดังกลาว

องคประกอบที่สําคัญอีกสวนหน่ึงในการบรรเลงดนตรีแจสดวย
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Metaphor Interpretation of a Short Story Used in        
a Classroom : “the Bird and the Cage”

การตีความความหมายอุปลักษณจากเรื่องส้ันที่ใชในกรณีศึกษา 

“the Bird and the Cage”

กรวรรณ ฎีกาวงค*1 
Korawan Deekawong1

Abstract

 According to Lakoff and Johnson (1980), metaphor is a figure of speech 

which refers to something else that is not literally true. It is something abstract 

which is difficult for students to understand. This study of metaphor interpretation 

of a short story used in a classroom aimed to look closely at the 32 of 2nd 

year English major students’ strategies of metaphor interpretation of English 

and study the relation of cultural background between Thai and English 

enhancing them to work out the interpretation. The metaphors in this study 

were words, phrases, and expressions in the story “the Bird and the Cage” 

by Paulo Coelho (2010). 

 The results showed the strategies taken by the students to work out 

the metaphorical meanings corresponded to several theories : denotative 

meanings, contextual clues, imagination with miming, and cultural 

experiences of both Thai and English. Cultural background allowed the students 
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to link the differences between their native language and English to enhance 
deeper understanding of metaphors. It is important for a teacher of English 
to teach students to understand the similarities and differences of culture of 
both languages, so they can apply this kind of figurative language to daily 
communication creatively and effectively. 

Keywords :  Denotative Meaning  Figurative Language  Metaphorical Meaning
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บทคัดยอ
 อปุลกัษณเปนการสือ่ความหมายในลกัษณะเปรยีบเทยีบระหวางสิง่หนึง่กบัอกีสิง่หนึง่

โดยอางถึงอีกสิ่งท่ีไมมีความหมายตามคําท่ีอางแตอยางใด ซึ่งการตีความทางอุปลักษณนั้น

มลีกัษณะเปนนามธรรม และยากตอการเขาใจโดยเฉพาะอยางยิง่กบัผูเรยีนทีไ่มใชเจาของภาษา 
(Lakoff and Johnson, 1980) การศกึษาครัง้น้ีศกึษาวธิใีนการตคีวามความหมายอปุลักษณ
ของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ชั้นปที่ 2 จํานวน 32 คน และศึกษาการตีความของ
นกัศกึษาเพือ่หาความสมัพนัธทางวฒันธรรมของทัง้ภาษาองักฤษและภาษาไทย โดยเลอืกคาํ วลี 
และสํานวน จากเร่ืองสั้นเรื่อง “the Bird and the Cage” ที่เขียนโดย Paulo Coelho 
(2553). 
 จากการศึกษาพบวาวธิกีารตีความความหมายอุปลักษณของนักศึกษามีการประมวล
ความรูจากหลายทฤษฎี; แปลความหมายตรง ตีความตามบริบท ตีความตามจินตนาการ 
และตีความโดยอางอิงเขากับประสบการณทางวัฒนธรรมของท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
พื้นฐานทางวัฒนธรรมมีสวนในการเช่ือมโยงความแตกตางของทั้งสองภาษาเขาดวยกัน ซึ่ง
ชวยใหนักศึกษาเขาใจความหมายอุปลักษณไดดียิ่งขึ้น จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ครูผูสอน

ภาษาองักฤษ จะฝกใหนกัศกึษาเขาใจความแตกตางระหวางวฒันธรรมทัง้สองภาษา เพือ่ให
เกิดการส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพ  

คําสําคัญ :  ความหมายตามตัวอักษร  ความหมายโดยนัย  ความหมายอุปลักษณ
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Introduction 
 To understand each other while communicating, we need to know 
the meaning of words or phrases in the sentence that someone is saying. 
When we listen and interpret the meanings, it requires both knowledge and 
understanding of the culture and traditions of that language. Also there is an 
emotional interpretation of the situation at that time, including the social 
status of the speakers. In addition, a word that we use sometimes does not 

have just one meaning, but it implies other meanings in its particular context. 
Denotative meaning (Denotation) is the direct meaning of a word from a dictionary 
(Mangewa, 2019). Connotative meaning (Connotation), on the other hand, is 
the emotion that a word generates in addition to the actual meaning. Mangewa 
(2019) stated that connotation is an implied meaning that is associated with 

a word in addition to its literal meaning. Connotation can be another meaning 
that is used in communication. Sometimes it has parts of literal meaning and 
comparative meaning which is called a metaphorical meaning (Figurative/

Metaphorical Meaning). Saralamba (2011) stated that metaphorical meaning 

refers to one thing by mentioning another thing and has a new meaning 
derived from that comparison. It is when people use a word or phrase that 
does not have its normal literal meaning. People can use metaphors to 

convey more interesting meaning and make it more dramatic that literal 

language which simply states facts. 
 Having taught the EFL students for more than 5 years, it seems to the 
researcher that the students understand the primary meaning of a word in a 
dictionary. They use words to communicate along with the situation according 

to their levels. There may be a lot of difficulties for student to interpret these 
kinds of meaning. However, it is important that the students in higher education 
level should understand the comparison or metaphor. As stated by Lakoff 
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and Johnson (1980), metaphor is a conceptual system and is related to the 
system of thinking. That is to say the language used in everyday life is in the 
form of a metaphor called “conceptual metaphor,” and it is related to the 
thinking system of the user. They also added that the use of language in the 
form of metaphors occurs in a natural way, and inherits from the experience 
of that language user.
 Foreign language students encountered difficulties understanding 
metaphorical expressions every day. According to Littlemore (2004), metaphors 
consist of a source and a target domain. Metaphor comprehension could 
involve an appreciation of differences between those two domains. In order 
to comprehend the metaphors, we could not only be able to perceive the 
correlation between the source and target domains, but could also be able 
to practice the differences between them.    
 Language is a part of the human culture created for communication 
in everyday life, including experience, emotions, and feeling of the people 

through the process of communication and the art of language creation for 

communication. Metaphor is one of the most popular ways to describe the 
language more clearly. 
 When people talk, they often use comparative or metaphorical ways 

which can illustrate what they want to say better than inventing examples 

to describe the meaning of what they are talking about. Al-Hasnawi (2007) 
stated that interpreting metaphor is not a direct translation of the meaning 

of a word. Al-Hasnawi suggested that interpretation should be made by cognitive 

metaphor using knowledge management process or meaning analysis through 
the process of knowledge, thought, comparison and experience and culture 
of the language. These are the approaches of an interpretation of the similarities 
and differences of their own language.
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 In addition to understanding the use of words for communication, 

knowledge of vocabulary is fundamental to reading, for an overall understanding 
of the subject. Using all kinds of short stories can help students to acquire 
all kinds of knowledge, such as investigation, science, love, history, culture, 
and religion. The language used in the stories has been written in English in 
everyday communication. They are also reading for pleasure, not as stressful 
as the textbooks. Reading for pleasure can add imagination to readers, increase 

reading ability and recognition of the characteristics of the language used in the 
stories. Furthermore, students can get information from reading, understanding 
history, social attitude, personality of the characters, including differences of 
customs and beliefs from what they have read.

 Using stories in teaching English can implicate many aspects of importance. 

Carter and Long (1991 : 2-3) described these aspects (as : 1) increasing cultural 
understanding described in the stories that can help students or readers see 

and understand cultural differences. The differences can help in improving 
the ideas, 2) emphasizing the language used in the narrative, which can teach 
students vocabulary and sentence structures, and 3) increasing the students’ 

or readers’ personal advancement; when they understand, they can have a 

factual assessment of culture, think in a broader way, understand the society 
as a whole, have a broader vision, accept different things, and focus on the 
use of extensive vocabulary. All of those three aspects are important for 

understanding the usage of words and culture, including the developing of 

ideas and creativity of each person.
 In order to have a broader understanding of the meaning of metaphorical 

meaning, the researcher chose the intermediate level of the story, “The Bird 
and the Cage,” a part of Eleven Minutes, written by Paulo Coelho (2010) for 
students to read. The researcher used the technique of teaching vocabulary 
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in order to help students understand, and use the language appropriately 
according to the meaning and words for communication in society, rather 
than focusing on student understanding of the forms and grammar.

Objectives of the Study
 1. The strategies the students used to interpret the meanings of 
metaphors in the target language (English)

 2. The relation of the cultural background between the students’ native 
language and English.

Methodology
 The experimental class consisted of 32 students majoring in English at 
the Faculty of Liberal Arts, Huachiew Chalermprakiet )University : 6) male 
(18.75%) and 26 female students (81.25%). The sample was selected because 
they had the required qualifications. They were able to use English at the 

pre-intermediate to intermediate level. They were able to communicate with 

simple words and simple compound sentences. Their ability in using vocabulary 
was usually in literal (denotative) meaning. From the inquiry before starting 

activities in class, students could understand the meaning by comparing English 

to Thai. The process and steps of data collection were the researcher studied 
the story, The Bird and the Cage, which the writer used ordinary figurative 
language telling the story, had students read it and the researcher chose 9 
words and expressions that had metaphorical meanings. The following were 

the techniques the researcher used to study the students’ strategies in in-

terpreting the metaphors :
 1. Teacher explained the differences of denotation and figurative language 
: metaphors and practice on examples of metaphors. 
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 2. Students read the story, ‘the Bird and the Cage’ and expressed their 
understanding of the denotative, connotative, and metaphorical meanings.
 3. After reading the story, students looked up the denotative meaning 
of the 9 words.
 4. Students interpreted the metaphorical meaning of those 9 words.
 5. Examine the metaphorical meanings interpreted by each student.
 6. Interview the students to understand how they interpreted the 
metaphors.
 7. Discuss the metaphor interpretation strategies that were employed 
by the students.

Findings
 1. Strategies the students used to interpret the meanings of 
metaphors in the target language
 From the students’ interpretations of the 9 words, this table showed 

the meanings and explained the strategies that the students used to work 

out the metaphors.
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Table 1  The Results of Students’ Metaphorical Interpretation

Words Metaphorical
Meaning

No. of Students 
Interpreted Each 
Word Correctly

Percentage
(%)

bird - freedom 30 93.75

wings - weapon, tool

- power

- ability

- energy

12 37.5

fl y, fl ight - freedom

- goal

- happy

19 59.37

trap - deceiving

- jealous

- trouble, problem

- obstacle

11 34.37

set up

a trap

- plan things secretly 4 12.5

put in

a cage

- uncomfortable, was 

controlled 

- to show that you’re 

the owner of something

7 21.87
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Words Metaphorical
Meaning

No. of Students 
Interpreted Each 
Word Correctly

Percentage
(%)

feathers - beauty

- warmth

- beautiful love

19 59.37

lose their 

gloss

- getting older

- not charming

- lose inspiration

- meaningless

23 71.87

Death 

came 

knocking 

at the 

door

- dying, dying person

- lose, death

- Death is approaching.

10 31.25

  
 From Table 1, 7 instances of metaphor interpretation by students can 

be described as (follows :)

   1.1 ‘Bird,’ 
  Students found out the meaning the word ‘bird’ very quickly. The 
approach they used to work out the meaning seemed salience. They started 

by directive meaning first, and reflected on the bird’s character of flying. Then 

they looked closely at the context, they worked out the meaning of its 
metaphor.
  This implied that they had employed some kind of imagination and 
its character including the activity the birds do in order to help them understand 
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the metaphor. The students tended to think about abstract concepts with 
corresponding physical processes. For example, they thought of a motion of 
a bird flying higher in the air, and moving forwards was the gestures that they 
accepted in employing the metaphor of the word ‘bird.’  
  1.2 ‘Lose their Gloss’
  Some students learned that the meaning of ‘lose their gloss’ was 
dry and inferred it as the drought. However, when asked to explore the 
metaphor in depth, they were able to deepen their understanding of the 

expression. When the students focused their idea on the contexts surrounding 
and on the truth of life, a long and desperate bird in a cage, they appeared 
to have activated their knowledge of the target domain, and filled the expression 

to the source domain. That was from the charming and meaningful life, turning 
to the desperate, and had nothing to wait for at the end. 
  1.3 ‘Fly, Flight’

  The students could work out the meaning of ‘fly and flight’ as 
freedom and goal easily. They interpreted those as ‘journey, goal, freedom 
because flying was from one place to another. The approach they used to 

work out was using their knowledge of the target of the destination. They 

said it totally meant from the origin to the destination.
  Interestingly, some students were using some miming during 
interpreting which they said it could help them work out the meaning of the 

metaphor. This suggested that they were trying to employ some kind of 

imagination. According to theory of embodied cognition, Lakoff and Johnson 
(1999) stated that cognitive processes were deeply rooted in the body’s 
interactions with the world. The mime of the students showed that they were 
experiencing some motion and it helped them to work out the metaphorical 

meaning of the words. 
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  1.4 ‘Feathers’
  The students were able to work out the meaning of ‘feathers’ 
quickly because of the presence of the contextual clues. They knew from 
the participation of the people in the story revealing about beauty of love 
and the warmth of the mind which was the meaning of life. Also, they referred 
the meaning to the appearance of the feather, as in Thai expression : Fine 
features make fine birds. It could be seen that the cultural basis of their Thai 
language played crucial role here to work out the interpretation. 
  1.5 ‘Set up a Trap’
  The students began by picking up on the word ‘trap,’ the salient 
one, which people used to capture or retain something. Then the considered 
the next one, ‘set up,’ which people always do this action quietly. They 

inferred to the knowledge of target domain as the winner or owner of something. 

The source domain of this was the hope or wish for something. If the students 

could draw their attention of language systematically, their ability to interpret 
the meaning would enable them to work more autonomously and to process 
the target language at a higher level.

  1.6 ‘Put in a cage’

  The students began by picking up on the word, ‘cage,’ first. They 
showed their understanding that ‘If something was in a cage, there would be 
no freedom.’ When asked to reconsider it and use the contextual clues to 

help, they tried to work out the meaning again by corresponding to all the 

possible meanings, including the denotation and the contexts. 
They finally worked out the meaning. If you put something in a cage, you 
wanted to show that ‘you are the owner of something.’
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  1.7 ‘Death came knocking at the door’

  When the students interpreted the meaning of ‘Death came knocking 
at the door,’ they tried to work out on the word ‘death’ first. They considered 

the source and target domains of this idiom as the last period of life and the 
death. When considering the phrase ’came knocking at the door,’ they mentioned 
Thai belief of death. It is believed that the Angel of Death would come if it 
is someone’s appointed time to die. Some students even imagined the Angels 
standing and waiting in front of the door, and asked ‘What would you feel if 
you were the only one who experienced this incident?” Fear was the feeling 
they answered. Apart from the students’ knowledge on literal meanings, 
contextual clues, and imaginary, Thai expression took very crucial roles in 
interpretation this idiom

 2. Relation of the cultural background between the students’ native 
language and English 

   From the observation and the interview of how the students interpreted 
their metaphors, the cultural background allowed them to link the differences 

between their native language and English to enhance deeper understanding 

of metaphors. If students understand the culture of both languages, they 
would be able to draw similarities between their native language and English, 
so they can remember and retain the concepts. Likewise, if they could work 

out the differences between the two cultures, they would also be able to 

relate the concepts together.  

Discussion

 The most important quality which language learners should have was 

the vocabulary based on denotative meanings which would enable them to 
deepen their understanding corresponding the source and target domains. 
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The next strategy was the ability to pick up the contextual clues in which the 
word or expression occurred.  In other word, the contextual clues were suggested 
as the strategies employed by students in metaphor interpretation. If the 
students could not pick up the contextual clues, they looked for the salient 
quality of the source domain.
 Also imagining and miming could enhance students’ understanding 
and could make things clearer. The students perceived that the abstract 

concepts of expression corresponded to physical processes. Lakoff and Johnson 
(1999) stated that imagination worked well with miming in order to help them 
work out the metaphor. 
 Knowledge on cultural background played an important role behind 
the expression interpretation. The ability to draw similarities and differences 
of L1 and English could help students interpret the concepts correctly. As 
shown in Findings 1.4 and 1.6, students interpreted the English metaphor by 
contrasting the meaning with their  experience and belief in Thai, such as 

‘feathers’ into ‘beauty,’ and ‘beautiful love’ by linking to some characteristics 
of the feather, as in the Thai (expression :) fine features make fine birds.  Also, 
the sentence, ‘death came knocking at the door’ has its metaphorical meaning 
as ‘death, dying, a dying person, or death is approaching,’ is related with Thai 

belief. It is believed that the Angel of Death would come to someone when 

it is their appointed time to die. This is consistent with Al-Hasnawi (2007) who 
stated that metaphorical interpretation should be translated from the real 
world and linked it to the culture. For example, we could interpret it from 

the similar or different state of our language. 
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Summary
 In this study, the strategies taken by the students corresponded to 

several theories of metaphor interpretation : denotative meanings, contextual 
clues, imagination with miming, and cultural experiences of both Thai and 
English. It would be obvious to say that the students needed to use more 
than one strategy in order to work out the meanings of the metaphors.

The cultural background knowledge is important for students to 
relate many ideas and to elaborate the ideas together even though some of 
the students found it difficult to do. As an English teacher of EFL classroom, 
it could be a good idea to learn about the cultural basis of your students’ 
native language and English before teaching them in class. If the students 
understand the similarities and differences of both languages, they would be 

able to work out the meanings of metaphor appropriately and they can apply 

this kind of figurative language to daily communication creatively and effectively.
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การพัฒนาทักษะการพูดแนะนําสถานท่ีทองเที่ยวของเยาวชนใน

ชุมชนหมูบานดอยชาง ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย

Development of Speaking Skills for Introducing Tourist 

Attractions Of youth in Doi Chang village, Wawee

Sub-district, Mae Suai District, Chiang Rai Province

 รุงโรจน  ตนประดิษฐ*1 

Rungroj Tonpradit 1

บทคัดยอ  
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาทักษะการพูดแนะนําสถานท่ีทองเที่ยวของ
เยาวชนในชุมชนหมูบานดอยชาง ตาํบลวาวี อาํเภอแมสรวย จงัหวัดเชียงราย และเพ่ือสํารวจ

ความพึงพอใจตอการพัฒนาทักษะการพูดแนะนําสถานท่ีทองเท่ียวของเยาวชนในชุมชน
หมูบานดอยชาง ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย ประชากรของการวิจัย คือ 

เยาวชนในชมุชนบานดอยชางทีก่าํลงัศกึษาในโรงเรยีนบานดอยชาง ระดบัช้ันมัธยมศกึษาป

ที่ 1 และ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 จํานวน 70 คน กลุมตัวอยาง คือ เยาวชนใน
ชมุชนบานดอยชางทีก่าํลังศกึษาในโรงเรยีนบานดอยชาง ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปที ่1 และ 
2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 จํานวน 20 คน โดยวิธีการสุมแบบงาย เคร่ืองมือที่ใชใน

การวิจัย ไดแกแบบประเมินผลการพูดเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการพูดกอนและหลัง

การพัฒนา และแบบสํารวจความพึงพอใจตอการพัฒนาทักษะการพูดแนะนําสถานที่ทอง
เที่ยวของเยาวชนในชุมชนหมูบานดอยชาง ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย จากน้ัน
ดําเนินการอบรมใหความรูเรื่องการพูดแนะนํา แลวทําการทดสอบหลังการพัฒนาโดยใช
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แบบประเมินผลการพูดเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการพูด นําคะแนนที่ไดจากการวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการพูดมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คาเฉล่ียรอยละ แลว
ใหกลุมเยาวชนทาํแบบสาํรวจความพงึพอใจตอการพฒันาทกัษะการพดูแนะนาํสถานทีท่องเทีย่ว

ของเยาวชนในชุมชนหมูบานดอยชาง ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย 
 ผลการศึกษาพบวา เยาวชนในชุมชนหมูบานดอยชาง ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย 
จงัหวดัเชียงรายมผีลสมัฤทธิห์ลงัการจัดกิจกรรมการเรยีนรูเรือ่งการพดูแนะนาํสถานทีท่อง
เที่ยวในชุมชนบานดอยชางสูงขึ้นจากเดิม โดยมีคะแนนพัฒนาการเฉลี่ยเทากับ 6.30 
วิเคราะหดวยสถิติที (t – test)  และไดคาที (t – test) เทากับ 16.1 แสดงวาผลสัมฤทธิ์หลัง
พฒันาทกัษะการพูดแนะนําสถานท่ีทองเทีย่วสงูกวากอนพฒันาทกัษะการพดูแนะนําสถาน
ทีท่องเท่ียวอยางมีนยัสาํคญัทางสถิตทิีร่ะดับ 0.05 และเยาวชนมีความพึงพอใจตอการพัฒนา
ทักษะการพูดแนะนําสถานท่ีทองเท่ียวของเยาวชนในชุมชนหมูบานดอยชาง ตําบลวาวี 
อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย อยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.77 และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.37

คําสําคัญ :  เยาวชน  ชุมชนหมูบานดอยชาง
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Abstract
The purposes  of  this  research was Development of Speaking Skills 

for Introducing Tourist Attractions 0f youth in Doi Chang village, Wawee 

Sub-district, Mae Suai District, Chiang Rai Province and to investigate the youth 
satisfaction towards the Development of Speaking Skills for Introducing Tour-
ist Attractions 0f youth in Doi Chang village, Wawee Sub-district, Mae Suai 
District, Chiang Rai Province. The samples were 20 students studying in 

Matthayomsuksa 1 and 2, semester 1, academic year 2020, at Ban Doi Chang 
community studying in Ban Doi Chang School obtained by simple random 
sampling. The research instruments were speech evaluation form to measure 

achievement of speech before development and a questionnaire investigating 
youth satisfaction towards the Development of Speaking Skills for Introducing 
Tourist Attractions of youth in Doi Chang village, Wawee Sub-district, Mae Suai 
District, Chiang Rai Province. Then proceed to the development by training the 

knowledge of the introduction. And then perform a post-development test 
using a speech evaluation form to measure achievement in speaking and the 
score obtained from the measure of speaking achievement to analyze for 

mean  ( ), standard deviation (S.D.), mean, percentage
 The findings revealed that youths in Doi Chang Village, Wawee Subdistrict, 

Mae Suai District, Chiang Rai Province were an achievement after organizing 

a learning activity on the introduction of tourist attractions in Ban Doi Chang 
community which was higher than before. The mean development score of 
6.30 was analyzed by statistical t (t-test) and t-test of 16.1 showed that the 

achievement after developing the speaking skills of tourist advice was higher 

than before improving the speaking skills. Statistically significant at the 0.05 
level.
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 From the questionnaire, the youth were satisfied with the Development 
of Speaking Skills for Introducing Tourist Attractions at the highest level, as it 

can be seen from the mean at 4.77 and S.D.at 0.37. The results corresponded 
to the third assumption.

Keywords :  Youth  Doi Chang village 
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บทนํา
 การพูดเปนกระบวนการใชทกัษะทางภาษาเพือ่การสือ่สารหนึง่ทีม่บีทบาทสําคญัใน
การส่ือสารเปนอยางมาก ดังที่สวัสดิ์ บรรเทิงสุข (2537 : 3) ไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การพูดไววา ในประวัติศาสตรของมนุษยชาติทุกเผาพันธุที่มีภาษาใชไดยกยองความสําคัญ
ของการพดูไวประดจุ “สิง่ทิพย” ทีส่ามารถบนัดาลใหเกิดความมหศัจรรยทัง้ในทางเลวและ
ทางเลิศขึ้นไดเสมอทุกยุคทุกสมัย การพูดมีความสําคัญตอมนุษยเปนอยางมากทั้งในชีวิต
ประจําวันและชีวิตการทํางาน สอดคลองกับสนิท สัตโยภาส (2538 : 131) ที่ไดกลาวถึง
ความสาํคญัของการพูดไววา นกัเรยีนจะเรยีนวชิาใดก็ตามทัง้ครแูละนักเรยีนยอมใชการพูด
และการฟงเปนสือ่ หากนกัเรยีนมทีกัษะในการพดูและการฟงแลว ยอมเปนรากฐานสนบัสนนุ
ใหเกิดทักษะในการเขียนและการอาน

 สมชาติ  กิจยรรยง (2555 : 13) ก็ไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําคัญของการพูด
ไววา การพูดเปนหนทางหนึ่งที่จะทําใหบุคคลไดแสดงออกซ่ึงความคิดเห็น การพูดเปน พูดดี 

และมีศลิปะในการพูดนัน้ทําใหเราสามารถแสดงความคิดเหน็ไดอยางถกูตองและมีหลกัเกณฑ 
ทินวัฒน  มฤคพิทักษ (2548 : 8) ก็ไดกลาวถึงความสําคัญของการพูดไววา พูดไดนั้นเราพูด

กันมาตั้งแตขวบเศษๆ เปลงวาจาออกมาเปนภาษามนุษย  ฟงไดก็ฟง ฟงไมไดก็ตองทนฟงเอา 

สวนพูดเปนนั้นหมายถึงพูดใหคนฟงชื่นชอบ พูดใหคนเชื่อถือ คลอยตาม ปฏิบัติตาม พูด
เรื่องยากเปนเรื่องงาย เรื่องงายๆ เปนเรื่องสนุกซ่ึงนับวาเปนเรื่องยากกวามากและไมใชจะ
ทํากันไดทุกคน   

 จากท่ีกลาวมาขางตนจะเห็นไดวา การพูดเปนเร่ืองของทักษะท่ีสําคัญทักษะหน่ึงที่

ใชในการติดตอสื่อสารระหวางบุคคลใหมีความเขาใจท่ีตรงกัน หากรูทฤษฎี หลักเกณฑวิธี

การพูดและไดฝกฝนบอยๆ ผูนั้นก็จะสามารถพัฒนาทักษะการพูดได ดังนั้นการสอนทักษะ
การพูดจึงมีความสําคัญตอนักเรียนเปนอยางมาก การใหความรูแกผูเรียนทั้งทฤษฎีและให

นักเรียนไดฝกปฏิบัติอยางจริงจัง สม่ําเสมอก็จะชวยใหผูเรียนเกิดทักษะการอานและ
การเขียนดวย  

 การวิจัยของพงศกร สมมิตร (2552 : 70) พบวา หากนักเรียนไดรับการพัฒนาและ

เสริมแรงในวิธีที่เหมาะสมจะสามารถทําใหนักเรียนมีทักษะทางการพูดที่ดีได ครูผูสอนวิชา
ภาษาไทยจงึตองจัดกจิกรรมการเรยีนการสอนเพือ่ชวยพฒันาทกัษะการพดูใหแกผูเรยีน เพือ่
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ใหผูเรยีนมทีกัษะการพูดทีม่ปีระสิทธิภาพ มกีารลําดบัเร่ืองท่ีด ีใชคาํหรือใชภาษาอยางถูกตอง
เหมาะสม มคีวามม่ันใจในการแสดงออกทางการพูด และมศีลิปะทางการพูดอยางสรางสรรค 
สอดคลองกับวิรัช ลภิรัตนกุล (2543 : 226) ไดกลาวถึงสาเหตุที่ทําใหนักเรียนมีขอบกพรอง
ดานการพูดวามาจากขาดความรูพื้นฐานในการพูด บางคนไมมีความมั่นใจในตนเอง ไมมี
การเตรยีมตัว ไมมกีระบวนการในการฝกซอม การวางบุคลกิภาพทีไ่มดขีณะทําการพูด การ
แสดงสีหนา แววตาไมสัมพันธกับเนื้อเรื่อง ไมมีความรูเรื่องการทักทายที่ประชุมกอนการ
แสดงการพดู การเริม่ตนทีไ่มดงึดดูใจผูฟง เรือ่งราวทีน่าํมาพดูไมมคีวามชดัเจน นํา้เสยีงไมมี
ระดับ ไมมีความรูเร่ืองเวลาท่ีใชในการพูด และขาดการสรุปที่เหมาะสมดังนั้นนักเรียนจะ
สามารถฝกทกัษะทางการพดูไดดเีพยีงใดนัน้รปูแบบหรอืวิธกีารในการฝกกม็คีวามสาํคัญมาก
เชนกัน

ดอยชางเปนชุมชนหน่ึงท่ีมคีวามสําคัญตอการทองเท่ียวของจังหวดัเชียงราย ตัง้อยูที่
ตาํบลวาว ีอาํเภอแมสรวย จงัหวดัเชียงราย แตเดมิเปนทีอ่ยูของชาวเขาเผามง ตอมาป พ.ศ. 
2458 ชนเผาลีซอไดอพยพเขามาตั้งเปน หมูบานดอยชาง และปพ.ศ.2526 ชนเผาอาขาได
เขามาอาศัยอยูในหมูบานดอยชาง ซึ่งเปนชุมชนเล็กๆ มีวิถีชีวิตเงียบสงบ สวนช่ือบานดอย

ชางน้ัน ตัง้ข้ึนตามลักษณะของภูเขาท่ีมรีปูรางเหมือนชางแมลกูสองเชือก หนัหนาไปทางตัว

จงัหวดัเชยีงราย บนดอยชางมอีากาศเยน็สบายตลอดป ดงึดดูใหนกัเดนิทางมาทองเทีย่วโดย
เฉพาะ รานกาแฟรสชาติดมีากมายหลายราน ทวิทศันสวยงาม อากาศแสนบริสทุธิช์วงฤดูหนาว 

อีกทั้งบริเวณดอยชาง ยังมีบอนํ้าศักดิ์สิทธิ์ บริเวณพุทธอุทยานดอยชาง ซึ่งมีความสําคัญคือ 
เปนนํ้า 1 ใน 9 แหงของน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่นําไปประกอบพิธีถือนํ้าพิพัฒนสัตยาพุทธมังคลาภิเษก

เนือ่งในวโรกาสที ่พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร 

มีพระชนมายุครบรอบ 60 พรรษา ทักษะทางการพูดเพื่อแนะนําสถานท่ีทองเที่ยวจึง
จากการศึกษาคนควาและประสบการณทางการสอน ผูวิจัยเห็นวางานวิจัยที่

เกีย่วของกับทกัษะการพูดยงัมนีอย ครูภาษาไทยยงัไมไดใหความสนใจในการสอนทกัษะการพูด
มากเทาทีค่วร การสอนทักษะการพูดของครู หรอืการฝกทกัษะการพูดใหแกเดก็เปนการสอน
ตามประสบการณของครู ฝกนักเรียนแบบตัวตอตวั โดยนักเรียนลอกเลียนแบบตามตัวอยาง 
ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการพัฒนาทักษะการพูดแนะนําสถานที่ทองเที่ยวของเยาวชนใน
ชุมชนหมูบานดอยชาง ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย เพ่ือเปนพื้นฐานและ
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แนวทางในการพฒันาสมรรถภาพทกัษะการพดูแกเยาวนชนในหมูบานดอยชาง และเพือ่ให
เยาวชนในหมูบานดอยชาง ไดพัฒนาทักษะการพูดแนะนําสถานท่ีทองเท่ียว ในดานลีลา 
ทาทาง นํ้าเสียง การใชภาษา เพื่อสรางประสิทธิภาพทางดานทักษะการพูดแนะนํา ซึ่งเปน
สวนหนึ่งในการรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจการทองเที่ยวในทองถิ่นตอไป

วัตถุประสงคของการศึกษา
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการพูดกอนและหลังการพัฒนาทักษะการพูด
แนะนําสถานที่ทองเที่ยวของเยาวชนในชุมชนหมูบานดอยชาง ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย 
จังหวัดเชียงราย
 2. เพือ่ศกึษาความพึงพอใจตอการพัฒนาทักษะการพดูแนะนําสถานทีท่องเทีย่วของ
เยาวชนในชุมชนหมูบานดอยชาง ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย

สมมติฐานของการวิจัย
 1. เยาวชนทีไ่ดรบัการอบรมเพือ่พัฒนาทกัษะการพดูแนะนาํสถานทีท่องเทีย่ว มผีลสมัฤทธิ์
ทางการพูดแนะนําสถานท่ีทองเที่ยวสูงขึ้นหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู

 2. เยาวชนมีความพึงพอใจตอการพัฒนาทกัษะการพูดแนะนําสถานท่ีทองเท่ียวของ
เยาวชนในชุมชนหมูบานดอยชาง ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย ในระดับมาก
ที่สุด

ขอบเขตของการวิจัย
 1. ขอบเขตดานเนื้อหา
 ขอบเขตดานเน้ือหาของงานวิจยัในคร้ังนี ้คอื  ทกัษะการพูดแนะนําสถานท่ีทองเท่ียว

 2. ขอบเขตกลุมเปาหมาย

 กลุมเปาหมายท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก เยาวชนในชุมชนหมูบานดอยชาง ตําบล

วาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย ซึ่งกําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 2 ภาคเรียน

ที่ 1 ปการศึกษา 2563 จํานวน  20  คน  
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 3. ขอบเขตดานสถานที่ศึกษา
 หมูบานดอยชางหมู 3  หมู 26  และ  หมู 27  ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัด
เชียงราย
 4. ขอบเขตดานระยะเวลาท่ีศึกษา
 แผนการดําเนินงานตามโครงการวิจัยครั้งนี้ รวมระยะเวลาท้ังสิ้นจํานวน 12 เดือน

วิธีการดําเนินการวิจัย
 ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง ดังนี้
 1. ทําหนังสือขออนุญาตเก็บขอมูลในการทําวิจัย ชุมชนหมู บ านดอยชาง 
ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย
 2. ชีแ้จงจุดประสงคในการเกบ็รวบรวมขอมูลในการศึกษาคนควาแกเยาวชนในชุมชน
หมูบานดอยชาง ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย
 3. ทดสอบกอนการพัฒนาโดยใหเยาวชนกลุมตัวอยางออกมาพูดแนะนําหมูบาน
ตนเอง โดยใชแบบประเมินผลการพูด เพื่อวัดผลสัมฤทธ์ิทางการพูด 

 4. ดําเนินการพัฒนาตามแผนการพัฒนาทกัษะการพูดแนะนํา 

 5. ประเมนิผลโดยการทดสอบการพดู กาํหนดใหนกัเรยีนพดูแนะนาํสถานทีท่องเทีย่ว
ตามจุดตางๆ ในชุมชนบานดอยชาง 

 6. ประเมินผลความพึงพอใจจากการพัฒนาทักษะการพูดแนะนําสถานท่ีทองเที่ยว

ของเยาวชนในหมูบานดอยชาง ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย
 7. สรุปผลการวิจัย และอภิปรายผลการวิจัย

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

 1. แบบประเมินผลการพูด เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการพูด
 2. แบบสาํรวจความพึงพอใจ จากการพัฒนาทกัษะการพูดแนะนาํสถานทีท่องเทีย่ว
ของเยาวชนในหมูบานดอยชาง ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวดัเชียงราย
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วิธีการสราง และตรวจคุณภาพเครื่องมือวิจัย
 วิธีการสรางและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้
 1. ศึกษาเอกสารเก่ียวกับการพูดและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพูด
 2. ศกึษาเอกสารงานวิจยัทีเ่ก่ียวของกับการสรางแบบประเมินผลการพูด เพือ่วัดผล
สัมฤทธิ์ทางการพูด เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบประเมินผลการพูด เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการพูด
 3. สรางแบบประเมินผลการพูด เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการพูด ซึ่งในการวิจยัครั้งนี้ 

ผูวิจัยไดนําเกณฑการประเมินการพูดของสมิต สัชฌุกร (2552 : 183) มาปรับใชใน

การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการพูด เพราะเปนแบบประเมินที่มีหัวขอในการประเมินตามที่
ผูวิจัยตองการ สําหรับเกณฑการประเมินดานคุณลักษณะ ผูวิจัยไดสรางขึ้นเอง  โดยศึกษา
จากเอกสารและตําราที่เกี่ยวของกับการพูด แบบประเมินผลการพูด เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการพูดพิจารณาคุณลักษณะดานตางๆ ดังนี้

  1) ทวงทีทาทาง อากัปกิริยา และบุคลิกภาพ
  2) การขึ้นตน
  3) เนื้อหาสาระ การลําดับเรื่อง

  4) นํ้าเสียงและความถูกตองชัดเจนในการออกเสียงควบกล้ํา

  5) การใชภาษา การเลือกใชถอยคํา สํานวนในการพูด
  6) การสรุป
  7) เวลาท่ีใชในการพูด

 4. เม่ือสรางแบบประเมินผลการพูด เพ่ือวัดผลสัมฤทธ์ิทางการพูดตามหัวขอที่

ตองการแลว ผูวจิยัไดนาํแบบประเมินดงักลาวไปขอรบัคาํแนะนําจากทีป่รกึษางานวจิยั  แกไข
ตามคําแนะนําของท่ีปรึกษางานวิจยั  จากน้ันไดนาํแบบประเมินผลสัมฤทธ์ิไปขอรับคําแนะนํา
จากผูเชี่ยวชาญท้ัง 3 ทาน เพื่อประเมินคาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (IOC) เพื่อหา

ประสิทธิภาพของแบบประเมินผลสัมฤทธ์ิตอไป 

 5. ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เก่ียวของกับความพึงพอใจ เพื่อเปนแนวทางใน
การสรางแบบสํารวจความพึงพอใจ
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 6. เมือ่สรางแบบสาํรวจความพงึพอใจตามหวัขอทีต่องการแลว ผูวจิยัไดนาํแบบสาํรวจ
ดงักลาวไปขอรับคาํแนะนาํจากทีป่รกึษางานวจิยั แกไขตามคาํแนะนาํของท่ีปรกึษางานวจิยั 
จากนั้นไดนําแบบสํารวจความพึงพอใจไปขอรับคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน เพื่อ
ประเมินคาความเชื่อมั่นดวยสูตรการหาคาความเชื่อมั่นในรูปสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(α-Coefficient) ของครอนบัค ( Cronbach alpha procedure)  ไดคาความเช่ือมั่น 0.94
 7. นาํแบบสํารวจความพึงพอใจทีม่ปีระสิทธิภาพโดยการหาคาความเช่ือม่ันแลว ไป
ใชในภาคสนาม
  
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ประกอบดวย
 1. รวบรวมเอกสารท่ีเกี่ยวของกับการพูด การประเมินผลการพูดที่ไดศึกษามา
 2. ทําหนังสือขออนุญาตเก็บขอมูลในการทําวิจัย คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย ถึงผูอํานวยการโรงเรยีนบานดอยชาง ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัด
เชียงราย
 3. ชี้แจงจุดประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาคนควาแกนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 1 และ 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2563 จํานวน 20 คน ที่เปนกลุม

ตัวอยาง
 4. ทดสอบกอนการพัฒนาโดยใหเยาวชนกลุมตัวอยางออกมาพูดแนะนํา หมูบาน
ตนเอง โดยใชแบบประเมินผลการพูด เพื่อวัดผลสัมฤทธ์ิทางการพูด 

 5. ดําเนินการพัฒนาตามแผนการพัฒนาทักษะการพูดแนะนํา ที่ผูวิจัยไดสรางขึ้น  

 6. ประเมนิผลโดยการทดสอบการพดู กาํหนดใหนกัเรยีนพดูแนะนาํสถานทีท่องเทีย่ว
ตามจุดตางๆ ในชุมชนบานดอยชาง 

 7. ประเมินผลความพึงพอใจตอการพัฒนาทักษะการพูดแนะนําสถานท่ีทองเที่ยว

ของเยาวชนในชุมชนหมูบานดอยชาง ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย
 8. สรุปผลการวิจัย และอภิปรายผลการวิจัย
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ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย
 1. เยาวชนในชุมชนหมูบานดอยชาง ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย 
พัฒนาทักษะการพูดแนะนําสถานที่ทองเที่ยว
 2. ทราบความพึงพอใจตอการพัฒนาทักษะการพูดแนะนําสถานท่ีทองเท่ียวของ
เยาวชนในชุมชนหมูบานดอยชาง ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย
 3. สงเสริมแหลงทองเที่ยวตางๆ ของชุมชนบานดอยชางใหเปนที่รูจกัมากยิ่งขึ้น

กรอบแนวคิดในการวิจัย
 กรอบแนวคิดการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาทักษะการพูดแนะนําสถานท่ีทองเที่ยวของ
เยาวชนในชุมชนหมูบานดอยชาง ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย” สามารถ
กําหนดได ดังตอไปนี้
    

ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวของการพูด

ทักษะการพูดแนะนําสถานที่ทองเที่ยวของ

เยาวชนในชุมชนหมูบานดอยชาง

ระดับความพึงพอใจตอการพัฒนาทักษะ
การพูดแนะนําสถานท่ีทองเที่ยวของ
เยาวชนในชุมชนหมูบานดอยชาง  

ลงพื้นท่ีเก็บรวบรวมขอมูล

พัฒนาตามแผนการพัฒนาทักษะการพูด

ผลการวิจัย

 จากงานวิจัยเร่ือง “การพัฒนาทักษะการพูดแนะนําสถานท่ีทองเท่ียวของเยาวชน
ในชุมชนหมูบาน ดอยชาง ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย” ผูวิจัยศึกษา
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วตัถุประสงค เพ่ือพัฒนาทักษะการพูดแนะนําสถานท่ีทองเท่ียวของเยาวชนในชุมชนหมูบาน
ดอยชาง ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย โดยกลุมเยาวชนท่ีใชเปนประชากรใน
การวิจัย คือ เยาวชนในชุมชนบานดอยชางที่กําลังศึกษาในโรงเรียนบานดอยชาง ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 และ 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2563 จํานวน  70 คน กลุมตัวอยาง
ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เยาวชนในชุมชนบานดอยชางที่กําลังศึกษาในโรงเรียนบานดอยชาง 
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2563 จํานวน 20 คน ที่
ไดจากการสุมอยางงาย  
 ผูวิจัยไดทําการทดสอบกอนเรียน คือใหนักเรียนออกมาพูดแนะนําในหัวขอ “ดอย
ชางบานฉัน” โดยใชเกณฑประเมินการพูดเชนเดียวกันกับแบบประเมินการพูดหลังเรียน 
โดยประเมินความสามารถทางการพูดพิจารณาคุณลักษณะดานทวงทีทาทางอากัปกิริยา 
และบุคลิกภาพ การข้ึนตน เนื้อหาสาระ การลําดับเรื่อง นํ้าเสียงและความถูกตองชัดเจนใน
การออกเสียงควบกล้ํา การใชภาษา การเลือกใชถอยคาํสาํนวนในการพูด การสรุป และเวลา

ทีใ่ชในการพดู หลงัการจัดกจิกรรมการเรยีนรูเพ่ือพัฒนาทกัษะการพูดแนะนาํสถานทีท่องเทีย่ว 
ผูวจิยัไดทาํการทดสอบเพ่ือวดัผลสัมฤทธ์ิหลงัการจัดกจิกรรมการเรียนรูเรือ่งการพูดแนะนํา

สถานที่ทองเที่ยวในชุมชนบานดอยชาง และใหเยาวชนทําแบบสํารวจความพึงพอใจตอ

การพัฒนาทักษะการพูดแนะนําสถานท่ีทองเท่ียวของเยาวชนในชุมชนหมูบานดอยชาง 
ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงรายจากนั้นวิเคราะหขอมูลและนําเสนอในรูปแบบ
ของตารางประกอบการพรรณนา ผลของการวิจัยสรุปไดดังตอไปนี้

สรุปผลการวิจัย
 การพฒันาทกัษะการพดูแนะนาํสถานทีท่องเทีย่วของเยาวชนในชมุชนหมูบานดอยชาง 
ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงรายพบวา เยาวชนในชุมชนหมูบานดอยชาง ตําบลวาวี 

อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงรายมีคะแนนพัฒนาการเฉลี่ย เทากับ 6.30 คะแนนเฉลี่ยกอน

การสอนพูดแนะนาํสถานทีท่องเทีย่ว สาํหรบัเยาวชนในชุมชนบานดอยชาง ตาํบลวาว ีอาํเภอ
แมสรวย จังหวัดเชียงราย เทากับ 17.60 และ คะแนนเฉลี่ย หลังเรียน เทากับ 23.90  
วิเคราะหดวยสถิติที ( t – test ) และไดคาที ( t – test ) เทากับ 16.1 โดยแสดงวาผลสัมฤทธิ์
หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องการพูดแนะนําสถานท่ีทองเที่ยวในชุมชนบานดอยชาง
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สูงกวากอนการจัดกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเยาวชนมีความพึง
พอใจตอการพัฒนาทักษะการพูดแนะนําสถานท่ีทองเท่ียวของเยาวชนในชุมชนหมูบานดอย
ชาง ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงรายอยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 
4.77 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.37 

อภิปรายผล
 จากการศึกษางานวิจยัเร่ือง “การพัฒนาทักษะการพูดแนะนําสถานท่ีทองเท่ียวของ
เยาวชนในชุมชนหมูบานดอยชาง ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย” ผูวิจัยมี
วตัถุประสงค เพ่ือพัฒนาทักษะการพูดแนะนําสถานท่ีทองเท่ียวของเยาวชนในชุมชนหมูบาน
ดอยชาง ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย สามารถอภิปรายผลการวิจัยไดดังตอไปนี้ 
 จากคะแนนประเมินผลกอนพัฒนาทักษะการพูดแนะนําสถานที่ทองเที่ยวเยาวชน
ในชมุชนหมูบานดอยชาง ตาํบลวาว ีอาํเภอแมสรวย จงัหวดัเชียงราย มคีะแนนเฉล่ียเทากบั 
17.60 หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องการพูดแนะนําสถานท่ีทองเท่ียวแลว คะแนน
เฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 23.90 มีคะแนนพัฒนาการเฉล่ียเทากับ 6.30 วิเคราะหดวยสถิติท ี
(t – test) และไดคาที (t – test) เทากับ 16.1 แสดงวาผลสัมฤทธิ์หลังพัฒนาทักษะการพูด
แนะนําสถานท่ีทองเท่ียวสงูกวากอนพัฒนาทักษะการพูดแนะนําสถานท่ีทองเท่ียวอยางมีนยั
สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงใหเห็นวาเยาวชนในชุมชนหมูบานดอยชาง ตําบลวาวี 
อาํเภอแมสรวย จงัหวดัเชยีงราย มคีะแนนในการประเมนิผลการพดูแนะนําสถานท่ีทองเทีย่ว
ทีส่งูขึน้กวาเดมิ ทัง้นีอ้าจเปนเพราะเยาวชนไดมสีวนรวมในกิจกรรม การใหความรูดวยตนเอง 
นอกจากน้ันเยาวชนยังไดลงพื้นที่จริงในการพูดแนะนําสถานท่ีทองเท่ียวตางๆ ที่มีชื่อเสียง
ในหมูบานของตนเอง จึงทําใหเกิดความรูสึกมีสวนรวมและกระตุนใหมีแรงบันดาลใจใน
การพูดมากขึ้นสอดคลองกับสมมติฐานงานวิจัย
 นอกจากน้ันยังสอดคลองกับงานวิจัยของสมชาย วงศเพชรศรี (2547 : 133 - 135) 
ที่ไดศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรูภาษาไทย ท 011  เรื่อง การพูด ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
โรงเรียนขัติยะวงษา ปการศึกษา 2545 พบวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือกัน 
ทาํใหนกัเรยีนสวนใหญมคีวามรบัผดิชอบตองานทีไ่ดรบัมอบหมาย มคีวามสนกุสนานในการเรยีน 
กระตือรือรนที่จะทํางานใหสําเร็จในระดับมาก สงผลใหนักเรียนมีทักษะทางการพูดที่ดีขึ้น 

และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ซึ่งเปนทักษะสําคัญตอการดํารงชีวิตในอนาคต
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 นอกจากน้ีผลการสํารวจความพึงพอใจของเยาวชนตอการพัฒนาทักษะการพูด
แนะนําสถานที่ทองเที่ยวของเยาวชนในชุมชนหมู บานดอยชาง ต.วาวี อ.แมสรวย

จ.เชยีงราย พบวา เยาวชนมคีวามพึงพอใจตอการพฒันาทกัษะการพดูแนะนาํสถานทีท่องเทีย่ว
ของเยาวชนในชุมชนหมูบานดอยชาง ต.วาวี อ.แมสรวย จ.เชียงรายอยูในระดับมากที่สุด 
โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.77 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.37 เปนไปตามสมมติฐาน
ที่กําหนดไว  โดยรายการท่ีเยาวชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือความเหมาะสมของเน้ือหา
ในการพัฒนาทักษะการพูดสุนทรพจน หลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู และ
ประโยชนทีเ่ยาวชนไดรบัจากการพฒันา มคีาเฉลีย่เทากบั 4.91 และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.26 รองลงมาไดแกความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมในการพัฒนาตรงกับ
วัตถุประสงคการเรียนรู มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.86 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.38 

ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากเปนการเรียนรูทีเ่ยาวชนไดฝกปฏิบตัอิยางสนุกสนาน สงัเกตจากการท่ี
เยาวชนทาํกจิกรรมในแตและกิจกรรมการเรียนรูดวยความตัง้ใจ สอดคลองกบัพชิญา สกลุวทิย 

(2551 : 45) ทีไ่ดศกึษา การพฒันาทกัษะการฟง การด ูการพดู และศกึษาพฤตกิรรมการเรยีน
ทีใ่ชกจิกรรมการเรยีนรูแบบรวมมือของนกัเรยีนชวงชัน้ที ่2 โดยกลุมตวัอยางท่ีใชในการศกึษา

คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทพบดินทรวิทยา จํานวน 30 คน เคร่ืองมือที่ใช
ในการศกึษา ประกอบดวยแผนการจดัการเรยีนรูโดยใชกจิกรรมการเรยีนรูแบบรวมมอื จาํนวน 

5 แผน แบบทดสอบทักษะทางภาษาและแบบบันทึกสงัเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน 

วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบคาที ผลการศึกษา

พบวาผูเรียนมีการพัฒนาทักษะการฟง การดูและพูดหลังการเรียน โดยใชกิจกรรมการเรียนรู

แบบรวมมือสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 พฤติกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ 
โดยรวมอยูในระดับดี

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช

 จากผลการวิจัยการพัฒนาทักษะการพูดแนะนําสถานท่ีทองเท่ียวของเยาวชนใน
ชุมชนหมูบานดอยชาง ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย ควรสงเสริมใหนักเรียน
มีทักษะการใชภาษาไดอยางถูกตอง ฝกการแสดงออกและจัดกิจกรรมท่ีกลุมเปาหมายมี
สวนรวมในกิจกรรมเพราะจะทําใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน 



 69 

วารสารฟาเหนือ ปที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2564 คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรทดลองใชวธิกีารจัดการเรียนรูทกัษะปฏิบตัใินรปูแบบอืน่ ในการจัดกจิกรรม

การเรียนรูการพูดแนะนํา เพราะกลุมเปาหมายแตละคนอาจเกิดการเรียนรูในแตละวิธีที่

แตกตางกัน 
 2. ควรประยุกตใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่กลุมเปาหมายไดมีการฝกปฏิบัติใน
การฝก และพฒันาการพดูในรปูแบบอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากการพดูแนะนาํสถานทีท่องเทีย่ว 
เชน การพูดในที่ประชุมชน การโตวาที พาทีสรางสรรค หรือการพูดสุนทรพจน เปนตน
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 งานวิจยัเร่ืองนีม้วีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษากลวิธกีารต้ังชือ่โรคท่ีปรากฏในภาษาไทญอ 
ผลการวิจัยพบวา การศึกษาการตั้งชื่อโรคในภาษาไทญอ จํานวน 57 โรค มีกลวิธีการตั้งชื่อ

โรค 2 รูปแบบใหญๆ คือ การต้ังชื่อโรคแบบตรงตัวและการต้ังชื่อโรคแบบอุปลักษณหรือ

เชิงเปรียบเทียบ 
 การตั้งชื่อโรคแบบตรงตัว มีจํานวน 35 โรค ซึ่งแบงออกไดเปน 2 ประเภทตามคําขึ้นตน

ในตําแหนงแรกของชื่อโรค ไดแก คําขึ้นตนที่เปนอาการของโรค จํานวน 26 โรค และคําขึ้นตน
ทีเ่ปนอวยัวะทีเ่กดิโรค จาํนวน 9 โรค สวนการตัง้ชือ่โรคแบบอปุลักษณหรอืเชงิเปรยีบเทยีบ 

มีจํานวน 22 โรค ซึ่งแบงออกไดเปน 9 ประเภท ไดแกอุปลักษณธรรมชาติ จํานวน 3 โรค 

อุปลักษณชื่อเรียกสัตวหรืออวัยวะของสัตว มีจํานวน 3 โรค อุปลักษณสิ่งของหรือลักษณะ

ของสิ่งที่เราบริโภค มีจํานวน 4 โรค อุปลักษณชื่อเรียกพืช มีจํานวน 1 โรค อุปลักษณชื่อเรียก

อาชีพ มีจํานวน 1 โรค อุปลักษณชื่อเรียกสถานที่ มีจํานวน 2 โรค อุปลักษณ ภูตผีมีจํานวน 
1 โรค อุปลักษณลักษณะของโรคท่ีเกิดหรือลักษณะของอวัยวะที่เกิดโรค มีจํานวน 2 โรค 
และอุปลักษณสิ่งสกปรก มีจํานวน 5 โรค
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Abstract
 This research intends to study naming disease mechanism which appears 

in Tai Yo . The results show 57 diseases have been given names in Tai Yo  
with two major mechanisms; Direct naming and Metaphorical naming.
 Begin with Direct naming mechanism accounts for 35 diseases, these 
names have furthur divided into 2 groups according to prefix the first syllable 
of each disease. First catagory, 26 diseases excibit the first syllables stand for 
diseases’ symtom while other 9 diseases demonstrate the first syllables with 
body parts of which symtom occurs. The second mechanism, Metaphorical 
naming has combined 22 diseases together which could be divided into 9 
bundles. Hereafter, bundle of 3 diseases are called by natural metaphor, 3 
diseases were methaphorically named after animals or animals parts and 4 

diseases were named after things or consuming products. Meanwhile, a disease 

was named after a plant and another one named after an occupation, bundle 

of 2 diseases were named after a location as well as a group of only one diseases 
was named after a kind of ghost. Follow by 2 diseases were metaphorically named 
after its symtoms or characteristic of body parts which symtoms occur and 
final bundle of filthiness metaphor names represent 5 diseases.

Keywords :  Naming diseases  Taiyo  Saraburi province
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บทนํา 
 การต้ังชื่อเปนการรวบรวมความคิดที่กวางไกล ใหมาเปนความคิดที่ตกผลึก โดยใช
ภาษาเปนสือ่ใหผูรบัสารไดเขาใจ ซึง่ภาษาทีใ่ชมกัเปนถอยคําหรอืวลีทีเ่ขาใจรวมกนัระหวาง

ผูสงสารกับผูรบัสาร เชน ชือ่คน ชือ่สนิคา ชือ่เพลง เปนตน เชนเดียวกับการต้ังช่ือโรคท่ีผูวจิยั
เกบ็ขอมลูภาคสนามภาษาญอท่ีจงัหวัดสระบรุ ีซึง่ภาษาญอหรอืภาษาไทญอจดัอยูในตระกลู
ภาษาไททีพ่ดูกนัในหมูชาวไทญอ ซึง่ชาวไทญอท่ีอยูในประเทศไทยอาศยัอยูในหลายจงัหวดั 
เชน จังหวัดสกลนคร มหาสารคาม ปราจีนบุรี สระบุรี เปนตน 
 ผูวิจัยสังเกตวาการตั้งชื่อโรคในภาษาไทญอมีความนาสนใจ ดังนั้นงานวิจัยน้ีจึงมี
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษากลวิธีการตั้งชื่อโรคที่ปรากฏในภาษาไทญอ

ทบทวนวรรณกรรม
 1. วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของกับภาษาไทญอ
 กาญจนา คูวัฒนะศิริ (2523) ศึกษาเรื่อง “วรรณยุกตในภาษาญอ” งานวิจัยนี้มี
วตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาลักษณะทางสัทศาสตรของเสียงวรรณยุกตในภาษาญอทีพ่ดูในอําเภอเมือง 
จงัหวดัสกลนคร อาํเภอทาอเุทน และอาํเภอนาหวา จงัหวดันครพนม จาํนวนทัง้สิน้ 26 ตาํบล 
โดยการอานแผนภาพคล่ืนเสียงประกอบ แลวจดักลุมภาษาถ่ินยอยของภาษาญอโดยใชระบบ
วรรณยุกตและลักษณะการแยกเสียงวรรณยุกตเปนหลัก และแบงอาณาเขตทางภูมิศาสตร
ของภาษาถ่ินยอยแตละกลุมนี ้ขอมลูทีใ่ชในการศึกษาวิเคราะหไดจากการสัมภาษณผูบอกภาษา 
จํานวน 26 คน
 ผลการวิจัยปรากฏวา เสียงวรรณยุกตในภาษาญอทั้ง 26 ตําบล มีลักษณะทาง
สัทศาสตรแตกตางกันอยางเห็นไดชัด ทําใหเกิดสําเนียงญอทั้งสิ้น 26 สําเนียง และสําเนียงญอ
ทัง้หมดน้ียงัสามารถแบงกลุมภาษาถิน่ยอยของภาษาญอ โดยใชจาํนวนหนวยเสียงวรรณยุกต
เปนหลักได 3 ภาษาถิ่นยอย คือ ภาษาถิ่นยอยที่มีระบบ 4 หนวยเสียงวรรณยุกต ภาษาถิ่น
ยอยที่มีระบบ 5 หนวยเสียงวรรณยุกต และภาษาถ่ินยอยที่มีระบบ 6 หนวยเสียงวรรณยุกต 
นอกจากนีแ้ลวถาแบงตามลักษณะการแยกเสยีงวรรณยกุต กจ็ะไดภาษาญอยอยเปน 7 กลุม
 ศรีพิน ศิริวิศิษฐกุล (2529) ศึกษาเร่ือง “ลักษณะภาษายอ (ญอ) ที่ตําบลคลองน้ําใส 
อําเภออรัญประเทศ จังหวัดปราจีนบุรี” งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระบบเสียง 
รวบรวมคํา และศึกษาลักษณะคํากับความหมาย รวมท้ังศึกษาถึงระบบการเรียงคําตางๆ 

ตลอดจนศกึษาเปรยีบเทยีบคาํในภาษาญอกบัภาษาไทยมาตรฐานวามคีาํใชรวมกนัหรอืตางกนั
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 ผลการวจิยัปรากฏวามพียญัชนะจาํนวน 20 หนวยเสยีง มสีระจํานวน 21 หนวยเสยีง 
ซึ่งแบงออกเปน สระเด่ียว 18 หนวยเสียง และสระประสม 3 หนวยเสียง ไดแก มีวรรณยุกต 
5 หนวยเสียง คือ หนวยเสียงวรรณยุกตที่ 1 เสียงตํ่า–ขึ้น หนวยเสียงวรรณยุกตที่ 2 เสียง
สูง–ระดับ หนวยเสียงวรรณยุกตที่ 3 เสียงตก คือเสียงกลาง–ตก หนวยเสียงวรรณยุกตที่ 4 
เสียงขึ้น คือเสียงกลาง–ขึ้น และหนวยเสียงวรรณยุกตที่ 5 เสยีงกลาง–ขึ้น–ตก
 ลักษณะโครงสรางของคํามี 2 ประเภท คือ คําพยางคเดียว และคําสองพยางคขึ้นไป 
สวนการเรียงคําในภาษาญอ สวนใหญมีลักษณะเชนเดียวกับการเรียงคําในภาษาไทย
มาตรฐาน

 การศกึษาเปรยีบเทยีบความหมายของคาํในภาษาญอกบัความหมายของคาํในภาษาไทย
มาตรฐาน โดยแยกประเภทความแตกตางทางความหมายในการเปรียบเทียบมี 2 ประการ
คือ คําตางกันความหมายเดียวกัน และคําที่มีใชเฉพาะในภาษาญอ
 นันตพร นิลจินดา (2532) ศึกษาเร่ือง “ศัพทภาษาญอในจังหวัดสกลนคร นครพนม 
และปราจีนบุรี” งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา และเปรียบเทียบศัพทในภาษาญอ
จังหวัดสกลนคร นครพนม และปราจีนบุรี ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดสํารวจศัพทพื้นฐาน

ภาษาญอ ซึ่งประกอบดวยหนวยอรรถ จํานวน 1,530 หนวยอรรถ นําไปสัมภาษณผูบอก
ภาษา จํานวน 3 คน ซึ่งไดคัดเลือกไวเปนตัวแทนของคนญอที่จะศึกษาถิ่นละ 1 คน โดยใช
ตวัแปรทางสงัคม 6 ตวัแปรคอื เพศ อาย ุอาชพี การศกึษา ภมูลิาํเนา และภมูหิลงัของคูสมรส
 ผลการวิจัยปรากฏวา ภาษาญอทั้ง 3 ถิ่น มีการใชศัพทแบงออกเปน 3 ประเภท คือ 

ประเภทที่ 1 ใชศัพทเหมือนกันทั้ง 3 ถิ่น ประเภทท่ี 2 ใชศัพทตางกันทั้ง 3 ถิ่น และประเภทท่ี 3 

ใชศพัทเหมือนกันบางถ่ินตางกันกับบางถ่ิน ดงันัน้การใชศพัทในภาษาญอในจังหวัดสกลนคร 
นครพนม และปราจีนบุรี จึงมีทั้งเหมือนกันและตางกัน ศัพทที่ชาวญอท้ัง 3 ถิ่นใชเหมือนกัน

ลวนเปนศพัทพืน้ฐานของภาษาญอ สวนศพัททีใ่ชตางกนันัน้เปนศพัททีย่มืมาจากภาษาไทยกลาง

 พระสุขุม มัชชิกานัง (2542) ศึกษาเร่ือง “ ลักษณะคําและการเรียงคําในภาษาญอ 
หมูบานทาขอนยาง อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม” งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ

ศกึษาลกัษณะคาํและการเรยีงคาํในภาษาญอท่ีใชพดูกนั ในหมูบานทาขอนยาง อาํเภอกนัทรวิชยั 
จังหวัดมหาสารคาม”
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 ผลการวจิยัปรากฏวา ลกัษณะคาํในภาษาญอแบงตามโครงสรางคําไดเปน 2 ลกัษณะ
คือ คําพยางคเดียว และคําสองพยางคขึ้นไป โดยคําสองพยางคขึ้นไป จะมีการสรางคําใน
ลักษณะคําประสม คําผสาน คําซํ้า และคําซอน ในการศึกษาหมวดคํา พบวาในภาษาญอสามารถ
จําแนกตามตําแหนงและหนาที่ในประโยคได 15 หมวด คือ คํานาม คําสรรพนาม คํากริยา 
คาํชวยกริยา คาํหนากรยิาและคําหลงักรยิา คาํกรยิาวเิศษณ คาํคณุศพัท คาํลกัษณนาม คาํบอก
จํานวน คําชี้เฉพาะ คําบอกเวลา คําบุพบท คําสันธาน คําปฏิเสธ และคําลงทาย นอกจากนี้
ยังไดเปรียบเทยีบความหมายของคาํภาษาญอกบัภาษาไทยมาตรฐาน ทาํใหเหน็ความสัมพนัธ
ของคําในภาษาท้ังสอง นัน่คอื คาํตางกันความหมายเดียวกัน คาํเดียวกันความหมายตางกัน
และคําที่มีใชเฉพาะในภาษาใดภาษาหนึ่งเทานั้น
 การเรียงคําในภาษาญอ ไดแบงออกเปน 2 ระดับ คือ การเรียงคําระดับวลีและ
การเรยีงคาํระดบัประโยค คาํขยายจะเรยีงไวหลงัคาํทีถ่กูขยาย การเรยีงคาํในประโยค สวนใหญ
เปนการเรียงคําแบบประธาน กริยา และกรรม
 พรวลี เขมแข็ง (2545)  ศึกษาเร่ือง “การศึกษาเสียงวรรณยุกตภาษาญอในผูพูดที่
อายุตางกัน บานทาขอนยาง อาํเภอกนัทรวิชยั จงัหวดัมหาสารคาม” งานวิจยันีม้วีตัถุประสงค
เพ่ือศึกษาเสียงวรรณยุกตของภาษาญอที่บานทาขอนยาง อําเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม ในเรือ่งของความแตกตางเสยีงวรรณยกุตในการพดูภาษาญอของผูพดูทีม่อีายุ
ตางกัน จากประชากร 3 กลุม คือ กลุมท่ี 1 อายุระหวาง 20-30 ป กลุมที่ 2 อายุระหวาง 
40-50 ป กลุมที่ 3 อายุ 60 ปขึ้นไป กลุมละ 10 คน รวมทั้งสิ้น 30 คน เปนผูบอกภาษาเพศหญิง 
15 คน เพศชาย 15 คน
 ผลการวจิยัปรากฏวา ระบบเสยีงวรรณยกุตของภาษาญอ ทีพ่ดูโดยคนทีม่อีายตุางกนั 
มีระบบเสียงวรรณยุกต  เหมือนกัน โดยมีหน วยเสียงวรรณยุกต  5 หนวยเสียง
แตมลีกัษณะของเสยีงวรรณยกุตบางหนวยเสยีงแตกตางกนั ซึง่เสยีงเหลานีอ้ยูในระยะแปรเปลีย่น 
โดยอิทธิพลของภาษาถิ่นอีสาน ที่อยูใกลเคียงหมูบานดังกลาว
 2. วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของกับการตั้งชื่อ
 วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน (2544) ศึกษาเรื่อง “การตั้งชื่อของคนไทย” งานวิจัยนี้มี
วตัถปุระสงคเพ่ือศึกษาความเปนมาของการตัง้ชือ่คนไทย หลกัโหราศาสตรในการตัง้ชือ่ ผูตัง้ชือ่ 
เงือ่นไขในการตัง้ช่ือ และความสัมพันธของชือ่บุคคลในครอบครวัเดยีวกนั ตลอดจนเปรยีบเทียบ
ผูตั้งชื่อ และเงื่อนไขในการตั้งชื่อ
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 ผลการวิจัยพบวาความเปนมาของการต้ังช่ือของคนไทยสอดคลองกับคานิยมและ
ความเช่ือของคนไทยมาตลอดทุกยคุทกุสมยั สวนหลักโหราศาสตรในการต้ังชือ่คอืหลกีเล่ียง
อักษรที่เปนกาลกิณี 
 ผลการศึกษาเร่ืองผูตั้งชื่อพบวาผูตั้งชื่ออาจไดแก บิดามารดา พระภิกษุ ญาติผูใหญ 
และผูทีเ่ก่ียวของกับการเกิดของทารก  สวนเง่ือนไขในการต้ังช่ือพบวามี 9 ลกัษณะ คอื เพศ 
หลกัโหราศาสตร ความหมาย  ความไพเราะ ความแปลกใหม ชือ่บคุคลในครอบครัว นามสกุล 
การเลียนแบบ และเสียงที่อาจเกิดปญหา 
 ผลการศึกษาเรื่องความสัมพันธของชื่อบุคคลในครอบครัวเดียวกันพบวา มีความ
สัมพันธ 4 ประเภท ไดแก ความสัมพันธทางเสียง  ความสัมพันธทางพยางค ความสัมพันธ
ทางคํา และความสัมพันธทางความหมาย 
 จิง ลู (2553) ศึกษาเร่ือง “กลวิธีการตั้งชื่ออาหารและอุปลักษณในภาษาไทยและ
ภาษาจีน” งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอุปลักษณชื่ออาหารภาษาไทยและภาษาจีน 
โดยรวบรวมขอมูลจากนิตยสารและเว็บไซต
 ผลการวิจัยพบวา กลวิธีการต้ังชื่ออาหารในภาษาไทยและภาษาจีนมี 2 รูปแบบ 

