
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

The National and International Conference on Humanities,  
Arts and Social Sciences 

  Empowering Humanities through Interdisciplinary Perspectives 
 
Consultants:  
 Dean of the School of Humanities  
 Associate Dean for Administration  
 Associate Dean for Academic Affairs  
 Associate Dean for Student Affairs  
 Associate Dean for Foreign Relations  
 
Editorial Board:  
1. Assoc. Prof. Usa Sutthisakorn, Ph.D. (Editor) 

University of the Thai Chamber of Commerce, Thailand  
2. Prof. Itesh Sachdev, Ph.D. (Emeritus Professor)  

University of London, U.K.  
3. Prof. Park Jinwhan, Ph.D. (Emeritus Professor) 

Gyeongsang National University, Republic of Korea   
4. Prof. Shiu Yun Yu, Ph.D. 

Mingchuan University, Republic of China 
5. Prof. Takahashi Yoichi, Ph.D. 

Senshu University, Japan 
6. Assoc. Prof. Shenrong Cai, Ph.D. 

Wright State University, U.S.A. 
7. Assoc. Prof. Iona Sarieva, Ph.D.  

Saint Leo University, U.S.A. 
8. Malini N. G. Ganapathy, Ph.D. 

Univerisiti Sains Malaysia, Malaysia 
9. Omer Hassan Ali Mahfoodh, Ph.D. 

Univerisiti Sains Malaysia, Malaysia 
10. Asst. Prof. Passapong Sripicharn, Ph.D.  

Thammasat University, Thailand  
11. Asst. Prof. Akapong Inkuer, Ph.D.  

Suan Sunandha Rajabhat University, Thailand  
12. Asst. Prof. Chanoknart Mayusoh, Ph.D.  
  Suan Sunandha Rajabhat University, Thailand 
13. Asst. Prof. Chittima Kaweera, Ph.D. 

University of Phayao, Thailand 
14. Asst. Prof. Khomkrit Tachom, Ph.D. 

University of Phayao, Thailand 
15. Asst. Prof. Darunee Dujsik, Ph.D.  

University of the Thai Chamber of Commerce, Thailand  
 
 
 
 
 



  

Peer Reviewers (International Conference): 
1. Prof. Poomthan Rangkakulnuwat, Ph.D. 
 Kasetsart University 
2. Assoc. Prof. Sasiwimon Warunsiri Paweenawat, Ph.D.  
    Thammasat University 
3. Assoc. Prof. Ujsara Prasertsin, Ph.D. 
    Srinakharinwirot University 
4. Assoc. Prof. Thanyawat Rattanasak, Ph.D. 
  Chiangmai University 
5. Assoc. Prof. Nuwee Chomphuchart, Ph.D. 
 University of the Thai Chamber of Commerce 
6. Assoc. Prof. Surapong Pinitglang, Ph.D. 
 University of the Thai Chamber of Commerce 
7. Asst. Prof. Sasinut Phongnil, Ph.D. 
 Naresuan University 
8. Asst. Prof. Anak Charanyananda, Ph.D. 
 Mahidol University 
9. Asst. Prof. Juree Suchonvanich, Ph.D. 
 University of the Thai Chamber of Commerce  
10. Asst. Prof. Kunaj Somchanakit, Ph.D. 
 Thaksin University 
11. Asst. Prof. Tanisaya Jiriyasin, Ph.D. 
 North Bangkok University 
12. Asst. Prof. Tewich Sawetaiyaram, Ph.D.   
 National Institute of Development Administration 
13. Asst. Prof. Yusop Boonsuk , Ph.D. 
 Prince of Songkla University, Pattani Campus 
14. Asst. Prof. Darunee Dujsik, Ph.D. 
  University of the Thai Chamber of Commerce 
15. Nataporn Srichamnong, Ph.D. 
 University of the Thai Chamber of Commerce 
16. Wasana Somachriyakul, Ph.D. 
 University of the Thai Chamber of Commerce 
17. Kittitanat Yanpisit, Ph.D. 
 Kalasin University   
18. Benjaporn Deekhuntod, Ph.D.  
 Independent scholar. 
19. Chaweewan Wongcharoenkul, Ph.D. 
 Bangkok University 
20. Pasakara Chueasuai, Ph.D. 
 University of the Thai Chamber of Commerce 
21. Supatra Horpianjaroen, Ph.D.  
 University of the Thai Chamber of Commerce  
22. Boonnadda Jamayana, Ph.D.  
 Srinakharinwirot University 
23.  Arnulfo S. Aniel, Ph.D.  
 Independent Scholar  



  

24. Pramarn Subphadoongchone, Ph.D. 
 King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang 
25. Wuttiya Payukmag, Ph.D. 
 University of the Thai Chamber of Commerce 
26. Sansanee Punyalert, Ph.D. 
 University of the Thai Chamber of Commerce 
27. Jakraphan Riamriw, Ph.D. 
 University of the Thai Chamber of Commerce 
28. Chittima Sangiamchit, Ph.D. 
 University of the Thai Chamber of Commerce 
29. Supatcha Indusobhana, Ph.D. 
 University of the Thai Chamber of Commerce 
30. Zheng Qingyuan 
 University of the Thai Chamber of Commerce  
31. Jia Zhongxia 
 University of the Thai Chamber of Commerce  
 
Peer Reviewers (National Conference): 
1. Assoc. Prof. Kanokporn Numtong, Ph.D. 
 Kasetsart University 
2. Assoc. Prof. Saiwaroon  Soontherotoke, Ph.D. 
 Ramkhamhaeng University 
3. Assoc. Prof. Khanita Jitchinakul 
 University of the Thai Chamber of Commerce 
4. Assoc. Prof. Burin Srisomthawin, Ph.D. 
 University of the Thai Chamber of Commerce  
5. Assoc. Prof. Nuwee Chomphuchart, Ph.D. 
 University of the Thai Chamber of Commerce 
6. Asst. Prof. Chatuwit Keawsuwan, Ph.D.  
 Kasetsart University 
7. Asst. Prof. Sirinat Sirirat, Ph.D. 
 Silpakorn University 
8. Asst. Prof. Warisara Anantato, Ph.D. 
 Srinakharinwirot University 
9. Asst. Prof. Sasinut Phongnil, Ph.D. 
 Naresuan University 
10. Asst. Prof. Anak Charanyananda, Ph.D. 
 Mahidol University 
11. Asst. Prof. Dhanate Vespada, Ph.D. 
 P.E.N. International Thailand-Centre Under the Royal Patronage of H.M.  
 The King. 
12. Asst. Prof. Kittisak Kerdarunsuksri, Ph.D. 
 University of the Thai Chamber of Commerce 
13. Asst. Prof. Aphilak Kasempholkoon, Ph.D. 
 Mahidol University 
14. Asst. Prof. Jiraporn Achariyaprasit, Ph.D. 
 Suan Sunandha Rajabhat University 



  

15. Asst. Prof. Oradol Kaewprasert, Ph.D. 
 University of the Thai Chamber of Commerce 
16. Asst. Prof. Naris Pichedpan 
 University of the Thai Chamber of Commerce 
17. Asst. Prof. Duenchayphoochana Phooprasert 
 Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage 
18. Asst. Prof. Jiramon Sangchai 
  University of the Thai Chamber of Commerce 
19. Naritha Sukpramarn, Ph.D. 
 Srinakharinwirot University 
20. Benjaporn Deekhuntod, Ph.D.  
 Independent Scholar         
21. Chakraphun Suebsan, Ph.D. 
 University of the Thai Chamber of Commerce 
22. Pasakara Chueasuai, Ph.D. 
 University of the Thai Chamber of Commerce 
23. Omsiree Pandamrong, Ph.D. 
 Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage 
24. Apirak Chaipanha, Ph.D. 
 Burapha University 
25. Supatcha Indusobhana, Ph.D. 
 University of the Thai Chamber of Commerce 
26. Patcharin Buranakorn, Ph.D. 
 Huachiew Chalermprakiet University 
27. Jindaporn  Pinpongsub, Ph.D. 
 University of the Thai Chamber of Commerce  
28. Sirion Lada, Ph.D. 
 University of the Thai Chamber of Commerce 
29. Jakraphan Riamriw, Ph.D. 
 University of the Thai Chamber of Commerce 
30. Chittima Sangiamchit, Ph.D. 
 University of the Thai Chamber of Commerce 
31. Nataporn Srichamnong, Ph.D. 
 University of the Thai Chamber of Commerce 
32. Phenkhae Wongsuriya, Ph.D.  
 Rajamangala University of Technology Isan, Sakon Nakhon Campus 
33. Wasana Somatchariyakul, Ph.D.  
 University of the Thai Chamber of Commerce 
34. Kanokkorn Tanyarak (Ph.D. Candidate) 
  Srinakharinwirot University 
35. Olan Sumananusorn    
  Panyapiwat Institute of Management 
 
Management Team 
 Assoc. Prof. Usa Sutthisakorn, Ph.D. 
 Miss Khwanruthai Venukoses  
 Miss Raksina Chetsiri 



  

Organization:  
 School of Humanities, 
 University of the Thai Chamber of Commerce 
 126/1 Vibhavadee-Rangsit Road, Dindaeng, Bangkok 10400, Thailand 
 Tel. +6626796000 
 Website: http://utcc2.utcc.ac.th/humanities_conference2022/  
 
Co-Organizers: 
 School of Languages, Literacies, and Translation Sains Malaysia University, 
 Malaysia 
 Saint Leo University, U.S.A. 
 Senshu University, Japan 
 Faculty of Liberal Arts of Thammasat University 
 School of Liberal Arts of University of Phayao 
 Faculty of Fine and Applied Arts of Suansunandha Rajabhat University 
 P.E.N. International Thailand-Centre Under the Royal Patronage of H.M.  
 The King 
 The Alliance of Performing Arts in Higher Education of Thailand (PATH) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  i  

Message from the Dean 
School of Humanities 

University of the Thai Chamber of Commerce 
 
Sawaddee krap, 
 
 It is my great pleasure and honour to welcome you all to the National and 
International Conference on Humanities, Arts and Social Sciences organised by the 
School of Humanities, University of the Thai Chamber of Commerce. This conference 
on the theme “Empowering Humanities through Interdisciplinary Perspectives” 
appropriately highlights the significance of humanities and social sciences in 
addressing contemporary issues during the stressful period of digital disruption and the 
COVID-19 pandemic.  
 
 As an academic institution, we seek to develop a deeper contextual dialogue and 
collaborative network with scholars around the globe to share insights into the role of 
interdisciplinary approaches in conducting research in humanities and social sciences. 
Our mission is to foster and strengthen an academic spirit in our many different fields. 
In addition to this, we would also like to provide participants with an overall picture of 
current research in the 21st century. 
  
 My heartfelt appreciation goes to Associate Professor Dr Will Baker, the 
Director of the Centre for Global Englishes, University of Southampton, and Dr 
Mansour Amini from the School of Languages, Literacies and Translation, Universiti 
Sains Malaysia for sharing their valuable and profound knowledge as our keynote 
speakers. Also, I would like to express my sincere thanks to our co-hosts including 
Faculty of Liberal Arts, Thammasat University; School of Liberal Arts, University of 
Phayao; Faculty of Fine and Applied Arts, Suan Sunandha Rajabhat University; School 
of Languages, Literacies and Translation, Universiti Sains Malaysia; Senshu 
University, Japan; Saint Leo University, USA., Alliance of Performing Arts in Higher 
Education of Thailand; and P.E.N. International Thailand-Centre under the Royal 
Patonage of His Majesty the King. Last but not least, I would like to say thank you very 
much to our conference organising committee and all participants attending the 
conference today. Without your dedicated contributions and strong support, the 
National and International Conference on Humanities, Arts and Social Sciences would 
not have been possible. 
 
 I hope the conference will serve as a platform to acquire new insights into 
humanities and social sciences through the lens of interdisciplinary perspectives to pave 
a clearer path in academic fields. 
 
 Thank you and enjoy the conference. 
 
 

Assistant Professor Dr. Kittisak Kerdarunsuksri 
Dean, School of Humanities 

University of the Thai Chamber of Commerce  
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Interdisciplinary Research in Humanities and Social 
Sciences: Trends, Challenges, and Solutions 

 
 

Mansour Amini 
 

School of Languages, Literacies, and Translation 
Universiti Sains Malaysia 

 
Abstract 

 
 Disciplines form our values, but the transformation into heterogeneous and 
interdisciplinary research seems inevitable as most research problems concerning 
humans and society necessitate the collaboration of experts from several disciplines. In 
this article, the trends of interdisciplinary research in Humanities and Social Sciences 
were attributed to the general expansion of the literature and interest in interdisciplinary 
research; efficiency of interdisciplinary research in solving more complex problems; 
interconnection between research paradigms, worldviews, approaches, methods, theory 
development or verification, and ethical considerations; as well as utilization of 
‘educated common sense’. The challenges of conducting interdisciplinary research in 
Humanities and Social Sciences were summarized as methodological limitations and 
delimitations; fragmentation and over-specialization in single disciplines; researchers’ 
mindset about interdisciplinarity and research credit issues; as well as unawareness 
about the most recent developments and regulations. The suggested solutions for the 
challenges in this article were promoting scholarly activities, networking and 
collaboration among researchers, institutions, and publishers; learning and unlearning; 
utilization of effective communicative platforms; promoting creative and critical 
thinking aligned with industrial revolution; reflecting and connecting concepts; 
encouraging independent thinking; and encouraging the use of more rigorous research 
approaches, such as mixed methods research design. It was concluded that the 
genuinely ultimate purpose of interdisciplinary research in Humanities and Social 
Sciences should eventually be to serve humanity, aligned with the Fifth Industrial 
Revolution, and to improve humans’ social life by ‘making the world a better place’. 
An in-depth, thorough, and impactful interdisciplinary research should offer practical 
solutions to the realistic and critical problems through the integration of the 
philosophical and analytical approaches in Humanities and the more scientific and 
systematic approaches of Social Sciences. 
 
Keywords: Education, Humanities, Interdisciplinary, Research, Social Sciences 
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Introduction 
 
‘Discipline’ comes from the Latin word discipulus (pupil) and from disciplina teaching 
(Hammarfelt, 2018; Krishnan, 2009). Despite the various terms referring to ‘discipline’, 
such as, ‘field’, ‘’niche’, domain’, and ‘specialty’, scholars generally agree that 
disciplines are comprised of phenomena, assumptions, epistemology, concepts, 
theories, and methods. Discipline may also point to institutional characteristics like 
departments, schools, and conferences. Disciplinary research is carried out in 
accordance with some defined norms and processes to discover the truth, and explore 
phenomena and beliefs. The need for disciplined research was transformed into 
'disciplines'.  
  Interdisciplinary research, on the other hand, refers to a type of research carried 
out by teams or individuals that combine perspectives, concepts, theories, and/or tools, 
techniques, and/or information, data from several bodies of specialized knowledge or 
research practice (porter, et al, 2007, p.119). This is because individual institutions and 
researchers are often unable to solve complex problems on their own, and try to 
establish collaboration among researchers, multiple groups or organizations (Schmidt 
et al., 2012).  

Interdisciplinary practices in higher education refers to “the integration of two 
or more disciplines or fields of study in relation to research; instruction; and 
programme, certification and/or degree offerings” (Jacob, 2015). According to Liu, 
Meng and Chen (2019), in disciplinary development, the disciplines of pedagogy, 
psychology, sociology, the theories and methods of audio-visual media, and technology 
have  been consistently incorporated. Jacob (2015) summarized some of the 
interdisciplinary practices within the higher education as critical interdisciplinarity (an 
attempt to investigate the main difficulties and problems within society through 
transformation, revolution and long-term change), distal interdisciplinarity (when the 
possibility of scholars from especially distinct disciplines collaborating in research is 
more likely than those from similar disciplines), eclectic interdisciplinarity (with a 
focus on the need to be flexible and acknowledge that our approach to tackling 
challenges may change over time and in response to distinct and different conditions 
and settings), instrumental interdisciplinarity (actual problem solving methods in 
accordance with the needs and circumstances), interdisciplinary capacity building, 
interdisciplinary management, interdisciplinary team work, multidisciplinary, 
participatory interdisciplinarity, and transdisciplinary.  

Knowledge generated by Humanities and Social Sciences research plays a 
critical role in improving human life. For instance, academic disciplines such as 
languages, literature, philosophy, history, archaeology, anthropology, human 
geography, law, religion, and art that investigate human society and culture provide 
insightful understanding about the world, the past, and the future. Moreover, research 
in humanities helps humans obtain an in-depth understanding of the values in societies 
and communities (e.g., study of the literature and moral messages in poetry), and gives 
them the opportunity to practice generating more humanistic values for improving the 
human life (Reiter, 2017).  

On the other hand, Social Sciences is a ‘system’ of rules and regulations. For 
example, Sociology refers to the systematic study of relationships among people. Social 
Sciences shape lives, contributes to social welfare by constantly responding to social 
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institutions and phenomena. In other words, Social Sciences is the study of society and 
how people behave and influence the world. Research in Social Sciences involves 
collecting, analyzing and interpreting information for different social, economic, 
educational and political purposes. It involves systematic exploration/explanation of 
new facts or of verifying old facts, their manner, relationship, and casual effects. Some 
disciplines of Social Sciences are Anthropology, Economy, Management, History, 
Human Services, Political Science, Psychology, Sociology, Education, Social Policy, 
Law, Human geography, and Linguistics. Research on Social Sciences focuses on 
problems solving in the form of the critical appreciation of current social issues based 
on a social theory and research method (Bhattacherjee, 2012). It is noteworthy that 
human societies are not static for too long because “social change is a ubiquitous and 
inevitable phenomenon” (Akujobi, & Jackson, 2017, p.491).  

With the fast social, cultural and political change across the world, 
interdisciplinary research in Humanities and Social Sciences and even Education is 
believed to empower people and train next generations to create a better future through 
a better quality of life and advancement of knowledge. This empowerment is possible 
by the support of the philosophical and critical and analytical approaches in Humanities, 
and the more scientific and systematic approaches of Social Sciences. Likewise, many 
types of interdisciplinary research in Social Sciences and Education could equip 
students with active, committed, and reflective mindsets to look into societal and world 
problems using any community resources and apply the generated knowledge in real-
life situations, such as in classroom teaching and learning for students and teachers to 
build the key skills like communication and leadership and develop the confidence to 
shape the future. Therefore, it is necessary to have a critical and thorough understanding 
of the research methods, designs, and ethics in social research, such as in 
theory  development, or theory verification (Creswell, 2012; Creswell, 2014), e.g., a 
study to confirm or generate  the best way to reduce stress at workplace. 

Although social relations could hardly be reduced to strict and unchangeable 
principles, when situations are truly identical humans in big groups worldwide display 
striking behavioural similarities. In other words, most social problems could be 
attributed to societal behavior. 

In the following sections, I will discuss some of the trends, challenges and 
suggestions for more feasible and effective interdisciplinary research in Humanities and 
Social Sciences.  
 
Trends 
Current trends of interdisciplinary research in Humanities and Social Sciences could be 
attributed to the general expansion of the literature and interest in interdisciplinary 
research; efficiency of interdisciplinary research in solving more complex problems; 
interconnections between research paradigms, worldviews, approaches, methods, 
theories, and ethical considerations; and utilization of ‘educated common sense’.   

