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บทบรรณาธิการ

คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีความมุงมั่นใน

การจะผลติวารสารทางวชิาการ “ฟาเหนอื” ซึง่เปนวารสารทีมุ่งเนนเผยแพร
ผลงานวิชาการในรูปแบบบทความวิจยั บทความวิชาการ และบทวิจารณหนงัสือ 

สาขาวิชาภาษาและภาษาศาสตรวัฒนธรรมและประเพณี คติชน วรรณคดีและ

วรรณกรรม ศิลปะ ดนตรี การแสดง และสาขาวิชาสังคมศาสตร สังคมวิทยา 

มานุษยวิทยาการพัฒนาสังคม และชาติพันธุศึกษาใหปรากฏและเปนที่ยอมรับ

จากวงวิชาการระดับชาติ 

“ฟาเหนือ” ฉบับนีไ้ดรบัเกียรติจากนักวชิาการท่ีไดสงบทความมาตีพมิพ

จำนวน 7 เรือ่ง โดยเร่ืองแรกเปนบทความเร่ืองภมูนิามชือ่โรงเรยีนประถมศกึษา

ในสงักดัสพป. เขต 2 จงัหวดัสงขลาของจรญิญา ทารกิานนท และคณะ ไดสนใจ
นำเสนอทีม่าของภาษาทีใ่ชในการตัง้ชือ่ตลอดจนอทิธพิลทีม่ผีลตอการตัง้ชือ่ เปล่ียน

ชือ่และภาพสะทอนทางสงัคมในยคุอดตีถงึปจจบุนัของชือ่โรงเรยีนประถมศึกษา

ในสังกัดสพป. เขต 2 จงัหวัดสงขลาตอมาเปนบทความเร่ืองการใชถอยคำส่ืออารมณ
ของบทเพลงทองคำในรายการ The Golden Song เวทีเพลงเพราะของ
จันทิมา นวลเพ็ชรและคณะ ไดนำเสนอแงมุมในการวิเคราะหเนื้อหาและ

การใชถอยคำสื่ออารมณของบทเพลงในรายการ The Golden Song 

เวทีเพลงเพราะ Season 2 จากรอบการแบงกลุมรอบรองชนะเลิศและรอบ
ชิงชนะเลิศ ไปติดตามกันวาเนื้อหาบทเพลงส่ืออารมณประเภทใดมากท่ีสุด 
เชนเดียวกับบทความเรื่อง ประณามบทในคำฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชาง : การ

ศึกษารูปแบบดานการประพันธและเนื้อหา ของณัฐพล ใจเอี่ยม ที่แมจะเปน

เพียงการศึกษารูปแบบดานการประพันธไดแกฉันทลักษณและภาษาและศึกษา
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รปูแบบดานเนือ้หาแตในขณะเดยีวกนัเรากส็ามารถรบัรูถงึวถิชีวีติความเชือ่เกีย่วกบั
สิ่งศักดิ์สิทธ์ิหรือบุคคลท่ีเคารพของประณามบทในคำฉันทดุษฎีสังเวยกลอม

ชางทั้งสิ้น 24 บท ไดเปนอยางดี

ตอดวยบทความดานการพัฒนาทักษะภาษาจีนเร่ืองปจจัยที่สงผลตอ

การใชภาษาจีนกลางตามทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษา

หลกัสูตรศลิปศาสตรบณัฑติสาขาภาษาจนีมหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย ของ

ดนุพงศ ชีวินวิไลพร และคณะไดนำเสนอปจจัยที่สงผลตอการใชภาษาจีนกลาง

ตามทกัษะการเรยีนรูในศตวรรษที ่21 และเพือ่ศกึษาระดบัการใชภาษาจนีกลาง

ตามทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ทั้งนี้ผลการศึกษาสามารถสะทอนความ

ความนิยมการเรียนภาษาจีนของเด็กไทยในฐานะภาษาตางประเทศไดอีกดวย 

สวนบทความวิจัยอีกเรื่องคือ วิเคราะหกระบวนการเรียนรูภาษาไทยของเด็ก

หัวเมือง ในแบบเรียนเร็ว เลม 1 ของธัช มั่นตอการ ไดศึกษาวิเคราะหกระบวน

การเรียนรูภาษาไทยของเด็กหัวเมือง ในแบบเรียนเร็ว เลม 1 ผูเขียนประยุกตใช

แนวคิดของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพซึ่งมีพระประสงคใหเด็กหัวเมือง
อานหนังสอืออกเขียนหนังสอืได นบัเปนบทความท่ีเปดโลกในอดีตใหคนยคุปจจบุนั

ไดทราบถึงกระบวนการเรียนรูภาษาไทยของเด็กหัวเมืองไดเปนยางดี 
ปดทายดวยบทความภาษาอังกฤษและบทความภาษาจีนเริ่มจากเรื่อง

Perceptionsand Language Learning Strategies of Chinese Students:

A Case Study of Chiang Rai Rajabhat University (การรับรูและ
กลวธิกีารเรยีนภาษาของนกัศกึษาจนี: กรณศีกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย)
ของณัฏฐพล สันธิ และคณะ โดยมุงเนนศึกษาการรับรูและกลวิธีการเรียน

ภาษาของนักศึกษาจีนท่ีมาศึกษาตอณมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งเปน

อกีหนึง่บทความทีส่ะทอนถึงความนยิมของชาวจนีทีม่าศกึษาตอณมหาวทิยาลยั

ราชภฏัเชยีงรายในยคุปจจบุนัแมจะอยูในสถานการณการปองกนัการตดิเชือ้การ
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แพรระบาดของไวรัสโคโรนากต็าม และบทความสุดทายไดแก เร่ือง The Market
Perception of Tourism Destination for Chinese Promotion in Chiang Rai,

Thailand (基于中国市场推广的泰国清莱旅游目的地感知研究)(基于中国市场推广的泰国清莱旅游目的地感知研究)

ของ YUAN MIN และคณะ ไดสำรวจภาพสะทอนความตองการของนกัทองเทีย่ว

ชาวจีนที่มีตอจังหวัดเชียงราย ตลอดจนขอเสนอแนะตางๆ หลังจากการไดทองเที่ยว

จงัหวัดเชียงรายแลว ผลการศึกษาคร้ังนีน้บัเปนประโยชนตอแวดวงการทองเท่ียว 

หรือหนวยงานที่เกี่ยวของของจังหวัดเชียงรายเปนอยางยิ่ง

นอกเหนอืจากบทความทีเ่ตม็ไปดวยคณุคาทางวชิาการทัง้ 7 เรือ่งขางตน

แลวหนาปกวารสารฉบบันีเ้ปนภาพวาดช่ือ “การผลบิานของความสขุ” ซึง่ไดรบั

เกียรติจากศิลปนคุณวิสิทธิ์บุญเรืองศิษยเกาโปรแกรมวิชาเอกศิลปกรรมสาขา

ออกแบบประยุกตศิลปป 2546 ปจจุบันรับราชการครูและเปนศิลปนอิสระโดย

ไดรบัการสนับสนุนจากผูสะสมผลงาน คอืคณุประธาน ปนแกวขอขอบพระคณุยิง่

กองบรรณาธกิารหวงัวาทานผูอานจะมคีวามสขุอิม่เอมทีไ่ดอานบทความ
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ที่เกี่ยวของ พบวา ที่มาของภาษาที่ใชในการตั้งช่ือโรงเรียนมีทั้งหมด 7 ภาษา ไดแก  
ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาไทยถ่ินใต ภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต ภาษาบาลี -สันสกฤต 
ภาษาเขมร และภาษามลายู โดยในการต้ังช่ือโรงเรียนมีอิทธิพลมาจากลักษณะ 

ภูมิประเทศ ช่ือสัตว ช่ือพืช ช่ือสถานที่สําคัญ ช่ือบุคคล การประกอบอาชีพ และ
ประวัติศาสตร นอกจากนี้ยังมีปจจัยที่ทําใหโรงเรียนมีการเปลี่ยนช่ือ คือ ดานสถานะ
ของโรงเรียน ดานสถานที่ ดานการไดรับการสนับสนุนหรือปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน 
ดานความหมาย และดานสภาพกาล และประเด็นภาพสะทอนท่ีมาจากช่ือโรงเรียน 
ไดแก ความเปนมาของชุมชนการตั้งถิ่นฐานของชาวบาน อํานาจของบุคคลและสถานที่
ที่มีผลตอการตั้งช่ือชุมชนและโรงเรียน รวมไปถึงสภาพแวดลอม พืช สัตว  และระบบ
การทํามาหากินเลี้ยงชีพของชาวบานดวย 

 

คําสําคัญ:  ภูมินาม  โรงเรียนประถมศึกษา  อิทธิพลการตั้งช่ือ  อิทธิพลการเปลี่ยนช่ือ   
  ภาพสะทอนสังคม 

Abstract 

The purposes of this study were: 1) to study the origin of the naming 

language 2) to study the influence on naming and changing name 3) to 

study social reflection through naming; of the schools in Songkhla Primary 

Educational Service Area Office 2, 127 schools. The researcher used the 

qualitative research by collecting the school history data from the 

Songkhla Primary Educational Service Area Office 2 and related research 

papers. It was found that the origin of the language used in the naming in 

total of 7 languages, namely Thai, Southern Thai, Pali, Sanskrit, Pali, 

Sanskrit, Khmer and Malay. The naming of the school was influenced by 



3 

วารสารฟาเหนือ ปที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

geography, animal name, plant name, landmark name, person name, 

occupation and history. In addition, factors contributing to the school 

name change were the status of the school, the location, the support or 

improvement of the school, meaning and circumstances. The issues of 

reflection that come from the name of the school include the history of 

the community, villager settlement and power of people and places 

influenced the naming communities and schools, including the 

environment, plants, animals and the livelihood system of the villagers. 

 

Keywords:  Topography  Primary School  Influence of Naming  

 Influence of Name Change  Social Reflection 

 

บทนํา 
ภูมินามช่ือโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด สพป . เขต 2 จังหวัดสงขลา 

ครอบคลุมพื้นท่ี 5 อําเภอ ไดแก อําเภอรัตภูมิ อําเภอหาดใหญ อําเภอควนเนียง อําเภอ
บางกล่ํา และอําเภอคลองหอยโขงรวมทั้งสิ้น 127 โรงเรียน ภูมินาม คือ คําเรียกช่ือ
สถานท่ีตาง ๆ ที่มีอิทธิพลมาจากองคประกอบท่ีเกี่ยวของหลายประการ จนเปนคํา
เรียกช่ือในทองถิ่น แตละทองถิ่น เชน ช่ืออําเภอ ช่ือตําบล ช่ือหมูบาน แมน้ํา วัด หรือ
แมกระท่ังโรงเรียน การต้ังช่ือหรือนามของสถานที่แตละแหงนั้น มีสาเหตุหรือความ
เปนมาที่ตางกันทางกายภาพ เชน ประวัติศาสตร ลักษณะทางภูมิประเทศ บุคคลสําคัญ 
ช่ือพืช รวมไปถึง อาชีพ ความเช่ือ วัฒนธรรม ประเพณี กําหนดเปนช่ือเรียกสถานท่ีขึ้น 
ดังที่ ขวัญชนก นัยจรัญ (2560) กลาวถึง ภูมินามในงานวิจัยการศึกษาคุณคาของภูมินาม
ในตําบลเมืองบางขลัง อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัยไววา “ภูมินาม หมายถึง 
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คําเรียกช่ือบานช่ือเมือง และองคประกอบทางกายภาพอื่น ๆ จนกลายเปนคําเรียกขาน
ในทองถิ่นแตละทองถิ่น เชน ช่ืออําเภอ ช่ือตําบล ช่ือหมูบานหรือแมน้ํา การตั้งนามของ
สถานท่ีแตละแหงนั้น ภูมินามมีสาเหตุหรือความเปนมาท่ีตางกัน เชน ประวัติศาสตร 
ความเช่ือ ช่ือบุคคลสําคัญ ช่ือพืช หรือลักษณะทางภูมิประเทศท่ีคนในทองถิ่นนั้น
กําหนดข้ึนเพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกัน” สอดคลองกับไพฑูรย ปยะปกรณ (2537)  
ที่กลาวถึงภูมินามวา “ภูมินามหรือนามท่ีเรียกสถานท่ีที่ปรากฏอยูบนพื้นที่โดยท่ัวไปนั้น
เปนการตั้ง และกําหนดใหมีความแตกตางเบื้องตนทางพื้นที่อยางหนึ่งของมนุษย เพื่อให
สามารถเรียกบงบอกสถานท่ีตาง ๆ ไดจําเพาะเจาะจง” ดังนั้นจึงกลาวไดวา การศึกษา
เรื่องภูมินามในสถานที่ตาง ๆ จะศึกษาโดยมุงเนนประวัติความเปนมา เพื่อใหเห็น
ความสําคัญของช่ือเรียกสถานท่ีแตละแหง หรือมุงเนนใหประชาชนในทองถ่ินเห็น
คุณคาของถิ่นฐานท่ีอยูอาศัย ขนบธรรมเนียม วิถีชีวิต สภาพแวดลอม ฯลฯ ของทองถ่ิน
ของตน 

โรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด สพป. เขต 2 จังหวัดสงขลา คือ โรงเรียนที่อยูใน
พื้นท่ี 5 อําเภอของจังหวัดสงขลา ไดแก อําเภอหาดใหญ อําเภอรัตภูมิ อําเภอควนเนียง  
อําเภอบางกลํ่า และอําเภอคลองหอยโขง โรงเรียนเหลาน้ีลวนมีความเกี่ยวของกับเรื่อง 
ภูมินาม กลาวคือ ช่ือของโรงเรียนมีความเปนมาท้ังในดานการรับอิทธิพลทางภาษา 
องคประกอบทางกายภาพ รวมไปถึงเปนภาพสะทอนใหเห็นสภาพสังคมความเปนอยู  
ที่แตกตางกันไปในแตละทองถิ่น 

ผูวิจัยจึงมีความสนใจเลือกศึกษาภูมินามช่ือโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด 
สพป. เขต 2 จังหวัดสงขลา เพื่อใหเห็นถึงที่มาของภาษาท่ีใชในการต้ังช่ือของโรงเรียน 
วาไดรับอิทธิพลจากภาษาใดบาง ซึ่งภาษาท่ีปรากฏนั้นจะแสดงใหเห็นวาชุมชนดังกลาว
มีปฏิสัมพันธกับทองถิ่นอื่นอยางไร และผูวิจัยมุงท่ีจะศึกษาประเด็นขององคประกอบ 
รวมไปถึงอิทธิพลตาง ๆ ท่ีมีผลตอการต้ังช่ือและการเปลี่ยนช่ือโรงเรียน นอกจากนี้ยังมี
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การศึกษาภาพสะทอนทางสังคมท่ีสื่อผานการต้ังช่ือโรงเรียนอีกดวย นอกเหนือไปกวา  

ที่กลาวมาขางตน การศึกษาประเด็นตาง ๆ เหลาน้ี จะทําใหเห็นจุดเริ่มตนของโรงเรียน 
และการพัฒนาในดานภูมินามท่ีเกิดขึ้นควบคูไปกับสังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร 
และการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ จากอดีตมาจนถึงปจจุบันของช่ือโรงเรียนประถมศึกษาใน
สังกัด สพป. เขต 2 จังหวัดสงขลาอีกดวย  
 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาที่มาของภาษาท่ีใชในการต้ังช่ือโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด 
สพป. เขต 2 จังหวัดสงขลา 

2. เพื่อศึกษาอิทธิพลท่ีมีผลตอการตั้งและเปลี่ยนช่ือโรงเรียนประถมศึกษาใน
สังกัด สพป. เขต 2 จังหวัดสงขลา 

3. เพื่อศึกษาภาพสะทอนทางสังคม ผานการต้ังช่ือโรงเรียนประถมศึกษาใน
สังกดั สพป. เขต 2 จังหวัดสงขลา 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

จากการศึกษาคนควาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการศึกษาภูมินาม  

จะเห็นไดวามีความเช่ือมโยงสัมพันธกันระหวางแนวคิดอรรถศาสตรชาติพันธุ  
(Ethonsemantics) ที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมความเปนอยู รวมถึงภาพสะทอนทาง
สังคมท่ีสื่อผานการต้ังช่ือเรียกสถานท่ีตาง ๆ โดยแนวคิดอรรถศาสตรชาติพันธุ  
(Ethonsemantics) เปนการศึกษาลักษณะโครงสรางทางความหมายของภูมินาม  
เพื่อนํามาวิเคราะหถึงระบบความคิด คานิยม ทัศนคติ ของกลุมชนใดกลุมชนหนึ่ง 
โดยเช่ือวาภาษาเปนสิ่งที่สะทอนใหเห็นถึงความรูสึกนึกคิดและการมองโลกของกลุมชนนั้น ๆ 
ทั้งนี้การใชภาษาในการตั้งช่ือ คําศัพทที่นํามาใชก็ยอมเปนตัวบงบอกถึงความรู ความคิด 
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วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของผูคนในสังคมน้ัน ๆ ดังน้ันจึงสอดคลองกับแนวคิดภูมินาม 

กับวัฒนธรรม ที่วาดวยความสัมพันธระหวางภูมินามกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรม
ของสังคมน้ัน ๆ ดังที่ ไพฑูรย ปยะปกรณ (2557) กลาววา การตั้งช่ือภูมินามในแตละ
ทองถิ่นสวนใหญกําหนดโดยบุคคลทองถิ่น มีความหมายมาจากประสบการณ ระบบ
ความนึก คิดที่สัมพันธกับสภาพแวดลอมทางธรรมชาติหรือวัฒนธรรม  และ
ประวัติศาสตรของทองถิ่น ซึ่งภูมินามจะมีความแตกตางกันออกไปตามลักษณะของ
สถานท่ีตาง ๆ ขึ้นอยูกับบริบทวัฒนธรรม ภาษาทองถิ่น ประวัติศาสตรทองถิ่น และ
สภาพแวดลอมทางธรรมชาติที่แตกตางกันของแตละทองถิ่นเรื่องของการต้ังช่ือภูมินาม
จึงเปนปรากฏการณอยางหน่ึงท่ีแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของภาษาความหมาย 
ความเช่ือ และวัฒนธรรมของแตละสังคม ประเด็นสุดทายคือแนวคิดภูมินามกับภาพ
สะทอน เปนแนวคิดในการศึกษาสิ่งแวดลอมทางสังคมวัฒนธรรมท่ีมีความสัมพันธกัน
ระหวางคติชาวบานโดยผานการต้ังช่ือ ทั้งน้ีการต้ังช่ือเปรียบเสมือนกระจกสะทอนให
เห็นถึงสภาพสังคมในดานตาง ๆ เชน ดานวิถีชีวิต ความเปนอยู คานิยม ความเช่ือ 
รวมถึงลักษณะทางกายภาพของชุมชมหรือสังคมน้ัน ๆ  เชนเดียวกับวรรณกรรมท่ีผูเขยีน
มักจะสะทอนภาพของสังคมลักษณะตาง ๆ ในแตละยุคแตละสมัย  

จากการสํารวจงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวา มีผูศึกษาเก่ียวกับภูมินามของสถานที่
ตาง ๆ ไวหลายรูปแบบที่นาสนใจ ซึ่งลวนแตสะทอนใหเห็นผลการศึกษาท่ีสอดคลองกับ
ทฤษฎีขางตน ดังผลงานวิจัยของ ศันสนีย สายต๊ิบ และคณะ (2559) ศึกษาภูมินาม
ทองถิ่น ที่มา ความหมาย  และอัตลักษณของช่ือหมูบานในอําเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม พบวา การศึกษาท่ีมาของช่ือหมูบานมีความสัมพันธกับความเปนชุมชน
ทองถ่ินทั้งดานภูมิศาสตรทางกายภาพ สิ่งแวดลอมภายในชุมชน ความเปนมาของชุมชน 
บริบทเหลานี้ คือสวนสําคัญของระบบการตั้งช่ือหมูบาน สามารถจําแนกการต้ังช่ือ
หมูบานตามหมวดหมูได 4 หมวดหมู คือ การตั้งช่ือตามพันธุไม การตั้งช่ือตามภูมิศาสตร 
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การต้ังช่ือตามสิ่งกอสรางและสถานท่ี และการตั้งช่ือตามพันธุสัตว  เชนเดียวกับ 

รัตนดรุณ มณีเนตร และคณะ (2559) ศึกษาวัฒนธรรมภาษาในการตั้งช่ือบานนามเมือง
ของกลุมชาติพันธุไทยเขมรและไทยกูย ในตําบลดองกําเม็ด อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ 
กลาววาการศึกษาวัฒนธรรมภาษาในการตั้งช่ือบานนามเมืองของกลุมชาติพันธุไทย
เขมรและไทยกูยในตําบลดองกําเม็ด อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งปรากฏวาช่ือ
บานนามเมืองมีความเปนมา 3 ลักษณะ ความหมาย 6 ลักษณะ มีการเปลี่ยนแปลง 3 
ลักษณะ และมีความสัมพันธกับวัฒนธรรม 4 ลักษณะ ดานความเปนมาของช่ือบาน
นามเมือง ซึ่งพบ 3 ลักษณะ คือ มีความเปนมาเกี่ยวของกับภูมินิเวศประวัติศาสตรและ
สิ่งอื่น ซึ่งสวนใหญมีความเปนมาเกี่ยวของกับภูมินิเวศที่เปนช่ือพืชในพื้นท่ีซึ่งต้ังช่ือตาม
ภาษาไทยเขมรและภาษาไทยกูย เชน ปนรัว (ตะครอ) อารัม (กันเกรา)  ฯลฯ 

ดานความหมายและการเปลี่ยนแปลงของช่ือบานนามเมือง พบ 6 ลักษณะ ไดแก  
ช่ือบานนามเมืองท่ีมีความหมายเกี่ยวของกับสภาพแวดลอม ช่ือบุคคลหรืออาการ  

ของคน แหลงน้ํา อาชีพ ทิศทาง และสิ่งกอสราง สอดคลองกับงานวิจัยของ จักรกฤษณ 
อูตุม (2559) ศึกษาเร่ือง “ภูมินามวัดในจังหวัดอุตรดิตถ” เพื่อศึกษาโครงสรางคําทาง
ภาษาศาสตรและเพื่อศึกษาลักษณะการจําแนกนามท่ัวไปของช่ือวัดตามกลุม
ความหมาย ประกอบกับการรวบรวมประวัติความเปนมาของภูมินามวัดในจังหวัด
อุตรดิตถที่สะทอนใหเห็นถึงความนิยมของการใชคําในการต้ังช่ือวัดและสะทอนใหเห็น
ถึงลักษณะการต้ังช่ือวัดตามกลุมความหมายในจังหวัดอุตรดิตถวาเปนอยางไร  

อีกประการหนึ่งเปนการเก็บรวบรวมประวัติความเปนมาของวัดในจังหวัดอุตรดิตถ
ทั้งหมดที่ยังไมมีผูรวบรวมไวเปนลายลักษณอักษรไวใหผูที่สนใจไดทราบถึงประวัติ และ
ที่มาของการตั้งช่ือวัดในจังหวัดอุตรดิตถ นอกจากท่ีกลาวมาขางตนแลวยังมีงานวิจัยอีก
จํานวนมากท่ีศึกษาเก่ียวกับช่ือหรือภูมินามของสถานท่ีเพื่อวิเคราะหใหเห็นถึงภูมิหลัง
ที่มาทั้งดานภาษา สังคม วัฒนธรรมของแตละทองถิ่น ดังนั้นช่ือเรียกจึงเปรียบเสมือน
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รองรอยทางประวัติศาสตรที่แสดงใหเห็นอัตลักษณของแตละทองถ่ินจากอดีตจนถึง
ปจจุบัน 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยใชวิธีการการดําเนินวิจัยเชิงคุณภาพ โดยรวบรวมขอมูล
จากเอกสารเปนหลัก ซึ่งมีขอบเขตของขอมูล ไดแก ขอมูลจากเว็บไซตสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 (2556) เอกสารการศึกษาประวัติช่ือหมูบาน
ในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา (อุษณีย ทองลิมป, 2537) และเอกสารศึกษาตํานาน
ช่ือบานในอําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา (สภาวัฒนธรรมอําเภอควนเนียง, 2555) ทั้งนี้
ผูวิจัยวางขอบเขตการศึกษาดานพ้ืนท่ีครอบคลุม 5 อําเภอของจังหวัดสงขลา ไดแก 
อําเภอรัตภูมิ อําเภอหาดใหญ อําเภอควนเนียง อําเภอบางกล่ํา อําเภอคลองหอยโขง 
รวมท้ังสิ้น 127 โรงเรียน และมีขอบเขตดานเน้ือหา คือที่มาของภาษาท้ังหมด 5 

ลักษณะ ดังตารางตอไปนี้ 
 

ตาราง 1  แสดงขอบเขตเน้ือหาดานท่ีมาของภาษา 
ท่ีมาของภาษา ภาษาไทย

มาตรฐาน 

ภาษาไทย
ถิ่นใต 

ภาษาบาลี ภาษา
สันสกฤต 

ภาษาบาลี-
สันสกฤต 

ภาษา
เขมร 

ภาษา
มลายู 

ชื่อโรงเรียนท่ีมาจาก 1 ภาษา        

ชื่อโรงเรียนท่ีมาจาก 2 ภาษา 

       

       

       

       

       

       

ชื่อโรงเรียนท่ีมาจาก 3 ภาษา 
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ท่ีมาของภาษา ภาษาไทย
มาตรฐาน 

ภาษาไทย
ถิ่นใต 

ภาษาบาลี ภาษา
สันสกฤต 

ภาษาบาลี-
สันสกฤต 

ภาษา
เขมร 

ภาษา
มลายู 

       

       

ชื่อโรงเรียนท่ีมาจาก 4 ภาษา        

       

ชื่อโรงเรียนท่ีมาจาก 5 ภาษา        

 
นอกจากน้ีผูศึกษามีขอบเขตดานระยะเวลาในการศึกษาต้ังแตเดือน สิงหาคม – 

กันยายน พ.ศ. 2563 โดยมีวิธีการศึกษาดังตอไปนี้  
1. ผูวิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการศึกษาภูมินามของสถานที่ตาง ๆ  

จากหนังสือ งานวิจัย วิทยานิพนธและเอกสาร เพื่อใชเปนแนวทางในการวิจัย  

2. ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลช่ือโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด สพป. เขต 2 

จังหวัดสงขลา จากเว็บไซตระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษากลุมสารสนเทศ สนผ.
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน www.data.boppobec.info/emis/school.  

3. ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลตามจุดประสงคของการวิจัยมีดังนี้ 
3.1 จําแนกขอมูลของโรงเรียน ออกเปนประเด็นตาง ๆ ไดแก ช่ือโรงเรียน 

ที่ตั้ง และประวัติโรงเรียน 

3.2 วิเคราะหขอมูลภาษาที่ใชในการต้ังช่ือโดยยึดขอมูลจากพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 แลวแสดงผลออกมาเปนจํานวนรอยละของขอมูล
แตละประเภท 

3.3 วิเคราะหอิทธิพลที่ใชในการตั้งช่ือโรงเรียนโดยศึกษาขอมูลจากเอกสาร
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของแลวแสดงผลออกมาเปนจํานวนรอยละของขอมูลแตละประเภท 
รวมถึงพรรณนาผลท่ีไดเพื่อใหเห็นภาพรวมของขอมูลมากยิ่งข้ึน 

3.4 วิเคราะหภาพสะทอนที่ปรากฏผานการต้ังช่ือโรงเรียนโดยใชขอมูล
อิทธิพลของการตั้งช่ือโรงเรียนมาเปนขอมูลประกอบการวิเคราะห 

4. สรุปและอภิปรายผล 
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ผลการวิจัย 

การศึกษาภูมินามช่ือโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด สพป. เขต 2 จังหวัดสงขลา 
ผูวิจัยไดศึกษา 3 ประเด็น ไดแก ที่มาของภาษาท่ีใชในการตั้งช่ือโรงเรียน อิทธิพลที่มีผล
ตอการต้ังและเปลี่ยนช่ือโรงเรียน ภาพสะทอนทางสังคมผานการ ต้ังช่ือโรงเรียน 

มีรายละเอียดดังนี้  
1. ที่มาของภาษาที่ใชในการต้ังชื่อโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด สพป. เขต 2 

จังหวัดสงขลา  
ที่มาของภาษา คือ คํา ๆ หนึ่งซึ่งเกิดจากภาษาตั้งแตหนึ่งภาษาขึ้นไปมารวมกัน

เปนคําที่ใชเรียกสิ่งตาง ๆ โดยในที่นี้ ผูศึกษาไดศึกษาท่ีมาของภาษาท่ีใชในการตั้งช่ือ
โรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด สพป. เขต 2 จังหวัดสงขลา จากการศึกษา พบวา มีที่มา
ของภาษาท่ีใชในการตั้งช่ือโรงเรียนทั้งหมด 5 ลักษณะ ไดแก    

1.1 ช่ือโรงเรียนที่มาจาก 1 ภาษา จากการศึกษาพบวามีช่ือโรงเรียนที่มา
จาก 1 ภาษาท้ังหมด 66 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 51.18 จากช่ือโรงเรียนทั้งหมด  
ซึ่งปรากฏเปนภาษาไทยมาตรฐานเพียงภาษาเดียว ตัวอยางเชน ช่ือโรงเรียนดังตอไปนี้ 
โรงเรียนบานชายคลอง โรงเรียนปลายละหาน โรงเรียนบานทุงคมบาง เปนตน 

1.2 ช่ือโรงเรียนที่มาจาก 2 ภาษา จากการศึกษาพบวามีช่ือโรงเรียนที่มา
จาก 2 ภาษา พบทั้งหมด 6 ลักษณะไดแก ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถ่ินใต , 
ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาบาลี , ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาบาลี-สันสกฤต, 
ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาเขมร , ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาสันสกฤต และ
ลักษณะสุดทายคือ ภาษาไทยมาตรฐานและภาษามลายู ซึ่งจะสังเกตไดวาช่ือโรงเรียน 
ที่มีการประสมอยูระหวาง 2 ภาษาน้ัน พบภาษาไทยมาตรฐานประสมอยูกับภาษาอื่น 

ในทุกลักษณะ ซึ่งสามารถอธิบายไดดังตัวอยางตอไปนี ้
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1.2.1 ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถ่ินใต จากการศึกษาพบวา 
มีช่ือโรงเรียนที่มาจากภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถ่ินใต 26 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 
21.25 จากช่ือโรงเรียนทั้งหมด เชน โรงเรียนบานควนนา โรงเรียนบานคลองกั่ว 
โรงเรียนบานไสทอน ซึ่งสามารถอธิบายไดดังน้ี 

บานควนนา บาน, นา ภาษาไทยมาตรฐาน 

 ควน (เนิน) ภาษาไทยถิ่นใต 
บานคลองกั่ว บาน, คลอง ภาษาไทยมาตรฐาน 

 กั่ว (ตะกั่วตกปลา) ภาษาไทยถิ่นใต 
บานไสทอน บาน ภาษาไทยมาตรฐาน 

 ไส (ปาเสื่อมโทรม) ภาษาไทยถิ่นใต 
 ทอน (ตนกระทอน) ภาษาไทยถิ่นใต 

1.2.2 ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาบาลี จากการศึกษาพบวามีช่ือ
โรงเรียนที่มาจากภาษาไทยมาตรฐานและภาษาบาลี 5 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 3.93 
จากช่ือโรงเรียนทั้งหมด เชน โรงเรียนบานเนินนิมิต โรงเรียนวัดคงคาวดีโรงเรียนวัดเนิน
พิชัย ซึ่งสามารถอธิบายไดดังนี้ 
บานเนินนิมิต บาน, เนิน ภาษาไทยมาตรฐาน 

 นิมิต (ป. นิมมิต) ภาษาบาลี 
วัดคงคาวดี วัด ภาษาไทยมาตรฐาน 

 คงคาวดี (ป. คงคา + ป. วติ) ภาษาบาลี 
วัดเนินพชัิย วัด, เนิน ภาษาไทยมาตรฐาน 

 พิชัย (ป. วิชย) ภาษาบาลี 
1.2.3 ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาบาลี-สันสกฤต จากการศึกษา

พบวามีช่ือโรงเรียนที่มาจากภาษาไทยมาตรฐานและภาษาบาลี-สันสกฤต 5 โรงเรียน 
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คิดเปนรอยละ 3.93 จากช่ือโรงเรียนทั้งหมด เชน โรงเรียนวัดรัตนวราราม โรงเรี ยน
บานหนาวัดโพธ์ิ โรงเรียนบานทาหมอไชย ซึ่งสามารถอธิบายไดดังนี้ 
วัดรัตนวราราม วัด ภาษาไทยมาตรฐาน 

 รัตน (ป. , ส. รตน) ภาษาบาลี-สันสกฤต 

 วราราม (ป. , ส. วร + ป. , ส. 
อาราม ) 

ภาษาบาลี-สันสกฤต 

บานหนาวัดโพธ์ิ บาน, หนา, วัด ภาษาไทยมาตรฐาน 

 โพธิ์ (ป. , ส. โพธิ) ภาษาบาลี-สันสกฤต 

บานทาหมอไชย บาน, ทา, หมอ ภาษาไทยมาตรฐาน 

 ไชย (ป. , ส. เชยย) ภาษาบาลี-สันสกฤต 

1.2.4 ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาเขมร จากการศึกษาพบวามีช่ือ
โรงเรียนที่มาจากภาษาไทยมาตรฐานและภาษาเขมร 5 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 3.93 

จากช่ือโรงเรียนทั้งหมด เชน โรงเรียนชุมชนบานโคกคาย โรงเรียนบานโคกเมา โรงเรียน
บานโคกพะยอม ซึ่งสามารถสังเกตไดวามีภาษาเขมรท่ีปรากฏอยูในช่ือโรงเรียนเปนคํา
เดียวกัน คือ คําวา โคก (ข. โคก ท่ีดิน นูนสูงแตเตี้ยกวาเนิน) ประสมอยูกับคําอ่ืนซึ่งเปน
ภาษาไทยมาตรฐานท้ังหมด ซึ่งสามารถอธิบายไดดังน้ี 

ชุมชนบานโคกคาย ชุมชน,บาน,คาย ภาษาไทยมาตรฐาน 

 โคก ภาษาเขมร 
บานโคกเมา บาน,เมา ภาษาไทยมาตรฐาน 

 โคก ภาษาเขมร 
บานโคกพะยอม บาน, พะยอม ภาษาไทยมาตรฐาน 

 โคก ภาษาเขมร 
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1.2.5) ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาสันสกฤต จากการศึกษาพบวา 

มีช่ือโรงเรียนท่ีมาจากภาษาไทยมาตรฐานและภาษาสันสกฤต 3 โรงเรียน คิดเปนรอย
ละ 2.36 จากช่ือโรงเรียนทั้งหมด ไดแก โรงเรียนบานหวยสมบูรณ โรงเรียนวัดทุงลุง
มิตรภาพที่ 198 โรงเรียนบานคลองนกกระทุง (เรียงราษฎรอุทิศ 2) ซึ่งสามารถอธิบาย
ไดดังนี้ 
บานหวยสมบูรณ บาน,หวย ภาษาไทยมาตรฐาน 

 สมบูรณ (ส.สมบูรณ) ภาษาสันสกฤต 

วัดทุงลุงมิตรภาพท่ี 198 วัด,ทุง,ลุง,ที ่198 ภาษาไทยมาตรฐาน 

 มิตรภาพ (ส.มิตร+ส.ภาว) ภาษาสันสกฤต 

บานคลองนกกระทุง  
(เรียงราษฎรอุทิศ 2) 

บาน, คลอง, นกกระทุง, เรียง, 2 
ราษฎร (ส.ราษฎร)  
อุทิศ (ส.อุทฺทิศฺย) 

ภาษาไทยมาตรฐาน 

ภาษาสันสกฤต 

ภาษาสันสกฤต  

1.2.6 ภาษาไทยมาตรฐานและภาษามลายู จากการศึกษาพบวามีช่ือ
โรงเรียนที่มาจากภาษาไทยมาตรฐานและภาษามลายู 1 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 0.78 
จากช่ือโรงเรียนทั้งหมด ไดแก โรงเรียนวัดจังโหลน ปรากฏคําที่มาจากภาษามลายู 
คือ จังโหลน (ม. Changlun) ประสมอยูกับคําไทยมาตรฐาน คือ วัดนั่นเอง สรุปช่ือ 

โรงเรียนที่มาจาก 2 ภาษาพบวา คิดเปนรอยละ 37.00 ของช่ือโรงเรียนทั้งหมดโดยเปน
ภาษาไทยมาตรฐานประสมกับภาษาไทยถิ่นใต คิดเปนรอยละ 21.25 ภาษาไทย
มาตรฐานประสมกับภาษาบาลี คิดเปนรอยละ 3.93 ภาษาไทยมาตรฐานประสมกับ
ภาษาบาลี-สันสกฤต คิดเปนรอยละ 3.93 ภาษาไทยมาตรฐานประสมกับภาษาเขมร  
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คิดเปนรอยละ 3.93 ภาษาไทยมาตรฐานประสมกับภาษาสนัสกฤต คิดเปนรอยละ 2.36 
และภาษาไทยมาตรฐานประสมกับภาษามลายู คิดเปนรอยละ 0.78 

1.3 ช่ือโรงเรียนที่มาจาก 3 ภาษา จากการศึกษาพบวามีช่ือโรงเรียนที่มา
จาก 3 ภาษา พบทั้งหมด 7 ลักษณะ ไดแก ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาบาลี และภาษา
สันสกฤต, ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาสันสกฤต และภาษาเขมร , ภาษาไทยมาตรฐาน
ภาษาบาลี และภาษาบาลี-สันสกฤต, ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาไทยถ่ินใต และภาษา
สันสกฤต, ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาบาลี-สันสกฤต และภาษาเขมร , ภาษาไทย
มาตรฐาน ภาษาสันสกฤต และภาษาบาลี-สันสกฤต และลักษณะสุดทายคือภาษาไทย
มาตรฐาน ภาษาไทยถ่ินใต และภาษาเขมร ซึ่งจะสังเกตไดวาช่ือโรงเรียนที่มีภาษา
ประสมอยู 3 ภาษานั้นพบภาษาไทยมาตรฐานประสมอยูกับภาษาอ่ืนในทุกลักษณะ
เชนเดียวกับช่ือโรงเรียนที่มาจาก 2 ภาษา ซึ่งสามารถอธิบายไดดังตัวอยางตอไปนี้ 

1.3.1 ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาบาลี และภาษาสันสกฤต จากการศึกษา
พบวามีช่ือโรงเรียนที่มาจากภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาบาลี และภาษาสันสกฤต  
3 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 2.36 จากช่ือโรงเรียนทั้งหมด ไดแก โรงเรียนบานบึงพิชัย 
(ทับทองอุทิศจิตโต) โรงเรียนวัดศีรษะคีรี โรงเรียนทาจีนอุดมศึกษา ซึ่งสามารถอธิบาย
ไดดังนี้ 
บานบึงพิชัย (ทับทองอุทิศจิตโต) บาน,บึง,ทับ,ทอง ภาษาไทยมาตรฐาน 

 พิชัย (ป.วิชย)  ภาษาบาลี 
 จิตโต (ป.จิตฺต) ภาษาบาลี 
 อุทิศ (ส.อุททิศฺย) ภาษาสันสกฤต 
วัดศีรษะครี ี วัด ภาษาไทยมาตรฐาน 
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 คีรี (ป.คีรี) ภาษาบาลี 
 ศีรษะ (ส.ศีรษะ) ภาษาสันสกฤต 
ทาจีนอุดมศึกษา ทา, จีน ภาษาไทยมาตรฐาน 

 อุดม (ป.อุตฺตม) ภาษาบาลี 
 ศึกษา (ส.ศิกฺษา) ภาษาสันสกฤต 

1.3.2 ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาสันสกฤต และภาษาเขมร จากการศึกษา
พบวามีช่ือโรงเรียนท่ีมาจากภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาสันสกฤต และภาษาเขมร  
2 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 1.57 จากช่ือโรงเรียนทั้งหมด ไดแก โรงเรียนบาน
กําแพงเพชร โรงเรียนวัดเจริญราษฎร ซึ่งสามารถอธิบายไดดังนี้ 
บานกําแพงเพชร บาน ภาษาไทยมาตรฐาน 

 เพชร (ส.เวชฺร) ภาษาสันสกฤต 

 กําแพง (ข.กํแพง) ภาษาเขมร 
วัดเจริญราษฎร วัด ภาษาไทยมาตรฐาน 

 ราษฎร (ส.ราษฎร) ภาษาสันสกฤต 

 เจริญ (ข.เจฺรีน) ภาษาเขมร 
1.3.3 ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาบาลี และภาษาบาลี-สันสกฤต จากการศึกษา

พบวามีช่ือโรงเรียนที่มาจากภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาบาลี และภาษาบาลี-สันสกฤต 

2 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 1.57 จากช่ือโรงเรียนท้ังหมด ไดแก โรงเรียนบานคลองตอ 
(ทวีรัตนอุปถัมภ) โรงเรียนนิคมสรางตนเองรัตภูมิ ซึ่งสามารถอธิบายไดดังนี้ 
บานคลองตอ (ทวีรัตนอุปถัมภ) คลอง, ตอ ภาษาไทยมาตรฐาน 

 อุปถัมภ(ป.อุปตฺถมฺร) ภาษาบาลี 
 ทวี (ป.,ส.ทวิ) ภาษาบาลี-สันสกฤต 
 รัตน (ป.,ส. รตฺน) ภาษาบาลี-สันสกฤต 
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นิคมสรางตนเองรัตภูมิ สราง, ตนเอง ภาษาไทยมาตรฐาน 

 นิคม (ป.นิคม) ภาษาบาลี 
 รัตภูมิ (ป.,ส. รตฺต +ภูมิ) ภาษาบาลี-สันสกฤต 

1.3.4 ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาไทยถ่ินใต และภาษาบาลี -สันสกฤต
จากการศึกษาพบวามีช่ือโรงเรียนที่มาจากภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาไทยถ่ินใต และ
ภาษาบาลี-สันสกฤต 2 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 1.57 จากช่ือโรงเรียนทั้งหมด ไดแก 
โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11 โรงเรียนทุงปรือพิทยาคม ซึ่งสามารถอธิบายไดดังนี้ 
วัดควนลังมิตรภาพที่ 11 วัด,ที่,ลัง ภาษาไทยมาตรฐาน 

 ควน (เนิน) ภาษาไทยถ่ินใต 
 มิตรภาพ (ส.มิตฺร+ ป., ส. 