ไดแก การต้ังชื่ออาหารแบบตรงและการตั้งชื่ออาหารแบบอุปลักษณ

 การตัง้ชือ่อาหารแบบตรงตามการขึน้ตนในตาํแหนงแรกของชือ่อาหาร มทีัง้หมด 23 

ชนดิ ไดแก สวนประกอบอาหาร ประเภทของอาหาร วธิกีารทําอาหาร ลกัษณะอาหาร เสยีง
ภาชนะใสอาหาร ระดับของอาหาร รสชาติ สถานท่ี จํานวน กลิ่นของอาหาร สี ลักษณะ
พิเศษของอาหาร ขนาดของอาหาร คําอวยพร ชื่อเฉพาะของอาหาร ชื่อยี่หอของสินคา 
อุปกรณในการปรุงอาหาร ประโยชนของอาหาร วิธีการรับประทานอาหาร ระยะทาง 

อุณหภูมิ และมูลคาของอาหาร

 การต้ังชื่ออาหารแบบอุปลักษณในภาษาไทยและภาษาจีน สามารถแบงออกเปน 2 
รูปแบบ คือ การต้ังชื่ออาหารแบบอุปลักษณสมบูรณ และการตั้งชื่ออาหารแบบอุปลักษณ
กึ่งสมบูรณ ซึ่งพบอุปลักษณทั้งหมด 9 ชนิด ไดแก อุปลักษณสิ่งมีชีวิต อุปลักษณธรรมชาติ 
อปุลกัษณสิง่ทีอ่ยูเหนอืธรรมชาต ิอปุลกัษณสิง่ของ อปุลกัษณกริยิาอาการ อปุลกัษณสิง่กอสราง 

อุปลักษณสถานที่ อุปลักษณฤดูกาล และอุปลักษณสงคราม
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 วรรณภา บุญประทีป (2553) ศึกษาเร่ือง “การศึกษาชื่อหมูบานในเขตอําเภอเมือง 
จงัหวดัลพบุร”ี งานวจิยัน้ีมวีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาลกัษณะการสรางคําทีเ่ปนช่ือหมูบานและ
กลวธิทีีใ่ชในการตัง้ชือ่หมูบานในเขตอาํเภอเมอืง จงัหวดัลพบรุ ีซึง่แบงเขตการปกครองเปน 
24 ตําบล  219 หมูบาน จํานวน 170 ชื่อ
 ผลการวิจัยพบวามีลักษณะการสรางคําของช่ือหมูบานตามชนิดคํา 3 ลักษณะคือ 
คาํประสม คาํสมาส และคําสนธิ และพบกลวธิใีนการตัง้ชือ่หมูบาน โดยพิจารณาจากประวตัิ
ความเปนมาของการตัง้ถ่ินฐานและความหมายของช่ือหมูบาน 4 ลกัษณะ ไดแก ชือ่หมูบาน
ที่สัมพันธกับสภาพภูมิประเทศ ชื่อหมูบานที่สัมพันธกับประวัติศาสตร ชื่อหมูบานที่สัมพันธ
กับตํานาน และชื่อหมูบานที่สัมพันธกับเรื่องเลา
 ฟาง ฟาง (2554) ศึกษาเร่ือง “การตั้งชื่อคนไทยและการต้ังชื่อคนจีน : การศึกษา
เปรยีบเทียบ” งานวิจยันีม้วีตัถปุระสงคเพือ่ศึกษาเปรยีบเทียบสวนประกอบของคาํ ลกัษณะ
การสรางคําที่ใชในการต้ังชื่อคนไทยและคนจีน และความหมายของช่ือคนไทยและคนจีน 
ซึ่งกลุมประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ชื่อคนไทยและช่ือคนจีน ผูวิจัยไดชื่อคนไทย
จากเว็บไซตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และชื่อคนจีนจากเว็บไซตมหาวิทยาลัยหงเหอ โดย

ใชวิธีสุมตัวอยางแบบเจาะจง จํานวน 1,000 ชื่อ
 ผลการวิจยัพบวา 1) ในดานจํานวนของพยางคท่ีใชในการต้ังชือ่ ชือ่คนไทยเปนคํา 3 

พยางคมากที่สุด สวนช่ือคนจีนเปนคํา 2 พยางคมากท่ีสุด ในดานชนิดของคําที่ใชในการต้ัง
ชื่อคนไทยเปนรูปแบบ “คํานาม+คํานาม” มากที่สุดสวนชื่อคนจีนเพศชายเปนรูปแบบ 

“คาํนาม+คาํวเิศษณ”มากทีส่ดุ และชือ่คนจนีเพศหญงิเปนรปูแบบ “คาํนาม+คาํนาม” มากทีส่ดุ 

2) คาํท่ีใชในการต้ังช่ือคนไทยมากท่ีสดุ คอืคําสมาส สวนคําท่ีใชในการต้ังช่ือคนจีนมากท่ีสดุ 
คือ คําประสม 3) ชื่อคนไทยเพศชายมีความหมายที่นิยมมากที่สุด คือ ชื่อที่มีความหมายท่ี
เกีย่วกับอาํนาจ ชยัชนะ ความเปนเลศิ ความกลาหาญ สวนเพศหญิงความหมายท่ีนยิมมากท่ีสดุ

คือ ชื่อที่เกี่ยวกับความงาม ความบริสุทธิ์ ชื่อคนจีนเพศชายความหมายที่ใชมากที่สุด คือ 

ความหมายที่เกี่ยวกับ อํานาจ ชัยชนะ ความเปนเลิศ ความกลาหาญ สวนเพศหญิงความหมายที่

ใชมากที่สุด คือ ชื่อที่มีความหมายเกี่ยวกับความงาม ความบริสุทธิ์ 
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3. วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของกับอุปลักษณ
 กิง่แกว แหวสโุน (2552) ศกึษาเรือ่ง “อปุลกัษณในภาษาญอบานดงเยน็ อาํเภอเมอืง 
จังหวัดมุกดาหาร” งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการสรางอุปลักษณ และโลกทัศนที่
สะทอนจากอุปลกัษณในภาษาญอในบานดงเย็น อาํเภอเมือง จงัหวดัมุกดาหาร โดยมีผูบอก
ภาษาเปนชาวญออายุ 50 ปขึ้นไป จํานวน 20 คน 
 ผลการวิจยัพบวา การสรางอปุลกัษณในภาษาญอ แบงออกเปน 2 ลกัษณะ คอื การสราง

อุปลักษณโดยมีคําเช่ือม (เปน คือ ปาน) เชน “ชาเปนหอยไต” และการสรางอุปลักษณที่
เปนการกลาวโดยนัย หรือไมใชคําเชื่อม เชน  “ตีนสั้นมือยาว” ประเภทท่ีมาของอุปลักษณ
ในภาษาญอเมื่อนํามาวิเคราะหแลวจําแนกได 5 ประเภท คือ อุปลักษณสรางจากส่ิงมีชีวิต 

อปุลักษณสรางจากสิง่ไมมชีวีติ อปุลักษณสรางจากธรรมชาต ิอปุลกัษณสรางจากการเดนิทาง 
และอุปลักษณสรางจากสิ่งอื่นๆ
 โลกทัศนที่สะทอนจากการสรางอุปลักษณมี 3 ประเภท คือ โลกทัศนประเภทท่ีคน
มตีอคน ประกอบดวยโลกทศันเกีย่วกับสถานภาพของคน สงัคม เศรษฐกจิ โลกทศันประเภท
ที่คนมีตอธรรมชาติ ประกอบการรักษาโรค สภาพความอุดมสมบูรณ อาหาร และโลกทัศน

ประเภททีค่นมตีอส่ิงเหนอืธรรมชาต ิประกอบดวย ความเชือ่เกีย่วกบัผแีละวิญญาณ ผฟีาผแีถน 
ผีตาแฮก บาปบุญคุณโทษ
 เชิดชัย อุดมพันธ  (2554) ศึกษาเร่ือง “อุปลักษณเกี่ยวกับโรคในภาษาไทยถ่ินใต” 

งานวจิยันีม้วีตัถปุระสงคเพือ่วเิคราะหมโนอุปลกัษณเกีย่วกบัโรคในภาษาไทยถิน่ใตทีป่รากฏ

ในปริจเฉทตาํรายาและตําราการแพทย อกีทัง้วเิคราะหหนาทีข่องมโนอปุลกัษณในปรจิเฉท
ตาํรายาและตาํราการแพทย โดยรวบรวมจากหนงัสอืบดุประเภทตํารายาและตาํราการแพทย
ที่ปริวรรตแลว จํานวน 137 ฉบับ
 ผลการวิเคราะหพบมโนอุปลักษณเกี่ยวกับโรค 7 แบบ ไดแก โรคเปนมนุษย โรค

เปนวชัพชื โรคเปนสตัวราย โรคเปนไฟ โรคเปนสิง่สกปรก โรคเปนความไมสมดลุหรอืสมบรูณ

ของธาต ุและโรคเปนภตูผ ีมโนอปุลกัษณเหลาน้ียดึโยงกบัแนวคดิและคตนิยิมในบรบิทของ

ภาคใต ทัง้ยงัสะทอนใหเหน็มมุมองท่ีใชทาํความเขาใจเกีย่วกบัโรคในดานทีแ่ตกตางกนัออกไป 
ทัง้ในแงสาเหตกุารเกดิโรค ชนิด/กลุมของโรค การแสดงอาการโรค การแพรกระจาย/ลกุลาม
ของโรค ความเร้ือรังของโรค และอาการของโรค
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 ผลการวิเคราะหหนาที่ของมโนอุปลักษณในปริจเฉทตํารายาและตําราการแพทย 
พบวาทําหนาที่ 3 ดาน คือ 1) หนาที่ดานการถายทอดความคิด ไดแก อธิบายความ สราง
แบบจําลองทางความคิด เปลี่ยนมุมมอง และเสริมความ 2) หนาที่ดานบุคคลสัมพันธ ไดแก 
ลดความรูสกึทีร่นุแรงและสรางความตระหนัก และ 3) หนาทีด่านการเรียบเรียงความ ไดแก 
สรางความตอเนื่องในเนื้อความ และสรางศัพทเรียกช่ือโรค

หลักการและทฤษฎี
 1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการตั้งชื่อ

 อวยพร พานิชและคณะ (2550 : 267) กลาวถึงการต้ังชือ่ไววา การต้ังชือ่เปนการขมวด
เรื่องราวเปนถอยคํา กลุมหนึ่ง เปนการรวบรวมมโนทัศนอันกวางไกลตามหลักความคิดที่
เกี่ยวของกับวัฒนธรรมความเช่ือและวัฒนธรรมการใชภาษา มักเปนคําส้ันๆ หรือวลีที่เปน

ทีย่อมรับหรอืเขาใจรวมกนัระหวางผูตัง้ชือ่กับผูอานพบช่ือน้ัน ไดแก ชือ่คน ชือ่สนิคา ชือ่บทความ 
ชื่อภาพยนตร ชื่อเพลง เปนตน
 อนัตตยา คอมิธิน (2548 : 16 อางถึง จิง ลู 2553 : 16) กลาวถึงการตั้งชื่ออาหาร
ในภาษาไทยไววาการตั้งชื่ออาหารในภาษาไทยมี 2 กลวิธี ไดแก 

  1) กลวธิกีารตัง้ชือ่อาหารแบบตรง หมายถงึ วธิกีารตัง้ชือ่อาหารทีน่าํความหมาย

ตรงทางรปูภาษามาสรางเปนชือ่อาหาร โดยเปนการนาํชนดิของอาหาร ประเภทของอาหาร 
สวนผสมอาหาร วิธีการทําอาหาร แหลงที่มาของอาหาร ภาชนะลักษณะอาหาร ลักษณะ
พเิศษของอาหารและคาํเชือ่ม มาประกอบกนัเปนชือ่อาหาร พบวากลวธิใีนการตัง้ชือ่อาหาร
แบบตรง สามารถแบงออกไดเปน 4 ประเภทตามการข้ึนตนในตําแหนงแรกของช่ืออาหาร 

คือ ชื่ออาหารที่ขึ้นตนดวยสวนผสมอาหาร วิธีการทําอาหาร ชนิดของอาหาร และลักษณะ

ของอาหาร
  2) กลวิธีการตั้งชื่ออาหารแบบเปรียบเทียบ หมายถึง วิธีการตั้งชื่ออาหารท่ีนํา

ความหมายประจาํคาํไปใชในเชงิเปรยีบเทยีบ ทาํใหเกดิความหมายใหมทีไ่ดจากการเปรยีบเทยีบนัน้

เปนการเปรียบเทียบส่ิงหน่ึงใหเปนอีกสิ่งหน่ึง โดยรูปภาษาท่ีเกิดจากการเปรียบเทียบ คือ 
อุปลักษณ พบวา กลวิธีการตั้งช่ืออาหารเปรียบเทียบสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท 
ไดแก กลวธิกีารตัง้ชือ่อาหารแบบเปรยีบเทยีบสมบรูณ เปนกลวธิกีารตัง้ชือ่อาหารทีน่าํความหมาย
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ของคําหน่ึงมาใชในการเปรียบเทียบเปนอีกความหมายหน่ึง โดยช่ืออาหารท่ีปรากฏน้ันอยู
ในรปูของอปุลกัษณทัง้หมด และกลวธิกีารตัง้ช่ืออาหารแบบเปรยีบเทยีบบางสวน เปนกลวธิี
การตั้งชื่อที่เปนการเปรียบเทียบและมีแบบตรงรวมอยูดวย
 อุปลักษณในชื่ออาหารที่ใชกลวิธีการตั้งช่ืออาหารแบบเปรียบเทียบสมบูรณ และ
แบบเปรยีบเทยีบบางสวน ทีพ่บในชือ่อาหารม ี5 อปุลกัษณ ไดแก อปุลกัษณสิง่มชีวีติ อปุลักษณ
ของใช อุปลักษณธรรมชาติ อุปลักษณสงคราม และอุปลักษณสถานที่ 
 2.  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับอุปลักษณ (Metaphor)

 อปุลกัษณ (Metaphor) หมายถงึ การนาํคาํไปใชในเชงิเปรียบเทยีบ โดยนาํความหมาย
ประจําคาํศัพทไปใชในเชิงเปรียบเทียบ โดยเปรียบส่ิงหน่ึงเปนอกีสิง่หน่ึง ซึง่เปนการเช่ือมโยง
ความคิดจากการใชคาํทีม่คีวามหมายถายโยงจากวงความหมายหน่ึงไปอีกวงความหมายหน่ึง 
(Domain) ซึ่งโครงสรางของอุปลักษณจะมีวงความหมาย (Domain) 2 ประเภท ไดแก 
วงความหมายตนทาง (Source domain) และวงความหมายปลายทาง (Target domain)  
ซึ่งวงความหมายตนทาง (Source domain) หมายถึง ความหมายเดิมกอนที่จะนําไปใชใน

การเปรยีบเทยีบ ซึง่เปนความหมายประจาํคาํ สวนวงความหมายปลายทาง (Target domain) 

เปนความหมายใหมที่ตองการสื่อ 
 อปุลกัษณ จงึเปนปรากฏการณทางภาษาท่ีนกัภาษาศาสตรปรชิานสนใจศึกษาท้ังนี้
เนื่องจากทฤษฎีภาษาศาสตรปริชานมีความเชื่อวา ภาษาสะทอนระบบความคิดของผูใช
ภาษาอุปลกัษณซึง่เปนลกัษณะของการใชภาษาในเชิงเปรียบเทียบ จะเปนตวัแทนของการอธิบาย

เรือ่งระบบความคดิหรอืระบบมโนทัศนของผูใชภาษาไดเปนอยางด ีการศกึษาอปุลักษณตาม

แนวทางของภาษาศาสตรปรชิานน้ัน เริม่จาก เลคอฟและจอหนสัน นกัภาษาศาสตรปรชิาน 
ที่ไดเสนอแนวคิดของเขาทั้งสองไวในหนังสือ Metaphor We Live By (Lakoff, G. & 
Johnson, M., 1980 ; อางในชัชวดี. 2548) วาการใชภาษาในชีวิตประจําวันของเราน้ันอยู
ในรปูแบบของการเปรยีบเทยีบเปนอุปลกัษณ อปุลกัษณจะไมใชเปนเพยีงเรือ่งของการใชคาํ

เทานั้น แตยังเปนเร่ืองที่เกี่ยวของกับความคิด สังคม อารมณ ความรูสึก ฯลฯ ซึ่งไมไดเปน

เรื่องของจินตนาการ แตเปนเรื่องท่ีอธิบายไดอยางเปนระบบมีเหตุผล ซึ่งเลคอฟ ไดเสนอ 
ความคิดเกี่ยวกับอุปลักษณตามแนวทฤษฎีอรรถศาสตรปริชานวา อุปลักษณ (Metaphor) 
นั้นนอกจากจะเปนการนําความหมายของคําไปใชในเชิงเปรียบเทียบแลว ยังเปนเรื่องท่ี
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เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันเปนระบบความคิดของคนในสังคม ไมไดเปนเรื่องที่เกี่ยวของ

เฉพาะภาษาเทานัน้ แตการใชภาษาในชีวติประจําวันน้ันบอกใหรูวา คนในสังคมท่ีใชภาษาน้ัน

มีระบบความคิด หรือมีมโนทัศนเกี่ยวกับเรื่องหรือประเด็นตางๆ เปนอยางไร ทั้งหมดนี้เปน
เรือ่งทีเ่กีย่วของกบัโลก ซึง่ปรากฏอยูในความคดิของเราและไมเกีย่วของกบัคาํเราใชกนัเปน
ประจํามากเสียจนกระทั่งเราลืมวามันเปนการใชภาษาในเชิงเปรียบเทียบ การเปรียบเทียบ
หรือการอปุลกัษณนัน้เปนการเชือ่มโยงความคดิจากการใชคาํทีม่คีวามหมายถายโยงจากวง

ของความหมายหนึง่ไปอกีวงความหมายหนึง่ (Domain) ซึง่เปนไปอยางอสิระโดยทีเ่ราไมรูตวั

และเปนการเกิดข้ึนอยางเปนธรรมชาติ เชน มโนทัศนทีเ่กีย่วของกบัเร่ืองความสุขและความทุกข 
ในสังคมของผูใชภาษาอังกฤษ ซึ่งเขาไดศึกษาอุปลักษณที่แสดงมโนทัศนที่นาสนใจไดแก 
เรือ่งของคาํทีม่คีวามหมายบงบอกทศิทาง โดยศกึษาคาํทีม่คีวามหมายบงบอกทศิทางทีเ่ปน
คํากริยา และบุพบทในภาษาอังกฤษ เชน I’m feeling up. My spirits rose.  
 จากตัวอยางขางตนคําที่ขีดเสนใตเปนคําศัพทที่บอกใหเรารูถึงมโนทัศนที่เกี่ยวของ
กบัความรูสกึในเรือ่งของความสขุและความทกุขวา คนในสงัคมทีใ่ชภาษาองักฤษมองวา เม่ือมคีวามสขุ

รางกายของมนุษยก็จะยืดตรงซึ่งเปนไปในทิศทางขึ้นในทางตรงกันขามเมื่อมีความทุกขรางกาย

ของมนษุยจะโนมตํา่ลงโดยธรรมชาติ จงึมีทศิทางไปในทางลง เราเรียกอปุลักษณนีว้า Con-
ceptual Metaphor คือ อุปลักษณเชิงความคิด แสดงความคิดของคนในสังคม
 จากท่ีกลาวมาขางตน ประเด็นสําคัญที่สุดก็คือ อุปลักษณไมใชเปนเพียงเร่ืองของ

ภาษาเทานั้น แตเปนเรื่องของกระบวนการคิดของมนุษยที่สะทอนใหเห็นไดในรูปของภาษา 
หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ การใชภาษาของคนในสังคมบอกใหรูวา คนในสังคมหน่ึงๆ นั้น มี
ระบบความคดิเปนอยางไรอปุลกัษณในตามแนวทฤษฎภีาษาศาสตรปรชิาน จงึสะทอนระบบ
มโนทัศนของคนในสังคมดวยเรียกวาเปน อุปลักษณเชิงมโนทัศน (Conceptual metaphor) 

และดวยเหตุผลนีก้ารศึกษาเร่ืองอปุลกัษณจงึสามารถทําใหเราเขาใจชีวติและระบบมโนทัศนได

วิธีการวิจัย

 1. ศกึษาเอกสารและงานวิจยัทีเ่กีย่วของกับภาษาไทญอและเก่ียวของกับการต้ังช่ือ
 2. เลือกคําเรียกชื่อโรคท่ีเปนโรคพ้ืนฐานจากตําราการตรวจรักษาโรคท่ัวไป 
ของ สุรเกียรติ อาชานุภาพโดยแยกคําเรียกช่ือโรคตามระบบ
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 3. นํารายช่ือโรคที่จัดตามประเภทดังกลาวไปสัมภาษณผูบอกภาษา ซึ่งมีคุณสมบัติ
เปนไปตามเกณฑที่กําหนด คือ เกิด เติบโต และใชภาษาไทญอในชีวิตประจําวัน รวมทั้งมี
ความรูและความชํานาญในการวินิจฉัยโรค
 4. วิธีดําเนินการ
  4.1 อธิบายใหผูบอกภาษาเขาใจเพือ่เปนการสรางความคุนเคยระหวางผูวจิยักบั
ผูบอกภาษาไทญอ
  4.2 สัมภาษณผูบอกภาษาโดยใชรายช่ือโรคท่ีจัดประเภทไวและใชภาษาไทย
มาตรฐานและภาษาไทญอในการสัมภาษณ
  4.3 บนัทกึเสียงลงในเครือ่งบนัทกึเสียง ขณะสมัภาษณ เพือ่เปนหลกัฐานในการ
ตรวจสอบขอมูลภายหลัง
  4.4 บันทึกขอมูลลงในแบบเก็บขอมูลภาษาที่เตรียมไว ในกรณีที่มีปญหาหรือ

ขอสงสัย ผูวิจัยจะซักถามผูบอกภาษาอีกครั้งจนเปนท่ีเขาใจ
 5. วิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว คือ เพื่อศึกษากลวิธีการต้ังชื่อโรคท่ี
ปรากฏในภาษาไทญอ

ผลการวิจัย

 การศกึษาการตัง้ชือ่โรคในภาษาไทญอ จาํนวน 57 โรค มกีลวิธกีารตัง้ชือ่โรค 2 รปูแบบ
ใหญๆ ดังนี้
 1. การต้ังชื่อโรคแบบตรงตัว หมายถึง วิธีการตั้งชื่อโรคที่นําความหมายตรงทาง

รูปภาษามาเรียกชื่อโรค มีจํานวน 35 โรค ซึ่งสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท
ตามคําขึ้นตนในตําแหนงแรกของชื่อโรค ไดแก
  1.1 คาํขึน้ตนทีเ่ปนอาการของโรค หมายถึง วธิกีารต้ังชือ่โรคท่ีขึน้ตนดวยอาการ

ของโรคมีจํ านวน  26 โรค  ตัวอย างเช น  [pen342 tum445 naj 342 khɔː 342]
เปนตุมในคอ หมายถึง อาการอักเสบของปุมเนื้อเยื่อนํ้าเหลืองที่อยูในบริเวณลําคอ
  1.2 คําขึ้นตนที่เปนอวัยวะที่เกิดโรค หมายถึง วิธีการตั้งชื่อโรคที่ขึ้นตนดวย
ตําแหนงของอวัยวะท่ีเกิดโรค มีจํานวน 9 โรค ตัวอยางเชน [saj55 loŋ342 ham325]
ไสลงหํา หมายถึง ชื่อโรคที่ลําไสลงมาตุงที่ถุงอัณฑะ  
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 2. การตั้งชื่อโรคแบบอุปลักษณหรือเชิงเปรียบเทียบ หมายถึง วิธีการตั้งชื่อโรคที่นํา
ความหมายประจําคาํไปใชในเชิงเปรียบเทียบ ทาํใหเกิดความหมายใหม ซึง่ความหมายใหม
ทีเ่กดิขึน้ไดนัน้เปนการเปรยีบเทยีบสิง่หนึง่ใหเปนอกีสิง่หนึง่ จนกลายเปนการตัง้ช่ือโรคแบบ
อุปลักษณ  มีจํานวน 22 โรค ซึ่งสามารถแบงออกไดเปน 9 ประเภท ดังนี้
  2.1 อุปลักษณธรรมชาติ หมายถึง การที่ธรรมชาติหรือลักษณะที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติ ไดแก ทุง, ตะวัน และไฟ ไปใชในเชิงเปรียบเทียบ ทําใหเกิดความหมายใหมที่
ปรากฏเปนชื่อโรค มีจํานวน 3 โรค ตัวอยางเชน  [phæ:325la:m342 thuŋ445] 
แผลลามทุง หมายถึง ชื่อโรคติดเชื้อชนิดหนึ่งขึ้นเปนเม็ดเล็กๆ พองใสติดกัน
  2.2 อปุลกัษณชือ่เรยีกสตัวหรอือวัยวะของสตัว หมายถงึ การทีน่าํสตัวหรอือวยัวะ
ของสัตว ไดแก แมง, ตีนหมา และตาปลา ไปใชในเชิงเปรียบเทียบ ทําใหเกิดความหมายใหม
ทีป่รากฏเปนชือ่โรค มจีาํนวน 3 โรค ตวัอยางเชน [khaʔ325 jum441ti:n342 ma:325] ขยุมตนีหมา 
หมายถึง ชื่อโรคติดเช้ือไวรัสชนิดหนึ่ง ขึ้นเปนเม็ดเล็กๆ พองใสติดกันเปนกลุม มีอาการคัน 
ปวดแสบปวดรอน 
  2.3 อุปลักษณสิ่งของหรือลักษณะของส่ิงที่เราบริโภค หมายถึง การที่นําส่ิงของ
หรอืลกัษณะของสิง่ทีเ่ราบรโิภค ไดแก สวาน, บาตร, ไข และขาวสกุ ไปใชในเชงิเปรยีบเทยีบ

ทําใหเกิดความหมายใหมที่ปรากฏเปนช่ือโรค มีจํานวน 4 ตัวอยางเชน [pen342 lom342 
saʔ325 wa:n445] เปนลมสวาน เปนอาการวิงเวียนหนามืด หรืออาจจะถึงกับหมดสติ 

  2.4 อปุลกัษณชือ่เรียกพืช หมายถึง การท่ีนาํพชื คอื มะมวง ไปใชในเชิงเปรียบเทียบ
กบัอาการของโรคทีเ่ม่ือเปนโรคนีแ้ลวมลีกัษณะบวมเนือ่งมาจากการอกัเสบ ลกัษณะทีบ่วมนัน้
คลายกับผลของมะมวง ทําใหเกิดความหมายใหมที่ปรากฏเปนชื่อโรค มีจํานวน 1 โรค คือ 

[fi:325 maʔ342 muaŋ445] ฝมะมวง หมายถึง ชื่อกามโรคชนิดหนึ่ง เกิดหนองมีเช้ือในชอง
ปสสาวะ
  2.5 อุปลักษณชื่อเรียกอาชีพ หมายถึง การที่นําช่ือของอาชีพ คือ อาชีพโสเภณี 

(กะหรี)่ ไปใชในเชงิเปรยีบเทยีบกบัโรคทีเ่กดิจากการตดิตอทางเพศสมัพนัธ ทาํใหเกดิความหมาย
ใหมที่ปรากฏเปนชื่อโรคมีจํานวน 1 โรค คือ [lo:k451 kaʔ342 li:342] โรคกะหรี่ หมายถึง เปน

โรคที่ติดตอทางเพศสัมพันธ ทําใหเกิดแผลที่อวัยวะเพศและตอมนํ้าเหลืองที่ขาหนีบโต 
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  2.6 อุปลักษณชื่อสถานท่ี หมายถึง การที่นําชื่อของสถานท่ี คือ สําเพ็ง ซึ่งใน
อดตีเปนสถานท่ีทีม่กีารขายบริการทางเพศกันอยางเปดเผย ไปใชในเชิงเปรียบเทียบกับโรค
ทีเ่กดิจากการตดิตอทางเพศสมัพนัธ ทาํใหเกดิความหมายใหมทีป่รากฏเปนชือ่โรคมจีาํนวน 
2 โรค ตัวอยางเชน [lo:k451 sam325 pheŋ342] โรคสําเพ็ง หมายถึง เปนกามโรคชนิดหนึ่ง 
ติดตอโดยการสัมผัสหรือรวมประเวณีกับผูปวยที่เปนโรคนี้ 
  2.7 อปุลกัษณภตูผ ีหมายถงึ การนาํสิง่ทีเ่ปนความเชือ่และเหนอืธรรมชาต ิและ
เปนสิ่งที่เรามองไมเห็น คือ ผี ไปใชในเชิงเปรียบเทียบกับโรคที่ไมไดแสดงอาการออกมาให
เห็น ทําใหเกิดความหมายใหมที่ปรากฏเปนช่ือโรค มีจํานวน 1 โรค คือ [phi:325 thak45 
phi:325 tɔːŋ441] ผีทักผีตอง หมายถึง อาการที่กอนเนื้อโตผิดปกติตามรางกายอาจนําไปสู
โรคเนื้องอกหรือมะเร็ง โดยเฉพาะมะเร็งตอมนํ้าเหลือง ซึ่งมีตนเหตุมาจากตอมนํ้าเหลือง
หรือเนื้อเยื่อนํ้าเหลืองมีภาวการณเจริญเติบโตมากกวาปกติ
  2.8 อปุลกัษณลกัษณะของโรคท่ีเกิดหรือลกัษณะของอวัยวะท่ีเกดิโรค หมายถึง 
การทีน่าํลกัษณะของโรคท่ีเกดิหรอืลกัษณะของอวัยวะท่ีเกดิโรค ไดแก เปนจํา้ๆ สดีาํ (กาฬ) 
และลิ้นที่เปนฝาไปใชในเชิงเปรียบเทียบ ทําใหเกิดความหมายใหมที่ปรากฏเปนชื่อโรค มี
จํานวน 2 โรค ตัวอยางเชน  [khaj 55 ka:n342] , [khaj55 phit44 khaj55 ka:n342] ไขกาฬ , ไขพิษ
ไขกาฬ  หมายถึง อาการไขที่เกิดเพราะถูกยุงลายที่มีเชื้อไขเลือดออกกัด  มีอาการเลือดออกใต
ผิวหนังเปนจํ้าๆ   