The literature on interdisciplinary research has continued to expand in terms of 
number of publications and grants allocated for it (Boddington, 2016; Repko, & 
Szostak, 2017). Previous studies have generally indicated that there has been an 
increase in the proportion of interdisciplinary articles. For example, Weston, et al. 
(2020) conducted a study to fill in the gap in the literature on interdisciplinary research 
in terms of the lack of evidence for the growth of interdisciplinary research and found 
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that there was a statistically significant increase in 2015 compared with both 2005 and 
2010. Interdisciplinarity in Humanities and Social Sciences has been only recently 
considered an epistemological norm, as it had been in the other sciences (Callard, 
2015). Likewise, interdisciplinarity has grown in strategic plan of research universities 
and more faculty seminars are conducted to let researchers from different disciplines 
learn from each other.  

While, disciplinary expertise is critical for comprehending methods of knowing 
within specific disciplines of study, disciplinary experts’ perspectives on bigger, more 
complicated concerns are sometimes constrained (Jacob, 2015).  With an emphasis on 
topics or questions that are too broad for one discipline to cover, interdisciplinary 
studies strive to link seemingly different fields, especially to solve the complex 
problems that have impacts on social and economic aspects (Lansiquot, 2013).  

To solve the issues that society faces, research that represents the interconnected 
character of societal problems by bringing together knowledge and insight from other 
disciplines is critical (Carr, et al., 2017). However, the methods of interdisciplinary 
collaboration are generally non-transparent and  remain undescribed (Robertson et al., 
2003). The two common paradigms among Social Science academics nowadays are 
positivism and post-positivism. According to Bhattacherjee (2012), until the mid-
twentieth century, the dominant scientific paradigm was Positivism, which was founded 
on the writings of French philosopher Auguste Comte (1798-1857). Positivism asserts 
that research and knowledge generation should be limited to what can be observed and 
measured. On the other hand, according to postpositivism, by integrating empirical 
observations with logical reasoning, one may draw valid generalisations about a 
phenomenon. Post-positivists perceive science as reliant on many variables rather than 
definite, and they frequently aim to investigate these variables for better comprehension 
of social reality (Bhattacherjee, 2012).  

Moreover, one's worldview, i.e., the lens through which a researcher perceives 
the world, is reflected in the approach she or he takes while investigating an issue. 
Colander and Hunt (2019) divided Social Sciences approaches into four types. The 
‘functionalist theory approach’ highlights the interdependence of social life and the 
difficulties of having a policy that affects only one section of society. In the ‘exchange 
theory approach’, individual voluntary exchanges are emphasised as representing 
individual preferences. ‘Conflict theory approach’ views social conduct as a source of 
conflict and tension between competing groups or classes. Individual behaviours are 
directed by force and power in the conflict theory method and the symbolic interaction 
theory approach. Individuals derive meaning from the symbols they learn, according to 
the ‘symbolic interaction theory approach’. This school of thought believes that reality 
reflects less what individuals do and more what they think and feel. These four 
approached could be integrated. Some of the methods used by social scientists are 
historical method (relying on a study of the historical background), the case method 
(detailed analysis of a particular context, problem, or issue, such as those related to an 
individual, locations, etc.), and the comparative and cross-cultural methods 
(undertaking extensive analyses of various cultural patterns to compare the  methods in 
which people’s comparable demands meet, e.g., comparing various societies as a 
significant method in anthropological research) (Colander, & Hunt, 2019). 

The remarkable role of theory should not be overlooked in interdisciplinary 
research as it directs research topics, impacts methodology, defines research 
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frameworks, and informs policy and practise by providing a lens through which seeing 
diverse problems and concerns is possible (Jensen, 2010). Emerging researchers may 
spot bias in processes, utilize critical thinking, accept ambiguity, and realize the role of 
ethics in the study of social problems by using an interdisciplinary approach to 
observing and learning. Interdisciplinary inquiry can also be built on the academic 
papers and the subject knowledge flow, e.g., the disciplines and research fields used in 
an article as the direct source for understanding the inter-disciplines, as well as the 
citations of the research papers as an information quality assessment tool in the field 
(Porter, et al., 2007).  

Ryan et al., (2014) proposed a linear model for interdisciplinary qualitative 
research. The  model starts with the statement of the problem, identification of the 
complex phenomenon, and development of the initial research questions. At the second 
stage, the use of an interdisciplinary approach to qualitative research is justified. Then, 
relevant disciplines, research site, participants, qualitative data collection methods are 
identified. At the fourth stage, literature search is conducted and adequacy among 
relevant disciplines is developed while re-thinking the primary research questions. 
Fifth, the qualitative data is collected and emergent themes are extracted after 
codification. Then, the relevant data from the multidisciplinary literature and the 
extracted themes from the qualitative data are combined, followed by generating a 
comprehensive and complex understanding of the phenomenon. Finally, new inquiry 
lines are generated.  

Using an educated common sense is an interesting method suggested by 
Colander and Hunt (2019) to be used as rational thinking based on observation and the 
best accessible knowledge. They believe that scientific study is only able to examine a 
portion of a problem, and that we must apply our educated common sense to interpret 
the results more comprehensively and tackle some of the challenges.  
 
Challenges 
The difficulties in the process of conducting interdisciplinary research in Humanities 
and Social Sciences could be associated with methodological limitations and 
delimitations; fragmentation and over-specialization in single disciplines; researchers’ 
mindset about interdisciplinarity as well as research credit issue; and unawareness about 
the most recent developments and regulations.  

The first type of challenges relates to the methodological limitations in 
designing or implementing a study, which might cause challenges to the researchers at 
the different phases of an interdisciplinary research, especially in data collection and 
analysis phases. These methodological limitations and delimitations could stem from 
taking the philosophy of the research for granted. Research philosophy deals with the 
source, nature and development of knowledge (Creswell, 2014). Therefore,  other than 
feasibility criteria and the research design and method, philosophical justifications, and 
types of reasoning (deductive vs. inductive) involved in the research should be taken 
into account meticulously in conducting an interdisciplinary research in Humanities and 
Social Sciences.  

The second type of challenges could be due to fragmentation and over-
specialization in any disciplines of Humanities and Social Sciences. This is more 
evident in micro-level analyses, e.g., where a qualitative researcher concentrates so 
much on analyzing a text deeply that s/he forgets the actual reason or significance of 
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carrying out the study, i.e., the potential output of the study. Some research centers and 
research projects are, unfortunately, interdisciplinary only in the sense that they are 
composed by researchers and experts from different academic backgrounds, and not in 
the sense that their research, projects and works are accomplished with the resource to 
interdisciplinary approaches (Guerreiro, 2016). Likewise, linking theories and practices 
in pedagogical research on learning and teaching as well as learner and educator could 
be one of the challenges where research, interdisciplinary research specifically, can 
hardly be holistic and generalized in terms of the position of interdisciplinary research 
whether across disciplines, or across social group, etc. if it is limited only to certain 
audience. 

Another type of challenges in establishing and conducting interdisciplinary 
research is rooted in the researchers’ own research mindset. For instance, 
interdisciplinary research would be more feasible and convenient if academics cared 
more about whether their research and teaching are profitable to the people and 
communities, and they were less concerned about the scope of its personal 
credit. Obviously, the written and sometimes unwritten norms and rules of tenure track 
and promotion practice, which for instance is often largely determined by the number 
of academics’ publications, makes many researchers concerned about producing more 
publications rather than contemplating on how their research could actually impact 
people and communities. The feasibility may also depend on many other factors, such 
as decision-making variables, prioritizing, strategizing skills, risk analysis ability, and 
the focus on applying the theories into real-life situations. 

This type of challenges also relates to the dichotomy of ‘niche vs 
interdisciplinarity’ and the traditional argument that whether focusing too much on a 
niche means not being able to carry out interdisciplinary research, or vice versa, doing 
interdisciplinary research means losing focus on a narrow, solid and specific field or 
area. Although we may never be able to find the absolutely correct answer in this 
ongoing debate, occupying the middle ground seems reasonable. In other words, having 
a niche is definitely required to call a researcher ‘expert’ or ‘scholar’ in a particular 
discipline. However, this should not constrain them from joining the team of other 
scholars and researchers from any different discipline. Interdisciplinary researchers 
should welcome challenges and typically become multi-functional learners as this kind 
if research is all about pushing beyond the comfort zones of the disciplines.  

Often, in interdisciplinary areas, the research progresses and new scientific 
problems materialize (Pedersen, 2016), but occasionally enormous conflicts between 
totally different discipline cultures in academia might emerge despite the fact that 
academics might think they are from the same academic or institutional culture.  For 
example, some might even claim that interdisciplinary departments must be abolished 
as they are redundant or not “expert enough”. On the other hand, some academicians 
might believe disciplines are good enough per se, and nothing else has to be done. A 
potential solution could be in the Humanities and Social Sciences programmes offered 
at universities, the integration of sources, learning materials, and courses  that seem 
overlapping, or have little novelty independently.  

Another challenge is the commercialization of research discoveries by the 
institutions. This could be one challenge to all researchers in search of new insights and 
innovative products and instruments, yet most innovation and discoveries are utilized 
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for commercial purposes (e.g.. patents, intellectual property, copyright) for the benefits 
of the institutions. 

Understanding the way the world is being regulated, the preferences, and needs 
of the people in societies and communities are other challenges for interdisciplinary 
researchers. Especially with the advancements in technology and the role that for 
example artificial intelligence can play in interdisciplinary research and technology-
transfer, it seems challenging, yet crucial for the researchers to update their knowledge 
and skills constantly, e.g., about the latest research tools, types of software and 
applications developed and utilized in the disciplines.  
 
Solutions  
Some solutions for encouraging and facilitating interdisciplinary research in 
Humanities and Social Sciences include promoting scholarly activities, networking and 
collaboration among researchers, institutions and publishers; learning and unlearning; 
utilization of effective communicative platforms; promoting creative and critical 
thinking aligned with industrial revolution, reflection and research; connecting 
concepts; encouraging questioning among novice researchers; independent thinking; 
and encouraging the use of more rigorous research approaches such as mixed methods 
research design.  

According to Jacob (2015) encouraging emerging experts and researchers to 
collaborate and improve the quantity and quality of interdisciplinary programmes and 
degree offered at the tertiary level could strengthen interdisciplinary research. 
According to Schmidt et al. (2012), most research projects could benefit from 
“interdisciplinary, international and interorganizational” research partnerships. It 
should also be noted that programmes and degree should prepare future scholars that 
are well-versed in the methods, techniques, and knowledge of their own disciplines, 
and more importantly have more efficient problem-solving skills. The skills should be 
able to equip the interdisciplinary researcher to learning, unlearn, and relearn across 
disciplines. In many cases, interdisciplinary researchers in Humanities and Social 
Sciences have to unlearn the philosophies that they either they have acquired through 
social life experiences, or through the lessons that they were taught during their 
undergraduate or postgraduate studies.  

Likewise, conducting a potentially higher order/level of research that is all 
inclusive and can offer diverse points of view is considered added advantage in 
conducting interdisciplinary research (van Eeden, 2011). Henkel (2000), in a study 
from a social perspective on identity among academics stated that academics’ values 
are rooted in the concepts of the discipline and are usually expressed through a shared 
language among the discipline members. The concepts of higher education are 
significantly related to the education values within a discipline. According to Robertson 
et al., (2003), integration of disciplinary perspectives fashions a more powerful 
explanation of the phenomenon in question.  

Another important factor is the role that institutions and publishers can play to 
facilitate interdisciplinary research. Haenssgen proposed that (2019) problems in 
interdisciplinary research could be dealt with “institutional and systemic responses to 
deep-rooted disciplinary divides, project management responses to symptoms of 
disciplinary friction, and specific responses to qualitative research challenges” (p.136). 
Universities are encouraged to offer more programmes in “Interdisciplinary Studies” 
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(e.g., York University offers this programme) at the Humanities and Social Sciences 
faculties and schools particularly in postgraduate level. More Repko and Szostak 
(2017), in their book on the process and theory in of interdisciplinary research, 
emphasized that “Interdisciplinary Studies” is a maturing academic field. In addition, 
offering more stable positions at universities to the interdisciplinary researchers could 
encourage more quality relevant outputs as the interdisciplinary researchers would not 
then have to rely too much on the number of publications, but they can also prioritize 
the impact of their research. While some publishers might show less interest in 
publishing interdisciplinary research outputs because of the wrong perception that since 
the interdisciplinary or multidisciplinary research projects are not narrow, therefore, the 
copies may not sell much, there are still some high quality peer-review interdisciplinary 
journals in Humanities and Social Sciences. Publishing in types of journals could in 
fact increase the size of the readers for impactful studies.  

Despite the availability of many platforms to connect researchers, creating 
platforms with enhanced or ‘matchmaking’ features for researchers to communicate 
and interact effectively makes the researchers more accessible. An interesting example 
for a matching platform is the SATU Joint Research Scheme (or SATU JRS) launched 
in 2012 to facilitate academic research cooperation among the member. 

 An effective way is team-building for interdisciplinary research purpose in 
which teams are comprised of individuals with distinctive talents and strong networks 
to start a research project. Linguists and psychologists may come together to look into 
language anxiety among international students, or a team of researchers might focus on 
depression among a certain age groups in a country. Different members of a truly 
interdisciplinary or multidisciplinary research projects provide various viewpoints to 
the project. The members strive to develop a common creative strategy and this is in 
fact another reason that interdisciplinary teams are effective as productivity largely 
depends on creativity. Innovation and creativity lead to productivity (Weisberg, 1993). 
Therefore, unleashing originality in students and emerging researchers lies substantially 
in understanding the relation between curiosity, creativity, and interdisciplinarity. 
Moreover, it is noteworthy that problem-solving and critical thinking are two different 
skills that are often mistaken or misunderstood.  While problem solving is often related 
to ‘what’ questions, critical thinking is usually about deep ‘how’ questions.  As changes 
come from the root of a problem, a holistic approach by the interdisciplinary 
researchers’ critical thinking skills could be effective in coming up with creative and 
innovate ideas with pedagogical implications in training students as future scholars.  

From a pedagogical perspective, for students and young researchers the 
experience of working in a rigorous research would help them develop a cooperative 
and collaborative sense and the attitude that doing interdisciplinary research, is not a 
replacement for discipline knowledge. Jacob (2015) listed the characteristics of good 
interdisciplinary research team: 1. Leadership and management 2. Effective 
communication 3. Personal rewards, training and development 4. Appropriate resources 
and procedures 5. Appropriate skills mix 6. Positive and enabling climate 7. Individual 
characteristics 8. Clarity of a shared vision 9. Quality and outcomes 10. Respecting and 
understanding roles. Haenssgen (2019) emphasized that an effective  approach of 
facilitating interactions among the team members of an interdisciplinary research 
project is having an interdisciplinary mediator, who could help to combine various 
methods and design to reconcile disciplinary perspectives. Holley (2009)  summarized 
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the best practices of interdisciplinary teaching as dedicated space organizationally and 
physically; student-centered education; emphasis on problem or theme-based learning; 
curriculum formed by a various interdisciplinary learning experiences; collaborative 
learning; independent study, and experiential learning; and preparing learners for a 
complicated interdisciplinary future. 
 Next, the sustainable development goals (SDGs), also known as the Global 
Goals, which were “adopted by the United Nations in 2015 to call for action to end 
poverty, protect the planet, and ensure that by 2030 all people enjoy peace and 
prosperity” (What are the Sustainable Development Goals? n.d.), are directly and 
indirectly achievable only through the contribution of Humanities and Social Sciences. 
For instance, Goal 4: Quality Education is highly significant in any research as 
eventually they all serve to enrich the knowledge in each discipline too. Therefore, it is 
crucial to have the elements of Humanities, and/or Social Sciences in interdisciplinary 
research projects any type research, regardless of its type, will have some humanistic 
and socials impacts. For example, researchers from Humanities and Social Sciences  
could come together to remove the obstacles in carrying out studies that are significant 
to human lives and societies, such as about mental well-being in the ageing population; 
or the psychological, environmental and social determinants of healthy ageing, 
including cultural parameters such as loneliness, poverty and conflict, etc. (Pedersen, 
2016). The empowerment of human's life is only viable by practical solutions. 
 Another solution for promoting interdisciplinary research in Humanities and 
Social Sciences is having an adequate and reliable conceptual design. Indeed, any 
interdisciplinary research approach commences with a conceptual design (Tobi, & 
Kampen, 2018). The design is about the ‘why’ and ‘what’ of a research project at a 
conceptual level to establish the common objectives crucial to interdisciplinary 
association. The procedure could be summarized as defining the problem and justifying 
the reason that makes using an interdisciplinary approach an important or necessary 
choice; identification and selection of the relevant and the most relevant disciplines 
to the problem; conducting a thorough literature review based on the selected research 
problem, and highlighting the gap by linking and developing 
adequacy in each related discipline; assessing the problem, and the conflicts or 
argumentations for and against the main problem in the discipline; and finally 
developing a common ground, and integrating the thoughts, conflicts and 
argumentations to generate and an interdisciplinary understanding of the research 
problem and evaluating it (Snyder, 2019). It should also be noted that in many cases 
whether a research is labelled as ‘useful’ depends largely on the actual implementations 
of the research in different contexts. Likewise, factors such as budget, scope of the 
study, duration, significance of the topic in a particular period of time (e.g. COVID-19 
related research) may also be effective in determining how impactful an 
interdisciplinary research is.  

Technology-enabled research could be an innovate solution to the challenges 
highlighted, such as the conflicts between different disciplines or over-specialization, 
using tech-aided software to analyze, simulate, and attain more accurate results and 
saving time and cost. In this regard, while in the Fourth Industrial Revolution, 
‘dehumanization, technology, and innovation’ were emphasized, in the Fifth Industrial 
Revolution the stress is on the best practices of ‘service of humanity’. In this socio-
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economic era, servicing the humanity could be interdisciplinary researchers’ common 
purpose.  
 
Conclusion 
 
 Disciplines form our values, but the transformation from traditional research, 
i.e., homogeneous, disciplinary, hierarchical to a heterogeneous, interdisciplinary, and 
fluid approach in research seems inevitable. Interdisciplinary research in Humanities 
and Social Sciences enhances the understanding about different cultures and could 
eventually improve humans’ social life. They read and write critically, and think 
creatively to ask questions to develop critical ideas and make informed decisions in 
offering solutions to the humanistic and social problems. 

It can be concluded that a rigorous and in-depth interdisciplinary research in 
Humanities and Social Sciences should offer solutions to authentic and real-world 
problems. Interdisciplinary research must be significantly innovative and be conducted 
in dynamic ways to find solutions to the significant human and social problems. 
Innovation may derive from the integration of extremely different disciplines. It should 
be noted that innovation mean ideas or accomplishments achieved in a different, but 
better ways and outcomes. Therefore, it is important for any interdisciplinary research 
to be both significantly “different”, and significantly “better”. The significance of the 
problems could be assessed from various perspectives and philosophies, or inspired by 
different sources such as informal observations, practical problems, and previous 
research. 

Researchers should be aware of the role of the significant factors involved in 
decision-making, prioritizing, and strategizing capacities, and risks in the research 
process. Especially, the focus on bridging between pedagogy and research, conducting 
needs analysis, and identification and description of the 3-P, i.e., People (who), 
Processes (what and how) and Philosophies (why), could help evaluate the feasibility 
of implementing interdisciplinary research in Humanities and Social Sciences.  