ภาว) 
ภาษาบาลี-สันสกฤต 

ทุงปรือพิทยาคม ทุง ภาษาไทยมาตรฐาน 

 ปรือ (พืชสกุลหญา) ภาษาไทยถ่ินใต 
 พิทยาคม (ส .วิทฺยา+ ป .

อาคม) 
ภาษาบาลี-สันสกฤต 

1.3.5 ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาบาลี-สันสกฤต และภาษาเขมร จากการศึกษา
พบวามีช่ือโรงเรียนที่มาจากภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาบาลี-สันสกฤต และภาษาเขมร 

1 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 0.78 จากช่ือโรงเรียนท้ังหมด ไดแก โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ 
ซึ่งสามารถอธิบายไดดังนี้ 

 



17 

วารสารฟาเหนือ ปที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วัดโคกสมานคุณ วัด ภาษาไทยมาตรฐาน 

 สมาน (ป.,ส. สหฺมาน) ภาษาบาลี-สันสกฤต 

 คุณ (ป.,ส. คุณ) ภาษาบาลี-สันสกฤต 
 โคก (ข. โคก) ภาษาเขมร 

1.3.6 ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาสันสกฤต และภาษาบาลี-สันสกฤต
จากการศึกษาพบวามีช่ือโรงเรียนที่มาจากภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาสันสกฤต และ
ภาษาบาลี-สันสกฤต 1 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 0.78 จากช่ือโรงเรียนทั้งหมด ไดแก
โรงเรียนสํานักสงฆศรีวิชัย ซึ่งสามารถอธิบายไดดังนี้ 
สํานักสงฆศรีวิชัย สํานัก ภาษาไทยมาตรฐาน 

 ศรี (ส.ศฺรี) ภาษาสันสกฤต 

 สงฆ (ป.สงฺฆ, ส.สํฆ) ภาษาบาลี-สันสกฤต 
 วิชัย (ป.,ส. วิชย) ภาษาบาลี-สันสกฤต 

1.3.7 ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาไทยถิ่นใต และภาษาเขมร จากการศึกษา
พบวามีช่ือโรงเรียนที่มาจากภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาไทยถ่ินใต และภาษาเขมร 
1 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 0.78 จากช่ือโรงเรียนทั้งหมด ไดแก โรงเรียนวัดโคกเหรียง 
ซึ่งสามารถอธิบายไดดังนี้ 

 

วัดโคกเหรียง วัด ภาษาไทยมาตรฐาน 

 เหรียง (ไมยืนตน) ภาษาไทยถ่ินใต 
 โคก (ข.โคก) ภาษาเขมร 

สรุปช่ือโรงเรียนที่มาจาก 3 ภาษา พบวาคิดเปนรอยละ 9.44 โดยเปน
ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตประสมกัน คิดเปนรอยละ 2.36 
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ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาสันสกฤตและภาษาเขมรประสมกัน คิดเปนรอยละ 1.57 
ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาบาลีและภาษาบาลี-สันสกฤตประสมกัน คิดเปนรอยละ 1.57 
ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาไทยถ่ินใตและภาษาสันสกฤตประสมกัน คิดเปนรอยละ 1.57 
ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาบาลี-สันสกฤตและภาษาเขมรประสมกัน คิดเปนรอยละ 
0.78 ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาสันสกฤต และภาษาบาลี-สันสกฤตประสมกัน คิดเปน
รอยละ 0.78 และลักษณะสุดทายภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาไทยถ่ินใต และภาษาเขมร
ประสมกัน คิดเปนรอยละ 0.78   

1.4 ช่ือโรงเรียนที่มาจาก 4 ภาษา จากการศึกษาพบวามีช่ือโรงเรียนที่มา
จาก 4 ภาษา พบทั้งหมด 2 ลักษณะ ไดแก ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาไทยถ่ินใต ภาษา
บาลี และภาษาสันสกฤต และอีกลักษณะหน่ึงคือ ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาสันสกฤต  
ภาษาบาลี-สันสฤต และภาษาเขมร ซึ่งสามารถอธิบายไดดังตัวอยางตอไปนี้ 

 1.4.1 ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาไทยถ่ินใต ภาษาบาลี และภาษา
สันสกฤต จากการศึกษาพบวามีชื่อโรงเรียนท่ีมาจากภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาไทยถ่ินใต 
ภาษาบาลี และภาษาสันสกฤต 1 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 0.78 จากช่ือโรงเรียนทั้งหมด
ไดแก โรงเรียนบานวังหรัง (ประสิทธ์ิอุปถัมภ) ซึ่งสามารถอธิบายไดดังนี้ 
บานวังหรัง (ประสิทธ์ิอุปถัมภ) บาน,วัง ภาษาไทยมาตรฐาน 

 หรัง (ถนนลูกรัง) ภาษาไทยถ่ินใต 
 อุปถัมภ (ป. อุปตฺถมฺร) ภาษาบาลี 
 ประสิทธ์ิ (ส. ปฺรสิทธิ) ภาษาสันสกฤต 

1.4.2 ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาสันสกฤต ภาษาบาลี-สันสฤต และ
ภาษาเขมร จากการศึกษาพบวามีช่ือโรงเรียนท่ีมาจากภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาสันสกฤต  
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ภาษาบาลี-สันสฤต และภาษาเขมร 1 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 0.78 จากช่ือโรงเรียน
ทั้งหมด ไดแก โรงเรียนบานคลองหวะ (ทวีรัตนราษฎรบํารุง) ซึ่งสามารถอธิบายไดดังนี้ 
บานคลองหวะ  
(ทวีรัตนราษฎรบํารุง) 

บาน,คลอง,หวะ ภาษาไทยมาตรฐาน 

ราษฎร (ส.ราษฎร) ภาษาสันสกฤต 

ทวี (ป.,ส. ทฺวิ)         ภาษาบาลี-สันสกฤต 
รัตน (ป.,ส. รตฺน) ภาษาบาลี-สันสกฤต 
บํารุง (ข.บํรุง) ภาษาเขมร 

สรุปช่ือโรงเรียนท่ีมาจาก 4 ภาษา พบวาคิดเปนรอยละ 1.57 โดยเปน
ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาไทยถ่ินใต ภาษาบาลี และภาษาสันสกฤตประสมกัน คิดเปน
รอยละ 0.78 ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาสันสกฤต ภาษาบาลี-สันสกฤต และภาษาเขมร
ประสมกัน คิดเปนรอยละ 0.78 

1.5 ช่ือโรงเรียนท่ีมาจาก 5 ภาษา จากการศึกษาพบวามีช่ือโรงเรียนที่มาจาก 
5 ภาษา พบเพียง 1 ลักษณะ คิดเปนรอยละ 0.78 จากโรงเรียนท้ังหมด คือ ช่ือโรงเรียน
ที่มาจากภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต ภาษาบาลี-สันสกฤต และภาษา
เขมร ไดแก โรงเรียนบานโคกเมือง (ธรรมโมลีคณานุสรณ) ซึ่งสามารถอธิบายไดดังนี้ 
บานโคกเมือง 
(ธรรมโมลีคณานุสรณ) 

บาน,เมือง ภาษาไทยมาตรฐาน 

โมลี (ป.โมลิ) ภาษาบาลี 
ธรรม (ส. ธรฺม)         ภาษาสันสกฤต 
คณานุสรณ (ป.,ส. คณ+อนุสฺสรณ) ภาษาบาลี-สันสกฤต 
โคก (ข.โคก) ภาษาเขมร 

สรุปช่ือโรงเรียน ท่ีมาจาก 5 ภาษา พบวาคิดเปนรอยละ 0.78 โดยเปน
ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต ภาษาบาลี-สันสกฤต และภาษาเขมร 
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จากการศึกษาที่มาของภาษาท่ีใชในการตั้งช่ือโรงเรียนประถมศึกษาในสงักดั 
สพป. เขต 2 จังหวัดสงขลา พบวา มีที่มาของภาษาที่ใชในการตั้งช่ือโรงเรียนทั้งหมด 

5 ลักษณะ ดังท่ีกลาวมาขางตนสามารถแสดงเปนแผนภูมิแทงไดดังนี้  

 
แผนภูมิที ่1  แสดงที่มาของภาษาท่ีใชในการตั้งช่ือโรงประถมศึกษาในสังกัด สพป.  

เขต 2 จังหวัดสงขลา 
 

สรุปไดวาท่ีมาของภาษาในการต้ังช่ือโรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัด สพป.
เขต 2 จังหวัดสงขลา มีจํานวนโรงเรียนที่มาจาก 1 ภาษา 2 ภาษา 3 ภาษา 4 ภาษา 
และ 5 ภาษา จํานวนมากไปนอยตามลําดับ โดยปรากฏภาษาที่ใชในการต้ังช่ือทั้งหมด 
7 ภาษา ไดแก ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาไทยถ่ินใต ภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต ภาษา
บาลี-สันสกฤต ภาษาเขมร ภาษามลายู แสดงใหเห็นถึงการไดรับอิทธิพลของทองถ่ินอื่น 
ดานภาษาที่เขามาอยางหลากหลายไมวาจะเปนดานการติดตอสื่อสาร การคมนาคม
หรือการพาณิชย 
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2. อิทธิพลท่ีมีผลตอการต้ังและเปลี่ยนชื่อโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด
สพป. เขต 2 จังหวัดสงขลา 

2.1 อิทธิพลที่มีผลตอการต้ังชื่อโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด สพป. เขต 2 
จังหวัดสงขลา 

เมื่อมีการกอตั้งโรงเรียนยอมมีการต้ังช่ือโรงเรียนขึ้น และแตละช่ือก็มีที่มา
จากสิ่งตาง ๆ ท่ีมีความเก่ียวของอาจเปนไปในรูปแบบของทองถ่ิน บุคคล หรือ
เหตุการณ ซึ่งอิทธิพลท่ีมีตอการตั้งช่ือโรงเรียนเหลานี้ยอมแสดงถึงความสัมพันธของ
โรงเรียนกับสังคมน้ัน ๆ โดยมีลักษณะเดนแตกตางกันออกไป ขึ้นอยูกับหลายปจจัย 
จากการศึกษาพบวา อิทธิพลที่มีผลตอการต้ังช่ือโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด สพป. 
เขต 2 จังหวัดสงขลา มีทั้งหมด 10 ลักษณะ ไดแก 1) อิทธิพลทางดานสถานท่ี คิดเปน
รอยละ 29.92 เชน โรงเรียนสํานักสงฆศรีวิชัย โรงเรียนเสนาณรงควิทยา 2) อิทธิพล
ดานภูมิประเทศ คิดเปนรอยละ 27.55 เชน โรงเรียนบานควนดินแดง โรงเรียนบานทุง
เลียบ 3) อิทธิพลทางดานภูมิประเทศและช่ือพันธุพืช คิดเปนรอยละ 12.59  
เชน โรงเรียนบานทุงตําเสา โรงเรียนบานบอหวา 4) อิทธิพลดานช่ือพันธุพืช คิดเปน
รอยละ 10.23 เชน โรงเรียนบานมวงโรงเรียนบานหัวปาบ 5) อิทธิพลดานภูมิประเทศ
และช่ือสัตว คิดเปนรอยละ 7.08 เชน โรงเรียนบานเกาะหมี โรงเรียนบานคลองชาง 
6) อิทธิพลทางดานภูมิประเทศและช่ือบุคคล คิดเปนรอยละ 3.93 เชนโรงเรียน 

บานคลองตอ (ทวีรัตนอุปถัมภ) โรงเรียนบานหนองนายขุย 7) อิทธิพลดานการประกอบ
อาชีพ คิดเปนรอยละ 3.93 โรงเรียนชุมชนบานนาสีทอง โรงเรียนนิคมสรางตนเอง 

รัตภูมิ 8) อิทธิพลดานประวัติศาสตร คิดเปนรอยละ 3.14 เชน โรงเรียนบาน
กําแพงเพชร โรงเรียนบานเการาง และ 9) อิทธิพลดานช่ือบุคคล คิดเปนรอยละ 1.57 
เชน โรงเรียนบานโปะหมอ โรงเรียนทาหมอไชย 
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2.2 ปจจัยที่มีผลตอการเปล่ียนชื่อโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด สพป. 
เขต 2 จังหวัดสงขลา 

จากการศึกษาพบปจจัยท่ีมีผลตอการเปลี่ยนช่ือโรงเรียนมีทั้ งหมด  

5 ลักษณะ 1) ปจจัยดานสถานะของโรงเรียนคิดเปนรอยละ 68.07 ไดแก การยกระดับ
ขึ้นเปนโรงเรียนประจําชุมชน คิดเปนรอยละ 59.57 การแยกออกเปนเอกเทศจาก
โรงเรียนอื่น คิดเปนรอยละ 4.25 การไดรับการแตงตั้งใหเปนโรงเรียนขยายโอกาส  
คิดเปนรอยละ 4.25 2) ปจจัยดานสถานท่ี คิดเปนรอยละ 14.88 ไดแก เปลี่ยนตาม
สถานท่ีใกลเคียงหรือเกี่ยวของกับโรงเรียน คิดเปนรอยละ 10.63 เปลี่ยนเน่ืองจาก
โรงเ รียนยายสถานที่ ไปยังที่ ใหม คิดเปนรอยละ  4.25 3) ปจจัยดานการไดรับ 

การสนับสนุนหรือปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน คิดเปนรอยละ 8.51 ไดแก เปลี่ยนเนื่องจาก
โรงเรียนมีการปรับปรุงพัฒนา คิดเปนรอยละ 2.13 เปลี่ยนเนื่องจากไดรับการสนับสนุน
จากหนวยงาน คิดเปนรอยละ 4.25 และเปล่ียนเนื่องจากไดรับการสนับสนุนจากบุคคล 
คิดเปนรอยละ 2.13 4) ปจจัยดานความหมาย คิดเปนรอยละ 4.26 ไดแก เปลี่ยน
เพื่อใหมีความหมายดีขึ้น คิดเปนรอยละ 2.13 เปลี่ยนเพ่ือใหความหมายสอดคลองกับ
สภาพความเปนจริง คิดเปนรอยละ 2.13 5) ปจจัยดานสภาพกาล คิดเปนรอยละ 4.25   

3. ภาพสะทอนทางสังคม ผานการตั้งชื่อโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด 
สพป. เขต 2 จังหวัดสงขลา 

ภาพสะทอนของสังคมผานการตั้งช่ือโรงเรียนมักมีความเก่ียวของเช่ือมโยงอยู
กับชุมชน ในดานตาง ๆ ไมวาจะเปน การตั้งถิ่นฐาน อํานาจบุคคล การทํามาหากิน  

พืชพันธุ ในทองถิ่น  สัตวในทองถิ่น  ความสัมพันธระหวางสถานท่ีกับโรงเรียน 

และประวัติศาสตร ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

ภาพสะทอนสังคมผานการต้ังช่ือโรงเรียนดานการต้ังถ่ินฐาน แสดงใหเห็นวา 
การต้ังถิ่นฐานของชาวบานกอนการกอตั้งโรงเรียนนั้น ผูคนเลือกอาศัยในพื้นที่ที่มี
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ลักษณะภูมิประเทศเปนท่ีราบสูงและใกลแหลงน้ํา เพื่อความสะดวกในการใชน้ําอุปโภค
และบริโภค เชน โรงเรียนบานหวยสมบูรณ โรงเรียนบานหวยโอน ทั้งยังสะทอนใหเห็น
สภาพดินที่แสดงถึงความเปนชนบทที่คอนขางลําบาก เชน สภาพดินแดงและดินลูกรัง 
ทําใหเปนที่กลาวถึงและนําไปสูการต้ังช่ือชุมชน ไดแก โรงเรียนบานควน ดินแดง 
โรงเรียนบานวังหรัง (ประสิทธ์ิอุปถัมภ) นอกจากนี้ยังมีภูมิประเทศลักษณะอื่น ๆ ไดแก 
ทุง เกาะ พรุ สะทอนใหเห็นถึงความหลากหลายทางกายภาพของพื้นที่ชุมชน เชน 
โรงเรียนบานทุงคมบาง โรงเรียนบานเกาะหมี  

ภาพสะทอนสังคมผานการตั้งช่ือโรงเรียนดานอํานาจบุคคล แสดงใหเห็นวามี
บุคคลใหการอุปถัมภและการใหการอนุเคราะหโรงเรียน สงผลใหเกิดการต้ังช่ือตามช่ือ
หรือนามสกุลของบุคคลน้ันเพื่อเปนการใหเกียรติและจดจํา สะทอนใหเห็นการให
ความสําคัญในการศึกษาจากบุคคลในทองถิ่น ซึ่งนอกเหนือไปจากหนวยงานราชการ 
เชน โรงเรียนบานคลองตอ (ทวีรัตนอุปถัมภ) โรงเรียนบานบึงพิชัย (ทับทองอุทิศจิตโต) 
ทั้งนี้ยังมีช่ือโรงเรียนที่มาจากประวัติของบุคคลที่มีความเก่ียวของกับสถานที่นั้น ๆ 

จนเกิดเปนช่ือชุมชนและกลายมาเปนช่ือโรงเรียนในสุด ไดแก โรงเรียนบานหนองนายขุย 
โรงเรียนบานทาหมอไชย  

ภาพสะทอนสังคมผานการต้ังช่ือโรงเรียนดานการทํามาหากิน แสดงใหเห็นวา  

มีวิถีการทํามาหากินเลี้ยงชีพของคนในชุมชนที่แตกตางกันออกไป และบางอาชีพมี
จํานวนมากหรือเปนอาชีพหลักของคนในชุมชนจนเปนท่ีรูจักโดยทั่วกัน เกิดเปนช่ือเรียก
ของหมูบานและโรงเรียนในเวลาตอมา ทั้งอาชีพ ทํานา ทําไร เลี้ยงชางหรือฝกชาง เชน 
โรงเรียนบานนาลึก โรงเรียนบานไร โรงเรียนบานฉลุง เปนตน 

ภาพสะทอนสังคมผานการตั้งช่ือโรงเรียนดานพืชพันธุในทองถิ่น แสดงใหเห็นวา
ทองถ่ินนั้น ๆ มีพันธุพืชที่โดดเดนหลากหลายสายพันธุและมีจํานวนมากจนกลายเปน
ที่มาของช่ือชุมชนและช่ือโรงเรียนในเวลาตอมา ไดแก สะตอ ตนเหรียง ตําเสา ตนสาน 
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แฟบ มะขาม ตนคลา แสดงใหเห็นถึงความเปนเอกลักษณหรือพืชประจําทองถิ่น 
ตัวอยางช่ือโรงเรียนที่พบ เชน โรงเรียนบานควนสะตอ โรงเรียนบานยางงาม เปนตน 

ภาพสะทอนสังคมผานการต้ังช่ือโรงเรียนดานสัตวในทองถิ่น แสดงใหเห็นวา
ทองถิ่นนั้น ๆ ในอดีตมีสัตวหลากหลายชนิดสื่อใหเห็นถึงความอุดมสมบูรณทาง
ธรรมชาติของชุมชนจนเปนที่กลาวขานและเกิดเปนช่ือชุมชนและช่ือโรงเรียนที่ใชเรียก
มาถึงปจจุบัน ช่ือสัตวที่ปรากฏ ไดแก นก ชาง หอยโขง เชน โรงเรียนบานเกาะนก 
โรงเรียนวัดทาชาง โรงเรียนบานคลองหอยโขง เปนตน 

ภาพสะทอนสังคมผานการต้ังช่ือโรงเรียนดานความสัมพันธระหวางสถานท่ีกับ
โรงเรียนพบวา มีช่ือโรงเรียนท่ีตั้งจากช่ือสถานที่ ไดแก วัด สํานักสงฆ คายทหาร และ
สถานท่ีทองเท่ียว สะทอนใหเห็นวาสถาบันโรงเรียนมีความสัมพันธใกลชิดกับหนวยงาน
อื่น ๆ ในทองที่มาตั้งแตสมัยอดีต กลาวคือ จุดเริ่มตนของโรงเรียนมาจากวัด และพัฒนา
มาเร่ือย ๆ จนมีการกอตั้งโรงเรียนขึ้นและใชช่ือวัดเปนช่ือโรงเรียน เชน โรงเรียนวัดเทพ
ชุมนุม โรงเรียนวัดเนินพิชัย  

ภาพสะทอนสังคมผานการต้ังช่ือโรงเรียนดานประวัติศาสตรแสดงใหเห็นวา 
มีการต้ังช่ือโรงเรียนจากประวัติศาสตรของชุมชนสะทอนใหเห็นวาทองถิ่นนั้นมีความ
เปนมาและเหตุการณประวัติศาสตรในทองที่ที่ถูกเลาขานสืบตอกันมาในที่สุดก็ถูกนํามา
สูการต้ังช่ือชุมชนกลายมาเปนช่ือโรงเรียนในปจจุบัน เชน โรงเรียนบาน เการาง 
โรงเรียนบานกําแพงเพชร  โรงเรียนบานหนาควนลัง เปนตน 

 

สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาภูมินามช่ือโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด สพป. เขต 2 จังหวัด

สงขลา ผลการศึกษาสามารถนํามาสรุปผลได ดังนี้ 
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1. ที่มาของภาษาที่ใชในการต้ังชื่อโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด สพป. เขต 2 
จังหวัดสงขลา 

จากการศึกษา พบวา ที่มาของภาษาท่ีใชที่ใชในการตั้งช่ือโรงเรียนมีทั้ งหมด 

5 ลักษณะ ไดแก จํานวนช่ือโรงเรียนท่ีมาจาก 1 ภาษา 2 ภาษา 3 ภาษา 4 ภาษา และ 
5 ภาษา จํานวนมากไปนอยตามลําดับ โดยปรากฏภาษาท่ีใชในการตั้งช่ือทั้งหมด  

7 ภาษา ไดแก ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาไทยถ่ินใต ภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต ภาษา
บาลี-สันสกฤต ภาษาเขมร และภาษามลายู 

2. อิทธิพลท่ีมีผลตอการต้ังและเปลี่ยนชื่อโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด
สพป. เขต 2 จังหวัดสงขลา 

อิทธิพลที่มีตอการตั้งช่ือโรงเรียนยอมแสดงถึงความสัมพันธกับสังคมท่ีตั้งของ
โรงเรียนนั้น ๆ โดยแตละโรงเรียนจะมีลักษณะเดนแตกตางกันออกไป ขึ้นอยูกับหลาย
ปจจัย จากการศึกษาพบวา อิทธิพลที่มีผลตอการต้ังช่ือโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด  
สพป. เขต 2 จังหวัดสงขลา มีทั้งหมด 10 ลักษณะ ไดแก 1) อิทธิพลดานสถานท่ี 

2) อิทธิพลดานภูมิประเทศ 3) อิทธิพลดานภูมิประเทศและช่ือพันธุพืช 4) อิทธิพลดาน
ช่ือพันธุพืช 5) อิทธิพลดานภูมิประเทศและช่ือสัตว 6) อิทธิพลดานภูมิประเทศและช่ือ
บุคคล 7) อิทธิพลดานการประกอบอาชีพ  8) อิทธิพลดานประวัติศาสตร  และ 

9) อิทธิพลดานช่ือบุคคล นอกจากน้ีจากการศึกษายังปรากฏปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอ
ลักษณะการเปลี่ยนช่ือ มีทั้งหมด 5 ลักษณะ ไดแก 1) ปจจัยดานสถานะของโรงเรียน 
คือ การยกระดับขึ้นเปนโรงเรยีนประจําชุมชน การแยกออกเปนเอกเทศจากโรงเรียนอืน่ 
การไดรับการแตงตั้งใหเปนโรงเรียนขยายโอกาส 2) ปจจัยดานสถานที่ คือ เปลี่ยนตาม
สถานท่ีใกลเคียงหรือเกี่ยวของกับโรงเรียน เปลี่ยนเน่ืองจากโรงเรียนยายสถานที่ไปยัง  

ที่ใหม 3) ปจจัยดานการไดรับการสนับสนุนหรือปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน คือ เปลี่ยน
เนื่องจากโรงเรียนมีการปรับปรุงพัฒนา เปลี่ยนเน่ืองจากไดรับการสนับสนุนจาก
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หนวยงาน และเปลี่ยนเนื่องจากไดรับการสนับสนุนจากบุคคล 4) ปจจัยดานความหมาย 
คือ เปลี่ยนเพื่อใหมีความหมายดีขึ้นเปลี่ยนเพ่ือใหความหมายสอดคลองกับสภาพความ
เปนจริง และ 5) ปจจัยดานสภาพกาล  

3. ภาพสะทอนทางสังคม ผานการตั้งชื่อโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด 
สพป. เขต2 จังหวัดสงขลา 

ภาพสะทอนของสังคมผานการตั้งช่ือโรงเรียนมักมีความเก่ียวของเช่ือมโยงอยู
กับชุมชน ในดานตาง ๆ ไมวาจะเปนการตั้งถิ่นฐาน อํานาจบุคคล การทํามาหากิน 

พืชพันธุในทองถิ่น สัตวในทองถิ่น ความสัมพันธระหวางสถานท่ีกับโรงเรียน และ
ประวัติศาสตร จากการศึกษาภาพสะทอนสังคมผานการตั้งช่ือโรงเรียนดานการต้ังถ่ิน
ฐานพบท้ังหมด 4 ลักษณะดังนี้ ลักษณะ ภูมิประเทศ สะทอนใหเห็นถึงการต้ังถ่ินฐาน
ของชาวบานกอนการกอตั้งโรงเรียน วาผูคนเลือกอาศัยในพ้ืนที่ลักษณะภูมิประเทศเปน
ที่ราบสูงและใกลแหลงน้ํา เพื่อความสะดวกในการใชอุปโภคและบริโภค สภาพดินที่
ปรากฏมีดินแดงและดินลูกรัง สะทอนใหเห็นถึงความเปนชนบทที่คอนขางลําบาก  
ทําใหเปนที่กลาวถึงและนําไปสูการต้ังช่ือชุมชน นอกจากนี้ยังมีลักษณะอ่ืน ๆ ไดแก  
ทุง เกาะ พรุ สะทอนใหเห็นถึงความหลากหลายทางกายภาพของสภาพภูมิประเทศ 

ดานอํานาจบุคคล พบท้ังหมด 2 ลักษณะ ไดแก บุคคล ผูอุปถัมภและใหการ
อนุเคราะหในการสรางโรงเรียนสงผลใหเกิดการตั้งช่ือตามช่ือหรือนามสกุลของบุคคล
นั้น สะทอนใหเห็นถึงการใหความสําคัญในการศึกษาจากบุคคลซึ่งไมใชหนวยงาน
ราชการ และบุคคลผูเคยมีประวัติความเปนมาของสถานท่ีนั้นจนเกิดเปนช่ือเรียกชุมชน 
และจัดตั้งเปนโรงเรียนตอมา รวมถึงภาพสะทอนดานการทํามาหากินแสดงใหเห็นวา 
มีอาชีพตาง ๆ ของชาวบานปรากฏอยู ไดแก การทํานา ทําไร เลี้ยงชาง ฝกชาง รวมไป
ถึงการเปนชุมชนนิคมสรางตนเองตามนโยบายของรัฐบาล นอกจากนี้ยังมีดานพืชพันธุ 
ปรากฏการใชช่ือของพันธุพืชในการต้ังช่ือชุมชนและโรงเรียนในเวลาตอมา เชน สะตอ 
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ตําเสา แฟบ สะทอนใหเห็นวาทองถิ่นน้ัน ๆ มีพันธุพืชที่โดดเดนและจํานวนมาก 
กลายเปนที่มาของช่ือตามท่ีกลาวมาขางตน และดานชื่อสัตว เชน นก ชาง หอย สะทอน
ใหเห็นวาทองถ่ินนั้น ๆ มีสัตวหลากหลายชนิดแสดงใหเห็นถึงความอุดมสมบูรณทาง
ธรรมชาติของชุมชน สุดทายคือดานความสัมพันธระหวางสถานท่ีกับโรงเรียน พบวา 
มีชื่อโรงเรียนที่ตั้งจากช่ือสถานท่ี ไดแก วัด สํานักสงฆ คายทหาร และสถานท่ีทองเที่ยว 
ซึ่งสถานท่ีเหลานี้มีความเกี่ยวของกับโรงเรียนในดานการกอตั้งหรือดานการควบคุมดูแล 
สะทอนใหเห็นวาสถาบันโรงเรียนมีความสัมพันธใกลชิดกับหนวยงานอ่ืน ๆ ในทองท่ีมา
ตั้งแตสมัยอดีต ภาพสะทอนสังคมผานการต้ังช่ือโรงเรียนประเด็นสุดทายที่พบคือ ดาน
ประวัติศาสตรแสดงใหเห็นวามีการต้ังช่ือโรงเรียนจากประวัติศาสตรของชุมชนนํามาสู
ช่ือชุมชนและโรงเรียน สะทอนใหเห็นวาทองถิ่นน้ันมีความเปนมาและเหตุการณตาง ๆ 
ที่สําคัญในอดีต 

 

อภิปรายผล 
การศึกษาคร้ังน้ี พบวาที่มาของภาษาที่ใชในการต้ังช่ือโรงเรียนประถมศึกษา 

ในสังกัด สพป. เขต 2 จังหวัดสงขลา ปรากฏการใชภาษาทั้งหมด 5 ลักษณะคือ มีที่มา
จาก 1 ภาษา 2 ภาษา 3 ภาษา4 ภาษา และ 5 ภาษา ตามลําดับ และเปนภาษาตาง ๆ 
ไดแก ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาไทยถ่ินใต ภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต ภาษาบาลี-
สันสกฤต ภาษาเขมร และภาษามลายู แสดงใหเห็นถึงการไดรับอิทธิพลของทองถิ่นอื่น 
ดานภาษาที่เขามาอยางหลากหลายไมวาจะเปนดานการติดตอสื่อสาร การคมนาคม 
หรือการพาณิชย สอดคลองกับงานวิจัยของ อัญชลิน ปานทอง (2560) ที่ไดศึกษา  
“การต้ังช่ือคลองในพ้ืนที่ฝงธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร” พบวา ขอมูลภาษาที่มีผล
ตอการตั้งภูมินามมักเปนภาษาที่มาจากทองถิ่นใกลเคียง ซึ่งอาจมีการติดตอหรือ 

มีปฏิสัมพันธกันจนมีการรับเอาภาษานั้น ๆ มาใชในทองถิ่นในทองถ่ิน เกิดเปนช่ือ
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สถานท่ีตาง ๆ โดยภาษาที่ปรากฏสวนใหญ ไดแก ภาษาเขมร มอญ จีน บาลี สันสกฤต 

เปนตน ประเด็นตอมาคือ อิทธิพลที่มีตอการตั้งช่ือโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด สพป. 
เขต 2 จังหวัดสงขลา มีทั้งหมด 7 องคประกอบ ไดแก ภูมิประเทศ ช่ือสัตว ช่ือพืช  
ช่ือสถานที่สําคัญ ช่ือบุคคล การประกอบอาชีพ และประวัติศาสตร ซึ่ งแตละ
องคประกอบน้ันสะทอนประวัติความเปนมาของโรงเรียนท่ีเช่ือมโยงกับชุมชน จากอดีต
ถึงปจจุบันอยางใกลชิด สอดคลองกับงานวิจัยของ พัทธนันท พาปอ (2561) เรื่อง
“การศึกษาอิทธิพลของชุมชนที่มีตอภูมินามหมูบานในเขตตําบลนาเสียว อําเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูมิ” พบวา ที่มาและประวัติความเปนมาของภูมินามท่ีปรากฏในเขตหมูบาน
ตําบลนาเสียว อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ มีที่มาจากสภาพภูมิประเทศ สภาพแวดลอม
บริเวณท่ีตั้งของหมูบาน ช่ือพรรณพืช หรือพันธไมและประวัติศาสตรเรื่องเลาตํานาน
ของชุมชน  

นอกจากนี้ จากการศึกษายังมีการเปลี่ยนช่ือโรงเรียนที่มาจาก 5 ปจจัย ไดแก 
1) ดานสถานะของโรงเรียน คือ การยกระดับขึ้นเปนโรงเรียนประจําชุมชน การแยก
ออกเปนเอกเทศจากโรงเรียนอ่ืน ๆ การไดรับ การแตงตั้งใหเปนโรงเรียนขยายโอกาส 
2) ดานสถานที่ คือ เปลี่ยนตามสถานที่ใกลเคียงหรือเกี่ยวของกับโรงเรียน เปลี่ยน
เนื่องจากโรงเรียนยายสถานที่ไปยังที่ใหม 3) ดานการไดรับการสนับสนุนหรือปรับปรุง
พัฒนาโรงเรียน คือ เปลี่ยนเน่ืองจากโรงเรียนมีการปรับปรุงพัฒนา เปลี่ยนเน่ืองจาก
ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงาน เปลี่ยนเน่ืองจากไดรับการสนับสนุนจากบุคคล 

4) ดานความหมาย คือ เปลี่ยนเพ่ือใหมีความหมายดีขึ้น เปลี่ยนเพ่ือใหความหมาย
สอดคลองกับสภาพความเปนจริง 5) ดานสภาพกาล คือ เปลี่ยนไปตามสภาพกาล  
จากปจจัยเหลานี้สื่อใหเห็นถึงพัฒนาการของโรงเรียนที่ผันเปลี่ยนไปแตละยุคสมัย
เชนเดียวกับสถานท่ีอื่น ๆ อาจเน่ืองมาจากระบบการปกครองหรือนโยบายการศึกษา 

แตละยุคท่ีเปลี่ยนไปสงผลใหโรงเรียนตองปรับเปลี่ยนตามรวมถึงช่ือของโรงเรียนดวย 
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ประเด็นสุดทายคือภาพสะทอนทางสังคมผานการตั้งช่ือโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด 
สพป. เขต 2 จังหวัดสงขลา จะเห็นไดวาช่ือโรงเรียนและช่ือชุมชนจะมีความสัมพันธกัน 
สะทอนผานความเปนมาของชุมชน การต้ังถิ่นฐานของชาวบาน อํานาจของบุคคลและ
สถานท่ีที่มีผลตอการต้ังช่ือชุมชนและโรงเรียน รวมไปถึงสภาพแวดลอม พืช สัตว และ
ระบบการทํามาหากินเลี้ยงชีพของชาวบานดวย สอดคลองกับงานวิจัยของ โอฬาร รัตนภักดี 
(2556) ศึกษาธรรมชาติ ประวัติศาสตรทองถิ่น และสภาพสังคมวัฒนธรรม :  
ภาพสะทอนจากภูมินามหมูบานในจังหวัดลําปาง พบวา ภูมินามของหมูบานมีคุณคาใน
แงที่สามารถสะทอนใหเห็นลักษณะตาง ๆ ทั้งลักษณะทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร
ทองถิ่น ตลอดจนสภาพทางสังคมและวัฒนธรรม 

ดังนั้นจากผลการวิจัยในครั้งน้ีจึงมีคุณคานอกเหนือไปจากการศึกษาช่ือโรงเรียน
ประถมศึกษาในสังกัด สพป. เขต 2 จังหวัดสงขลา แตยังเปนการศึกษาถึงสภาพสังคม 
วัฒนธรรม และประวัติศาสตรของชุมชนนั้น ๆ เปนวิธีการหนึ่งที่จะสืบทราบความ
เปนมาของทองถิ่นหรือเพื่อประโยชนอยางอ่ืน ๆ ซึ่งจัดอยูในศาสตรที่วาดวยการศึกษา
เกี่ยวกับช่ือของสิ่งตาง ๆ ที่มีอยูในภาษา ผูสนใจสามารถใชแนวทางในการศึกษาภูมนิาม
จากงานวิจัยเรื่องนีไ้ปตอยอดเพื่อท่ีจะศึกษาภูมินามสถานท่ีอื่น ๆ ไดตามความสนใจ 

 

ขอเสนอแนะ 
1. นําผลการวิจัยครั้งน้ีไปสรางเปนหนังสือประจําหมูบานหรือหองสมุด 

เพื่อเผยแพรคุณคาและเปนความรูใหกับผูที่สนใจ 

2. การศึกษาวิจัยเรื่องภูมินามช่ือโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด สพป. เขต 2 

จังหวัดสงขลา นับเปนการเริ่มตนในการรวบรวมประวัติศาสตรความเปนมาของช่ือ
โรงเรียนรวมไปถึงช่ือหมูบานในทองถิ่น ซึ่งเปนแนวทางการศึกษาภูมินามในเขตพื้นที่อ่ืน ๆ 
ตอไป 
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การใชถอยคําส่ืออารมณของบทเพลงทองคําในรายการ 
The Golden Song เวทีเพลงเพราะ 

Using Words to Express the Emotions from the Impressive 

Songs on the Televison Show of Thai Singing Contest, 

 “The Golden Song” 
จันทิมา นวลเพ็ชร*1 ปวีณนุช เนยีมสวัสดิ์2 อลิสา คุมเค่ียม3 ปริยากรณ ชูแกว4 

Jantima Nuanpet*1 Paweenut Niamsawat2 Alisa Khumkhiam3 Pariyakorn Chukeaw4 

 

บทคัดยอ 
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเนื้อหาและการใชถอยคําสื่ออารมณของบท

เพลงทองคําในรายการ The Golden Song เวทีเพลงเพราะ Season 2 จากรอบการ
แบงกลุม รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ จํานวนทั้งสิ้น 84 เพลง ผลการศึกษาพบวา 
เน้ือหาสามารถจําแนกไดเปน 2 ประเด็น ไดแก เนื้อหาเกี่ยวกับความรักและเน้ือหาเกี่ยวกับ
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การดําเนินชีวิต โดยเนื้อหาเก่ียวกับความรั กสามารถจําแนกเปนประเด็นยอยได 
5 ประเด็น ไดแก 1) การโหยหาความรัก 2) การหลงรัก 3) ความรักที่สมหวัง 4) ความรัก 

ที่ไมสมหวัง 5) การประคับประคองความรัก และเนื้อหาเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตสามารถ
จําแนกเปนประเด็นยอยได 6 ประเด็น ไดแก 1) การยอมรับความจริง 2) การยอมรับ 

กับการเปลี่ยนแปลง 3) การเผชิญปญหา 4) การกาวขามอุปสรรค 5) การมีคุณธรรม และ 
6) การผูกพันกับสถานที่ ในสวนของการใชถอยคําสื่ออารมณ พบวา สามารถจําแนกได 
5 ประเด็น ไดแก 1) ถอยคําสื่ออารมณรัก 2) ถอยคําสื่ออารมณโศกเศรา 3) ถอยคําสื่อ
อารมณอาลัย อาวรณ 4) ถอยคําสื่ออารมณสงสาร เห็นใจ และ 5) ถอยคําสื่ออารมณ
ประชดประชัน 
 

คําสําคัญ:  ถอยคาํสื่ออารมณ  บทเพลงทองคํา  รายการ The Golden Song เวทเีพลง
เพราะ 

 

Abstract 

The objectives of this study aimed to study about kind of content and 

emotional pharse of Thongkham Song in TV Show “The Golden Song” Season 

2 from separate group, semi-final and final all 84 songs. Result is kind of 

content about Loves separate 5 types including Longing for love, Infatuation, 

The perfect Love, The Unperfect Love and Sustain Love. The Unperfect Love 

including Fall in love, Bronken Heart, Default, Deception and Obstruction. 