  2.9 อุปลักษณสิ่งสกปรก หมายถึง การนําของเสียที่ถายออกมาจากรางกาย ซึ่ง

ถือวาเปนสิ่งสกปรก คือ อุจจาระหรือขี้ ไปใชเปรียบเทียบกับอาการของโรคผิวหนังที่เกิด

จากเช้ือรา ทาํใหเกดิความหมายใหมทีป่รากฏเปนชือ่โรค มจีาํนวน 5 โรค ตวัอยางเชน [khi:55 
kɯan441] ขี้เกลื้อน หมายถึง โรคผิวหนังเกิดจากเชื้อราขึ้นเปนดวงขาวๆ อาจมีอาการคัน 
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สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย

 การศกึษาการตัง้ชือ่โรคในภาษาไทญอ จาํนวน 57 โรค มกีลวิธกีารตัง้ชือ่โรค 2 รปูแบบ

ใหญ คือ 
 
 1. การตัง้ชือ่โรคแบบตรงตวั หมายถึง วธิกีารตัง้ชือ่โรคทีน่าํความหมายตรงทางรปูภาษา
มาเรียกชื่อโรค มีจํานวน 35 โรค ซึ่งสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภทตามคําขึ้นตนใน
ตําแหนงแรกของชื่อโรค ไดแก
  1.1 คาํขึน้ตนทีเ่ปนอาการของโรค หมายถึง วธิกีารต้ังช่ือโรคท่ีขึน้ตนดวยอาการ
ของโรค มีจํานวน 26 โรค
  1.2 คําขึ้นตนที่เปนอวัยวะที่เกิดโรค หมายถึง วิธีการตั้งชื่อโรคท่ีขึ้นตนดวย
ตําแหนงของอวัยวะท่ีเกิดโรค มีจํานวน 9 โรค
 2. การตั้งชื่อโรคแบบอุปลักษณหรือเชิงเปรียบเทียบ หมายถึง วิธีการตั้งชื่อโรคที่นํา
ความหมายประจําคาํไปใชในเชิงเปรียบเทียบ ทาํใหเกิดความหมายใหม ซึง่ความหมายใหม
ทีเ่กิดข้ึนไดนัน้เปนการเปรียบเทียบส่ิงหน่ึงใหเปนอกีส่ิงหน่ึงจนกลายเปนการต้ังชือ่โรคแบบ

อุปลักษณ มีจํานวน 22 โรค ซึ่งสามารถแบงออกไดเปน 9 ประเภท ดังนี้
  2.1 อุปลักษณธรรมชาติ หมายถึง การที่ธรรมชาติหรือลักษณะที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติ มีจํานวน 3 โรค 

  2.2 อุปลักษณชื่อเรียกสัตวหรืออวัยวะของสัตว มีจํานวน 3 โรค 

  2.3 อุปลักษณสิ่งของหรือลักษณะของส่ิงที่เราบริโภค มีจํานวน 4 โรค  
  2.4 อุปลักษณชื่อเรียกพืช มีจํานวน 1 โรค 
  2.5 อุปลักษณชื่อเรียกอาชีพ มีจํานวน 1 โรค 
  2.6 อุปลักษณชื่อสถานท่ี มีจํานวน 2 โรค 

  2.7 อุปลักษณภูตผี  มีจํานวน 1 โรค 

  2.8 อุปลักษณลักษณะของโรคที่เกิดหรือลักษณะของอวัยวะท่ีเกิดโรค
 มีจํานวน 2 โรค 
  2.9 อุปลักษณสิ่งสกปรก มีจํานวน 5 โรค 
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ในการต้ังช่ือโรคแบบตรงตัว ประเภทคําขึ้นตนที่เปนอาการของโรค มีจํานวนมากท่ีสุดคือ 

26 โรค พบวา โรคใดทีม่อีาการบวมและมกีารตดิเชือ้จนเกดิอาการอกัเสบ มหีนองตามอวยัวะตางๆ 
มักจะเรียกวา “ฝ” แลวเกิดที่อวัยวะใดก็จะมีคําวา “ใน” ตอทาย เชน ฝในหวั ฝในตับ ฝในทอง 
เปนตน นอกจากนี้ในการตั้งชื่อโรคแบบอุปลักษณหรือเชิงเปรียบเทียบ ประเภทอุปลักษณ
สิ่งสกปรก มีจํานวนมากที่สุดคือ 5 โรค พบวา โรคผิวหนังที่เกิดจากเช้ือรา ซึ่งไมมีประโยชน
และกอใหเกิดโรค ไดแก หูด กลาก เกลื้อน หิด และรังแค มีการนําไปเปรียบเทียบกับส่ิงที่เปน
ของเสีย ถายออกมาจากรางกายของเรา นารงัเกียจ และสกปรก นัน่กค็อื ขี ้ซึง่ใหความหมาย
ในเชิงลบวาผูที่ปวยเปนโรคขี้หูด ขี้กลาก ขี้เกลื้อน ขี้หิด และขี้รังแค ซึ่งผูที่เปนโรคผิวหนัง
คนในสังคมมักจะมองวาเปนคนท่ีสกปรก ไมรกัษาความสะอาดและนารงัเกียจ ดงันัน้จงึอาจ
จะกลาวไดวา อปุลกัษณสิง่สกปรกเปน 1 ใน 9 อปุลกัษณทีม่คีวามโดดเดนกวาอปุลกัษณอืน่ๆ

ขอเสนอแนะ
 1. ควรมีการศึกษากลวิธีการตั้งชื่อหมูบานในภาษาไทญอที่จังหวัดสระบุรี
 2. ควรมีการศึกษากลวิธีการตั้งชื่อคนของหมูบานไทญอในระดับอายุที่แตกตางกัน
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 แนวทางการพัฒนาคูมือภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสําหรับผูสูงวัยใน 

ศตวรรษที่ 21 ในเขตพื้นท่ีอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

The Guidelines for Developing Communicative English 

Handbook for Elderly in the 21st Century

in Muang District, Chiang Rai Province

ปรียาภา วังมณี*1 อภิญญา จิตมโนวรรณ2

Preeyapha Wangmanee1 Apinya Jitmanowan2

บทคัดยอ 
 การวิจัยในครั้งนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพปญหา ตลอดจนความตองการใช

ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร และเพือ่ศกึษาแนวทางในการพฒันาคูมอืภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร
สาํหรับผูสงูวัยในศตวรรษท่ี 21 ในเขตอําเภอเมือง จงัหวัดเชียงราย กลุมตวัอยางท่ีใชในการวิจยั 

คือ ผูสูงวัยที่อาศัยอยูในเขตพ้ืนที่อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จํานวน 50 คน โดยใชวิธี

การเลอืกกลุมตวัอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครือ่งมอืทีใ่ชคอืแบบสอบถาม
ในรปูของชดุเอกสารและการสอบถามแบบออนไลน สถติทิีใ่ชคอื คาความถี ่รอยละ คาเฉลีย่ 
และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยสรุป พบวาผูสูงวัย รอยละ 64 ไมเคยเรียนภาษา
อังกฤษดวยตนเองมากอน มีทักษะระดับทักษะอยูในระดับนอย มากที่สุด รอยละ 48 ยังขาด

ทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ (การพูดและการฟง) รอยละ 78 คิดวาตนเองยังมีทักษะภาษา

อังกฤษไมเพียงพอ และ รอยละ 96 คิดวาการสื่อสารภาษาอังกฤษมีความจําเปน สวน
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ประเด็นการแสวงหาความรูทางภาษาอังกฤษ กลุมตัวอยาง รอยละ 38 เลือกที่จะใชวิธกีาร
สอบถามผูรูและผูเชี่ยวชาญ รอยละ 28 ศึกษาดวยตนเองผานตํารา รอยละ 16 ศึกษาดวย

ตนเองผานสือ่อเิลก็ทรอนกิสในประเดน็ดานความสนใจ รอยละ 64 ระบมุคีวามสนใจในการศกึษา
ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม ในประเด็นของรูปแบบคูมือ ผูสูงวัยรอยละ 38 ตองการคูมือท่ีเปนรูปเลม 
และตองการศึกษาดวยตนเอง เปนเวลา 1 ชั่วโมงตอสัปดาห และในประเด็นปญหาที่สงผล
ตอการศึกษา พบวาสวนใหญ รอยละ 54 มีปญหาดานสายตา ในสวนของเนื้อหาของคูมือ 

ผูสงูอายุตองการเน้ือหาเก่ียวกับการทักทาย คาํศพัทเกีย่วกับอาหารและการกิน การบอกเวลา 

คําศัพทเกี่ยวกับการไปพบแพทย การบอกทิศทาง คําศัพทเกี่ยวกับผลไม และคําศัพทเกี่ยวกับ
การรับโทรศัพท ตามลําดับ สวนประโยชนของการจัดทําคูมือ ผูสูงวัยคิดวา คูมือมีประโยชนใน
ระดับมากที่สุด 

คําสําคัญ :  คูมือภาษาอังกฤษ  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ผูสูงวัยในศตวรรษที่ 21
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Abstract
 The purposes of this research were to study problem conditions,
and the needs on the usage communicative English of Elderly in the 21st 

Century and to study the guidelines for developing communicative English 
handbook for Elderly in the 21st Century in Muang District, Chiang Rai Province. 
The population were 50 elderly in Muang District, Chiang Rai Province. These 
samples were selected by using stratified purposive sampling method. The 

research instruments consisted of paper and online questionnaires. The statistics 
used for the data analysis included mean, standard deviation, and content 
analysis. The findings found that most of elderly have never been studying 
English before (64%), level of English proficiency is at average level (48%) 
which showed that elderly still lack of communicative English skills (listening 
and speaking). In addition, they think that English skill is not enough (78%), 

and communicative English is needed (96%). Most of them studied by consulting 
language expert (38%), follow by self-study (28%), learning through electronic 

devices respectively. Elderly prefers a handbook format (38%), and spend 1 

hour per week to study.  Most of them have eye sight problem (54%). For 
the content in handbook, they prefer as follow 1) Greeting 2) Food and eating 
3) Timing 4) Medical Term 5) Direction 6) Fruits 7) Telephoning expression. 
Lastly, elderly think that the handbook will be useful.

Keywords :  English handbook  Communicative English  Elderly in the 21st

Century
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บทนํา
 การศึกษามาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแหงชาติ เรื่องสังคมผูสูงวัยของกรม
กิจการผูสูงวัย กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย ป 2561 ไดเล็งเห็นถึง
ปรากฏการณของการสูงวัยของประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น โดยระบุวาประเทศไทยจะกาวเขาสู
สงัคมผูสงูวยัระดบัสมบรูณในป 2564 และไดคาดการณไววาในป 2574 ประเทศไทยจะกาว
สูสงัคมผูสงูวยัระดบัสดุยอด คอืมีผูสงูวยัมากกวารอยละ 28 ของประชากรทัง้หมด และหาก
พิจารณาตามเกณฑของสหประชาชาติแลวอาจกลาวไดวาประเทศไทยอยูในเกณฑ รวมถึง
ประเดน็ยทุธศาสตรชาตดิานการพฒันาและเสรมิสรางศกัยภาพทรพัยากรมนษุย มเีปาหมาย
การพัฒนาที่สําคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ 
โดยคนไทยมีความพรอมทั้งกาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบดานและมีสุขภาวะที่ดี 
ในทุกชวงวัย มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 3 
และอนรุกัษภาษาทองถิน่ มนีสิยัรกัการเรยีนรูและการพฒันาตนเองอยางตอเน่ืองตลอดชวีติ 
สูการเปนคนไทยที่มีทักษะสูง เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหมและอื่นๆ 

โดยมีสมัมาชพี ตามความถนดัของตนเอง สอดคลองกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิ

ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ดานการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย แนวทาง
การพฒันาสาํคญั ขอ (1) พฒันาศักยภาพ คนใหมทีกัษะ ความรู และความสามารถ ในการดาํรง

ชีวิตอยางมีคุณคา และขอ (3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 

สอดคลองกับ แผนผูสูงวัยแหงชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2545-2564) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 

พ.ศ. 2552 แผนผูสูงวัยแหงชาติถือเปนแผนยุทธศาสตรหลักในการดําเนินงานดานผูสูงวัย 
ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 โดยแผนดังกลาวไดใหความ
สําคัญ ตอ “วงจรชีวิต” โดยมีวิสัยทัศน : “ผูสูงวัยเปนหลักชัยของสังคม” ยุทธศาสตร 1ขอ 
(2) การใหการศึกษาและการเรยีนรู ตลอดชวีติ ยทุธศาสตรที ่2 ยทุธศาสตรดานการสงเสริม

และพัฒนาผูสงูวัย ขอ (4) สนบัสนนุผูสงูวยัทีม่ศีกัยภาพ และจากการศึกษาบทสรุปผูบรหิาร

กองทนุประชากรแหงสหประชาชาต ิ“สงูวยัในศตวรรษที ่21 : การเฉลิมฉลองและความทาทาย” 

กลาวไว ภาวะประชากรสูงวัยกําลังเกิดขึ้นในทุกภูมิภาคและในประเทศท่ีพัฒนา การมี
ประชากรท่ีมีอายุมากถือเปนชัยชนะของการพัฒนา ถือเปนผลสําเร็จที่สําคัญที่สุดประการ
หนึ่งในมนุษยชาติ 
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 นอกจากน้ี สุพรรณา เพ็ชรรักษา (2558) กลาววา การใหการศึกษาใน ศตวรรษท่ี 
21 มีความยืดหยุน สรางสรรคและทาทาย และซับซอน เปนการศึกษาที่จะทําใหโลกเกิด
การเปลีย่นแปลง ทีเ่ตม็ไปดวยความทาทาย รวมท้ังโอกาสและสิง่ทีเ่ปนไปไดใหมๆ  และจาก
รายงานสรปุสมชัชาโลกวาดวยเรือ่งผูสงูวยัครัง้ที ่2 ในโครงการเตรยีมความพรอมเพือ่รองรบั
สังคมสูงวัยในประเทศไทยโดยใชขอมูลเชิงประจักษ อางถึงประเด็นที่ 4 การเขาถึงความรู 
การศึกษา และการฝกอบรมน้ันระบวุาสงัคมฐานความรูจาํเปนตองมีนโยบายท่ีมหีลักประกัน
วาประชาชนจะเขาถึงการศึกษาไดตลอดชีพ เพื่อความมั่นใจในคุณภาพของทั้งปจเจกและ
ประชาชาติ เพ่ือใชประโยชนอยางเต็มทีจ่ากศักยภาพและความเช่ียวชาญของคนทุกวัยโดย
เฉพาะผูสูงวัยที่มีประสบการณเพิ่มขึ้นพรอมวัยที่เพิ่มข้ึน 
  อีกทั้ง เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2551) ระบุวา หลายประเทศท่ีมีแนวโนมเขาสู
สงัคมผูสงูวยัเชนเดยีวกบัไทย โดยเกรยีงศกัดิไ์ดนาํเสนอเฉพาะนโยบายดานการศกึษาสาํหรบั
ผูสงูวยั ซึง่เปนการสงเสรมิใหผูสงูวยัใชชวีติอยางมคีณุคา ชะลอภาวะสมองเสือ่ม และปองกนั
โรคซึมเศรา โดยประเทศไทยควรตองเรงสงเสริมการเรียนรูสําหรับผูสูงวัย ไมวาจะเปนการ
พัฒนาดานหลักสูตร กิจกรรมฝกอบรม และโครงการสงเสริมการเรียนรูในชุมชนทั่วไป เชน 

สนบัสนุนใหมหาวิทยาลัยเปดหลักสตูรสําหรับผูสงูวยัสถาบันอาชีวศกึษาจัดโครงการและกิจกรรม
เรียนรูสําหรับผูสูงวัย เชน สอนอินเทอรเน็ต ภาษาอังกฤษ ทักษะอาชีพตามความสนใจ ฯลฯ

เพื่อสงเสริมผูสูงวัยใชชีวิตอยางมีคุณคา ลดภาวะโรคซึมเศรา และมีความสุข

 สอดคลองกับ ปยะ ศักดิ์เจริญ (2558) ที่ไดกลาวไวเกี่ยวกับการเรียนรูตลอดชีวิต 

หรอืการศกึษาตลอดชวีติ นบัเปนกระแสหลกัของสงัคมในปจจบุนัทีต่องการใหประชาชนใน
สงัคมไดตระหนกัถงึการเรยีนรูอยางตอเนือ่งทีไ่มไดสิน้สดุลงหลงัจบการศกึษา ซึง่เปนกระบวน
การเรียนรูที่สอดแทรกไปในวิถีชีวิตของมนุษย เปนสิ่งที่เกิดมาพรอมกับการเปล่ียนแปลง

ทางสังคมที่ความรูจําเปนตอการดํารงชีวิต ลวนมีสวนชวยผลักดันใหผูเรียนไดตระหนักถึง

การเรยีนรูอยางตอเนือ่ง การไดเรยีนรูอยูตลอดเวลายอมทาํใหผูเรยีนกลายเปนผูเรยีนรูตลอดชวีติ 
และการท่ีสงัคมมีประชาชนจํานวนมากท่ีเปนผูเรยีนรูตลอดชีวติจะทําใหสงัคมแหงนัน้กลาย
เปนสงัคมแหงการเรยีนรูในทกุระดบั ตัง้แตระดบัครอบครวั ชมุชน องคกร จนถงึสังคมเมอืง
 ขอมูลที่กลาวมาขางตน ทําใหผูวิจัยเล็งเห็นถึงโอกาสในการยกระดับการศึกษา
สาํหรบัผูสงูวยัเปนสวนหนึง่ของการเรยีนรูตลอดชวีติ โดยมแีนวคดิในการจดัทาํคูมอืพฒันา
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ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสําหรับผูสูงวัยในศตวรรษท่ี 21 ขึ้น เพ่ือใชเปนสื่อนวัตกรรม

สาํหรบัผูสงูวัยในการศกึษาเพิม่เตมิ ถอืเปนการสงเสรมิการเรยีนรูเขาสูชมุชนสงเสรมิใหผูสงูวยั

ใชเวลาวางในการทาํกจิกรรม ไมวาจะเปนการศกึษาคูมอืดวยตนเอง หรอืการเขารวมกจิกรรม
อบรม สงเสริมใหผูสูงวัยใชชีวิตอยางมีคุณคา ลดภาวะความซึมเศราไดอีกทาง อีกทั้ง คูมือฯ 
ที่พัฒนาข้ึน เปนเคร่ืองมือที่จะชวยในการส่ือสารภาษาอังกฤษกับชาวตางชาติ และเปน
นวตักรรมทีจ่ะชวยใหผูทีไ่ดรบัการอบรม หรอืผูทีไ่ดรบัคูมอืฯ แมวาหากโครงการดาํเนนิการ
เสรจ็สิน้แลวนัน้ ผูสงูวยัยงัสามารถหยบิเอาคูมอืฯน้ี มาชวยในการสนทนากับชาวตางชาติใน
สถานการณตางๆ หรือพูดคุยกับบุตรหลานได ซึ่งการใชคู มือฯนี้ถือเปนนวัตกรรมที่มี
ประสิทธภิาพ ไมตองลงทุนมากไมตองใชทรพัยากรมากในการใชงาน สามารถพกพาสะดวก 
มีขนาดและตัวหนังสือที่เหมาะกับผูสูงวัย ถือเปนอีกหนึ่งการพัฒนานวัตกรรมที่ยั่งยืน

วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพ ปญหาและความตองการ ในการใชภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารของผูสูงวัย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 2. เพ่ือศกึษาแนวทางในการพฒันาคูมอืภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารสาํหรบัผูสงูวยั

ในศตวรรษที่ 21 

ทบทวนวรรณกรรม 
 1. แนวคิดเกี่ยวกับสังคมผูสูงวัย

 นยิาม “ผูสงูวยั” “ผูสงูวยั” เปนวยับัน้ปลายของชีวติ ดงันัน้ปญหาของผูสงูวยัในทุก
ดานโดยเฉพาะดานสงัคม และสาธารณสขุจงึแตกตางจากคนในวัยอืน่ ปจจบุนัเปนทีท่ราบกนัดแีลว

วาจํานวนผูสงูวัยเพิม่ข้ึน อยางตอเนือ่งท้ังในประเทศไทยและท่ัวโลก ซึง่รัฐบาลไทยและท่ัวโลก

ไดตระหนกัถึงความสาํคญัในเรือ่งนี ้จงึมคีวามพยายามและมกีารรณรงคอยางตอเนือ่งใหทกุคน

ตระหนัก เขาใจ และพรอมดูแลผูสูงวัยใหทัดเทียม เชนเดียวกับการดูแลประชากรในกลุม

อายุอื่น 2 “ผูสูงวัย” หรือบางคนเรียกวา “ผูสูงวัย” เปนคําที่บงบอกถึงตัวเลขของอายุวา
มีอายุมาก โดยนิยมนับตามอายุตั้งแตแรกเกิด (Chronological age) หรือทั่วไป เรียกวา คนแก 
หรือ คนชรา โดยพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานใหความหมายของคําวา คนแก คือ 
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มีอายุมาก หรือ อยูในวัยชรา และใหความหมายของคําวา ชรา คือ แกดวยอายุ ชํารุดทรุด
โทรม นอกจากนั้นยังมีการเรียกผูสูงวัยวา “ราษฎรอาวุโส” (Senior citizen) สวนองคการ
อนามัยโลก (World Health Organization, WHO) และองคการสหประชาชาติ (United 
Nations, UN) ใชคําในภาษาอังกฤษของผูสูงวัยวา Older person or Elderly person แต
ในสวนขององคการอนามัยโลกและองคการสหประชาชาติ มักใชคําวา Older person 
มากกวา Elderly person องคการสหประชาชาติ ไดใหนิยามวา “ผูสูงวัย” คือ ประชากร

ทั้งเพศชายและ เพศหญิงซ่ึงมีอายุมากกวา ๖๐ ปขึ้นไป พลอยพรรณ เชี่ยวชาญ (2559) 
อางถึง เกษม และกุลยา ตนัตผิลาชีวะ (2528) ถงึการระบุขอพจิารณาความสูงวยัของบุคคล 
ดังนี้
  1) พิจารณาในแงของการเปลี่ยนแปลงของรางกายในทางสรีระวิทยาพบวา 
การเปลีย่นแปลงแรกสดุของผูทีเ่ขาสูความสงูวยัคอื สายตาจะยาวขึน้ตองใชแวนสายตาชวย 

ผมหงอก หตูงึเหนือ่ยงายและขีล้มื เมือ่เกดิการเจบ็ปวยจะตองใชเวลาในการรกัษานานขึน้กวาเดิม 
การเปล่ียนแปลง ดงักลาวนี ้แตละขัน้จะเปล่ียนแปลงตางกัน อายทุีม่กีารเปล่ียนแปลงจะไม
เทากัน เชน บางคนเริ่มผมหงอกต้ังแตอายุ 35 ป และอาจมีสายตายาวแลวก็ได โดยทั่วไป
สายตาจะเร่ิมเปล่ียนเม่ืออายุ 40 ป จากนัน้จะมีการเปลีย่นแปลงของผม การไดยนิและความ

อดทน การพิจารณาความสูงวยัโดยใชการ เปล่ียนแปลงทางรางกายจึงไมเปนขอบงช้ีทีช่ดัเจน

  2) พจิารณาในแงจติใจผูทีไ่ดชือ่วาเปนผูสงูวยั จะยดึมัน่ในความคิดของตนเปนหลัก
ไม คอยยอมรบัความรูใหมๆ  หรอืการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้และมกัมคีวามตองการทีจ่ะชวยเหลอื

สงัคมตาม 11 ความถนัดของตนเอง ตองการความสนใจจากผูอืน่ ตองการเปนสวนหน่ึงของ

หมูคณะ ตลอดจนตองการ การดแูลอยางใกลชดิเม่ือเวลาเจบ็ปวย มลีกัษณะขีใ้จนอย จูจีข้ีบ้น
และถือตัว 

  3) พิจารณาในแงของสังคม ความมีอายุทําใหผูสูงวัยมีสภาวะทางสังคมเพ่ิมขึ้น

และมี ความสําคญัในฐานะผูมปีระสบการณ ซึง่ขึน้อยูกบัการมีปฏสิมัพนัธทางสังคมของคนๆ 
นัน้ดวย แมวา สงัคมจะกวางและมีคนรูจกัมากข้ึน มโีลกทศันทีก่วางไกล แตการทาํงานและ

หนาที่ความรับผิดชอบจะลดลง เนื่องจากความจํากัดของอายุและความสามารถ 
  4) พจิารณาในแงกฎหมาย กฎหมายไดกาํหนดความสูงวยัตามปปฏิทนิแตกตาง
กันไปตาม สภาพสังคมและวัฒนธรรมของแตละประเทศ
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  นอกจากน้ี พลอยพรรณ เชี่ยวชาญ (2559) ยังไดอางถึงสุรกุล เจนอบรม (2541)  ที่
ระบกุาํหนดการเปนบคุคลสูงวยัไววา บคุคลผูจะเขาขายเปนผูสงูวยั มเีกณฑในการพิจารณา
แตกตางกันโดยกําหนดเกณฑในการพิจารณาความเปนผูสูงวัยไว 4 ลักษณะดังนี้
  1) พิจารณาความเปนผูสูงวัยจากอายุจริงท่ีปรากฏ (Chronological Aging) 
จากจํานวนปหรอือายุทีป่รากฏจริงตามปปฏทินิโดยไมนาํเอาปจจยัอืน่มารวมพิจารณาดวย
  2) พิจารณาความเปนผู สูงวัยจากลักษณะการเปล่ียนแปลงทางรางกาย 
(Physiological Aging หรือ Biological Aging) กระบวนการเปล่ียนแปลงน้ีจะเพิ่มขึ้นตาม
อายุขัยในแตละป
  3) พิจารณาความเปนผูสูงวัยจากลักษณะการเปล่ียนแปลงทางจิตใจ (Psycho-
logical Aging) จากกระบวนการเปล่ียนแปลงทางดานจิตใจ สติปญญา การรับรูและเรียน
รูที่ถดถอยลง
  4) พจิารณาความเปนผูสงูวยัจากบทบาททางสังคม (Sociological Aging) จาก

บทบาทหนาที่ทางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป การมีปฏิสัมพันธกับกลุมบุคคล ตลอดจน
ความรับผิดชอบในการทํางานลดลง
 2. แนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรมทางสังคม (Social Activity Theory)

 Havighurst (1967, pp. 96) อธบิายวา ถาบคุคลใดมีกจิกรรมมากอยาง จะสามารถ

ปรับตัวไดมากขึ้นเทานั้น และมีความพึงพอใจในชีวิตสูง ที่ทําใหเกิดความสุขในการดําเนิน
ชีวิตตอไป แนวคิดนี้จะเห็นวากิจกรรมเปนสิ่งสําคัญ สําหรับผูสูงวัยมากกวาการลดบทบาท 
(Role Loss) ทางสังคมลง และจะพบวาผูสูงวัยมีทัศนะเกี่ยวกับตนเองในทางบวกและมอง
โลกในแงด ีจะมคีวามกระตือรอืรนในการรวมกจิกรรม และบทบาทใหมๆ  ใหกบัผูสงูวยัพอ

สมควร 

  2.1 กิจกรรมนันทนาการ ผูสูงวัยสามารถทําไดทุกชวงอายุ ทําใหรางกายสดช่ืน 
ทาทายกระตุนเตอืนเปล่ียนแนวคิด และไดสมัผัสกับคนอ่ืน รวมท้ังทาํใหจติใจของเราตืน่ตัว
อยูเสมอ และมชีวีติชวีา ผูสงูวยัควรทาํในสิง่ทีต่นเองชอบ และตนเองมทีกัษะ หรอืความถนดั
เปนพิเศษ ทักษะในงานวิชาชีพ อาจนํามาใชในกิจกรรมนันทนาการได ควรเลือกหลายๆ 

กิจกรรม และตองมีเวลาพอดวย ไดแก
 



 97 

วารสารฟาเหนือ ปที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2564 คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 1) งานอดิเรก เชน วาดรูป ทําอาหาร การจัดสวน งานชางไม ทอผา ทําหุน
  2) เกม เชน บริดจ หมากรุก ปริศนาอักษรไขว
  3) กีฬา เชน เดิน วายนํ้า ขี่จักรยาน ตีกอลฟ เลนเทนนิส
  4) ดนตรี เชน เลนดนตรี แตงเพลง การขับรองเพลง
  5) ชมรม เชน การเขาชมรมตางๆ เชน ชมรมกีฬา ศาสนา การเมือง ชมรมผูสูงวัย
  6) การทองเทีย่ว เชน การเขยีนหนังสอืคูมอืทองเท่ียว ไกดบรรยายในการทองเทีย่ว 
กจิกรรมดานนันทนาการในสวนของบทบาทผูสงูวยันัน้ มไีดหลายรูปแบบท้ังเปนผูกระทําเอง 
ทั้งเปนงานอดิเรก และงานอาชีพ เปนผูใหการปรึกษาแนะนํา หรือเปนผูสอน หรือเปน
ผูบรรยายพิเศษได ซึ่งเปนประโยชนตอตนเอง ชุมชน ครอบครัวและสังคม
  2.2 กิจกรรมการเรียนรู เมื่ออยูในวัยสูงวัย การเรียนรูยังมีอยางตอเนื่อง เพื่อ
สนองความอยากรู อยากเห็นความพึงพอใจ หรือเพ่ือการดําเนินกิจกรรมบางอยาง ใหได
รบัความสําเร็จ ในแงสขุภาพจิต การเรียนรูจะเปนการกระตุนจติใจ และเปนการแลกเปล่ียน
ความสนใจกบัผูอืน่ เชนการเรยีนในระบบการศกึษาผูใหญ หรอืการศึกษานอกระบบ การเรียน
ในมหาวิทยาลัยเปด และการอบรมระยะสั้นๆ เปนตน
  2.3 กิจกรรมบริการผูอื่น เนื้อแทของชีวิตอยางหนึ่งคือ การเสียสละ และทําส่ิง
ทีเ่ปนประโยชนใหแกสงัคม นอกเหนือไปจากทําใหแกตนเอง ครอบครัว โดยผานงานอาสาสมัคร 
ผูสงูวัยอาจลองงานอาสาสมคัรหลายๆ อยางแลวพจิารณาดดูวยตนเอง วากจิกรรมแบบไหน
ที่เหมาะสมกับตนเองที่สุด บริการอาสาสมัครมีหลายแนวทาง
 3. แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาคูมอืภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสําหรบัผูสงูวยั
ในศตวรรษที่ 21
 นักการศึกษาไดใหความหมายของคูมือพอสรุปได ดังนี้
 คูมือเปนเอกสารที่ชวยใหเกิดความรู ความเขาใจในเรื่องราวตางๆ ที่ผูศึกษาดวย
ตนเอง ลัดดาวรรณ นวลสงค (2558) ใหความหมายของคูมือ คือ เอกสารส่ิงพิมพที่จัดทํา
เปนรูปเลม มอีงคประกอบและเน้ือหารายละเอียดเพือ่ใหผูใชคูมอืมีความสะดวกในการศกึษา
เรื่องที่สนใจไดดวยตนเอง 
 วลัยวัลล พุมพึ่งพุทธ (2554 : 19) ไดกลาววาการดําเนินกิจกรรมใดๆ ก็ตาม
จะตองใชสื่อ สื่อที่สําคัญ คือ คูมือ เพราะเปนสิ่งกําหนดจุดมุงหมายของการเรียนรู เนื้อหา 

และวิธีการ ตลอดจนการวัดผลความสําเร็จของการดําเนินงาน 
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 ความหมายของคูมือนั้นมีผูใหความหมายดังนี้ 