Although researchers in Humanities and Social Sciences may be 
underestimated, and criticized sometimes harshly, for not being able to solve serious 
social problems, such as social injustice, wars, poverty, etc., we need to remember that 
in fact interdisciplinary researchers are often able to come up with solutions based on 
their research findings to achieve social improvement. However, the main problem 
could be they scarcely have any authority or power to control social action despite they 
may have great solutions for the problems theoretically. Perhaps the question that 
should concern interdisciplinary researchers in Humanities and Social Sciences the 
most is “why do we actually need the research”? Could interdisciplinarity alone solve 
all the problems of humans and societies? 

Last but not least, any research in Humanities and Social Sciences without 
theoretical and practical implications for the communities and societies could be 
cruelly, but honestly (!), labelled as superficial, “low-level”, or simply unimportant. 
Therefore, the ultimate purpose of any research in Humanities and Social Sciences 
should be genuinely making the world a better place; a research that opens the policy 
makers and people’ eyes to the world around them and make them think deeply and act 
on the problems.  
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และความเป�น
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สาขาศิลปะการแสดง 

คณะศิลปกรรมศาสตร�  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา 

15.00-15.25 PA049-บทฝ©กเปªยโนสำหรับนักศึกษาเอกเปªยโน

ระดับอุดมศึกษา: กรณีศึกษา สาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรม

ศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ศิริมา พนาภินันท� 

ทัศนัย เพ็ญสิทธ์ิ 

ปฐมวัส ธรรมชาติ 

ปราโมทย� เท่ียงตรง 

คณะศิลปกรรมศาสตร�  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา 

 

 

 

 

 

เวลา กิจกรรมหAองประชุมใหญL 

8.00-9.00  คณะกรรมการ ผูlนำเสนอ และผูlเขlารuวมประชุมพรlอมในท่ีประชุมออนไลน� 

9.00-9.15 
กลLาวเปaดงานโดย ผศ.ดร.กิตติศักด์ิ เกิดอรุณสุขศรี คณบดีคณะมนุษยศาสตร� มหาวิทยาลัย

หอการคlาไทย 

9.15-10.00 

ปาฐกถาพิเศษ หัวขlอ “Interdisciplinary Research in Humanities and Social 

Sciences: Trends, Challenges, and Solutions โดย Dr. Mansour Amini, Universiti 

Sains Malaysia 

แบLงกลุLมยLอยนำเสนอโดยเขAาหAองประชุมระดับชาติ 2 

เวลา หมายเลข-ช่ือบทความ ช่ือผูAนำเสนอและสถาบัน 

10.00-10.25 PA023-การวิเคราะห�การเกลียดชังเพศหญิงในเพลงฮิปฮอป 

 

ปฏิญญา ดอกไมlทอง 

ภาสกร เช้ือสวย 

หAองประชุมระดับชาติ 2 

ผูlประสานงาน: รองศาสตราจารย� ดร. อุสา สุทธิสาคร และอาจารย� ดร. ภาสกร เช้ือสวย 

ผูlจัดการประชุม (Host): อาจารย� ดร. จักรพันธ� เรียมลิว 
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คณะมนุษยศาสตร�  

มหาวิทยาลัยหอการคlา
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เพ็ญนภา คลlายสิงห�โต  

คณะศิลปศาสตร�  

มหาวิทยาลัยพะเยา  

10.50-11.15 PA025-กลวิธีการแปลคำตlองหlาม: กรณีศึกษาบทแปลจาก

ภาพยนตร�เร่ืองนางฟ¬าซามูไร 1  

จณิสตา สุทธิธรรม  

รสสุคนธ� รัตนธาดา 

คณะมนุษยศาสตร�  

มหาวิทยาลัยหอการคlา

ไทย 

11.15-11.40 PA026-กลวิธีการแปลขlอความเสียดสีในละครชุดทาง

โทรทัศน�เร่ืองดาวน�ตันแอบบีย� 

 

นันทิพร ทาใจ 

ภาสกร เช้ือสวย 

คณะมนุษยศาสตร�  

มหาวิทยาลัยหอการคlา

ไทย 

11.40-12.05 PA027-กลวิธีการแปลเพลงประกอบการ�ตูนแอนิเมช่ันเร่ือง 

“Sofia The First” ฉบับพากย�เสียงภาษาไทย 

เสริมชัย อนันตะ 

นวลนlอย ตระกูลกิตติ

ไพศาล 

คณะมนุษยศาสตร�  

มหาวิทยาลัยหอการคlา

ไทย 
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เวลา กิจกรรมหAองประชุมใหญL 

13.00-13.45 ปาฐกถาพิเศษ หัวขlอ “Transcultural communication as an everyday practice: 

implications for interdisciplinary research and teaching” โดย Associate 

Professor Dr. Will baker, University of Southampton, The United Kingdom 

 

แบLงกลุLมยLอยนำเสนอโดยเขAาหAองประชุมระดับชาติ 2 

เวลา หมายเลข-ช่ือบทความ ช่ือผูAนำเสนอและสถาบัน 
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เสถียร 

คณะมนุษยศาสตร�  

มหาวิทยาลัยหอการคlา

ไทย 
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จักริน จุลพรหม 

Chen Jing 

คณะมนุษยศาสตร�  
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Time Plenary Session 

8.00-9.00  Registration online 

9.00-9.15 
Opening address by Dean of Faculty of Humanities, University of the Thai 

Chamber of Commerce, Associate Professor Dr. Kittisak Kerdarunsuksri 

9.15-10.00 

Keynote address 1: Interdisciplinary Research in Humanities and Social 

Sciences: Trends, Challenges, and Solutions by Dr. Mansour Amini, 

Universiti Sains Malaysia 

Parallel Sessions: International Conference Room 1 (English) 

Time No. and topic Presenter and 

University 

10.00-10.25 Abstract051-A Framework for Teaching Students 

to Use Semantic Reference Resources 

- Shengrong Cai, PhD., 

Associate Professor  

of TESOL/Applied 

Linguistics, Department 

of English Language and 

Literatures, Wright State 

University 

- Pamela Everly, MA.,  

Adjunct Instructor, LEAP 

Intensive English 

Program, Wright State 

University 

10.25-10.50 PA046-ESL to the Refugees - A Ministry of Hope 

for the Future 

Sangita Victor  

Saint Leo University   

International Conference Room 1 
Coordinators: Dr. Nataporn Srichamnong and Dr. Sirion Lada 
Host: Dr. Sansanee Punyalert 
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10.50-11.15 PA047-Using Peer Review with ESL Students Nataliya Glover  

School of arts and 

Sciences  

Saint Leo University  

 

11.15-11.40 PA050-Language Learning and Teaching in Large 

Classrooms: Charting the Research Agenda 

- Iona Sarieva  

College of Arts and 

Sciences  

Saint Leo University  

- Vasumathi 

Badrinathan 

Department of French 

University of Mumbai, 

India 

11.40-12.05 PA048-Ukrainian Language Suppression: 

Postcolonial Experience and Educational 

Challenge 

Yuliia Kravchenko  

Department of Arts and 

Humanities  

Teachers College, 

Columbia University 

12.05-13.00 Lunch 

Time Plenary Session 

13.00-13.45 Keynote address 2: “Transcultural communication as an everyday 

practice: implications for interdisciplinary research and teaching” by 

Associate Professor Dr. Will baker, University of Southampton, The United 

Kingdom 

Parallel Sessions: International Conference Room 1 (English) 

Time No. and topic Presenter and 

University 

13.45-14.10 PA053-Critical Thinking Education Based on 

Competence -Case of Ukraine- 

Park, Jinwhan 
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Gyeongsang National 

University, Republic of 

Korea 

(Ex-president of 

Philosophy with 

Children and Youth 

Network for Asia and 

the Pacific (PCYNAP) 

14.10-14.35 PA004-Learning from Toastmasters World 

Champions: Rhetorical Devices Used in Winning 

Speeches 

Darunee Dujsik  

School of Humanities  

University of the Thai 

Chamber of Commerce  

 

 

14.35-15.00 PA028-The Development and Validation of 

UTCC BEST 

Chanpreeya 

Boonyarattapan  

School of Humanities  

University of the Thai 

Chamber of Commerce  

15.00-15.25 Abstract011-Code-Switching between Thai and 

English in Young Thai Politicians’ Speeches 

Kwanjira 

Chatpunnarangsee  

Varisa Osatananda 

Faculty of Liberal Arts, 

Thammasat University 

15.25-15.50 Abstract030-Trends of English Code Switching in 

Thai Pop Songs during 2011-2020 

Niran Khumbangly 

School of Humanities  

University of the Thai 

Chamber of Commerce, 

Thailand 
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15.50-16.15 PA003-Analysis of Illocutionary Acts Used in the 

Motivational Quotation of the Famous People 

Yanawut Kanthawong 

Pennapa Klaisingto 

English Program,  

Faculty of Liberal Arts  

University of Phayao 

16.15-16.40 
PA005-Title: The Study of Deixis Used in Short 

Story Trifles by Susan Glaspell 

 

 

Nattida Noppatorn 

Pennapa Klaisingto 

English Program,  

Faculty of Liberal Arts 

University of Phayao 

16.40-17.05 

PA007-Syntactic Structures in Korea Series on 

Netflix 

Surangkana 

Jantrapirom  

School of Liberal Arts  

(English major) 

University of Phayao 

 

 

 

 

 

Time Plenary Session 

8.00-9.00  Registration online 

9.00-9.15 Opening address by Dean of Faculty of Humanities, University of the Thai 

Chamber of Commerce, Associate Professor Dr. Kittisak Kerdarunsuksri 

9.15-10.00 Keynote address 1: Interdisciplinary Research in Humanities and Social 

Sciences: Trends, Challenges, and Solutions by Dr. Mansour Amini, 

Universiti Sains Malaysia 

Parallel Sessions: International Conference Room 2 (English) 

Time No.& topic Presenter 

International Conference Room 2  
Coordinators: Dr. Wasana Somachriyakul, Ajarn Niran Khumbangly and Dr. Jindaporn Pinpongsub 
Host: Dr. Chittima Sangiamchit 
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10.00-10.25 PA012-English Language Tour Guide Course 

amid Digital Transformation: A Case Study in 

Marine Tourism Sector in Sikao, Trang Province 

Oothsuma Chumphong 

Supaphon Charoensuk 

English for International 

Communication 

Program, College of 

Hospitality and Tourism 

Rajamangala University 

of Technology Srivijaya, 

Trang 

10.25-10.50 PA013-The Effects of Task-Based Learning and 

Collaborative Strategic Reading Instruction in 

Enhancing Reading Comprehension of  

Matthayomsuksa 2 Students 

Thanachira Chaiwong, 

Nantina Nilayon, and 

Lawrence Honkiss 

Platon  

Master of Education 

Program in Educational 

and Learning 

Management 

Srinakharinwirot 

University 

 

 

 

10.50-11.15 PA008-The Development of English Grammar 

Recognition through Song 

Activity of Grade 6th Students 

 

Puripun 

Chanthakhananurak, 

Sommai Rodpan 

English Program,  

School of Liberal Arts, 

University of Phayao 

11.15-11.40 PA043-Factors that Affecting Learning: A Case 

Study, Creating a Melody from Instruments 

Name Music Department, Faculty of Fine and 

Thassanai Phensit 

Sirima Panapinun 

Pramot Teangtrong 
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Applied Arts, Suan Sunandha Rajabhat 

University 

 

 

Faculty of Fine and 

Applied Arts, Suan 

Sunandha Rajabhat 

University 

11.40-12.05 PA009-Economic, Government Restrictions, and 

Psychological Driving Online Buying Behavior of 

Consumers During Coronavirus Pandemic 

(COVID-19) In Thailand 

Pim Booranapim  

Faculty of Economics  

Chiang Mai University   

 

12.05-13.00 Lunch  

Time Plenary Session 

13.00-13.45 Keynote address 2: “Transcultural communication as an everyday 

practice: implications for interdisciplinary research and teaching” by 

Associate Professor Dr. Will baker, University of Southampton, The United 

Kingdom 

Parallel Sessions: International Conference Room 2 (English/Chinese) 

Time No. and topic Presenter and 

University 

13.45-14.10 PA035-Empowering the Representation of the 

Female Management: Implications of 

Strategic Communication, Co-Cultural 

Communication Model, and the Conversational 

Constraints 

Judhaphan Padunchewit 

School of Applied 

Statistics 

National Institute of 

Development 

Administration (NIDA), 

Bangkok 

14.10-14.35 PA040-An Analysis of the Learning Interests of 

Chinese Language in Thai Elementary level  

–Take Bangkok Wat Sawet Bilingual school as a 

Example 

Shaofan Zhang 

Yi Shao  

Huawen College,  

Jinan University 
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14.35-15.00 PA033-Hotel Personnel Uniform Identity 

Affected by the Covid-19 (A Case Study of Let's 

Sea Hua Hin Al Fresco Hotel) 

Supawadee Juysukha et 

al. 

Department of Fashion 

Design, Faculty of Fine 

and Applied Arts, Suan 

Sunandha Rajabhat 

University, Thailand 

15.00-15.25 PA021-Survey of Perception of Alcohol 

Beverage Label of Students of the Institute of 

Physical Education, Phetchabun Campus 

 

Jukkit Autum  

Pongsakorn Menlapmo 

National Sports 

University Phetchabun 

Campus 

15.25-15.50 PA017-１９世紀クロアチア、実業

教育インフラとしての商工業博

物館の意義 
Trade and Craft Museum as an Educational 

Infrastructure for Business People in 19th 

Century in Croatia 

Osamu Tamaki 

Humanities and applied 

arts University of the 

Thai chamber of 

Commerce  

15.50-16.15 PA041-Traditional Woven Fabric of the Li Ethnic 

Group, Hainan Province, China 

in Terms of Culture and Inheritance. 

 

Zhangqiang He et al. 

Department of Visual 

Art and Design, Faculty 

of Fine and Applied Arts 

Suan Sunandha 

Rajabhat University, 

Thailand 

16.15-16.40 PA039-Discovering the Identity of Blue and 

White Porcelain in the Xuan De Period  

of the Ming Dynasty, China 

 

Yali Liu et al. 

Department of Visual 

Art and Design, Faculty 

of Fine and Applied Arts 

Suan Sunandha 
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Rajabhat University, 

Thailand 

16.40-17.05 PA020- The analysis of the Chinese people's 

perspective — A comparison between  

the Analects of Confucianism and the main 

characters in the online Xuanhuan novels 

 

Bin Wang  

Language Center, Office 

of Academic Resources 

and Information 

Technology Phuket 

Rajabhat University  

Chaweewan 

Wongcharoenkul  

Chinese International 

College, Bangkok 

University 

17.05-17.30 PA036-Development of Local Cultural Capital 

A Case Study of Hand-Woven Fabrics, Ban Nong 

ing, Suphanburi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr.Pukkaporn Pimsarn ,  

Assistant Professor Dr. 

Wanasak Padungsestakit  

Assistant Professor Dr. 

Sun Tawalwongsri 

Department of 

Performing Arts (Theatre 

Arts and Creative 

Entrepreneurship) 

Faculty of Fine and 

Applied Arts, Suan 

Sunandha Rajabhat 

University 
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Zombie Variant and the Humanity: The Concept of Han  
in Korean TV Series ‘All of Us Are Dead’  

 
Kittisak Kerdarunsuksri 

 
Faculty of Humanities 

University of the Thai Chamber of Commerce, Thailand 
 

Abstract 
 

 The purpose of this paper was to study the refection of the concept of Han in 
TV series ‘All of Us Are Dead’ broadcast on Netflix. The study found that this series 
was challenging the tradition of zombie films of the west, which merely portrayed 
zombie as a threat to mankind. However, humanity was offered in this Korean TV series 
by characterizing zombie variant close to human, i.e. having a feeling and emotion but 
being a blood-sucking creature, destroying by brain blowing, more sensitive of auditory 
nerve than normal humans. Such attribute of zombie variant was another step of 
development of zombie in entertainment media. The TV series ‘All of Us Are Dead’ 
was obviously created by basing on the concept of Han, which both positively and 
negatively reflected through the themes of resentment, hope, and amity.  
 
Keywords: zombie variant, humanity, the concept of han, All of Us Are Dead       
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ซอมบี้กลายพันธุ์กับความเป็นมนุษย:์ แนวคิดเรื่อง ฮัน (Han)  

ในละครซีรีส์เกาหลีเรื่อง มัธยมซอมบี ้

 

กิตติศักด์ิ เกิดอรุณสุขศรี 

 

คณะมนุษยศาสตร ์ 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

 

บทคัดย่อ 

 

 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาพสะท้อนแนวคิดเรื่อง ฮัน (Han) ที่ปรากฏในละครซี

รีส์เร่ือง มัธยมซอมบ้ี (All of Us Are Dead) ซ่ึงแพร่ภาพทาง Netflix จากการศึกษาพบว่า ละครซีรีส์

เรื่องนี้ท้าทายประเพณีของภาพยนตร์ซอมบี้ตะวันตกที่นำเสนอซอมบี้ในแง่ความเป็นภัยคุกคามต่อ

มวลมนุษยชาติเพียงด้านเดียว แต่ละครซีรีส์เกาหลีเรื่องนี้ได้นำเสนอความเป็นมนุษย์ผ่านตัวละครซอม

บี้กลายพันธุ์หรือซอมบี้พันธ์ุใหม่ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับมนุษย์ กล่าวคือ มีความรู้สึกนึกคิดเหมือน

มนุษย์ แต่ก็มีคุณสมบัติอื่นเหมือนกับซอมบี้ในเรื่องนี้เช่น กระหายเลือด จะตายได้ต้องถูกทำลายสมอง 

ประสาทสัมผัสหูที่ไวกว่ามนุษย์ธรรมดา นับเป็นพัฒนาการด้านคุณลักษณะของซอมบี้ในสื่อบันเทิงอีก

ข้ันหนึ่ง ละครซีรีส์เรื ่อง มัธยมซอมบ้ี สร้างขึ้นบนพื้นฐานของแนวคิดเรื ่อง ฮัน อย่างชัดเจน โดย

สะท้อนออกมาท้ังด้านบวกและด้านลบในแนวคิดเก่ียวกับความคับแค้นใจ ความหวัง และมิตรภาพ 

 

คำสำคัญ: ซอมบ้ีกลายพันธ์ุ ความเป็นมนุษย์ แนวคิดเร่ือง ฮัน มัธยมซอมบ้ี 
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บทนำ 

 

ถึงแม้ว่าซอมบี้จะเป็นคติความเชื่อจากตะวันตก แต่ในปัจจุบันนี้ ซอมบี้ได้แพร่ไปในหลาย

สังคมทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งซอมบี้ได้กลายเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมผ่านส่ือ

บันเทิงอย่างภาพยนตร์และละครซีรีส์ส่งออกไปทุกมุมโลก นำรายได้เข้าประเทศจำนวนมาก  

ภาพยนตร์และละครซีรีส์เกาหลีที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับซอมบี้หรือที่เรียกกันว่า K-zombie เป็นที่นิยมไป

ทั่วโลกด้วยคุณลักษณะของซอมบี้ที่มีอัตลักษณ์ต่างไปจากซอมบี้ในสื่อบันเทิงตะวันตก สื่อบันเทิงแนว 

K-zombie ท่ีจุดกระแสความนิยมไปท่ัวโลกเป็นเร่ืองแรกคือ ภาพยนตร์เร่ือง Train to Busan (2016) 

ซึ่งประสบความสำเร็จทั้งด้านคำวิจารณ์และรายได้ในหลายประเทศทั่วโลก “กวาด” รายได้เข้า