Content about Subsistence including accept truth, Variation, Confront 

Problem, Span Obstruction, Moral and Place Affiliate. Kind of Emotional 

Pharse separate 5 types including Pharse of Loves, Pharse of dolorous, Pharse 
of Mourn, Pharse of Condole and Pharse of Ridicule. 

Keywords:  Emotional Pharse  Thongkham Song  TV Show The Golden Song 
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บทนํา 
บทเพลงเปนสิ่งท่ีธรรมชาติสรางขึ้นพรอมกับวิถีชีวิตของมนุษย ซึ่งอาจมีที่มา

จากสิ่งแวดลอม ขนบธรรมเนียม ประเพณี บริบทและวัฒนธรรมในสังคมนั้น ๆ โดยมี
การนําเสนอในรูปแบบที่แตกตางกันไป เชน เพลงกลอมเด็ก เพลงประกอบการทํางาน 
เพลงสวด เพลงท่ีใชในงานพิธีประจําทองถิ่น เพลงท่ีใชในการประกอบพิธีกรรม 

ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของบทเพลงกับวิถีชีวิตของมนุษยไดอย างเดนชัด 
นอกจากน้ีบทเพลงยังชวยสรางความครื้นเครงไดเชนกัน (คณิต เขียววิชัย, 2553) 

พัฒนาการบทเพลงในประเทศไทยเร่ิมตนจากยุคของเพลงละครรองและ
ภาพยนตรเสียงในฟลม มีการนําเพลงละครรองมาใสเน้ือรองแทนทํานองเอ้ือนทําใหมี
อรรถรสในเชิงกวี เพิ่มขึ้น ตอมาในยุคละคร เวทีและเพลงประกอบภาพยนตร 
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มีการสรางภาพยนตรหลากหลายเร่ือง ทําใหเกิดเพลง
ประกอบภาพยนตรขึ้นมากมาย เชน ภาพยนตรเรื่องรมฟาเวียงพิงค มีเพลงบัวบาน ของ
สนิท ศ .อรุณ ภาพยนตรเรื่องบานทรายทอง มีเพลงหากรูสักนิด ของพระเจา -               
วรวงศเธอพระองคเจาภาณุพันธุยุคลและหมอมหลวงประพันธ สนิทวงศ เปนตน 
หลังจากน้ันในยุคสถานีโทรทัศนบางขุนพรหม มีการนําวงดนตรีสุนทราภรณมาแสดงสด
และออกอากาศ รวมถึงมีการทําเพลงประกอบละครเร่ืองตาง ๆ อีกดวย และยุคตอมา
คือยุครางวัลเชิดชูบทเพลง มีการจัดการแขงขันและประกวดการขับรองเพลง                 
เพื่อสนับสนุนและสงเสริมใหศิลปนมีการพัฒนาดานการขับรองและดานการประพันธ
เพลงมากย่ิงข้ึน (ไพบูลย สําราญภูติ, 2550) 

ประเภทของเพลงในปจจุบันไดจัดแบงไวหลากหลายประเภท ขึ้นอยูกับเกณฑที่
ใชในการจําแนก เชน เพลงไทยเดิม เพลงไทยสากล เพลงลูกทุง เพลงละคร เพลงสุนทราภรณ 
เพลงลูกกรุง เปนตน ซึ่งบทเพลงแตละประเภทมีความโดดเดนและมีคุณคา รวมท้ังมี
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ความงามเฉพาะตัว ทั้งยังมีการใชคําสื่ออารมณไดอยางลึกซึ้ง กระท่ังไดรับความนิยมใน
ทุกยุคทุกสมัย สมดังช่ือที่วา “บทเพลงทองคํา” กลาวคือ บทเพลงที่ไดรับการยอมรับ
จากอดีตจนถึงปจจุบันมีความสละสลวยในการประพันธ และสามารถถายทอดอารมณ
ความรูสึกผานการใชภาษาไปยังผูฟงไดอยางลึกซึ้ง 

รายการ The Golden Song เวทีเพลงเพราะ คือ รายการแขงขันรองเพลงไทย
สากล เปดรับผูเขาแขงขันโดยไมจํากัดเพศและอายุ มีการคัดเลือกผูเขาแขงขันในรอบ
ทดสอบความสามารถ รอบการแบงกลุม รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ 
ตามลําดับ ซึ่งนําเพลงดังหลากหลายประเภทตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันมาถายทอด ไดแก 
เพลงลูกกรุง เพลงสุนทราภรณ และเพลงละคร ท้ังยังมีการเรียบเรียงดนตรีขึ้นใหม 
เพื่อใหผูฟงรุนใหมเขาถึงบทเพลงเหลาน้ีไดดียิ่งขึ้น 

บทเพลงและเน้ือรองเปนภาษาท่ีผูประพันธคัดสรรใหสอดคลองกับทวงทํานอง
และจังหวะของเพลงเพ่ือสรางอารมณความรูสึก โดยเฉพาะบทเพลงในอดีตที่แมจะผาน
กาลเวลามานานเพียงใด แตถอยคําในบทเพลงก็สามารถสื่ออารมณและรักษาความงาม
ของเนื้อหาไวได ดังท่ี ไพบูลย สําราญภูติ (2550) ไดกลาววา “บทเพลงเปนสวนสําคัญที่
กอใหเกิดความรูสึกกระทบกระเทือนอารมณของผูฟงมีผลโดยตรงตอความรูสึกของ
มนุษย ท้ังอารมณสุข อารมณเศรา อารมณโกรธ อันจะทําใหผูฟงเกิดการคลอยตามและ
ไดรับอรรถรสมากยิ่งขึ้น” ดังจะเห็นไดจากตัวอยางของบทเพลงสนามอารมณ ท่ีวา 
“ฉันกลัวเหลือเกิน กลัวรักจะตองรองไห กลัวรักจะตองหมองไหม กลัวรักจะกลาย
ชอกช้ํา อยาเห็นฉันเปนสนามประลอง ฝากรักฝากใครฝากใจใฝจอง ฝากรสทดลอง
ลวงคํา ฉันกลัวแลวเอย กลัวรักจะตองครวญครํ่ากลัวรักจะตองกลืนกล้ํา กลัวรัก
แกลงทําหลอกลวง” (สนามอารมณ: ออนไลน) จากตัวอยางขางตนจะเห็นไดวา 

บทเพลงมีเนื้อหาเก่ียวกับผูหญิงคนหน่ึงที่รูสึกวาตนเองเปนเพียงท่ีรองรับอารมณของอกี
ฝาย และเร่ิมรับรูไดวาอีกฝายกําลังหลอกใหเช่ือวารักจึงกลัววาตนเองจะโดนทอดทิ้ง 
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ซึ่งจะทําใหความรักกลายเปนความชอกชํ้าในท่ีสุด ทั้งน้ีจะเห็นไดวาการใชถอยคําใน  

บทเพลงสามารถสื่ออารมณความรูสึกไปยังผูฟง ซึ่งทําใหผูฟงรูสึกคลอยตามและรับรูได
ถึงความโศกเศรา ดังในทอนที่วา “กลัวรักจะตองครวญครํ่า กลัวรักจะตองกลืนกล้ํา 
กลัวรักแกลงทําหลอกลวง”  

ดวยเหตุนี้ผูศึกษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาถอยคําสื่ออารมณของบทเพลงทองคํา              
ในรายการ The Golden Song เวทีเพลงเพราะ อันจะทําใหทราบถึงลักษณะของ
เนื้อหาและการใชถอยคําที่สามารถสื่ออารมณไปยังผูฟง ผานบทเพลงอันทรงคุณคา  
ทั้งนี้ยังเปนการคงไวซึ่งความงามของภาษาสืบไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาเน้ือหาและการใชถอยคําสื่ออารมณของบทเพลงทองคําในรายการ 
The Golden Song เวทีเพลงเพราะ 

 

ระเบียบวิธีการศึกษา 
การ ศึกษาการใช ถ อยคํ าสื่ ออารมณของบทเพลงทองคํ า ในรายการ                  

The Golden Song เวทีเพลงเพราะเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งเก็บขอมูลจากเอกสาร
เปนหลัก เริ่มจากการกําหนดหัวขอท่ีจะศึกษาและรวบรวมขอมูลโดยแบงเปน                 
3 ชวงเวลา ไดแก ชวงเวลาท่ี 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ชวงเวลาท่ี 2 
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ชวงเวลาท่ี 3 วิเคราะหขอมูลและสรุปผลการศึกษา
คนควา ผูวิจัยใชวิธีการดําเนินการวิจัย ดังน้ี 

การพิจารณาคัดเลือกบทเพลงจากรายการ The Golden Song เวทีเพลง
เพราะ ที่ใชในการวิเคราะห ผูวิจัยมีวิธีการในการคัดเลือกโดยใชขอมูลของบทเพลงจาก
รายการ The Golden Song เวทีเพลงเพราะ Season2 ในชอง Youtube One31             
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ที่เผยแพรตั้งแตวันที่ 13 มกราคม 2563 - 12 กรกฎาคม 2563 ซึ่งเลือกบทเพลงจาก
การแขงขันในรอบการแบงกลุม รอบรองชนะเลิศ (Semi-Final) และรอบชิงชนะเลิศ 
(Final) จํานวนทั้งสิ้น 84 เพลง 

การวิเคราะหเน้ือหาของบทเพลงทองคําในรายการ The Golden Song เวที
เพลงเพราะ ผูวิจัยจัดกลุมเนื้อหาจากเน้ือเพลงที่นํามาวิเคราะห โดยใชกรอบแนวคิด
จากบทความวิจัยเรื่องศึกษาเนื้อหาและโวหารภาพพจนในบทเพลงของวงบอดี้สแลม 
ของสุวณี แกวเอียด (2563) ซึ่งสามารถจําแนกเน้ือหาไดเปน 2 ประเด็น ไดแก เนื้อหา
เกี่ยวกับความรักและเน้ือหาเก่ียวกับการดําเนินชีวิต  โดยเนื้อหาเก่ียวกับความรัก
สามารถจําแนกเปนประเด็นยอยได 5 ประเด็น ไดแก  1) การโหยหาความรัก               
2) การหลงรัก 3) ความรักท่ีสมหวัง 4) ความรักท่ีไมสมหวัง ประกอบดวย 5 ประเด็นยอย
ไดแก ความรักท่ีไมสมหวัง จากการหลงรัก ความรักท่ีไมสมหวังจากการโดนท้ิง ความรัก
ที่ไมสมหวังจากการไมรักษาสัญญา ความรักที่ไมสมหวังจากการโดนหลอก และความ
รักท่ีไมสมหวังจากการมีอุปสรรคมาขวางกั้น 5) การประคับประคองความรัก และ
เน้ือหาเกี่ยวกับการดําเนินชีวิต สามารถจําแนกเปนประเด็นยอยได 6 ประเด็น ไดแก 
1) การยอมรับความจริง 2) การยอมรับกับ การเปลี่ยนแปลง 3) การเผชิญปญหา 
4) การกาวขามอุปสรรค 5) การมีคุณธรรม และ 6) การผูกพันกับสถานท่ี การวิเคราะห
การใชถอยคําสื่ออารมณของบทเพลงทองคําในรายการ The Golden Song เวทีเพลง
เพราะ ผูวิจัยใชกรอบแนวคิดจากงานวิจัยของ อุไรวรรณ สิงหทอง หนึ่งฤทัย มวงเย็น 
และขวัญดาว บุญทอง (2560) ที่ทําการวิจัยเรื่องการใชภาษาในวรรณกรรมเพลงลูกทุง
ของใบเตย อารสยาม สามารถจําแนกได 5 ประเด็น ไดแก 1) ถอยคําสื่ออารมณรัก              
2) ถอยคําสื่ออารมณโศกเศรา 3) ถอยคําสื่ออารมณอาลัย อาวรณ 4) ถอยคําสื่ออารมณ
สงสาร เห็นใจ 5) ถอยคําสื่ออารมณประชดประชัน และในการนําเสนอผลการวิจัย 
ผูวิจัยจะนําเสนอโดยการพรรณนาวิเคราะห 
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ผลการวิจัย 

การศึกษาเรื่องการใชถอยคําสื่ออารมณของบทเพลงทองคําในรายการ                  
The Golden Song เวทีเพลงเพราะ โดยมีจํานวนเพลงทั้งสิ้น 84 เพลง ผลการศึกษา
สามารถแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก 1) ประเภทเนื้อหาของบทเพลง และ                 
2) ประเภทการใชถอยคําสื่ออารมณของบทเพลง ดังนี้ 

1. ประเภทเน้ือหาของบทเพลง  
จากการศึกษาเน้ือหาของบทเพลง จํานวนท้ังสิ้น 84 เพลง พบวา สามารถ

จําแนกเน้ือหาได 2 ประเด็น ไดแก เนื้อหาเก่ียวกับความรักและเนื้อหาเกี่ยวกับ                
การดําเนินชีวิต ดังนี ้

1.1 เนื้อหาเกี่ยวกับความรัก  
ความรัก คือ ความรูสึกที่เกิดขึ้นกับบุคคลท่ัวไป ซึ่งเกิดขึ้นในลักษณะการมีใจ

ผูกพันดวยความหวงใย แสดงความเสนหาตอกันฉันชูสาว โดยความรักนั้นมีหลาย
รูปแบบและมีการแสดงผานบทเพลงอยางหลากหลาย ซึ่งเนื้อหาเกี่ยวกับความรัก 
ปรากฏ 5 ประเภท ดังนี ้

1.1.1 เนื้อหาเก่ียวกับการโหยหาความรัก 

บทเพลงทองคํามีเนื้อหาเก่ียวกับความรักที่เปนการโหยหาความรัก 
โดยแสดงออกถึงการที่อยากมีความรัก เฝารอ เพอหา และฝนใฝถึงความรักเพื่อให
ตอบสนองตอความปรารถนาของตน ผลการศึกษาบทเพลงทองคําพบวามีเนื้อหา
เก่ียวกับการโหยหาความรัก จํานวน 10 เพลง เชน เพลงความรักเจาขา เพลงดีเจเสียงใส 
เพลงนารัก เพลงรอวันฉันรักเธอ เพลงคนึงครวญ ดังตัวอยาง 

เพลงความรักเจาขา แสดงเนื้อหาเกี่ยวกับการโหยหาความรัก โดยแสดง
ใหเห็นถึงบุคคลท่ีอยูภายใตอํานาจของความรัก ทุมเทใหกับความรักโดยไมกลัววาความรัก
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จะทําใหตนเองน้ันตองพบกับความสุขหรือความทุกข จะเห็นไดจากทอนท่ีวา “ความรัก
คนสวยโปรดจงสงสารขาดวย ชวยขาสมดังปรารถนา กราบแลว ความรักเจาขา 
โปรดคิดเมตตา สักคนเถิดหนาขาขอวิงวอน” ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการขอรองวิงวอน
เพื่อใหไดมาซึ่งความรัก 

1.1.2 เนื้อหาเก่ียวกับการหลงรัก 

บทเพลงทองคํามีเน้ือหาเกี่ยวกับความรักในลักษณะของ การหลงรัก 
โดยการแสดงออกถึงการเคลิบเคลิ้ม คลั่งไคล และหลงใหลในเสนหของผูที่หมายปอง 
ผลการศึกษาบทเพลงทองคําพบวา มีเน้ือหาเก่ียวกับการหลงรัก จํานวน 7 เพลง เชน 
เพลงเทพธิดาดอย เพลงระฆังใจ เพลงคนเดียวในดวงใจ เพลงความในใจ เพลงเพ็ญ
โสภา ดังตัวอยาง 

เพลงเทพธิดาดอย แสดงใหเห็นถึงเนื้อหาเกี่ยวกับสาวชาวดอยท่ีหลงรัก
หนุมชาวไทย โดยมอบความรักใหตั้งแตแรกเห็น ดังทอนท่ีวา “ทุกลมหายใจยึดมั่นแต
ชายหนุมไทย ที่เจาหมายปอง รักเขาลนใจ” ซึ่งเปนการแสดงออกถึงการหลงรัก  
การมอบความรักใหอีกฝายอยางหมดหัวใจ และตกอยูในหวงของความรักไปช่ัวขณะ 
ทั้งยังแสดงใหเห็นถึงอํานาจของความรักท่ีอยูเหนือทุกสิ่ง และสามารถยึดโยงดวงใจของ
กันและกันใหมีความรกัท่ีมั่นคงไวได  

1.1.3 เนื้อหาเก่ียวกับความรักที่สมหวัง 
บทเพลงทองคํามีเนื้อหาเก่ียวกับความรักที่สมหวังระหวางคูรัก โดยการ

แตงงาน การไดอยูใกลชิดกันโดยไมมีอุปสรรคมาขวางก้ันซึ่งแสดงใหเห็นถึงการมี
ความสุขจากส่ิงท่ีหวังไว ผลการศึกษาบทเพลงทองคําพบวา มีเนื้อหาเก่ียวกับความรักที่
สมหวัง จํานวน 11 เพลง เชน เพลงระฆังทอง เพลงหนี้รัก เพลงคํามั่นสัญญา เพลงแตปาง
กอน เพลงโอรัก ดังตัวอยาง 
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เพลงระฆังทอง แสดงใหเห็นถึงเนื้อหาเกี่ยวกับความรักที่สมหวัง โดย
การเขาพิธีวิวาห และมีการกลาวถึงการเขาเรือนหอตามขนบธรรมเนียมประเพณีทีด่งีาม 
และไดครองคูกันอยางมีความสุขเปรียบเหมือนอยูบนสรวงสวรรค ดังทอนท่ีวา “ครอง
เรือนหอสําราญ ทิพยสถาน พิมานทอง” อีกทั้งยังกลาวถึงเสียงระฆัง ซึ่งแฝงนัยยะของ
การเร่ิมตนชวีิตคู และในทอนที่วา “พรทั่วทิศไหลหล่ัง มนตน้ําสังขสรางรังสวาทเอย” 

แสดงใหเห็นวาผูคนเห็นดวยในความรักครั้งนี้ และพรอมใจกันอวยพรใหความรักดําเนิน
ไปดวยดี ซึ่งเปนการเนนย้ําวาความรักที่เกิดจากบุคคล ทั้งสองฝายเปนความรัก 
ที่สมหวังดังปรารถนา 

1.1.4 เนื้อหาเกี่ยวกับความรักที่ไมสมหวัง 
บทเพลงทองคํามีเนื้อหาเก่ียวกับความรักที่ไมสมหวัง เกิดจากการ

คาดหวังในความรักแลวไมไดดังที่หวัง โดยมีสาเหตุหลายประการ ไดแก การหลงรัก
เพียงฝายเดียว การโดนทิ้ง การที่คนรักไมรักษาสัญญา การโดนหลอก และการมีอุปสรรค
มาขวางก้ัน ดังนี ้

1.1.4.1 ความรักที่ไมสมหวังจากการหลงรัก 

บทเพลงทองคํามีเน้ือหาเก่ียวกับความรักที่ไมสมหวังจากการหลงรัก 
โดยการแสดงออกถึง ความทุกขที่เกิดจากการเคลิบเคลิ้ม คลั่งไคล  และหลงใหลใน
เสนหของผูที่หมายปอง แตไมไดรับการตอบกลับความรักนั้นจากอีกฝาย ผลการศึกษา
บทเพลงทองคําพบวา มีเน้ือหาเก่ียวกับความรักที่ไมสมหวังจากการหลงรัก จํานวน 5 
เพลง ไดแก เพลงรักที่อยากลืม เพลงคิดถึงเธอทุกลมหายใจ เพลงเดียวดาย เพลงปศาจ
วสันต และเพลงเพียงคร่ึงใจ ดังตัวอยาง 

เพลงรักที่อยากลืม มีเน้ือหาเก่ียวกับชีวิตของคนคนหนึ่งที่ผูกติดอยู
กับเรื่องราวความรัก ซึ่งเปนความรักที่ไมสมหวัง เพราะเกิดจากการหลงรักเพียงฝาย
เดียว ดังทอนที่วา “อาบรักที่ผิดหวังในตัวเธอ รองทุกขกับพ้ืนทราย ที่เผลอใจไปรัก
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เธอ จึงตองมาน่ังซึมเหมอ เพราะรักเธอเพียงขางเดียว” ทําใหฝายที่ไมไดรับความรัก
นั้นตองผิดหวังและจมอยูกับความทุกขเพียงลําพัง 

1.1.4.2 ความรักที่ไมสมหวังจากการโดนท้ิง 
บทเพลงทองคํามีเนื้อหาเก่ียวกับความรักที่ไมสมหวังจากการโดนทิง้ 

โดยแสดงใหเห็นถึงการท่ีฝายใดฝายหน่ึงถูกอีกฝายทอดทิ้ง หมดเย่ือใยในความรักท่ีเคย
มีตอกัน เปนการทิ้งใหเผชิญความทุกขที่เกิดขึ้นเพียงลําพัง ผลการศึกษาบทเพลงทองคาํ
พบวา มีเนื้อหาเก่ียวกับความรักที่ไมสมหวังจากการโดนทิ้ง จํานวน 13 เพลง เชน เพลง
ฆาฉันใหตายดีกวา เพลงคนหนาเดิม เพลงนํ้าตาดาว เพลงเทานี้ก็ตรม เพลงท่ีสุดของ
หัวใจ ดังตัวอยาง 

เพลงฆาฉันใหตายดีกวา แสดงใหเห็นถึงเนื้อหาเกี่ยวกับการที่ฝายใด
ฝายหนึ่งถูกอีกฝายทอดทิ้งไป หมดความรักที่มีตอกัน ปลอยใหอีกฝายตองอยูกับความทุกข
ความข่ืนขม และความอับอาย ดังทอนที่วา “ทิ้งฉันขื่นขม สมใจ ผละหนี ฝากไว คือ
ความบัดสี ราคีติดกาย” ทั้งยังสงสัยในการกระทําของอีกฝายวาเหตุใดจึงทิ้งตนไป
อยางไมมีเยื่อใยตอกัน 

1.1.4.3 ความรักที่ไมสมหวังจากการไมรักษาสัญญา 
บทเพลงทองคํามี เนื้อหาเ ก่ียวกับความรักที่ ไมสมหวั งจาก 

การไมรักษาสัญญา โดยแสดงใหเห็นถึงการท่ีมีสัญญาตอกันวาจะรักกัน แตเมื่อเวลา
ผานไปกลับไมยึดมั่นในสัญญาที่เคยใหไวตอกัน ทําใหฝายท่ียังคงยึดมั่นในสัญญาตอง
เผชิญกับความทุกข ผลการศึกษาบทเพลงทองคําพบวา มีเนื้อหาเก่ียวกับความรักที่ไม
สมหวังจากการไมรักษาสัญญา จํานวน 4 เพลง ไดแก เพลงลืม เพลงรอยรักรอยเล็บ 
เพลงคําแถลงการณของหัวใจ และเพลงกวาจะรักกันได ดังตัวอยาง 

 เพลงลืม มีเนื้อหาเก่ียวกับการการทวงถามถึงสัญญา ที่เคยมีตอกัน
ระหวางคนรัก และมีฝายหน่ึงผิดหวังในเรื่องของความรัก โดยคนรักไมรักษาสัญญาที่
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เคยใหไว ดังทอนที่วา “ลืมแลวไยเจาเอย กอนเราเคยสัญญาจะรักกันไวใหมั่น” แสดง
ใหเห็นถึงการท่ีทั้งสองฝายเคยมีสัญญาตอกันวาจะรักกันอยางมั่นคง แตในท่ีสุดอีกฝาย
กลับผิดสัญญานั้นและทิ้งใหตองเผชิญกับความทุกขเพียงฝายเดียว 

1.1.4.4 ความรักที่ไมสมหวังจากการโดนหลอก 

บทเพลงทองคํามีเน้ือหาเกี่ยวกับความรักที่ไมสมหวังจากการโดน
หลอก โดยแสดงใหเห็นถึงพฤติกรรมของคนรักที่เปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งหมายถึงการไปมี
คนรักใหม หรือการหลอกวายังมีความรักตอกันทั้งที่ในความเปนจริงนั้นไดหมดรกัตออกี
ฝายไปแลว ผลการศึกษาบทเพลงทองคําพบวา มีเน้ือหาเก่ียวกับความรักที่ไมสมหวัง
จากการโดนหลอก จํานวน 6 เพลง เชน เพลงสนามอารมณ เพลงโปรดเถิดดวงใจ เพลง
ยิ่งกวาการฆา เพลงทางรักสีดํา เพลงเหมันตที่ผานพนไป ดังตัวอยาง 

เพลงสนามอารมณ แสดงใหเห็นถึงเนื้อหาเก่ียวกับผูหญิงคนหนึ่งที่
รูสึกวาตนเองเปนเพียงท่ีรองรับอารมณของอีกฝาย และเริม่รบัรูไดวาอีกฝายกําลังหลอก
ใหเช่ือวารัก จะเห็นไดชัดจากทอนที่วา “หลอกชิดหลอกเชย หลอกชื่นหลอกชม 

หลอกฉันจนตรมใจตาย” ซึ่งเนื้อเพลงแสดงใหเห็นถึงการที่อีกฝายหลอกใกลชิดหลอก
ช่ืนชม และใชคําพูดหลอกลวงวารัก จนทายที่สุดฝายที่โดนหลอกนั้นตองจมอยูกับความทุกข
โดยผูแตงนําคําวา “หลอก” มานําคํากริยาเพ่ือสื่อใหเห็นวาทุกการกระทําลวนเปนสิ่ง
โกหกซึ่งผูฟงสามารถรับรูอารมณที่เจ็บชํ้าและผิดหวังได 

1.1.4.5 ความรักที่ไมสมหวังจากการมีอุปสรรคมาขวางก้ัน 

บทเพลงทองคํามี เนื้อหาเ ก่ียวกับความรักที่ ไมสมหวั งจาก 

การมีอุปสรรคมาขวางกั้น โดยแสดงใหเห็นถึงความแตกตางระหวางชนช้ันและฐานะ
ทางสังคม ซึ่งผูคนในสังคมตัดสินวาไมมีความเหมาะสมกัน รวมถึงการถูกบังคับใหรักกับ
คนท่ีตนไมพึงปรารถนา ผลการศึกษาบทเพลงทองคําพบวา มีเนื้อหาเก่ียวกับความรักที่
ไมสมหวัง จากการมีอุปสรรคมาขวางกั้น จํานวน 5 เพลง ไดแก เพลงรักที่เลือกไมได 
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เพลงเหมือนคนละฟากฟา เพลงใตรมมะลุลี เพลงอยากหยุดเวลา และเพลงหยาดเพชร 
ดังตัวอยาง 

เพลงรักที่เลือกไมได แสดงใหเห็นถึงเนื้อหาเก่ียวกับหญิงคนหนึ่งที่มี
ชายท่ีรักอยูแลวแตพบเจออุปสรรคท่ีมาขวางกั้นความรัก นั่นคือการถูกบังคับใหรักกับ
คนที่ตนนั้นไมไดรัก ดังทอนที่วา “ฉันตองใหเขา เคียงครอง ทั้งที่ไมรักไมปอง” แสดง
ใหเห็นถึงการท่ีตองฝนใจท่ีจะอยูกับคนที่ตนไมไดรัก ถึงแมจะอยูอยางสุขสบายเหมือน
ไดอยูในกรงทอง แตก็ตองทนอยูกับรักท่ีเลือกไมไดอยางทุกขใจ ดังทอนที่วา “เหมือนอยู
กรงทอง แตนองน้ําตา”  

1.1.5 เนื้อหาเก่ียวกับการประคับประคองความรัก 

 บทเพลงทองคํามีเนื้อหาเก่ียวกับการประคับประคองความรกัโดยแสดง
ใหเห็นถึงความรักท่ีดําเนินไปโดยการทะนุถนอม ประคบประหงม ฟูมฟกรักษาความรัก
นั้นใหคูรักมีความสุขกับความรักที่มีตอกัน ผลการศึกษาบทเพลงทองคําพบวา มีเนื้อหา
เกี่ยวกับการประคับประคองความรัก จํานวน 5 เพลง ไดแก เพลงเพ่ือคุณ เพลงแสน
งอน เพลงอษุาสวาท เพลงลุมเจาพระยา และเพลงงอเพราะรัก ดังตัวอยาง 

เพลงเพ่ือคุณ แสดงใหเห็นถึงเนื้อหาเกี่ยวกับคูรักที่ตองอยูหางไกลกัน 
โดยอีกฝายหนึ่งสงความหวงใย ความรัก ผานบทเพลงใหไปถึงอีกฝาย เพื่อเนนยํ้าวาแม
จะหางกันไกลเทาใด แตระยะทางก็ไมอาจทําใหความรักนั้นจางหายไป ดังทอนที่วา 
“ลําบากยากเย็นเข็ญใจ ก็ไมเปนสิ่งสําคัญ หวังใหคุณนั้นชื่นใจ เตือนรําลึกใหนึกถึงคืน 
วันหน่ึงซ่ึงเราสัญญากันไว สาบานวามีรักเดียว” แสดงใหเห็นการย้ําเตือนถึงความรัก
ที่มีตอกัน ซึ่งเปนการประคับประคองความรักใหยังคงหวานช่ืนและคงอยูตอไป 

1.2 เนื้อหาเกี่ยวกับการดําเนินชีวิต 

บทเพลงทองคํามีเนื้อหาเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตในแงมุมตาง ๆ ท่ีบุคคลจะตอง
ประสบและเผชิญ พรอมทั้งเขาใจ ยอมรับ และสามารถดําเนินชีวิตไดอยางปกติสุข
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ทามกลางเร่ืองราวที่เกิดขึ้นในชีวิต ซึ่งเน้ือหาเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตสามารถแบง
ออกเปน 6 ประเด็น ดังนี้ 

1.2.1 เนื้อหาเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตในการยอมรับกับความเปนจริง 
บทเพลงทองคํามีเน้ือหาเก่ียวกับการดําเนินชีวิตในการยอมรับกับความเปนจริง 

โดยแสดงใหเห็นถึงการยอมรับในสัจธรรมของชีวิตที่เปนส่ิงทั่วไปที่มนุษยจะตองประสบ 
และดําเนินชีวิตไปดวยความเขาใจในความเปนจริงที่เกิดขึ้นนั้น ผลการศึกษาบทเพลง
ทองคําพบวา มีเนื้อหาเก่ียวกับการดําเนินชีวิตในการยอมรับกับความเปนจริงจํานวน 
3 เพลง ไดแก เพลงละครฉากสุดทาย เพลงปากามเทพ และเพลงฝนกลางฤดูฝน 
ดังตัวอยาง 

เพลงละครฉากสุดทาย มีเน้ือหาเก่ียวกับการเปรียบเทียบการใชชีวิตวา
เหมือนการเลนละคร ซึ่งละครก็ประกอบไปดวยหลายฉาก เปรียบไดกับชีวิตของมนุษย
ที่ตองตองพบเจอเรื่องราวตาง ๆ และสิ่งที่ทุกคนตองพบเจอ  อยางหลีกเลี่ยงไมได 
นั่นคือความตาย ดังทอนที่วา “สิ่งเดียวที่เราทุกคนแนใจ คือฉากสุดทายตองตาย 
ทุกตัวละคร” ซึ่งแสดงใหเห็นถึงสัจธรรมของชีวิต พรอมทั้งยอมรับวาไมวาจะรวย จน 
เปนคนดี หรือคนเลว ก็หลีกหนีไมพนความจริงขอนี้  

1.2.2 เนื้อหาเก่ียวกับการดําเนินชีวิตในการยอมรับกับการเปล่ียนแปลง 
บทเพลงทองคํามี เนื้อหาเ ก่ียวกับการดํา เนินชีวิตในการยอมรับกับ 

การเปลี่ยนแปลง โดยแสดงใหเห็นถึงเรื่องราวของชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจ
กระทบตอการดําเนินชีวิตในชวงหน่ึง ในขณะเดียวกันก็ตองทําความเขาใจกับการ
เปลี่ยนแปลงนี้ พรอมทั้งยอมรับและดําเนินชีวิตตอไป ผลการศึกษาบทเพลงทองคํา
พบวา มีเนื้อหาเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตในการยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงจํานวน 
3 เพลง ไดแก เพลงบานทรายทอง เพลงพรานทะเล และเพลงโลกนี้คือละคร 
ดังตัวอยาง 
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เพลงบานทรายทอง แสดงใหเห็นถึงเนื้อหาเก่ียวกับการดําเนินชีวิตจาก
สถานท่ีหนึ่งไปยังสถานที่หน่ึง และมีความเปลี่ยนแปลงทางฐานะและความเปนอยู 
ซึ่งไมอาจรูไดวาสถานที่ใหมนั้นจะเหมาะสมกับตนหรือไม และจะไดรับการตอนรับที่ดี
เพียงใด แตก็พรอมท่ีจะยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงครั้งน้ี เพราะตนนั้นปรารถนาที่จะ
มาสูสถานท่ีแหงนี้ ดังทอนที่วา “นี่คือสถาน แหงบานทรายทอง ที่ฉันปองมาสู ฉันยัง
ไมรู เขาจะตอนรับ ขับสูเพียงไหน อาจมียิ้มอาบ ฉาบบนสีหนา วามีน้ําใจ แตสิ่ง
ซอนไวในดวงจิต คือความริษยา” 

1.2.3 เนื้อหาเก่ียวกับการดําเนินชีวิตในการเผชิญปญหา 
บทเพลงทองคํามีเนื้อหาเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตในการเผชิญปญหา 

โดยแสดงใหเห็นถึงสภาพการดําเนินชีวิตที่ตองประสบกับปญหา ทําใหตองตัดสินใจทํา
บางสิ่งบางอยางเพ่ือแกปญหาและดําเนินชีวิตตอไป ผลการศึกษาบทเพลงทองคําพบวา  
มีเนื้อหาเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตในการเผชิญปญหา จํานวน 1 เพลง ไดแก เพลงดาว
พระศุกร ดังตัวอยาง 

เพลงดาวพระศุกร แสดงใหเห็นถึงเน้ือหาเก่ียวกับผูเปนแมที่จําใจตอง
ทอดท้ิงลูกนอยดวยความจําเปนบางประการ ดังทอนท่ีวา “แมรูมันเปนกรรมเวร  
แต เพราะความจําเปน  แมตองหักความรักอาวรณ”  ซึ่ งสะทอน ให เห็นถึง 
การประสบปญหาในชีวิตที่ผูประสบนั้นพยายามท่ีจะหาทางแกที่ดีที่สุด และการเผชิญ
ปญหาในครั้งน้ีก็ทําใหผูเปนแมตองมีความทุกขเพราะตองจากลูกไป นอกจากน้ีแสดงให
เห็นถึงการตระหนักในปญหาและนํามาเปนอุทาหรณใหกับชีวิต ดังทอนที่วา “มันจะได
เปนอุทาหรณ ฉันชั่วเพราะความใจออน เดือดรอนถึงเจาดวงใจ”  

1.2.4 เนื้อหาเก่ียวกับการดําเนินชีวิตในการกาวขามอุปสรรค 

บทเพลงทองคํามีเน้ือหาเก่ียวกับการดําเนินชีวิตในการกาวขามอุปสรรค 
โดยแสดงใหเห็นถึงความเขมแข็งในการกาวขามเร่ืองราวท่ีตองเผชิญ ซึ่งแมจะพบเจอ
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ความทุกขก็สามารถดําเนินชีวิตตอไปได ผลการศึกษาบทเพลงทองคําพบวา มีเนื้อหา
เก่ียวกับการดําเนินชีวิตในการกาวขามอุปสรรค จํานวน 1 เพลง ไดแก เพลงลองรัก 
ดังตัวอยาง 

เพลงลองรัก แสดงใหเห็นถึงเนื้อหาเก่ียวกับการพรอมที่จะมีความรัก แมวา
ความรักนั้นจะนํามาซ่ึงความสุขหรือความทุกขก็พรอมที่จะกาวขามบทพิสูจนรักหรือ
อุปสรรคตาง ๆ พรอมทั้งจะนําบทเรียนที่ไดรับมาสอนและเตือนใจตนเอง ดังทอนท่ีวา 
“ลมลุกคลุกคลานเทาใด จะเรียนไวสอนใจตัวเอง” 

1.2.5 เนื้อหาเก่ียวกับการดําเนินชีวิตดวยการมีคุณธรรม 

เพลงเกิดมาพึ่งกัน แสดงใหเห็นถึงเนื้อหาเก่ียวกับการยึดหลักคุณธรรมใน
การดําเนินชีวิต นั่นคือการประพฤติตนเปนคนดี ไมเห็นแกตัว ไมงมงายหรือโลภหลงใน
กิเลส และหมั่นสรางบุญสรางกุศล ซึ่งเมื่อดําเนินชีวิตดวยการมีคุณธรรมแลว ความดี
เหลานั้นก็จะนําชีวิตไปสูสิ่งท่ีดี ดังทอนที่วา “ผลบุญนําให ศีลธรรมมั่นใจ ไมตองไป
กังวล ถึงจะมีจะจน จะเกิดกุศลดลใจ” 

1.2.6 เนื้อหาเก่ียวกับการดําเนินชีวิตที่ผูกพันกับสถานที่ 
บทเพลงทองคํามีเนื้อหาเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตที่ผูกพันกั บสถานท่ี 

โดยแสดงใหเห็นถึงลักษณะของสถานที่และมีการเช่ือมโยงกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิต 
ผลการศึกษาบทเพลงทองคําพบวา มีเน้ือหาเก่ียวกับการดําเนินชีวิตท่ีผูกพันกับสถานท่ี 
จํานวน 6 เพลง เชน เพลงสมิหราราตรี เพลงกรุงเทพราตรี เพลงมนตไทรโยค 
เพลงอีสานรอรัก และเพลงลองแมปง ดังตัวอยาง 

เพลงสมิหราราตรี แสดงใหเห็นถึงเนื้อหาเก่ียวกับหาดสมิหราที่สวยงาม 
ในยามคํ่าคืนมองเห็นพระจันทรที่อาบแสงไปยังดวงดาวบนทองฟา ดังทอนท่ีวา “ทะเล
งาม เมื่อยามอุษา สมิหรา พาชื่น” รวมทั้งมีตนสนเปนทิวแถวประกอบกับเสียงนกรอง 
ทามกลางบรรยากาศแหงลมฝนท่ีกําลังโปรยปราย ทําใหนึกถึงเรื่องราวอันโศกเศรา  
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ที่เคยผานมาของชีวิต ดังทอนที่วา “เย็นระร่ืนทิวสน วิหครอง ฟาคะนองหมองหมน 
เมฆพาลมฝน เหมือนดลใจอาวรณ” 

2. การใชถอยคําสื่ออารมณของบทเพลง 
ถอยคํากอใหเกิดความรูสึกกระทบกระเทือนอารมณของผูฟง ซึ่งมีผลโดยตรงตอ

ความรูสึกของมนุษย ทั้งอารมณสุข อารมณโศกเศรา อารมณโกรธ อันจะทําใหผูฟงเกิด
การคลอยตามและไดรับอรรถรสมากยิ่งขึ้น จากการศึกษาการใชถอยคําสื่ออารมณของ
บทเพลง จํานวนทั้งสิ้น 84 เพลง พบวา สามารถจําแนกการใชถอยคําสื่ออารมณได 
5 ประเด็น ดังน้ี 

2.1 ถอยคําสื่ออารมณรัก  
การใชถอยคําสื่ออารมณรัก มักเปนถอยคําที่แสดงถึงความอบอุน 

ความออนหวาน ความหวงใย ที่เกิดขึ้นจากความรูสึกของฝายหนึ่งไปยังอีกฝาย 

ผลการศึกษาบทเพลงทองคําพบวา มีการใชถอยคําแสดงอารมณรัก จํานวน 27 เพลง 
เชน เพลงแตปางกอน เพลงรักวันเติมวัน เพลงฟามิอาจก้ัน เพลงเธอท่ีรัก และเพลงรัก
คร้ังแรก ดังตัวอยาง 

เพลงแตปางกอน แสดงใหเห็นถึงการปรารถนาท่ีจะมอบความรักใหอีกฝาย
เพียงคนเดียว ดังถอยคําท่ีวา “ฉันปองเธอผูเดียว” และในทอนท่ีวา “ชายใดดวงใจฉัน
ไมแลเหลียว” ก็แสดงใหเห็นวาแมจะพบเจอผูชายคนอ่ืนก็ยังยึดมั่นในรักเดียว 
นอกจากนี้ในทอนที่วา “รักเธอแนใจจริงเชียว รักเธอรักเดียวนิรันดร” ยังมีการใช
ถอยคําที่วา “รักเธอ” และ “รักเดียวนิรันดร” ซึ่งเปนการเนนยํ้าวาความรักที่มีใหนั้น
จะมั่นคงตออีกฝายผูเดียวตลอดไป จะเห็นไดวาถอยคําเหลานี้ลวนแสดงใหเห็นถึงความ
อบอุน ความออนหวาน ซึ่งเปนอารมณรักที่ทําใหผูฟงรับรูได 
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2.2 ถอยคําสื่ออารมณโศกเศรา 
การใชถอยคําแสดงอารมณโศกเศรา เสียใจ เหงา ผิดหวัง ซึ่งมักมีสาเหตุจาก