 สุรัสวดี จินดาเนตร (2553) สรุปความหมายของคูมือวา คูมือเปนเอกสารท่ีจัดทําขึ้น

เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติการของผูใชใหสามารถดําเนินกิจกรรม อยางใดอยางหนึ่ง
ใหมีมาตรฐานใกลเคียงกันใหมากท่ีสุดและบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย 
 เครือวัลย เผาผึ้ง (2548) กลาววาหนังสือคูมือเปนหนังสือสิ่งพิมพเฉพาะกิจ คือเปน
สิง่พิมพทีใ่ชเฉพาะงานดานใดดานหน่ึง ซึง่มกัจะเปนหนังสอืขนาดเล็ก ออกแบบเพ่ือประหยัด
สวยงามและเพ่ือความสะดวก 
 จากความหมายของคูมอื สรปุขางตนไดวา คูมอืเปนเอกสารทีจ่ดัทาํขึน้มาอยางเปน
ระบบ เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เรื่องใดเร่ืองหนึ่ง หรือแนวทางปฏิบัติ
กจิกรรมเรือ่งใดเร่ืองหน่ึงซ่ึงตอบสนองตอความตองการของผูใชเพือ่ใหสามารถนําไปปฏิบตัิ
ตามในชีวิตจริงได โดยมีรูปเลมกะทัดรัด เหมาะแกการพกพา อานแลวเขาใจงาย สามารถ
นําไปใชอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
 ลัดดาวรรณ นวลสงค (2558) กลาววา คูมือที่ดี ควรมีคุณภาพ 3 ดาน ดังนี้ 
  1) ดานองคประกอบและดานเน้ือหา ประกอบดวยวัตถุประสงคที่ชัดเจน 

ขอบขายของเนื้อหาตองครอบคลุมและสอดคลองตามวัตุประสงค เนื้อหาในคูมือ ตรงตาม
ความตองการของผูใช การนําเสนอควรเปนระบบ เขาใจงาย รวมถงึการเสนอสือ่ ทีส่อดคลอง

กบัเนือ้หาเอกสารประกอบนัน้ ตองมขีัน้ตอนทีส่มัพนัธกนั และควรระบขุัน้ตอนและวธิใีชให

ชัดเจน 
  2) ดานการใชภาษา คูมอืควรมีการแนะนําการใชคูมอืและตองเขียนโดยใชภาษา
ที่เขาใจงาย 

  3) ดานรูปแบบ ขนาดเหมาะสมตอการใชงาน ใชสะดวก สวนใหญนิยมจัดเปน

รปูเลม มลีกัษณะตัวอกัษรทีอ่านงาย ชดัเจน และรูปภาพทีใ่ชประกอบตองมคีวามสอดคลอง

กับเนื้อหา สื่อความหมายไดชัดเจน ดึงดูดความสนใจ และเพื่อใหเขาใจงายขึ้น 
 พัชรินทร จันทรแจง (2559) ไดศึกษาความหมาย และลักษณะของคูมือที่ดี ควรมี
ลักษณะ ดังนี้
  1) ดานรูปแบบ มีขนาดรูปเลมเหมาะสม ตัวอักษรอานงาย ชัดเจน มีรูปภาพ
ประกอบ เหมาะสมกับเนื้อหาและการนําเสนอกิจกรรมแตละขั้นตอนมีความชัดเจน
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  2) ดานเนื้อหา วัตถุประสงคของคูมือกําหนดไวชัดเจน เหมาะสม ระบุขอบขาย
เนือ้หา คูมอื ครอบคลุมตามวัตถปุระสงค คาํแนะนําการศึกษาคูมอืเขียนไวชดัเจน เขาใจงาย 
เนื้อหาความรูมีความเหมาะสมตรงกับความตองการและความจําเปน
  3) ดานการนําไปใช กําหนดขั้นตอนการศึกษาคูมือไวชัดเจน กําหนดกิจกรรม 
เนื้อหา และแบบฝกไดสัมพันธกัน และมีกิจกรรมประเมินผลเหมาะสมกับเน้ือหาของคูมือ
 ในสวนของการส่ือสารภาษาอังกฤษน้ัน สหทัศน ศ. และคณะ (2560) พบวาคูมือ

สนทนาภาษาอังกฤษ สามารถแกปญหาการส่ือสารภาษาอังกฤษในการส่ือสารกับนกัทองเท่ียว

ชาวตางชาติในการขายสินคาของกลุมวิสาหกิจทอผาไหมแพรวาและผูเขารวมอบรมทุกคน
มีความพึงพอใจตอคูมือสนทนาภาษาอังกฤษอยูในระดับมากที่สุด
 สรุปจากความหมายและลักษณะคูมือที่ไดกลาวมาขางตน ผูวิจัยสามารถศึกษานํามา

เปนแนวทางในการสรางคูมือภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับผูสูงวัยในศตวรรษที่ 21 
ซึง่อยูในรปูของเอกสาร หรอืหนงัสอื เพือ่ใหผูสงูวัยทีน่าํไปใชสามารถจะปฏบิตัติามใหสาํเรจ็
ลุลวงตามวัตถุประสงค ที่ตั้งเปาไวในเอกสารหรือหนังสือน้ันไดดวยตนเอง
 สําหรับการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาของผูสูงวัยนั้น 
 อาชัญญา รัตนอุบล และคณะ (2555) พบวา กรณีศึกษาท่ีดีของประเทศไทย
เปนการจัดกจิกรรมทีใ่หความสาํคญักบัผูสงูวยั ครอบครวั และชมุชนโดยรวม โดยบรูณาการ

กิจกรรม การเรียนรูและกิจกรรมการเตรียมความพรอม เพื่อใหผูสูงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู
รวมกบัผูอืน่ในสงัคม สวนขอมลูปญหาและความตองการการสงเสริมการจัดการศกึษา/การเรียนรู

สําหรับผูสูงวัยพบวา ผูสูงวัยมีปญหาสุขภาพทางกายมากที่สุด มีความตองการดานความ

เชีย่วชาญของวทิยากร/ผูสอนมากทีส่ดุ รปูแบบและแนวทางการสงเสรมิการจดัการศกึษา/
การเรียนรูเพ่ือการพัฒนาศักยภาพผูสูงวัยแบงออกเปน 5 รูปแบบ ประกอบดวย รูปแบบ

มหาวิทยาลัยวัยที่สาม รูปแบบศูนยเอนกประสงคสําหรับผูสูงวัยในชุมชน รูปแบบเมือง/

ชมุชนสาํหรบัผูสงูวยัรูปแบบชมรมผูสงูวัย/สโมสรผูสงูวัย และรปูแบบการรวมกลุมของผูสงูวยั

ตามอัธยาศัย 

 ธรีศกัดิ ์สรอยครี ีและ อจัฉรา ปรุาคม (2019) พบวา ผูสงูอายมุสีมรรถนะสงูขึน้ โดย
พจิารณาเปนรายดาน เชน ดานความรูการใชเทคโนโลยเีพือ่การเรียนรูตลอดชวีติ, ดานทศันคติ
การใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต โดยเฉพาะความรูสึกเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยี
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ชวยทาํใหเรียนรูสิง่ใหมๆ  การใชสมารทโฟน ชวยในการตดิตอส่ือสาร การใชเทคโนโลยทีาํให
เรียนรูจากสื่อที่หลากหลาย และการเรียนรูเทคโนโลยีทําใหเขาใจคนสมัยใหมมากขึ้น และ 

ดานทักษะการใชเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวติ ผลการประเมินดานทักษะพบวาผูสงูอายุ
ที่เรียนรูโดยใชรูปแบบนวัตกรรมบทเรียนออนไลนเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิตสูงกวากอนเรียนรู 
โดยเฉพาะทักษะใชสมารทโฟน 
 ฐติมิา ดวงวันทอง (2560) พบวา การศึกษาท่ีมคีวามเหมาะสมกับผูสงูอายุมากท่ีสดุ
คือการศึกษาตลอดชีวิต สําหรับผูสูงอายุ โดยมีหมวดเน้ือหาการเรียนรู ทั้งหมด 5 ดาน 
ประกอบไปดวย เนือ้หาดาน สขุภาพอนามัยทีเ่หมาะสมกับวยัผูสงูอาย ุเนือ้หาดานการปรับ
ตวัทาง สงัคมและจติใจ เนือ้หา ดานการออม เน้ือหาดานการเรยีนรูและเนือ้หาดานสิทธขิอง
ผูสงูอายุตามกฎหมาย และไดนาํมาประยุกตเขากบัการเรียนรูแบบบูรณาการครบวงจร โดย
ใชกิจกรรมทางการเกษตร หัตถกรรม และกิจกรรมการขาย เปนตัวสงเสริมการเรียนรู 
 สวุธิดิา จรุงเกยีรติกลุ (2558) พบวา แนวทางการจัดศึกษาตลอดชีวติเพ่ือการขับเคลือ่น
ชุมชนการเรียนรูที่เหมาะสมกับบริบทสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนการจัด

กระบวนการเรียนรูใหมีผลตอการเรียนรูตลอดชีวิตของบุคคลและชุมชนประกอบดวย

องคประกอบหลักแนวทางการจัดการศึกษาตลอดชีวิต และผลผลิตจากการจัดการศึกษา
ตลอดชีวิตเพ่ือขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู
 กิจปพน ศรีธานี และคณะ (2563) พบวา 1) ระดับความตองการการเรียนรูตลอด

ชีวิตของผูสูงอายุโดยรวมอยูในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาระดับความตองการเปน
รายดานพบวา ผูสูงอายุมีความตองการเรียนรูดานการออมมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดาน

สุขอนามัย และดานการปรับตัวทางดานจิตใจ ตามลาดับ 2) การวิเคราะหหาความสัมพันธ
พบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายไดมีความสัมพันธกับความตองการเรียนรูตลอด
ชวีติอยางมนียัสาํคญัทางสถิต ิ(p<0.05) ความตองการการเรียนรูตลอดชีวติปจจยัทีม่คีวาม

สัมพันธตอความตองการการเรียนรูตลอดชีวิตของผูสูงอายุ ในตําบลแวงนาง อําเภอเมือง 
จังหวัดมหาสารคาม

 สุชาดา แมนพยัค (2017) พบวา สภาพการเรียนรู และความตองการเก่ียวกับการเรียนรู
ของผูสูงอายุ อยูในระดับมากทุกดาน รูปแบบการเรียนรูของผูสูงอายุ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตท่ีพัฒนาข้ึนมี 3 สวน คือ สวนที่ 1 หลักการและเหตุผลวัตถุประสงค และสาระการเรียนรู
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ของผูสูงอายุสวนที่ 2 องคประกอบของรูปแบบซ่ึงมี 6 องคประกอบ คือ 1) วิธีการเรียนรู
เปนวิธีการที่ผูเรียนเปนผูกําหนดเองที่สอดคลองกับการดําเนินชีวิต 2) เงื่อนไขการเรียนรู
เปนปจจยัทีท่าํใหเกดิการเรยีนรู 3) เนือ้หาการเรยีนรูเปนสาระและกระบวนการทีเ่ปนสือ่ให
เกิดการเรียนรู 4) สื่อการเรียนรูเปนปจจัยสงเสริมการเรียนรู 5) กิจกรรมการเรียนรูเปน
กิจกรรมตามสภาพแวดลอมที่เอื้อตอวิถีชีวิตอยางไมเปนทางการตามศักยภาพและความ
ตองการของผูสูงอายุ 6) ปจจัยเกื้อหนุนเปนสวนท่ีเอื้อใหไดเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต
ที่สอดคลองกับบริบทสังคมไทย
 ไพบรูณ พงษแสงพนัธ และคณะ (2557) ทาํการวจิยัเรือ่ง การพฒันาการเรยีนรูและ
อาชีพของผูสูงอายุ : การวิเคราะหสถานการณ พบวาเพศหญิงมากกวาเพศชาย และมีอายุ
ระหวาง 60-84 ป สวนใหญอยูในสถานภาพสมรสและมีระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษา 
งานในปจจุบันที่ทําสวนการคาขายธุรกิจสวนตัวรับจางท่ัวไป สวนใหญทํางานวันละ 4-8 
ชัว่โมงตอวัน โดยสวนใหญทาํงานเดอืนละมากกวา 20 วนั รายไดตอคนสวนใหญอยูระหวาง
เดอืนละ 5001-10000 บาท ผูสงูอายสุวนใหญไมมคีวามรูเกีย่วกบัแหลงการเรยีนรู (56.57%) 
และไมเคยเขารวมกจิกรรมการเรยีนรูเพือ่พฒันาตนเอง (49.85%) สวนกลุมตวัอยางทีพ่ฒันา
ความรูหรอืทกัษะในการทาํงาน ตองการพฒันาความรูและทกัษะในการทาํงานในดาน ภาษา
ตางประเทศ เชน ภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียน คณิตศาสตร การพัฒนาธุรกิจ การพัฒนา
อาชพี ดานตางๆ ทกัษะการทาํงานใหมปีระสทิธภิาพและมรีายไดเพิม่ขึน้ จากการเปรยีบเทยีบ
ปญหาการเรียนรูของผูสงูอายุ พบวาปญหาดานการเขารวมกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือการพัฒนา
ตนเองและดานการไดรบัการสงเสริมสนับสนุนการเรยีนรูจากหนวยงานตางๆ ในแตละกลุมอายุ
มีความแตกตางกัน โดยพบวาอายุ 60-64 ป มีปญหาสูงกวาในกลุมอายุ 65-69 ป และ 70-74 ป
ตามลําดบั กลุมอาชีพประมง และกลุมอาชีพรบัจางท่ัวไป มปีญหาดานการไดรบัการพัฒนา
ทักษะในการเรียนรูในการประกอบอาชีพสูงกวากลุมอาชีพอื่น การเปรียบเทียบความ
ตองการดานการฝกนิสัยการเรียนรูอยางตอเนื่องและดานการไดรับการสงเสริมสนับสนุน
การเรียนรูจากหนวยงานตางๆ พบวา กลุมรายได 5001-10000 บาท มีความตองการสูง
กวาในกลุมรายไดอื่น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของจึงควรใหความ
สําคัญกับการสงเสริมสนับสนุนการเรียนรูใหกับผูสูงอายุเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุมอายุ 60-64 ป 
ทีม่รีายไดนอยและไมมรีายไดเสรมิซึง่เปนกลุมทีจ่าํเปนตองไดรบัการเรียนรูเพิม่เติมเก่ียวกบั

การประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได
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 ทนงคศักด์ิ ยิ่งรัตนสุข และคณะ (2558) ทําการวิจัยดานการพัฒนารูปแบบการเรียนรู
และอาชีพของผูสูงอายุ การเรียนรูเพื่อสงเสริมภาวะพฤฒิพลัง ในชุมชนเขาสามมุก ในเขต
เทศบาลเมืองแสนสุข อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี พบวา ผูสูงอายุที่สวนใหญไมมีความรูเกี่ยว
กับแหลงการเรียนรู (60.0%) ไมเคยเขารวมกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเอง (50.0%) 
ไมรูวิธีการเรียนรู (50.0%) และไมเคยไดรับการฝกทักษะในการเรียนรู (50.0%) ในดาน
ความตองการดานการเรียนรู สวนใหญ ไมตองการพัฒนาวิธกีารเรียนรู (60.0%) ไมตองการ
ใชแหลงเรียนรู (50.0%) ไมตองการเขารวมกิจกรรมการเรียนรูเพื่อการพัฒนาตนเอง 
(50.0%) ไมตองการฝกนิสัยการเรียนรูอยางตอเนื่อง (50.0%) ไมตองการไดรับการสงเสริม
สนับสนุนการเรียนรู (40.0%) แตมีความตองการไดรับการพัฒนาทักษะในการเรียนรู 
(55.0%) รปูแบบการเรียนรูทีพ่ฒันาข้ึนคอื โครงการอบรมใหความรูแกผูสงูอายเุรือ่งปญหา
สขุภาพจากการทาํงาน จากนัน้กลุมตวัอยางนําความรูทีไ่ดจากการอบรมไปใชในชีวติประจาํวนั 
โดยมกีารหยุดพักหรือเปลีย่นอริยิาบถระหวางการทํางานเปนระยะๆ บางคนเขารวมกจิกรรม
ออกกาํลงักายโดยการราํกระบองทกุวนั เปนเวลา 1 เดอืน ผลการเปรยีบเทยีบภาวะพฤฒพิลงั 
พบวา กลุมตวัอยางมภีาวะพฤฒพิลงัหลังเรยีนรูสงูกวากอนเรยีนรู อยางมนียัสาํคัญทางสถติิ
ที่ระดับ .05
 ฐิติกาญจน อัศตรกุล (2562) พบวาแบบแผนการใชเวลาในการเรียนรูของผูสูงอายุ
ไทยเปลี่ยนแปลงเล็กนอยในชวง ป 2544-2558 กลาวคือ เกือบทั้งหมดไมไดใชเวลาในการเรียนรู 
และกลุมที่ไดใชเวลาในการเรียนรูสวนใหญเปนการเรียนรูแบบไมเปนทางการ สะทอนให
เหน็วา แมจะมนีโยบายทีเ่กีย่วกับการพฒันาคณุภาพชวีติ และการสงเสรมิการเรยีนรูในกลุม
ผูสูงอายุเพ่ิมมากขึ้น จากการตระหนักถึงการเปนสังคมสูงวัยของสังคมไทยและการเรียนรู
ตลอดชีวติของผูสงูอายุมคีวามสําคญัตอการพัฒนาคุณภาพชีวติ แตฐติกิาญจน พบวา มผีูสงูอายุ
จํานวนมากที่ไมไดใชเวลาในการเรียนรู ประเด็นน้ีอาจสะทอนได 2 มิติ ไดแก การใหนิยาม
เกีย่วกบัการเรยีนรูในกลุมผูสงูอาย ุทีไ่มครอบคลมุกจิกรรมการเรยีนรูทีส่อดคลองกบัชวงวยั 
และ การนํานโยบายไปปฏิบัติจริงที่ตองคํานึงถึงความสะดวกในการเขาถึงแหลงเรียนรูของ
ผูสูงอายุ
 จากงานวิจยัทีเ่ก่ียวของขางตนจะเห็นวางานวิจยัทีเ่ก่ียวกับการพัฒนาเพ่ือสนับสนุน
สงเสรมิศกัยภาพของผูสงูวยัท้ังสิน้ โดยเนนการจดักจิกรรมทีส่อดคลองและเหมาะสมกบัผูสงูวยั
ซึ่งสามารถปรับและนําไปใชในการจัดทําคูมือภาษาอังกฤษเพื่อสูงวัยในศตวรรษท่ี 21 ได
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วิธีการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้มีขั้นตอนและวิธีการในการดําเนินการวิจัยดังตอไปนี้ 
 ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาสภาพ ปญหาและความตองการการใชภาษาอังกฤษเพ่ือ
การส่ือสารของผูสูงวัยในศตวรรษที่ 21 ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาแนวทางในการพัฒนาคูมือภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของ
ผูสูงวัยในศตวรรษที่ 21 ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

เครื่องมือที่ใชในการศึกษารวบรวมขอมลู
 เครือ่งมอืทีใ่ชในการรวบรวมงานวิจยัครัง้น้ี คอื แบบสอบถามขอมูลขัน้พืน้ฐานความตองการ
คูมอืพฒันาภาษาองักฤษสาํหรบัผูสงูวยัในศตวรรษที ่21 โดยสรางแบบสอบถามอยูในรปูแบบ
ของชดุเอกสารและแบบออนไลน ปรบัปรงุตามความคิดเหน็และขอเสนอแนะของผูเชีย่วชาญ
ดานภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร จาํนวน 3 ทาน เพือ่ตรวจสอบคาความเท่ียงตรงของเนือ้หา 
(Content Validity) และรูปแบบของการใชภาษาและหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC-
Index of item -Objective Congruence) โดยหลังจากผูเชี่ยวชาญตรวจสอบแลว 

แบบสอบถามถูกแบงได ออกเปน 3 สวน คือ
 สวนที่ 1 คําถามปลายเปดซึ่งเปนขอมูลทั่วไป เกี่ยวกับเพศ อายุ และภูมิลําเนา ของ

ประชากรกลุมตัวอยาง 

 สวนที่ 2 คําถามปลายปด ซึ่งเปนขอมูลสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะภาษา
อังกฤษของกลุมประชากรตัวอยาง 
 สวนที่ 3 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม

 ทั้งนี้ มีการนําผลมาหาคาเฉลี่ย แลวเลือกแบบสอบถามท่ีมีคาสอดคลอง ตั้งแต 0.5 

ขึน้ไป มาใชในการวิจยั ซึง่ในวิจยัคร้ังนี ้แบบประเมินผูเชีย่วชาญ มคีาเฉล่ียสอดคลอง (IOC) 

เทากับ 1.00 ทั้ง 2 ฉบับ ซึ่งถื่อวามีความสอดคลองอยูในเกณฑที่ยอมรับได 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 1. เลอืกพ้ืนทีว่จิยั โดยกําหนดใหอยูในเขตพ้ืนทีเ่ทศบาลอําเภอเมือง และพ้ืนทีใ่กลเคียง
จังหวัดเชียงราย
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 2. ผูวิจัยศึกษาถึงความตองการของกลุมผูสูงวัยในชุมชนพื้นที่ศึกษาในการพัฒนา
ศักยภาพ
 3. ศึกษาขอมูลพื้นฐานของพ้ืนท่ีโดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
 4. ออกแบบเคร่ืองมือวจิยัทีใ่ชคอืแบบสอบถาม โดยผานการประเมินของผูเชีย่วชาญ 
(IOC) 
 5. นําแบบสอบถามที่ผานการปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลว ไปใหกลุมตัวอยาง

ทําแบบสอบถาม 
 6. นาํขอมูลท่ีไดจากการศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน และแบบสอบถาม มาทําการวิเคราะห
และเพื่อนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาคูมือภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับผูสูงวัย
ในศตวรรษที่ 21 ใหตรงตามวัตถุประสงคของงานวิจัยตอไป 

การวิเคราะหขอมูล 
 สถติทิีใ่ชในการวเิคราะหขอมูล ไดแก คาความถี ่รอยละ คาเฉลีย่ และคาสวนเบีย่งเบน 

มาตรฐาน สวนขอมลูจากการสมัภาษณและการสนทนากลุมใชการวเิคราะหเนือ้หา การวเิคราะห

ขอมลูเกีย่วกบัความพึงพอใจของผูสงูวยัท่ีมตีอการพฒันา  คูมอืภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร
สาํหรบัผูสงูวัยในศตวรรษที ่21 โดยใชสถิตพิรรณนา (Descriptive Statistics) โดย คาเฉล่ีย 
(Mean) คาเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ซึง่ขอมลูทีไ่ดจากการวเิคราะหขอมลู

จะถูกนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑ ระดับความพึงพอใจที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นดังนี้ 
 คาเฉล่ีย 0.00 - 1.00 หมายถึง มีความพึงพอใจตอคูมือในระดับนอยมาก 
 คาเฉล่ีย 1.01 - 2.00 หมายถึง มีความพึงพอใจตอคูมือในระดับนอย 

 คาเฉล่ีย 2.01 - 3.00 หมายถึง มีความพึงพอใจตอคูมือในระดับปานกลาง 

 คาเฉล่ีย 3.01 - 4.00 หมายถึง มีความพึงพอใจตอคูมือในระดับมาก
 คาเฉล่ีย 4.01 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจตอคูมือในระดับมากที่สุด
 

 การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) โดย
การจําแนกถอยคํา หรือขอความท่ีกลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็น แลวนํามาตีความ 
สังเคราะห และวิเคราะหดวยหลักแหงเหตุผล สรางขอสรุปแบบ อุปนัย (Inductive 
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Analysis) อภปิรายถงึขอเทจ็จรงิทีค่นพบตามสภาพการณ ปรากฏการณ ความสมัพนัธ และ
ประเด็นสําคัญ เพ่ือตอบคําถามการศึกษา

ผลการวิจัย 
 จากการสํารวจประชากรตัวอยางผูสูงวัยจํานวน 50 คน ที่ตอบแบบสอบถามท้ังใน

รูปแบบเอกสารและออนไลน พบวา รอยละ 56 เปนเพศหญิง และรอยละ 44 เปนเพศชาย 
สําหรับชวงอายุผูสูงวัย อายุระหวาง 60-65 ป มีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 36 รองลง
มา ชวงอายุ 55-59 ป คิดเปนรอยละ 18 และชวงอายุ 66-70 ป คิดเปนรอยละ 10 ซึ่งหาก
พิจารณาจากชวงอายุแลวคูมือการพัฒนาภาษาอังกฤษสําหรับผูสูงวัยในศตวรรษที่ 21 คือ

อายุระหวาง 60-65 ป ซึ่งเปนวัยพรอมที่จะเรียนรูดวยตนเอง หากพิจารณาถึงระดับ
การศึกษาของผูสูงวัย พบวา สวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 46 
และระดับมัธยมศึกษา คิดเปนรอยละ 16 ซึ่งหากพัฒนาคูมือภาษาอังกฤษ ควรพิจารณา
เนือ้หาใหเหมาะกับพืน้ฐานการศึกษาของผูสงูวยั ผูสงูวยัระบวุาไมเคยเรียนภาษาอังกฤษดวย
ตนเองมากอน คดิเปนรอยละ 64 ซึง่ถือวาเปนจาํนวนคอนขางเยอะ เปนผลมาจากขอจาํกดั

ของโอกาสในการศกึษา ผูสงูวยั รอยละ 48 ระบวุามทีกัษะภาษาองักฤษนอยทีส่ดุ และรอยละ 22 
มีทักษะระดับปานกลาง และรอยละ 20 มีทักษะระดับนอย แสดงใหเห็นวาผูสูงวัยยังขาด
ทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ (การพูดและการฟง) สําหรับความคิดเห็นตอความเพียงพอ

ของทักษะภาษาอังกฤษท่ีมีตอการสื่อสาร ผูสูงวัย รอยละ 78 คิดวาตนเองยังมีไมเพียงพอ 

รอยละ 96 คิดวาการสื่อสารภาษาอังกฤษมีความจําเปน จากผลการสํารวจเกี่ยวกับแหลง
เรียนรูเพ่ิมเติมในการสื่อสารภาษาอังกฤษของผูสูงวัย รอยละ 38 ระบุวาใชวิธีการสอบถาม
ผูรูและผูเชี่ยวชาญ รอยละ 28 ใชวิธีการศึกษาดวยตนเองผานตํารา รอยละ 18 ศึกษาดวย

ตนเอง และลําดับสุดทาย รอยละ 16 ระบุวาศึกษาดวยตนเองผานส่ืออิเล็กทรอนิกส เชน 

ซีดี และ แอปพลิเคช่ัน สําหรับความสนใจในการศึกษาเพิ่มเติม  ผูสูงวัยรอยละ 64 ระบุวา
มคีวามสนใจในการศึกษาภาษาอังกฤษเพ่ิมเตมิ ในขณะท่ีรอยละ 36 ระบวุาไมมคีวามสนใจ  

ในสวนของรูปแบบคูมือภาษาอังกฤษในผูสูงวัยในศตวรรษที่ 21 ผูสูงวัย รอยละ 44 ระบุ 
ตองการคูมือที่เปนรูปเลม รอยละ 38 ตองการในรูปแบบวิดีโอ เทปบันทึกเสียง และรอยละ 18 
ตองการในรูปแบบในแอปพลิเคชั่น ดานความถ่ีในความตองการการศึกษาดวยตนเองของ
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ผูสูงวัย พบวา รอยละ 50 มีความตองการศึกษาดวยตนเอง เปนเวลา 1 ชั่วโมงตอสัปดาห 
รอยละ 34 พบวา มีความตองการนอยกวา 30 นาทีตอสัปดาห, รอยละ 6 พบวา มีความ

ตองการมากกวา 2 ชั่วโมงขึ้นไป และรอยละ 10 มีความตองการ 2 ชั่วโมงตอสัปดาห ผูสูงวัย
รอยละ 54 มีปญหาดานสายตา รอยละ 18 มีปญหาดานการฟง รอยละ 14 มีปญหาดาน
สุขภาพและโรคประจําตัว รอยละ 8 ระบุวาไมมีปญหาใดๆ และลําดับสุดทาย รอยละ 6 ระบุวา 
ตองดูแลบุตรหลาน ตามลําดับ 
 ในสวนของความตองการเน้ือหาในคูมอืการส่ือสารภาษาอังกฤษสําหรับผูสงูวัย เรียง
ลําดับจากมากไปนอย 1.) การทักทาย (Greeting)  (รอยละ 70) 2.) คําศัพทเกี่ยวกับอาหาร
และการกิน (Food and Eating)  (รอยละ 52) 3.) การบอกเวลา (Timing)  (รอยละ 38) 

4.) คําศัพทเกี่ยวกับการไปพบแพทย (Medical Term) (รอยละ 36) 5.) การบอกทิศทาง 
(Direction) (รอยละ 30) 6.) คําศัพทเกี่ยวกับผลไม (Vegetable and fruits) (รอยละ 28) 
และ 7.) คําศัพทเกี่ยวกับการรับโทรศัพท Telephoning Expression

ภาพที่ 1  ความตองการดานเนื้อหาในคูมือภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับ

ผูสูงวัยในศตวรรษที่ 21

 สําหรับความคิดเห็นของผูสูงวัยตอประโยชนของการพัฒนาคูมือการสื่อสารภาษา
อังกฤษสําหรับผูสูงวัยในศตวรรษที่ 21 รอยละ 32 คิดวามีประโยชนระดับมากที่สุด รอยละ 28 
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คิดวามีประโยชนระดับปานกลาง รอยละ 20 มีประโยชนระดับมาก รอยละ 12 มีประโยชน
ในระดับนอย, และรอยละ 8 เห็นวามีประโยชนในระดับนอยที่สุด

ภาพที่ 2  ความคิดเห็นตอประโยชนของการคูมือการสื่อสารภาษาอังกฤษสําหรับผูสูงวัย
 สําหรับขอเสนอแนะท่ีประชากรตัวอยางใหขอเสนอแนะ มีดังนี้ 1.) ถาจัดทําเปน
เอกสารควรทาํตวัอกัษรขนาดใหญ อานงาย 2.) ถาอยูในรปูแบบแอปพลิเคชัน่กจ็ะด ี3.) ควร
จะมีคูมือสําหรับผูสูงวัยที่สามารถใชไดกับการส่ือสารในชีวิตประจําวันและสามารถส่ือสาร
กับชาวตางชาติได 4.) ควรมีสื่อที่เขาใจและจําไดงาย และ 5.) ขอแบบที่ผูสูงวัยเขาใจไดงาย
อยากใหคูมือประกอบภาพและเสียงดวย

อภิปรายผลและสรุปผล 
 จากการศกึษาความตองการคูมอืการสือ่สารภาษาองักฤษสาํหรบัผูสงูวยั ในศตวรรษ
ที่ 21 ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พิจารณาจากชวงอายุแลวคูมอืการพัฒนาภาษา
อังกฤษสําหรับผูสูงวัยในศตวรรษที่ 21 คืออายุระหวาง 60-65 ป ซึ่งเปนวัยพรอมที่จะเรียนรู

ดวยตนเอง สอดคลองกับอาชัญญา (2011), ไพบูรณ (2557) และฐิติมา (2560)  และหาก
พัฒนาคูมือภาษาอังกฤษ ควรพิจารณาเนื้อหาใหเหมาะกับพื้นฐานการศึกษาของผูสูงวัย ใน

ระดับประถมศึกษา เนื่องจาก ผูสูงวัยระบุวาไมเคยเรียนภาษาอังกฤษดวยตนเองมากอน 
เปนผลมาจากขอจํากัดของโอกาสในการศึกษาในอดีตสอดคลองกับไพบูรณ (2557) ทําให
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ผูสงูวยัยงัขาดทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ (การพูดและการฟง) โดยผูสงูวยั คดิวาการส่ือสาร

ภาษาอังกฤษมีความจําเปนในการดําเนินชีวิต สวนใหญแลวผูสูงอายุเลือกใชวิธีการศึกษา
ดวยตนเองผานตํารา และมีความสนใจในการศึกษาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม โดยตองการคูมือ

ทีเ่ปนรปูเลม ทีเ่หมาะสาํหรับการเรยีนรูเปนเวลา 1 ชัว่โมงตอสปัดาห, เนือ่งจากผูสงูวัยสวนใหญ
มีปญหาดานสายตา ในการทําคูมือฯ ควรใชตัวหนังสือที่มีขนาดใหญ อานงาย  ที่มีเนื้อหาเนน 
1.) การทักทาย 2.) คําศัพทเกี่ยวกับอาหารและการกิน 3.) การบอกเวลา 4.) คําศัพทเกี่ยวกับ