ประเทศเป็นจำนวนมาก1 จากนั้น ก็มีภาพยนตร์และละครซีรีส์แนว K-zombie ออกมาอย่างต่อเนื่อง

จนกระท่ังปัจจุบัน  

จุดกำเนิดความเชื่อเรื่อง ซอมบี้ มีที่มาในหมู่ทาสแอฟริกันในเฮติ ทาสเหล่านี้มาเป็นทาส

แรงงานในไร่อ้อย ถูกใช้งานอย่างหนัก จนเห็นว่าความตายเป็นเรื่องที่ดีกว่ามีชีวิตอยู่อย่างตรากตรำ

ลำบาก ซอมบี้กลายมาเป็นที่รู้จักในวงกว้างเมื่อวิลเลียม ซีบรูก (William Seabrook) ได้เขียนบันทึก

ประสบการณ์ของตนในประเทศเฮติไว้ในหนังสือชื่อว่า The Magic Island (1929) รวมทั้งเรื่องราว

ของลัทธิวูดูกับทาสที่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่  หลังจากนั้นจึงได้มีการสร้างภาพยนตร์เกี่ยวกับซอมบี้เรื่อง

แรกได้แก่ เรื่อง White Zombie (1932) กำกับการแสดงโดยวิกเตอร์ ฮาลเพอริน (Victor Halperin) 

ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ยังสะท้อนคุณลักษณะความเป็นซากศพที่ไร้จิตวิญญาณไร้ความคิดของซอมบ้ี

ออกมาตามความเชื่อดั้งเดิม   รวมทั้งยังมีภาพยนตร์เกี่ยวกับซอมบี้เรื่องต่อ ๆ มา แต่อย่างไรก็ตาม 

ภาพยนตร์ซอมบี้ในช่วงนี้ยังเป็นการผลิตซ้ำความเชื่อเกี่ยวกับเวทมนตร์ของลัทธิวูดูกับการปลุกศพคืน

ชีพ  

จนกระทั่งช่วงปลายทศวรรษที่ 1960 ภาพของซอมบี้จึงถูกสร้างให้เปลี่ยนไปจากซากศพเดิน

ได้ไร้จิตวิญญาณมาเป็นผีดิบร้ายที ่เป็นภัยคุกคามมนุษยชาติ  พัฒนาการของซอมบี ้นี ้เริ ่มจาก

ภาพยนตร์เรื ่อง Night of the Living Dead (1968) ของจอร์จ เอ. โรเมโร (George A. Romero) 

และภายหลังโรเมโรได้สร้างภาคต่อ ๆ มาซึ่งเขาได้สร้างภาพให้ซอมบี้ทวีความดุร้ายยิ่งขึ้น ได้แก่ เรื่อง 

Dawn of the Dead (1978),  Day of the Dead (1985), Land of the Dead (2005), Diary of 

the Dead (2008) และ Survival of the Dead (2010) ภาพยนตร์ซอมบี้ของโรเมโรได้กลายเป็น

ต้นแบบภาพยนตร์แนวซอมบี ้ครองโลก (zombie apocalypse) ที ่รู ้จักกันทั ่วไป และมีผู ้กำกับ

 
1 ภาพยนตร์เกาหลีที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับซอมบี้เป็นเรื่องแรกก็คือ เรื่อง A Monstrous Corpse หรือ Goeshi (1981) 

กำกับการแสดงโดย Gang Beom-Gu 
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ภาพยนตร์คนอื่น ๆ สร้างตามมาจนภาพของซอมบี้มีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยจนไม่เหลือเค้า

เดิมของทาสแรงงาน รวมท้ังยังแพร่กระจายสู่ส่ือบันเทิงอ่ืนเช่น นวนิยาย มิวสิกวิดีโอ วิดีโอเกม การ์ตูน 

เป็นต้น 

ในทางกลับกัน สื่อบันเทิงอย่างวิดีโอเกมก็ส่งอิทธิพลต่อพัฒนาการของภาพยนตร์แนวซอมบ้ี

เช่นกัน2 โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเปลี่ยนแปลงด้านการเคลื่อนไหว  ช่วงปลายศตวรรษที่ 20 นั้น ซอม

บี้ในภาพยนตร์ยังเดินอย่างเชื่องช้า แต่เมื่อไปอยู่ในวิดีโอเกม ซอมบี้ถูกออกแบบให้เคลื่อนไหวได้อย่าง

รวดเร็วเพื่อสร้างความเร้าใจ เช่น สามารถวิ่งเข้าจู่โจมผู้เล่นเกม  การเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วของซอม

บี้นี้ (fast zombie) ถูกหยิบยืมมาใช้ในภาพยนตร์ตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 21 และกลายเป็นกระแสนิยม

ของ “ซอมบี ้พันธุ ์ใหม่” ซึ ่งดูจู ่โจมว่องไวยิ ่งขึ ้น เช่นภาพยนตร์เรื ่อง 28 Days Later (2002), 

Resident Evil (2002) และ House of the Dead (2003)  

ความแพร่หลายของซอมบี้ได้กระจายไปทั่วโลกทำให้มีการผลิตสื่อบันเทิงที่เกี่ยวข้องกับ “ศพ

เดินได้” ในโลกตะวันออกมาตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมา เช่น การผลิตภาพยนตร์แนวซอมบ้ี

ของฮ่องกง ญี่ปุ่น เกาหลี รวมทั้งไทย การสร้างการ์ตูนแนวซอมบี้ของญี่ปุ่นและเกาหลี ปรากฏการณ์

หนึ่งจากโลกตะวันออกที่ปลุกกระแสภาพยนตร์แนวซอมบี้ให้เป็นที่โด่งดังไปทั่วโลกคือ ภาพยนตร์จาก

เกาหลีใต้เร่ือง Train to Busan ดังท่ีได้กล่าวไว้ตอนต้น  

ซอมบี้ในสื่อบันเทิงปัจจุบันสะท้อนถึงวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ของโลกอันเป็นภัยคุกคามต่อมวล

มนุษย์ที่ถาโถมเข้ามาอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับการจู่โจมที่รวดเร็วของซอมบี้ในสื่อบันเทิงปัจจุบัน 

อย่างเช่น สงคราม โรคระบาด การก่อการร้าย การโจมตีทางชีวภาพ เทคโนโลยีที่ควบคุมไม่ได้ หรือ

แม้กระทั่งการหลั่งไหลอพยพของผู้คนจากต่างถิ ่น แต่เป็นที่น่าสนใจว่า นอกจากการสะท้อนถึง

วิกฤตการณ์ดังท่ีกล่าวมาแล้ว ซอมบี้ในสื่อบันเทิงเกาหลีใต้บางเรื่องยังสะท้อนถึงแนวคิดเรื่อง ฮัน 

(Han) อันเป็นแนวคิดเกี่ยวกับความรู้สึกของชาวเกาหลีใต้ไว้อีกด้วย บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะ

ศึกษาภาพสะท้อนแนวคิดเรื่อง ฮัน (Han) ที่ปรากฏในละครซีรีส์เรื่อง มัธยมซอมบ้ี (All of Us Are 

Dead) ซ่ึงแพร่ภาพทาง Netflix  

 

 

 

 
2 ในปี 1996 บริษัท Capcom ของญี่ปุ่นได้สร้างวิดีโอเกมชื่อ Biohazard หรือเป็นที่รู้จักในสหรัฐอเมริกาและยุโรป

ว่า Resident Evil ขึ้น โดยใช้ความน่าสะพรึงกลัวของซอมบี้มาเป็นแนวคิดในการออกแบบตัวละครของเกมนี้ และ

ที่มาของซอมบี้ในเกมนี้เกิดจากไวรัส ความนิยมในเกมนี้มีมากจนทำให้เกิดเป็นซีรีส์ขึ้นมาได้แก่ Resident Evil, 

Resident Evil 2, Resident Evil 3: Nemesis, Resident Evil Code: Veronica, Resident Evil Zero, Resident 

Evil 4 และ Resident Evil: The Umbrella Chronicles  
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วาทกรรมเก่ียวกับแนวคิดเร่ือง ฮัน (Han) 

 

 เกาหลีเป็นประเทศหนึ่งที่ผ่านประสบการณ์ความทุกข์ทรมานความยากลำบากมาหลายคร้ัง

หลายหนในประวัติศาสตร์ ไม่ว่าจากการรุกรานของญี่ปุ ่น จักรวรรดินิยมอเมริกัน สงคราม หรือ

แม้กระท่ังการพลัดพรากของสมาชิกในครอบครัวอันเน่ืองมาจากการแบ่งประเทศ  ความทรงจำเหล่าน้ี

ยังอยู่ในความทรงจำของผู้คนชาวเกาหลีซึ่งยังมีชีวิตอยู่ และถูกถ่ายทอดประสบการณ์ความโหดร้ายท่ี

พานพบนี้ออกมาผ่านคำว่า “ฮัน” (한, Han) ซึ่งคำว่า ฮัน เป็นคำยืมมาจากภาษาจีน ฮัน (恨 แปลว่า 

ความคับแค้นใจ ความโศกเศร้า ความเกลียดชัง) เพื่อนำมาอธิบายประสบการณ์อันขมขื่นทรมานของ

คนเกาหลีท่ีมีร่วมกัน  

นักวิชาการบางคนเสนอว่า คำว่า ฮัน เกิดเป็นแนวคิดทางอุดมการณ์ในช่วงทศวรรษ 1970 

เพื่อรับใช้ขบวนการเรียกร้องประชาธิปไตยของประชาชน (Minjung) รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ทาง

เศรษฐกิจและการเม ือง (ดู Eckert et al., 1990; Abelmann, 1996; Ng, 2013; Moon, 2014) 

นักวิชาการบางคนก็เห็นว่าแนวคิดนี้น่าจะพัฒนาขึ้นจากความรู้สึกโศกเศร้าคับแค้นใจของปัจเจกชน

ขยายสู่ประสบการณ์ความทุกข์ทรมานอันเป็นบาดแผลทางใจระดับชาติ เกิดสำนึกทางชาติพันธุ์นิยม 

(ethnonationalism) ในหมู่คนชาวเกาหลีในช่วงที่ประธานาธิบดีพักช็องฮี (Park Chung Hee) ครอง

อำนาจ (1961-1979) (ดู Willoughby, 2000; Killick, 2003)  ทั้งนี้ นักวิชาการและนักเขียนจำนวน

มากเห็นว่า คำว่า ฮัน ในภาษาเกาหลีเป็นคำที่ยากจะแปลหรืออธิบายเป็นภาษาอื่น เป็นคำที่แสดง

ความรู้สึกร่วมอันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของชาวเกาหลีที่แสดงถึงบาดแผลทางจิตใจ ความทุกข์ทรมาน 

ความคับแค้นใจ ความขมขื่น ความเจ็บปวด ความโศกเศร้า และความโกรธแค้น อันเป็นผลมาจาก

ความกดขี่และความอยุติธรรมที่เผชิญมาอย่างยาวนานในประวัติศาสตร์ ความรู้สึกเหล่านี้ฝังแน่น

ไหลเวียนอยู่ในสายเลือดของชาวเกาหลี สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น แล้วจึงกลายมาเป็นลักษณะพื้นฐานทาง

สังคมท่ีชาวเกาหลีมีร่วมกัน เป็นรากทางวัฒนธรรมเกาหลีร่วมสมัย และมักถูกนำมาถ่ายทอดผ่านงาน

ศิลปะต่าง ๆ มากมาย เป็นต้นว่าในการแสดงดนตรีแบบดั้งเดิมที่เรียกว่า พันโซริ (Pansori)  หรือใน

เพลงพื้นบ้านอย่างเพลง อารีรัง (Arirang) ที่เป็นที่รู ้จักกันดี (ดู Abelmann, 1996; Nam, 2019; 

Boman, 2020) 

 อย่างไรก็ตาม ในบทความเร่ือง Korean Han and the Postcolonial Afterlives of “The 

Beauty of Sorrow”	คิมโซฮีหรือ Sandra So Hee Chi Kim (2017) เสนอว่าแนวคิดเรื่อง ฮัน นี้ก่อ

ตัวขึ้นในช่วงที่เกาหลีตกอยู่ใต้อาณานิคมของญี่ปุ่น (1910-1945)  อีกทั้งยังแสดงความคิดเห็นว่า ฮัน

เป็นอารมณ์ความรู้สึก ลักษณะนิสัย พฤติกรรม และจินตภาพซึ่งอยู่บนพื้นฐานของงานมุขปาฐะและ

ลายลักษณ์อันเป็นประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์ในช่วงอาณานิคมและหลังอาณานิคม และ

ประสบการณ์นี้ไม่ได้เป็นเอกลักษณ์แค่เกาหลีเท่านั้น แต่ยังเป็นสิ่งที่คนหลายกลุ่มทั่วโลกเช่นชาวแอฟริ
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กันอเมริกันก็เคยมีประสบการณ์เช่นนี้ แล้วแสดงออกมาผ่านท่วงทำนองดนตรีแนวบลู (Kim, 2017, 

p. 271)  ถึงแม้ว่า ฮันจะมีที่มาในเชิงลบ ทว่าก็มิได้ส่งผลด้านลบเพียงด้านเดียว ในอีกแง่มุมหนึ่ง ฮันก็

สามารถก่อให้เกิดความงามได้ด้วย ฮันจึงไม่ได้หมายถึงสำนึกแห่งบาดแผลท่ียังคงอยู่และปมปัญหาท่ีไร้

ทางแก้เท่านั้น แต่ยังหมายถึงหนทางสู่ทางแก้ปัญหาอีกด้วย (Kim, 2017, p. 256) กล่าวได้ว่า ฮันยัง

หมายรวมถึงความหวังท่ีเจืออยู่ในประสบการณ์แห่งความทุกข์ทรมานของชาวเกาหลี ท้ังนี้ คิมได้เสนอ

คำว่า วิกฤติฮัน (critical han) ไว้เพื่อใช้สื่อถึงแนวคิดนี้ของชาวเกาหลีแทนคำว่า ฮัน ที่เคยใช้กันมา 

เพื่อเน้นย้ำว่าเป็นประสบการณ์บาดแผลทางประวัติศาสตร์เฉพาะของชาวเกาหลีรวมถึงชาวเกาหลี

พลัดถ่ิน ซ่ึงไม่ควรลืมเลือน (Kim, 2017, p. 274)  

 ในบทความนี้ จะใช้คำว่า ฮัน เพื่อสื่อถึงแนวคิดอันเกิดจากการประกอบสร้างทางสังคมของ

ชาวเกาหลีเพื่อหมายถึงความรู้สึกร่วมของผู้คนในสังคมอันเป็นผลจากประสบการณ์บาดแผลทาง

ประวัติศาสตร์อันขมขื่น คับแค้น โศกเศร้า ทุกข์ทรมานใจ อย่างไรก็ตาม อีกด้านหนึ่งของแนวคิดนี้ก็

เจือด้วยความหวังท่ีจะหาทางออกของปัญหา อันเรียกได้ว่าเป็น “สุนทรียะแห่งความขมข่ืน” แนวคิดน้ี

ถูกถ่ายทอดจากรุ ่นสู ่ร ุ ่นในหมู ่ชาวเกาหลีและชาวเกาหลีพลัดถิ ่น แล้วแสดงออกมาผ่านงาน

ศิลปวัฒนธรรมแขนงต่าง ๆ รวมท้ังในงานร่วมสมัยอย่างละครซีรีส์ 

 

สังเขปละครซีรีส์เร่ือง มัธยมซอมบ้ี (All of Us Are Dead) 

 

 ละครซีรีส์เกาหลีเรื ่อง มัธยมซอมบ้ี (เกาหลี: 지금 우리 학교는; ฮันจา: 只今 우리 學校

는; อาร์อาร์: Jigeum Uri Hakgyoneun; อังกฤษ: All of Us Are Dead) เป็นละครแนวซอมบี้สยอง

ขวัญที ่มีเนื ้อหาเชิงการก้าวพ้นวัย (coming-of-age) แพร่ภาพทาง Netflix3 ไปทั ่วโลกเมื ่อ 28 

มกราคม 2565 เป็นซีซั่นแรก จำนวน 12 ตอน ซีรีส์เรื่องนี้นำเค้าโครงมาจากเว็บตูน4 เรื่อง Now at 

Our School เขียนโดย ชู ทง-กึน (Joo Dong-geun) ซ่ึงตีพิมพ์ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2552-2554  

 
3 บริการสตรีมมิ่งนำเสนอรายการบันเทิงหลากหลายรูปแบบโดยผู้ชมต้องเสียค่าบริการสมัครสมาชิก แล้วจึงจะ

สามารถรับชมผ่านทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ยังสามารถดาวน์โหลดมารับชมโดย

ไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็ได้ 
4 เว็บตูน หมายถึง การ์ตูนหรือนิยายภาพที่เผยแพร่ผ่านช่องทางดิจิทัลออนไลน์ เป็นเทคโนโลยีที่กลายมาเป็น

แพลตฟอร์มความบันเทิงช่องทางหนึ่ง ซึ่งถูกออกแบบไว้ให้เหมาะสำหรับการอ่านบนคอมพิวเตอร์ ที่พัฒนามาจาก

เดิมก็คือการสแกนการ์ตูนเล่มแล้วแปลงให้เป็นไฟล์ดิจิทัล จากนั้นจึงเริ่มมีการสร้างคอนเทนต์มังฮวาสำหรับเผยแพร่

ในเว็บเพจโดยตรงซึ่งมีลักษณะเหมือนการเปิดหน้าหนังสือตามปกติ จนปี 2004 จึงมีการพัฒนารูปแบบให้อ่านบน

สมาร์ทโฟนด้วยวิธีการอ่านแบบเลื่อนจากบนลงล่างซึ่งเป็นรูปแบบที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน  
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 เนื้อหาของละครซีรีส์เร่ือง มัธยมซอมบ้ี เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับครูสอนวิทยาศาสตร์ที่ต้องการ

ตอบโต้พฤติกรรมการข่มเหงรังแก (bullying) ที่เกิดขึ้นกับลูกชายตน และความอยุติธรรมที่ตนเอง

ได้รับจากผู้มีอำนาจมากกว่า จึงทดลองสร้างไวรัสซึ่งทำให้คนกลายเป็นซอมบี้ บังเอิญที่มีเด็กนักเรียน

หญิงถูกหนูทดลองไวรัสชนิดนี้กัด ทำให้ไวรัสแพร่กระจาย เด็กนักเรียน ครู และประชาชนกลายเป็น

ซอมบี้ นักเรียนที่รอดชีวิตอยู่ในโรงเรียนมัธยมแห่งนี้ถูกตัดขาดจากโลกภายนอก และจำเป็นต้องเอา

ตัวรอดจากการกลายเป็นซอมบ้ี เนื ้อหาของเรื ่องสะท้อนให้เห็นถึงมิตรภาพ ความเสียสละ และ

ความเห็นแก่ตัว อันเป็นธาตุแท้ของมนุษย์แต่ละคน 

 

 
ภาพท่ี 1 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ละครซีรีส์เร่ือง All of Us Are Dead ฉบับเกาหลี 

ท่ีมา: https://en.wikipedia.org/wiki/All_of_Us_Are_Dead 
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ภาพท่ี 2 เว็บตูนเร่ือง Now at Our School 