ความรักที่ไมสมหวัง ผลการศึกษาบทเพลงทองคําพบวา มีการใชถอยคําแสดงอารมณ
โศกเศรา จํานวน 33 เพลง เชน เพลงไฟรัก เพลงรักริษยา เพลงปานฉะน้ี เพลงศรรัก 
และเพลงเดียวดาย ดังตัวอยาง 

เพลงไฟรัก แสดงใหเห็นถึงอารมณโศกเศรา โดยมีการใชถอยคําที่วา “ช้ําจน
เหลือที แทบชีวีวาย” ซึ่งคําวา “ช้ํา” เปนการเนนย้ําใหเห็นถึงการถูกกระทําที่นําไปสู
ความเสียใจ ดังจะเห็นไดชัดในทอนท่ีวา “รอนรนทนเศราฤดี โอไฟรักนี้ เผาชีวีระทม” 

ซึ่งการใชถอยคําดังกลาวแสดงใหเห็นถึงอารมณความโศกเศราเสียใจ ที่เกิดจากความรัก
ที่ไมสมหวัง โดยเปรียบรักที่ไมสมหวังครั้งนี้วาเหมือนไฟที่เผาชีวิตใหตองพบเจอกับ
ความทุกขในท่ีสุด 

2.3 ถอยคําสื่ออารมณอาลัย อาวรณ 
การใชถอยคําสื่ออารมณอาลัย อาวรณ ตอคนรักที่ตองหางกันไกลหรือถูก

พรากจากกัน มักจะมีถอยคําที่สื่อถึงความหวงหา อาลัย ในความรักที่เคยมีตอกัน 
ผลการศึกษาบทเพลงทองคําพบวา มีการใชถอยคําแสดงอารมณอาลัย อาวรณ จํานวน 
9 เพลง เชน เพลงขอรักคืน เพลงกวาจะรักกันได เพลงลมหายใจของความคิดถึง 

เพลงโปรดเถิดดวงใจ และเพลงคิดถึงเธอทุกลมหายใจ ดังตัวอยาง 
เพลงขอรักคืน แสดงใหเห็นถึงการถูกพรากคนรักไป ทําใหเกิดความเสียใจ 

ดังทอนที่วา “เขาพรากรักเรา ตองอับเฉาราวทรวง” ซึ่งความรักเมื่อเกิดกับใครแลว ก็ยอม
มีความหวง และเม่ือจะตองจากกันก็ไมอาจสลัดความรักนั้นได ดังทอนท่ีวา “ใจรักใจ
หวง หวงอาลัยใหรักคืน” ซึ่งการใชถอยคําที่วา “หวงอาลัยใหรักคืน” เปนการแสดงให
เห็นถึงอารมณอาลัย อาวรณที่มีตอความรัก อยากท่ีจะใหความรักนั้นกลับคืนมา  
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2.4 ถอยคําสื่ออารมณสงสาร เห็นใจ 

การใชถอยคําสื่ออารมณสงสาร เห็นใจ เปนการแสดงความถอมตน และ
ขอรองวิงวอนใหผูอื่นเกิดความเมตตาตอตนเอง ผลการศึกษาบทเพลงทองคําพบวา  
มีการใชถอยคําแสดงอารมณสงสาร เห็นใจ จํานวน 9 เพลง เชน เพลงความรักเจาขา 
เพลงสวรรคมืด เพลงลองรัก เพลงที่สุดของหัวใจ และเพลงชีวิตฉันขาดเธอไมได 
ดังตัวอยาง 

เพลงความรักเจาขา แสดงใหเห็นถึงการแสดงความถอมตน โดยยอมท่ีจะ
อยูภายใตอํานาจของความรัก และขอรองวิงวอนใหความรักสงสารและเมตตาใหตนได
สมดังปรารถนา ดังทอนที่วา “โปรดสงสารขาดวย ชวยขาสมดังปรารถนา” ทั้งยังมี
การเนนย้ําการวิงวอนตอความรักในทอนที่วา “กราบแลวความรักเจาขา โปรดคิด
เมตตาสักคนเถิดหนา ขาขอวิงวอน” จะเห็นไดวามีการใชถอยคําที่สามารถทําใหผูฟง
เกิดอารมณสงสาร เห็นใจตอผูที่ขอรองวิงวอน 

2.5 ถอยคําสื่ออารมณประชดประชัน 

การใชถอยคําแสดงอารมณประชดประชัน เสียดสี เหน็บแนม ซึ่งเปน
อารมณที่สืบเนื่องจากอารมณโกรธ ผลการศึกษาบทเพลงทองคําพบวา มีการใชถอยคํา
แสดงอารมณประชดประชัน จํานวน 4 เพลง ไดแก เพลงคนใจหิน เพลงคนหนาเดิม 
เพลงคําแถลงการณของหัวใจ และเพลงแสนงอน ดังตัวอยาง 

เพลงคนใจหิน มีการใชคําวา “ใชซินะ ก็เราใชเนื้อคูกัน” ซึ่งถอยคํานี้แสดง
ใหเห็นถึงการเหน็บแนมในการกระทําของอีกฝายที่ใชเพียงคําพูดวารักกัน แตไมไดเปน
ความรักที่เกิดจากใจ ทั้งยังมีการใชความเปรียบมาสรางถอยคําในลักษณะการประชด
ประชัน ดังทอนที่วา “เมื่อรูเธอเนื้อคูใครจะเปล่ียนใจเลิกไปไถนา” ซึ่งถอยคําที่วา 
“ไถนา” ในท่ีนี้คือ การเปรียบถึง “ควาย” ซึ่งหมายถึงคนโง คนเซอ  ไมฉลาด  
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และการใชถอยคําที่วา “จะเปลี่ยนใจเลิกไปไถนา” เปนการประชดประชันวาจะไมยอม
เปนคนโงในสายตาของอีกฝาย 
 

สรุป 
เนื้อหาของบทเพลงทองคํา จํานวนทั้งสิ้น 84 เพลง พบวา สามารถจําแนก

เนื้อหาเปน 2 ประเด็น ไดแก เน้ือหาเก่ียวกับความรัก จํานวน 67 เพลง คิดเปนรอยละ 
79.76 และเน้ือหาเกี่ยวกับการดําเนินชีวิต จํานวน 17 เพลง คิดเปน รอยละ 20.24 
โดยเนื้อหาเกี่ยวกับความรักสามารถจําแนกเปนประเด็นยอยได 5 ประเด็น ไดแก 
การโหยหาความรัก จํานวน 10 เพลง การหลงรัก จํานวน 7 เพลง ความรักที่สมหวัง 
จํานวน 11 เพลง ความรักที่ไมสมหวัง จํานวน 34 เพลง ประกอบดวย 5 ประเด็นยอย 
ไดแก ความรักท่ีไมสมหวังจากการหลงรัก จํานวน 6 เพลง ความรักท่ี ไมสมหวังจากการ
โดนทิ้ง จํานวน 13 เพลง ความรักที่ไมสมหวังจากการไมรักษาสัญญา จํานวน 4 เพลง 
ความรักที่ไมสมหวังจากการโดนหลอก จํานวน 6 เพลง ความรักที่ไมสมหวังจากการมี
อุปสรรคมาขวางก้ัน จํานวน 5 เพลง และการประคับประคอง ความรัก จํานวน 5 เพลง 
เนื้อหาเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตสามารถจําแนกเปนประเด็นยอยได 6 ประเด็น ไดแก 
การยอมรับความจริง จํานวน 3 เพลง การยอมรับกับ การเปลี่ยนแปลง จํานวน 3 เพลง 
การเผชิญปญหา จํานวน 1 เพลง การกาวขามอุปสรรค จํานวน 1 เพลง การมีคุณธรรม
จํานวน 3 เพลง และการผูกพันกับสถานท่ี จํานวน 6 เพลง โดยสรุปเปนตารางไดดังนี้ 
 

ตาราง 1  แสดงประเภทเนื้อหาของบทเพลงทองคํา 
ประเภทเน้ือหาของบทเพลงทองคํา จํานวน รอยละ 
1. เนื้อหาเกี่ยวกับความรัก 67 79.76 

2. เนื้อหาเกี่ยวกับการดําเนินชีวิต 17 20.24 

รวม 84 100 
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ตาราง 2  แสดงเน้ือหาเกี่ยวกับความรักของบทเพลงทองคํา 
เนื้อหาเกี่ยวกับความรัก จํานวน รอยละ 

1. การโหยหาความรัก 10 14.93 

2. การหลงรัก 7 10.44 

3. ความรักท่ีสมหวัง 11 16.42 

4. ความรักท่ีไมสมหวัง 34 50.75 

5. การประคับประคองความรัก 5 7.46 

รวม 67 100 

 

ตาราง 3  แสดงเน้ือหาเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตของบทเพลงทองคํา 
เนื้อหาเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตของบทเพลงทองคํา จํานวน รอยละ 
1. การยอมรับความจริง 3 17.65 

2. การยอมรับกับการเปลี่ยนแปลง 3 17.65 

3. การเผชิญปญหา 1 5.88 

4. การกาวขามอุปสรรค 1 5.88 

5. การมีคุณธรรม 3 17.65 

6. การผูกพันกับสถานท่ี 6 35.29 

รวม 17 100 

 

การใชถอยคําสื่ออารมณของบทเพลงทองคํา จํานวนทั้งสิ้น 84 เพลง พบวา 
สามารถจําแนกได 5 ประเด็น ไดแก ถอยคําสื่ออารมณรัก จํานวน 29 เพลง คิดเปน
รอยละ 34.52 ถอยคําสื่ออารมณโศกเศรา จํานวน 33 เพลง คิดเปนรอยละ 39.29 
ถอยคําสื่ออารมณอาลัย อาวรณ จํานวน 9 เพลง คิดเปนรอยละ 10.71 ถอยคําสื่อ
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อารมณสงสาร เห็นใจ จํานวน 9 เพลง คิดเปนรอยละ 10.71 ถอยคําสื่ออารมณประชด
ประชัน จํานวน 4 เพลง คิดเปนรอยละ 4.77 สรุปเปนตารางไดดังนี้ 
 

ตาราง 4  การใชคําถอยคําสื่ออารมณของบทเพลงทองคํา 
การใชถอยคําสื่ออารมณของบทเพลงทองคํา จํานวน รอยละ 
1. ถอยคําสื่ออารมณรัก 29 34.52 

2. ถอยคําสื่ออารมณโศกเศรา 33 39.29 

3. ถอยคําสื่ออารมณอาลัย อาวรณ 9 10.71 

4. ถอยคําสื่ออารมณสงสาร เห็นใจ 9 10.71 

5. ถอยคําสื่ออารมณประชดประชัน 4 4.77 

รวม 84 100 

 

อภิปรายผล 

 จากการศึกษาเน้ือหาของบทเพลงทองคํา พบวา บทเพลงมีเนื้อหาเก่ียวกับ
ความรักมากท่ีสุด ซึ่งแสดงใหเห็นวาเรื่องราวของความรักเปนสิ่งที่เกิดข้ึนกับมนุษย
โดยทั่วไป และความรักนั้นสามารถเกิดขึ้นไดในหลายลักษณะ ทั้งความรักท่ีสมหวังและ
ไมสมหวัง ซึ่งอาจกลาวไดวาการที่บทเพลงมีการนําเสนอเน้ือหาเก่ียวกับความรักเปน
จํานวนมาก ดวยเพราะความรักเปนเรื่องที่กระทบตอความรูสึกไดมากที่สุด เมื่อมี 
การเรียบเรียงเปนเนื้อเพลงก็สามารถทําใหผูฟงเขาใจในเนื้อหาท่ีผูแตงเพลงตองการ 
จะสื่อไดดียิ่งขึ้น โดยรูปแบบของความรักที่ปรากฏมากท่ีสุด คือ ความรักที่ไมสมหวัง 
แสดงใหเห็นวาคนสวนใหญมักยึดติดกับความสุขสบายท่ีจะเกิดขึ้นกับตนเอง เมื่อเจอ
หนทางที่ดีกวาก็มักจะท้ิงใหอีกฝายเผชิญกับความทุกขนั้นเพียงลําพัง จึงทําใหเกิด  
ความรักที่ไมสมหวังในท่ีสุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุวณี แกวเอียด (2563) ที่ทํา
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การวิจัยเรื่องเนื้อหาและโวหารภาพพจนในบทเพลงของวงบอดี้สแลม โดยมีผลการวิจัย
กลาววา “ปรากฏบทเพลงที่มีเน้ือหากลาวถึงความรักในรูปแบบของความผิดหวังมาก
ที่สุด” 

จะเห็นไดวาเนื้อหาของบทเพลงเปนสิ่งที่สะทอนใหเห็นเรื่องราวของชีวิตในชวง
นั้น ๆ ผานการเรียบเรียงภาษาใหเปนถอยคําที่สื่ออารมณตาง ๆ โดยรายการ 
The Golden Song เวทีเพลงเพราะ ไดมุงเนนใหมีการเลือกสรรบทเพลงในอดีตมา 
ขับรองอีกครั้ง ซึ่งไดรับความสนใจจากผูเขาแขงขันในทุกเพศทุกวัย ทั้งยังไดรับ 
ความนิยมจากผูชมทั่วประเทศอีกดวย จึงเห็นไดวาแมจะตางยุคตางสมัยกัน บทเพลงก็
ยังคงทําหนาที่ในการถายทอดความงามของภาษาดงัเดิม  

จากการศึกษาการใชถอยคําสื่ออารมณพบวา ปรากฏบทเพลงที่ใชถอยคําสื่อ
อารมณโศกเศรามากท่ีสุด ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความรูสึกที่เกิดจากการมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมา
กระทบจิตใจของบุคคล อาจเกิดจากการถูกคนรักทอดท้ิง ไมรักษาสัญญา หรือไม
ชัดเจนในความสัมพันธท่ีมีตอกัน ทําใหเกิดสภาวะของการเสียใจหรือผิดหวัง ซึ่งนําไปสู
การเกิดอารมณโศกเศราในท่ีสุด ทั้งน้ีการท่ีผูแตงเลือกใชถอยคําที่สามารถกอใหเกิด  
การกระทบกระเทือนความรูสึกของผูฟง จะยิ่งทําใหผูฟงเขาใจ และคลอยตามอารมณ
ความรูสึกท่ีผูแตงตองการถายทอดผานบทเพลงไดดียิ่งข้ึน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 
อุไรวรรณ สิงหทอง หน่ึงฤทัย มวงเย็น และขวัญดาว บุญทอง (2560) ที่ทําการวิจัยเรื่อง
การใชภาษาในวรรณกรรมเพลงลูกทุงของใบเตย อารสยาม  ในประเด็นที่กลาววา 
“มีการใชถอยคําสื่ออารมณของมนุษยไดอยางชัดเจน เชน คําสื่ออารมณโศกเศรา 
เสียใจ เหงา วาเหว ซึ่งเกิดจากอารมณผิดหวังในรักเปนตนเหตุ รวมถึงมีการใชคําสื่อ
อารมณประชดประชัน เสียดสี และถอยคําท่ีสื่ออารมณสุข สดช่ืน” 
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ประณามบทในคําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชาง : 
การศึกษารูปแบบดานการประพันธและเนื้อหา 

Invocation in The Elephant Pacification Poems: 

a Studies on the Forms of Literature and Context 
ณัฐพล ใจเอี่ยม*1

Nattapol Chaiaiam*1 

 
บทคัดยอ 

 บทความวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบดานการประพันธ ไดแก ฉันทลักษณ
และภาษา และศึกษารูปแบบดานเนื้อหา ไดแก ความเช่ือเกี่ยวกับสิ่งศักด์ิสิทธิ์ หรือ
บุคคลที่เคารพของประณามบทในคําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชางทั้งสิ้น 24 บท  
ผลการศึกษาพบวา ฉันทลักษณและภาษาจะใชรูปแบบกาพยฉบัง อินทรวิเชียรฉันท และ
วสันตดิลกฉันท ในการประพันธและไดรับอิทธิพลจากภาษาตางประเทศ ท้ังภาษา
เขมร ภาษาบาลีสันสกฤต และภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะภาษาเขมรและภาษาบาลี
สันสกฤตซึ่งถือวาเปนภาษาศักดิ์สิทธิ์ใชสื่อสารกับเทพเจา สวนความเชื่อเกี่ยวกับ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือบุคคลที่เคารพปรากฏรูปแบบ 3 ประการดวยกัน ไดแก พระรัตนตรัย 
เทพเจา และพระมหากษัตริย ทั้งนี้ รูปแบบบางประการอาจคลายคลึงกับประณามบท
วรรณคดีไทยเรื่องอื่น ๆ แตก็มีความแตกตางตามรูปแบบของวรรณคดีประเภทคําฉันท
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ดุษฎีสังเวยกลอมชางซึ่งสะทอนใหเห็นถึงภูมิความรูเกี่ยวกับวิชาคชศาสตรและ
การเลือกใชคําเพื่อแสดงความกตัญูกตเวทิตาตอผูมีพระคุณของกวี 
 

คําสําคัญ:  การประพันธ  คําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชาง  เนื้อหา  ประณามบท 

 

Abstract 

 This research aims to study on the methodology of Thai ballad 

composing, namely, prosody and language used. As well as to study the 

context of sacred items, or referred person, who were being worshiped, 

within the invocation of the elephant pacification poems. The researcher 

finds that these poetry characteristics and language used: Kap Chabang, 

Inthravichian Chan and Wasantadilok Chan, was influenced by Khmer, Pali, 

Sanskrit and English. Additionally, Khmer, Pali and Sanskrit were considered 

to be sacred language used to communicate with the gods. It also finds that 

there are 3  main elements regarding context of sacred items, or referred 

person which consist of: The triple gems in Buddhism, gods and monarchs. 

Although this composing might contain similar characteristic to other Thai 

literature’s invocation, it was differed by some elements from the elephant 

pacification poems. This draws out the implication and interpretation from 

Thai poets on the branch of study dealing with elephant (Khotchasat) within 

the invocations, and the elephant pacification poems. 

 

Keyword:  Forms of Literature  The Elephant Pacification Poems  Context  Invocation     
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บทนํา 
ประณามบทเปนขนบวรรณคดีไทยที่สืบทอดกันมาต้ังแตโบราณ ดวยเหตุที่ถือวา

เมื่อจะประพันธวรรณคดีเรื่องใดก็ตามตองอาศัยความเปนมงคลจากครูอาจารยเพื่อให
งานสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี อีกนัยหนึ่งเปรียบไดกับมีครูมาจับมือ  ถือปากกาออก
แรงกายของศิษยประสานกับจิตของครูทําใหเกิดขวัญกําลังใจในการประพันธ ดวยเหตุ
ดังกลาวนี้ ประณามบทจึงมักปรากฏอยูตนเรื่องเสมอ คําวา “ประณามบท” มีผูให
คํานิยามไวหลายความหมาย ดังนี้ 

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ใหคํานิยามของคํา “ประณาม” 
ไววา “นอมไหว” (2556) และใหคํานิยามของคํา “บท” ไววา “ขอความเร่ืองหน่ึง ๆ หรือ
ตอนหนึ่ง ๆ” (2556) 

พจนานุกรมศัพทวรรณกรรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ใหคํานิยามของคํา 
“ประณามบท” ไววา “บทที่อยูตนเรื่องที่แตง มีเน้ือความแสดงความเคารพบูชาตอสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ บุคคลที่ควรแกการเคารพบูชา เชน พระมหากษัตริย พระภิกษุสงฆ บิดา
มารดา ครูอาจารยผูประสิทธ์ิประสาทวิทยาการ บางทีก็มีความกลาวเกริ่นถึงเรื่องที่แตง 
บทดังกลาวนี้เรียกกันท่ัวไปวา บทไหว” (2552) 

พจนานุกรมศัพทวรรณกรรม ฉบับราชบัณฑิตยสภา (2561) ใหคํานิยามของคํา 
“ประณามบท ( invocation)” ไววา “การขอความอนุเคราะหจากนพเทวีแหง
ศิลปศาสตร หรือจากเทพเจาองคอื่น ๆ ในมหากาพย ประณามบทเปนสัญนิยมอยางหนึ่ง 
จะปรากฏตอนเริ่มเรื่องหรือใกลตอนเริ่มเรื่องของบทรอยกรอง” 

จากการศึกษาบทนิยามอาจสรุปไดวา ประณามบท เปนการประพันธบทรอยกรอง
เพื่อไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือครูของกวีที่เกี่ยวของกับพิธีนั้น ๆ  ครูของกวีนับตั้งแต
พระรัตนตรัย เทพเจา พระมหากษัตริย บิดามารดา ครูอาจารย หรือสิ่งอื่นใดท่ีนับถือ
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เพื่อบูชาและถือวาพลังแหงครูจะชวยบันดาลความสําเร็จและขจัดปดเปาภยันตราย
ที่จะเกิดขึ้น รวมถึงทําใหเกิดความมั่นใจท่ีจะกระทําการงานตาง ๆ ไดตอไป 

 อยางไรก็ตาม แมประณามบทวรรณคดีไทยจะปรากฏการเอยพระนามหรือนาม
ของสิ่งศักดิ์สิทธ์ิที่ตนเคารพบูชาเปนปรกติ ดังท่ี วรรณธิรา วิระวรรณ (2557) กลาวถึง 
สิ่งศักดิ์สิทธ์ิในประณามบทในวรรณคดีไทยไววา “กวีจะเรียงลําดับเนื้อความในการไหว
สิ่งตาง ๆ ที่กวีเคารพบูชาตามลําดับความสําคัญหรือความศักด์ิสิทธิ์ที่กวีศรัทธาสูงสุด 
สวนใหญจะเร่ิมจากผูมีอํานาจบารมีสูงสุดไปหาต่ําสุดหรือจากความเหนือจริงไปสูสามญั 
ไดแก พระพุทธเจา (พระรัตนตรัย) หรือเทพเจา พระมหากษัตริย ครูอาจารย บิดา
มารดา และผูมีพระคุณ” แตในคําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชางเปนวรรณคดีเฉพาะที่มี
สิ ่งศ ักดิ ์ส ิทธิ ์ซึ ่งอาจแตกตางจากประณามบทอื ่น  ๆ  ในวรรณคดีไทยเพราะ  

มีความสัมพันธกับเทพเจาตามตําราคชศาสตรซึ่งกลาวถึงการกําเนิดตระกูลชาง  

ทั้ง 4 ตระกูลซึ่งมาจากการท่ีเทพเจาทั้ง 4 ประกอบดวย พระอิศวร พระพรหม พระวิษณุ 
และพระอัคนี ไดเนรมิตสวนของดอกบัวที่พระอิศวรประทานให จึงเกิดช่ือตระกูลชาง
ตามพระนามของเทพเจาแตละพระองค ไดแก ตระกูลอิศวรพงศ ตระกูลพรหมพงศ 
ตระกูลวิษณุพงศ และตระกูลอัคนิพงศ (กรมศิลปากร, 2564) 
 นอกจากน้ี ในพระราชพิธีสมโภชข้ึนระวางชางสําคัญเปนชางตนประจําพระองค
ตามโบราณราชประเพณีก็จะตองประพันธคําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชางเพ่ือปลอบ
ประโลมชางใหคลายกังวลเม่ือออกจากปาอันเปนบานเกิดเมืองนอนของตนและทําให
ชางรูสึกมีความสุขเมื่อไดมาสูพระบรมโพธิสมภาร ดังที่ หมอมหลวงคํายวง วราสิทธิชัย 
(2549) ไดบรรยายถึงพิธีการอานฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชางไววา “การอานฉันทดุษฎี
ส ังเวยและกาพยขับไมนี ้จะใชอานประกอบเฉพาะพระราชพิธีสําคัญหรือทรง  

พระกรุณาโปรดเกลาฯ เปนพิเศษเทาน้ัน เนื้อความเปนการกลาวสรรเสริญเทพลาไพร 
ที่ชางเคยอยู การไดชางมาสูพระบารมี พรรณนาชมเมือง กลอมสั่งสอนชางให
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รับรูระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริยและมีพิธีเวียนเทียน พระราช
พิธีนี้มีทั้งพิธีพุทธและพิธีพราหมณ” ดวยเหตุดังกลาวขางตนเปนผลใหผูวิจัยสนใจศึกษา
ประณามบทในคําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชางเพ่ือใหเขาใจอยางเปนลําดับตอไป 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษารูปแบบดานการประพันธ ไดแก ฉันทลักษณและภาษา  
 2. เพื่อศึกษารูปแบบดานเน้ือหา ไดแก ความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือบุคคล
ที่เคารพ 

 

ขอบเขตการวิจัย 

 ผูวิจัยศึกษาขอบเขตดานขอมูลจากประณามบทของคําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชาง 
ดังตอไปนี้ 
 1. คําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชางของเกา ของ ขุนเทพกระวี เมืองสุโขทัย 

 2. คําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชางของเกา ครั้งกรุงเกา (ไมปรากฏนาม) 
 3. คําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชางพลาย ของ พระเจาบรมวงศเธอ กรมหมื่นศรีสุเรนทร 
 4 .คําฉันทดุษฎีสั ง เ วยกลอมชา งพัง  ของ  สม เด็จพระมหาสมณเจา  
กรมพระปรมานุชิตชิโนรส 

 5. คําฉันทดุษฎีสังเวยอัญเชิญขวัญมงคลคเชนทรชํานิเผือกพลาย ของ สมเด็จ
พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาเดชาดิศร 
 6. คําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมพระเสวตรวรวรรณ ของ พระยาศรีสุนทรโวหาร 
(นอย อาจารยางกูร) 
 7. คําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมพระมหารพีพรรณคชพงษ ของ พระยาศรีสุนทร
โวหาร (นอย อาจารยางกูร) หลวงจักรปาณี (ฤกษ) และขุนมหาสิทธิโวหาร (เดช) 
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 8. คําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมพระเสวตรสุวภาพรรณ ของ พระยาศรีสุนทรโวหาร 
(นอย อาจารยางกูร) 
 9. คําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมพระเทพคชรัตนกรินี พระศรีสวัสดิเสวตรวรรณ ของ 
พระยาศรีสุนทรโวหาร (นอย อาจารยางกูร) 
 10. คําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมพระเสวตรวรลักษณ พระยาศรีสุนทรโวหาร (นอย 
อาจารยางกูร) 
 11. คําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมพระเสวตรวรสรรพางค แลพระเสวตรวิสุทธิเทพา
มหาพิฆเนศวร ของ พระยาศรีสุนทรโวหาร (นอย อาจารยางกูร) 
 12. คําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมพระเสวตรสุนทรสวัสดิ ของ พระยาศรีสุนทร
โวหาร (นอย อาจารยางกูร) 
 13. คําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมพระเสวตรสกลวโรภาษ ของ พระยาศรีสุนทร
โวหาร (นอย อาจารยางกูร) 
 14. คําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมพระเสวตรรุจิราภาพรรณ ของ พระยามหา
อํามาตยาธิบดี (หรุน) 
 15. คําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมพระเสวตรวรนาเคนทร ของ พระยามหา
อํามาตยาธิบดี (หรุน) 
 16. คําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมพระศรีเสวตรวรรณิภา ของ หลวงมหาสิทธิโวหาร 
(สืบ ศรีเพ็ญ) 
 17. คําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมพระเสวตรอุดมวารณ ของ หลวงมหาสิทธิโวหาร 
(สืบ ศรีเพ็ญ) 
 18. คําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมพระเสวตรวชิรพาหะ ของ หลวงธรรมาภิมณฑ 
(ถึก จิตรกถึก) 
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 19. คําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมพระเศวตอดุลยเดชพาหน ของ พระมหาราชครู
พิธีศรีวิสุทธิคุณ 

 20. คําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมพระศรีนรารัฐราชกิริณี ของ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 21. คําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชางสําคัญ 3 เชือก ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 22. คําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมพระเศวตวรรัตนกรีฯ ของ พระราชครูวามเทพมุนี 
 23. คําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมพระเศวตวรรัตนกรีฯ ของ ทานผูหญิงสมโรจน  
สวัสดิกุล ณ อยุธยา 
 24. คําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมพระเศวตสุรคชาธาร ของ ทานผูหญิงสมโรจน  
สวัสดิกุล ณ อยุธยา 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 1. สํารวจและรวบรวมประณามบทจากคําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชาง 
 2. สํารวจและรวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการประพันธและ
เนื้อหาจากประณามบทในคําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชาง 
 3. วิเคราะหรูปแบบดานการประพันธและดานเนื้อหาจากประณามบทใน
คําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชาง 
 4. สรุปและอภิปรายผล 
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สรุปผลการวิจัย 

 ผูวิจัยไดรวบรวมประณามบทและวิเคราะหรูปแบบดานการประพันธและ
ดานเน้ือหาของคําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชางทั้งสิ้น 24 บท สามารถวิเคราะหไดดังนี้ 
 1. รูปแบบดานการประพันธ 
  1.1 ฉันทลักษณ  
  1.1.1 กาพยฉบัง ปรากฏทุกบท เชน คําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชาง
สําคัญ 3 เชือก ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
  สรวมสิทธ์ิกฤษตาญชลี ไตรรัตนรูจี 
  ขจัดมูลกิเลสปวงมาร 

(สํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ, 2531) 
   1.1.2 อินทรวิเชียรฉันท ปรากฏเฉพาะคําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชาง
ของเกา ของ ขุนเทพกระวี เมืองสุโขทัย เชน 

  พระพนม ด ธมโดม นุบพิตรสอขจี 
  สดับศับทปกษี บิบําเรอหสบไถง 

(กรมศิลปากร, 2545) 
  1.1.3 วสันตดิลกฉันท ปรากฏเฉพาะคําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชาง
ของเกา ของ ขุนเทพกระวี เมืองสุโขทัย เชน 

  อัญขยมบังคมประณตประนม พรหมวิษณุธาดา 
  พระกรรมเทว ด มหา สิทธิศักดิพินาย 

(กรมศิลปากร, 2545) 
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  1.2 ภาษา ไดรับอิทธิพลจากภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะภาษาบาลี
สันสกฤตและภาษาเขมร1 ซึ่งถือวาเปนภาษาท่ีเกาแกและศักดิ์สิทธิ์ ภาษาเขมรจะใช
ดําเนินความ สวนภาษาบาลีสันสกฤตจะใชในช่ือเทพเจา 
  1.2.1 ภาษาเขมร2 เชน คําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชางของเกา ของ  

ขุนเทพกระวี เมืองสุโขทัย 

  เฌอไพรผองดูสรงม เฌอฉมันเฌอธนม 

  ดูรไดดุเรียงเรียง 
(กรมศิลปากร, 2545) 

 มีคําวา เฌอ (เฌี อานวา เชอ) แปลวา ไม. สรงม (สฺรงํา อานวา ซฺรองํา) แปลวา 
มีสีมัว ๆ ไมจาเขาตา, ครึ้ม. ธนม (แผลงเปน ธํ อานวา ทม) แปลวา ใหญ. รได (นาจะ 
รเฎียน อานวา รัวเดียน) แปลวา ที่หอยระยาซอนกันเล็กบางใหญบาง. และ ดุ (ฎะ อาน
วา โด็ะห) แปลวา งอก, ขึ้น. ตามลําดับ 

 ถอดความไดวา ปาไมมืดครึ้มใหญโตแลดูขึ้นสลับซับซอนอยูเรียงกัน 

  1.2.2 ภาษาบาลีสันสกฤต3 เชน คําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมพระศรีนรารัฐ
ราชกิริณี ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี 
  นบคเณศวรพักตรคือนาคินทร เปนเจาแหงศิลป 
  มุสิกเปนพาหนะทรง 

(สํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ, 2531) 

                                                           
1 ภาษาที่ใชนั้นเปนภาษาเขมรสมัยอยุธยา หลายคําแตกตางไปจากที่มีใชในภาษาเขมรปจจุบัน บางคํามีการเปลี่ยนรูปหรือ
เปลี่ยนเสียงหรือเปลี่ยนทั้งสองแบบ (กรมศิลปากร, 2545, 99) 
2 อาศัยการแปลความหมายจากพจนานุกรมเขมร-ไทย ฉบับทุนพระยาอนุมานราชธน เลม 1-3, 5 (2517, 2521, 2523, 

2528) และกรมศิลปากร (2545) 
3 อาศัยการแปลความหมายจากพจนานุกรมสํสกฤต-ไท-อังกฤษ อภิธาน (2552) 
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 มีคําวา คเณศวร [คณ (ส.) แปลวา หมู + อีศฺวร (ส.) แปลวา พระเจา] หมายถึง 
ผูเปนเจาแหงหมู (เทวดาบริวารของพระอิศวร) ในที่นี้หมายถึง พระพิฆเนศวร. พักตร 
[วกฺตฺร (ส.)] แปลวา หนา. นาคินทร [นาค (ส.) แปลวา ชาง + อินฺทฺร (ส.) แปลวา เจา
สวรรค] หมายถึง ผูเปนใหญแหงชาง. ศิลป [ศิลฺป (ส.)] แปลวา ศิลปะ. มุสิก [นาจะเปน
มูษิก (ส.) แปลวา หนู] ในที่นี้หมายถึง หนูมุสิกะ. และพาหนะ [วาหน (ส.)] แปลวา 
เครื่องนําไป. 
 ถอดความไดวา ขอไหวพระพิฆเนศวรผูมีหนาเปนชาง ทรงเปนเจาแหงศิลปะ 
และมีหนูมุสิกะเปนพาหนะทรง  
  1.2.3 ภาษาอังกฤษ 4 ปรากฏเฉพาะคําฉันทดุษฎีสัง เวยกลอม  

พระเสวตรวรสรรพางค แลพระเสวตรวิสุทธิเทพามหาพิฆเนศวร ของ พระยาศรีสุนทร
โวหาร (นอย อาจารยางกูร) ดังนี้ 
  ดลกรุงคราเดียวโดยกาล รวมฤกษวันวาร 
  แลรวมมินิตนาที 

(ชุมนุมฉันทดุษฎีสังเวย เลม 2, 2503) 
 มีคําวา มินิต (minute, part of hour) แปลวา นาที, ช่ือหนวยเวลา เทากับ 1 
ใน 60 ของช่ัวโมง 
 ถอดความไดวา (ชางทั้ง 2 เชือก) มากรุงเทพฯ เพื่อเขาพระราชพิธีสมโภชข้ึน
ระวางชางสําคัญตามฤกษ ณ เวลานาทีเดียวกัน 

 

 

 

                                                           
4 อาศัยการแปลความหมายจาก  The Oxford Advanced Learner's Dictionary (n.d.) และพจนานุกรม  ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2556) 
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 2. รูปแบบดานเนื้อหา ไดแก ความเช่ือเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธ์ิหรือบุคคลท่ีเคารพ 

  2.1. พระรัตนตรัย ปรากฏจํานวน 8 บท เชน คําฉันทดุษฎีสังเวยกลอม
พระเทพคชรัตนกรินี พระศรีสวัสดิเสวตรวรรณ ของ พระยาศรีสุนทรโวหาร (นอย 
อาจารยางกูร) 
  ขยมบาทอภิวาทเบญจางค ไตรรัตนวรางค 
  วรตุโมฬาไรย 

(ชุมนุมฉันทดุษฎีสังเวย เลม 2, 2503) 

 คําวา “ไตรรัตน” คือ พระรัตนตรัย (แกว 3 ประการ) ไดแก พระพุทธ (เจา) 
พระธรรม และพระสงฆ 
 ถอดความไดวา ขาพเจาขอไหวพระรัตนตรัย (พระพุทธ พระธรรม และ
พระสงฆ) อันประเสริฐและยิ่งใหญดวยเบญจางคประดิษฐ5 
  2.2 เทพเจา 
  2.2.1 พระอิศวร (พระศิวะ) ปรากฏจํานวน 19 บท เชน คําฉันทดุษฎี
สังเวยกลอมพระศรีนรารัฐราชกิริณี ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
  ไหวองคศิวะเจาสากล ทรงอุสุภเสด็จดล 

  ทรงอินทรชฎา 
  ศอนิลปนจันทรจุฑา มุนพระเกศา 
  รองรับคงคาสาคร 

(สํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ, 2531) 

                                                           
5 การกราบโดยใหอวัยวะทั้ง 5 คือ เขาทั้ง 2 มือทั้ง 2 และหนาผาก จดลงกับพื้น. (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, 682) 
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 ถอดความไดวา ไหวพระศิวะผูเปนเจาแหงจักรวาล ทรงโคอุสุภราชเสด็จมา 
ทรงพระชฎา พระศอสีนิล6 ทรงปนปกพระเกศาเปนพระจันทร7 และมุนมวยพระเกศาท่ี
ชุมนํ้าไว8 
  2.2.2 พระวิษณุ (พระนารายณ) ปรากฏจํานวน 20 บท เชน คําฉันท
ดุษฎีสังเวยกลอมพระเศวตสุรคชาธาร ของ ทานผูหญิงสมโรจน สวัสดิกุล ณ อยุธยา 
  นบพระจักรกฤษณฤทธิ์ราว ลมหลาฟาคราว 
  คระวีตรีคทาจักรสังข 

(สํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ, 2531) 

 พระกฤษณะเปนปางอวตารลําดับที่ 8 ของพระนารายณ ช่ือ กฤษณาวตาร 
 ถอดความไดวา ขอไหวพระนารายณผูเรืองฤทธิ์ดุจฟาถลมดินทลาย  ผูทรง
กวัดแกวงตรีศูล คทา จักร และสังข (เทพศัสตราวุธ)  
  2.2.3 พระพรหม ปรากฏจํานวน 21 บท เชน คําฉันทดุษฎีสังเวยกลอม
พระมหารพีพรรณคชพงษ ของ พระยาศรีสุนทรโวหาร (นอย อาจารยางกูร) 
  ขอถวายอภิวันทเทวา สุรเดชธาดา 
  ทรงหงษพิลาศลังกร 

(ชุมนุมฉันทดุษฎีสังเวย เลม 2, 2503) 

 ใชพระภารกิจ คือ ธาดา (ผูสราง) และพาหนะทรง คือ หงส เปนนามนัย
(metonymy) หมายถึง พระพรหม 

                                                           
6 สีมวงอมดํา เกิดจากเมื่อกวนเกษียรสมุทรเสร็จ พญานาควาสุกรีไดคายพิษออกมา พระอิศวรจึงอมพิษไวเพื่อไมใหโลกถูก
ทําลาย (ทําไม “พระศิวะ” จึงมีคอเปนสีดํา ?, ม.ป.ป.) 
7 มีเรื่องเลาวาพระจันทรทําผิดคบชูกับนางดาราชายาของพระพฤหัสบดี พระพรหมจึงลงโทษพระจันทรไมใหเขาเทวสภา 
แตพระอิศวรสงสารจึงนํามาทัดเปนปน (จันทร) เพื่อใหรวมเทวสภาดวย (กุสุมา  รักษมณี, 2547, 50) 
8 เชื่อวาน้ําที่ไหลออกจากพระเกศาของพระอิศวรคือแมน้ําคงคา 
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 ถอดความไดวา ขอไหวพระพรหมเทพผูเรอืงฤทธ์ิ ผูสราง ทรงหงส (พาหนะทรง) 
อยางสงาผาเผย 

  2.2.4 พระอัคนี (พระเพลิง) ปรากฏจํานวน 19 บท เชน คําฉันทดุษฎี
สังเวยกลอมพระเสวตรรุจิราภาพรรณ ของ พระยามหาอํามาตยาธิบดี (หรุน) 
  ไหวองคพระเพลิงเริงฤทธิ ์ ทรงรมาดมหิท 

  ธิเดชรเห็จผาดผัน 

(ชุมนุมฉันทดุษฎีสังเวย เลม 2, 2503) 

 ถอดความไดวา ไหวพระเพลิงผูเรืองฤทธิ์ ทรงแรด (พาหนะทรง) มีอิทธิฤทธิ์
เสด็จไปดวยความรวดเร็ว 
  2.2.5 พระอุมา (มเหสีของพระอิศวร) ปรากฏจํานวน 1 บท ไดแก 
คําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชางของเกา ของ ขุนเทพกระวี เมืองสุโขทัย 

  เทวีอุมาภควดี ดูประเสริฐโพรงพราย 

  มานรัศมิดาษทิศฉาย นุประโพธิสบสถาน 

(กรมศิลปากร, 2545) 

 ถอดความไดวา พระอุมาเทวีผูเลิศเลอโฉมมีรัศมีสองสวางไปท่ัวทุกถ่ินท่ี 

  2.2.6 พระพิฆเนศวร (พระโอรสของพระอิศวรกับพระอุมา) ปรากฏ
จํานวน 18 บท เชน คําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมพระเสวตรสุวภาพรรณ ของ พระยาศรี
สุนทรโวหาร (นอย อาจารยางกูร) 
  สมญาพระพิฆเนศวร ทวยเทพมูลมวญ 