การไปพบแพทย 5.) การบอกทิศทาง 6.) คําศัพทเกี่ยวกับผลไม และ 7.) คําศัพทเกี่ยวกับ
การรับโทรศัพท ซึ่งมีประโยชนในการพัฒนาศักยภาพของผูสูงวัยในการเรียนรูตลอดชีวิต 
สอดคลองกับผลวจิยัของสชุาดา (2017) ทีพ่บวาเนือ้หาการเรยีนรู เปนสาระและกระบวนการ
ที่เปนสื่อใหเกิดการเรียนรูของผูสูงวัย 
 จากผลการสํารวจและวิจัย สามารถนําผลการศึกษาเปนฐานขอมูลและนําไป
พัฒนาการจัดทําคูมือภาษาอังกฤษใหเหมาะสมกับผูสูงวัย โดยพิจารณาจากความตองการ
และการเล็งเห็นถึงผลประโยชนที่ผูสูงวัยที่จะไดรับ นําผลการวิจัยในสวนของรูปแบบคูมือ

มาออกแบบคูมอืภาษาอังกฤษซึง่จากผลจะเหน็วาผูสงูวยัยงัคงมีความตองการคูมอืในรูปแบบ

ทีเ่ปนรปูเลมซึง่เหมาะสาํหรับการใชงานโดยอาจพฒันาคูมอืใหมรีปูเลมเหมาะสาํหรบัการอาน
สําหรับผูที่มีปญหาทางดานสายตา โดยใหใชตัวหนังสือขนาดใหญ จากผลจะเห็นวาผูสูงวัย

ตองการเรียนรูคําศัพทเก่ียวกับการทักทาย คําศัพทเกี่ยวกับอาหารการกินคําศัพทเกี่ยวกับ

การบอกเวลา คําศัพทเกี่ยวกับการไปพบแพทยและคําศัพทเกี่ยวกับการบอกทิศทาง โดย
สามารถนาํผลเหลานีไ้ปใสในคูมอืได โดยการพฒันาคูมอืภาษาองักฤษสาํหรบัผูสงูวยั จะเปน

ประโยชนตอการพัฒนาศักยภาพของผูสูงวัย เปนการสนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิต (long 
life learning) ได 
 สําหรับขอเสนอแนะในการทํางานวิจัยคร้ังตอไปควรมีการศึกษาและจัดทําคูมือใน
ภาษาอื่นๆ เชน ภาษาญี่ปุน ภาษาจีน ภาษาเกาหลี เปนตน และควรมีการขยายพื้นที่ใน

การทําวจิยั ในเขตอําเภออ่ืนๆ และเปล่ียนกลุมประชากรตัวอยางเปนวนักอนการเกษียณอายุ
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เล าเรื่องในเร่ืองเลา : กลวิธีการนําเสนอความยอนแยงที่นําไปสู

ความขัดแยงของสังคมใน “คืนปเสือและเรื่องเลาของสัตวอื่นๆ”

Frame Narrative : Strategies for Presenting the
Controversy that Lead to Social Conflicts in 

“That Night of the Year of the Tiger and Other
Animal Stories”

วรโชติ ตะนา*1 บุณยเสนอ ตรีวิเศษ2

Worachot Tana1 Bunsanoe Triwiset2

บทคัดยอ
 คืนปเสือและเรื่องเลาของสัตวอื่นๆ เปนผลงานรวมเร่ืองส้ันรางวัลวรรณกรรม
สรางสรรคยอดเยี่ยมแหงอาเซียน (S.E.A. Write Award) ประจําป 2563 ของ จเด็จ กําจรเดช 

นักเขียนคุณภาพที่ไดรับการยอมรับอยางสูงจากผูอาน และวงการนักเขียน จเด็จ กําจรเดช 

เคยที่ไดรับรางวัลนี้มาแลว ในป 2554 จากเรื่อง แดดเชารอนเกินกวาจะนั่งจิบกาแฟ จาก
การวเิคราะห คนืปเสอืและเรือ่งเลาของสตัวอืน่ๆ พบลกัษณะเดนท่ีชดัเจน คอื เปนรวมเรือ่งสัน้

ในแนวสัจนิยมมหัศจรรย ใชกลวิธีการเรื่องเลาที่สรางความยอนแยงในตัวเอง การเลาเร่ือง
แบบเร่ืองเลาซอนเรือ่งเลา การเลาเรือ่งในลักษณะดังกลาว สะทอนใหเหน็สงัคมทีม่คีวามซับซอน 

ยอกยอน คลมุเครือ จนทําใหผูคนแยกไมออกวา อนัใดคือความจริงอนัใดคือความเสมือนจริง 

คําสําคัญ :  คืนปเสือและเรื่องเลาของสัตวอื่นๆ, จเด็จ กําจรเดช, เรื่องเลาในเร่ืองเลา
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Abstract
 That Night of the Year of the Tiger and Other Animal Stories is a collection 
of short stories of  Southeast Asian Writers Award (S.E.A. Write Award) for the 
year 2020 by Jadet Kamjorndet, a quality writer who is highly regarded by 
readers and the writers’ circles. Jadet Kamjorndet had received this award in 
2011 for the story of “The Morning Sun is Too Hot to Sit Sipping Coffee”. 
From analysis, the Night of the Tiger and other Animal Stories has a distinct 

feature, which is a collection of short stories in a magical realism. The strategies 
of the storytelling was creating self-contradiction and frame narrative. Such 
a way of storytelling reflected a complex, controversy, and obscure society 
that made people unidentifiable which one is truth, which one is virtual.

Keywords :  That Night of the Year of the Tiger and Tale of Other Animals  
Jadet Kamjorndet  Frame Narrative.
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บทนํา
 เสนสมมติเวลาที่สรางขึ้นเพื่อกาวผานไปสูสิ่งใหม เชน ปใหมเสมือนเปนเสนสมมติ

แหงการเริ่มตนใหม หลายคนอาจใชเปนโอกาสในการริเริ่มสรางสรรคสิ่งตางๆ ใหเกิดขึ้น 
นาสนใจวา “คืนปเสือและเรื่องเลาของสัตวอื่นๆ” เปนอีกหนึ่งปรากฏการณของการริเริ่ม
สรางเรือ่งสัน้สมยัใหมในหลายๆ ดาน ผานปลายปากกาของ จเดจ็ กาํจรเดช ซึง่ไดรบัรางวลั
วรรณกรรมสรางสรรคยอดเยี่ยมแหงอาเซียน (S.E.A. Write Award) ถึง 2 ครั้ง จาก แดด
เชารอนเกินกวาจะนั่งจิบกาแฟ ในป 2554 และป 2563 คือเรื่องที่จะกลาวถึงนี้ ความโดด

เดนของเรือ่งนีค้อืการสะทอนความขัดแยงทีแ่ผซานในสังคม ประกอบกบักลวิธกีารเลาเรือ่ง
ทีซ่บัซอนซอนนยับางอยางไว สอดคลองกบัคาํประกาศรางวลัวรรณกรรมสรางสรรคยอดเยีย่ม
แหงอาเซียน ป 2563 ที่วา “จเด็จ กําจรเดช ทาทายขนบการเขียนเร่ืองสั้น ทั้งดานการเลา
เรื่อง การผูกโครงเรื่อง…นําเสนอแนวคิดวาเรื่องเลามีบทบาทสําคัญในการประกอบสราง
ความจรงิของปจเจกบคุคล เลาเรือ่งโลกภายในขนานไปกบัโลกภายนอกเพือ่สือ่นํา้เสยีงเสยีดเยย 
ยอนแยงและวิพากษสงัคม” นอกจากนี ้ผูแตงสรางความยัว่ยจุากการสรางความขดัแยงตัง้แต
ระดับเล็กๆ จนไปถึงความขัดแยงของสังคมท่ีมีวงกวางมากขึ้น เลือกที่จะตีแผมุมมองใหมๆ 

ผานกลวิธีการเลาเรื่องที่เปนเรื่องเลา ผสมจินตนาการ ภายใตความยอนแยงแหงสรรพส่ิง 
เพื่อใหผูอานเห็นภาพมากขึ้น จะขอกลาวแยกเปนประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้

เลาเร่ืองในเร่ืองเลา : จุดดอยหรือเสนหในการเลาเรื่องแบบซอนเรื่องเลา ?
 การเดินทางของนักเดินทางในแตละครั้ง หากไมรูเสนทาง นักเดินทางมักจะศึกษา
เสนทางกอน หรือหากไมไดศกึษาเสนทาง การเดินทางคร้ังนัน้คงเปนไปอยางระมัดระวัง การ
เดินทางในท่ีนี ้ไมไดหมายถึง การเดินทางรูปแบบการคมนาคมเทานัน้ ยงัรวมถึงการเดินทางใน

รูปแบบของการอานดวย เพราะนักเดินทางหรือผูอานสามารถทําความเขาใจกับเสนทางที่

เลือกอานในงานเขียนประเภทตางๆ ซึ่งตองติดตามจนถึงเปาหมายและเก็บเกี่ยว
ประสบการณระหวางทาง มเิชนนัน้อาจหลงทางหรือตกหลุมพรางทางภาษาได รวมเร่ืองส้ัน

คนืปเสอืและเร่ืองเลาของสัตวอืน่ๆ เปนเรือ่งทีซ่บัซอนดวยเรือ่งเลา ทาํใหอานยากและรูสกึสบัสน 
รื่นฤทัย สัจจพันธุ (2563, ออนไลน) ไดแสดงทรรศนะใน allmagazine online ไวเชนกันวา 
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“เสียงบนเก่ียวกับวรรณกรรมซีไรตแทบทุกป คือ อานยาก อาน
ไมรูเรือ่ง อานแลวเหนือ่ย ฯลฯ รวมเรือ่งสัน้ คนืปเสอืและเรือ่งเลาของสตัว
อืน่ๆ…กส็รางความรูสกึทํานองเดียวกัน งานเขียนในลักษณะตานโครงเร่ือง 
(anti-plot) มกัทาํใหคนอานจบัตนชนปลายไมถกู…เรือ่งสัน้ในหนงัสอืเลม
นี้อานรอบเดียวเอาไมอยูเพราะหลงกับเรื่องเลาที่แทรกมาไมขาดระยะ” 

 
 อยางไรกต็าม หากทราบถงึแนวทางหรอืกลวธิกีารเขยีน อาจเปนเหมอืนแผนทีน่าํทาง
ไมใหผูอานหลงทางและเปนการศึกษารายละเอียดระหวางทางไปในตัว จึงไดเลือกกลาวใน
เรื่องของกลวิธีเปนลําดับแรกในบทความน้ี

 ลกัษณะเดนของรวมเร่ืองส้ันเร่ืองน้ี คอืเปนการเลาเร่ืองท่ีซอนเร่ืองเลา และมีการซอน
เรื่องเลาอีกชั้นหนึ่ง การใชเรื่องเลาซอนเขาไป เชน การนําความฝนมาประกอบตัวบทหลัก

ในลักษณะของการเลานิทาน, การซอนเรื่องส้ันเลาขนานไปกับตัวบทหลักที่บอกขั้นตอน
การเขียนเร่ืองสั้น, การสรางความทับซอนระหวางบทภาพยนตรกับตัวบทหลัก, การนํา
นวนิยายมาซอนกับเรื่องสั้นแลวประกอบเขากับตัวบทหลัก เปนตน ทําใหการดําเนินเร่ือง

เปนแบบตัดสลับเหตุการณ มักจะทําใหตามผูแตงไมทันวาเหตุการณในตอนดังกลาวอยูใน
สวนที่เปนตัวบทหลักหรือวาเรื่องเลาที่แทรกเขามา เรื่องที่ซับซอนนําไปสูความสับสนจึงไม
คอยสงผลดีตอนักอานชั่วโมงบินนอยเสียเทาไร ทวามองในมุมมองกลับกัน กลายเปนเสนห

อยางหนึ่งของรวมเรื่องสั้นเลมน้ีที่สามารถซอนเรื่องเลาไวในเรื่องเลาไดอยางแยบยล ดังที่มี

นักวิชาการไดใหความหมายของการเลาเรื่องแบบเรื่องเลาซอนเร่ืองเลาไวดังนี้

การเลาเรื่องแบบเรื่องเลาซอนเรื่องเลา (metafiction) รื่นฤทัย 

สัจจพันธุ (2549 : น. 72) ไดใหความหมายวา เปนเรื่องแตงที่มีลักษณะ

การเลาเรือ่งซอนกนั เนือ้หาของเรือ่งกค็อืกระบวนการแตงน้ันเอง หรอือาจ
เปรียบเทียบกบัภาพยนตรไดวาเปนการแสดง “เบือ้งหลังการถายทาํ” โดย
ปกตแิลวเรือ่งเลาบนัเทงิคดมีกัจะพยายามทาํใหผูอานเชือ่วาเรือ่งทีเ่ลานัน้
เกิดขึ้นจริงๆ แตเรื่องเลาในลักษณะน้ีจะพยายามใหผูอานตระหนักอยู
ตลอดเวลาวากําลังอานเรื่องที่ผูแตง “ผูก” ขึ้น หาใชเรื่องจริงไม จุดเดน
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ของเรือ่งเลาทีใ่ชกลวิธกีารเลาเรือ่งแบบนี ้คอื กระตุนใหผูอานสาํนกึในพลงั
อํานาจของความจริงและความลวง 

ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย (2558 : น. 231) ไดใหความหมายไวเชน
กนัวากลวิธกีารเลาเร่ืองแบบเร่ืองเลาซอนเร่ืองเลาเปนกระบวนการ “การ
เปดเผยกลวิธีการเลาเร่ือง” (baring the devices) นั่นคือแทนท่ีจะ
พยายามแสรงทําวางานเขียนท่ีผูอานอานอยูเปนชีวิตจริง นักเขียนจะเปด
เผยใหผูอานรูวาสิ่งที่เขาอานอยูคือเรื่องเลา 

 
 การเปดเผยกลวิธใีนรวมเร่ืองสัน้เลมนี ้ปรากฏใหเหน็อยางชัดเจนถึง 3 เรือ่งดวยกนั 

ไดแก สปัเหรอรุนสอง : เคล็ดลบัทาํเร่ืองบานๆ ใหฟรุงฟร้ิงฟลามิงโก มกีารซอนเร่ืองส้ันเลาขนาน
ไปกบัตวับทหลักทีบ่อกข้ันตอนการเขียนเรือ่งสัน้ บรูงแมน มกีารสรางความทับซอนระหวาง
บทภาพยนตรกบัตวับทหลกั เปนหมาปา มกีารนาํนวนยิายมาซอนกบัเรือ่งสัน้แลวประกอบ
เขากับตัวบทหลัก ดังนี้
 สปัเหรอรุนสอง : เคล็ดลบัทาํเรือ่งบานๆ ใหฟรุงฟริง้ฟลามงิโก การซอนเรือ่งสัน้เลา

ขนานไปกับตัวบทหลักท่ีบอกข้ันตอนการเขียนเรื่องสั้น ซึ่งเปดเผยวิธีการเขียนเรื่องสั้นไว
ดังนี้ 1. เปดเร่ืองใหใหญ 2. แอบลํ้ายุคลงไปบาง 3. ชื่อและบุคลิกแปลกแตอยาประหลาด 
4. เร่ืองเหลือเชื่อใหผานปากบุรุษท่ีสาม 5. แฟนตาซีที่ไมใชเรื่องผี 6. เรื่องเกาถูกคนพบดวย

เทคโนโลยี 7. หาเพลงและภาพประกอบสรางโทนและกาํหนดจังหวะการเดินเรื่อง 8. พา
เรื่องทั้งหมดใสจรวดจุดระเบิดสงไปดวงจันทร 9. เก็บทุกอยางกลับมาใหหมด 10. จบแบบ
ตะโกนหรือแบบกระซิบดี 10.1 แอนตี้ไคลแมกซสักนิด และ10.1.1 เรื่องจริงไมตองแตงเติม 
จะเห็นไดวาผูแตงไมไดแคขยบิตาบอกวาน่ีเปนเรือ่งแตงไมใชเรือ่งจริง แตบอกเราตรงๆ เปดเผย

เบ้ืองหลังและใหวิธีอยางละเอียดในการเขียนเร่ืองสั้นประกอบกับการสรางเร่ืองสั้นยกให

ดูเปนตัวอยาง อีกทั้งยังเสนอมุมมองใหเราไดขบคิดไปดวยวาจะแตงเรื่องอยางไรตอไป เชน 
“ถาเราจะเขียนเรื่องน้ี ลองเปลี่ยนจากฝายถูกกระทําเปนฝายกระทําบาง แตจะใชวิธีไหน” 
(น. 237)
 จึงถือไดวาเปนมิติการเปดเผยกลวิธีอีกระดับในการเขียนเร่ืองส้ัน เพราะแนวการ

เขยีนแบบเร่ืองเลาซอนเร่ืองเลา (metafiction) ในเร่ืองสัน้รวมสมัยหลายๆ เรือ่ง จะใชเสยีง
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ของผูเลาเร่ือง (narrator) แอบกระซิบบอกผูอานวาน่ีเปนเร่ืองท่ีแตงขึน้ เพือ่ไมใหผูอานเช่ือ
วาเปนเร่ืองจริงและไมใหเรารูสึกรวมมากเกินไป เพราะสารัตถะของเรื่องที่แตงโดยใชกลวิธี
การแตงแบบนี้ จะอยูที่ผูเลาเรื่อง (narrator) เสียมากกวา จากเรื่องที่ยกตัวอยางไปขางตน 
สารตัถะของเรือ่งจงึอยูทีข่ัน้ตอนการเขยีนเรือ่งสัน้ คอืวตัถดุบิตนเรือ่งอาจมาจากเรือ่งจรงิที่
เกิดขึ้นในสังคม แตดวยความเปนบันเทิงคดี จึงไดมีการปรุงแตงเพ่ือใหเกิดรสในการอาน 
เชน เร่ืองเหลือเชื่อใหผานปากบุรุษที่สาม เพื่อใหนํ้าหนักของความสมจริงยังถูกถวงเอาไว 
และนํ้าหนักของคาความจริงที่เปนวัตถุดิบลดลงไป เปนตน
 บูรงแมน เปนอีกตัวอยางหนึ่งที่เสมือนการจําลองภาพยนตรมาไวบนหนากระดาษ 
เรื่องสั้นจะพูดถึงการใหคุณคาเครื่องรางของขลังในประเทศไทย ซึ่งใชภาพยนตรเปนเคร่ือง
ประกอบสรางความศรัทธามงคลวัตถุ ผูแตงเลือกฉายภาพท่ีเปนสวนของภาพยนตรกอน 
แลวจงึฉายภาพเบ้ืองหลัง มกีารสรางความทับซอนระหวางบทภาพยนตรกบัตวับทหลัก ดวย
การแบงไวเปนฉากๆ เห็นไดจาก ฉากที่ 1 พ.ศ.2484 / ขางนอก / ใกลรุง / (ญี่ปุนเตรียมจะ
โจมตีฮาวาย แตไมเกี่ยวกันหรอก), ฉากท่ี 2 ปจจุบัน / แผงพระ / ขางใน / กลางวัน, ฉาก

ที่ 8 พ.ศ.2535 / ริมบึงนํ้าครํา / ยุงบินวอน (กลิ่นประชาธิปไตยหอมหวาน กลิ่นรัฐประหารโชย 

แตคงไมเกี่ยวกัน), ฉากชีวิตปกติ กลางวัน / บานชางนก /ขางใน / ฝนตกหนักมาหลายวัน
จนฉํ่าชื้นไปทั่วคาบสมุทร เปนตน ฉากท่ีเปนสวนของภาพยนตรคือฉากที่มีลําดับที ่การฉาย
ภาพเบื้องหลังการถายทําคือฉากชีวิตปกติ

 ความทับซอนระหวางบทภาพยนตรกับตัวบทหลัก คือการใชตัวละครชุดเดียวกัน 

หมายความวาตัวละครนักแสดงที่ทําอาชีพอะไร ชื่ออะไร ในภาพยนตร ในตัวบทหลักก็ทํา

อาชพีและชือ่นัน้ดวย จะเหน็ไดวาเปนการสรางความซับซอนใหกบัตวัเรือ่งส้ัน ผูอานสามารถ
วพิากษวาสวนใดคือเบือ้งหนาและเบ้ืองหลังเพือ่ใหเหน็ความเปนมายาคติของบันเทงิคดีมากข้ึน

 เร่ืองสัน้เร่ืองบูรงแมน สะทอนมายาคติของการฉายภาพยนตรไดอยางดี คอืเปนการ

ประกอบสรางความศรัทธาใหกบัเคร่ืองรางของขลัง ภาพยนตรเปนการปฏิบตักิารทางสังคม
สามารถสรางความหมายใหมขึน้มาใหแกสิง่ทีน่าํมาเสนอ ทวามองลกึเขาไปถงึเบือ้งหลงั ตาม
จุดมุงหมายของแนวการเขียนแบบเร่ืองเลาซอนเร่ืองเลา (metafiction) กลับพบวากลุม
นายทุนที่ใหงบประมาณในการสรางคือสมาคมเซียนพระ เพ่ือที่จะใหวัตถุมงคลเหลาน้ันขายดี
และสรางผลประโยชนกาํไรใหกบัสมาคม จะเหน็ไดวา ความจรงิคือการกอบโกยผลประโยชน
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จากศรัทธาของคน ความลวงคือการสรางคุณคาใหกับวัตถุเหลานั้นตามคําอวดอางจากส่ือ
ภาพยนตร  ดังนั้นจึงเปนการกระตุนใหเราเห็นถึงภาพของความจริงและความลวงท่ีเกิดขึ้น
ภายในสังคม 
 เร่ืองสั้นที่มีความซับซอนมากท่ีสุดในบรรดาเร่ืองส้ัน 11 เรื่อง คือเรื่องเปนหมาปา 
นอกจากจะใชกลวิธีการเลาเรื่องแบบซอนเรื่องเลาแลวก็ซอนเรื่องเลา ยังใชมุมมองการเลา
ที่ทําใหเกิดความสับสนอยางมากไปตลอดท้ังเรื่อง เชน  “อยางไรผมก็ไมคิดจะผานเมืองนั้น
อีกแลว พักเบรกสักหานาที เรื่องกําลังสนุก แตผมคอแหง แลวอยากสูบบุหรี่สักตัว จากนั้น
กไ็ปตอ” (น. 419) จะสงัเกตไดวา คาํวา ‘ผม’ ทัง้สองตําแหนงเปนผมคนละคนกัน ผมทีห่นึง่
หมายถึงตัวละครมือสังหาร ผมท่ีสองหมายถึงตัวละครมือปน เปนตน ความสับสนเพ่ิมขึ้น
ตามความซับซอนจากการวางโครงเรื่องซอนกันถึง 3 ชั้น แตทั้งนี้ยังพอมีพื้นที่ไวแสดงรอย
ตอระหวางตัวบทหลัก เรื่องเลาที่เปนเรื่องสั้น และเรื่องเลาที่เปนนวนิยายอยูบาง เชน “พัก
เบรกสักหานาที เร่ืองกําลังสนุก” (น. 419) “ปง กดปุมเดินเรื่องตอ” (น. 429) “หยุดเรื่อง
ในนิยายไวอีกครั้ง” (น. 433) เปนตน 
 เร่ืองส้ันเร่ืองเปนหมาปาแมจะสรางความสับสนไวมาก แตก็ทําหนาท่ีของการเลา

เร่ืองแบบซอนเร่ืองเลา ดวยการแสดงเบ้ืองหลังที่ซอนไวอยู เปนการแสดงใหเห็นถึงความ
ยอกยอนภายในวงการวรรณกรรม เกี่ยวกับแนวการเขียนในแบบตางๆ ของนักเขียน เชน 

“ผมรูสึกวาเขาเปนนักเขียนท่ียืดยาดและทามาก แคจะบอกวา

ตัวเองหิวกาแฟ หรือเขาจะบอกวาหิวเซ็กซและเบื่อที่ตองเลนวาวกลาง

ทะเลทราย เรือ่งแคนีเ้ขากก็ลาเขยีนออกมาตรงๆ” (น. 404) “ถงึตรงนีผ้ม
สงสยันดิเดยีววากลองเลง็มันติดตัง้งายดายบนปนทุกชนดิเลยหรอื นกัเขยีน
มั่วเอาอีกแลวใชไหม” (น. 419) “เรื่องก็ราวๆ นั้น มันซอนไปซอนมาจน

นาปวดหัวแถมนักเขียนยงัจะทําใหมนัปวดหัวไปย่ิงขึน้เมือ่อยากรูเรือ่งทะเล
ทราย” (น.434) 

 
 ผูแตงอาจตองการใหเราตระหนกัวากําลงัอานเรือ่งเรือ่งหนึง่ ทีผู่แตงเขยีนขึน้มาดวย

ตนเองและยอกยอนดวยการต้ังแงคาํถามดวยตัวของผูแตงเอง อกีท้ังเปนการเสียดสีเร่ืองส้ัน
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หรอืนวนิยายในขนบท่ีเยิน่เยอมากเกินไป การเขียนเร่ืองของนักเขียนท่ัวไปท่ีโมเมสรางเร่ือง
ขึ้นมาอยางไมสมเหตุสมผล รวมถึงการเขียนเรื่องที่ซับซอนจนนาปวดหัว หรือในอีกมุมมอง
หนึง่กแ็สดงใหเหน็วา ทัง้หมดเปนเรือ่งทีผู่แตงสรางขึน้ตามความคดิของผูแตง เปนเพยีงเรือ่ง
ทีแ่ตงขึน้มา จะผิดไปจากความเปนจริงอยางไรก็ได ขึน้อยูกบัดุลยพินจิของผูอานในการเลือก
ตัดสินใจ
 การเลาเรือ่งแบบเรือ่งเลาซอนเรือ่งเลา (metafiction) มกัมนียัแฝงเรนไวอยู ตวับทหลกั

จะช้ีใหเหน็ความเปนเร่ืองท่ีแตงขึน้มา มกีารเติมและเสริมตัวเน้ือเร่ืองเพ่ือวตัถปุระสงคบางอยาง 
แตมีจุดรวมกัน คือ ความจริงกับความลวง การใหคาวาเรื่องน้ีตองสมจริงกับความเปนจริง
ทกุประการเริม่ไดรบัความนยิมลดลงไป เพราะตวัของวรรณกรรมเองมกีารหลกีหนกีารตดัสิน
เชนนั้นอยูในที่ แตไมไดหมายความวาการแตงเรื่องแนวนี้ตองฟุงเฟอไปดวยความปลอม 
เพราะวตัถดุบิทีใ่ชในการปรงุแตงเร่ืองลวนแลวแตคอืความจรงิของสงัคม เพียงแตเปนการให

ผูอานตระหนักถึงวานี่เปนเรื่องที่แตงขึ้นผานมุมมองของผูเลาเร่ือง (narrator) และถา
สามารถกะเทาะความนัยของผูเลาเร่ืองทีอ่ยูระหวางบรรทัด ผูอานเองก็จะไดมมุมองเพ่ิมใน
อีกหนึ่งมิติ ซึ่งเปนการคนพบเสนหของรวมเรื่องสั้นเรื่องนี้ได 

เลาเรื่องในเร่ืองเลา : เลาเรื่องมหัศจรรยในเร่ืองเลาความจริง

 แนวการเลาเร่ืองที่เปนเสนหอีกมิติของรวมเร่ืองสั้นเรื่องนี้ คือ จเด็จ กําจรเดช ใช

การเลาเร่ืองแบบสัจนิยมมหัศจรรย (magical realism) ทําใหผูอานสนใจความมหัศจรรย
ของเรื่องและในขณะเดียวกันก็สามารถบอกเลาความจริงบางอยางไว เม่ือนําเร่ืองที่อานไป
เทียบกับแนวทางการใหความหมายของวรรณกรรมสัจนยิมมหัศจรรยที ่ชศูกัด์ิ ภทัรกุลวณิชย 

(2558 : น. 337) กลาววา 

หัวใจสําคญัของวรรณกรรมสัจนิยมมหัศจรรย คือการที่โลก
สองประเภทคือโลกแหงความจริง และโลกแหงความมหัศจรรย ดํารงอยู
คูกันและดําเนินไปภายใตตรรกะชุดเดียวกัน 
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 พบวาผูแตงสามารถทําใหเหน็วาตรรกะของโลกมหัศจรรยและโลกความจริงเปนไป
ในชุดเดียวกันอยางแยกไมออก  เชน เรื่องอยูขางลางขวางไดขวางเอา ใชความมหัศจรรย

คอืลงิสามารถพดูได ใชชวีติอยูในสงัคม นบัถอืศาสนาอยางปรกตอิยางคนปรกตทิัว่ไป เหน็ไดจาก

“จเูลยีมผีวัใหมหลายคนแตลกูยงัมสีองคน โปรยมาลตีวัผอมแหง 
ขนยาวรุงรัง พูดจารูความ แตเรียนหนังสือไมได เรียนแลวปวดหัวจน
ออกโรงเรียน ผูใหญบานพาไปทําหมันเมื่อถึงวันที่มันมีประจําเดือน” (น. 
187) “ใครก็พูดวาผัวคนน้ีของจูเลียขยัน แมเปนคนแขกก็เขาไดกับทุกคน 
จูเลียไมคลุมผมเพราะเกรงใจคนแถวน้ี วันพระยังไปวัดซึ่งยาโกบไมหาม” 
(น. 206) 

“ในโรงพยาบาลมีแตลิงปวย พอลพูดจริง ลิงเต็มไปหมด นอน
ปวยเต็มทุกเตียง” (น. 171)

 
 ตัวละครจูเลียและโปรยมาลีเปนลิง แตสามารถใชชีวิตปรกติทุกอยาง เชนเดียวกัน

กับคน ทั้งไปโรงพยาบาล ไปวัด หรือแมแตมีผูใหญบานพาไปทําหมัน และอยูรวมกันไดกับ
ตัวละครที่เปนคนปรกติอยางยาโกบหรือพอลอยางไมมีความรูสึกแปลกแยก 

 ประแปงไหมคะ เปนอีกหนึ่งตัวอยางที่ใชความมหัศจรรยคือหุนยนตมีลักษณะ

เหมอืนมนุษยอยางในปจจบุนั และมนุษยในปจจบุนักลายเปนสัตวเล้ียงของหุนยนตแทนเชน

“ไอบอทมองปาลอยางครุนคิด อัลกอริทึมบอกชัดวาปาลหมด
คาใดๆ ใหมนัยืน่มือเขามาชวย ในหมูคนนอนกายเกะกะขางถนนลวนแลว
แตหมดคา แตไมแน บางคร้ังพวกมันพบของเลอคาจากกองขยะพวกนี้” 

(น. 143) “พวกมันเปนเจาของสัตวเลี้ยงที่มีเศษเนื้อดั้งเดิมหลงเหลืออยู 

พวกมันยืดอกภูมิใจ” (น. 150) 
 
 แนวเขยีนสจันยิมมหศัจรรยประกอบกบัการลํา้ยคุของเทคโนโลย ีตวัละครไอบอทมี
ความรูสกึนกึคดิเชนเดยีวกนักบัมนษุย และมนษุยทีม่เีลอืดเนือ้กลายเปนเพยีงสัตวเลีย้งของ
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ไอบอทอีกที ในตัวบทก็ไมไดแสดงความแปลกแยกใหเห็นชัดเจนเสมือนวาทั้งไอบอทและ
มนุษยอยูรวมกันภายใตโลกเดียวกัน
 การแตงเรือ่งแนวสจันยิมมหศัจรรยสามารถยัว่ยใุหเราตัง้ขอสงสยัสิง่ใดคอืความจรงิ 
เชน ในเรือ่งอยูขางลางขวางไดขวางเอา ทาํไมลงิสตัวทีม่วีวิฒันาการตํา่กวาเราจงึทาํอะไรได
หลายอยางกวาเรา? ทาํไมลงิถงึสามารถครอบงาํมนษุยได? แลวลิงคือตวัแทนของอะไร? หรอื
ในเร่ืองประแปงไหมคะ เรากลายเปนสตัวเลีย้งของเทคโนโลยีจรงิหรือไม? เราขาดเทคโนโลยี
ไมไดจริงหรือไม? ทัง้นีไ้มสามารถดวนสรุปไดวาจริงหรือไมจริง เพราะวาความจริงทีไ่หลเวียน
อยูในสังคม มักจะมีความซับซอนและสามารถนํามาโตแยงไดอยูเสมอ และเล็งเห็นวาผูแตง
ใชเรื่องมหัศจรรยมานําเสนอความจริงบางอยางอันเปนปรากฏการณของสังคม
 ทวาจะเลาเรือ่งมหัศจรรยเพยีงอยางเดียว กไ็มตางจากตํานานหรือนิทานปรัมปราท่ี
นําเสนอความเหนือจริงหรืออนุภาค (motif) เชน เรื่องปลาบูทอง ที่สัตวนํ้าพูดได แตจะมี
เสนแบงระหวางคนกับสัตวชัดเจน นั่นคืออยูภายใตตรรกะคนละชุดกัน หรือการนําเสนอ
ความจริงเพียงอยางเดียว คงไมไดสรางอรรถรสในการอานงานวรรณกรรมใหเพิม่ขึน้ ภายใต
เรือ่งมหศัจรรยลวนมคีวามจรงิทีด่าํรงอยู และเมือ่มเีรือ่งของความจรงิและความลวงเขามาดวย 
เราจึงตองวิเคราะห สังเคราะห ขอเท็จจริงที่นําเสนอผานตัววรรณกรรมออกมา 