ท่ีมา: https://www.kzabs.com/wp-content/uploads/2022/01/Now-at-Our-School-

Webtoon.jpg 
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 ซอมบี้ในเรื่อง มัธยมซอมบ้ี เป็นผลผลิตของมนุษย์ กล่าวคือ เกิดจากเชื้อไวรัสที่มนุษย์ได้สร้าง

ขึ้น เพื่อตอบโต้ความอยุติธรรมที่ตนได้รับจากสังคมรอบข้าง  อีบยองซานซึ่งจบปริญญาเอกด้าน

ชีววิทยาจากสหรัฐอเมริกา และเคยเป็นนักวิจัยในบริษัทผลิตยา ต่อมาได้ลาออกมาเป็นครูสอน

วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมฮโยซัน สร้างไวรัสที่เขาตั้งชื่อว่า “โยนาส” ขึ้น เนื่องจากลูกชายของเขา 

อีจินซู ถูกนักเรียนอันธพาลรังแกมาเป็นเวลานาน แม้จะย้ายโรงเรียนแต่ก็ถูกตามมาระราน จนจินซูคิด

ฆ่าตัวตาย ส่วนผู้มีอำนาจในโรงเรียนก็มองเรื่องนี้ว่าเป็นการหยอกเล่นกันของนักเรียน ทำให้ตำรวจไม่

สามารถจับกุมได้  

 

บยองซาน ตอนนั ้นผมถึงได้รู ้ว ่านี ่ค ือระบอบการใช้ความรุนแรง คนที ่ไม่

สลักสำคัญอย่างผม ไม่สามารถเปลี่ยนระบบนั้นได้ ผมจึงตัดสินใจ

เปลี่ยนแปลงลูกชายผม ผมแค่หวังไม่ให้เขาตาย ผมไม่อยากให้เขา

คิดฆ่าตัวตายอีก 

ซ็องแจอิก (ตำรวจสืบสวน)   คุณสร้างสัตว์ประหลาดข้ึนมา 

บยองซาน ผมอยากช่วยเขา แม้จะต้องทำแบบนั้น แทนที่จะต้องตายในคราบ

มนุษย์ ผมอยากให้เขาอยู่รอด แม้ต้องกลายเป็นสัตว์ประหลาด 

แจอิก ไม่รู้หรือไงว่าสัตว์ประหลาดกำลังฆ่าคนอ่ืนตายหมด 

บยองซาน ตายหมดแล้วยังไง คนพวกนั้นต่างก็เป็นผู้สมรู้ร่วมคิด ใครเป็นคน

สร้างโลกแบบนี้ล่ะ ถ้าเมินเฉยกับการใช้ความรุนแรงเพียงเล็กน้อย 

สุดท้ายโลกก็จะถูกความรุนแรงครอบงำ ผมเตือนเป็นร้อยหนแล้ว 

แต่ไม่มีใครฟังเลย  

(มัธยมซอมบ้ี ตอนท่ี 4) 

 

 สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับความเป็นซอมบี้ในละครซีรีส์เรื่องนี้คือ การกลายพันธุ์ของซอมบ้ี ซ่ึง

ส่งผลให้ลักษณะภายนอกของผู้ติดเชื้อดูเหมือนคนปกติมากกว่าซอมบี้ทั่วไป มีลักษณะครึ่งคนครึ่งซอม

บี้ การกลายพันธุ์นี้เป็นผลมาจากการที่เชื้อไวรัสไปเจอกับแอนตี้บอดี้ จนทำให้ไวรัสเกิดการเรียนรู้และ

พัฒนา สามารถแฝงตัวอยู่ใน RNA ของเซลล์ หากเผยตัวออกมาก็จะตรวจพบ แต่ถ้าซ่อนตัวก็ตรวจไม่

พบเชื้อ (มัธยมวัยรุ่น ตอนที่ 5 และ 9) ส่วนคุณลักษณะอื่นของซอมบี้พันธุ์ใหม่ก็เหมือนซอมบี้ทั่วไปใน

เรื่องนี้ที่ไวต่อเสียงและสามารถออกล่าได้ทั้งกลางวันกลางคืน ระดับเสียงจะมีผลต่อโสตประสาทของ

ซอมบี้ เช่น กลัวเสียงฟ้าร้อง มีการทดลองในเรื่องนี้พบว่าซอมบี้เหล่านี้มีปฏิกิริยาตอบสนองที่ระดับ

ความถี่เสียง 24 กิโลเฮิรตซ์ จึงมีการวางแผนใช้โดรนปล่อยคลื่นเสียงล่อให้ซอมบี้มารวมตัวกันแล้วท้ิง

ระเบิดทำลายเพ่ือกำจัด 
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 ในแง่เนื้อหาละครแนวการก้าวพ้นวัย (coming-of-age)  ซอมบี้พันธุ์ใหม่ซึ่งมีลักษณะครึ่งคน

ครึ่งซอมบี้นี้สามารถตีความได้ว่าเป็นสัญญะของความเป็นวัยรุ่นที่ไม่ใช่ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นั่นเอง เป็น 

“คนที่ไม่เข้าพวก” ซึ่งต้องการเพื่อน มิตรภาพ ความรัก ความเข้าอกเข้าใจ โดยเฉพาะจากกลุ่ม “คนท่ี

ไม่เข้าพวก” ด้วยกันเอง ประเด็นเหล่านี้ล้วนเป็นแนวคิดที่แทรกอยู่ในละครเรื่องนี้ตลอดเวลา หรือท่ี

ปรากฏในคำพูดของนัมอนโจ ตัวละครเอกฝ่ายหญิงท่ีรอดชีวิตและรู้สึกส้ินหวังกับรัฐท่ีไม่ยอมช่วยเหลือ

พวกเธอ ในฉากที่ถูกเจ้าหน้าที่ของรัฐสอบสวนเกี่ยวกับพฤติกรรมของอีบยองซานว่า “หนูจะไม่ขอให้

พวกผู้ใหญ่ช่วยอะไรอีกแล้วค่ะ เพราะฉะน้ันอย่ามาขอความร่วมมืออะไรจากหนูเลยค่ะ” (มัธยมซอมบ้ี 

ตอนที่ 12) รวมทั้งพฤติกรรมของตัวละครชเวนัมรา ซึ่งเป็นหัวหน้าห้องที่เย็นชาไม่มีปฏิสัมพันธ์กับ

เพื่อนร่วมชั้นเรียน แต่เมื่อต้องมาหลบภัยจากการคุกคามของซอมบี้ร่วมกับเพื่อน ก็ทำให้เกิดความ

เข้าอกเข้าใจกัน ยิ่งเมื่อเธอถูกกัดกลายเป็นซอมบี้พันธุ์ใหม่ เธอได้เรียนรู้ถึงมิตรภาพในสถานการณ์ต่าง 

ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้เปิดใจพูดคุยกับเพื่อน ๆ รอบกองไฟ ทำให้เธอกลับมาก่อกองไฟรอคอย

เพ่ือนอยู่บนดาดฟ้าของโรงเรียนในตอนจบของเร่ือง 

 

ภาพสะท้อนแนวคิดเร่ือง ฮัน ในละครซีรีส์ มัธยมซอมบ้ี 

 

 แนวคิดเรื่อง ฮัน ปรากฏชัดเจนในละครซีรีส์เรื่อง มัธยมซอมบ้ี ผ่านแนวคิดต่าง ๆ รวมท้ัง

พฤติกรรม ของตัวละครในเรื่อง เจตนาในการสื่อสารแนวคิดเรื่อง ฮัน อาจพิจารณาได้จากแนวเรื่องนำ 

(leitmotif) ที่ปรากฏซ้ำ ๆ ในตอนต้นเรื ่อง5 ซึ่งสะท้อนถึงสำนึกชาตินิยมทางชาติพันธุ ์ (ethnic 

nationalism) อันเป็นอุดมการณ์ทางการเมืองของเกาหลี ได้แก่ การอ้างถึงทำนองเพลงออลด์แลง

ซายน์ (Auld Lang Syne)  ทำนองเพลงนี้ถูกนำมาใช้เป็นทำนองเก่าของเพลงชาติเกาหลีใต้ที่เรียกว่า 

แอกุกกา (Aegukga; 애국가) หรือเพลงรักชาติ (The Patriot Song)6 เพื่อใช้ขับร้องขอพรให้ได้รับ

อิสรภาพในช่วงท่ีเกาหลีถูกปกครองอยู่ภายใต้อาณานิคมของญ่ีปุ่น  

 การอ้างถึงทำนองเพลงออลด์แลงซายน์หรือเพลงแอกุกกาปรากฏในช่วงต้นของเรื่องถึง 3 

ครั้ง ครั้งแรกปรากฏในตอนที่ 1 เป็นฉากที่อีชองซาน ฮันกยองซู นัมอนโจ และยูนอีซักชวนกันไปกิน

ไก่ทอดร้านแม่ของชองซานหลังเลิกเรียน กยองซูผิวปากเพลงนี้ระหว่างเดินออกจากโรงเรียน ส่วนคร้ัง

 
5 แนวเรื่องนำ (leitmotif) หมายถึง คำ วลี สถานการณ์ แนวคิด แก่นเรื่อง หรือจินตภาพที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ ในงาน

วรรณกรรม (สำนักงานราชบัณฑิตยสภา, 2560, p. 286) 
6 เชื่อกันว่าคำร้องของเพลงแอกุกกาถูกแต่งขึ้นในปี ค.ศ. 1896 และได้ยืมทำนองเพลงออลด์แลงซายน์ของชาวสก็อต

มาใช้ จนกระทั่งปี 1936 จึงมีการแต่งทำนองใหม่โดยอันอิกแท (Ahn Eak-tai, 1906-1965)  

(https://sites.google.com/site/thanut0020/home/phelng-chati-keahli; 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ahn_Eak-tai) 
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ที่ 2 และ 3 ปรากฏในตอนที่ 3 เป็นฉากที่กยองซูซึ่งมีรอยแผลจากการทุ่มคอมพิวเตอร์เข้าใส่ซอมบ้ี

เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเพื่อนและมีเลือดกำเดาไหลเนื่องจากอุบัติเหตุถูกเพื่อนเหวี่ยงไม้มาโดน กลับถูก

ระแวงว่าเป็นรอยซอมบ้ีกัด จึงกักตัวเองอยู่ในห้องอัดเสียง เมื่อครบเวลาท่ีควรกักตัวเอง ชองซานได้มา

เคาะประตูเรียกพร้อมทั้งผิวปากเพลงแอกุกกาด้วยกันกับชองซาน อย่างไรก็ตาม ชองซานยังไม่ยอม

ออกจากห้องกักตัว ครูพัคซอนฮวา ซึ่งเป็นครูประจำชั้น จึงให้อีนายอนซึ่งรังเกียจกยองซูและกล่าวหา

ว่าเขาถูกซอมบี้กัดเข้าไปขอโทษและตามกยองซูออกมา ก่อนเข้าไปในห้องอัดเสียง นายอนเอา

ผ้าเช็ดหน้าเช็ดเลือดจากปลายไม้ที่ได้แทงซอมบี้ เมื่อเข้าไปในห้อง นายอนได้แกล้งใช้ผ้าเช็ดหน้าเปื้อน

เลือดซอมบี้ซับแผลที่แขนกยองซู ทำให้กยองซูติดเชื้อ เมื่อกยองซูกลายร่าง ชองซานจึงโหนตัวอยู่ตรง

หน้าต่างแล้วผิวปากเพลงแอกุกกาอีกครั้งเพื่อล่อซอมบี้กยองซู จนทำให้กยองซูตกลงไปชั้นล่าง การ

อ้างถึงเพลงแอกุกกาในเรื่องนี้จึงเป็นการระบุนัยยะของเรื่องที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับบริบททางสังคม

เกาหลีอย่างตรงไปตรงมา ดังนั้น การทำความเข้าใจนัยยะของละครซีรีส์เรื่องนี้จึงจำเป็นต้องเข้าใจ

บริบททางสังคมของประเทศเกาหลีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และแนวคิดเรื่อง ฮัน ก็เป็นแนวคิดหนึ่งท่ี

สามารถนำมาทำความเข้าใจความหมายของละครซีรีส์เร่ืองน้ีได้  

 จากการศึกษาพบว่า แนวคิดเรื่อง ฮัน ที่สะท้อนในละครซีรีส์เรื่อง มัธยมซอมบ้ี มีทั้งด้านบวก

และด้านลบ โดยแสดงออกมาในประเด็นแนวคิดเก่ียวกับความคับแค้นใจ ความหวัง และมิตรภาพ  

 

- ความคับแค้นใจ 
  

 ดังท่ีได้กล่าวมาแล้วว่า  ไวรัสโยนาสท่ีทำให้เกิดซอมบ้ีในเร่ืองน้ีเป็นฝีมือของมนุษย์  ซ่ึงมุ่งตอบ

โต้ความอยุติธรรมท่ีได้รับ จึงอาจกล่าวได้ว่า ซอมบ้ีในเรื่องน้ีเป็นสัญญะของการตอบโต้ความอยุติธรรม 

เป็นผลมาจากความคับแค้นใจที่ถูกข่มเหง ต้นเหตุแห่งความคับแค้นใจนี้มีที่มาจากปัญหาการระราน

รังแกกัน (bullying) ในสถานศึกษา ซึ่งเป็นปัญหาสังคมที่พบในหลายประเทศรวมทั้งเกาหลีใต้ จาก

การสำรวจของกระทรวงศึกษาธิการของประเทศเกาหลีใต้ พบว่า 1 ใน 10 ของนักเรียนที่เป็นเหยื่อ

นั้นถูกกลั่นแกล้งโดยเพื่อนร่วมห้อง ลักษณะการกลั่นแกล้งกันมีตั้งแต่ด่าทอ ไถเงิน ทำลายของใช้

ส่วนตัว จนถึงทำร้ายร่างกาย บางกรณีผู้กระทำก็เจตนาให้ถึงชีวิตเลยก็มี ทำให้เหยื่อมองโรงเรียนว่า

เป็นฝันร้าย และบางคนถึงขั้นยอมจบชีวิตตัวเอง (ดู เกษตรชัย และหีม, 2554; 김남이, 2018; พี่ไพร, 

2564; จักรกริช สังขมณี, 2565) ลักษณะของการรังแกกันที่พบในละครเรื่องนี้มีทั ้งการรังแกทาง

ร่างกาย ทางวาจา ทางสังคม และทางไซเบอร์เป็นต้นว่า อีจินซู ลูกชายของครูอีบยองซานถูก

ซ็อนมย็องฮวานกับยูนควีนัมทำร้ายร่างกายเป็นประจำจนจินซูต้องย้ายโรงเรียนหนี แต่ก็ยังโดนตามไป

ระรานทำร้าย ฮันกยองซูถูกอีนายอนพูดจาดูถูกหาว่าเป็นพวกปรสิตหรือชนชั้นต่ำ ชเวนัมราถูกทำให้

รู้สึกแปลกแยกและปลีกตัวไม่พูดคุยกับเพื่อนร่วมชั้นอันเป็นผลมาจากการที่เธอเรียนเก่งและฐานะทาง
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ครอบครัวดี มินอึนจีถูกมย็องฮวานกับควีนัมล่วงละเมิดทางเพศโดยบังคับให้คิมชอลซู เพื่อนชายที่มา

หลงรักอึนจีถ่ายภาพเปลือยของเธอแล้วขู่เอาไปลงในส่ือสังคมออนไลน์ 

 ท่ีอาคารของโรงเรียนมัธยมฮโยซันน้ี มีป้ายคำขวัญของโรงเรียนติดอยู่ภายนอกเช่นข้อความว่า 

“การศึกษาที่เหมาะสมเสริมสร้างคนให้เป็นคนดี” (มัธยมซอมบ้ี ตอนที่ 7) หรือ  “การศึกษาที่อบอุ่น

และช่วยเสริมพลังชีวิต” (มัธยมซอมบ้ี ตอนที่ 8) อย่างไรก็ตาม โรงเรียนซึ ่งควรจะเป็นสถานท่ี

ปลอดภัยกลับกลายเป็น “นรก” ในสายตานักเรียนบางคน ดังที่อึนจีพูดกับชอลซูซึ่งมาปลอบเธอไม่ให้

กระโดดตึกว่า “เราถูกแบ่งแยกอีกแล้วสินะ ที่นี่ก็ยังคงเป็นนรก ฉันอยากให้ทุกคนตายไปซะ” (มัธยม

ซอมบ้ี ตอนที่ 2) ครูซึ่งควรเป็นผู้มีอำนาจในการจัดการปัญหาพฤติกรรมการรังแกกันในสถานศึกษา

กลับเพิกเฉย เช่นคำพูดของครูที่ไม่ใส่ใจปัญหาของอึนจีว่า “เพราะเธอมันซื่อบื้อ ถึงได้ถูกรังแกไง” 

(มัธยมซอมบ้ี ตอนที่ 7) “พวกเขาก็มีเหตุผลที่ต้องรังแกเธอไม่ใช่หรือ” (มัธยมซอมบ้ี ตอนที่ 8) ทำให้

อึนจีเก็บความคับแค้นใจนี้ไว้เป็นความมุ่งทำลายล้าง ซึ่งเธอได้ “ระเบิด” มันออกมาหลังจากที่เธอถูก

ซอมบี้กัดแล้วเธอกลายเป็น “ซอมบี้พันธุ์ใหม่” เธอได้แก้แค้นหรือระบายความคับแค้นใจด้วยการกัด

ครูที่พูดซ้ำเติมปัญหาของเธอ ซึ่งอึนจีไปพบครูคนนี้ซ่อนตัวอยู่ในห้อง ยิ่งกว่านั้น เธอยังได้จุดไฟเผา

โรงเรียนตามที่เธอเคยปรารภกับชอลซู และเมื่ออึนจีได้มาอยู่ที่ศูนย์กักกัน เธอได้พบชอลซู เธอได้

กัดชอลซูจนเธอถูกจับตัวมาเพ่ือการวิจัยของเจ้าหน้าท่ีรัฐ  

 ความน่าสนใจเกี่ยวกับการนำเสนอประเด็นปัญหาการรังแกกันในโรงเรียนในละครซีรีส์เรื่องน้ี

อยู่ที่ไม่ได้นำเสนอเพียงแง่มุมเดียว ตัวละครฝ่ายปฏิปักษ์บางตัวซึ่งถูกมองว่าเป็นตัวร้ายของเรื่องอย่าง

ยุนควีนัมและอีนายอนก็มีมิติท่ีน่าเห็นใจแฝงอยู่ด้วย ยุนควีนัมเป็นหน่ึงในกลุ่มนักเรียนอันธพาลท่ีรังแก

จินซูกับอึนจี กระนั้นตัวควีนัมเองก็คับแค้นใจจากการถูกกดขี่หยามหมิ่นจากมย็องฮวานผู้เป็นหัวหน้า

แก๊งอันธพาลนี้ เมื่อควีนัมซึ่งไปหลบภัยซอมบี้อยู่ในห้องครูใหญ่ แล้วถูกครูใหญ่เอาเปรียบบังคับให้เขา

ไปเอารถยนต์มาให้ เขาจึงตอบโต้อำนาจของครูใหญ่ด้วยการขัดขืนคำส่ังและจับครูใหญ่มัดมือไพล่หลัง 

อีชองซานมาพบเข้าจึงบอกให้ควีนัมปล่อยครูใหญ่ ชองซานถ่ายคลิปเพื่อใช้เป็นหลักฐานฟ้องตำรวจ 

และยังพูดเหยียดหยามควีนัมว่า  

 