  เคารพแลยอมเยงยํา 
(ชุมนุมฉันทดุษฎีสังเวย เลม 2, 2503) 

 ถอดความไดวา (กอนหนาน้ีกลาวถึงคุณลักษณะ) สมพระนาม “พระพิฆเนศวร” 
ซึ่งเหลาเทพท้ังปวงเคารพและเกรงกลัว  
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  2.2.7 พระขันทกุมารและ/หรือพระโกญจนาเนศวร9 (พระโอรสของ
พระอิศวรกับพระอุมา) ปรากฏจํานวน 21 บท (จําแนกพระขันทกุมารและพระโกญจ
นาเนศวรออกจากกัน จํานวน 7 บท) เชน คําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมพระเสวตรรุจิราภา
พรรณ ของ พระยามหาอํามาตยาธิบดี (หรุน) 
  ขาขอนบไทเทวกรรม อิกองคพระขันธ 
  กุมารธิราชฤทธิรงค 

… 

  โกญจนาเนศวรโดยมี นามในคัมภีร 
  ไสยสาตรกลาวอางปางบรรพ 

(ชุมนุมฉันทดุษฎีสังเวย เลม 2, 2503) 

 ถอดความไดวา ขาพเจาขอไหวพระเทวกรรม และพระขันทกุมารผูทรงไวซึ่ง
ราชฤทธิ์...พระโกญจนาเนศวร เทพตามคัมภีรไสยศาสตร (ในที่นี้นาจะหมายถึง 
ตําราคชศาสตร) ทีก่ลาวถึงเมื่อครั้งโบราณกาล 
  2.2.8 พระเทวกรรม ปรากฏจํานวน 23 บท เชน คําฉันทดุษฎี
สังเวยกลอมพระเสวตรวรสรรพางค แลพระเสวตรวิสุทธิเทพามหาพิฆเนศวร ของ  
พระยาศรีสุนทรโวหาร (นอย อาจารยางกูร) 
  นบไทเทวกรรมเรืองฉาย สิทธิศักดิ์กําจาย 

  กําจรดวยยศยรรยง 
(ชุมนุมฉันทดุษฎีสังเวย เลม 2, 2503) 

 ถอดความไดวา ไหวพระเทวกรรมผูเรืองฤทธ์ิขจรขจายดวยเกียรติยศกลาหาญ 

   2.2.9 พระพรุณ ปรากฏจํานวน 1 บท ไดแก คําฉันทดุษฎีสังเวย
กลอมพระเศวตอดุลยเดชพาหน ของ พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ 

                                                           
9 บางตําราวา พระโกญจนาเนศวรเปนปางหนึ่งของพระขันทกุมาร (กรมศิลปากร, 2545, 35) 
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  ขอพระพรุณเทพบันดาล ฝนดีโดยกาล 

  บเกินแลนอยนํ้านวล 

(สํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ, 2531) 

 ถอดความไดวา ขอใหพระพรุณบันดาลฝนใหตกตองตามฤดูกาล ไมมากจนทวมทน
หรือนอยจนแหงแลง 
   2.2.10 พระไพรหรือพระพนัสบดี ปรากฏจํานวน 3 บท เชน 
คําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชางของเกา ครั้งกรุงเกา (ไมปรากฏนาม) 
  อัญขยมสดุดีพระไพร ปาดงพงใน 
  สระสโรชมหิมา   
  ฉทึงธารคิรีเหวผา ไมไหลนานา 
  อเนกพฤกษพิศาล 
  ปงปาทาทางเทียวธาร อันจรสบสถาน 
  ขาขออําลาพระไพร 
  พระพนัสบดีผองสบไศล ตูขาต้ังใจ 
  ทํานุกอํารุงผดุงผดา 

(กรมศิลปากร, 2545) 

 ถอดความไดวา ขาพเจาขอไหวพระไพรหรือพระพนัสบดี ผูรักษาปาและสระ
นอยใหญ รวมถึงสถานท่ีตาง ๆ ในปา เปนตนวาลําธาร เหวผา อีกทั้งขออนุญาตนําชาง
ออกจากปาและสัญญาวาจะดูแลรักษาชางใหดีที่สุด    
 2.3 พระมหากษัตริย ปรากฏจํานวน 5 บท เชน คําฉันทดุษฎีสังเวยกลอม
พระเศวตสุรคชาธาร ของ ทานผูหญิงสมโรจน สวัสดิกุล ณ อยุธยา 
  สรวมเดชองคพระนวมะราม ภูมิพลพระนาม 
  เถลิงรัตนโกสินทรปนไทย 

(สํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ, 2531) 
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 ถอดความไดวา ขอพระบรมเดชานุภาพแหงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรแหงพระบรมราชจักรีวงศเปนที่พ่ึงปกเกลาฯ 

 คําวา ภูมิพล เปนพระนามของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลท่ี 9 แหงพระบรมราชจักรีวงศ 
 จากขอมูลดังกลาวสามารถสรุปไดวา ประณามบทในคําฉันทดุษฎีสังเวย
กลอมชางมีรูปแบบการประพันธ ไดแก ฉันทลักษณมีทั้งกาพยฉบัง อินทรวิเชียรฉันท  
และวสันตดิลกฉันท ตามลําดับ สวนภาษาไดรับอิทธิพลจากภาษาเขมร ภาษาบาลี
สันสกฤต และภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะภาษาเขมรและภาษาบาลีสันสกฤตไดรับอิทธิพล
จากการเมืองการปกครองที่แผเขามาผานภาษาเหลาน้ี อีกทั้งยังเช่ือวาเปนภาษา
ศักดิ์สิทธิ์ที่ใชสื่อสารกับเทพเจา ทั้งน้ี ผูอานฉันทจะตองเปนพราหมณผูเช่ียวชาญ 

ดานวรรณกรรมพระราชพิธีรูขนบราชสํานักเปนอยางดี 
 ในรูปแบบดานเน้ือหา ไดแก ความเช่ือเกี่ยวกับสิ่งศักด์ิสิทธิ์หรือบุคคลที่เคารพ 
มีทั้งพระรัตนตรัย เทพเจาทั้ง 4 องคที่บันดาลใหเกิดตระกูลชางทั้ง 4 ตระกูล ไดแก 
อิศวรพงศ วิษณุพงศ พรหมพงศ และอัคนิพงศ และตําราคชศาสตรยังมีเทพเจาที่เคารพ
บูชาดวยเชนกันคือพระพิฆเนศวรและพระขันทกุมารหรือพระโกญจนาเนศวร ศิวบุตร
ผูเกิดจากกองกูณฑพิธีที่พระอิศวรใหพระอัคนีกระทําเทวฤทธ์ิขึ้นมา ฉะนั้น หมอชาง
ทั้งหลายจึงไดไหวบูชาพระศิวบุตรพิฆเนศแลโกญจนาเนศวรศิวบุตรสืบมา (จอมเกลา
เจาอยูหัว, พระบาทสมเด็จพระ, ม.ป.ป.) ทั้งนี้ ยังมีเทพเจาที่เกี่ยวของกับชางอีก 2 องค
คือ พระเทวกรรม ในตําราคชศาสตรเช่ือกันวาเปนปางหน่ึงของพระพิฆเนศวรเปนบรมครู
ของวิชาเกี่ยวกับชาง (ชัญธิกา  มนาป, 2553) และพระไพรหรือพระพนัสบดีนั้นไมใช
นามเทวดาองคใดองคหนึ่งโดยเฉพาะ ถาจะเทียบศัพทใหใกลควรใชวา “เจาปา” (มงกุฎ
เกลาเจาอยูหัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2547) เปนเทวดาผูรักษาปาที่ชางไดกําเนิดและ
ใชชีวิตกอนท่ีจะเขาสูพระบรมโพธิสมภาร นอกจากน้ี เทพเจาองคอ่ืน ๆ สุดแทแตกวีจะ
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ยกมาอยาง พระอุมา มเหสีของพระอิศวรมีหลายปาง เชน ปรรวตี10 เคารี ทั้งยังเปน 

พระมารดาของพระพิฆ เนศวรและพระขันทกุมาร  (มงกุฎ เกล า เจ าอ ยูหั ว , 

พระบาทสมเด็จพระ, 2547) พระพรุณ ผูรักษาความสุขสวัสดีแหงมนุษยและสัตวทัง้
ปวง (มงกุฎเกลาเจาอยูหัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2547) ในสวนของพระมหากษัตริย 
คําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชางยุคแรก ๆ มักไมกลาวถึงประณามบทขอพระบารมีของ
พระมหากษัตริย แตในยุคหลัง ๆ ไดกลาวถึงพระนามหรือใชการหลากคํา (ไวพจน) 
ซึ่งหมายถึงพระมหากษัตริยเพื่อขอพระบารมีปกเกลาฯ เปนที่พึ่งในการประกอบพระ
ราชพิธีสมโภชขึ้นระวางชางสําคัญมากกวายุคกอน ๆ ที่มักจะกลาวถึงแตเทพเจาทาง
ศาสนาพราหมณเพียงเทาน้ัน 

อภิปรายผล 

 จากการสรุปผลประณามบทในคําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชาง พบวา รูปแบบ
ดานการประพันธ ทั้งฉันทลักษณและการใชภาษาบาลีสันสกฤตไดรับอิทธิพลมาจาก
ปณามคาถาในคัมภีรพระพุทธศาสนาสอดคลองกับงานวิจัยของพระมหาสุเมธ กิตฺติปฺโญ
(2562) ที่วา “บทไหวครูในตอนตนของทุกคัมภีรมีรูปแบบคําประพันธประเภท  

รอยกรอง” และ “การขึ้นตนดวยบทปณามคาถาอาจเรียกไดวาเปนจารีตในการแตง
คัมภีรทางพระพุทธศาสนาเพราะคัมภีรทางพระพุทธศาสนาเกือบทั้งหมดลวนขึ้นตน
ดวยบทปณามคาถาทั้งสิ้น เพื่อเปนการแสดงความนอบนอมตอสิ่งที่ผูแตงเคารพ
บูชา” สวนรูปแบบดานเนื้อหา ไดแก ความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือบุคคลที่
เคารพ  มีพระรัตนตรัย เทพเจา และพระมหากษัตริยจะสอดคลองกับงานวิจัย
ของวรรณธิรา วิระวรรณ (2557) ที่วา “กวีจะเรียงลําดับเนื้อความในการไหวสิ่ง 
ตาง ๆ ที่กวีเคารพบูชาตามลําดับความสําคัญหรือความศักดิ์สิทธิ์ที่กวีศรัทธาสูงสุด 
                                                           
10 คนไทยเรียกวา ปารวต ี
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สวนใหญจะเริ่มจากผูมีอํานาจบารมีสงูสุดไปหาต่าํสุดหรอืจากความเหนือจริงไปสูสามญั 
ไดแก พระพุทธเจา (พระรัตนตรัย) หรือเทพเจา พระมหากษัตริย ครูอาจารย บิดา
มารดา และผูมีพระคุณ” แตทวามีเทพเจาบางองคที่ปรากฏเฉพาะในคําฉันทดุษฎี
สังเวยกลอมชางอยางพระเทวกรรม พระขันทกุมารหรือพระโกญจนาเนศวร ซึ่งเปน 

เทพเจาเฉพาะในตําราคชศาสตรจะปรากฏการอัญเชิญมาก็ตอเมื่อประกอบพิธี  
ที่เกี่ยวกับคชกรรมท้ังสิ้นเปนการเฉพาะเจาะจงหรือเรียกวา วรรณคดีประยุกต 
(applied literature) เนื่องจากมิไดประพันธขึ้นเพ่ือแสดงอารมณความรูสึกของกวี 

เปนสําคัญ มุงหวังเพื่อไปใชในงานตาง ๆ แสดงใหเห็นวา นาจะมีวรรณคดีไทยอีกหลาย
ประเภทท่ีมีเทพเจาในประณามบทตางจากเทพเจาทั่วไปอยางพระอิศวร พระวิษณุ และ
พระพรหม อันถือวาเปนเทพเจาสูงสุดในศาสนาพราหมณ  
 สําหรับประณามบทที่มีลักษณะเฉพาะอยางคําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชาง
ในการอัญเชิญเทพเจานอกเหนือจากมหาเทพแลว อยางพิธีไหวครูดนตรีและนาฏศิลปไทย
มีการอัญเชิญเทพเจาหรือครูอาจารยเฉพาะศาสตรนั้นดวย ดังที่ ณรงคชัย ปฎกรัตน 
(2553) ไดอธิบายถึงครูในพิธีไหวครูดนตรีไทยไววา “ครูในพิธีดนตรีไทยจําแนกได 
4 กลุม คือ กลุมมหาเทพ กลุมดุริยเทพ กลุมเทพเจาและพระฤๅษี และกลุมครูที่เปน
จิตวิญญาณเพื่ออัญเชิญมาสูปริมณฑลไหวครู” นี่เปนสิ่งที่แสดงใหเห็นวาประณามบท
เปนขนบวรรณคดีที่สําคัญตอการประพันธวรรณกรรมโดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ สะทอนใหเห็นวากวีรักษาขนบและกตัญูกตเวทิตาตอผูมีพระคุณ  
ดังที่ ชาญชัย คงเพียรธรรม (2554) อธิบายไววา “บทไหว เชน บทนมัสการ
พระรัตนตรัย ไหวเหลาเทวดาในศาสนาพุทธและเทพเจาในศาสนาพราหมณ ไหวมารดา 
บิดา ครูอาจารย แสดงใหเห็นถึงความเปนผูมีคารวธรรมของกวี” ซึ่งนับเนื่องกันมา
เปนลําดับทําใหขนบแหงประณามบทยังคงดํารงอยูไดตอไป  
ขอเสนอแนะ 
 ควรศึกษาประณามบทในวรรณกรรมประเภทอ่ืน ๆ ดวย 



73 

วารสารฟาเหนือ ปที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

เอกสารอางอิง 
กรมศิลปากร. (2545). คําฉันทดุษฎีสังเวย คําฉันทกลอมชาง คร้ังกรุงเกา และคําฉันท 

คชกรรมประยูร. กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร. 
______. (2564). ตําราชางในเอกสารโบราณ. กรมศิลปากร. 
กุสุมา รักษมณี. (2547). สันสกฤตวิจารณา. แมคําผาง. 
คํายวง วราสิทธิชัย, หมอมหลวง. (2549). มองวรรณกรรมพระราชพิธีในฐานะ

วรรณกรรมเฉลมิพระเกียรติ. วรรณวิทัศน, 6(2), 31-71. 
จอมเกลาเจาอยูหัว, พระบาทสมเด็จพระ. (ม.ป.ป.). ประชุมพระราชนิพนธในรัชกาลที่ 4 

ภาคปกิณณกะ ภาค 1. หองสมุดดิจิทัลวชิรญาณ. shorturl.asia/Kq3E5. 
ชัญธิกา มนาป. (2553). การศึกษาเร่ืองคติความเชื่อเร่ืองพระเทวกรรมท่ีปรากฏใน

ดินแดนไทยต้ังแตกอนพุทธศตวรรษท่ี 19 จนถึงสมัยปจจุบัน. [สารนิพนธ
ปริญญาบัณฑติ]. มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

ชาญชัย คงเพียรธรรม (2554). ขนบการประณามพจนในวรรณคดีเขมร. วารสาร
มนุษยศาสตรวิชาการ, 18(2), 37-52. 

ชุมนุมฉันทดุษฎีสังเวย. (2503). องคการคาของคุรุสภา. 
ชุมนุมฉันทดุษฎีสังเวย เลม 2. (2503). องคการคาของคุรุสภา. 
ณรงคชัย ปฎกรัตน (2553). พิธีไหวครูดนตรีไทย. วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี, 1(2), 55-76.  
ทําไม “พระศิวะ” จึงมีคอเปนสีดํา ?. (ม.ป.ป.). ch3thailand. 

https://www.ch3thailand.com/news/scoop/10020. 

บรรจบ พันธุเมธา. (2517). พจนานุกรมเขมร-ไทย ฉบับทุนพระยาอนุมานราชธน 
เลม 1 ก-ต. จงเจริญการพิมพ. 



วารสารฟาเหนือ ปที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 74 

 

_______. (2521). พจนานุกรมเขมร-ไทย ฉบับทุนพระยาอนุมานราชธน เลม 2 ถ-ผ. 
รุงเรืองสาสนการพิมพ. 

_______. (2523). พจนานุกรมเขมร-ไทย ฉบับทุนพระยาอนุมานราชธน เลม 3 พ-ร. 
รุงเรืองสาสนการพิมพ. 

_______. (2528). พจนานุกรมเขมร-ไทย ฉบับทุนพระยาอนุมานราชธน เลม 5 สร-อ. 
รุงเรืองสาสนการพิมพ. 

บวรบรรณารักษ (นิยม รักไทย), หลวง. (2552). สํสกฤต-ไท-อังกฤษ อภิธาน (พิมพ
คร้ังท่ี 4). แสงดาว. 

พระมหาสุเมธ กติฺติปโฺญ. (2562). ปณามคาถา : แนวคิดและรูปแบบการไหวครูใน
คัมภีรพระพุทธศาสนา. วารสาร มจร ปรัชญาปริทรรศน, 2 (2), 34-50. 

มงกุฎเกลาเจาอยูหัว, พระบาทสมเด็จพระ. (2547). เทพเจาและสิ่งนารูพระราช
นิพนธ ร.6. ศรีปญญา. 

ราชบัณฑิตยสถาน. (2552). พจนานุกรมศัพทวรรณกรรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. 
ราชบัณฑิตยสถาน. 

_______. (2556). พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (พิมพครั้งที่ 2). 
ราชบัณฑิตยสถาน. 

วรรณธิรา วิระวรรณ. (2557). ประณามบทในวรรณคดีไทย. [วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต]. มหาวิทยาลยัศิลปากร. 

สํานักงานราชบัณฑิตยสภา. (2561). พจนานุกรมศัพทวรรณกรรม ฉบับราชบัณฑิตยสภา 
(แกไขเพ่ิมเติม) (พิมพครั้งท่ี 2). สาํนักงานราชบัณฑิตยสภา. 

สํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ. (2531). ชุมนุมฉันทดุษฎีสงัเวยกลอมชาง
สําคัญในรัชกาลปจจุบนั. ชวนพิมพ. 

The Oxford Advanced Learner's Dictionary. (n.d.). 
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/



75 

วารสารฟาเหนือ ปที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ปจจัยที่สงผลตอการใชภาษาจีนกลาง ตามทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
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บทคัดยอ 
งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการใชภาษาจีนกลาง 

ตามทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และเพื่อศึกษาระดับการใชภาษาจีนกลาง ตาม
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ จํานวน 118 คน  
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลคือแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยสถิติ คารอยละ 
คาเฉลี่ย (X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลวิจัยพบวา 
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 1. ปจจัยที่สงผลตอความสามารถในการใชภาษาจีนกลางมีภาพรวมอยูในระดับ
มาก ( X  = 3.68, S.D. = 0.81) เมื่อพิจารณาแบบรายดานพบวาดานตัวครูผูสอนอยูใน
ระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือดานสถาบันศึกษา และดานผูเรียนตามลําดับ 

 2. ระดับความสามารถในการใชภาษาจีนกลางของผูตอบแบบสอบถาม 

มีภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X  = 3.39, S.D. = 0.57) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา ดานการสื่อสารมีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก  รองลงมาคือดานความคิด
สรางสรรค และดานการอานตามลําดับ 

 

คําสําคัญ:  ภาษาจีนกลาง  ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  การใชภาษาจีน 

 

Abstract 

 The purposes of this study were to investigate the factors that affect 

students’ using Mandarin Chinese according to the 21st century learning 

skills; and to explore the levels of students’ in using Mandarin Chinese 

according to the 21st century learning skills. The research populations were 

118 fourth-year students from the Bachelor of Arts Program in Chinese 

Language at Chiang Rai Rajabhat University. Data were collected by a set 

of questionnaires. The descriptive statistics were used to analyze the data 

for frequency, percentage, mean (X ) and standard deviation (S.D.).  

 1. The overall factors that affect students’ in using Mandarin 

Chinese were at the high level ( X  =  3 . 68, S.D. = 0 . 81 ) . When consider 

each factor, it was found that the most factors that affect students’ in 
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using Mandarin Chinese were the teachers, educational institute, and 

learners respectively.  

 2. the levels of students’ in using Mandarin Chinese according to 

the 21st century learning skills using the Mandarin Chinese were at the 

moderate level (X = 3.39, S.D. = 0.57). When consider their aspect in using 

Mandarin Chinese, it was found that the high level of students’ in using 

Mandarin Chinese were ranged from communication, creativity and reading 

respectively.  

 

Keywords:  Mandarin Chinese  21st century learning skills  Using Mandarin 

Chinese 

 

บทนํา 
 ประเทศจีนเปนประเทศท่ีมีอิทธิพลทางดานเศรษฐกิจในเวทีโลกอยางมาก 

จากการที่ประเทศจีนพัฒนาประเทศท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี การแพทย  
การคมนาคม การเกษตร ฯลฯ ทั้งน้ีในปพ.ศ .2556 ประธานาธิบดีจีน สีจิ้นผิง 

(Xi Jingping) ไดนําแผนพัฒนายุทธศาสตรชาติขึ้น โดยใชยุทธศาสตรการคาในอดีต 
“เสนทางสายไหม” (Silk Road) มาพัฒนาตอยอดจนกลายเปนเสนทางสายไหมใหม 
(New Silk Road Economic Belt and New Maritime Silk Road) หรือเรียกอีกช่ือ
วา “หนึ่งแถบหน่ึงเสนทาง” (One Belt One Road) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเช่ือมโยง
เศรษฐกิจของประเทศตาง ๆ ในทวีปเอเชีย ยุโรปและแอฟริกาเขาดวยกัน ดังนั้น
ประเทศตาง ๆ จึงตองการเช่ือมความสัมพันธกับประเทศจีน โดยเฉพาะในประเด็น
การคาและเศรษฐกิจ เพราะฉะนั้นการเรียนภาษาจีนกลางจึงเปนหนทางหนึ่งเพื่อเขาถึง
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และติดตอสื่อสารกับประเทศจีนได จึงมีผูคนทั่วโลกสนใจศึกษาเรียนรูภาษาจีนกลาง 
และวัฒนธรรมจีนอีกดวย ภาษาจีนกลางจึงกลายเปนภาษาหนึ่งที่มีคนใชมากที่สุดใน
โลก (Niall McCarthy, 2019)  
 ประเทศไทยกับประเทศจีนมีความสัมพันธกันมาตั้งแตในอดีต โดยเฉพาะ
ความสัมพันธทางดานการคา มีชาวจีนจํานวนมากเขามาทําการคาขาย ตลอดจนเปน
แรงงานเพ่ือขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ ตลอดระยะเวลาท่ีผานมาภาษาจีนกลางจึง
กลายเปนภาษาหนึ่งที่มีความสําคัญในสังคมไทยนอกเหนือจากภาษาจีน ดังนั้น  

(กรมวิชาการ, 2544) กระทรวงการศึกษาธิการจึงไดบรรจุภาษาจีนกลางไวในหลักสูตร 
ภายหลังไมกี่ปภาษาจีนกลางกลายเปนภาษาที่มีคนตองการศึกษาเปนจํานวนมาก  
จนทําใหขาดแคลนครูผูสอนภาษาจีนกลาง ทั้ง น้ีกระทรวงศึกษาธิการไทยกับ
กระทรวงศึกษาธิการจีน สํานักงานฮั่นปน (HANBAN) และสถาบันขงจื้อ ไดทําความ
รวมมือ MOU ดานการศึกษาดวยกัน และคอยชวยเหลือสนับสนุนกระทรวงศึกษาธิการ
ทั้ งด านการเ รียนการสอน  และอุปกรณการเ รียนใหกับไทยตลอดมา  ตอมา 

ศูนยการศึกษาทางไกลสถาบันขงจ้ือ (สาธารณรัฐประชาชนจีน) และศูนยสอบวัดระดับ
ความรูภาษาจีนกลางในอาเซียน (ประเทศไทย) กับสถาบัน 5 แหงในประเทศไทย ไดลงนาม
ความรวมมือใน “โครงการยกระดับสมรรถนะนักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และ
กําลังแรงงานในพ้ืนท่ี ใหเปนเลิศดานภาษาจีนกลาง และการศึกษาทางไกลสูการพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรูตามแนวทางสากล” ในวันที่ 17 ธันวาคม 2561 เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการเรียนการสอนภาษาจีนกลางของไทย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2561) ซึ่งจะชวย
พัฒนาคนไทยไดเรียนรูภาษาจีนกลางและเพ่ิมศักยภาพโอกาสในการแขงขันในเวที
สากลตาง ๆ ทั้งทางดานการตลาด การติดตอสื่อสาร และการแลกเปลี่ยนระหวาง
ประเทศ เปนตน  
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 การเตรียมความพรอมดานภาษาจีนเปนกระแสหนึ่งทางการศึกษาท่ีกําลังไดรับ
ความสนใจและตองการการพัฒนาใหสอดคลองกับนโยบายของภาครัฐ ในการเปด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อผลิตบุคลากรท่ีมีคุณภาพตอตลาดแรงงานของไทยให
สามารถกาวไปสูตลาดแรงงานในระดับอาเซียนและระดับโลก โดยนําเสนอสภาพใน  

การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในปจจุบันที่ยังพบขอจํากัดในระดับตาง ๆ ของระบบ
การศึกษา เพื่อกระตุนเตือนใหทุกภาคสวนใหความสนใจและมีบทบาทในการพัฒนาคน
ในดานภาษาจีน ที่จะเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน อันจะชวยใหเกิดการพัฒนาทั้ง
ดานการเมืองเศรษฐกิจ และสังคม ในระดับประเทศตอไป (กัลปพฤกษโชคสิริ โชคดีมีสุข, 
2558) ซึ่งการใชภาษาจีนตองอาศัยการฝกทักษะดานตาง ๆ โดยผานการฝกฝนเพื่อใหมี
การพัฒนาในการศึกษาภาษาจีนน้ันตองอาศัยทักษะทั้งสี่ดาน คือ การฟง การพูด  
การอาน และการเขียนซึ่ง (ปญญา วรรณชัย, 2553) ไดกลาววาทักษะภาษาจีนควรเริ่ม
จากทักษะการฟงไปสูการพูด การอาน และการเขียนตามลําดับ โดยทักษะการฟง และ
การพูดถือเปนจุดสําคัญของการสื่อสาร และเม่ือสองทักษะนีมี้การพัฒนาแลว ทักษะอื่น ๆ 
ก็จะมีการพัฒนาตามมาดวยเชนกัน แตโดยหลักการแลวทักษะการฟง การพูด การอาน 
และการเขียนควรจะเรียนรูควบคูกันไปท้ังสี่ทักษะ เพื่อเปนการปูพ้ืนฐานทางดานภาษา 
ที่ครบถวนสมบูรณอันจะนําไปสูการเรียนรูในข้ันท่ีสูงข้ึนตอไป  

การจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 คือการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
การใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธและมีสวนรวมในการเรียน การสงเสริมการเรียนรูเพื่อรู  
(Learning to Know) เนนองคความรู การเรียนรูเพื่อปฏิบัติจริง (Learning to Do) 

เนนการพัฒนาทักษะ พัฒนาสมรรถนะ และศักยภาพตนเอง การเรียนรูเพื่อชีวิต 
(Learning to Be) สามารถนําความรูไปประยุกตเพื่อใหเกิดทักษะ ความเช่ียวชาญและ
สมรรถนะท่ีเกิดกับตัวผูเรียน กระบวนการจัดการเรียนรูเพื่อใหการเรียนการสอนนั้น 

มีประสิทธิภาพมากขึ้นน้ัน ครูผูสอนตองจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนมีความรู
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ทักษะ กระบวนการ มีความสามารถ และมีเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรูที่เหมาะสม 
ผูเรียนสามารถประยุกตใชความรู ทักษะ และประสบการณใหเกิดประโยชนตอตนเอง
และผูอื่นไดอยางสอดคลองและเหมาะสม   
 ดังนั้นผูวิจัยจึงไดเล็งเห็นความสําคัญดังกลาว จึงมีความสนใจในการศึกษาปจจยั
ที่สงผลตอการใชภาษาจีนกลาง ตามทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาช้ัน
ปที่ 4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
เพื่อศึกษาปจจัยและระดับการใชภาษาจีนกลาง ตามทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
ตลอดจนเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนภาษาจีนกลางของนักศึกษาใหมี
คุณภาพตามทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และสอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงานตอไป   
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการใชภาษาจีนกลาง ตามทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาช้ันปที่ 4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   
2. เพื่อศึกษาระดับการใชภาษาจีนกลาง ตามทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

ของนักศึกษาช้ันปท่ี 4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจนี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย   
 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 ประชากรท่ีใชในการวิจัย 
นักศึกษาช้ันปที่ 4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงราย จํานวน 118 คน 
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 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้คือ  
 แบบสอบถามปจจัยที่สงผลตอการใชภาษาจีนกลางและระดับการใชภาษาจีน 
ตามทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ของ นักศึกษาช้ันปท่ี 4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ
สาขาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 โดยมีขั้นตอนในการสรางและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ ดังนี้ 
 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแบบสอบถามปจจัยที่สงผลตอ 

การใชภาษาจีนกลางและระดับการใชภาษาจีน ตามทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

 2. ออกแบบโครงสรางของแบบสอบถามปจจัยที่สงผลตอความสามารถในการใช
ภาษาจีนกลางและระดับความสามารถการใชภาษาจีน ตามทักษะการเรียนรูในศตวรรษ
ที่ 21 โดยประกอบดวยปจจัยดานผูเรียน ปจจัยดานผูสอน ปจจัยดานครอบครัว ปจจัย
ดานสถาบันการศึกษา  
 3. สรางแบบสอบถามปจจัยที่สงผลตอการใชภาษาจีนกลางและระดับการใช
ภาษาจีน ตามทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ใหเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating 

Scale) ซึ่งเปนเครื่องมือที่ใชในการประเมินผูเรียนที่ใชในการประเมินหรือพิจารณา
ตนเองจากกิจกรรมทักษะตาง ๆ และกําหนดนํ้าหนักคะแนนตัวเลือกในแตละระดับ
ความคิดเห็นไวดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 

 ระดับคุณภาพเกณฑการแปลความหมาย 

 ไดคาคะแนน 5 เห็นดวยระดับมากท่ีสุด 

 ไดคาคะแนน 4 เห็นดวยระดับมาก 

 ไดคาคะแนน 3 เห็นดวยระดับปานกลาง 
 ไดคาคะแนน 2 เห็นดวยระดับนอย 

 ไดคาคะแนน 1 เห็นดวยระดับนอยทีสุ่ด 
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 จากนั้นนําคาคะแนนที่ไดมาหาคาเฉลี่ยแลวแปลความหมายของคาคะแนนตาม
เกณฑการประเมินจากการหาคาเฉลี่ย ดังนี ้
 คาเฉลี่ยความหมาย 

 4.51 - 5.00 เห็นดวยระดับมากท่ีสุด 

 3.51 - 4.50  เห็นดวยระดับมาก 

 2.51 - 3.50 เห็นดวยระดับปานกลาง 
 1.51 - 2.50 เห็นดวยระดับนอย 

 0 - 1.50 เห็นดวยระดับนอยท่ีสุด 

 4. นําแบบสอบถามปจจัยที่สงผลตอการใชภาษาจีนกลางและระดับการใช
ภาษาจีน ตามทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 เสนอตอผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน 
เพื่อตรวจสอบความถูกตองเชิงเน้ือหาของขอคําถามกับวัตถุประสงคของการศึกษา  
 5. นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ แลวนําไป
ทดลองกับกลุมที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมประชากร เพื่อวิเคราะหความนาเชื่อถือของ
แบบสอบถาม 

 6. นําแบบสอบถามเสนอตอผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบอีกครั้ง 
 7. จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ แลวนําไปใชเก็บรวบรวมขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากร โดยใหประชากรทํา
แบบสอบถาม จากนั้นนําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหทางสถิติตอไป 
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 การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช  
 1. วิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการใชภาษาจีนตามทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 
21 โดยการหาคาเฉลี่ย (X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

 2. วิเคราะหระดับการใชภาษาจีนกลาง โดยการหาคาเฉลี่ย ( X ) และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 

ผลการวจิัย 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการใชภาษาจีนกลางตาม
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 และเพ่ือศึกษาระดับการใชภาษาจีนกลางตามทักษะ
การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 จากการเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากร เปนนักศึกษาช้ัน
ปที่ 4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

จํานวน 118 คน เปนเพศหญิง มีจํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 82.20 เพศชาย 
มีจํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 17.80 ระยะเวลาในการเรียนภาษาจีนของผูตอบ
แบบสอบถาม พบวา นักศึกษาสวนใหญเรียนภาษาจีนมาแลว 3 ป จํานวน 64 คน 
คิดเปนรอยละ 54.24 นักศึกษาสวนใหญไดผานการสอบวัดระดับภาษาจีนระดับ  4 

(HSK4) จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 46.61   

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการใชภาษาจีนกลางตามทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาช้ันปที่ 4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา
ภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ไดผลดังตารางตอไปนี้  
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ตาราง 1  ผลการวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการใชภาษาจีนกลาง ตามทักษะการเรียนรู
ในศตวรรษท่ี 21   
ปจจัยท่ีสงผลตอการใชภาษาจีนกลาง X  S.D. 
ดานผูเรียน 3.84 0.68 

ดานผูสอน  4.20 0.70 

ดานครอบครัว 2.74 1.16 

ดานสถาบันศึกษา 3.96 0.70 

เฉลี่ย 3.68 0.81 

 

จากตาราง 1 พบวา ปจจัยทั้ง 4 ดาน ไดแกดานผูเรียน ดานผูสอน ดานครอบครัว 
และดานสถาบันศึกษา โดยรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.68 ซึ่งอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายดานพบวาดานผูสอน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.20 รองลงมาคือดานสถาบันศึกษา 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.96 และดานผูเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.84 ตามลําดับ 

ตอนที่ 2 ผลการศึกษาระดับการใชภาษาจีนกลาง ตามทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาช้ันปที่ 4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ไดผลตามตารางตอไปนี้  
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ตาราง 2  ผลการศึกษาระดับการใชภาษาจีนกลาง ตามทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 
21 ของนักศึกษาช้ันปที่ 4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย   
ภาพรวมระดับการใชภาษาจีนกลาง X  S.D. 
ดานการคดิวิเคราะห 3.32 0.68 

ดานการสื่อสาร 3.57 0.57 

ดานความคดิสรางสรรค 3.40 0.61 

ดานการอาน 3.35 0.51 

ดานการเขียน 3.29 0.47 

เฉลี่ย 3.39 0.57 

 

พบวา  ทักษะท้ัง  5 ดาน  ไดแกด านการคิดวิ เคราะห  ดานการสื่อสาร 
ดานความคิดสรางสรรค ดานการอาน ดานการเขียน โดยรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.39 
ซึ่งอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายดานพบวาดานการสื่อสาร มีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.57 รองลงมาคือดานความคิดสรางสรรค มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.40 และดานการอาน 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.35 ตามลําดับ 

 

สรุปและอภิปรายผล  
จากการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี ทําใหเห็นวาปจจัยที่สงผลตอการใชภาษาจีนกลาง

ตามทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาช้ันปท่ี 4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นั้นมีอยูดวยกัน 4 ปจจัย ไดแกปจจัย 

ดานผูเรียน ดานผูสอน ดานครอบครัว ดานสถาบันศึกษา และโดยภาพรวมของทั้ง 4 ปจจัย
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของจิรากุล พิพัฒนตนติศักดิ์ 
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(2548) ทไดศกษาปจจยทสงผลตอผลสมฤทธทางการเรยนภาษาองกฤษ พบปจจยท
สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษทั้ง 4 ปจจัยเหมือนกัน ไดแก ปจจัย 

ดานตัวผู เรียน  ปจจัยดานตัวครูผูสอน ปจจัยดานครอบครัว  และปจจัยดาน
สภาพแวดลอมของโรงเรียน อยูในระดับปานกลาง 

อยางไรก็ดีเมื่อจําแนกรายดานพบวา ปจจัยสนับสนุนที่สงผลตอความสามารถใน
การใชภาษาจีนกลางมากที่สุดคือ ปจจัยดานผูสอน ดานสถาบันการศึกษา ดานผูเรียน 

และดานครอบครัวตามลําดับ ทั้งน้ีเพราะบทบาทของครูผูสอนนั้น เปนตัวแปรท่ีสําคัญ
อยางหน่ึง ในการจัดการเรียนการสอน ที่จะกระตุนใหผูเรียนเกิดองคความรูดวยตัวเอง 
และจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพสูงสุด  ซึ่ งสอดคลองกับแนวคิดของ 
Jakobovits (1971) ที่ไดศึกษาปจจัยในการเรียนการสอนภาษาตางประเทศหรือภาษา 

ที่สอง สรุปไดวาปจจัยที่ทําใหการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพน้ันคือมีปจจัย
ทางการสอนอันประกอบดวยคุณภาพการสอนของครู ความรูความสามารถทางภาษา 

และเทคนิคการสอนของครู โอกาสทางการเรียนรูของผูเรียน ซึ่งหมายรวมทั้งเวลาที่ใช
เรียนทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน เกณฑการประเมินผล ซึ่งอาจจะประเมินไดจาก
แบบสอบถามวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัย ธนวัตน อรุณสุขสวาง 
และนรินทร สังขรักษา (2557) ทําการศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษตามทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 6 เขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานครเขต 2 เพื่อรองรับการเขาสูประชาคม
อาเซียนจากการศึกษา พบวากลุมตัวอยางมีความเห็นเก่ียวกับปจจัยดานตัวผู เรียน 

ปจจัยดานตัวครูผูสอน ปจจัยดานครอบครัว และปจจัยดานสภาพแวดลอมของโรงเรียน 
อยูในระดับปานกลาง ระดับการใชภาษาอังกฤษตามทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
ของนักเรียนในระดับปานกลาง ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานความคิดสรางสรรค  
รองลงมาคือ ดานการคิดวิเคราะห และดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ ดานการเขียน 
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ในสวนของระดับการใชภาษาจีนกลาง ตามทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  
ของนักศึกษาช้ันปที่ 4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายน้ัน ผลการศึกษาพบวา ระดับการใชภาษาจีนกลางของนักศึกษาในดานการคิด
วิเคราะห ดานการสื่อสาร ดานความคิดสรางสรรค ดานการอาน และดานการ เขียน 
โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้เพราะนักศึกษามีความรูพื้นฐานทางภาษาจีนไมดีพอ 
ประกอบกับความยากของภาษาจีน ทําใหนักศึกษามีความกังวลและไมมั่นใจท่ีจะใช
ภาษาจีน ซึง่เปนอุปสรรคที่สําคัญของการเรียนรู  

เมื่อจําแนกเปนรายดานพบวา ระดับการใชภาษาจีนกลางของนักศึกษามีคาเฉลี่ย
มากที่สุด คือ ดานการสื่อสาร ทั้งนี้เพราะทักษะการสื่อสารเปนทักษะของการฟงและการพูด 
เปนทักษะแรกของการเรียนภาษา เพื่อเปนพ้ืนฐานในการพัฒนาทักษะอ่ืน ๆ ซึ่งสอดคลอง
กับดวงเดือน แสงชัย (2533, อางถึงใน ชิทชล ยานารมย , 2556) ซึ่งไดกลาวไววา 
การพัฒนาทักษะทางภาษาโดยเริ่มจากการฟง การพูดกอน โดยยึดหลักลําดับทางภาษา
ตามธรรมชาติ ครูจะเปนเสมือนแมแบบของภาษาและศูนยกลางของชั้นเรียน บทสนทนา
เปรียบเสมือนตัวบทเรียนที่ฝกใหเรียนรูภาษาทางโครงสรางไวยากรณและเสียงสูงต่ํา 
และกิจกรรมเสริมก็เปนเสมือนแบบฝกใหผูเรียนไดทํากิจกรรมท่ีใชความรูที่เรียนมาจาก
ครูและบทสนทนาเบ้ืองตน ดังน้ันทักษะการฟงเปนทักษะที่สําคัญที่สุดที่ชวยเร่ือง 
การสื่อสาร ที่จะนําไปสูทักษะข้ันตอ ๆ ไป คือ การพูด การอาน และการเขียน  

ดานการเขียน ระดับการใชภาษาจีนกลางของนักศึกษามีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 

ทั้งนี้เพราะทักษะการเขียนเปนทักษะขั้นสุดทายและมีความสลับซับซอน เนื่องจาก
ตัวอักษรจีนมีจํานวนมหาศาล และมีอักษรจีนจํานวนไมนอยที่มีลักษณะคลายคลายกัน 
จึงถือเปนเรื่องยากในการจดจํา เพราะลักษณะตางกันแคเพียงจุดเดียวหรือขีดเดียว
ความหมายก็ตางกันอยางสิ้นเชิงท่ี ตองใชเวลาสั่งสมความรูทักษะดานการฟง การพูด 
การอาน และนํามาถายทอดในรูปแบบของการเขียน ซึ่งสงผลใหระดับความสามารถ 
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ในการใชภาษาจีนกลางของนักศึกษามีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ซึ่งสอดคลองกับ (รังสรรค 
จันตะ, 2541) ซึ่งไดกลาวไววา การเขียนเปนกระบวนการใชภาษาในภาคแสดงออก 

ซึ่งตองสั่งสมความรูและความคิดนามาเรียบเรียงเปนเรื่องราวใหผูอื่นเขาใจไดเปนทักษะ
ขั้นสุดทายที่ยากและซับซอนที่สุดในกระบวนการสื่อสารทางภาษา 
 

ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย 
1.  ควรนําผลการวิจัยที่ไดไปพัฒนา กําหนดนโยบายการจัดการเรียนการสอน

และการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  (ภาษาจีน) เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
นักศึกษา ใหมีทักษะตามทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

2.  จากผลการวิจัยพบวา ระดับการใชภาษาจีนตามทักษะการเรียนรูในศตวรรษ
ที่ 21 ของนักศึกษา เมื่อจําแนกรายดาน พบวา นักศึกษามีความสามารถดานการเขียน
คอนขางต่ํา ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนของทางหลักสูตรควรเนนในเรื่องของการเขียน
ภาษาจีน เพื่อใหนักศึกษามีทักษะการเขียนตามทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรมีการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบการเตรียมความพรอมดาน
ภาษาจีนของนักศึกษา เพื่อเขาสูตลาดแรงงาน 

2. ควรมีการศึกษาเร่ืองแนวทางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการพัฒนา
ความสามารถดานการใชภาษาจีนของนักศึกษา เพื่อเตรียมความพรอมในการเขาสู
ตลาดแรงงาน 

3. ควรมีการศึกษาเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ในการสงเสริมความสามารถใน
การใชภาษาจีนของนักศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะการใชภาษาจีน 
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วิเคราะหกระบวนการเรียนรูภาษาไทย 

ของเด็กหัวเมือง ในแบบเรียนเร็ว เลม 1 

Analysis of the Thai Language Learning Process 

    of the Children of the City In the Fast Study, Volume 1
ธัช มั่นตอการ*1 

Tach Montokarn*1 
 

บทคัดยอ 

งานวิจัยฉบับน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหกระบวนการเรียนรูภาษาไทย 

ของเด็กหัวเมือง ในแบบเรียนเร็ว เลม 1 ผูวิจัยประยุกตใชแนวคิดของสมเด็จกรม  

พระยาดํารงราชานุภาพซึ่งมีพระประสงคใหเด็กหัวเมอืงอานหนังสือออกเขียนหนังสอืได 
โดยแบงประเด็นศึกษาออกเปน 14 ประการ ไดแก 1) วิธีการฝกอานพยัญชนะ 

2) วิธีการฝกทายตัวพยัญชนะ 3) วิธีการฝกอานมาตรา ก กา 4) วิธีการฝกอานมาตรากง 
5) วิธีการฝกอานมาตรากัน 6) วิธีการฝกอานมาตรากัม 7) วิธีการฝกอานมาตรากัย 

8) วิธีการฝกอานมาตรา กก กด กบ 9) วิธีการฝกอานอักษรสูง 10) วิธีการฝกอานอักษร
กลาง 11) วิธีการฝกอานอักษรตํ่า 12) วิธีการฝกอานอักษรควบ 13) วิธีการฝกอาน
อักษรกล้ํา 14) วิธีการฝกอานตัวสะกดในบทฝกอานแตละบทจะประกอบไปดวยคํา
สําหรับฝกอานแบบเรงรัดเพื่อการเรียนรูอยางรวดเร็วในระยะเวลาสั้น ๆ บางบท 

มีตัวอยางคําอานไมมากแตเปนตัวอยางคําที่ใชอยูในบริบทแวดลอมของนักเรียน 

คําสําคัญ: เด็กหัวเมือง  แบบเรียนเร็ว  กระบวนการเรียนรู 
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Abstract 

The study aimed to analyze the Thai Language Learning Process of 

Provincial Students in a Quick Textbook 1 with an application of HRH Prince 

Damrong Rajanubhab’s concept aiming at enhancing students in provinces 

able to read and write. The point of the study was classified into 14 issues: 
1) consonant reading practice consisting 2) consonant guessing practice 

3) reading drill in Kor Ka (ก กา) spelling 4) reading drill in mae kong (กง) 
5) reading drill in mae kan (กัน) 6) reading drill in mae kam (กัม) 7) reading 

drill in mae kaiy (กัย) 8) reading drill in mae kok (กก), kod (กด) and mae kob 

(กบ) 9) in high-level consonant reading 10) in medium tone consonant 

reading drill, 11) in low-tone consonants reading drill 12) in diphthong 

reading drill, 13) in reading cluster letter, and 14) spell reading practice, 

there were 250 words for final consonant drill. Each reading practice 

contains words of intensive reading practice for quick learning in a short 

period of time, Some chapters have few examples of reading words but 

are examples of words used in the student's context. 
 