ความจริงในความลวง : ความยอนแยงที่คูขนาน 
 ขอเท็จจริงที่ไหลเวียนอยูในสังคมมีมากจนไมสามารถคัดกรองขอมูลความจริงได
ทัง้หมด การเลาขอมลูแบบปากตอปากมกัจะรวดเรว็ทีส่ดุ บางครัง้อาจมกีารเพิม่อรรถรสใน
การเลาตอไปโดยการเพ่ิมขอมลู บางครัง้อาจมีลดทอนคาของความจรงิเพือ่ใหกลายเปนเรือ่ง
ทีไ่มจริงจงั อาจจะเปนหนึง่สาเหตทุี ่จเดจ็  กาํจรเดช เลอืกนาํมาเสนอผานเรือ่งสัน้ในหลายๆ 
เรื่อง ที่เห็นเดนชัดที่สุดคือเรื่องขาววานกจะมา เชน
 เร่ืองขาววานกจะมาใชการเลาเรื่องผานมุมมองของบุรุษที่สามเปนสวนมาก คือใช
คาํวา “เขาวามาแบบนัน้” “เขาวา” “เขาวาผม…” และ “เขาวา” ตลอดทัง้เรือ่ง ทาํใหฉกุคดิ
ขึ้นมาวา เขาที่วา คือใคร แตเหนือสิ่งอื่นใดคืออํานาจของคําวา “เขาวา” ซึ่งทําใหมองเห็น
ภาพมุมหน่ึงของสังคมท่ีตางหลงเช่ือโดยไมสงสัยหรือโตแยงเพราะมีบรรทัดฐานจากคําวา 
“เขาวา” ตดัสนิมาใหเรยีบรอยแลว ในตัวบทมีการเสียดสีแกมประชดประชันผูทีห่ลงเช่ือใน

การเลาเร่ืองเชนนั้นไว จะเห็นไดจาก
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“เขาวามาทั้งนั้นนี่วาเมืองนั้นสวยเมืองนั้นดี คุณก็ตองไปเที่ยว
และบอกตอ คุณจะถายรูปผมไปลงอินสตาแกรมก็ไดนะ คุณอาจเอาเร่ือง
ผมไปเลาตอ ผมอยูที่นี่มานานจนหลงลืมเรื่องของตัวเองไปหมดแลว ที่ผม
จํามานี่ก็เปนเรื่องที่พวกเขาเลาตอๆ กัน มันแกลงน่ีนะ หลงๆ ลืมๆ ไป วา
แตเขาเลามาแบบไหนละ ชวยเลาใหผมฟงหนอยนะ เปนแบบนี้แหละ ผม
ตองฟงเรือ่งของตัวเองจากคนอ่ืน พวกน้ันรูเร่ืองของเราดีกวาตัวเราอีก” 
(น. 138)

 
 จากประโยคทีว่าพวกนัน้รูเรือ่งของเราดกีวาตวัเราอกี เปนการเสยีดกลุมคนทีใ่ชพลัง
ของเรื่องเลาในการสรางเรื่องราวตางๆ ขึ้นอยูไมนอย ทั้งในฐานะผูพูดและผูที่เช่ือในคําพูด
อยางไมไตรตรอง แตหากวิเคราะหถึงจุดมุงหมายของการเลาเรื่องผานการเลา ผูแตงอาจ
ตองการชีใ้หเหน็ความยอกยอนระหวางความจริงและความลวง ซึง่ไมสามารถรูไดวาสิง่ใดจรงิ 
สิง่ใดลวง ตางผสมปนเปกันไปตามกระแสของเวลา ซึง่สอดคลองกบัประเด็นแรกท่ีไดกลาวไป 
คือมุงใหเห็นถึงเร่ืองราวทั้งหมดเปนเรื่องที่แตงขึ้นมาเชนกัน 
 อยางไรก็ตาม การใชคาํวา “เขาวา” เสมือนเปนการปองกันตนเองและโยนภาระให
คนอื่นอยูในที บางครั้งในเรื่องที่พูด ผูพูดอาจเปนคิดเรื่องราวเองท้ังหมดเพียงใชใหบุรุษที่
สามเปนคนพูดเทาน้ัน ในปจจุบันอาจพบเห็นไดตามสื่อสังคม ในรูปแบบของ “นักจิตวิทยา
กลาววา” “นักวิจัยกลาววา” แลวตอดวยคําพูดตางๆ โดยความจริง เปนเพียงคํากลาวอาง
ของคนกลุมหนึง่ ไมไดมาจากนกัจติวทิยาหรอืนักวจิยัจรงิๆ จงึทาํใหภาระท่ีจะรบัผดิชอบคาํพูด
เหลานั้น ตกไปอยูกับนักจิตวิทยาหรือนักวิจัยโดยปริยาย
 นอกจากเร่ืองขาววานกจะมาแลว ยังมีเร่ืองอ่ืนๆ ที่แสดงอํานาจของเร่ืองเลา เชน 
เรื่องบูรงแมน เร่ืองสัปเหรอรุนสอง ดังนี้ 

“แตคิดดูดีๆ บางทีอาจเขียนได ปรับอะไรบางเล็กนอย และให
เร่ืองทั้งหมดเลาผานปากคนอ่ืน แมวามันจะเกิดขึ้นจริงๆ แตจะวาไปเรื่อง
ทัง้หมดกถ็กูเลาตอมาอีกท ีแทบบอกไมไดวามันเปนความจริง เรือ่งทัง้หมด
ถูกเลาผานปากชาวบาน ทําใหนํ้าหนักของความสมจริงถูกถวงเอาไว” 
(สัปเหรอรุนสอง, น.237) 
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 แสดงความเปนเหตเุปนผลของอาํนาจของเรือ่งเลาไวอยางดี ซึง่ในแงนีเ้ปนการลดทอน
ความจรงิใหกลายเปนเพยีงเรือ่งทีเ่ลาตอๆ กนัมา ในทางกลบักนัหากเสรมิการเลาเรือ่งเขากบั
ศรัทธาหรือความเชื่อของคน ยิ่งทําใหอํานาจของเรื่องเลานั้นมีพลังมากข้ึนดวย เชน “แตขอมุสาน่ี
ถาหยุดแลวจะทํามาหากินอยางไร ไมไดโกหก แตจะขายของตองเลานิทานกันสักหนอย” 
(บูรงแมน, น. 318) 
 จากท่ีกลาวมาขางตนเปนตัวอยางท่ีสะทอนใหเห็นอํานาจของการเลาน้ันมีอยูไมนอย 
ขึน้อยูกบัวจิารณญาณของผูอานหรอืผูทีร่บัฟง การเลือกประเด็นมากลาวถึงกเ็พือ่เนนยํา้เพิม่เตมิ
จากผูแตงวา ในความจริงมักมีความลวงแฝงอยู และในความจริงมักมีความลวงแฝงอยูเชน
เดียวกัน ซึ่งเปนความยอนแยงแตเกิดขึ้นคูกันเสมอ

จากความยอนแยงในการเลาเรื่องสูการนําเสนอความขัดแยงของสังคม
 การเลาเรื่องในรวมเรื่องสั้นคืนปเสือและเรื่องเลาของสัตวอื่นๆ เปนการเลือกหยิบ
วัตถุดิบจากสังคมตางๆ รวมถึงสังคมออนไลนที่ตางไหลเวียนอยางไมรูจบ ปฏิเสธไมไดวา
ความขัดแยง (conflict) แผซานอยูในสงัคมทกุระดบั เปนหนึง่สิง่ทีผู่แตงหยบิมาเปนเรือ่งเลา
ในเรือ่งสัน้ของแตละเร่ือง ในบางเรือ่งราวกส็ามารถทาํใหเราฉกุคดิอะไรบางอยางไดเชนกนั 
เพราะอาจมองเห็นวาเปนเรื่องใกลตัว จึงไดมองขามและเลือกที่จะละเลยส่ิงเหลาน้ันไป
 สิ่งที่ใกลตัวที่สุดคือความขัดแยงภายในครอบครัว ผูแตงถายทอดออกมาไดอยาง
ชดัเจน ในเร่ือง “มเีปดบนหลังคา” เปนเรือ่งราวในครอบครวัหนึง่ทีม่ลีกูชายสองคน ลกูชาย
คนเล็กเสียชีวิตไปแลว แตลูกชายคนโตยังมีชีวิตอยูแตไมไดรับการเหลียวแล โดยใช ‘เปด’ 
คือตัวแทนลูกชายท้ังสองคน การเลาผานมุมมองของตัวละคร ‘ผม’ ลูกชายคนโตของ
ครอบครัวนี ้ปญหาท่ีเกดิขึน้อาจเร่ิมจากท่ีลกูชายคนเล็กจากไปจากโลกใบน้ี ตวัละครแมบอก
วา “เปดขึ้นสวรรคไปแลว” (น. 23) แตตัวละครพอกลับบอกวา “มีเปดบนหลังคา” (น. 24) นี่
คอืสิง่ทีแ่สดงใหเหน็ถงึความขัดแยงระหวางความคิดเหน็ของพอกบัแม โดยมสีิง่ท่ีเกีย่วพนักนั
อยูที่ ‘ที่อยู’ (บนสวรรค/บนหลังคา) ตัวละครแมยึดติดกับนองที่ตายไปแลว ตัวละครพอรับรู
วาลูกชายคนโตยังมีชีวิตอยูแตไมสนใจ จะเห็นวาเปดที่ขึ้นสวรรคเปนตัวแทนของนองชาย 
แตเปดทีอ่ยูบนหลังคาเปนตวัแทนของพ่ีชายท่ีถกูหลงลืม สามารถเช่ือมโยงเขากบัความขัดแยง
ภายในใจของลูกชายที่หลงเหลืออยูที่มีตอพอ “พอคงลืมไปแลววาผมยังอยู นองไมอยูแลว
แตผมยังอยู” (น. 36) 
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 ในตอนทายผูแตงจึงมุงแสดงถึงความจริงท่ีหลงเหลืออยู คือลูกชายคนโต ดวยการ
ใหคุณคาในตัวตนและไมกลายเปนผูที่ถูกหลงลืมตอไป โดยการกอบกูไขเปดที่เหลืออยูบน
หลงัคา ไขอาจเปนสญัญะแหงการเร่ิมตนและเกิดใหมในสายตาของพอและแม ดงัจะเห็นได
จาก “พอบอกวาวนันีจ้ะข้ึนหลังคา พอไปไมถงึสวรรคหรอก…พอเจอไขแปดฟอง…แมวาพอ
ตองเอาไขลงมาใหด…ูไขเปดทัง้แปดฟองสีทองอราม สะทอนแสงมลังเมลืองแวววาวในดวงตาแม” 
(น. 37-39)

 ในเรือ่งนีผู้แตงนาจะตองการใหเราดาํรงอยูกบัปจจบุนัมากกวาทีจ่ะไปขดุคุยและยดึตดิ

กับอดีต รวมถึงการไมละเลยในสิ่งที่มีอยูดวย เพราะวาอดีตคือสิ่งที่ผานไปแลวแตคนมักจะ
จมอยูในชวงเวลาน้ันดวยความรูสกึเสียดาย เสยีใจ หรอืแมแตภาคภมูใิจในส่ิงนัน้อยู แตชวีติ
ในปจจบุนักลับเพิกเฉย ไมสนใจเทาทีค่วร หากจะยกตัวอยางในสังคม จะเห็นไดวา ผูมชีือ่เสียง
คนใดสรางตัวใหโดดเดนหรือทําผิดพลาดก็ตาม อดีตของบุคคลน้ันจะไดรับการขุดคุยขึ้นมา
เพือ่ซํา้เตมิและใหคากบัอดตีมากกวาปจจบุนั ถอืไดวาผูแตงสามารถสะทอนความเปนมนษุย
อันเปนสารัตถะของเรื่องไดอยางดี 
 อีกหนึ่งความขัดแยงที่เกิดภายในสังคมและดูใกลตัวมากกวาครอบครัวเสียดวยซํ้า

ในยุคปจจุบัน คือความขัดแยงท่ีเกิดขึ้นจากโซเชียลเน็ตเวิรก (Social Network)
ซึ่งนําไปสูสภาวะสังคมแบบ “ถายรูปเพื่อทอดทิ้ง” และการทําตามกระแสนิยมในสังคมโซเชียล 

ความขดัแยงระหวางชวีติโลกจรงิและชวีติโลกออนไลน นาํเสนอผานเรือ่งสัน้ “นกกระยางโงๆ ” 

เรื่องราวของหนุมกรุงที่มารับมรดกสวนทุเรียนของพอ ซึ่งมักจะใชชีวิตตามคําบอกเลาของ

คนในอินเทอรเน็ตและชาวบาน เขามักจะหากิจกรรมทําเสมอเพ่ือโพสตลงเฟซบุก จะเห็น
ไดจาก 

“สารทุเรียนฟุงเปนหมอกในยามเชา ทอปถายรูปแลวโพสตเฟ

ซบุก มีคนมากดหัวใจส่ีรอยกวา” (น. 44) ในขณะท่ีความจริงคือเขา

ประกาศขายสวนทุเรยีนน้ันแลว ทอปพยายามสรางตัวตนใหมคีวามสขุและ
บรรยากาศพาฝนทีป่ลายนาบนโลกออนไลน จะเห็นไดจาก “เปดนอยสอง
ตัววายนํ้าเลนสบายใจใหคนกดไลค” (น.52) “โยนลูกกบขนาดนิ้วโปงใส
ลงไปในยางรถยนต ถายรูปโพสต” (น. 52) “ซื้อถังนํ้าสําหรับไกฟารมมา

ดวย แลวถายรปูโพสต” (น. 54) เปนตน ทวามองในโลกของความเปนจรงิ
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แลวชวีติเกษตรกรของเขาทุลกัทเุลอยางมาก สงัเกตไดจากนํา้เสยีงเสียดสี
ประชดประชันทีว่า “แลวก็ถงึบางออ เขาใจรูเร่ืองชัดเจนถึงวถิเีกษตรกรรม
แสนหวานฉํ่าและสวยงามขนาดนี้ ปลาดุกโงๆ ของเขามันกลายรางเปน
นกกระยาง” (น. 66)  สิ่งเดียวที่เปนพื้นท่ีทับซอนระหวางโลกความจริง
และโลกออนไลน คือ “เขาโพสตวานอนโงๆ  ที่กลางนา จากนั้นเขาก็นอน
โงๆ อยูแคตรงนั้น” (น. 46)

 
 จากทีก่ลาวมาสะทอนใหเหน็วาผูแตงแฝงทรรศนะของคนในปจจบุนัทีม่องเห็นและ
ใหความสาํคญักบัภาพลกัษณในโลกออนไลนมากกวาโลกความจรงิ นยิมทาํตามกระแสแหง

การบอกเลาในออนไลนเพือ่สรางตวัตนตามกระแสนัน้ อาจเรยีกปรากฏการณนีว้า “การเผย
รางพรางกาย” การเผยราง คือการแสดงตัวตนในโลกออนไลน เสมือนเปนการสรางพื้นที่
ใหกับตัวเองในการแสดงออกของการกระทําและความรูสึกตางๆ พรางกาย เปนการปกปด
ตวัตนทีแ่ทจรงิเอาไว ปจจบุนัจงึมคีาํกลาวท่ีวา “ตวัจรงิไมตรงกบัรปูภาพออนไลน” แผซาน
อยูทั่วไป จะยกตัวอยางประกอบใหเห็นภาพชัดเจนคือ รูปโปรไฟลในเฟซบุกหรือสื่ออื่นๆ 

ตองผานกระบวนการศัลยกรรมในแอปพลิเคชันใหสวยงามกอนจึงจะโพสตได กลาวไดอีก
นยัหนึง่วาสงัคมปจจบุนัหลงลมืความจรงิทีเ่ปนอยู ลุมหลงและใหคากบัมายาสงัคมทีจ่บัตอง
ไมได
 ความขัดแยงที่ยอกยอนในตัวเองในเร่ือง “เปนหมาปา” มีความโดดเดนไมแพ

ความขัดแยงทีย่กมากอนหนา ผูใดทีค่รอบครองอํานาจแหงการเปนหมาปาขณะเดียวกนัผูนัน้

ก็เปนลกูแกะ หรอืกลาวอกีนัยหนึง่คอืภาวะของผูลาและผูถกูลา ทกุตวัละครทีต่างคิดวาตน
เปนผูลา แตตอนสดุทายกลายเปนผูถกูลาเสยีเอง จะเหน็ไดจากการนกึเสียดายของตวัละคร
ทีม่จีดุจบตางจากจดุเร่ิมตนอยางสิน้เชงิ เชน “…เหลอืเช่ือทีน่กัเขยีนอยากโทรไปบอกผูหญงิ

สักคนวาเขาเปนหมาปา ผมเปนหมาปา แตคงไมมีใครเขาใจ กับแฟนคนนั้นก็เลิกราเพราะ
เธอเบื่อจะเปนลูกแกะ ในชวงหลังๆ ของความสัมพันธ…บางคร้ังนักเขียนตองพูดตรงๆ วา
มาเอากันเถอะ…เธอเปนหมาปาในบางครั้ง” (น. 450)
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จะเห็นไดชัดเจนวาจากคําพูด ความรูสึกของตัวละคร สามารถนําเสนอความยอกยอน

ไดอยางด ีซึง่การเจรจาในฐานะผูลาและผูถกูลาไมจาํเปนตองอยูในสภาพความรนุแรงอยาง
ในภาวะสงคราม ในโลกของความจริงการเจรจาในฐานะผูลาและผูถกูลาสามารถพบเห็นได
ทั่วไป
 ความขัดแยงที่ จเด็จ กําจรเดช ใหความสําคัญที่สุด คือเปนความขัดแยงระหวาง
กลุมสงัคม เชน ความขัดแยงระหวางเกษตรกรและกลุมนายทุนในเร่ืองปลดแรว โดยเฉพาะ

อยางย่ิง ความขัดแยงของกลุมคนชายขอบ ที่ปรากฏถึง 3 เรื่องดวยกัน ไดแก ขาววานกจะมา, 

ประแปงไหมคะ, และคนืปเสอื สามารถอธิบายไดดงันี ้ขาววานกจะมาเปนการกลาวถงึคนไทย
ชายขอบทีเ่กาะกง ทีต่องกลายเปนคนถอืสญัชาตฝิรัง่เศสและเปนคนทีอ่ยูภายใตการปกครอง
ของกัมพูชา ประแปงไหมคะเปนการพูดกลาวคนเช้ือชาติมอญ ทีอ่ยูภายใตการปกครองไทย 
และคืนปเสือเปนการกลาวถึงชาวฮาลอ ชาวปาโอรังอัสลี หรือชนเผาพื้นเมืองดั้งเดิม ที่มี

ความขัดแยงตอการสรางชาติของไทย ในประเด็นที่ไดกลาวมานี้ถือวามีความละเอียดออน 
แตผูแตงสามารถทําไดอยางลงตัว ซึ่งจะกลาวในประเด็นถัดไป

ความ (ไม) ชายขอบกับการนําเสนอมุมมองใหม

 หลายครั้งที่ไดยินวาวรรณกรรมเปนกระจกสะทอนสังคม แตสิ่งที่พบในวรรณกรรม
รวมสมัยทัว่ไปจะฉายภาพคนชายขอบ ดวยภาพลักษณทีน่าสงสาร เปนบคุคลเบ้ืองลางของ
สงัคม มกัจะประกอบดวยการกดข่ี เยยหยนัผานสัญญะตางๆ ทีท่าํใหดเูหมอืนวาเปนสิง่ทีไ่รคา 
ซึง่ตรงกนัขามกบัผลงานของ จเดจ็ กาํจรเดช ในเรือ่งนีท้ีใ่ชอาํนาจทีม่อียูเพือ่นําเสนอคนชาย

ขอบแบบไมกดขีห่รอืเหยียดหยนั แสดงใหเหน็ถงึอาํนาจไมไดกดขีห่รอืทาํลายลางเพยีงอยางเดยีว 
แตเปนการสรางขึน้มากไ็ด สรางในทีน่ีจ้งึหมายถงึ การสรางดวยอดุมการณ เลาเรือ่งของคน
ชายขอบในแบบมองมุมกลับกลับมุมมองของผูอาน กลาวไดวาวรรณกรรมเรื่องน้ีเปลี่ยน

บทบาทจากการสะทอนเปนกระบอกเสียงใหสังคมแทน ซึ่งเสียงจากคนชายขอบท่ีปรากฏ

ในรวมเร่ืองสั้นคืนปเสือเลมน้ี ไดแก เรื่องประแปงไหมคะ เรื่องขาววานกจะมา และเรื่องคืน

ปเสือ ดังตอไปนี้
 การเลอืกฉายภาพคนมอญผานเร่ืองสัน้ประแปงไหมคะ ผูแตงเลาผานตวัละครแอช 
คลายกับการสรางภาพวีรบุรุษใหแกตัวละครเช้ือชาติมอญอยูในที “แอชคิดถึงชวงเวลาท่ี
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เด็กๆ จะว่ิงออกไปท่ีสะพาน ปากรองประแปงไหมคะใหนกัทองเท่ียว แอชก็เคยเปนแบบน้ัน 
พี่สาวของเขาดวย บนเกาะน้ีไมมีอะไรใหหวัง บรรพบุรุษของพวกเขาหนีภัยสงครามมาอยู

ในประเทศน้ี กักขังตัวอยูแคชายแดน พอเติบโตพวกเขาก็ยายออกจากเมือง ไปทํางานชั้นตํ่า
ทัง้หลาย…เธอไปมาหมดกอนทีจ่ะอพัเกรดตวัเองจนไมเหลอืความเปนมนษุย มนษุยทีอ่ยูตํา่
กวามนุษย มีมนุษยแบบนี้เต็มไปหมด แอชคิดวาพอไดแลว มนุษยรุนตอไปตองไมออนแอ” 
(น. 195)
 หากสังเกตคําวา “ไมมอีะไรใหหวัง” “ทาํงานช้ันตํา่” “ตํา่กวามนุษย” “กกัขัง” ลวน
แตเปนถอยคําที่แสดงความนอยเนื้อตํ่าใจทางอารมณถึงการถูกกดขี่จากระบอบสังคม
ภายนอก จะเห็นไดวาผูแตงเลือกท่ีจะสรางอุดมการณใหกับคนมอญ คือ “มนุษยรุนตอไป
ตองไมออนแอ” สะทอนใหเห็นถึงความตองการท่ีจะเทาเทียมกันในสังคม กลาวคือตอง
แขง็แกรงและยืนหยัดในศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยที่ไมไดอยูตํ่ากวามนุษยคนใด
 เร่ืองขาววานกจะมา เปนอีกหน่ึงตัวอยาง “เบตงที่ชะตากรรมคลายๆ เกาะกง ถูก
หลงลืมตอนแบงเขตแดน ดีที่ว าเบตงถูกหลงลืมในฝ งไทย แตเกาะกงถูกลืมไว 
นอกเขต” (น. 134) เร่ืองน้ีไมไดเลอืกท่ีจะแสดงความย่ิงใหญของการหยัดสูเพ่ือความเทาเทียม

อยางในเรื่องประแปงไหมคะ เปนการบงบอกวายังมีคนกลุมหน่ึงยืนอยูตรงนี้เสียมากกวา 
“ลองนึกตามนะ คนไทยที่นั่นมีสัญชาติฝรั่งเศสไดสักพักก็กลายเปนเขม เปนคนอื่นในบาน
ตวัเอง…เขมรแดงเขายดึเกาะกง…ตอนคนไทยไปทาํงาน แตกไ็มมใีครกลับมา” (น. 127) ซึง่

จากเร่ืองไดอธิบายตอไปอีกวา กลุมคนไทยในเกาะกงไมตายจากกลุมเขมรแดงก็หนีอพยพ

ไปอยูตามชายแดนในภาคใตแถบทะเลอาวไทย บรรพบุรุษคนไทยท่ีอยูที่นั่นยังรอคอย

ลูกหลานกลับมา 
 ผูแตงแสดงภาพทีท่บัซอนกนัอยูระหวางเกาะกงและเบตง ตางกนัทีเ่กาะกงเปนการปกครอง

ของกมัพูชา เบตงอยูใตการปกครองของไทย สิง่เหลาน้ีวาดวยเรือ่งของชาติพนัธุ การเปนคน

อืน่ในบานตวัเองเปนส่ิงท่ีสะทานใจผูอานไดมากทีส่ดุ เนือ่งดวยถกูกดขีใ่หกลายเปนชนกลุมนอย 
อํานาจสิทธิ์ที่จะตอรองกับชนกลุมใหญเจาของประเทศแทบจะไมมี ซึ่งการยกตัวอยางเร่ือง
แนวนีน้าจะเปนการช้ีใหเหน็ถงึความเปนมนุษยเชนเดยีวกัน ถาเทยีบกนัแลวมนษุยดาํรงอยู
มากอนการแบงเขตพืน้ทีก่ารปกครองเสยีอกี ผูแตงเลอืกทีจ่ะบอกเลาประวตัขิองชาวไทยใน

เกาะกงหรือชาวมลายูในเบตง ที่ผานอดีตอันราวรานในยุคอาณานิคม และเลือกเสนอวา
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ชนกลุมนี้กลับเปนผูที่มั่งคั่งทางเศรษฐกิจที่ผูกขาดทุนนิยมดวยการเปนเจาของตึกให

นกนางแอนมาทํารัง และสรางมูลคาไดอยางมาก 

 การนาํเสนอคนชายขอบอกีกลุมหนึง่ในเรือ่งคนืปเสอื คอืชนพ้ืนเมอืงชาวฮาลอ ชาวปา
โอรงัอสัล ีทีอ่ยูในพืน้ท่ีมากอนและถกูเปลีย่นบทบาทจากบริบทของสังคมในยคุคอมมวินสิต 
จากชนพ้ืนเมอืงกลายเปนขบวนการรูปแบบชุมชนพัฒนาชาติ การเขาไปกาวกายของรัฐบาลไทย 
ทําใหพวกเขาตองอพยพออกไปโดยไมไดรับการใสใจดูแลใหสวัสดิการ ทั้งไมไดรับความ
ยุติธรรมในการทวงคืนอธิปไตยของตนเองดวย
 ผูแตงใชตัวละครฟาฮัดทายาทรุนท่ีสามชาวฮาลอ มาทวงคืนความยุติธรรม สะทอน

ใหเหน็ถงึความตองการทีจ่ะใหมองวาเปนคนเชนเดยีวกนั มคีวามเปนมนษุยเทาเทยีมกนักบัผูอืน่  
ไมใชตวัประหลาดหรอืมองเปนวตัถุอยางท่ีบคุคลภายนอกกระทาํตอพวกเขา จะเหน็ไดจาก
ตัวละครอีกตัวที่อาศัยอยูในปา ผูคนขีดกรอบจนเขาคิดวาตัวเองชื่อวาตัวประหลาด 
“ตัวประหลาด” เขาตอบยิ้มแยมเหมือนเด็กทัศนคติแบบบวกเผยจากรอยยิ้มและดวงตา” 
(น. 364) ดังนั้นในเรื่องนี้ ในแงของการนําเสนอกลุมตัวละครคนชายขอบมุงใหเห็นถึงความ
เทาเทยีมกนัของมนษุยชาต ิในความแตกตางยงัมคีวามเหมอืนกนัอยู คอืความเปนคนนัน่เอง

 จะเหน็ไดวาการปรากฏขึน้ของตัวละครทีเ่ปนคนชายขอบในเรือ่งตางๆ แสดงใหเหน็
บทบาทของวรรณกรรมที่สงสารสูสังคม สะทอนใหเห็นบางกลุมชนที่ถูกละเลย มองขาม 

จนถึงการหลงลืมวามีอยูในสังคม ดังนั้นการหยิบยกประเด็นดังกลาวขึ้นมา เพื่อเนนยํ้าวา 

เราอาจหลงลืมความจริงอะไรบางอยาง นัน่อาจเปนบคุคลกลุมนีท้ีต่างมีคาความเปนมนุษย
เชนเดียวกันกับเราๆ ก็เปนได

บทสรุป

 รวมเร่ืองสัน้คนืปเสอืและเรือ่งเลาของสตัวอืน่ๆ เลาความขัดแยงแหงสงัคมใหกลาย
เปนเร่ืองเลา ผานกลวิธีการเลาเรื่องที่เปนเรื่องเลา ผสมจินตนาการ ภายใตความยอนแยง
แหงสรรพส่ิง แตดวยกลวิธีการเขียนท่ีซับซอน แมทําใหอานยาก บางเร่ืองตองยอนกลับไป

อานบรรทัดบนใหมอีกหลายรอบ เพราะไมคอยจะเขาใจนักแตหากกาวขามผานอุปสรรค
ตรงนัน้ไป รวมเร่ืองสัน้คนืปเสอืและเรือ่งเลาของสตัวอืน่ๆ สามารถเผยเสนหในการนาํเสนอ
ความจรงิในแงมมุตางๆ อนัเปนความจรงิทีต่างไหลเวยีนอยูในชวีติประจาํวนั สมกบัเปนผลงาน
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ที่ไดรับรางวัลวรรณกรรมสรางสรรคยอดเยี่ยมแหงอาเซียน (S.E.A. Write Award) ที่ควรคา
แกการอาน เพราะสารตัถะของเรือ่งสัน้จะมุงใหเหน็ถงึสิง่ท่ีเปนอยูดวยความขดัแยงทีแ่ผซาน
ในสังคม บางครั้งเราอาจหลงลืมและละเลยสิ่งนั้นไป และกลาวไดอีกวารวมเร่ืองสั้นนี้ใหทั้ง 
“รส” และ “ความ” รสของวรรณกรรมเร่ืองนี้ถือวาเขมขนมาก ดวยชั้นเชิงของผูแตงที่มัก
จะใชกลวิธีตางๆ เขามาผสมกัน เสมือนมีวัตถุดิบในการสรางสรรคชั้นดี และถอยความท้ังที่
เปดเผยและแฝงอยู ไมไดเกินไปจากความเปนจรงิทีเ่ปนอยูของเรามากนกั ทัง้พลงัและอํานาจ
ของเร่ืองเลา ความขัดแยงแผซานในสังคมท่ีเรามักจะหลงลืม หรือแมแตการปรากฏกายของ
ตัวละครคนชายขอบ นํามารังสรรคผานเร่ืองเลาที่ไมรูจบ รวมถึงการใหผูอานเพงพินิจถึง
ความยอกยอนของความจริง และลองตั้งคําถามกับความจริงที่ไหลเวียนอยูในสังคมผานตัว
บทวรรณกรรมที่สงสารมา วาความจริงนั้นเปนความจริงมากนอยเพียงใด ?
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เอกสารอางอิง
จเด็จ กําจรเดช. (2563). คืนปเสือและเรื่องเลาของสัตวอื่นๆ.  กรุงเทพฯ : ผจญภัย.

ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย. (2558). อาน(ไม)เอาเร่ือง (พิมพครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : อาน.

รื่นฤทัย สัจจพันธุ. (2549). สุนทรียรสแหงวรรณคดี.  กรุงเทพฯ : ณ เพชร.