ชองซาน เลิกทำเรื ่องเลว ๆ ได้แล้ว คิดว่าทำเป็นแข็งแกร่งแล้วใคร ๆ จะ

ยอมรับเหรอ ... นายมันก็แค่ลิ่วล้อที่ตามตูดพวกหัวโจกไปตลอด

ชีวิต ไอ้ข้ีแพ้ช้ันต่ำ 

ควีนัมจึงใช้มีดปาดคอครูใหญ่ตายเพ่ือแสดงอำนาจท่ีเหนือกว่า 

ควีนัม แบบนี้แล้วฉันยังขี้แพ้อยู่ไหม ว่าไงล่ะ ใครไม่เชื่อฟังฉันต้องตายหมด 

ส่งมือถือมา 

(มัธยมซอมบ้ี ตอนท่ี 4) 
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 ควีนัมกล่าวหาชองซานว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้เขาต้องฆ่าครูใหญ่ เพราะมาดูหมิ่นศักดิ์ศรีของ

เขา การต่อสู้กันระหว่างควีนัมกับชองซานทำให้ควีนัมต้องตาบอดและถูกซอมบี้กัด เนื่องจากชองซาน

ได้ใช้โทรศัพท์มือถือปักเข้าที่ตาซ้ายของควีนัม แล้วผลักควีนัมไปให้ซอมบี้กัด ควีนัมกลายเป็น “ซอมบ้ี

พันธุ์ใหม่” แรงอาฆาตแค้นของควีนัมส่งผลให้เขาตามล่าหาตัวชองซาน ระหว่างการตามล่านี้ ควีนัมได้

เจอลูกพี่มย็องฮวาน ซึ่งยังแสดงท่าทีข่มเหง รวมทั้งบังคับให้เขาไปล่อซอมบี้ ควีนัมจึงหักข้อมือมย็องฮ

วานแล้วให้ฝูงซอมบ้ีมารุมกัด จากกรณีของตัวละครควีนัม เห็นได้ว่าความคับแค้นใจเกิดจากการถูกกด

ขี่ข่มเหงและดูหมิ่นศักดิ์ศรี ส่วนตัวละครอีนายอนก็ถูกแสดงให้เห็นว่าการที่เธอมักใช้คำพูดเหยียด

หยามคนอื่น และที่เลวร้ายที่สุดคือทำให้กยองซูต้องติดเชื้อกลายเป็นซอมบี้ด้วยการเอาผ้าเปื้อนเลือด

ติดเช้ือไปเช็ดแผลกยองซู มีสาเหตุมาจากเธอถูกละเลยจากเพ่ือน ๆ และยังโดนแรงกดดันจากทางบ้าน

ที่ตั้งความหวังกับการเรียนของเธอ หรือแม้กระทั่งตัวคิมชอลซูที่หนีเอาตัวรอดขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไป

เพียงคนเดียว โดยแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าไม่มีเพื่อนคนใดเหลือรอดชีวิต ก็ถูกนำเสนอว่าเป็นคนอ่อนแอ มัก

ถูกรังแกและถูกบังคับให้ถ่ายคลิปเปลือยอึนจี ตัวละครเหล่านี้จึงเป็นทั้ง “เหยื่อ” (victim) และ

ผู้กระทำ (perpetrator)  

 การนำเสนอภาพตัวละครปฏิปักษ์อย่างควีนัม นายอน และชอลซูทั ้งด้านบวกและลบน้ี

สะท้อนนัยยะว่าความรุนแรงไม่มีพรมแดนหรือเส้นแบ่งที่ชัดเจนตายตัว ไม่ได้แบ่งแยกภาพขาว-ดำ

ออกจากกัน พฤติกรรมรุนแรงของตัวละครเหล่านี ้สะท้อนสภาวะที่วิกเตอร์ เทอร์เนอร์ (Victor 

Turner, 1995) นักมานุษยวิทยาชาว สก็อต เรียกว่าเป็น “สภาวะกำกวม” (liminality) เป็นภาวะ

แห่งการเปลี่ยนผ่านสอดคล้องกับเนื้อหาของละครแนวการก้าวพ้นวัย (coming-of-age) รวมถึงภาวะ

แห่งความเป็นซอมบี้ซึ่งคาบเกี่ยวระหว่างความมีชีวิตกับความไร้ชีวิตของ “ศพเดินได้” และโดยเฉพาะ 

“ซอมบ้ีพันธ์ุใหม่” ท่ีไม่สามารถจำแนกได้ว่าคือคนหรือซอมบ้ีกันแน่ 

 นอกจากพฤติกรรมการรังแกกันแล้ว ความคับแค้นใจของตัวละครในเร่ืองยังมีท่ีมาจากการถูก

เพิกเฉยจากการบริหารจัดการของผู้ที ่มีอำนาจเหนือกว่า ไม่ว่าจะจากครู ผู้บริหารโรงเรียน หรือ

เจ้าหน้าที่รัฐ ในกรณีของครูอีบยองซาน อีจินซู และมินอึนจี จะเห็นได้ว่าตัวละครเหล่านี้ไม่ได้รับความ

เป็นธรรมเพราะครูและผู้บริหารโรงเรียนมองว่าการกลั่นแกล้งกันเป็นเรื่องธรรมดาของเด็ก ๆ ครูใหญ่

ไม่ต้องการให้ปัญหานี้อื้อฉาวไปเนื่องจากเกรงว่าจะมีผลต่อการประเมินโรงเรียน (มัธยมซอมบ้ี ตอนท่ี 

1 และ 4) ส่วนการเพิกเฉยจากภาครัฐถูกสะท้อนออกมาอย่างตรงไปตรงมาในบทสนทนาของตัวละคร 

ดังจะเห็นได้จากฉากที่คิมจีมินระบายความคับแค้นใจหลังจากที่เห็นผ่านโดรนว่าพ่อแม่ตนกลายเป็น

ซอมบี้เพราะจะมาช่วยเหลือตน ขณะที่ไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐจากหน่วยงานใดมาช่วยเหลือเลย เธอจึงใช้

กล้องถ่ายตนเองโดยพูดว่า 
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จีมิน แม่กับพ่อมาถึงหน้าโรงเรียนเพื่อช่วยหนู แต่ตำรวจหรือดับเพลิง ไม่

มีใครมาเลย ถ้าหลังจากนี้มีใครเห็นวิดีโอนี้ช่วยลงโทษผู้เกี่ยวข้อง

ด้วย ทุกคนทอดท้ิงเรา แม่คะ พ่อคะ หนูจะต้องรอดเพ่ือแก้แค้น หนู

จะแก้แค้นพวกซอมบ้ีด้วย หนูจะแก้แค้นทุกคน 

(มัธยมซอมบ้ี ตอนท่ี 6)  

 

 ท่ามกลางหายนะภัยซอมบี้ นักเรียนพยายามขอความช่วยเหลือผ่านช่องทางต่าง ๆ แต่ทางรัฐ

กลับตัดสัญญาณทั้งโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต และเมื่อศูนย์กักกันได้ส่งเจ้าหน้าที่มาหาข้อมูลจาก

โน้ตบุ๊กของอีบยองซานที่โรงเรียน ได้พบเด็กนักเรียนที่รอดชีวิตอยู่บนดาดฟ้า กำลังจะช่วยเหลือนำข้ึน

เฮลิคอปเตอร์ ทว่าในเวลาเดียวกันนั้นเอง ที่ศูนย์กักกัน ซอมบี้พันธุ์ใหม่อึนจีได้กัดชอลซู ผู้บัญชาการ

ได้รับรายงานว่าแม้จะติดเชื้อ แต่อาจจะไม่แสดงอาการ ทำให้แยกไม่ออกระหว่างคนปกติกับผู้ติดเช้ือ 

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ ผู้บัญชาการจึงจำต้องสั่งยกเลิกการช่วยเหลือเด็กนักเรียนบน

ดาดฟ้าเหล่านั้น ซึ่งทำให้นักเรียนเหล่านี้สูญสิ้นความหวัง “คงไม่มีใครมาช่วยเหลืออีกแล้ว” (มัธยม

ซอมบ้ี ตอนท่ี 6) และในคำพูดของชเวนัมราซ่ึงเป็นซอมบ้ีพันธ์ุใหม่ตอนท้ายเร่ืองว่า 

 

นัมรา พวกทหารก็เห็นพวกเราแต่ไม่ช่วย แถมยังทิ้งระเบิดใส่ พวกเขา

อยากให้เราตายหรือเปล่า ... ฉันว่าน่าจะเป็นเพราะฉันนะ เพราะ

เราอยู่กับพวกซอมบี้ พวกเธอคงเป็นเหมือนฉันที่ไม่ใช่ซอมบี้แต่ก็

ไม่ใช่มนุษย์ 

(มัธยมซอมบ้ี ตอนท่ี 12)  

 

เห็นได้ว่าปัญหาสังคมต่าง ๆ ถูกกดทับด้วยการเพิกเฉยซึ่งสะท้อนภาพปัญหาเยาวชนในสังคม

เกาหลี ตลอดจนยังชวนให้นึกถึงเหตุการณ์เรือเซวอลล่มเมื่อปี 2014 ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต 304 คน 

และผู้เสียชีวิตจำนวนมากเป็นเด็กนักเรียนท่ีกำลังเดินทางไปทัศนศึกษา7 ความล้มเหลวของการบริหาร

 
7 เหตุการณ์เรือเซวอลอับปางเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2557 จากคำสารภาพของกัปตันเรือ เขาได้ละทิ้งหน้าที่

ปล่อยให้ผู้ช่วยซึ่งมีประสบการณ์น้อยมาบังคับเรือฝ่าคลื่นลมแรงจนนำไปสู่โศกนาฏกรรมทางทะเล อีกทั้งเมื่อเรือเริ่ม

อับปาง กัปตันยังไม่ยอมตัดสินใจให้ผู้โดยสารอพยพจากเรืออย่างทันท่วงที ทั้งนี้ กัปตันและผู้ช่วยอยู่ในกลุ่มแรก ๆ ที่

อพยพหนีตายก่อนที่เรือจะจม ทิ้งผู้โดยสารหลายร้อยชีวิตไว้บนเรือ (KomChadLuek Online, 2562) นอกจากนี้ 

การอับปางของเรือลำนี้ยังมีสาเหตุจากตัวเรือที่ไม่ได้มาตรฐาน การบรรทุกน้ำหนักเกิน ความเห็นแก่ตัวของบริษัท

เดินเรือ รวมทั้งสังคมยังวิพากษ์วิจารณ์การบริหารจัดการของภาครัฐที่มีต่อเหตุการณ์นี้ด้วย (เกรียงไกร เรืองทรัพย์

เดช, 2565) 
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จัดการปัญหานี้ส่งผลกระทบต่อเยาวชนโดยตรง ดังที่มีผู้แสดงความเห็นเปรียบเทียบความสอดคล้อง

ของละครซีรีส์เร่ืองน้ีกับเหตุการณ์เรือเซวอลล่มว่า 

 

     การเลือกให้จุดเริ่มต้นของเรื่องที่ทุกคนในเมืองกลายเป็นซอมบี้เกิดขึ้นจากเรื่อง

ที่ดูเหมือนจะเล็ก ๆ ที่ผู้ที่อยู่ในอำนาจมองข้าม ซุกไว้ใต้พรมเพื่อรักษาหน้าและ

ตำแหน่งของตัวเอง คล้ายกับเหตุการณ์เรือเซวอลล่มตรงที่มันเริ่มต้นมาจากความ

เพิกเฉยเช่นกัน เร่ิมมาต้ังแต่การผ่านใบอนุญาตท้ังท่ีเรือได้ถูกนำมาดัดแปลงอย่างผิด

กฎหมาย เพื่อสามารถขนส่งสินค้าได้มากขึ้น และเรือก็ไม่ได้รับการตรวจสอบความ

ปลอดภัยอย่างเคร่งครัดอีกด้วย ความเพิกเฉยที่เป็นต้นเหตุของโศกนาฏกรรมเรือเซ

วอลก็เหมือนกับที่ตอนครูวิทยาศาสตร์พยายามเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับลูก

ของตนที่โดนทำร้าย แต่กลับโดนเมิน หลายคนมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่เรื่อง

ที่ถูกมองว่าเป็นปัญหาเล็กน้อยกลับส่งผลมหาศาล ... หรือการที่ยามชายฝั่งเลือก

ช่วยแต่นักเรียนที่กระโดดลงมาในน้ำจนมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากทั้งประชาชนและ

ผู้รอดชีวิตถึงการช่วยเหลือที่ล่าช้าและทำไม่เต็มที่ ทำให้มีหลายคนที่เชื่อคำสั่งแรก

ให้รอความช่วยเหลือจมไปพร้อมเรือ เช่น ผู้รอดชีวิตด้วยการกู้ภัยทางเฮลิคอปเตอร์ 

ที่ออกมาพูดว่าหากมีแค่สักคนหย่อนเชือกไปให้เด็กที่ติดอยู่ในเรือเกาะปีนออกมาคง

จะมีผู้รอดชีวิตมากกว่านี้ ก็ชวนในนึกถึงฉากที่มีเฮลิคอปเตอร์เข้ามาถึงโรงเรียน แต่

กลับท้ิงกลุ่มนักเรียนไว้เพราะกลัวการติดเช้ือ 

(วาดฝัน, 2565) 

 

 เด็กนักเรียนในละครต่างต้องดิ้นรนเอาชีวิตรอดด้วยตัวเองโดยปราศจากความช่วยเหลือจาก

โลกภายนอก เช่นเดียวกับนักเรียนบนเรือเซวอล ความคับแค้นใจของสังคมจากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง

ได้ถูกถ่ายทอดมาเป็นความคับแค้นใจของตัวละครนักเรียนมัธยมในซีรีส์เรื่องนี้ จึงกล่าวได้ว่า ความคับ

แค้นใจเป็นองค์ประกอบหลักในการนำเสนอแนวคิด ฮัน ของละครซีรีส์เรื่องนี้ เป็นต้นเหตุแห่งปม

ปัญหาของเรื่อง ความคับแค้นใจในเรื่องนี้สะท้อนความเป็นจริงในสังคมเกาหลีออกมาอย่างเด่นชัด 

เป็นการดึงเอาความรู้สึกของสังคมมาฉายภาพอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือย้ำเตือนไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นน้ี

ข้ึนอีก 
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- ความหวัง 
 

 จากการศึกษาละครซีรีส์เรื ่อง มัธยมซอมบ้ี พบว่า ความคับแค้นใจที ่เกิดขึ ้นในเรื ่องได้

แปรเปลี่ยนออกมาในรูปความหวังด้วย นั่นคือ เมื่อตัวละครเผชิญกับภาวะวิกฤติระหว่างความเป็น

ความตาย ละครได้ฉายภาพให้เห็นว่า ตัวละครเหล่าน้ีมีความมุ่งมั่นที่จะรอดหรือมุ่งมั่นที่จะไปให้ถึงส่ิง

ที ่ตนปรารถนา ซึ่งบางครั ้งอาจจะเป็นการชดเชยแก้ไขปมในจิตใจ ปัญหาที่เกิดขึ ้นในชีวิต หรือ

แม้กระทั่งการแก้แค้น กล่าวได้ว่า ความหวังในซีรีส์เรื่องนี้ถูกแสดงออกมาใน 2 ลักษณะ ได้แก่ ความ

มุ่งม่ันท่ีจะรอดชีวิตกับความมุ่งม่ันท่ีจะแก้ไขส่ิงท่ีติดค้างอยู่ในจิตใจ 

 ความมุ่งมั่นที่จะรอดชีวิตจากภัยคุกคามซอมบี้เห็นได้ชัดเจนจากการกระทำและคำพูดของตัว

ละครตลอดทั้งเรื่อง เป้าหมายของเรื่องก็คือการรอดชีวิตจากภัยซอมบี้ ดังนั้น ทุกเหตุการณ์จึงมุ่งไปสู่

เป้าหมายของเรื่องว่าทำอย่างไรตัวละครจึงจะมีชีวิตรอดได้ หากตัวละครใดไม่สามารถไปถึงเป้าหมาย

ได้ก็ต้องกลายเป็นซอมบี้  ขณะที่ตกอยู่ในภยันตราย ตัวละครต่างหาหนทางที่จะรอดชีวิตจากการ

คุกคามด้วยวิธีการหลบซ่อนตัว การหนี การต่อสู้ การคิดวางแผนหาทางหนีทีไล่ที่จะรอดพ้นภัย เช่น 

การค้นหาโทรศัพท์เพื่อใช้ติดต่อกับโลกภายนอก การส่งโดรนบินค้นหาเพื่อนและดูความเคลื่อนไหว

ภายนอก การหาอุปกรณ์มาสร้างเป็นเกราะป้องกันยามที่ต้องหนีออกจากที่หลบซ่อน ในทางกลับกัน 

ตัวละครก็ต้องเผชิญกับความสิ้นหวังหรืออุปสรรคต่าง ๆ นานาระหว่างทางด้วยเช่นกัน อย่างเช่น เม่ือ

หาโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ได้ แต่รัฐบาลก็ตัดสัญญาณโทรศัพท์และไวไฟ หรือเม่ือเด็กนักเรียน

ที่เหลือรอดกำลังจะขึ้นเฮลิคอปเตอร์ แต่ก็มีคำสั่งจากผู้บัญชาการให้ยกเลิกการช่วยเหลือเด็กนักเรียน

เหล่านี้ เพราะไม่แน่ใจว่าติดเชื้อหรือเปล่า รวมทั้งยังกำชับว่าถ้าขัดขืนให้ยิงทิ้งได้ ทำให้นักเรียนเหล่าน้ี

รู้สึกส้ินหวังว่า “คงไม่มีใครมาช่วยเหลืออีกแล้ว” (มัธยมซอมบ้ี ตอนท่ี 9)  

 จากบทสนทนาของตัวละคร ทำให้เห็นความพยายามสื่อสารสัญญะการใช้ตัวละครวัยรุ่นใน

เรื่องที่สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องความหวังอย่างตรงไปตรงมา ดังบทสนทนาของนักเรียนที่ซ่อนตัวอยู่

ในห้องเรียนว่า 

 

นัมรา บางประเทศเศร้ากว่า เวลาที่ผู้ใหญ่ตาย บางประเทศเศร้ากว่า เวลา

ท่ีเด็กตาย 

แดซู หมายความว่าอะไร 

จุนยอง การที่เด็กตายแปลว่าความหวังหายไป ส่วนการที่ผู้ใหญ่ตายแปลว่า

ความรู้หายไป ความหวังกับความรู้อยู่ที่เราจะคิดว่าอันไหนสำคัญ

กว่ากัน 
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นัมรา พวก ฮ. ที่บินอยู่คงไม่มาช่วยเรา เพราะเราไม่ใช่คนสำคัญ เป็นแค่

นักเรียน 

(มัธยมซอมบ้ี ตอนท่ี 5) 

 

 แม้บทสนทนานี้กำลังสื่อนัยยะถึงเหตุการณ์เรือเซวอลล่ม ถึงกระนั้นการเลือกใช้ตัวละคร

วัยรุ่นมาดำเนินเรื่องแสดงถึงความพยายามให้สังคมเห็นความสำคัญของผู้ที่เป็น “ความหวัง” ของ

สังคมด้วย เพราะวัยรุ่นเป็นวัยที่กำลังเปลี่ยนผ่านจากเด็กสู่ผู้ใหญ่ เป็นวัยที่ควรถูกหล่อหลอมให้เป็น