Keyword:  The Children of the City  The Fast Study  Learning Process 
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บทนํา 
การศึกษาวิจัยกระบวนการเรียนรูภาษาไทยของเด็กหัวเมือง ในแบบเรียนเร็ว 

เลม 1 นี้ ผูวิจัยศึกษาวิจัยวิธีการเรียนรูภาษาไทยดานการอาน ของเด็กหัวเมือง หมายถึง 
เด็กท่ีอยูตามชนบทหัวเมืองตางจังหวัดซึ่งบิดามารดาฝากมาเรียนหนังสือที่วัดและมี
เวลาเรียนไมเต็มป กลาวคือ ถึงหนานาก็ตองลาโรงเรียนไปชวยบิดามารดาทํางาน 

ในหนังสือแบบเรียนเร็วเลม 1 ตีพิมพโดยกรมวิชาการปพุทธศักราช 2542 ปรากฏ
หลักฐานวาสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ มีพระประสงคจะอนุเคราะหเด็ก 
หัวเมืองเหลานี้ ใหมีการศึกษาทัดเทียมเด็กกรุงเทพ ฯ พระองคจึงคิดแบบเรียนเร็วเลม
ใหมแทนแบบเรียนหลวงเลมเดิมอันไดแกมูลบทบรรพกิจ ทั้งนี้เพื่อยนระยะเวลาท่ีตอง
เรียนในหลักสูตรเดิม 1 ป ใหเหลือระยะเวลาเพียง 6 เดือน เพื่อใหจําไดเร็ว อานหนังสือ
ออกเร็ว และผูเรียนซ่ึงเปนเด็กหัวเมืองจะไดเรียนหนังสือตามแบบอยางชาวพระนคร 
อีกทั้งยังสามารถใชเวลาที่เหลือไปชวยงานบิดามารดาไดดวย ดําริในการสรางแบบเรียน
เร็วนี้ทราบถึงพระเนตรพระกรรณของรัชกาลที่ 5 พระองคโปรดใหตามพระประสงค 
ในที่สุดหลังจากทดลองใชจึงมีประกาศใชอยางเปนทางการ สําหรับเน้ือหาการเรียนรู
ภาษาไทย ท่ีปรากฏในแบบเรียนเร็วเลม 1 ประกอบดวยบทสําหรับฝกอาน 150 บท 

มีเนื้อหาเรียงลําดับคํายากงาย คําอานท่ีงายมักเปนคําที่ใชจริงอยูในชีวิตประจําวัน 
แบบเรียนเร็วเลมที่ 1 นี้ไดผลลัพธที่ดีในการใหการศึกษาแกเด็กหัวเมืองเพราะผูเรียน
สามารถอานออกเขียนไดในระยะเวลาสั้น ๆ อีกทั้งยังมีเวลาชวยบิดามารดาทํากสิกรรม
และเกษตรกรรมไดดวย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2495) 

ธวัช ปุณโณทก (2538) ไดกลาวไวในวิวัฒนาการภาษาไทยวา สมเด็จกรมพระยา
ดํารงราชานุภาพ ทรงใหความสําคัญดานการอานเพราะเปนพื้นฐานการเรียนรูไดอยาง
รวดเร็ว ทรงพุงเปาประสงคไปยังเด็กหัวเมืองที่มีวิถีชีวิตหางไกลจากระบบการศึกษา 
พระองคสรางหนังสือแบบเรียนเร็วเพื่อทดแทนหนังสือจินดามณี หนังสือประกม ก กา 
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และหนังสือประถมมาลา ซึ่งแตเดิมยึดถือเปนแบบเรียนหลวงมากอน การสราง
แบบเรียนเร็วของพระองคนับวาเปนการปฏิวัติแบบเรียนเดิมที่เขาใจยากและไมตอบ
โจทยสําหรับเด็กหัวเมืองตางจังหวัด การสรางแบบเรียนเร็วนี้จึงนับเปนคุณูปการตอ
แวดวงการศึกษาในยุคตอมาอยางยิ่งเพราะเปนตนแบบของแบบฝกหัด แบบทดสอบ 
และใบกิจกรรม ท่ีมุงเนนการฝกใหเกิดความเชี่ยวชาญในบทเรียน  

การศึกษาวิจัยกระบวนการเรียนรูภาษาไทยของเด็กหัวเมืองในหนังสื อ
แบบเรียนเร็วเลม 1 นี้ ผูจะศึกษาวิจัยเฉพาะดานการอานเทานั้น เพราะกรมพระยา
ดํารงราชานุภาพนําเสนอวิธีอานหนังสือซึ่งผูเรียนสามารถเรียนลัดและเขาใจไดอยาง
รวดเร็ว เปนการยอเวลาเรียนจาก 2 ป ตามหลักสูตรเดิม เหลือเพียง 6 เดือน หลักสูตร
ใหมที่กรมพระยาดํารงราชานุภาพประพันธข้ึนนับวานาสนใจอยางย่ิง  

งานวิจัยฉบับนี้ ผูวิจัยกําหนดประเด็นการศึกษาวิจัยไว 14 ประเด็น ไดแกการฝก
อานพยัญชนะ การฝกทายตัวพยัญชนะ การฝกอานมาตรา ก กา การฝกอานมาตรากง 
การฝกอานมาตรากัน การฝกอานมาตรากัม การฝกอานมาตรากัย การฝกอานมาตรา 
กก กด กบ การฝกอานอักษรสูง การฝกอานอักษรกลาง การฝกอานอักษรตํ่า การฝก
อานอักษรควบ การฝกอานอักษรกล้ํา และการฝกอานอักษรตัวสะกด ขอมูลที่ปรากฏ
ในประเด็นดังกลาว มีความนาสนใจอยางยิ่งเพราะผูประพันธใชคําที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิต
และสังคมของผู เรียนวางไวในแตละบท ตั้ งแตคําพยางค เ ดียวจนถึงเรื่องเลา 
ในสังคมน้ัน ๆ เพื่อใหผูเรียนจดจําและเขาใจบทเรียนไดงายย่ิงข้ึน ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจ 

ที่จะศึกษาวิจัยกระบวนการและวิธีการเรียนรูภาษาไทยของเด็กหัวเมืองที่ปรากฏใน
หนังสือแบบเรียนเร็วเลม 1 น้ี 

 
วัตถุประสงคในการศึกษา 

วิเคราะหวิธีเรียนรูการอานของเด็กหัวเมืองในหนังสือแบบเรียนเร็วเลม 1 
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ระเบียบวิธีวิจัย 

วิธีดําเนินการวิจัยถือเปนระเบียบที่สําคัญของการวิจัย ในการดําเนินการวิจัย
ครั้งนี้ผูวิจัยใชการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitavive Research) เปนหลักและยึดหลัก
ระเบียบวิธีวิจัย 4 ประการ คือ การเก็บรวบรวมขอมูล เกณฑการคัดเลือกขอมูลและ
ขอตกลงเบื้องตน เครื่องมือท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล และการวิเคราะหขอมูล  

1. การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูล ในงานวิจัยนี้แบงการรวบรวมขอมูลเปน 2 ประการ 
ไดแก 1) แหลงทีม่าของขอมูล 2) จํานวนขอมูลที่ใชวิเคราะห 

1.1 แหลงที่มาของขอมูล  
แหลงที่มาของขอมูล หมายถึง แหลงคนควาขอมูลซึ่งผูวิจัยใชแหลงคนควา 

4 แหง ประกอบดวย หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยนเรศวร หอสมุดประจําคณะมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร หอสมุดแหงชาติ กรมศิลปากร หอสมุดสํานักวรรณกรรม 

และประวัติศาสตร และ TDC หรือ Thai Digital Collection เปนโครงการหน่ึงของ 
ThaiLIS 

1.2 จํานวนขอมูลที่ใชวิเคราะห 
ผูวิจัยใชหนังสือแบบเรียนเร็วเลม 1 ของกรมพระยาดํารงราชานุภาพ 

ตีพิมพในป พ.ศ. 2474 เปนหนังสือเกาของหอสมดุแหงชาติ กรมศิลปากร ตอมา กรมวิชาการ 
ตอมากระทรวงศึกษาธิการตีพิมพใหมตามรูปแบบเดิมในป 2542 โดยจัดเปนชุดหนังสือ
ความรูภาษาไทย ลําดับที่ 29 รวมหนังสือแบบเรียนเร็ว เลม 1, 2, 3 เขาดวยกัน 

แตยังคงลําดับหนาในหนังสือแบบเดิมกลาวคือ หนังสือแบบเรียนเร็ว เลมที่ 1 นับต้ังแต
หนาที่ 1-204 แบบเรียนเร็วเลมที่ 2 เริ่มใหมตั้งแตหนาที่ 1-151 และแบบเรียนเร็วเลม 
3 เริ่มใหมตั้งแตหนาที่ 1-115 ผูวิจัยใชขอมูลในหนังสือแบบเรียนเร็วเลมที่ 1 วาดวย
เรื่องการอานและบทสําหรับฝกอาน จํานวน 150 บท 
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2. เกณฑการคัดเลือกขอมูลและขอตกลงเบ้ืองตน 

สําหรับเกณฑการคัดเลือกขอมูลเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในการศึกษาวิจัย 
ผูวิจัยกําหนดเกณฑไว ดังน้ี 1) ผูวิจัยจะวิเคราะหไปตามขอมูลที่ปรากฏในหนังสือ 

และจะไมปรับขอมูลที่ปรากฏในหนังสือใหเขากับภาษาปจจุบัน เชน ขอมูลที่ปรากวา ถื 
ชื่ มื หรือคําวา เต็น ผูวิจัยจะไมปรับอักขรวิธี เปน ถือ ช่ือ มือ และ เตน เปนตน 

2) ในหนังสือแบบเรียนเร็วสวนมากไมมีคําอธิบายระหวางบทและเปนบทสําหรับฝกอาน
ดังน้ันผูวิจัยจะกําหนดขอมูลเปนตัวเลขเพื่อสะดวกแกการจํา เชน 1/2/1 หรือ 1/2/2-3 
ขอมูลดังกลาว ตัวเลขหนา คือ บทที่ ตัวเลขกลาง คือ หนาที่ ตัวเลขทาย คือ บรรทัด 

ที่ ตัวอยาง เชน 1/2/3-5 อานวา บทที่ 1 หนาท่ี 2 บรรทัดที่ 3-5 เปนตน 

3. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

เครื่องมือท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยใชเครื่องมือ 2 อยาง คือ 
1) เครื่องมือเก็บขอมูล 2) เครื่องมือวิเคราะหขอมูล สําหรับเครื่องมือเก็บขอมูลผูวิจัย 

ใชเครื่องมือเก็บขอมูลท้ังสิ้นจํานวน 15 ชุด โดยมีผูทรงคุณวุฒิ 5 ทานซึ่งเปนผูเชีย่วชาญ
ในสาขาวิชาตาง ๆ จํานวน 5 คนทําการตรวจสอบเครื่องมือและใหคําแนะนําที่เปน
ประโยชน จากนั้นผูวิจัยจึงเก็บขอมูลดวยเครื่องมือดังกลาวและประเมินเครื่องมือ  

4. การวิเคราะหขอมูล 

ขั้นตอนการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยจะนําขอมูลที่ไดจากการรวบรวมดวย 

วิธีการศึกษาจากหนังสือแบบเรียนเร็วเลม 1 และนําขอมูลจากเอกสารมาวิเคราะห  
4.1 อานหนังสือแบบเรียนเร็วเลม 1 แลวจัดแยกเปนหมวดหมู 
4.2 จําแนกขอมูลตามประเด็นที่ศึกษา 
4.3 วิเคราะหกระบวนการเรียนรูดานการอานในแตละบท 

4.4 นําเสนอการศึกษาคนควาแบบพรรณนาวิเคราะห 
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ผลการวิจัย 

ผลการศึกษาวิจัยกระบวนการเรียนรูภาษาไทยดานการอานของเด็กหัวเมือง 
ในแบบเรียนเร็ว เลม 1 นี้ ผูวิจัยพบกระบวนการเรียนรูดานการอาน 14 ประเด็น ไดแก 
การฝกอานพยัญชนะ การฝกทายตัวพยัญชนะ การฝกอานมาตรา ก กา การฝกอาน
มาตรากง การฝกอานมาตรากัน การฝกอานมาตรากัม การฝกอานมาตรากัย การฝกอาน
มาตรา กก กด กบ การฝกอานอักษรสูง การฝกอานอักษรกลาง การฝกอานอักษรตํ่า 
การฝกอานอักษรควบ การฝกอานอักษรกล้ํา การฝกอานตัวสะกด ดังนี้ 

1. การฝกอานตัวพยัญชนะ  
การฝกอานตัวพยัญชนะนั้น ไมปรากฏในบทสําหรับฝกอาน แตสมเด็จกรมพระยา

ดํารงราชานุภาพไดแนะนําพยัญชนะพรอมภาพประกอบไวในเบื้องตนโดยแบงกลุม
พยัญชนะออกเปน 6 กลุม ไดแก กลุมพยัญชนะ ก ประกอบดวยพยัญชนะ 7 รูป 

มีพยัญชนะ ก อยูหนา พยัญชนะ ง อยูทาย พยัญชนะในกลุม ไดแก ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง 
กลุมพยัญชนะ จ ประกอบดวยพยัญชนะ 6 รูป มีพยัญชนะ จ อยูหนา พยัญชนะ ญ อยูทาย 
พยัญชนะในกลุม ไดแก จ ฉ ช ซ ฌ ญ กลุมพยัญชนะ ฎ ประกอบดวยพยัญชนะ 6 รูป 
มีพยัญชนะ ฎ อยูหนา พยัญชนะ ณ อยูทาย พยัญชนะในกลุม ไดแก ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ 
กลุมพยัญชนะ ด ประกอบดวยพยัญชนะ 6 รูป มีพยัญชนะ ด อยูหนา พยัญชนะ น อยูทาย 
พยัญชนะในกลุม ไดแก ด ต ถ ท ธ น  กลุมพยัญชนะ บ ประกอบดวยพยัญชนะ 8 รูป 
มีพยัญชนะ บ อยูหนา พยัญชนะ ม มา อยูทาย พยัญชนะในกลุม ไดแก บ ป ผ ฝ พ ฟ 
ภ ม กลุมพยัญชนะ ย ประกอบดวย พยัญชนะ 11 รูป มีพยัญชนะ ย อยูหนา พยัญชนะ 
ฮ นกฮูก พยัญชนะในกลุมยไดแก ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ 

2. การฝกทายตัวพยัญชนะ 
การฝกทายตัวพยัญชนะมีเนื้อหาอยูในช่ือเรื่องวา ทายตัวพยัญชนะ ปรากฏ

เนื้อหากอนสอนอานบทท่ี 1 ขอนี้สันนิษฐานวา ทานใชวิธีเพื่อใหผูเรียนไดสังเกตและ
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จดจําลักษณะของรูปพยัญชนะในแตละรูปวาคลายคลึงหรือแตกตางกันอยางไร การฝก
สังเกตและทายรูปพยัญชนะกอใหเกิดการสังเกตกอนการเรียนรู ผูเรียนสามารถ 
แยกแยะจดจําความคลายคลึงและขอแตกตางของพยัญชนะแตละตัวได สําหรับการฝกทาย
พยัญชนะมีตัวอยางตารางตอไปนี้ 
 

ตาราง 1  แสดงกลุมพยัญชนะคําทาย 

ที่มา:  แบบเรียนเร็ว เลม 1 หนา 2 
 

ขอมูลที่ปรากฏในตารางท่ี 1 แสดงกลุมพยัญชนะคําทายออกเปน 6 แถว แถวละ 
8 รูป ในตารางนี้พบพยัญชนะซํ้ารูปกัน เชน พยัญชนะ ซ ในแถวที่ 2 ซ้ํากับพยัญชนะ 
ซ ในแถวที่ 6 พยัญชนะ ฮ ในแถวที่ 5 ซ้ํากับพยัญชนะ ฮ ในแถวที่ 6 การจัดผังตาราง 
คําทายในลักษณะนี้ เพื่อใหผูเรียนจดจํารูปพยัญชนะที่มีความคลายคลึงกัน หรือกรณี 
ที่วางรูปซ้ํากันในบางชองก็เพื่อเปนการทบทวนความจํา 
 

ที ่ กลุมพยัญชนะคําทาย 
1 ก ถ ภ ฎ ฏ ฌ ณ ญ 

2 ข ฃ ช ซ ษ บ ป ม 

3 ฆ น ฉ ค ศ ต ด ฒ 

4 ฅ ผ ฝ ฟ ฬ พ ท ฑ 

5 ห ฮ อ ง จ ฐ ร ว 
6 ล ส ธ ย ถ ฮ ซ ล 
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ตาราง 2  แสดงกลุมพยัญชนะคําทายท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน 

ที่มา:  แบบเรียนเร็ว เลม 1 หนา 2-3 
  

ขอมูลที่ปรากฏในตารางท่ี 2 แสดงกลุมพยัญชนะคําทายท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน 
พยัญชนะคําทายในลําดับที่ 12 ของตาราง มีลักษณะพิเศษแตกตางจากพยัญชนะอ่ืน ๆ 
และไดรับการจัดกลุมสําหรับทายไวในลําดับทายของตารางทั้งนี้สันนิษฐานวารูปทรง
ของพยัญชนะท่ีไมเหมือนกลุมอื่นอาจเปนปญหาในการจําของผูเรียนดังนั้นทานจึงจัดไว
ในลําดับทาย ๆ ของบทเรียน 

 

ที ่ พยัญชนะคําทายที่มีลกัษณะคลายคลึงกัน หมายเหตุ 

1 พยัญชนะท่ีมีรูปทรงเหมือน  ก ก ถ ภ ฎ ฏ  

2 พยัญชนะท่ีมีรูปทรงเหมือน  ฌ ฌ ณ ญ  

3 พยัญชนะท่ีมีรูปทรงเหมือน  ข ข ฃ ช ซ  

4 พยัญชนะท่ีมีรูปทรงเหมือน  ษ ษ บ ป  

5 พยัญชนะท่ีมีรูปทรงเหมือน  ม ม ฆ น ฉ 

6 พยัญชนะท่ีมีรูปทรงเหมือน ค ค ศ ต ด ฅ  

7 พยัญชนะท่ีมีรูปทรงเหมือน ผ ผ ฝ ฟ ฬ พ  

8 พยัญชนะท่ีมีรูปทรงเหมือน ท ท ฑ  

9 พยัญชนะท่ีมีรูปทรงเหมือน อ อ ฮ  

10 พยัญชนะท่ีมีรูปทรงเหมือน จ จ ฐ ร  

11 พยัญชนะท่ีมีรูปทรงเหมือน ล ล ส  

12 พยัญชนะท่ีเอกลักษณเฉพาะรปู ห ง ว ธ ย  
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3. การฝกอานมาตรา ก กา  
การฝกอานมาตรา ก กา ประกอบดวยบทฝก 44 บท แตละบทไมมีช่ือแตจะ

ระบุช่ือบทวา “สอนอานบทที่..” เปนตน บทสําหรับฝกอานในมาตรา ก กา จํานวน 44 บท 
แบงการฝกอานออกเปน 7 วิธี ไดแก 1) วิธีอานคําประสมอักษร เชน กะ กา ขะ ขา กึ กื 
(1/3/2-5) 2) วิธีอานคําพยางคเดียว เชน กา ตา มื ปู ดี ป อา (2/4/1) 3) วิธีอานคํา
สองพยางค เชน ตาสา ปูนา งูดุ (2/4/3) 4) วิธีอานคําสามพยางค เชน มาดูนา ประกา 
มีฝากา (2/4/7-9) 5) วิธีคําสี่พยางค เชน อาหาอีแปะ ตาโอดูโถ ตากอมืแป (4/7/1-5) 
6) วิธีอานประโยค เชน ตาแปมืดีแกไปนาตาขํา (9/16/1-2) 7) วิธีอานเร่ืองขนาดสั้น
และยาว เชน พ่ีเกาใชใบเรือจะไปเกาะเตาไปปะตาแปะตี๋เกาะเสารั้วในทะเล (27/28/1) 
เปนตน 

4. การฝกอานมาตรา กง 
การอานมาตรากง ประกอบดวยบทสําหรับฝกอาน 14 บท ปรากฏวิธีการฝกอาน 

4 วิธี ไดแก 1) วิธีอานคําพยางคเดียว เชน คําวา ฝง สัง อัง ฟง ฉาง ผาง กาง ซาง สิง 
ผึง อึง ตึง มึง (46/49/1-3) เปนตน 2) วิธีอานคําสองพยางค เชน คําวา ตาเต็ง สําเพ็ง 
สําโรง ลองดู สงให โองอาง โลงโถง ดังกอง (49/52/2-8) เปนตน 3) วิธีอานขอความ 
ผูวิจัยพบขอความสําหรับฝกอานเปนตอน ๆ แตละตอนมีเครื่องหมายจุลภาคคั่น 
ปรากฏในบทที่ 47, 50, 53, 54, 56 ตัวอยาง เชน ตาสิงไปซื้ขิงมา, ถังสังกะสีใบนี้ใส
อะไร, อาแกเอาขาวตังมาใหเรา (47/50/1-2) ตาแกนี้ยังแข็งแรง, อาแกดองแตงกวาดี, 

ตามี, ไปเอาของมาลงเรือ, (50/53/1-2) ผาแพรนี้เจาของเขาหวง, ดูซิ, ลิงตัวนี้ควง
กระบองได, ไกของเราเลี้ยงเชื่องดี, (53/56/1-3) ที่หลังเขานี้อาแกวามีเสือดุ, หนองน้ํา
ที่ขางปานี้ก็มี, นาขา, ผาดําน้ีดูทีหรื, (54/57/5-7) ตํารายานี้ของตาแกขลังจริง, เราจะ
ไปเมืองกรุงกะอาแก, (56/59/7-8) เปนตน 4) วิธีอานนิทานประกอบการฝกประจํา
มาตรา ในมาตรา กง ปรากฏขอมูลในบทท่ี 57 เปนนิทานประกอบการฝกอาน 



101 

วารสารฟาเหนือ ปที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ไมปรากฏช่ือเรื่อง ภายหลังนักวิชาการบางทานกําหนดช่ือเรื่องที่ยกเปนตัวอยางนี้วา 
“ตาหวังหลังโกง” เรื่องตาหวังหลังโกงนี้ ผูประพันธกําหนดตัวละครเอกช่ือตาหวัง 
มีรูปลักษณะทางกายภาพคือกระดูกสันหลังคดคอมและโกงไมตรง วันหนึ่งตาหวังหลัง
โกงแกไปที่โรงหมู, ไปปะหนูเหน็งหนูเหล็งสองพี่นองหยูที่ทางจะไป, หนูเหน็งหนูเหล็ง
ทําหลังโกงวิ่งไปวิ่งมาลอตาหวัง, ตาหวังแกใจดี, พอใจดูหนูเหน็งหนูเหล็ง, (57/60/5-10) 

5. การฝกอานมาตรา กัน  
การฝกอานมาตรากัน ประกอบดวยบทสําหรับฝกอาน 9 บท ปรากฏวิธีการฝกอาน 

3 วิธี ไดแก 1) วิธีการฝกอานคําพยางคเดียว เชน คําวา ขัน หมั่น ถิ่น สิ้น มึน 
(59/69/1-6) เปนตน 2) วิธีการฝกอานขอความท่ีเปนประโยคคําถาม เชน ขมิ้นแงงนี้
เอามาจากไหน นี่ใครมาเอาขวานของเราไป ขอปนใหฉันบางจะไดหรือไม (60/70/3-
10) เปนตน 3) วิธีอานนิทานประกอบการฝกประจํามาตรา นิทานประกอบการฝก
สวนมากมักไมปรากฏช่ือเรื่อง เชน หนูพันพี่ หนูพูนนอง พอเขาช่ืพอแพน แมเขาช่ืแมปาน 
หนูพูนเปนคนดี เช่ือถืคําสั่งสอนผูใหญ (65/75/1-5) 

6. การอานมาตรากัม  
การอานมาตรากัม หมายถึง ประกอบดวยบทสําหรับฝกอานจํานวน 8 บท 

ปรากฏวิธีการฝกอาน 2 วิธี ไดแก วิธีอานคําพยางคเดียว เชน คําวา ถาม ขาม หนาม 
สนาม อราม ความ ชิม ซึม (68/87/1-3) เปนตน 2) วิธีอานเร่ืองท่ีเกี่ยวกับวิถีชีวิต 
บทสําหรับฝกอานเรื่องที่เกี่ยวกับวิถีชีวิต ประกอบดวยเร่ืองตาง ๆ ที่ไมปรากฏช่ือเรื่อง 
มีเนื้อหาเก่ียวกับวิถีชีวิตและสังคม เชน ตาขาตา, นั่นชามของใคร? เมื่อเชานี้เรากินเขา
ยังไมทันจะอ่ิมดี, แมกมิแกมาชวนไปนาเสีย, กุงกามกรามนี้ใครซื้อมา (69/88/1-5) หรือ
เถาชะเอมนี้อาไดมาแตที่ไหน เราเดินไปที่นา เราปะงูหลามตัวหนึ่ง (71/90/1-6) เปนตน  
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7. การฝกอานมาตรากัย  
การฝกอานมาตรากัย หมายถึง บทสอนอาน ที่มีตัวสะกดมาตรากัย ไดแก ย 

และ ว เปนตัวสะกดดานทายคํา ปรากฏในหนังสือแบบเรียนเร็ว เลม 1 จํานวน 10 บท 
ปรากฏวิธีฝกอาน 5 วิธีประกอบดวย 1) วิธีการอานคําพยางคเดียวที่สะกดดวย ย เชน 
คําวา เก็ย เกย โกย กอย (76/102/1-9) กวย ก็วย เกียย เก็อย (80/107/1-10) เปนตน 
2) วิธีการอานคําพยางคเดียวที่สะกดดวย ว เชน คําวา คํา เชน  คําวา แกว โกว กอว 
เกว (80/107/1-10) เปนตน 3) วิธีการอานคําสองพยางคที่สะกดดวย ย เชน คําวา 
ห็อยขม หลายเขอย หลนผ็อย (78/104/1-10) เปนตน 4) วิธีการอานคําสองพยางค 
ที่สะกดดวย ว เชน คําวา ผาปลิว หนาเซียว บานลาว หาวนอน (82/109/1-10) เปนตน 
5) วิธีวิธีอานเรื่องที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตและสังคม เชน ตายพลอยเปนงอยไปไหนไมได หยูที่
โรงยาวแหงหนึ่ง แกมีหลานสาวยอม ๆ หยูคนหน่ึง (85/114/1-3) เปนตน 

8. การฝกอานมาตรา กก กด กบ 

การฝกอานมาตรา กก กด กบ ในหนังสือแบบเรียนเร็วเลมที่ 1 สมเด็จกรมพระยา
ดํ ารงราชานุภาพรวมตัวสะกด  แม  กก  กด  กบ  อยู ในหมวดเดียวกัน  โดยมี 
บทสําหรับฝกอานแมกก มีจํานวน 8 บท ปรากฏวิธีการฝกอาน 3 วิธี ไดแก 1) วิธีฝก
การอานคําพยางคเดียว เชน คําวา เกก กก กอก เกียก (86/118/1-9) นัก ทัก นึก คึก 
(90/123/1-10) เปนตน 2) วิธีฝกอานคําสองพยางค เชน คําวา ผักหนาม แขกเมือง 
ชางเผือก (88/121/1-5) เปนตน 3) วิธีฝกอานเร่ืองที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตและสังคม เชน 
พรุงนี้จะไปซื้จากมามุงโรง มาดูซิ มะกอกตนนี้ดกจริง (89/122/1-3) เปนตน สวนบท
สําหรับฝกอานมาตรากด มีจํานวน 7 บท ปรากฏวิธีการฝกอาน 3 วิธี ไดแก วิธีการฝก
อานคําพยางคเดียว เชน คําวา กอด ก็อด เกียด  (86/119/1-9) เปนตน 2) วิธีการฝก
อานคําสองพยางค เชน คําวา วัดแจง ความคิด นัดหมาย (98/132/1-3) เปนตน  
3) วิธีการฝกอานเร่ืองที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตและสังคม เชน กระจาดใบนี้ฝมืเขาสานดี 
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(95/130/1-2) เปนตน สวนบทสําหรับฝกอานในมาตรากบ มีจํานวน 7 บท ปรากฏ
วิธีการฝกอานจํานวน 3 วิธี ไดแก 1) วิธีการฝกอานคําพยางคเดียว เชน คําวา ทับ นับ ยับ 
(104/139/1) เปนตน 2)วิธีการฝกอานคําสองพยางค เชน คําวา หาบคอน แบบแผน
อาบนํ้า (102/138/1-3) เปนตน 3) วิธีฝกการอานเรื่องที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตและสังคม เชน 
แมวตัวนั้นมันคาบเอาปลามากิน เรือปะทุนลํานี้คับแคบไมกวางขวาง (106/141/1-10) 
เปนตน 

9. การฝกอานอักษรสูง  
การฝกอานอักษรสูง หมายถึง การอธิบายไตรยางคกลุมอักษรสูง 11 ตัว ไดแก 

ข ฃ ฉ ฐ ถ ผ ฝ ศ ษ ส ห ประสมกับสระและวรรณยุกตตาง ๆ ปรากฏในบทสอนอาน
จํานวน 5 บท มีวิธีการฝกอานอักษรสูง 4 วิธี ไดแก 1) วิธีการฝกอานอักษรสูงผันระดับ
เสียงที่ 1 หมายถึง การฝกผันเสียงวรรณยุกตขั้นที่ 1 มีจํานวน 2 วรรณยุกต ไดแก 
วรรณยุกตจัตวา และวรรณยุกตเอก ตัวอยาง เชน คําวา ขา ขา สา สา สี สี่ (10/13/1-4) 
เปนตน 2) วิธีการฝกอานอักษรสูงผันระดับเสียงที่ 2 หมายถึง การฝกผันวรรณยุกตขั้น
ที่ 2 จํานวน 3 วรรณยุกต ไดแก วรรณยุกตจัตวา วรรณยุกตเอก และวรรณยุกตโท 
ตัวอยางเชน คําวา ขา ขา ขา เขา เขา เขา (11/14/1-3) เปนตน 3) วิธีการฝกอานคํา 
ที่มีวรรณยุกตตางกัน เชน คําวา ขอมื (วรรณยุกตโทกับวรรณยุกตสามัญ) ไขเหี้ย 
(วรรณยุกตเอกกับวรรณยุกตโท) ถอเรือ (วรรณยุกตเอกกับวรรณยุตสามัญ) (13/16/1-10) 
เปนตน 4) วิธีการฝกอานเร่ืองที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตและสังคม หมายถึง บทสําหรับฝกอาน
ประกอบดวยเร่ืองตาง ๆ ที่ไมปรากฏช่ือเรื่องมีเน้ือหาเก่ียวกับวิถีชีวิตและสภาพสังคม 
ใชฝกเพื่อสังเกตวิธีการใชอักษรสูง ตัวอยาง เชน เขาเอาผามาใหเรา เราจะใหเสื้อเขา.
เขามีเรือไฟหาลํา เรามีเรือไฟสี่ลํา เขาไปดูอะไรมา ? ผูใดจะพาเราไป ? เอาหอผามาให
เราท ี(14/16/1-6) เปนตน 
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10. การฝกอานอักษรกลาง  
การฝกอานอักษรกลาง หมายถึง การอธิบายไตรยางคกลุมอักษรกลางจํานวน 9 ตัว

ไดแก ก จ ฎ ฏ ด ต บ ป อ ประสมกับสระและวรรณยุกตตาง ๆ ปรากฏในบทสอนอาน
จํานวน 3 บท มีวิธีการฝกอานจํานวน 4 วิธี ไดแก 1) วิธีการฝกอานอักษรกลางผันเสียง
วรรณยุกตระดับที่ 1 หมายถึง บทสําหรับฝกผันเสียงวรรณยุกตขั้นที่ 1 มีจํานวน 2 

วรรณยุกต ไดแก วรรณยุกตสามัญกับวรรณยุกตโท ตัวอยาง เชน จะ จะ อะ อะ เกาะ ก็ 
(15/18/1-2) เปนตน สําหรับ คําวา ก็ รูปปรากฏเปนไมไตคู สวนเสียงเปนเสียง
วรรณยุกตโท 2) วิธีการฝกอานอักษรกลางผันเสียงวรรณยุกตระดับที่ 2 หมายถึง 
บทสําหรับฝกผันเสียงวรรณยุกตขั้นท่ี 2 มีจํานวน 3 วรรณยุกต ไดแก วรรณยุกตสามัญ 
วรรณยุกตเอก และวรรณยุกตโท ตัวอยาง  เชน คําวา เกา เกา เกา แก แก แก 
(15/18/1-2) เปนตน 3) วิธีการฝกอานเร่ืองที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตและสังคม  หมายถึง 
บทสําหรับใชฝกอานประกอบดวยเร่ืองตาง ๆ ที่ไมปรากฏช่ือเรื่อง แตละเรื่องมีเนื้อหา
เกี่ยวกับการวิถีชีวิตและสภาพสังคม ใชฝกอานเพื่อสังเกตวิธีการใชอักษรกลาง เชน 
“อาแกเอาไกแกมาใหเรา เราจะไปปะเตาสี่หาตัว.ตาไดไกแจมากี่ตัว? (17/19/1-3) 
เปนตน  

11. การฝกอานอักษรตํ่า  
การฝกอานอักษรตํ่า หมายถึง การอธิบายไตรยางคกลุมอักษรต่ําจํานวน 24 ตัว 

ไดแก ค ฅ ฆ ง ช ซ ฌ ญ ฑ ฒ ณ ท ธ น พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ฬ ฮ ประสมกับสระและ
วรรณยุกตตาง ในหนังสือแบบเรียนเร็วเลม 1 พบบทสําหรับฝกอานอักษรตํ่าจํานวน 15 บท 
มีวิธีการฝกอาน 3 วิธี ไดแก 1) วิธีการฝกอานอักษรตํ่าผันเสียงวรรณยุกตระดับที่ 1 

หมายถึง บทสําหรับฝกผันเสียงวรรณยุกตขั้นที่ 1 มีจํานวน 2 วรรณยุกต ไดแก 
วรรณยุกตสามัญกับวรรณยุกตโท เชน คา คา งา งา (18/20/1) เปนตน 2) วิธีการฝกอาน
อักษรตํ่าผันเสียงวรรณยุกตระดับที่ 2 หมายถึง บทสําหรับฝกผันเสียงข้ันท่ี 2 มีจํานวน 
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3 วรรณยุกต เสียงสามัญ เสียงโท และเสียงตรี เชน คําวา คา  คา คา เงา เงา เงา 
(18/21/1-2) เปนตน 3) วิธีการฝกอานเรื่องที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตและสังคม เชน ตาโถไปปา
หาไมไผใสตะเฆพามาคาที่ทาตะเภาเวลาเชาตาโถก็เขาปาหาไมไผ,  แกมาตอคํ่า ๆ  
เวลาแกมา, ถาไมเมาเลา, แกก็ใจดี (21/22/1-5) เปนตน 

12. การฝกอานอักษรควบ 

อักษรควบท่ีปรากฏขอมูลอยูในหนังสอืแบบเรียนเรว็เลมที่ 1 นี้ ปรากฏจํานวน 5 บท 
มีวิธีการฝกอาน 2 วิธี ไดแก 1) วิธีแบงคําฝกอานออกเปนสองฝงซายขวาตัวอยาง เชน 

 