 . (2563). คืนปเสือและเรื่องเลาของสัตวอื่นๆ : เรื่องเลา กลวิธีเลาเรื่อง และ
สัญญะ. สืบคน 6 กุมภาพันธ 2564, จาก https://www.allmagazine
online.com/that-night-of-the-year-of-the-tiger/
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ขอกําหนดของบทความตนฉบับ วารสารฟาเหนือ

 วารสารฟาเหนือ กําหนดตีพิมพปละ 2 ฉบับ (มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-
ธนัวาคม) วารสารยินดพีจิารณาตีพมิพบทความวิจยั (Research Article) บทความวิชาการ 
(Academic Article) บทวิจารณหนังสือ (Book Review) เพื่อตีพิมพตามที่เห็นสมควรและ
ไมอยูในระหวางการพิจารณาลงพิมพในวารสารใดๆ โดยมีขอบเขตเน้ือหาครอบคลุมศาสตร
สาขาดังตอไปน้ี มนุษยศาสตรในดานประวัติศาสตรและโบราณคดี ปรัชญาและศาสนา 
ภาษาและภาษาศาสตร วัฒนธรรมและประเพณี วรรณกรรม ศิลปะ ดนตรีและการแสดง 
สาขาสังคมศาสตร ในดานสังคมศาสตร สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา การพัฒนาสังคมและ
ชาตพินัธุศกึษา ซึง่กองบรรณาธิการจะพิจารณาตนฉบับ (Manuscript) ตามขอกําหนดของ
รูปแบบวารสาร และสงใหผูทรงคุณวุฒิในสาขา (Peer Review) จํานวน 3 ทาน เปนผูอาน 
หากผูทรงคณุวฒุมิขีอเสนอแนะในการปรับปรงุแกไขเพิม่เติม บทความอาจถูกดดัแปลงแกไข
เนือ้หารปูแบบและสาํนวนตามทีก่องบรรณาธกิารเหน็สมควร กองบรรณาธิการจะสงขอเสนอ
แนะใหแกผูนพินธเพ่ือดาํเนินการ หากผูนพินธมเีหตผุลตามหลกัวชิาการทีไ่มสามารถดาํเนนิ
การตามขอเสนอแนะได ขอใหชี้แจงเปนลายลักษณอักษรโดยกองบรรณาธิการจะพิจารณา
การตีพิมพ เพ่ือใหวารสารมีคุณภาพในระดับมาตรฐานและนําไปอางอิงได

-------------------------------------------------------------
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การจัดเตรียมตนฉบับ

 ความยาวของบทความ 15 – 20 หนากระดาษ A5 (14.8 x 21 ซม.) ตั้งคาหนา
กระดาษโดยเวนขอบบน 3.3 ซม. ขอบซาย 2 ซม. ขอบขวาและขอบลาง 1.8 ซม. บทความ
ใหใชรูปแบบตัวอักษร ดังนี้

ภาษา รูปแบบตัวอักษร ขนาด
ภาษาไทย TH SarabunPSK 14

ภาษาอังกฤษ TH SarabunPSK 14

ภาษาจีน
(อักษรจีนและตัวสะกดพินอิน)

SimSun 12

ภาษาเกาหลี HY 9

ภาษาญี่ปุน MS Mincho 9

ดนตรี Opus Text 10

สัทอักษร (IPA) Doulus SIL 11
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สวนประกอบของบทความ ดังนี้

ลําดับ รายการ รายละเอียด

1. ชื่อเรื่องบทความ การระบุชื่อบทความมีรายละเอียดของภาษาท่ีใชในการเขียนดังนี้ 
1) ภาษาไทย : ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2) ภาษาอังกฤษ : ภาษาอังกฤษและภาษาไทย
3) ภาษาจีน : ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ
4) ภาษาเกาหลี : ภาษาเกาหลีและภาษาอังกฤษ
5) ภาษาญ่ีปุน : ภาษาญ่ีปุนและภาษาอังกฤษ

2. ชื่อผูเขียนทุกคน การระบุชื่อผูเขียนโดยใหใชภาษาท่ีเขียนบทความและ
ตามดวยภาษาอังกฤษ 
รายละเอียดการเขียนเชิงอรรถ ดังน้ี
บทความวิจัย/ วิชาการ: 
*Corresponding author, email: 
1ตําแหนงทางวิชาการ/ หนวยงานตนสังกัด
บทความวิจัย (วิทยานิพนธ) : 
*Corresponding author, email: 
1 นักศึกษาระดับปริญญา....../ หลักสูตร/ หนวยงานตนสังกัด
2 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ (หลัก/รวม)/ ตําแหนงทางวิชาการ/ 

หนวยงานตนสังกัด
รายละเอียดของการเขียนแตละภาษาในสวนเชิงอรรถดังนี้ 

1) ภาษาไทย : ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2) ภาษาอังกฤษ : ภาษาอังกฤษ

3) ภาษาจีน : ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ
4) ภาษาเกาหลี : ภาษาเกาหลีและภาษาอังกฤษ
5) ภาษาญ่ีปุน : ภาษาญ่ีปุนและภาษาอังกฤษ
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ลําดับ รายการ รายละเอียด

3. บทคัดยอ ภาษาท่ีใชเขียนบทคัดยอดังนี้
1) ภาษาไทย : ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2) ภาษาอังกฤษ : ภาษาอังกฤษและภาษาไทย
3) ภาษาจีน : ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ
4) ภาษาเกาหลี : ภาษาเกาหลีและภาษาอังกฤษ
5) ภาษาญ่ีปุน : ภาษาญ่ีปุนและภาษาอังกฤษ
ความยาวไมเกิน 150 – 300 คํา พรอมระบุ คําสําคัญ/Keywords 
จํากัด 3 – 5 คํา 

4. บทความ บทความแตละประเภทควรครอบคลุมประเด็นดังนี้
1) บทความวิชาการ ประกอบดวย บทนํา เนื้อหา และบทสรุป 
2) บทความวิจัย ประกอบดวย บทนํา วัตถุประสงค ทบทวน
วรรณกรรม หรือแนวคิดและทฤษฎี (ถามี) วิธีการวิจัย ผลการวิจัย 
สรุปผลและอภิปรายผล 
3) บทวิจารณหนังสือ ประกอบดวย บทนํา เนื้อหาโดยยอ บท
วิจารณหนังสือ

5. เอกสารอางอิง ใชการอางอิงแบบ APA 7

6. รูปภาพ แผนภูมิ 
ตารางประกอบ 
หรืออื่น ๆ (ถามี)

ตองมีหมายเลขกํากับในบทความ อางอิง แหลงท่ีมา

ของขอมูลใหถูกตองชัดเจน และไมละเมิดลิขสิทธิ์ของผูอื่น ใชรูปภาพ

สีหรือขาว-ดําท่ี มีความคมชัด (ไฟลรูปชนิด TIFF หรือ JPEG ความ
ละเอียดไมนอยกวา 300 dpi ขนาดไฟลไมนอยกวา 500 KB)
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การอางอิงในเนื้อหา (Citing references in text)

1. การอางอิงในเนื้อหาใชระบบนาม-ป โดยมีรูปแบบการเขียนดังนี้ 

 1.1 ผูแตง 1 คน

ไทย ชื่อ/สกุล/(ป) หรือ (ชื่อ/สกุล,/ป)

อังกฤษ สกุล/(ป) หรือ (สกุล,/ป)
 

เครื่องหมาย / หมายถึง เวนวรรค 1 ระยะ

ตัวอยาง 

 อาภิสรา  พลนรัตน (2562) ไดวิจัยเรื่อง... 

 ...และกําหนดระยะจบการศึกษา สอนทัง้วชิาสามญัและศาสนา (อลัณกิา สายนํา้เยน็, 
2559) 

 shows that the younger generations of those sections of the community 
one would (Trugil, 2000) 

 1.2 ผูแตง 2 คน

ไทย  ชื่อ/สกุล/และ/ชื่อ/สกุล/(ป) หรือ (ชื่อ/สกุล/และ/ชื่อ/สกุล,/ป) 

อังกฤษ  สกุล/and/สกุล/(ป) หรือ (สกุล/&/สกุล,/ป)
 

ตัวอยาง 

 นภัทร อังกูรสินธนา และ อาภิสรา พลนรัตน (2559) กลาวถึง... 

...และการรณรงคการปองกันการปราบปรามยาเสพตดิระดบัโลก Sony and Aunty (1999) 
ดังรายละเอียด... 
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2. การอางอิงมากกวาสองแหลงขอมูลใหเขียนเรียงตามลําดับอักษร ดังนี้ 

 ...สอดคลองกับผลการศึกษาของอลิสา  คุมเคี่ยม (2562) และ นภัทร อังกูรสินธนา 
(2562)… 

 …หรือสิ่งที่เกิดกับมนุษย (อภิวัช  เกิดดี, 2549; มัณฑนา แสงสี, 2558) 

 …การวัดที่มีตัวแปรแฝงหลายตัว (Embretson & Reise, 2000; Marveldeet al., 
2006) 

3. การอางอิงจากขอมูลจากแหลงขอมูลระดับทุติยภูมิ 

  3.1 การอางอิงหนาขอความ 

งานของผูเขียน (1) ถูกอางอยูในงานของผูเขยีน (2)

ไทย   ชื่อ1/สกุล1/(ป,/อางถึงใน/ชื่อ2/สกุล2,/ป)…………

อังกฤษ   สกุล1/(ป,/as cited in/สกุล2,/ป)…………

ตัวอยาง 

 Arnett (2000, as cited in Claiborne & Drewery, 2010) suggests there is 

an  emerging adult stage in the lifespan of humans, covering young people 

between the ages of  18 and 25 years  
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 3.2 การอางอิงทายขอความ

งานของผูเขียน (1) ถูกอางอยูในงานของผูเขียน (2)

ไทย …(ชื่อ1/สกุล,1/ป/อางถึงใน/ชื่อ2/สกุล2,/ป)…

อังกฤษ …(สกุล,1/ป/as cited in/สกุล2,/ป)…
 

ตัวอยาง 

 ... (Snow, 2006 as cited in Goldstein et al., 2013) … 

4. การอางอิงจากบทสัมภาษณ  

 การเขียนอางอิงจากบทสัมภาษณ กรณีไมมีการเผยแพรเปนสาธารณะ ใหเขียน
อางอิงในเนื้อหาเทาน้ัน  โดยไมตองใสเปนรายการอางอิงทายเลม 

ตัวอยาง 

 ไกรสิทธิ์ จามรจันทรสาขา (ชีวิตในเมืองกรุง, 1 มิถุนายน 2550) 

 (รุงโรจน  ตนประดิษฐ, การพูดในท่ีชุมชน, 8 ตุลาคม 2558) 

 E.-M. Paradis (personal communication, February 24, 2020) 

 (Brown, J., personal communication, April 27, 2010) 
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5. การอางอิงขอมูลกรณีที่ไมมีชื่อผูเขียน 

ไทย (“ชื่อเรื่อง”,/ปที่เผยแพร)

อังกฤษ (“Title”,/ปที่เผยแพร)

ตัวอยาง 

 (“ธรรมะดับทุกข:ทุกขสุขอยูที่ใจ”, 2548) 

 (“smile coffee”, 2019) 

* กรณีที่ไมมีวันที่เผยแพรปรากฏ ใหใส ม.ป.ป. หรือ n.d. 
* กรณีที่มีปรากฏเฉพาะ พ.ศ. หรือ ค.ศ. ใหใสแค ป เทานั้น 
* ถาชื่อเรื่องมียาวเกินมากเกินไป ใหใสเฉพาะ คําแรก ๆ ของชื่อเรื่องเทาน้ัน 

การเขียนรายการอางอิง (References)

หนังสือ (ในรูปแบบรูปเลม) 

1) ผูแตง 1 คน 

ไทย  ช่ือ/สกุล./(ปพิมพ)*./ช่ือเร่ือง/(พิมพคร้ังท่ี)**./ สํานักพิมพ.

อังกฤษ  สกุล,/อักษรยอชื่อ./(ปพิมพ)./ชื่อเรื่อง/(พิมพครั้งที่)./ สํานักพิมพ. ***

ตัวอยาง 

อดิวัชร พนาพงศไพศาล. (2547). หลักการโยธวาทิต (พิมพครั้งที่ 1). มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย. 
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Fennel, F. (2008). A Conductor’s Interpretive Analysis of Masterworks 
for Band (3th ed.). Meredith. 

 2) ผูแตง 2 คน 

ไทย ชื่อ/สกุล/และ/ชื่อ/สกุล./(ปพิมพ)./ชื่อเร่ือง/(พิมพครั้งที่)./สํานักพิมพ.

อังกฤษ  สกุล,/อักษรยอชื่อ.,/&/สกุล,/ชื่อ./(ปพิมพ)./ชื่อเรื่อง/(พิมพครั้งที่)./ สํานักพิมพ.

ตัวอยาง 

กัลยาณี สายสุข และ อดิวัชร พนาพงศไพศาล. (2559). ดนตรีไทย (พิมพครั้งที่ 1). 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. 

Williamson, J.E., Battisti, F., & Corporon, E. (2008). Rehearsing The Band 
(3th ed.). Meredith. 

* กรณีไมปรากฏปที่พิมพใหใส (ม.ป.ป.) หรือ (n.d.) 

** กรณีพิมพครั้งที่1 ไมตองระบุครั้งที่พิมพ 

*** กรณีไมปรากฏเมืองหรือสํานักพิมพใหใส (ม.ป.ท.) หรือ (n.p.) 

3) ผูแตง 3-20 คน ใหใสชื่อทุกคน 

ไทย  ชื่อ1/สกุล1,/ชื่อ2/สกุล2,/ชื่อ3/สกุล3,/ชื่อ4/สกุล4,/ชื่อ5/สกุล5,/ชื่อ6/สกุล6,/และ/ชื่อ7/ 

 ///////สกุล7./(ปพิมพ)./ชื่อเรื่อง/(พิมพครั้งที่)./สํานักพิมพ.

อังกฤษ  สกุล1,/อักษรยอชื่อ1.,/สกุล2,/อักษรยอชื่อ2.,/สกุล3,/อักษรยอชื่อ3.,/สกุล4,/ 
 ///////อักษรยอชื่อ4.,/สกุล5,/อักษรยอชื่อ5.,/สกุล6,/อักษรยอชื่อ6.,/&/สกุล7,/
 ///////อักษรยอชื่อ7./(ปพิมพ)./ชื่อเรื่อง/(พิมพครั้งที่)./ สํานักพิมพ.
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ตัวอยาง 

ธภัฏ สังขวิจิตรา, กัลยาณี สายสุข, อดิวัชร พนาพงศไพศาล, ศุภรัตน อินทนิเวศ, 
ยพุาวดี นศิวอนุตรพันธ, กฤษณพล ทคีรูซ, และ จกัรกริช ฉมินอก.  (2557). 
สุนทรียภาพสรางสรรค. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. 

 Johnson, N. R., Olivares, J. G., Zeinali, A. A., & Lisec, A. (2018). Structure 
of English. Chiang Rai University. 

หนังสือ (ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสไมมีเลข DOI) 

ไทย   ชื่อ/สกุล./(ปพิมพ)./ชื่อเร่ือง/(พิมพครั้งที่)./URL

อังกฤษ   สกุล,/อักษรยอชื่อ./(ปพิมพ)./ชื่อเรื่อง/(พิมพครั้งที่)./URL

ตัวอยาง 

องอาจ อินทนิเวศ. (2560). ดนตรีชาติพันธุในเชียงราย. http://drive.google.
com/file/d/1HiTwiRh1Er73hVYIMh1cYWzQiaNl

Zeinali, A. A., & Lisec, A. (2017). English Conversation. http://www.

crru.ac.th/file/2017/1HiTwiRh1Er73hVYIMh1cYRzQiafl

หนังสือแปล 

ไทย  สกุล,/อักษรยอชื่อ./(ปพิมพ)./ชื่อเรื่องภาษาตนฉบับ/[ชื่อหนังสือภาษาไทย]/ 

 ///////(พิมพครั้งที่)./สํานักพิมพ.

อังกฤษ  สกุล,/อักษรยอช่ือ./(ปพิมพ)./ชื่อเรื่องภาษาตนฉบับ[ชื่อหนังสือภาษาอังกฤษ]/ 
 ///////(พิมพครั้งที่)./สํานักพิมพ.
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ตัวอยาง 

โมกิ, เคน. (2561). อิคิไก ความหมายของการมีชีวิตอยู [The Little Book of 
Ikigai]. (พิมพครั้งที่ 3). มูฟพับริชชิ่ง.

Süskind, P. (2010). Perfume [Das Perfum]. Penguin.

บทในหนังสือ 

ไทย  ชื่อ/สกุล./(ป พิมพ)./ชื่อบทหรือชื่อบทความ./ใน/ชื่อบรรณาธิการ/(บ.ก.),/
 ชื่อหนังสือ////////(น./เลขหนา)./สํานักพิมพ.

อังกฤษ  สกุล,/อักษรยอชื่อ./(ป พิมพ)./ชื่อบทหรือชื่อบทความ./in/ชื่อบรรณาธิการ/  
 ///////(Ed. หรือ Eds.),/ชื่อหนังสือ/(pp./เลขหนา)./สํานักพิมพ.

ตัวอยาง 

ดุษฎี มีปอม และ นิลวรรณ ถมังรักษสัตว. (2551). วัฒนธรรมดนตรีภาคเหนือ. ใน 

สุระ ดามาพงษ และ ทวีศักดิ์ จริงกิจ (บ.ก.), ดนตรี –นาฏศิลป (น. 5-6). 

วัฒนาพานิช. 

 Liora, B., (2021). Craftsmanship in Academia: Skilled Improvisation in 
Research, Teaching, and Leadership. In M. L. Espeland (Eds.),  

(pp. 3–12). Springer.  

*กรณีที่ไมปรากฏนามผูแตง ใหใสชื่อเรื่องแทน ตัวอยาง แผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 8 
พ.ศ. 2540-2544….
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บทความในวารสารแบบรูปเลม/อิเล็กทรอนิกสที่ไมมี DOI 

ไทย  ชื่อ/สกุล./(ป พิมพ)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/เลขของป ที่(เลขของฉบับที่),/เลขหนา.

อังกฤษ  สกุล,/อักษรยอชื่อ./(ปพิมพ)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/เลขของปที่(เลขของ
 ฉบับที่),////////เลขหนา.

ตัวอยาง 

อดิวัชร พนาพงศไพศาล. (2561). ภูมิปญญาทางดานดนตรีกับการสืบทอดและการ
อนุรักษของ 7 กลุมชาติพันธุชุมชนตําบลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัด
เชียงราย. วารสารดนตรีรังสิต. 13(2). 89-103.

Leman, L. (2021). Co-regulated timing in music ensembles: A Bayesian 
listener perspective. Journal of New Music Research, 50(2), 
121-132. 

บทความในวารสารอิเล็กทรอนิกส (มี DOI) 

ไทย  ชื่อ/สกุล./(ป พิมพ)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/เลขของป ที่(เลขของฉบับที่),/ 
 ///////เลขหนา./https://doi.org/เลขdoi

อังกฤษ  สกุล,/อักษรยอชื่อ./(ปพิมพ)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/เลขของปที่(เลขของ

 ฉบับที่),////////เลขหนา./https://doi.org/doi

ตัวอยาง  

 Herbst-Damm, K. L., & Kulik, J. A. (2005). Volunteer support, marital 

status,  and the survival times of terminally ill patients. Health 

Psychology, 24, 225-229. https://doi.org/10.1037/0278-
6133.24.2.225 
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*กรณีที ่DOI แบบท่ีใชเดมิยาวและซับซอน ผูเขยีนสามารถเลือกใช DOIแบบส้ันหรือแบบยาวก็ได

หนังสือพิมพและหนังสือพิมพออนไลน 

ไทย  ชื่อ/สกุล./(ป,/วัน/เดือน)./ชื่อคอลัมน./ชื่อหนังสือพิมพ,/เลขหนา.*

อังกฤษ  สกุล,/อักษรยอชื่อ./(ป,/เดือน/วัน)./ชื่อคอลัมน./ชื่อหนังสือพิมพ,/เลขหนา.*

ตัวอยาง 

 พงษพรรณ บุญเลิศ. (2561, 15 สิงหาคม). เดลินิวสวาไรตี้: ‘สื่อพิพิธภัณฑ’ เชื่อม
ยุคสมัย เขาถึงดวย ‘มิติใหม’ อินเทรนด. เดลินิวส, 4. 

 Brody, J. E. (2007, December 11). Mental reserves keep brain agile. 
The  New York Times. http://www.nytimes.com 

วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิตและวิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต 

(Doctoral dissertation/ Master’s thesis) 

1) วทิยานิพนธปริญญาดุษฎบีณัฑิตและวิทยานิพนธปรญิญามหาบัณฑิตทีไ่มไดตพีมิพ 

ไทย  ชื่อ/สกุล./(ปที่เผยแพร)./ชื่อวิทยานิพนธ/[วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
 ไมไดตีพิมพ///////หรือ วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ไมไดตีพิมพ]./

 ชื่อมหาวิทยาลัย.

อังกฤษ  สกุล,/อักษรยอชื่อ./(ปที่เผยแพร)./ชื่อวิทยานิพนธ/[Unpublished doctoral

 ///////dissertation or Unpublished master’s thesis]./ชื่อมหาวิทยาลัย.
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ตัวอยาง 

 รณชัย ศิลากร. (2547). ผลของโครงการปฏิบัติสมาธิเบื้องตนตามทฤษฎีของมาสโลว 

[วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ไมไดตีพิมพ]. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

 Jung, M. S. (2014). A structural equation model on core competence 

of  nursing students [Unpublished doctoral dissertation]. Choong-

Ang  University. 

2) วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิตและวิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิตจากเว็บไซต 
(ไมอยูในฐานขอมูลเชิงพาณิชย) 

ไทย  ชื่อ/สกุล./(ปที่เผยแพร)./ชื่อวิทยานิพนธ/[วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
 หรือ ///////วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต]./ชื่อเว็บไซต./URL
อังกฤษ  สกุล,/อักษรยอชื่อ./(ปที่เผยแพร)./ชื่อวิทยานิพนธ/[Doctoral dissertation 
 or ///////Master’s thesis]./ชื่อเว็บไซต./URL

ตัวอยาง 

 วราภรณ โพธ์ิศรีประเสริฐ. (2545). การพัฒนาโปรแกรมการปรับปรุงการพูดสําหรับ
ครูปฐมวัยโดยใชเทคนิคการละคร [วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต]. 

Chulalongkorn University Intellectual Repository (CUIR). http://cuir. car.

chula.ac.th/handle/123456789/302 

 Ata, A. (2015). Factor effecting teacher-child communication skill 

& self efficacy beliefs: An investigation on preschool teachers 

[Master’s  thesis]. Middle East Technical University Library. http://
etd.lib.metu.edu.tr/upload/12619101/index.pdf 

* กรณีที่เปนเอกสารออนไลน ใหเติม URL ตอจากเลขหนา
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3) วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิตและวิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต จากฐาน
ขอมูลเชิงพาณิชย 

ไทย ชื่อ/สกุล./(ปที่เผยแพร)./ชื่อวิทยานิพนธ/(หมายเลข UMI หรือ เลขลําดับอื่น ๆ)
 ////////[วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิตหรือวิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต,
 ///////ชื่อมหาวิทยาลัย]./ชื่อฐานขอมูล.
อังกฤษ  สกุล,/อักษรยอชื่อ./(ปที่เผยแพร)./ชื่อวิทยานิพนธ/(หมายเลขUMI หรือ
 ///////เลขลําดับอื่น ๆ)/[Doctoral dissertation or Master’s thesis,
 ///////ชื่อมหาวิทยาลัย]./ชื่อฐานขอมูล.

ตัวอยาง 

 Hoontrakul, P. (1997). Asymmetric information, turnover  anomaly, 
no trade and the short sale constraint: Theory and 
evidence (UMI No. 9721389) [Doctoral dissertation, Thammasat 
University]. ProQuest Dissertations and Theses database.

  

เอกสารประกอบการประชุม/การประชุมวิชาการ ที่ไมมี proceeding (Symposium) 

ไทย  ชื่อ/สกุล./(ป,/วันที่,/เดือน)./เร่ืองที่ประชุม./ใน/ชื่อ/(ประธาน),/ชื่อการประชุม/
 ///////[Symposium]./ชื่องานที่จัดประชุม,/สถานที่ประชุม.
อังกฤษ  สกุล,/อกัษรยอช่ือ./(ป,/เดือน,/วนัที)่./Title of contribution./In/ชือ่/(Chair),  

 ///////Title of symposium/[Symposium]./Conference Name,/Location.
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ตัวอยาง 

De Boer, D., & LaFavor, T. (2018, April 26-29). The art and significance 
of  successfully identifying resilient individuals: A person-
focused  approach. In A. M. Schmidt & A. Kryvanos (Chairs), 
Perspectives on  resilience: Conceptualization, measurement, 
and enhancement  [Symposium]. Western Psychological Asso-
ciation 98th Annual  Convention, Portland, OR, United States. 

รายงานการประชุมเชิงวิชาการ (Proceeding) 

1) ในรูปแบบรูปเลมหนังสือ 

ไทย ชื่อ/สกุล./(ป)./ชื่อบทความ./ใน/ชื่อบรรณาธิการ/(บ.ก.),/ชื่อหัวขอการประชุม.

 ////////ชื่อการประชุม/(น./เลขหนา)./ฐานขอมูล.
อังกฤษ  สกุล,/อักษรยอชื่อ./(ป)./ชื่อเรื่อง./In/ชื่อบรรณาธิการ/(Ed. หรือ Eds.),/

 ///////ชื่อหัวขอการประชุม./ชื่อการประชุม/(pp./เลขหนา)./ฐานขอมูล.

* กรณีมีเลข DOI หรือ URL ใหเติมตอทายจากฐานขอมูล ตัวอยาง ชื่อฐานขอมูล./https://
doi.org/xxxx 

ตัวอยาง 

 อาภิสรา พลนรัตน และ สุทัศน คลายสุวรรณ. (2563). พัฒนาการทางวากยสัมพันธุ
ภาษาลาหูในการเลาเรื่องภาษาไทยในฐานะภาษาที่สอง กิติมา อินทรัม
พรรย (บ.ก.), การประชุมวิชาการระดับชาติเครือขายวิชาการ-วิจัยสาย
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ครั้งที่ 13 (น. 60-68). คณะมนุษยศาสตร  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
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 Katz, I., Gabayan, K., & Aghajan, H. (2007). A multi-touch surface using  
multiple cameras. In J. Blanc-Talon, W. Philips, D. Popescu, & 
P.  Scheunders (Eds.), Lecture notes in computer science: Vol. 
4678.  Advanced concepts for intelligent vision systems (pp. 
97-108).  Springer-Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-540-
74607-2_9 

2) ในรูปแบบวารสาร 

ไทย  ชื่อ/สกุล./(ป)./ชื่อเร่ือง:/ชื่อเร่ืองยอย./ชื่อวารสาร,/เลขของปที่(เลขของฉบับที่),/ 

  ///////เลขหนา./URL

อังกฤษ  สกุล,/อักษรยอชื่อ./(ป)./ชื่อเรื่อง:/ชื่อเรื่องยอย./ชื่อวารสาร,เลขของปที่(เลขของฉบับที่),/ 
 ///////เลขหนา./URL

* กรณีมีเลข DOI หรือ URL ใหเติมตอทายจากฐานขอมูล ตัวอยาง ชื่อฐานขอมูล./https://

doi.org/xxxx

ตัวอยาง 

 กัลยาณี สายสุข. (2561). การเฝาระวังทางวัฒนธรรมเพื่อการดํารงอยูของชางทํา
เคร่ืองดนตรีพื้นเมืองในจังหวัดเชียงราย. วารสาร มนุษยศาสตรและ

  สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 7 (พิเศษ), 19-31.
Vaccaro, V. L. (2004). The evolution of business models and  marketing 

strategies in the music industry. International  Journal on 
media management, 6(1&2), 46-58. https://doi.org/10.1080/142
41277.2004.9669381
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เอกสารที่ไมไดตีพิมพ (เอกสารประกอบการเรียน) 

ไทย  ชื่อ/สกุล./(ป)./ชื่อเอกสาร/[เอกสารที่ไมไดตีพิมพ]./คณะ,/มหาวิทยาลัย.
อังกฤษ  ชื่อ/สกุล./(ป)./ชื่อเอกสาร/[Unpublished manuscript]./คณะ,/
 มหาวิทยาลัย.

ตัวอยาง 

อัญณิกา สายนํ้าเย็น. (2559). ไวยากรณภาษาญี่ปุน[เอกสารไมได ตีพิมพ]. โปรแกรมวิชา

ภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.

 Saisuk, K. & Pidokrajt, N. (2012). Music and India. [Unpublished  man-
uscript]. Collage of Music, Mahidol University. 

เว็บไซต 

ไทย  ชื่อ/สกุลผูเขียน./(ป,/วัน/เดือนที่เผยแพร)./ชื่อบทความ./ชื่อเว็บไซต./URL 
อังกฤษ  สกุล,/อักษรยอชื่อผูเขียน./(ป, เดือน/วันที่เผยแพร)./ชื่อบทความ.ชื่อเว็บไซต./URL

* กรณีที่ไมมีวันที่เผยแพรปรากฏ ใหใส (ม.ป.ป.) หรือ (n.d.) 

* กรณีที่มีปรากฏเฉพาะ พ.ศ. หรือ ค.ศ. ใหใสแค (ป) เทานั้น 

* กรณีชื่อผูเขียนและชื่อเว็บไซตเปนช่ือเดียวกัน ใหตัดชื่อเว็บไซตออก 
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ตัวอยาง 

 อนันต ลือประดิษฐ. (2559, 10 มีนาคม). ดนตรีเชื่อมมิตรภาพไทย-กัมพูชา.  
กรงุเทพธุรกจิ. https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/690141

 Cross, A. (2016, January 6). Will Streaming Kill Downloading in  2017. 
A journal of musical thing. http://ajournalofmusicalthings.com/
will-streaming-kill-downloading-2017

วิธีการจัดเรียงรายการอางอิง

1. การเรียงตามลําดับอักษร

ภาษาไทย ใชหลักการเดียวกับการเรียงคําในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานา
โดยเรียงตามรูปพยัญชนะ ก-ฮ สวนคําที่ขึ้นตนดวยพยัญชนะเดียวกันให
เรียงตามรูปสระ ดังนี้  
อะ อัว อัวะ อา อ า อิ อี อึ อื อุ อู เอะ เอ เอาะ เอา เอิน เอีย เอียะ 
เอือ เอือะ แอ แอะ โอ โอะ ใอ ไอ

ภาษาอังกฤษ ใชหลักการเดียวกับการเรียงคําใน Dictionary โดยเรียง A-Z 

ตัวอยาง Singh, Y., มากอน Singh Siddhu, N. 
Villafuerte, S. A., มากอน Villa-Lobos, J.

2. การเรียงลําดับงานหลายงานที่มีชื่อผูแตงคนแรกเปนชื่อคนเดียวกัน 

2.1 ถาชื่อผูแตงทุกคนเหมือนกัน ใหจัดเรียงตาม ปที่พิมพ 

 ตัวอยาง  เพ็ญพรรณ เจริญพร. (2548).  
  เพ็ญพรรณ เจริญพร. (2550).  

  Cabading, J. R., & Wright, K. (2000).  

  Cabading, J. R., & Wright, K. (2001).  
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2.2 ถาชื่อผูแตงที่แตกตางกัน ใหจัดเรียงตาม งานที่มีชื่อผูแตงคนเดียว มากอนงานที่มีชื่อ
ผูแตงคนอื่นรวม  ตัวอยาง  ถิรนันทอนวัชศิริวงศ. (2550). 
  ถิรนันทอนวัชศิริวงศและ พิรุณ อนวัชศิริวงศ. (2552).  
  Alleyne, R. L. (2001). 
  Alleyne, R. L., & Evans, A. J. (1999).  

2.3 ถาชื่อผูแตงคนแรกเปนคนเดียวกันและชื่อผูแตงคนที่สอง หรือคนที่สามตางกันใหจัด

เรียงตาม ลําดับอักษรตัวแรกของชื่อสกุลของผูแตงคนที่สอง และคนที่สามตามลําดับ 

 ตัวอยาง  จักร ติงศภัทย, จุฑา เทียนไทย, และ คํานวณ บัญชา. (2549).  
  จักร ติงศภัทย, จุฑา เทียนไทย, และ พิบูล ทีรขันธ. (2551).  
 Boockvar, K. S., & Burack, O. R. (2007). 
 Boockvar, K. S., Carlson LaCorte, H., Giambanco, V., Friedman,  
  ///////B., & Siu, A. (2006).  

2.4 ถาชื่อผูแตง คนแรกมีชื่อ สกุล เหมือนกัน ใหจัดเรียงตาม ลําดับอักษรยอชื่อตนและชื่อ
กลางของ ชื่อผูแตงคนแรก 

 ตัวอยาง  Mathur, A. L., & Wallston, J. (1999).  

  Mathur, S. E., & Ahlers, R. J. (1998). 

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