ความหวังของสังคม จึงไม่ควรเพิกเฉยปล่อยให้คนกลุ่มน้ีกลายเป็น “ซอมบ้ี” ไป 

 นอกจากความมุ่งมั่นที่จะรอดชีวิตจากภัยซอมบี้แล้ว ขณะเดียวกันไวรัสโยนาสที่ทำให้คน

กลายเป็นซอมบี้นี้เองต่างก็มีสัญชาตญาณเอาตัวรอดเช่นเดียวกับมนุษย์ ส่งผลให้ไวรัสเกิดวิวัฒนาการ 

จนในที่สุดก็ได้ทำให้เกิดซอมบี้พันธุ์ใหม่ ซึ่งไวรัสสามารถซ่อนตัวหรือเปิดเผยตัวอยู่ในร่างกายดังกรณี

ของอึนจีได้ (มัธยมซอมบ้ี ตอนที่ 1, 2, 5 และ 10) หรือที่อีบยองซานพูดถึงการทดลองไวรัสนี้ว่า 

“วันที่ 26 หลังติดเช้ือ เซลล์ท่ีแข็งแกร่งกำลังจู่โจมเซลล์ท่ีอ่อนแอ แต่ละเซลล์ต่างดิ้นรนเพื่อเอาตัวรอด

และกัดกินกันเอง ความมุ่งมั่นที่จะมีชีวิตอยู่ของไวรัสนี้จะกัดกินเซลล์ทุกเซลล์ภายในพริบตา ... พอ

มนุษย์ท่ีติดเช้ือหวาดกลัวสุดขีดก็จะโจมตีฝ่ายตรงข้ามเพียงเพ่ือความอยู่รอด” (มัธยมซอมบ้ี ตอนท่ี 3) 

 ส่วนความหวังอันเป็นความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขสิ่งที่ติดค้างอยู่ในจิตใจเห็นได้ตั้งแต่การสร้างปม

ปัญหาของเรื่อง นั่นคือ การที่อีบยองซานพยายามสร้างไวรัสโยนาสขึ้นมาด้วยความหวังว่าลูกชายจะ

ไม่ตาย และสามารถเปลี่ยนแปลงให้ลูกชายเลิกคิดฆ่าตัวตาย หันมาตอบโต้กับคนที่รังแกตน (มัธยม

ซอมบ้ี ตอนที่ 4) หรือในฉากที่อึนจีถูกซอมบี้รุมกัด สายตาของเธอมุ่งมั่นจะไปห้องพักครูเพื่อตามหา

โทรศัพท์มือถือท่ีมีคลิปเปลือยของเธออยู่ จนอึนจีสามารถผละลุกจากซอมบ้ีได้ (มัธยมซอมบ้ี ตอนท่ี 4) 

รวมถึงตัวควีนัมในฉากที่เขาถูกซอมบี้กัดเช่นเดียวกัน ควีนัมต่อสู ้กับชองซานจนถูกชองซานเอา

โทรศัพท์ปักเข้าที่ตา แล้วยังถูกผลักไปให้ซอมบี้กัด ควีนัมได้จ้องชองซานพร้อมแสดงความอาฆาตไว้ว่า 

“แกตายแน่ ฉันฆ่าแกแน่ ฉันจะฆ่าแก” (มัธยมซอมบ้ี ตอนท่ี 5)  

 

- มิตรภาพ 

 

 จากการศึกษาละครซีรีส์เรื ่อง มัธยมซอมบ้ี พบว่า มิตรภาพเป็นสิ ่งที ่ช่วยให้ปัญหาหรือ

อุปสรรคต่าง ๆ ในเรื่องคลี่คลาย ตัวละครนักเรียนวัยรุ่นที่เหลือตอนท้ายเรื่องก็รอดชีวิตมาได้เพราะ

มิตรภาพ ซ่ึงมิตรภาพท่ีพบในท่ีน้ีสามารถแบ่งออกเป็น ความเป็นเพ่ือน และความเสียสละ 

 ชเวนัมราเป็นตัวละครที่สะท้อนประเด็นเรื่องความเป็นเพื่อนนี้ให้เด่นชัด ตอนต้นเรื่อง นัมรา

เป็นคนที่ไม่มีเพื่อนคบ เนื่องจากเธอเรียนเก่ง มีฐานะทางบ้านดี และผู้ปกครองมักเข้ามาวุ่นวายในชีวิต 
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เธอคิดว่าที่เธอได้เป็นหัวหน้าชั้นก็เพราะผู้ปกครองบริจาคเงินให้โรงเรียน การเป็นหัวหน้าชั้นที่เพ่ือน ๆ 

ไม่ได้ให้ความสำคัญใด ๆ ทำให้เธออยู่กับตัวเอง มีโลกส่วนตัวสูง สวมหูฟังอยู่ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม 

เมื่อเธอต้องมาหลบภัยซอมบี้อยู่กับเพื่อน ๆ ทำให้เธอและเพื่อนต่างเปิดใจ ทำความเข้าใจกันมากข้ึน 

ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เมื่อนัมราติดเชื้อกลายเป็นซอมบี้พันธุ์ใหม่ เธอต้องฝืนอดทนหิว ไม่เข้าไปกัด

เพื่อน แต่กัดแขนตัวเองแทน และยังเป็นตัวช่วยให้เพื่อนได้รอดพ้นภัย เนื่องจากมีประสาทหูที่ไวกว่า

มนุษย์ธรรมดา ความประทับใจที่ได้ทำความเข้าใจกันระหว่างเพื่อนทำให้ซอมบี้พันธุ์ใหม่นัมราก่อกอง

ไฟบนดาดฟ้าโรงเรียนรอเพื่อนที่รอดชีวิตอยู่ในศูนย์กักกัน นอกจากนี้ ยังมีตัวละครอื่นที่เป็นเพื่อนที่ดี

ต่อกัน คอยช่วยเหลือกันอีกหลายตัว เช่น ตอนท่ีกลุ่มนักเรียนจะหาทางหนีข้ึนไปบนดาดฟ้า อนโจบอก

จีมินให้จับมือกับเธอ อย่าปล่อยมือกัน (มัธยมซอมบ้ี ตอนท่ี 6)  

 มิตรภาพที่ยิ่งใหญ่ในเรื่องนี้ก็คือ ความเสียสละ แม้ว่าละครจะฉายให้เห็นความเห็นแก่ตัว

ความเอาตัวรอดของตัวละครหลายตัว เช่น ครูใหญ่ มย็องฮวาน และควีนัม แต่ก็ยังมีตัวละครอีกหลาย

ตัวที่ยอมเสียสละแม้กระทั่งชีวิตของตนได้ เช่น อีชองซาน โอจุนยอง จังอูจิน ยูจุนซอง ครูพัคซ็อนฮวา 

และนัมโซจู ซึ่งเป็นพ่อของอนโจและเป็นหัวหน้าทีมกู้ภัยของสถานีดับเพลิงฮโยซัน ชองซานกับจุนยอง

เมื่อพลาดท่าถูกซอมบี้กัด ก็ยอมสละชีวิตตนเป็นเหยื่อล่อเพื่อให้เพื่อน ๆ ได้รอดชีวิต อูจินเอาชีวิตเข้า

แลกเพื่อปกป้องพี่สาวจากการจู่โจมของฝูงซอมบี้ จุนซองบาดเจ็บ จึงยอมสละชีวิตตนเองด้วยการท้ิง

ตัวจากรถเข็นเพื่อให้เพื่อน ๆ หนี โซจูใช้ตัวเองเป็นเหยื่อล่อซอมบี้เพื่อให้ลูกสาวและกลุ่มนักเรียนหนี

ไปได้ หรือครูพัคซ็อนฮวาออกไปตามอีนายอน และบอกให้เด็กนักเรียนต้องรอด รวมทั้งอย่าทำให้ใคร

ต้องตาย 

 ในแง่ของมิตรภาพนี้ ความเป็นเพื่อนและความเสียสละจึงเป็นสิ่งสำคัญในการเรียนรู้ชีวิตของ

ตัวละครวัยรุ่นเหล่านี้ เป็นองค์ประกอบที่จะทำให้ชีวิตมีความหมาย สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างน่า

ภาคภูมิ ความสูญเสียที่เกิดจากมิตรภาพถูกสะท้อนให้เห็นได้จากความรู้สึกของคนที่รอดชีวิตอย่าง

นัมอนโจและจางฮารีซ่ึงยอมรับว่าตนเองรู้สึกโศกเศร้าและเจ็บปวด (มัธยมซอมบ้ี ตอนท่ี 12)  

 

สรุป 

 

 ละครซีรีส์ K-zombie เรื่อง มัธยมซอมบ้ี ท้าทายกฎเกณฑ์หรือประเพณีของภาพยนตร์ซอมบ้ี

ตะวันตกที่นำเสนอในแง่ความเป็นภัยคุกคามต่อมวลมนุษยชาติเพียงด้านเดียว แต่ละครซีรีส์เกาหลี

เรื่องนี้ได้นำเสนอความเป็นมนุษย์ผ่านตัวละคร “ซอมบี้พันธุ์ใหม่” ซึ่งกลายพันธุ์จากซอมบี้แบบดั้งเดิม

ด้วยวิวัฒนาการของไวรัสและภูมิต้านทานของร่างกายผู้ติดเชื้อ ซอมบี้กลายพันธุ์หรือซอมบี้พันธุ์ใหม่น้ี

มีลักษณะใกล้เคียงกับมนุษย์ กล่าวคือ มีความรู้สึกนึกคิดเหมือนมนุษย์ แต่ก็มีคุณสมบัติอื่นเหมือนกับ

ซอมบี้ในเรื่องนี้เช่น กระหายเลือด จะตายได้ต้องถูกทำลายสมอง ประสาทสัมผัสหูที่ไวกว่ามนุษย์
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ธรรมดา เป็นต้น ซึ่งยากที่จะระบุได้ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตหรือตายแล้ว ดังจะเห็นได้จากคำสอนของครูอีบ

ยองซานที่ผิดไปจากความรู้ความเข้าใจทั่วไปในตำราว่า “ไวรัสเป็นสิ่งมีชีวิตที่พึ่งพาตัวเองได้” (มัธยม

ซอมบ้ี ตอนที่ 1) หรือผลตรวจร่างกายของอึนจีที่ไม่สามารถระบุได้ว่าติดเช้ือหรือไม่ (มัธยมซอมบ้ี 

ตอนที่ 9) ซอมบี้พันธุ์ใหม่ในเรื่องนี้เป็นสัญญะของวัยรุ่นที่ต้องการการยอมรับ มิตรภาพ ความเข้าอก

เข้าใจ และความปลอดภัยในชีวิต ดังจะเห็นได้จากตัวละครซอมบี้พันธุ์ใหม่ทั้งสามตัว ได้แก่ นัมรา อึน

จี และควีนัม การนำเสนอภาพของซอมบ้ีในมิติความเป็นมนุษย์จึงเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของสื่อบันเทิง

ที่ไม่จำเป็นต้องยึดติดกับความเป็นภัยคุกคามโลกเพียงอย่างเดียว การเสนอภาพซอมบี้พันธุ์ใหม่ให้มี

ความใกล้เคียงกับมนุษย์มากขึ้น จึงนับเป็นพัฒนาการที่น่าจับตามองต่อไปว่าผู้สร้างสื่อบันเทิงต่าง ๆ 

จะนำเสนอภาพและความหมายของซอมบี้ในอนาคตต่อไปอย่างไร ยิ่งกว่านั้น เนื้อหาของละครซีรีส์

เรื่องนี้ชวนให้นึกถึงความคับแค้นใจของสังคมเกาหลีที่มีต่อโศกนาฏกรรมเรือเซวอลล่ม การนำเสนอ

เรื่องบนพื้นฐานของแนวคิด ฮัน นับเป็นตัวอย่างอันดีในการแปรประสบการณ์ทางสังคมสู่เนื้อหาในส่ือ

บันเทิง ในระดับสูงสุด สามารถสร้างสำนึกทางสังคมจากประสบการณ์ร่วมน้ีได้ 

 

 

เอกสารอ้างอิง 
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The Factors Affecting on the trade of Jin Merchant 
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Abstract 
 

 In the past the history of the trade of China became flourishing. The trade deals 
were made in both domestic and overseas markets, particularly in the period of Ming 
and Qing dynasties, during which the group of Jin merchant in Shanxi Province became 
remarkable and had considerable influence on the trade of China. The successful trading 
operations were caused by not only the social factors but also the systems stipulated by 
the rulers as well as the concepts adhering to the traditional rules of trading operations 
involved in the way of life. The purpose of this article is to indicate what factors 
encouraged the Jin merchant to become successful in trading during the period of Ming 
and Qing dynasties.  
 
Keywords: Jin merchant, Kai Zhong system, Confucian Entrepreneur, Piaohao Banks, 
Shanxi Province 
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บทคัดย3อ 

ตั ้งแตuอดีตประวัติศาสตร�การคlาของจีนมีความรุ uงเรือง มีการติดตuอการคlาทั ้งในและ

ตuางประเทศโดยเฉพาะชuวงสมัยราชวงศ�หมิงและราชวงศ�ชิง กลุuมพuอคlาจิ้นซังในมณฑลซานซีซึ่งมีความ

โดดเดuนและสuงอิทธิพลตuอการคlาของจีนอยuางมาก การดำเนินการคlาที่ประสบความสำเร็จนอกจาก

ป�จจัยทางสังคมแลlว ระบบที่ผูlปกครองกำหนด และแนวคิดตามจารีตในการดำเนินการคlาที่อยูuในวิถี

ชีวิตก็เป�นป�จจัยที่สuงเสริมดlวยเชuนกันบทความนี้มีวัตถุประสงค�เพื่อศึกษาป�จจัยที่ชuวยสuงเสริมใหlพuอคlา

จ้ินซังประสบความสำเร็จทางการคlา ในสมัยราชวงศ�หมิงและราชวงศ�ชิง  

 

คำสำคัญ: พuอคlาจ้ินซัง, ระบบไคจง, หรูซัง, ธุรกิจต๋ัวเงิน, ซานซี 
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บทนำ 

มณฑลซานซี อยูuในบริเวณภาคเหนือของประเทศจีน ดlานเหนือติดกับมองโกลเลียใน ดlานใตl

จดมณฑล  เหอหนาน ตะวันตกติดกับมณฑลสuานซี!"#$ตะวันออกติดกับเหอเป¹ย!%&$

ใกลlเมืองหลวงป�กกิ่ง  มณฑลซานซีไดlรับความสำคัญอยuางตuอเนื่องในหลายราชวงศ� นับตั้งแตuสมัย

ราชวงศ�ฮั ่น !'($ เป¹ยเวuย!&)$ราชวงศ�ถัง!*($ ราชวงศ�ซuง!+($ สมัย

อาณาจักรเหลียว!,$และ จิน!-$ ราชวงศ�หยวน!.($ ราชวงศ�หมิง!/($ และ

ราชวงศ�ช ิง!0($ ดังปรากฏหลักฐานเป�นสถานที ่สำคัญทางโบราณคดี ประวัติศาสตร� 

สถาป�ตยกรรม ประติมากรรมล้ำคuาทางพระพุทธศาสนา เตºา และขงจื๊อ  ที่มีการผสมผสานที่ลงตัว

สามารถสรlางช่ือเสียงใหlแกuซานซีมาจนถึงป�จจุบันน้ี 1  

ในสมัยราชวงศ�หมิงตอนตlนซานซีมีประชากรราว 4 ลlานคน ที่นับวuามีประชากรมากที่สุดใน

ประเทศ เทียบเทuากับมณฑลเหอหนานในสมัยราชวงศ�หมิง หากแตuการใชlชีวิตของชาวซานซีคuอนขlาง

ลำบากเนื่องจากการหาเลี้ยงชีพดlวยการเกษตรทำไดlยากจึงจำเป�นตlองเดินทางออกไปประกอบธุรกิจ

การคlาในพื้นที่อื่น สuวนใหญuจะเดินทางไปประกอบอาชีพกรรมกรตามเมืองตuาง ๆ สuวนอาชีพหลัก คือ 

การรับจlางขนสuงสินคlาโดยใชlลuอเป�นพาหนะ เชuน ผlาแพร ผlาไหม สินคlาเกษตร เป�นตlน โดยเสlนทาง

หลักนั้นจะเป�นการขนสuงสินคlาจากทางภาคกลางและภาคใตlของประเทศไปยังภาคเหนือ และขนสuง

สินคlาตามแนวชายแดนประเทศใกลlเคียงเป�นตlน 2    ในสuวนของถuานหินที่สามารถขุดพบในมณฑล

ซานซีนั้นสามารถสuงออกไปยังตuางประเทศหรือนำไปแปรรูปเป�นสินคlาจากเหล็กเพื่อสรlางรายไดlหลัก

ใหlแกuชาวซานซีไดl 

ชื่อของมณฑลซานซีที่เรารูlจักกันในป�จจุบันนี้ เดิมทีไดlถูกเปลี่ยนแปลงมาตามยุคสมัยตuาง ๆ 

ดังนี้ เริ่มจากการกำหนดชื่อตามตำแหนuงที่ตั ้ง กลuาวคือมณฑลซานซีมีที่ตั ้งอยูuบริเวณดlานทางทิศ

ตะวันตกของภูเขาไทuหาง!123$จึงไดlรับขนานนามวuา “ซานซี”!3#$หรือมณฑลดlาน

ตะวันตกของภูเขา และอีกชื่อหนึ่งเรียกวuา “จิ้น”!4$มาจากในอดีตยlอนไปยังสมัยพระเจlาเหยาต้ี

!56$เมื่อกวuา 4,200 ปªกuอน เรียกดินแดนทางตอนใตlของมณฑลซานซี (ในเขตเมืองหลินเฝ¤น7

8ป�จจุบัน) วuา “ผิงหยาง”!9:$           สมัยราชวงศ�เซี่ยซึ่งเป�นราชวงศ�แรกในประวัติศาสตร�

จีน (2,200 ปªกuอนคริสตกาล) ไดlต้ังราชธานีข้ึนท่ีอานอ้ี   ( ;<อยูuในอำเภอเซ่ียเส้ียน=> เมืองอว๋ิน

เฉิง ?@ ทางตอนใตlของมณฑลซานซีในป�จจุบัน ) เชuนกันจนถึงสมัยชุนชิว !ABCD$(453 ปª

กuอนคริสตกาล) ซานซีไดlกลายเป�นที่ตั้งของ “รัฐจิ้น”!4$หรือ “ซานจ้ิน” !E4$ท่ีคuอนขlางมี

อำนาจมากในยุคดังกลuาว กuอนที่จะแยกตัวออกมาเป�น 3 รัฐในเวลาตuอมาไดlแกu รัฐจlาว!F$รัฐเวuย

 
1 ปริวัฒน* จันทร. (2551). ท"องแดนมังกร มณฑลซานซี.กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ*สารคดี. หนAา 12. 
!!"#$%!&'($)*$!+,-."#$%!!/0'1'($%!+23.456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMDNO
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!"# และรัฐหาน!$#ดlวยเหตุนี้ทำใหlซานซีมีชื่อยuอวuา “จิ้น” จึงทำใหlพuอคlาที่อาศัยในมณฑล

ซานซีถูกเรียกวuา “พuอคlาจ้ิน” !%&#หรือเรียกวuา “จ้ินซัง”  

พuอคlาในมณฑลซานซีหรือพuอคlาจิ้นซัง มีประวัติศาสตร�ที่ยาวนานและเป�นที่ยอมรับของพuอคlา

ที่อยูuมณฑลอื่นๆของจีน ทั้งยังเป�นกำลังสำคัญที่ชuวยในการบุกเบิกและวางรากฐานทางการคlาใน

ภาคเหนือและประเทศจีนใหlมีพัฒนาการและศักยภาพในการแขuงขันกับพuอคlาตuางชาติไดlใน

หลากหลายมิติ เชuน บุกเบิกการคlาระหวuางประเทศ ริเริ่มรูปแบบการคlาแบบรวมกลุuม ธุรกิจผูกขาดใบ

ชาและเกลือ และธุรกิจตั๋วเงิน เป�นตlน ในชuวงราชวงศ�หมิงและราชวงศ�ชิงเป�นชuวงที่พuอคlาจิ้นซังพัฒนา

ตนเองจนประสบความสำเร็จทางการคlา เป�นชuวงเวลาที่ประเทศจีนเริ่มมีการติดตuอคlาขายทางทะเล 

การคlากับชาวยุโรป ธุรกิจรlานรับแลกเงิน และรายไดlหลักของราชวงศ�ชิงคือการเก็บภาษีขlาวเปลือก 

เกลือ ใบชา และที่ดินเป�นหลัก3 ดังนั้นผูlวิจัยจึงเชื่อวuาพuอคlาจิ้นซังเป�นสuวนหนึ่งที่ทำใหlการคlาของจีน

ในชuวงศตวรรษท่ี 18 พัฒนาอยuางกlาวกระโดดและประสบความสำเร็จ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 แผนท่ี เสlนทางการคlาของพuอคlาจ้ินซัง 

ท่ีมา ! หนังสือ'%&()*+,-!.