ตาราง 3  การฝกอานอักษรควบ 
ขํา    ข̀ยํา ข̀ยํา   ข̀ย่ํา  ข̀ย้ํา 

       เขา  เข̀มา      เข̀มา เข̀มา เข̀มา  
ที่มา: แบบเรียนเร็วเลม 1, หนา 34 
 

อักษรควบท่ีปรากฏในตาราง 3 ไดแก ขย มีสัญลักษณเปนที่สังเกต ไดแก ขีด
เอียงไปทางซายดานบนของ พยัญชนะ ข เปนตน 2) วิธีการฝกอานเรื่องที่เกี่ยวกับวิถี
ชีวิตและสังคม เชน มีเขาใหญหยูในปา ถ้ําในเขาใหญโต มีตาแกช่ืตาหลี แกหยูในถ้ํา 
และแกมีนาหยูหาไร (37/40/1-5) เปนตน อักษรควบที่ปรากฏในหนังสือแบบเรียนเร็ว
เลม 1 นี้ กลาวแยกตางหากจากอักษรกล้ํา แตกตางจากปจจุบันจะรวมเขาดวยกันเปน
อักษรควบกลํ้า อักษรควบในหนังสือแบบเรียนเร็วเลม 1 นี้ ประกอบดวยพยัญชนะควบ 
20 รูป ไดแก ขย ขม กล ทล ชง ขน สย สร สล ตน มล ตล ปล คย ชน ทย ชล พม พย สว  

13. การฝกอานอักษรกล้ํา 
อักษรกลํ้าที่ปรากฏในหนังสือแบบเรียนเร็วเลมที่ 1 มีแบบฝกอานจํานวน 7 บท 

มีวิธีการฝกอานจํานวน 2 วิธี ไดแก 1) วิธีการฝกอานคําพยางคเดียว เชน ขระ ขรุ กระ 
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กรุ เกลา ใกล กลา ไพล เพลา พลู (38/41/1-10) เปนตน 2) วิธีการฝกอานคําสอง
พยางค เชน ไขวเขว เผลอไป โงเขลา ตะกรา มะกล่ํา กะเพรา (39/42/1-5) เปนตน 
อักษรกล้ําในหนังสือแบบเรียนเร็วเลม 1 ประกอบดวยพยัญชนะกล้ําจํานวน 15 รูป 
ไดแก กร ขร ตร ปร คร พร ขล ผล กล คล ปล พล ขว กว คว สําหรับอักษรกล้ํา 
ที่สามารถใชเปนอักษรควบ ไดแก กล และ ปล ขอแตกตางระหวางอักษรควบและกล้ํา
ก็คือ อักษรกล้ําจะไมปรากฏขีดดานบนของพยัญชนะกล้ํา 

14. วิธกีารฝกอานตัวสะกด 

วิธีการฝกอานตัวสะกด ปรากฏบทสําหรับฝกอานจํานวน 8 บท มีวิธีการฝกอาน
จํานวน 12 วิธี ไดแก 1) วิธีการฝกอานตัวสะกดมาตรากัน หมายถึง บทสําหรับฝกอาน
ตัวสะกด ประกอบพยัญชนะตัวสะกด จํานวน 6 ตัว ไดแก น ญ ณ ร ล ฬ เชน คําวา 
คน บุญ สกุณ การ ทูล ทะมิฬ (112/163/1-3) เปนตน 2) วิธีการฝกอานตัวสะกด
มาตรา กัก กัด กับ หมายถึง บทสําหรับฝกอานตัวสะกด ประกอบดวย ตัวสะกดใน
มาตรากัก จํานวน 4 ตัว ไดแก ก ข ค ฆ ตัวอยาง เชน คําวา ศก ศุก สุก นาค เมฆ มุข 
เปนตน (125/166/1-3) ตัวสะกดในมาตรากัด จํานวน 10 ตัว ไดแก ต ด จ ช ฎ ฐ ถ ท 
ส ษ ตัวอยางเชน คําวา ทูต อด อาจ โภช กฎ อิฐ บท รถ รส โทษ เปนตน (125/166/1-3) 
และตัวสะกดในมาตรากับ จํานวน 4 ตัว ไดแก บ ป พ ภ เชน คําวา กบ บาป ศพ ลาภ 
เปนตน (125/166/1-3) ในหนังสือแบบเรียนเร็วเลม 1 นี้ ไมปรากฏคําอธิบายท่ีเกี่ยวกบั
ตัวสะกดตรงมาตราหรือไมตรงมาตรา แตมีการอธิบายวา ตัวสะกดเหลานี้ปรากฏอยูใน
มาตรากัก กัด กับ ดังกลาว ดังน้ัน ตัวสะกดทุกตัวที่ปรากฏในมาตรากัก กัด กับนี้ 
จึงเปนตัวสะกดตรงมาตราทั้งสิ้น 3) วิธีการฝกอานคําที่ตองอานเสียงตัวสะกดซํ้า 
หมายถึง คําที่มีการสะกดดวยตัวอักษรใดแลวอักษรนั้นจะทําหนาที่ 2 ประการ คือ ทํา
หนาท่ีสะกดคําในพยางคหนาดวย ทําหนาที่พยางคตนในพยางคตอไปดวยกลาวคือตอง
อานอักษรตัวสะกดน้ันซ้ํา อีกครั้ งหนึ่ ง  เชน คําวา กัลยา ชลธาร ผลไม ชนนี  
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(128/168/1) เปนตน 4) วิธีการฝกอานสระ ฤ ฤา ฦ ฦา มีวิธีอาน ดังนี้ ฤ อานวา ริ 
เชนคําวา ปฤษฎางค อานวา รึ เชน คําวา พฤกษา อานวา เรอ เชน คําวา ฤกษ เปนตน 
(131/171/5-7) ฤา อานวา รือ เชน คําวา ฤาษี เปนตน ฦ อานวา ลึ เชนคําวา ระฦก 
เปนตน ฦา อานวา ลือ เชน คําวา ฦาชา (131/171/2-3) เปนตน 5) วิธีการฝกอาน
ตัวสะกด ร ในการอานตัวสะกด ร นี้มี เกณฑการอานคือตองอานเหมือนกับมีตัว อ 

เชน คําวา พร ตองอานวา พอน ดังตัวอยาง เชน คําวา สโมสร (สอน) ถาวร (วอน) พระกร 
(กอน ) (133/175/1-2) เปนตน 6) วิธีการอานไมมลาย (ไ ) มีวิธีการฝกอาน 

เชน ไมมลายในคําที่มี ย ปรากฏอยูดานหลังคํา ใหอานเหมือนการอานไมมลายในคํา 

ที่ไมมี ย ปรากฏ เชน คําวา ไชย ใหอานวา ไช (135/178/1) เปนตน 7) วิธีการฝกอาน
สระไอ และสระเอาทีม่ีตัวสะกด มีวิธีการฝกอานคือตองอานเปนเสียงตัวสะกดไดเหมอืน
คําอื่น ๆ ดวย เชน คําวา ทอไปป มีนไตม หนังสือพิมพช่ื (ช่ือ) บางกอกไตม ไลฟอินชุรัน 
ทองเปานต น้ําหนักเอานส 1 (138/178/1-4) เปนตน 8) วิธีการฝกอานคําที่มี อักษร ร 
เปนตัวสะกด 2 ตัว มีวิธีการอานโดยใหอานเหมือนมีไมผัด เชน คําวา สรร ใหอานวา 
สัน (139/179/1) เปนตน 9) วิธีการฝกอานคําที่มีสระ - (อือ) ไมมีตัวสะกด มีวิธีการอาน
คือตองมีอักษร อ อยูทายคํา เพื่อสังเกตขอแตกตางจากสระ - (อี) เชน คําวา คื+อ มื+อ 
ลื+อ (141/181/1-2) เปนตน 10) วิธีการฝกอานคําที่มีอักษร ร อยูตรงกลาง  
มีวิธีการอานคือใหอานออกเสียงแตอักษรตัวหนา (พยัญชนะตน) สวนอักษร ร ไมตอง
ออกเสียง เชน คําวา มารค อานวา มาก (144/194/3) เปนตน 11) คําสะกดท่ีเปนตัวกล้ํา 
มีวิธีการอานคือตองอานออกเสียงตัวสะกดน้ันดวย เชน คําวา สัตรี อานวา สัด-ตรี คําวา 
สัตรู อานวา สัด-ตรู (145/194/8) เปนตน 12) วิธีการอานตัวสะกดท่ีมีสระประสม 

มีวิธีการอานคือผูอานตองไมอานออกเสียงสระประสม  เชน  คําวา  บัญญัติ   
ไมอานวา บัน-หยัด-ติ เหตุ ไมอานวา เห-ตุ (145/195/8) เปนตน 13) วิธีการฝกอาน
การสะกดคําแบบโบราณ เชน คําวา รวงงรไว (ระวังระไว) ดงงนี (ดังนี้) (147/198/1-3) 
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เปนตน 14) วิธีการฝกอานคําที่ใชพยัญชนะแทนเสียงสระ หมายถึง การออกเสียงสระ
ประสมบางเสียงมีการใชพยัญชนะทําหนาที่แทนซ่ึงไมปรากฏรูปแบบนี้ในปจจุบัน 
ตัวอยาง เชน คําวา วยง รยง (147/195/1) เปนตน  
 

สรุปผลการวิจัย 

งานวิจัยเรื่อง วิ เคราะหกระบวนการเรียนรูภาษาไทยของเด็กหัวเมื อง 
ในแบบเรียนเร็ว เลม 1 มีวัตถุประสงค 1 ขอ คือ ศึกษาวิเคราะหวิธีเรียนรูการอานของ
เด็กหัวเมือง ขอมูลที่นํามาศึกษา ไดแก หนังสือแบบเรียนเร็วเลม 1 มีความหนาจํานวน 
240 หนา แบงเปนบทสําหรับฝกอาน 150 บท พิมพใชในสมัยสมเด็จกรมพระยาดํารง
ราชานุภาพจํานวน 10 ครั้ง ครั้งสุดทายตีพิมพในป พ.ศ.2474 กอนปฏิรูปการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง ตอมาภายหลังการปฏิรูปการศึกษา กรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ ตีพิมพในป 2542 โดยยังยึดเนื้อหาตามฉบับเดิมไวทุกประการ ใน
หนังสือแบบเรียนเร็วเลม 1 แบงเนื้อหาออกเปนบท ๆ มีชื่อเรียกบทวา “สอนอานบทที่..”
มีจํานวน 150 บท ผูวิจัยกําหนดเน้ือหาในแตละบทแลวแบงเปนประเด็นการศึกษา 
จํานวน 14 ประเด็น โดยมีผลสรุป ดังนี้  

1. การฝกอานพยัญชนะ มีการจัดกลุมขอมูลของพยัญชนะไทยในหนังสือ
แบบเรียนเร็วเลม 1 นี้ คลายคลึงกันกับการจัดกลุมพยัญชนะในภาษาบาลี แตกตางกัน
ที่กลุมพยัญชนะไทยไมแบงพยัญชนะเปน วรรค และ อวรรค เหมือนพยัญชนะในภาษา
บาลี ขอนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ สงบ บุญคลอย (2561) กลาวไวในการเปรียบเทียบ
อักขรวิธีการใชคําบาลีสันสกฤตในภาษาไทยและภาษาเขมรวา ภาษาไทยมีการยืมคํา
ภาษาบาลีและคําเขมรมาใชจากความสัมพันธทางวัฒนธรรมและการปกครองรูปแบบ
ของการใชภาษาจึงเปนไปในแนวทางของภาษาท่ียืมมา 

2. การฝกทายตัวพยัญชนะ พบวิธีการแกปญหาสําหรับผูเรียนที่จํารูปพยัญชนะ
ไมคอยได โดยมีจัดกลุมพยัญชนะท่ีมีรูปทรงคลายกัน มีลักษณะการเขียนเหมือนกันและ
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นําพยัญชนะเหลานั้นมาเรียงไวใกลกันเพ่ือเปนท่ีสังเกตของผูเรียนขอนี้สอดคลองกับ
งานวิจัยของ นันทวรรณ โอดสู และไพโรจน เติมเตชาติพงศ (2563) ที่กลาวไวใน
กระบวนการจัดการศึกษาวิชาภาษาไทยของโรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลตอความสามารถ
ดานการอานและการเขียนของนักเรียนวา การนําเขาสูบทเรียนดวยการพูดเช่ือมโยง
บทเ รียนโดย มีการพูดถึ งสิ่ ง ใกลตั วผู เ รี ยน เ ช่ือมโยงกับบทเรี ยนที่ นั ก เรี ยน 
กําลังจะเรียนการนําเขาสูบทเรียนดวยเกมเปนตน 

         3. การฝกอานมาตรา ก กา มีการประกอบสรางคําพยางคเดียวตามเกณฑของ 
มาตรา ก กา เปนไดทั้งคํากริยา คํานาม คําวิเศษณ  

4. แ มีการฝกอานคําท่ีมีพยัญชนะตัวสะกด ง ในมาตรากง ปรากฏในบทฝกอาน
จํานวน 285 คํา แบงเปน การอานคําพยางคเดียวจํานวน 169 คํา การอานคําสอง
พยางค จํานวน116 คํา 

5. การฝกอานมาตรากัน ในบทฝกอานคําพยางคเดียวของมาตรา กัน มีการใช
ตัวสะกดที่ใชวรรณยุกตสองรูปพรอมกัน เชน คําวา เต็้น เขม็้น (เตน เขมน)  

6. การฝกอานมาตรากัม บทสําหรับฝกอานประกอบดวยเร่ืองตาง ๆ สวนมาก
ไมปรากฏชื่อเรื่อง แตละเร่ืองที่ใชสําหรับฝกอานเปนเรื่องที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตและสังคม 

7. การฝกอานมาตรากัย บทสอนอาน ท่ีมีตัวสะกดมาตรากัย ไดแก ย และ ว 
เปนตัวสะกดดานทายคํา มาตรากัย ที่ปรากฏในหนังสือแบบเรียนเร็วเลม 1 นี้ ไมได
อธิบายเกี่ยวกับ แม เกย หรือ เกอว ไว 

8. การฝกอานมาตรา กก กด กบ ในหนังสือแบบเรียนเร็วอธิบายมาตรา กก กด 
กบ หมายถึง บทสอนอาน ท่ีมีตัวสะกด ก ด บ อยูในมาตราเดียวกัน กก ตัวสะกดตาม
มาตราท่ีปรากฏ ไดแก ก กด ตัวสะกดตามมาตราที่ปรากฏ ไดแก ด และกบ ตัวสะกด
ตามมาตราที่ปรากฏ ไดแก บ ซึ่งแตละตัวสะกดใน กก กด และกบ 
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9. การฝกอานอักษรสูง ปรากฏการอธิบายไตรยางคกลุมอักษรสูง 11 ตัว ไดแก 
ข ฃ ฉ ฐ ถ ผ ฝ ศ ษ ส ห ประสมกับสระและวรรณยุกตตาง ๆ มีการผันเสียงในระดับที่ 
1 และ 2 

10. การฝกอานอักษรกลาง ปรากฏการอธิบายไตรยางคกลุมอักษรกลางจํานวน 
9 ตัว ไดแก ก จ ฎ ฏ ด ต บ ป อ ประสมกับสระและวรรณยุกตตาง ๆ มีการผันเสียงใน
ระดับที่ 1 และ 2 

 11. การฝกอานอักษรต่ํา ปรากฏการอธิบายไตรยางคกลุมอักษรต่ําจํานวน 24 

ตัว ไดแก ค ฅ ฆ ง ช ซ ฌ ญ ฑ ฒ ณ ท ธ น พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ฬ ฮ ประสมกับสระ
และวรรณยุกตตาง ๆ มีการผันเสียงในระดับที่ 1 และ 2 

12. การฝกอานอักษรควบ อักษรควบท่ีปรากฏขอมูลอยูในหนังสือแบบเรียนเร็ว
เลมที่ 1 นี้ ปรากฏอยูคนละบทคนละเร่ืองกับอักษรกล้ํา ในหนังสือนี้ทานแยกสอน
ตางหาก ตางจากปจจุบันซึ่งจะปรากฏขอมูลอยูในเรื่องเดียวกัน อักษรควบในหนังสือ
แบบเรียนเร็วเลม 1 ประกอบดวย ขย ขม กล ทล ชง ขน สย สร สล ตน มล ตล ปล คย 
ชน ทย ชล พม  พย สว 

13. การฝกอานอักษรกล้ํา อักษรกล้ําที่ปรากฏในหนังสือแบบเรียนเร็วเลมที่ 1 
นี้ ปรากฏอยูคนละบทคนละเรื่องกับอักษรควบในหนังสือนี้ทานแยกสอนตางหาก 
ตางจากปจจุบันซึ่งจะปรากฏขอมูลอยูในเร่ืองเดียวกัน อักษรกล้ําในหนังสือแบบเรียน
เร็วเลม 1, 2, 3 ประกอบดวย กร ขร ตร ปร คร พร ขล ผล กล คล ปล พล ขว กว คว 

14. การฝกอานตัวสะกด ในมาตรากัน และมาตรา กก กด กับ ที่ปรากฏใน
หนังสือแบบเรียนเร็วเลม 1 ไมปรากฏคําอธิบายท่ีเกี่ยวกับตัวสะกดตรงมาตราหรือไม
ตรงมาตรา แตมีการอธิบายวา ตัวสะกดเหลาน้ีปรากฏอยูในมาตราดังกลาว ดังนั้น 
ตัวสะกดทุกตัวท่ีปรากฏในมาตราเหลาน้ันจึงเปนตัวสะกดตรงมาตราทั้งสิ้น  
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อภิปรายผล 

จากการศึกษาวิเคราะหกระบวนการเรียนรูภาษาไทยของเด็กหัวเมือง 
ในแบบเรียนเร็ว เลม 1 สามารถอภิปรายผลการวิจัย ไดดังนี้ 

ผูวิจัยกําหนดเนื้อหาในแตละบทแลวแบงเปนประเด็นการศึกษา จํานวน 14 
ประเด็น 1) การฝกอานพยัญชนะ 2) การฝกทายตัวพยัญชนะ 3) การฝกอานมาตรา ก กา            
4) การฝกอานมาตรากง 5) การฝกอานมาตรากัน  6) การฝกอานมาตรากัม  
7) การฝกอานมาตรากัย 8) การฝกอานมาตรา กก กด กบ 9) การฝกอานอักษรสูง 
10) การฝกอานระดับปานกลาง 11) การฝกอานอักษรตํ่า 12) การฝกอานอักษรควบ  
13) การฝกอานอักษรกล้ํา 14) การฝกอานอักษรกล้ํา โดยประเด็นการศึกษาดังกลาว
สอดคลองกับงานวิจัยของ ภาสพงศ ผิวพอใช (2564) ที่ศึกษาวิจัยเรื่องการสอน 
แจกลูกสะกดคําในแบบเรียนภาษาไทยต้ังแตสมัยรัชกาลท่ี 5 จนถึงปจจุบัน โดยวิเคราะห
การสอนอานแบบแจกลูกสะกดคําได 3 แบบ ตามชวงเวลาของแตละสมัย ในชวงแรก 
จะเปนการสอนอานแบบแจกลูกสะกดคําที่เนนการแจกลูกทุกคํา ในชวงตอมาจะเปน 
การสอนอานแจกลูกสะกดคําที่เนนการแจกลูกบางคํา และการสอนอานสะกดคําที่
บูรณาการกับการสอนอานแบบอื่น นอกจากนี้ สรอยสน สกลรักษ และคณะ (2560) 
ไดศึกษารูปแบบ วิธีสอน และวิเคราะหเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ของการสอนอาน-เขียน
ภาษาไทย ในระดับประถมศึกษา ในรัชสมัยที่ 9 ผลการวิจัยพบวา หลักสูตรที่
กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชใน พ.ศ. 2480 พ.ศ. 2491 พ.ศ. 2498 และ พ.ศ. 2503 
เปนหลักสูตรเนนเนื้อหา สําหรับภาษาไทยมีการระบุเนื้อหาหลักดานการอานและการเขยีน
ภาษาไทย มวลประสบการณ และการจัดมวลประสบการณ แบบเรียนและแบบหัดอาน
หนังสือไทยตามหลักสูตรฯ ชวงน้ีมีเนื้อหาเนนหลักภาษาไทย โดยใหวิธีสอนแบบการฝก
อานและเขียนสะกดคํา การอานเปนคําและประโยค หลักสูตรฯ ที่ประกาศใช ในพ.ศ 2521 
และพ.ศ 2533 เปนหลักสูตรเนนเนื้อหาท่ีระบุความคิดรวบยอดสาระสําคัญจุดประสงค
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การเรียนรูและใหใชวิธีการสอนการอานและเขียนแบบทักษะสัมพันธหนังสือเรียนมี 
ตัวละครเดินเรื่องโดยใหเริ่มสอนอานเปนคํากอนใหหัดอานและเขียนแบบแจกลูกสะกด
คําหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2544 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เปนหลักสูตรอิงมาตรฐานที่ระบุตัวช้ีวัดและสาระ 

การเรียนรูแกนกลางตัวละครในหนังสือเรียนแตงเปนชุดและเริ่มใชภาพและสีเสริม 

การฝกอานและการเขียนสะกดคําตามไวยากรณโครงสรางมีกิจกรรมการสอนเสนอไว
ทายบทวิธีการสอนหลักท่ีครูใชสอนการอานและการเขียนในระดับประถมศึกษาตอนตน
คือการสอนอานแบบเขียนแบบแจกลูกสะกดคําและการสอนอานเปนคําเสริมดวย
วิธีการสอนตามยุคสมัย ทั้งนี้การศึกษาวิจัยนี้เพื่อเปนประโยชนตอการเรียนการสอน 

ในดานการพัฒนาทักษะการอาน การเขียน ในปจจุบัน โดยสามารถนําผลวิจัยไปพัฒนา 
เปนนวัตกรรมสําหรับฝกอานและบูรณการทางภาษาใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม  
ของผูเรียนเพ่ือพัฒนาทักษะการอาน การเขียน สําหรับนักเรียนที่อานไมได เขียนไมได 
ใหมีพัฒนาการทักษะดานการอาน การเขียนที่ดีขึ้น 
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Perceptions and Language Learning Strategies of 

Chinese Students: A Case Study of Chiang Rai 

Rajabhat University (CRRU) 

การรับรูและกลวิธีการเรียนภาษาของนักศึกษาจีน: กรณีศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

Natthaphon Santhi*1 Sirikanya Dawilai2 Bhudtree Wetpichetkosol3 
ณัฏฐพล สันธ*ิ1 สิริกันยา ดาวิไล2 บุตรี เวทพิเชฐโกศล3 

 

Abstract 

This study aimed to explore the Chinese students’ perceptions 

towards studying at Chiang Rai Rajabhat University (CRRU) and to survey 

their language learning strategies. The study totally recruited 80 third- and 

fourth-year Chinese students majoring in Thai Language and Culture 

Program from Faculty of Humanities at Chiang Rai Rajabhat University 

(CRRU) in the academic year 2019. The questionnaire surveying 

perceptions and language learning strategies was developed for data 

collection. The data was calculated for mean and standard deviation. 

The results revealed that the Chinese students’ perceptions towards 
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learning at CRRU, in descending order, were learning environment and 

facilities, teaching and learning process, family supports and socio-cultural 

factors at the mean scores of 4.166 (S.D.=0.67), 4.05 (S.D.=0.75), 4.06 

(S.D.=0.74). The Chinese students’ learning strategy choices, in descending order, 

were socio-affective strategies, metacognitive strategies, and cognitive 

strategies at the mean scores of 4.123 (S.D.=0.68), 4.065 (S.D.=0.71), and 

3.968 (S.D.=0.73).  

 

Keywords:  Students’ Perceptions  Language Learning Strategies 

 Chinese Students 
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บทคัดยอ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการรับรูและกลวิธีการเรียนภาษาของ

นักศึกษาจีนที่มาศึกษาตอ  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเ ชียงราย เก็บขอมูลดวย
แบบสอบถามการการรับรูและกลวิธีการเรียนภาษาของนักศึกษาจีนที่มาศึกษาตอ 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กลุมเปาหมายคือนักศึกษาจีน ช้ันปที่ 3 และ 4 
ทั้งหมดจํานวน 80 คน ที่ศึกษาสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย คณะมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในปการศึกษา 2562  วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิง
บรรยาย ผลการวิจัย พบวา นักศึกษาจีนแสดงความเห็นตอการรับรู 3 ประเด็นเรียง
ตามลําดับคาเฉลี่ยมากไปหานอย คือ สภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวก 

ดานการเรียน กระบวนการจัดการเรียนการสอน การสนับสนุนของครอบครัว และ
ปจจัยดานสังคมวัฒนธรรม มีคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ 4.166 

(S.D.=0.67) 4.05 (S.D.=0.75) 4.06 (S.D.=0.74) นักศึกษาจีนใชกลวิธีการเรียนภาษา
เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยมากไปหานอย ไดแก กลวิธีทางสังคมและจิตพิสัย (Socio-

affective) กลวิธีทางอภิปญญา (Metacognitive) และ กลวิธีทางปญญา (Cognitive) 

มีคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ 4.123 (S.D.=0.68) 4.065 (S.D.=0.71) และ 
3.968 (S.D.=0.73) 

 

คําสําคัญ:  กลวิธีการเรียน  การรับรู  นักศึกษาจีน   
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Introduction 

Chiang Rai Rajabhat University (CRRU) welcomes a large number of 

Chinese students enrolling in short and long-term courses each year from 

university partners in Southern China under the student exchange program 

such as Chuxiong Normal University, Guangxi City College, Pu’er University, 

Yunnan Jiaotong College, Yunnan Land and Resources Vocational College, 

Yuxi Normal University, and Jinghong Vocational High School. The Chinese 

students choose to come to Thailand and Chiang Rai due to friendliness 

of the people, fundamental infrastructure, affordability, beauty of the 

landscape, protection, and standard academic considerations (Michael 

& Trines, 2018). In addition, Chiang Rai posits at the gateway to the GMS 

Countries (Greater Mekong Subregion) including China making Chiang Rai 

the strategic focal point under China’s Belt and Road Initiative Policy. 

Therefore, the number of Chinese students at Chiang Rai Rajabhat University 

increases annually. The study on perceptions and language learning 

strategies of Chinese students at Chiang Rai Rajabhat University is required 

to offer insight knowledge on the language learning behaviours of Chinese 

students. The findings may shed light on better understanding the 

perceptions of Chinese students towards learning at Chiang Rai Rajabhat 

University and thus offer useful policy recommendations to consolidate 

the mechanisms that successfully welcome Chinese students to Chiang 

Rai Rajabhat University. Also, the findings may offer the guidelines for 

strategies training that empower the Chinese students’ language learning 



วารสารฟาเหนือ ปที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 118 

capability and uphold the instructional reputation of Chiang Rai Rajabhat 

University among the Chinese students. 
 

Research Objectives 

1. To explore Chinese students’ perceptions towards studying at 

Chiang Rai Rajabhat University (CRRU) 

2. To survey Chinese students’ language learning strategies in 

studying at Chiang Rai Rajabhat University (CRRU) 

 

Methodology 

Eighty Chinese students majoring in Thai Language and Culture 

Program at Chiang Rai Rajabhat University (CRRU), selected by purposive 

sampling in their academic year 2019, involved in responding to the 

questionnaire. The questionnaire was designed for data collection. Three 

experts in the fields of linguistics and teaching were invited to validate the 

questionnaire by means of Index of Item-Objective Congruence (IOC) 

method. The Item-Objective Congruence (IOC) was used to evaluate the 

items of the questionnaire based on the score range from -1 to +1. If the 

questionnaire items showed the scores lower than 0.5, those items were 

revised. In contrast, if the scores were 0.5 or above, those were reserved. 

The questionnaire consisted of three parts i.e. demographic 

characteristics, language learning strategies, and learning perception. Part 

1 emphasizes on student’s general information such as gender and years 
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of study. Part 2 surveyed the Chinese students’ perceptions towards 

learning at Chiang Rai Rajabhat University in regard to teaching and learning 

process, learning environment and facilities, family supports and socio-

cultural factors. And, part 3 surveys the Chinese students’ language 

learning strategies taxonomy based on O’Malley and Chamot (1990) 

including metacognitive strategies, cognitive strategies, and social-affective 

strategies. 

The questionnaire data was calculated for mean ( X ) and standard 

deviation (S.D).  

 

Results 

The questionnaire results were reported in responding to Research 

Objective 1: To explore Chinese students’ perceptions towards studying 

at Chiang Rai Rajabhat University (CRRU), and Research Objective 2: To survey 

Chinese students’ language learning strategies in studying at Chiang Rai 

Rajabhat University (CRRU). 

 

Table 1  Gender of Chinese Students 

Gender Frequency (n) Percentage (%) 

Male 27 33.75 

Female 53 66.25 

Total 80 100 
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First, this section showed the demographic information of Chinese 

students studying at CRRU. Table 1 revealed that majority of the Chinese 

students were 53 females (66.25%) and followed by 27 males (33.75%). 

This number concurred with the demographic trend in that the rising 

number of Chinese students seeking for higher education opportunities in 

China and overseas tended to be more female than male population 

(Wongcha-um, 2019).  

 

Table 2  Year of Study of Chinese Students 

Year of study Frequency (n) Percentage (%) 

Freshman 0 0 

Sophomore 30 37.5 

Junior 25 31.25 

Senior 25 31.25 

Total 80 100 

 

Second, Table 2 showed that, among 80 selected Chinese student 

samples at CRRU, 30 of them were Sophomore (37.5%), while Juniors and 

Seniors were equally at 25 (31.25%). The main reason for the Chinese 

student samples at CRRU showed no freshman year because this group of 

Chinese students was in a Student Exchange Program between CRRU and 

universities partners in China. The students were eligible for credits transfer 
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and thus able to surpass the freshman year at CRRU and start their Year 2 

onwards according to the MOU agreement. 
 

Table 3:  Chinese Students’ Perceptions on Learning at CRRU 

Perception 

Category 
Sub-perceptions Mean S.D. Level 

Teaching 

and 

Learning 

Process 

1. You are satisfied with the teaching 

process. 
4.25 0.70 High 

2. Teachers inform objectives clearly. 3.81 0.76 High 

3. Teachers have a good interaction 

with students. 
4.03 0.71 High 

4. Teachers are available when I have a 

question to ask. 
4.06 0.83 High 

5. Teachers provide homework 

appropriately. 
4.1 0.75 High 

Subtotal 4.05 0.75 High 

Learning 

Environment 

and 

Facilities 

6. Instructional tools in the classroom 

are appropriate. 
4.05 0.74 High 

7. The learning environment is 

appropriate. 
4.56 0.61 

Very 

High 

8. Dormitory is comfortable. 4.11 0.69 High 

9. Transportation at Chiang Rai Rajabhat 

University is convenient. 
3.94 0.66 High 

Subtotal 4.16 0.67 High 

Family 

Supports 

10. Parents support me to study at 

Chiang Rai Rajabhat University. 
4.25 0.70 High 
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Perception 

Category 
Sub-perceptions Mean S.D. Level 

and Socio-

cultural 

Adaptation 

11. Thai friends comfort me to learn 

Thai culture easily. 
3.83 0.77 High 

12. I can adapt myself to Thai society 

well. 
4.08 0.75 High 

13. I have learned Thai culture happily. 4.08 0.74 High 

Subtotal 4.05 0.74 High 

Total 4.08 0.72 High 

 

Third, this section outlined the Chinese students’ perceptions 

towards learning at CRRU in regard to 3 aspects including teaching and 

learning process, learning environment and facilities, family supports and 

socio-cultural factors. Table 3 showed that Chinese student samples at 

CRRU ranked their perception aspects towards learning at CRRU in 

descending order which were learning environment and facilities, 

teaching and learning process, family supports and socio-cultural 

factors at the mean scores of 4.17 (S.D.=0.67), 4.05 (S.D.=0.75), 4.06 

(S.D.=0.74) respectively. The Chinese students’ perception towards 

learning environment and facilities, in descending order, were “(7) The 

learning environment is appropriate; (8) Dormitory is comfortable; (6) 

Instructional tools in the classroom are appropriate; (9) Transportation at 

Chiang Rai Rajabhat University is convenient.” at the mean scores of 4.56 

(S.D.=0.61), 4.11 (S.D.=0.69), 4.05 (S.D.=0.74), 3.94 (S.D.=0.66) respectively. 



123 

วารสารฟาเหนือ ปที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

The Chinese students’ perception towards teaching and learning 

process, in descending order, were “(1) You are satisfied with the teaching 

process; (5) Teachers provide homework appropriately; (4) Teachers are 

available when I have a question to ask; (3) Teachers have a good 

interaction with students; (2) Teachers inform objectives clearly.” at the 

mean scores of 4.25 (S.D.=0.70), 4.10 (S.D.=0.75), 4.06 (S.D.=0.83), 4.03 

(S.D.=0.71), 3.81 (S.D.=0.76) respectively. The Chinese students’ perception 

towards family supports and socio-cultural factors, in descending order, 

were “(10) Parents support me to study at Chiang Rai Rajabhat University; 

(12) I can adapt myself to Thai society well; (13) I have learned Thai culture 

happily; (11) Thai friends comfort me to learn Thai culture easily.” at the 

mean scores of 4.25 (S.D.=0.70), 4.08 (S.D.=0.75), 4.08 (S.D.=0.74), 3.83 

(S.D.=0.77) respectively. 
 

Table 4  Chinese Students’ Language Learning Strategies 

Strategy 

Taxonomy 
Sub-strategies Mean S.D. Level 

Cognitive 

Strategies 

1. I connect my previous knowledge 

about vocabulary with its usage to 

memorize it more easily. 

4.2 0.71 High 

2. If I face the same words or phrases 

many times, it is easier for me to 

remember it. 

3.79 0.74 High 
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Strategy 

Taxonomy 
Sub-strategies Mean S.D. Level 

3. At my accommodation, I practice the 

Thai phrases we learned in class 

regularly. 

4 0.71 High 

4. When I am learning Thai, I write down 

the words I am learning and their 

connotations with different examples to 

help me understand the text easily. 

3.75 0.75 High 

5. When I learn a new word in Thai, I 

write it down immediately. 
4.1 0.75 High 

Subtotal 3.96 0.73 High 

Metacognitive 

Strategies 

6. I examine my Thai language. 3.75 0.75 High 

7. I try to study and practice my Thai 

language regularly. 
4.1 0.75 High 

8. I try to recognize my grammatical 

errors in Thai and figure out why I make 

them. 

4.05 0.74 High 

9. I learn Thai language from my 

mistakes. 
4.56 0.61 

Very 

High 

10. I estimate my Thai improvement. 3.86 0.68 High 

Subtotal 4.06 0.71 High 

Social-

affective 

Strategies 

11. When my instructor corrects my Thai 

use, it helps me to remember it. 
4.01 0.72 High 

12. I feel appreciated when someone 

corrects my Thai if I use the sentence 

incorrectly. 

3.75 0.75 High 



125 

วารสารฟาเหนือ ปที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

Strategy 

Taxonomy 
Sub-strategies Mean S.D. Level 

13. I practice memorizing Thai with my 

colleagues. 
4.09 0.74 High 

14. I imitate how the teacher pronounces 

the words. 
4.08 0.74 High 

15. I have learned Thai language when 

doing activities with Thai friends. 
4.69 0.46 

Very 

High 

Subtotal 4.12 0.68 High 

Total 4.05 0.71 High 

 

Finally, this section reported the survey of language learning 

strategies deployed by Chinese students at CRRU underpinning the learning 

strategies taxonomy framework by O’Mallet and Chamot (1990) involving 

cognitive strategies, metacognitive strategies, and socio-affective strategies. 

Table 4 revealed that the learning strategy choices of Chinese students at 

CRRU, in descending order, were socio-affective strategies, metacognitive 

strategies, and cognitive strategies at the mean scores of 4.123 (S.D.=0.68), 

4.065 (S.D.=0.71), and 3.968 (S.D.=0.73) respectively. Socio-affective strategies 

deployed by Chinese students at CRRU, in descending order, were “(15) I 

have learned Thai language when doing activities with Thai friends; (13) I 

practice memorizing Thai with my colleagues; (14) I feel more confidence 

when imitate how the teacher pronounces the words; (11) When my 

instructor corrects my Thai use, it helps me to remember it; (12) I feel 

appreciated when someone corrects my Thai if I use the sentence 
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incorrectly.” at the mean scores of 4.69 (S.D.=0.46), 4.09 (S.D.=0.74), 4.08 

(S.D.=0.74), 4.01 (S.D.=0.72), 3.75 (S.D.=0.75) respectively. Metacognitive 

strategies deployed by Chinese students at CRRU, in descending order, 

were “(9) I learn Thai language from my mistakes; (7) I try to study and 

practice my Thai language regularly; (8) I try to recognize my grammatical 

errors in Thai and figure out why I make them; (10) I estimate my Thai 

improvement; (6) I examine my Thai language.” at the mean scores of 4.56 

(S.D.=0.61), 4.10 (S.D.=0.75), 4.05 (S.D.=0.74), 3.86 (S.D.=0.68), 3.75 

(S.D.=0.75) respectively. Cognitive strategies deployed by Chinese students 

at CRRU, in descending order, were “(1) I connect my previous knowledge 

about vocabulary with its usage to memorize it more easily; (5) When I 

learn a new word in Thai, I write it down immediately; (3) At my 

accommodation, I practice the Thai phrases we learned in class regularly; 

(2) If I face the same words or phrases many times, it is easier for me to 

remember it; (4) When I am learning Thai, I write down the words I am 

learning and their connotations with different examples to help me 

understand the text easily.” at the mean scores of 4.20 (S.D.=0.71), 4.10 

(S.D.=0.75), 4.00 (S.D.=0.71), 3.79 (S.D.=0.74), 3.75 (S.D.=0.75) respectively. 

 

Discussion 

The findings observed from the Chinese students’ perceptions 

towards learning at CRRU tended to conform with the previous studies. 

For example, An (2010) examined the factors affecting decision-making 
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among 400 Chinese students in making their way to study in Thai 

universities in his study on An Aspect of Globalization in Higher Education 

Why Chinese Students Choose to Study in Thailand, Assumption University, 

Bangkok. The findings revealed that international learning environment 

was ranked the highest, followed by university reputation and ranking, 

knowledge gained from their study program while other subsequent 

influential factors were tuition fees and living costs, and future 

employment. In this regard, it could be seen that learning environments 

and facilities played an influential role affecting the perception of Chinese 

students towards learning at CRRU as well as other universities throughout 

Thailand. Teaching and learning process also showed strong effect 

affecting the Chinese students’ perception as the students. Another study 

meeting this trend was Ye (2020), on the study of Factors Affecting the 

Decision-Making of the Chinese Students to Study in Higher Education 

Institutions in Thailand, Assumption University, Bangkok. Ye (2020:111) 

underscored the social factors affecting the Chinese students' decision-

making in studying at Thai universities concerned mainly on their surrounding 

environment factors, in descending order of mean scores i.e. (1) Beautiful 

touring country; (2) Safety of Thai society; (3) Land of smile, Thai people 

are kind; (4) Many Thai has Chinese family background; (5) Curriculum 

strength of Thai institutions (6) English is highly used in Thai speaking 

setting. An (2010) & Ye (2020) clearly reaffirmed similar trend of the 
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Chinese students’ perception towards their learning at CRRU and other 

Thai universities nationwide. 

The language learning strategies employed by the Chinese students 

at CRRU, in descending order, were socio-affective, metacognitive and 

cognitive respectively. This sequential order, to some certain extent, was 

different from the other studies. For example, Nguyen (2020:44) in the 

study on Understanding the Use of Listening Strategies in Watching English 

Captioned Movies by EFL Students at Ho Chi Minh City Industry and Trade 

College (HITC). This study reported the findings that students’ strategy 

choices, in descending order, were cognitive, meta-cognitive and socio-

affective. The plausible explanation for this discrepancy may be the fact 

that Chinese students at CRRU were all Chinese students learning Thai 

language without having other foreigners or Thai students sharing their 

class. This homogeneous classroom context illustrates the preference of 

socio-affective strategies by Chinese students at CRRU because this strategy 

option aims to assist students to corporate with their classmates and to 

get attentions and clarification from teachers, share the ideas with their 

peers for better comprehension and more confidence on their learning 

process, better handling their feelings, motivations or attitudes in studying 

(Nguyen, 2020:39). Another interesting finding supporting socio-affective 

strategies preference over the other strategy choices among Chinese 

students at CRRU were clearly outlined by Cheng (2018), on A Study 

Improving Intercultural Communicative Competence of Chinese Students 



129 

วารสารฟาเหนือ ปที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 

in Thailand, National Institute of Development Administration (NIDA), 

Thailand. Cheng (2018:104) discussed the reasons underpinning the 

Chinese students’ preference to spending time with their Chinese peers 

as of the following statements:  

“...after spending a period of time in Thailand, most of the Chinese 

students can speak Thai fairly well, and Thai language is becoming their 

first language to communicate with Thai people. Many of them still insist 

however that although they speak better Thai now, they still sometimes 

have communication problems with Thai people. These Chinese students 

tend to live in groups. The majority of them naturally wish to have fellow 

Chinese students as roommates, most of their friends are still Chinese 

students and when in need, they would ask their Chinese friends for help 

first.” Cheng (2018:104) 

The use of meta-cognitive strategies over cognitive strategies by 

Chinese students at CRRU was also in line with the trend observed from 

the past learning strategies studies. For example, Sari et al. (2018), in their 

study on Language Learning Strategies Used by Successful Students of the 

English Education Study Program at University of Bengkulu, Indonesia, 

indicated that metacognitive strategies were dominant among successful 

students at University of Bengkulu followed by compensation strategies, 

cognitive strategies, socio strategies, memory strategies and affective 

strategies. Another study supporting this trend was Rahman (2020), on EFL 

Learners’ Language Learning Strategies: A Case Study of Qassim University, 
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Saudi Arabia, reported the investigation of language learning strategies 

among 30 students from level four of the Department of English Language 

and Translation by using Oxford (1990)’s Strategy Inventory for Language 

Learning (SILL). The findings pointed out that repeated strategy choices, in 

descending order, were metacognitive, compensation, social, memory, 

cognitive, and affective strategies. However, Nguyen (2020:44) showed a 

contradictory report that the language learning strategy choices among EFL 

students at Ho Chi Minh City Industry and Trade College (HITC), in descending 

order, were cognitive, meta-cognitive and socio-affective. The discrepancies 

among the sequential order and the relationship of language learning 

strategies choices among learners from different contexts were consistently 

observed and investigated. For example, Saks and Leijen (2018), in their 

study on Cognitive and Metacognitive Strategies as Predictors of Language 

Learning Outcomes, University of Tartu, Estonia, the findings revealed the 

role of cognitive and metacognitive strategies deployment observed from 

269 final-year students of high schools who involved in the standardized 

English as a state foreign language exam. The results showed that cognitive 

strategies offered direct effect on students’ test results, while metacognitive 

strategies delivered the indirect effect. Consistently, Supakorn et. Al. (2018) 

in their study on “Strategies for Better Learning of English Grammar: 

Chinese vs. Thais” also offered interesting findings on the distinctive 

strategies preference between Thai and Chinese students learning English 

grammar. It was found that socio-affective, cognitive and metacognitive 
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strategies are three key strategy groups that showed learning strategies 

norms between Thai and Chinese students. For example, Thai students 

tended to prefer consulting with teachers for explicit grammar learning, 

and were better at handling negative feeling while learning grammar by 

using self-encouragement and relaxation for emotional management. 

However, Chinese students were good at notetaking and revision 

strategies, but Thai students preferred learning grammar by using tables 

and mental image memorization. Also, Thais were comfortable with 

receptive methods while Chinese students chose to work with lesson 

preview for grammar acquisition. This led to the conclusion that strategy 

choices could determine different learning preference among learners 

from different cultural backgrounds. For example, Thai learners learning 

grammar might prefer visual, auditory and social tasks, but self-directed 

learning activities might fit the needs of Chinese students such as lesson 

preview, notetaking and revision tasks. The language learning strategies 

used among Chinese students at CRRU thus reflected the nature of specific 

contextual situation of CRRU Student Exchange Program under MOU 

agreement and clearly portrayed their language learning strategies trend 

similarly to those reported in the past studies. 
 

Conclusion and Recommendations 

This study explores Chinese students’ perceptions towards studying 

at Chiang Rai Rajabhat University (CRRU) and surveys their language 

learning strategies. The Chinese students’ perception aspects towards 
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learning at CRRU, in descending order, were learning environment and 

facilities, teaching and learning process, family supports and socio-cultural 

factors. These perception aspects conformed with other studies such as 

An (2010) & Ye (2020) showing the Chinese students’ perception trend 

towards learning at CRRU and other Thai universities nationwide. The 

findings also reported that the language learning strategies deployed by 

Chinese students’ at CRRU based on learning strategies taxonomy 

framework by O’Mallet and Chamot (1990), in descending order, were 

socio-affective strategies, metacognitive strategies, and cognitive strategies. 

The sequential order of language learning strategies employed by the 

Chinese students at CRRU clearly showed the specific context of the 

homogenous instructional context of CRRU Student Exchange Program and 

reflected the Chinese students’ language learning strategy behaviors.  

The recommendations for this study were proposed within 2 

aspects of perceptions and language learning strategies of Chinese 

students at CRRU. First, perceptions of Chinese students towards learning 

at CRRU offer useful recommendations for devising international programs 

policy with an aim to successfully attract Chinese students at CRRU. For 

example, the previous studies and this study have reaffirmed that Chinese 

students seemed to concentrate on learning environment and facilities, 

followed by teaching and learning process, family supports and socio-

cultural factors. In this regard, the university should pay attention on 

uplifting the physical environments that enhance learning environment 
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and facilities and thus promote teaching and learning process such as 

academic and intercultural promotion center and clubs for international 

students. The studies on Chinese students’ perception seem limited to 

only the undergraduate level. This therefore may offer and opportunity to 

further probe into a new context of Chinese students at the graduate level 

since Ye (2020) emphasized that due to the One Belt One Road Policy of 

Chinese Government and fierce competition in job market in China have 

triggered high interests of Chinese students in pursuing the graduate 

education from overseas universities that included Thailand as Ye (2020:7) 

pointed out that the number of Chinese students enrolling in the graduate 

programs in Thailand had increased from 15.1% in 2013 to 29.8% in 2018, 

and this trend seems to exist for many years to come. Second, language 

learning strategies, it could be observed and reaffirmed that language 

learning strategies are vital for success in the language learning because if 

the students can manipulate their language learning strategies or, in other 

words, if the students are expert in using language learning strategies, they 

can develop their performances, interests, self-confidence, and attitude 

towards becoming successful in foreign languages learning (Rahman, 2020). 

This therefore leads to the recommendation that strategies training may 

be the answer to empower the students’ language learning capability in 

realm of utilizing language learning strategies. CRRU, therefore, needs to 

offer language learning strategies training for the incoming Chinese 

students in order to facilitate their learning capacity at CRRU. This is also 
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suggested in the study by Cheng (2018:109-110) which stated that 

“improving language training, enhancing students’ language proficiency, 

and empowering intercultural communicative competence training will be 

beneficial to the social adaptation and academic adaptation of Chinese 

students in Thailand.” The final remarks on language learning strategies 

empowerment perhaps lie upon the language learning strategies training 

program which can benefit the overall instructional process and 

participants that include students, teachers, study program and 

educational institution executives for development and revision of their 

study programs especially for international students. In addition, the 

discrepancies and incongruence among sequential order of the strategy 

taxonomy studies as well as various versions of strategy taxonomies may 

offer the room for further insight investigation and further studies in this 

area. 
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Abstract 

There are rich natural scenery resources, mountain ethnic tourism, 

humanities and arts resources in Chiang Rai, Thailand; but they are not 

known to the most Chinese travelers through the design of survey 

questionnaires, and from the Chinese travelers’ perception of Chiang Rai’s 

tourist destinations. We learned more about the tourism needs of Chinese 

travelers in Chiang Rai, the research result showed the success factors of 

tourism destinations. The unearthed four types of tourism destinations 

with obvious characteristics of Chiang Rai to experience for potential 

Chinese tourists. We learned about the ways and forms of tourist 

destinations from the Chinese. We will deeply explore the unique tourism 

resources of Chiang Rai, and propose corresponding promotion strategies to 

enhance the taste of local tourism resources, attract more potential 

tourists to promote local economic development. 

 

Keywords:  Chinese Market  Perception  Tourism Demand 

Chiang Rai Thailand  Promotion 



139 

วารสารฟาเหนือ ปที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

(Chen,2001; Echtner &, Ritchie,1993; Gartner & 

Hunt,1987; Gunn,1972) Gartner (1987)

Baker & Crompton (2000) 



วารสารฟาเหนือ ปที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 140 

 



141 

วารสารฟาเหนือ ปที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

QQ



วารสารฟาเหนือ ปที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 142 

 

APP



143 

วารสารฟาเหนือ ปที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 

YOUTUBE FACEBOOK

YOUTUBE

CHIANGRAITIMES



วารสารฟาเหนือ ปที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 144 

 



145 

วารสารฟาเหนือ ปที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

APP

QQ



วารสารฟาเหนือ ปที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 146 

 



147 

วารสารฟาเหนือ ปที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 

APP



วารสารฟาเหนือ ปที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 148 

Affee Yee Yeow-Fei.  .(2016). . Knowledge Media 

Group Ltd.

Chen. (2001 ; . Chiangrai Governor’s Chiangrai Provincial Hall. 

Http://scholar.google.co.th 

 (2015). .

.
. 

. (2011). 
. .

. (2014). 
.

 (2015). .
 (2015). 

.
. Nuntapun printing and Creative Studio. 



149 

วารสารฟาเหนือ ปที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ขอกําหนดของบทความตนฉบับ วารสารฟาเหนือ 
 

วารสารฟาเหนือ กําหนดตีพิมพปละ 2 ฉบับ (มกราคม-มิถุนายน และ 
กรกฎาคม-ธันวาคม) วารสารยินดีพิจารณาตีพิมพบทความวิจัย (Research Article) 

บทความวิชาการ (Academic Article) บทวิจารณหนังสือ (Book Review) เพื่อ
ตีพิมพตามที่เห็นสมควรและไมอยูในระหวางการพิจารณาลงพิมพในวารสารใด ๆ โดย
มีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมศาสตรสาขาดังตอไปน้ี มนุษยศาสตรในดานประวัติศาสตร
และโบราณคดี ปรัชญาและศาสนา ภาษาและภาษาศาสตร วัฒนธรรมและประเพณี 
วรรณกรรม ศิลปะ ดนตรีและการแสดง สาขาสังคมศาสตร ในดานสังคมศาสตร สังคม
วิทยาและมานุษยวิทยา การพัฒนาสังคม และชาติพันธุศึกษา ซึ่งกองบรรณาธิการจะ
พิจารณาตนฉบับ (Manuscript) ตามขอกําหนดของรูปแบบวารสาร และสงให
ผูทรงคุณวุฒิในสาขา (Peer Review) จํานวน 3 ทาน เปนผูอาน หากผูทรงคุณวุฒิ 
มีขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขเพิ่มเติม บทความอาจถูกดัดแปลงแกไขเนื้อหา
รูปแบบและสํานวนตามที่กองบรรณาธิการเห็นสมควร กองบรรณาธิการจะสง
ขอเสนอแนะใหแกผูนิพนธเพื่อดําเนินการ หากผูนิพนธมีเหตุผลตามหลักวิชาการที่ไม
สามารถดําเนินการตามขอเสนอแนะได ขอใหช้ีแจงเปนลายลักษณอักษรโดยกอง
บรรณาธิการจะพิจารณาการตีพิมพ เพื่อใหวารสารมีคุณภาพในระดับมาตรฐานและ
นําไปอางอิงได 

 

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

 

 

 

 



วารสารฟาเหนือ ปที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 150 

การจัดเตรียมตนฉบับ 

 

 ความยาวของบทความ 15 – 20 หนากระดาษ A5 (14.8 x 21 ซม.)  
ตั้งคาหนากระดาษโดยเวนขอบบน 3.3 ซม. ขอบซาย 2 ซม. ขอบขวาและขอบลาง 2 ซม.
บทความใหใชรูปแบบตัวอักษร ดังน้ี 

 

ภาษา รูปแบบตัวอักษร ขนาด 
ภาษาไทย TH SarabunPSK 14 

ภาษาอังกฤษ TH SarabunPSK 14 

ภาษาจีน 

(อักษรจีนและตัวสะกดพินอิน) 
SimSun 10 

ภาษาเกาหล ี HY   9 

ภาษาญี่ปุน MS Mincho 9 

ดนตรี Opus Text 10 

สัทอักษร (IPA) Doulus SIL 11 
 

 

 

 

 



151 

วารสารฟาเหนือ ปที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ราย
ละ
เอีย

ดก
ารจ

ัดเต
รีย
มต

นฉ
บับ

บท
คว
าม

 ดัง
นี้ 

ราย
กา
ร 

ลัก
ษณ

ะตั
วอ
ักษ

ร 
รูป
แบ

บก
ารพิ

มพ
 

ขน
าด
ตัว
อัก
ษร

 
หม

าย
เหตุ

 
ไท
ย/อ

ังก
ฤษ

 
จีน

 
เกา

หล
 ี

ญี่ป
ุน 

ชื่อ
บท

คว
าม

  
ตัว
หน

า 
กึ่ง
กล

าง 
18

 
12

 
11

 
11

 
 

ชื่อ
ผูเข

ียน
 

ปก
ติ 

ชิด
ขว
า 

12
 

9 
8 

8 
 

Co
rre

sp
on

di
ng

 A
ut

ho
r E

m
ail

 แล
ะ ต

ําแ
หน

ง 
หน

วย
งาน

ตน
สัง
กัด

 

ปก
ติ 

เชิง
อร
รถ

 
10

 
8 

7 
7 

 

บท
คัด

ยอ
 

ตัว
หน

า 
ชิด

ซา
ย 

14
 

10
 

9 
9 

 
เนื้อ

หา
บท

คัด
ยอ

 

 
ปก

ติ 
กร
ะจ
าย
แบ

บไ
ทย

 
14

 
10

 
9 

9 
ยอ

หน
า 1

 ซม
. 

จํากั
ด 1

50
 – 

30
0 ค

ํา 
คํา
สํา
คัญ

/K
ey

w
or

ds
 

 
ตัว
หน

า 
ชิด

ซา
ย 

14
  

10
 

9  
9 

ตา
มด

วย
 :  

จํา
กัด

 3 
– 5

 คํา
 

หัว
ขอ

หลั
ก 

ตัว
หน

า 
ชิด

ซา
ย 

14
 

10
 

9 
9 

ไมใ
สเล

ขลํ
าด
ับท

ี่ 
หัว
ขอ

ยอ
ย 

ตัว
หน

า 
- 

14
 

10
 

9 
9 

ยอ
หน

า 1
 ซม

. 
ใสห

มา
ยเล

ขล
ําด
ับท

ี่ 
เนื้อ

หา
บท

คว
าม

 
ปก

ติ 
กร
ะจ
าย
แบ

บไ
ทย

 
14

 
10

 
9 

9 
ยอ

หน
า 1

 ซม
. 

เนื้อ
หา
ในห

ัวข
อย

อย
 (ถ

าม
ี) 

ปก
ติ 

กร
ะจ
าย
แบ

บไ
ทย

 
14

 
10

 
9 

9 
ยอ

หน
า 1

.5 
ซม

. 
ชื่อ

ตา
ราง

 
ตัว
หน

า 
ชิด

ซา
ย 

14
 

10
 

9 
9 

ระ
บุไ
วบ

นต
ารา

ง 
แห

ลง
ที่ม

าต
ารา

ง 
ปก

ติ 
ชิด

ซา
ย 

14
 

10
 

9 
9 

ระ
บุไ
วใต

ตา
ราง

 
ชื่อ

ภา
พ/
แผ
นภ

ูมิ 
ตัว
หน

า 
กึ่ง
กล

าง 
14

 
10

 
9 

9 
 

แห
ลง
ที่ม

าภ
าพ

/แผ
นภ

ูมิ 
ปก

ติ 
กึ่ง
กล

าง 
14

 
10

 
9 

9 
 

หม
าย
เลข

หน
า 

ปก
ติ 

ดา
นล

างข
วา 

14
 

10
 

9 
9 

ตั้ง
แต

ตน
จน

จบ
บท

คว
าม

 
เนื้อ

หา
อา
งส
ารอ

างอ
ิง 

ปก
ติ 

ชิด
ซา
ย 

14
 

10
 

9 
9 

 



วารสารฟาเหนือ ปที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 152 

สวนประกอบของบทความ ดังนี้ 

ลําดับ รายการ รายละเอียด 
1. ชื่อเรื่องบทความ  การระบุชื่อบทความมีรายละเอียดของภาษาท่ี ใช ใน 

การเขียนดังน้ี  

1) ภาษาไทย : ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

2) ภาษาอังกฤษ : ภาษาอังกฤษและภาษาไทย 
3) ภาษาจีน : ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ 

4) ภาษาเกาหลี : ภาษาเกาหลีและภาษาอังกฤษ 

5) ภาษาญ่ีปุน : ภาษาญ่ีปุนและภาษาอังกฤษ 
2. ชื่อผูเขียนทุกคน  การระบุชื่อผูเขียนโดยใหใชภาษาท่ีเขียนบทความและตาม

ดวยภาษาอังกฤษ รายละเอียดการเขียนเชิงอรรถ ดังน้ี 
บทความวิจัย/ วิชาการ:  
* Corresponding author, email:  
1 ตําแหนงทางวิชาการ/ หนวยงานตนสังกัด 

บทความวิจัย (วิทยานิพนธ) :  
* Corresponding author, email:  
1 นักศึกษาระดับปริญญา....../ หลักสูตร/ หนวยงานตนสังกัด 
2 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ (หลัก/รวม)/ ตําแหนงทาง
วิชาการ/ หนวยงานตนสังกัด รายละเอียดของการเขียน 
แตละภาษาในสวนเชิงอรรถดังน้ี  

1) ภาษาไทย : ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

2) ภาษาอังกฤษ : ภาษาอังกฤษ 

3) ภาษาจีน : ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ 

4) ภาษาเกาหลี : ภาษาเกาหลีและภาษาอังกฤษ 

5) ภาษาญ่ีปุน : ภาษาญ่ีปุนและภาษาอังกฤษ 
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ลําดับ รายการ รายละเอียด 
3. บทคัดยอ  ภาษาท่ีใชเขียนบทคัดยอดังน้ี 

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 

  
บทความแตละประเภทควรครอบคลุมประเด็นดังน้ี 

1) บทความวิชาการ ประกอบดวย บทนํา เน้ือหา และ
บทสรุป  
2) บทความวิจัย ประกอบดวย บทนํา วัตถุประสงค ทบทวน
วรรณกรรม หรือแนวคิดและทฤษฎี (ถามี) วิธีการวิจัย 
ผลการวิจัย สรุปผลและอภิปรายผล  
3) บทวิจารณหนังสือ ประกอบดวย บทนํา เน้ือหาโดยยอ 
บทวิจารณหนังสือ 

5. เอกสารอางอิง ใชการอางอิงแบบ APA 7 

6. รูปภาพ แผนภูมิ 
ตารางประกอบ 
หรืออื่น ๆ (ถามี) 

ตองมีหมายเลขกํากับในบทความ อางอิง แหลงท่ีมาของ
ขอมูลใหถูกตองชัดเจน และไมละเมิดลิขสิทธ์ิของผูอื่น ใชรูป
ภาพสีหรือขาว-ดําท่ี มีความคมชัด (ไฟลรูปชนิด TIFF หรือ 
JPEG ความละเอียดไมนอยกวา 300 dpi ขนาดไฟลไมนอย
กวา 500 KB) 
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การอางอิงในเนื้อหา (Citing references in text) 

1. การอางอิงในเน้ือหาใชระบบนาม-ป โดยมรีูปแบบการเขียนดังนี้  
 1.1 ผูแตง 1 คน  

  
เครื่องหมาย / หมายถึง เวนวรรค 1 ระยะ 

ตัวอยาง  
 อาภิสรา  พลนรัตน (2562) ไดวิจยัเรื่อง...  
 ...และกําหนดระยะจบการศึกษา สอนทั้งวิชาสามัญและศาสนา (อัลณิกา 
สายน้ําเย็น, 2559)  
 …shows that the younger generations of those sections of the 

community one would (Trugil, 2000)  
1.2 ผูแตง 2 คน  

 

ตัวอยาง  
 นภัทร อังกูรสินธนา และ อาภิสรา พลนรัตน (2559) กลาวถึง...  
...และการรณรงคการปองกันการปราบปรามยาเสพติดระดับโลก Sony and Aunty 

(1999) ดังรายละเอียด... 
 

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

ไทย  ชื่อ/สกุล/และ/ชื่อ/สกุล/(ป) หรือ (ชื่อ/สกุล/และ/ชื่อ/สกุล,/ป)  
อังกฤษ  สกุล/and/สกุล/(ป) หรือ (สกุล/&/สกุล,/ป)  
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 1.3 ผูแตง 3 คนขึ้นไป 

 

ตัวอยาง  
มณี จําปาแพง และคณะ (2560) กลาวถึง... 
...ไดแบงองคประกอบของการพูดภาษาไว 5 ประการ... (Bartz et al., 

1979) 
 

2. การอางอิงมากกวาสองแหลงขอมูลใหเขียนเรียงตามลําดับอักษร ดังนี ้ 
 ...สอดคลองกับผลการศึกษาของอลิสา คุมเคี่ยม (2562) และ นภัทร อังกูร
สินธนา (2562)…  
 …หรือสิ่งที่เกิดกับมนุษย (อภิวัช เกิดด,ี 2549; มัณฑนา แสงส,ี 2558)  
 …การวัดที่มีตัวแปรแฝงหลายตัว (Embretson & Reise, 2000; 

Marveldeet al., 2006)  
 

 

 

 

 

 

ไทย  ชื่อ/สกุล/และคณะ/(ป) หรือ (ชื่อ/สกุล/และคณะ,/ป)  
อังกฤษ  สกุล/et/al./(ป) หรือ (สกุล/et/al.,/ป)  
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3. การอางอิงจากขอมูลจากแหลงขอมูลระดับทุติยภูมิ  
  3.1 การอางอิงหนาขอความ  

 

 

 

 

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.   

 3.2 การอางอิงทายขอความ  

 

 

 

 

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

 

งานของผูเขียน (1) ถูกอางอยูในงานของผูเขียน (2)  
ไทย   ช่ือ1/สกุล1/(ป,/อางถึงใน/ชื่อ2/สกุล2,/ป)…………  

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

งานของผูเขียน (1) ถูกอางอยูในงานของผูเขียน (2)  
ไทย   …(ช่ือ1/สกุล,1/ป/อางถึงใน/ชื่อ2/สกุล2,/ป)…  

อังกฤษ   …(สกุล,1/ป/as cited in/สกุล2,/ป)…  
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4. การอางอิงจากบทสัมภาษณ   
การเขียนอางอิงจากบทสัมภาษณ กรณีไมมีการเผยแพรเปนสาธารณะ 

ใหเขียนอางอิงในเนื้อหาเทาน้ัน โดยไมตองใสเปนรายการอางอิงทายเลม  

ตัวอยาง  
 ไกรสิทธ์ิ จามรจันทรสาขา (ชีวิตในเมืองกรุง, 1 มิถุนายน 2559)  
 (รุงโรจน ตนประดิษฐ, การพูดในที่ชุมชน, 8 ตุลาคม 2558)  
 E.-M. Paradis (personal communication, February 24, 2020)  
 (J. Brown, personal communication, April 27, 2019)  
 

5. การอางอิงขอมูลกรณีทีไ่มมีช่ือผูเขียน  

 

 

 

ตัวอยาง  
 (“ธรรมะดับทุกข: ทุกขสุขอยูท่ีใจ”, 2548)  
 “ธรรมะดับทุกข: ทุกขสุขอยูท่ีใจ” (2548)  
 (“Smile Coffee”, 2019)  
 “Smile Coffee” (2019)  

* กรณีที่ไมมีวันท่ีเผยแพรปรากฏ ใหใส ม.ป.ป. หรือ n.d.  
* กรณีที่มีปรากฏเฉพาะ พ.ศ. หรอื ค.ศ. ใหใสแค ป เทานั้น  

* ถาช่ือเรื่องมียาวเกินมากเกินไป ใหใสเฉพาะ คําแรก ๆ ของช่ือเรื่องเทานั้น  

 

ไทย  (“ชื่อเรื่อง”,/ปท่ีเผยแพร) หรือ “ชื่อเร่ือง”/(ปท่ีเผยแพร)  
อังกฤษ  (“Title”,/ปท่ีเผยแพร) หรือ “Title”/(ปท่ีเผยแพร)  
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การเขียนรายการอางอิง (References) 

หนังสือ (ในรูปแบบรูปเลม/อิเล็กทรอนิกสที่ไมมีเลข DOI) 
1) ผูแตง 1 คน  

 

 

ตัวอยาง  
อดิวัชร พนาพงศไพศาล. (2547). หลักการโยธวาทิต (พิมพครั้งท่ี 1).  

มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย.  
องอาจ อินทนิเวศ. (2560). ดนตรีชาติพันธุในเชียงราย (พิมพครั้งที่ 1). 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.
http://drive.google.com/file/d/1HiTwiRh1Er73hVYIMh1c

YWzQiaNl 

Fennel, F. (2008). A Conductor’s Interpretive Analysis of 

Masterworks for Band (3th ed.). Meredith.  
 
 

 
 

ไทย ชื่อ/สกุล./(ปพิมพ)*./ชื่อเรื่อง/(พิมพคร้ังท่ี)**./สํานักพิมพ.***/URL (ถามี) 
อังกฤษ  สกุล,/อักษรยอชื่อ./(ปพิมพ)./ชื่อเรื่อง/(พิมพคร้ังท่ี)./สํานักพิมพ./URL (ถามี) 
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 2) ผูแตง 2 คน  

 

 

 

 

ตัวอยาง  
กัลยาณี สายสุข และ อดิวัชร พนาพงศไพศาล. (2559). ดนตรีไทย (พิมพ

ครั้งท่ี 1). มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.  
Williamson, J.E., Battisti, F., & Corporon, E. (2008). Rehearsing 

The Band (3rd ed.). Meredith.  
Zeinali, A. A., & Lisec, A. (2017). English Conversation. (2nd ed.). 

Chiang Rai University. 

http://www.crru.ac.th/file/2017/1HiTwiRh1Er73hVYIMh1

cYRzQiafl 

* กรณีไมปรากฏปท่ีพิมพใหใส (ม.ป.ป.) หรือ (n.d.)  
** กรณีพิมพคร้ังท่ี1 ไมตองระบุครั้งท่ีพิมพ 
*** กรณีไมปรากฏเมืองหรือสํานักพิมพใหใส (ม.ป.ท.) หรือ (n.p.)  
 

 

 

 

ไทย     ชื่อ/สกุล/และ/ชื่อ/สกุล./(ปพิมพ)./ชื่อเรื่อง/(พิมพครั้งท่ี)./สํานักพิมพ./URL (ถามี) 
อังกฤษ สกุล,/อักษรยอชื่อ.,/&/สกุล,/ชื่อ./(ปพิมพ)./ชื่อเรื่อง/(พิมพครั้งท่ี)./  
          ///////สํานักพิมพ./URL (ถามี) 
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3) ผูแตง 3-20 คน ใหใสช่ือทุกคน  

 

 

 

 

 

ตัวอยาง  
ธภัฏ สังขวิจิตรา, กัลยาณี สายสุข, อดิวัชร พนาพงศไพศาล, ศุภรัตน  

อินทนิเวศ, ยุพาวดี นิศวอนุตรพันธ, กฤษณพล ทีครูซ, และ  
จักรกริช ฉิมนอก. (2557). สุนทรียภาพสรางสรรค. 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย.  

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

 

 

 

 

 

 

ไทย  ชื่อ1/สกุล1,/ชื่อ2/สกุล2,/ชื่อ3/สกุล3,/ชื่อ4/สกุล4,/ชื่อ5/สกุล5,/ชื่อ6/สกุล6,/และ/ชื่อ7/  
 ///////สกุล7./(ปพิมพ)./ชื่อเรื่อง/(พิมพครั้งที่)./สํานักพิมพ. /URL (ถาม)ี 

อังกฤษ  สกุล1,/อักษรยอชือ่1.,/สกุล2,/อักษรยอชือ่2.,/สกุล3,/อักษรยอชื่อ3.,/สกุล4,/  
 ///////อักษรยอชือ่4.,/สกุล5,/อักษรยอชื่อ5.,/สกุล6,/อักษรยอชื่อ6.,/&/สกุล7,/  
 ///////อักษรยอชือ่7./(ปพิมพ)./ชื่อเรื่อง/(พิมพครั้งที่)./สํานักพิมพ. /URL (ถามี) 
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หนังสือ (ในรูปแบบอิเล็กทรอนกิสทีม่ีเลข DOI)  
 

 

 

ตัวอยาง  
Jackson, L. M. (2019). The psychology of prejudice: From 

attitudes to social action (2nd ed.). American 
Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000168-000 

* กรณีหนังสืออิเล็กทรอนิกสมีการเผยแพรทั้งแบบรูปเลมและแบบดิจิทัล ใหระบุช่ือ
สํานักพิมพตามแบบรูปเลม 

 

หนังสือแปล  

 

 

 

 

ตัวอยาง  
โมกิ, เคน. (2561). อิคิไก ความหมายของการมีชีวิตอยู [The Little 

Book of Ikigai]. (พิมพครั้งท่ี 3). มูฟพับริชช่ิง. 
Süskind, P. (2010). Perfume [Das Perfum]. Penguin. 

 

ไทย      สกุล,/อักษรยอชือ่./(ปพิมพ)./ชื่อเรื่องภาษาตนฉบับ/[ชื่อหนังสือภาษาไทย]/ 
              ///////(พิมพครั้งที่)./สํานักพิมพ.  
อังกฤษ  สกุล,/อักษรยอชือ่./(ปพิมพ)./ชื่อเรื่องภาษาตนฉบับ/[ชื่อหนังสือ ภาษาอังกฤษ]/  
             ///////(พิมพครั้งที่)./สํานักพมิพ.  

ไทย     ชื่อ/สกุล./(ปพิมพ)./ชื่อเรื่อง/(พิมพครั้งท่ี)./สํานักพิมพ./https://doi.org/เลข DOI 

อังกฤษ สกุล,/อักษรยอชือ่./(ปพิมพ)./ชือ่เรื่อง/(พิมพครั้งที่)./สํานักพิมพ.   
          ///////https://doi.org/เลข DOI 
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บทในหนังสือ  

 

 

 

 

ตัวอยาง  
ดุษฎี มีปอม และ นิลวรรณ ถมังรกัษสัตว. (2551). วัฒนธรรมดนตรี

ภาคเหนือ. 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  
(Ed.),  (pp. 3–12). Springer.   

 

* กรณีทีไ่มปรากฏนามผูแตง ใหใสชื่อเร่ืองแทน ตัวอยาง แผนการศึกษาแหงชาติ 
ฉบับท่ี 8 พ.ศ. 2540-2544…. 
 

 

 

ไทย  ชื่อ/สกุล./(ป พิมพ)./ชือ่บทหรือชื่อบทความ./ใน/ชื่อบรรณาธกิาร/(บ.ก.),/ 
             ///////ชื่อหนังสือ/(น./เลขหนา)./สํานักพิมพ.  
อังกฤษ  สกุล,/อักษรยอชือ่./(ป พิมพ)./ชื่อบทหรอืชื่อบทความ./in/ชื่อบรรณาธิการ/  
 ///////(Ed. หรือ Eds.),/ชื่อหนังสือ/(pp./เลขหนา)./สํานักพิมพ.  
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บทความในวารสารแบบรูปเลม/อิเล็กทรอนิกสที่ไมมี DOI  

 

 

 

ตัวอยาง  
อดิวัชร พนาพงศไพศาล. (2561). ภูมิปญญาทางดานดนตรีกับการสบืทอด

และการอนรุักษของ 7 กลุมชาติพนัธุชุมชนตําบลวาวี อําเภอแม
สรวย จังหวัดเชียงราย. 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)  
 

 

 

 

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

marital status, and the survival times of terminally ill 

patients. Health Psychology, 24(1), 225-229. 
https://doi.org/10.1037/0278-6133.24.2.225 

* กรณีท่ี DOI แบบท่ีใชเดิมยาวและซับซอน ผูเขียนสามารถเลือกใช DOI แบบสั้นหรือแบบยาวก็ได 

ไทย      ชื่อ/สกุล./(ป พิมพ)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/เลขของปที่(เลขของฉบับที่),/เลขหนา.  
อังกฤษ  สกุล,/อักษรยอชื่อ./(ป พิมพ)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/เลขของปที่(เลขของฉบับที่),/      
           ///////เลขหนา.  

 ไทย     ชื่อ/สกุล./(ป พิมพ)./ชือ่บทความ./ชื่อวารสาร,/เลขของปที่(เลขของฉบับที่),/  
           ///////เลขหนา./https://doi.org/เลข doi  

อังกฤษ  สกุล,/อักษรยอชือ่./(ป พิมพ)./ชือ่บทความ./ชื่อวารสาร,/เลขของปที(่เลขของฉบับที่),/ 
            //////เลขหนา./https://doi.org/เลข doi  
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หนังสือพิมพและหนังสือพิมพออนไลน  
 

 

 

ตัวอยาง  
 พงษพรรณ บุญเลิศ. (2561, 15 สงิหาคม). เดลินิวสวาไรตี้: ‘สื่อพิพิธภัณฑ’  

เชื่อมยุคสมยั เขาถึงดวย ‘มติิใหม’ 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) วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิตและวิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิตที่ไมได
ตีพิมพ  
 

 

 

ตัวอยาง  
รณชัย ศิลากร. (2547). ผลของโครงการปฏิบัติสมาธิเบื้องตนตามทฤษฎี

ของมาสโลว [วิทยานิพนธปรญิญามหาบัณฑิต ไมไดตีพิมพ]. 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  

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

ไทย     ชื่อ/สกุล./(ปที่เผยแพร)./ชื่อวิทยานิพนธ/[วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบณัฑิต ไมไดตีพิมพ    
          ///////หรือ วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ไมไดตีพิมพ]./ชื่อมหาวทิยาลัย.  
อังกฤษ สกุล,/อักษรยอชือ่./(ปที่เผยแพร)./ชื่อวิทยานิพนธ/[Unpublished doctoral 

          ///////dissertation or Unpublished master’s thesis]./ชื่อมหาวิทยาลัย. 
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Jung, M. S. (2014). A structural equation model on core 

competence of nursing students [Unpublished 

doctoral dissertation]. Choong-Ang University.  
 

 2) วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิตและวิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิตจาก
เว็บไซต (ไมอยูในฐานขอมูลเชิงพาณิชย)  

 

 

 

 

 

ตัวอยาง  
 วราภรณ โพธ์ิศรปีระเสริฐ. (2545). การพัฒนาโปรแกรมการปรับปรุงการ 

พูดสําหรับครูปฐมวัยโดยใชเทคนิคการละคร [วิทยานิพนธ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย]. 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]. Middle East Technical University 
Library. http://etd.lib.metu.edu.tr/upload/12619101/index.pdf  

* กรณีที่เปนเอกสารออนไลน ใหเติม URL ตอจากเลขหนา 

ไทย  ชื่อ/สกุล./(ปที่เผยแพร)./ชื่อวิทยานิพนธ/[วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต หรือ    
              ///////วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต,/ชื่อมหาวิทยาลัย]./ชื่อเว็บไซต./URL  

อังกฤษ  สกุล,/อักษรยอชือ่./(ปที่เผยแพร)./ชื่อวิทยานิพนธ/[Doctoral dissertation or 

 ///////Master’s thesis,/ชื่อมหาวิทยาลัย]./ชื่อเว็บไซต./URL  
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3) วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิตและวิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต จาก
ฐานขอมูลเชิงพาณิชย  

 

 

 

 

 

  

 

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. 

   

ไทย    ชื่อ/สกุล./(ปท่ีเผยแพร)./ชื่อวิทยานิพนธ/(หมายเลข UMI หรือ เลขลําดับอื่น ๆ)/   
          ///////[วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต หรือวิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต,   

          ///////ช่ือมหาวิทยาลัย]./ชื่อฐานขอมูล.  
อังกฤษ สกุล,/อักษรยอช่ือ./(ปท่ีเผยแพร)./ชื่อวิทยานิพนธ/(หมายเลข UMI หรือ   

          ///////เลขลําดับอื่น ๆ)/[Doctoral dissertation or Master’s thesis,   

          ///////ช่ือมหาวิทยาลัย]./ชื่อฐานขอมูล.  
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เอกสารประกอบการประชุม/การประชุมวิชาการ ที่ไมมี proceeding (Symposium)  
 

 

 

 

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 Association 98th Annual Convention, 

Portland, OR, United States.  
 

 

 

 

 

ไทย  ชื่อ/สกุล./(ป,/วันที,่/เดือน)./ชื่อเร่ืองทีน่ําเสนอ./ใน/ชื่อ/(ประธาน),/ชื่อหัวขอการ 
              ///////ประชุม/[Symposium]./ชื่อการประชุม,/สถานที่ประชุม.  
อังกฤษ  สกุล,/อักษรยอชือ่./(ป,/เดือน,/วันที่)./ชือ่เร่ืองท่ีนําเสนอ./In/อักษรชื่อยอ./สกุล/ 
              ///////(Chair),/ชื่อหัวขอการประชุม/[Symposium]./สถานที่ประชุม.  
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รายงานการประชุมเชิงวิชาการ (Proceeding)  
 1) ในรูปแบบรูปเลมหนังสือ  

 

 

 

 

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

ตัวอยาง  
พัชราภา ตันติชูเวช. (2553). การศึกษาท่ัวไปกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงคในประเทศมาเลเซียและสงิคโปร ศึกษาโดยเปรียบเทียบ
กับประเทศไทย. ใน ศิริชัย กาญจนวาสี (บ.ก.), การขับเคล่ือน
คุณภาพการศึกษาไทย. การประชุมวิชาการและเผยแพร
ผลงานวิจัยระดับชาติ (น. 97–102). คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย. 

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  

 

ไทย     ชื่อ/สกุล./(ป)./ชื่อบทความ./ใน/ชื่อบรรณาธิการ/(บ.ก.),/ชื่อหัวขอการประชุม./  
           ///////ชื่อการประชุม/(น./เลขหนา)./ฐานขอมูล.  
อังกฤษ สกุล,/อักษรยอช่ือ./(ป)./ชื่อเรื่อง./In/ชื่อบรรณาธิการ/(Ed. หรือ Eds.),/  
           ///////ชื่อหัวขอการประชุม./ชื่อการประชุม/(pp./เลขหนา)./ฐานขอมูล.  
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2) ในรูปแบบวารสาร  
 

 

 

 

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

ตัวอยาง  
กัลยาณี สายสุข. (2561). การเฝาระวังทางวัฒนธรรมเพ่ือการดํารงอยูของ 

ชางทําเครื่องดนตรีพื้นเมืองในจังหวัดเชียงราย. วารสาร  
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี , 
7 (ฉบับพิเศษ), 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/10.1080/14241277.2004.9669381 

 

 

 

ไทย      ชื่อ/สกุล./(ป)./ชื่อเรื่อง:/ชื่อเร่ืองยอย./ชื่อวารสาร,/เลขของปที่(เลขของฉบับที่),/    
            ///////เลขหนา./URL  

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

 

 
 

ตัวอยาง  
อัลณกิา สายน้าํเย็น. (2559). ไวยากรณภาษาญ่ีปุน [เอกสารไมได ตีพิมพ].  

โปรแกรมวิชาภาษาเอเชียตะวันออก คณะมนุษยศาสตร, มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย. 

 Saisuk, K. & Pidokrajt, N. (2012). Music and India. [Unpublished   

   manuscript]. Collage of Music, Mahidol University.  
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วิธีการจัดเรียงรายการอางอิง 
1. การเรียงตามลําดับอักษร  
ภาษาไทย  ใชหลักการเดยีวกับการเรียงคําในพจนานุกรมฉบับ 

ราชบัณฑติยสถาน โดยเรียงตามรปูพยัญชนะ ก-ฮ สวนคําที่
ขึ้นตนดวยพยัญชนะเดียวกันใหเรยีงตามรูปสระ 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  ใชหลักการเดยีวกับการเรียงคําใน Dictionary โดยเรียง A-Z  

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

2. การเรียงลําดับงานหลายงานท่ีมีชื่อผูแตงคนแรกเปนชื่อคนเดียวกัน  

2.1 ถาช่ือผูแตงทุกคนเหมือนกัน ใหจัดเรียงตาม ปท่ีพิมพ  
 ตัวอยาง  เพ็ญพรรณ เจริญพร. (2548).   
  เพ็ญพรรณ เจริญพร. (2550).   
  Cabading, J. R., & Wright, K. (2000).   
  Cabading, J. R., & Wright, K. (2001).   
2.2 ถาช่ือผูแตงท่ีแตกตางกัน ใหจดัเรียงตาม งานท่ีมีชื่อผูแตงคนเดียว มากอน งานท่ี
มีชื่อผูแตงคนอื่นรวม   

ตัวอยาง  ถิรนันท อนวัชศิริวงศ. (2550).  
  ถิรนันท อนวัชศิริวงศ และ พิรุณ อนวัชศิริวงศ. (2552).   
  Alleyne, R. L. (2001).  
  Alleyne, R. L., & Evans, A. J. (1999).   
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2.3 ถาช่ือผูแตงคนแรกเปนคนเดียวกันและช่ือผูแตงคนท่ีสอง หรือคนที่สามตางกัน 

ใหจัดเรียงตาม ลําดับอักษรตัวแรกของช่ือสกุลของผูแตงคนที่สอง และคนที่สาม
ตามลําดับ  

 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 ถาช่ือผูแตง คนแรกมีช่ือ สกุล เหมือนกัน ใหจัดเรียงตาม ลําดับอักษรยอช่ือตน
และช่ือกลางของช่ือผูแตงคนแรก  

 ตัวอยาง Mathur, A. L., & Wallston, J. (1999).   
            Mathur, S. E., & Ahlers, R. J. (1998).  
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