 

 

 

 
3 สุปราณี กลกะสิงห*.(2539).ราชวงศ7ชิง : สมัยแห"งความรุ"งเรือง ค.ศ.1644 – 1796.วิทยานิพนธ*ศิลปศาสตร*มหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร*เอเชีย.กรุงเทพฯ : 

มหาวิยาลัย        

  ศรีนครินทรวิโรฒ.หนAา 89. 
"!Q'!R'ST0$%UVWD47XXY9:;<Z[=\]CDEFGHI^_LM`DNOYPD!
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1. รูปแบบการทำการคEาและความเจริญรุ3งเรืองของมณฑลซานซี 

 หากสังเกตจากรูปภาพแผนที่เสlนทางการคlาของพuอคlาจิ้นซังดlานบนแลlว สามารถกลuาวไดlวuา

ตำแหนuงที่ตั้งของมณฑลซานซีสามารถเป�นศูนย�กลางการขนสuงและกระจายสินคlาระหวuางภาคเหนือ

และภาคใตlของประเทศไดlอยuางดี  โดยเฉพาะในบริเวณเมืองผิงเหยา เมืองฉีเสี้ยน และเมืองไทuหยวน 

เป�นตlน 5 ชuวงราชวงศ� หมิงและราชวงศ�ชิงถือวuาเป�นชuวงเวลาที่การคlาในบริเวณมณฑลซานซีพัฒนา

และรุuงเรืองมาก เหตุผลมาจากความกlาวหนlาทางการเกษตรในชuวงเวลาดังกลuาว ทำใหlเกิดผลิตและ

ขนสuงสินคlาที่มีปริมาณมากขึ้นรวมถึงการขยายพื้นที่ในการขนสuงสินคlาไปที่ไกลกวuาเดิม สuงผลใหlมี

รlานคlาและกิจการที่เกี่ยวขlองกับการคlาเกิดขึ้นในพื้นที่มณฑลซานซีเป�นจำนวนมากขึ้น เชuน เกิดการ

รวมกลุuมของพuอคlาในมณฑล ธุรกิจตั ๋วเงิน การคlาระหวuางประเทศ และธุรกิจคlาชา ตามลำดับ 

ยกตัวอยuางที่เมืองฉีเสี้ยน ชuวงราชวงศ�ชิง ถือวuาเป�นเมืองหลักที่ทำการขนสuงและแลกเปลี่ยนสินคlา

หลากหลายชนิด อาทิเชuน ยาสูบ สุรา น้ำมัน แป¬ง สินคlาจากทางใตl ยาสมุนไพร และใบชา เป�นตlน6  

จากขlอมูลผูlวิจัยพบวuาธุรกิจใบชาในเมืองฉีเสี้ยนสามารถสะทlอนความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ

ภายในมณฑลซานซี โดยเริ่มตlนจากมีการรวมกลุuมของพuอคlาในเมืองเพื่อการขนสuงใบชาจากภาคใตlไป

ยังภาคเหนือ รวมถึงสuงออกไปยังบริเวณแถบชายแดนทางตอนเหนือ สuวนใหญuจะขนสuงไปยังมองโกล

เลียเป�นหลัก ตuอมาเมื่อการคlาระหวuางประเทศไดlขยายพื้นที่กวlางมากขึ้น ทำใหlมีปริมาณความ

ตlองการที่จะซื้อและขายใบชาเพิ่มขึ้น สuงผลใหlเกิดรlานธุรกิจตั๋วเงินที่เขlามาทำหนlาที่คลlายกับธนาคาร

ในป�จจุบัน กลuาวคือเพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อขาย เนื่องจากเมื่อมีการทำการคlาระหวuาง

ประเทศทำใหlพuอคlาจำเป�นตlองแลกเปลี่ยนสกุลเงินที่มีความหลากหลายมากขึ้น การใชlตั๋วเงินจึงมา

แทนที่เงินสกุลตuาง ๆ ทำใหlการคlาขายคลuองตัวมากขึ้น และเพื่อลดปริมาณขนสuงเงินระหวuางเมืองและ

ระหวuางประเทศ เนื่องจากในอดีตยังไมuมีธนบัตรใชl สuวนเงินที่ใชlจuายสuวนมากทำมาจากโลหะที่มี

น้ำหนักคuอนขlางมาก จึงยากตuอการขนยlาย รlานตั๋วเงินที่เป�นสาขาหลักในเมือง      ฉีเสี้ยนมีทั้งสิ้น 13 

รlาน7 สuวนสาขายuอยที่เป�นรlานต๋ัวเงินที่ใหlบริการสำหรับธุรกิจคlาชาโดยตรงมีจำนวนไมuนlอยเชuนกัน 

ดังเชuนรูปภาพในตารางดlานลuางจะแสดงใหlเห็นวuาเพียงธุรกิจรlานตั๋วเงินที่ใหlบริการสำหรับพuอคlาท่ี

ขนสuงและจำหนuายใบชาเป�นหลักมีกวuา 10 รlานแลlว นอกจากนี้เมืองฉีเสี้ยนยังเป�นจุดที่ทำการขนสuง

และแลกเปลี่ยนสินคlาอีกหลากหลายชนิด ดังนั้นภายในเมืองนี้จะตlองมีรlานคlาและรlานตั๋วเงินอีก

จำนวนไมuนlอยที่เป¤ดใหlบริการ จึงถือวuาฉีเสี้ยนเป�นอีกเมืองหนึ่งของมณฑลซานซีที่การคlาเป�นไปอยuาง

คึกคัก  
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ตาราง ธุรกิจรlานต๋ัวเงินสำหรับพuอคlาชาในเมืองฉีเส้ียนสมัยราชวงศ�ชิง 

ท่ีมา"บทความ “การขนสuงชาและเสlนทางการขนสuงในเมืองฉีเส้ียน” 

/01234567589:;<= 
!#

 

เมื่อเศรษฐกิจในเมืองฉีเสี้ยนเจริญรุuงเรืองอยuางตuอเนื่อง ในเวลาตuอมาจึงเกิดการรวมตัวของ

ธุรกิจคlาชาและธุรกิจตั๋วเงินภายในเมืองขึ้น ทำใหlพuอคlาชามีอำนาจการตuอรองทางธุรกิจทั้งภายในและ

ภายนอกประเทศมากข้ึนตามลำดับ จนในท่ีสุดเมืองฉีเส้ียนจึงไดlเป�นศูนย�กลางในการขนสuงใบชาท่ีใหญu

ที่สุดในทางตอนเหนือประเทศและเป�นศูนย�กลางทางดlานการเงินในบริเวณภาคเหนือในเวลาเดียวกัน 

สuงผลใหlเมืองตuาง ๆ ในบริเวณใกลlเคียงไดlรับการพัฒนาไดlดlวย 

 ป�จจัยที่ทำใหlเมืองฉีเสี้ยนพัฒนาจนกลายเป�นศูนย�กลางการซื้อขายใบชาในสมัยราชวงศ�ชิง

อาจสรุปไดlดังนี้ ป�จจัยแรกคือเกิดการรวมกลุuมของพuอคlาชาและธุรกิจกิจตั๋วเงินในเมืองฉีเสี้ยนสuงผลใหl

มีเงินทุนเขlามาพัฒนาธุรกิจใหlเจริญเติบโตไดlไว ป�จจัยตuอมาคือ จากการรวมกลุuมของพuอคlาชาทำใหl

เกิดการแลกเปล่ียนความรูlในการทำธุรกิจ จนทำใหlเกิดทักษะตuางในการทำการคlา อาทิเชuน การเจรจา

ธุรกิจ การขนสuง ตลอดจนความรuวมมือในการทำธุรกิจการคlา เป�นตlน และป�จจัยสุดทlายคือการ

รuวมมือกันระหวuางธุรกิจคlาใบชาและธุรกิจตั๋วเงินที่ชuวยสuงเสริมและพัฒนาเมืองฉีเสี้ยนตลอดจนมณฑล

ซานซี  
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2. พัฒนาการของพ3อคEาจ้ินซังในสมัยราชวงศYหมิงและราชวงศYชิง 

 จากการสืบคlนขlอมูลเกี่ยวกับการคlาขายของประเทศจีนในอดีตพบวuาผูlที ่ประกอบอาชีพ

แลกเปลี่ยนสินคlาในมณฑลซานซีเกิดขึ้นมาหลายรlอยปªแลlว แตuในสมัยราชวงศ�หมิงและชิงนั้นเป�นชuวง

ที่ผูlคนทำการแลกเปลี่ยนสินคlามากที่สุดยุคสมัยหนึ่ง จนอาชีพพuอคlาในมณฑลซานซีไดlรับความสนใจ

และมีการพัฒนาทางการคlาที่โดดเดuนเป�นพิเศษ ทั้งยังมีป�จจัยหลายอยuางที่ชuวยสuงเสริมและมีอิทธิพล

ตuอการพัฒนาการคlา   

ซ่ึงสามารถอธิบายไดlดังน้ี 

2.1 พuอคlาจ้ินซังในสมัยราชวงศ�หมิง!>?# .

มีคำกลuาวเกี่ยวกับพuอคlาซานซีวuา “ ที่ใดมีนกกระจอกที่นั้นยuอมมีพuอคlาซานซี ” !@AB

CDEFGHB01&I#" คำกลuาวขlางตlนเป�นการนำเอาปริมาณของนกกระจอกในประเทศ

มาเปรียบกับจำนวนของพuอคlาซานซี ซึ่งพวกเขาตuางก็กระจายตัวไปอยูuในทุกที่ของประเทศจีนเพ่ือ

ประกอบอาชีพพuอคlา หากดูจากการที่ชาวจีนเปรียบเทียบพuอคlาซานซีกับนกกระจอกแลlวนั้น สามารถ

ทำใหlเรารับรูlไดlวuาพuอคlาจ้ินซังในเวลาน้ันถือวuาเป�นกลุuมพuอคlาท่ีไดlรับความสนใจและคuอนขlางมีอิทธิพล

ตuอชาวจีนมากพอสมควร .

ความรุuงเรืองของพuอคlาจิ้นซัง เริ่มจากการที่พวกเขาไดlรับใบอนุญาตในการขนสuงและคlาขาย

เกลือในบริเวณทางตอนเหนือของประเทศ แตuเดิมดlวยมณฑลซานซีมีสภาพภูมิประเทศเป�นที่ราบสูง 

ฝนตกนlอย ปริมาณน้ำฝนตuอปªจึงนlอยตามลำดับ สuงผลใหlผลผลิตสินคlาการเกษตรมีปริมาณนlอย 

สินคlาการเกษตรจึงไมuไดlเป�นสินคlาหลักของซานซี ดังนั้นจึงเนlนผลิตสินคlาหัตถกรรมและการขนสuง

สินคlาระหวuางเมืองและเหมืองแรu เป�นรายไดlหลัก เมื่อเกิดระบบไคจง!JKL#ขึ้น จึงทำใหlพวก

เขาสามารถพัฒนารูปแบบการคlาและสามารถมีรายไดlเพิ่มขึ้น ระบบไคจงนี้เริ่มนำมาปรับใชlในรูปแบบ

การเมืองการและการปกครองเมื่อสมัยราชวงศ�หมิง โดยหลักการของระบบนี้ คือการขยายศูนย�กลาง

ทางการขนสuงสินคlาของราชสำนักไปยังพื้นที่ทั่วประเทศจีน โดยเนlนไปยังพื้นที่ตามแนวชายแดนหรือ

ถิ่นทุรกันดารเป�นหลัก เนื่องจากทางราชสำนักเองไมuสามารถกระจายสินคlาไปยังพื้นที่หuางไกลไดlอยuาง

ครอบคลุม จึงอาศัยความสามารถของพuอคlาภายในทlองถิ่นนั้นเพื่อแลกกับการผูกขาดการขายเกลือใน

พื้นที่ดังกลuาว ดlวยเหตุที่ใชlเกลือมาเป�นตัวกลางในการดึงความสนใจของพuอคlานั้นเนื่องจากเกลือเป�น

สินคlาที่มีความตlองการสูงและตlองไดlรับอนุญาตใหlขายผuานราชสำนักกuอนเทuานั้นจึงจะสามารถทำ

การคlาขายไดl หรืออาจกลuาววuาเกลือเป�นสินคlาผูกขาดของราชสำนักนั้นเอง ดังนั้นพuอคlาจิ้นซังจึง

มองเห็นโอกาสที่จะสามารถขยายพื้นที่การคlาในบริเวณภาคเหนือของประเทศ จึงตอบรับนโยบาย

ดังกลuาวของราชสำนัก โดยเร่ิมจากทำหนlาท่ีขนสuงเสบียงท่ีราชสำนักกำหนด อาทิเชuน เมล็ดพืช ชา มlา 

ถ่ัว ขlาวสาลี  ผlาไหม และเหล็ก เป�นตlน สuงใหlกับทหารที่ทำหนlาที่ประจำการอยูuในชายแดนทางตอน
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เหนือ10 และ ขนสuงไปยังเมืองอ่ืนทางภาคเหนือตามลำดับ ในเวลาตuอมาพuอคlาจ้ินซังไดlใชlเมืองไทuหยวน

!MN#เป�นจุดกระจายสินคlาไปยังเมืองป�กกิ่ง  และเมืองเป¹ยลูu!OP#ของมณฑลกวuางซีที่อยูu

ในตอนใตlของประเทศ ซึ่งทั้ง 2 เมืองนี้ไดlทำหนlาที่เป�นเป�นศูนย�กลางของการคlาขายแลกเปลี่ยนสินคlา

ของประเทศเชuนกัน ดังนั้นพuอคlาจิ้นซังจึงใชl 2 เมืองหลักนี้เป�นจุดหมายในการขนสuงสินคlาระหวuาง

ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใตlของประเทศ เสlนทางดังกลuาวเรียกวuา “เสlนทางสายไหมทางทุuง

หญlา” !QNRST6#โดยสามารถแบuงไดlเป�น 2 เสlนทางหลักดังนี้ เสlนทางแรกเป�นเสlนทาง

ลงใตlคือ เร่ิมจากเมืองเหลียวตงไปยังบริเวณภูเขาเย่ียนซาน!U0#ตuอไปยังบริเวณภูเขาอาเอuอร�ไทu

ซาน!VWX0#สิ้นสุดที่เมืองกวuางซี และออกทะเลไปยังทวีปเอเชียกลาง และเสlนทางถัดมาเป�น

เสlนทางมุuงไปยังภาคเหนือ เริ่มจากที่ราบสูงมuอเป¹ย!YOZN# ไปยังที่ราบสูงไซบีเรีย!1[

\]ZN#และออกไปยังทวีปยุโรป  

การที่พuอคlาจิ้นซังไดlรับใบอนุญาตขายเกลือนั้นทำใหlพวกเขาสามารถเพิ่มยอดขายไดlมากข้ึน

จากเดิม อีกทั้งยังสามารถทำการคlาขายเกลือใหlกับชาวตuางชาติไดlอีกดlวย จากขlอมูลดังกลuาวระบบไค

จงถือวuาเป�นจุดเริ่มตlนสำคัญที่ทำใหlจิ้นซังมีอำนาจตuอรองทางการคlาและโดดเดuนมากกวuาพuอคlาอื่นๆ

ในบริเวณภาคเหนือดlวยกัน 

นอกจากธุรกิจคlาเกลือแลlวสินคlาทางการเกษตรและสินคlาหัตถกรรมหลักของมณฑลซานซี 

จึงประกอบดlวย เหล็ก ผlาลูuโฉว!^S### และถuานหิน เป�นตlน  โดยเฉพาะธุรกิจทอผlาลูuโฉวซึ่งเป�น

ผlาทอลายเฉพาะของมณฑลซานซีที่มีความสวยงามหนึ่งในสามของผlาไหมที่ไดlรับความนิยมของ

ประเทศจีนไดlรับความนิยมอยuางแพรuหลายหลังจากท่ีมีการนำระบบไคจงมาปรับใชlในมณฑลซานซี ใน

สมัยหมิงผlาลูuโฉวไดlรับคัดเลือกใหlเป�นหนึ่งในเครื่องบรรณาการที่จำเป�นตlองสuงไปยังเมืองหลวงและ

สuงออกไปยังตuางประเทศในฐานะเชื่อมสัมพันธไมตรีหรือเครื่องบรรณาการ ตuอมาไดlสuงออกขายยัง

ประเทศใกลlเคียงเชuน ประเทศเกาหลี และญี่ปุ¹นเป�นตlน ถัดมาคือธุรกิจเหมืองแรu เป�นผลมาจากท่ี

มณฑลซานซีขุดคlนพบเหมืองแรuเหล็ก ในเวลาตuอมาไดlเกิดเหมืองแรuเหล็ก มณฑลซานซีจึงมีเหมืองแรu

เหล็กมากเป�นลำดับตlน ๆ ของประเทศจีน จำนวนของเหมืองแรuเหล็กทั่วประเทศมีทั้งหมด 246 แหuง 

สามารถพบไดlท่ีซานซีตามเมืองตuาง ๆ จำนวน 32 แหuง ถือเป�น 12.6 เปอร�เซ็นต� ของจำนวนเหมืองแรu

ท้ังหมดในประเทศ!"##

ในสuวนเหมืองแรuของราชสำนักที่พบในซานซีมีทั้งหมด 5 แหuง โดยผลผลิตจากเหมืองแรu

เหลuานี้เป�นสuวนชuวยเพิ่มรายไดlใหlกับมณฑลซานซีไดlอยuางมหาศาล เนื่องจากผลผลิตที่ไดlจากเหมืองแรu

ทั้งหมดในมณฑลนั้นสามารถสรlางมูลคuาและการตuอรองไดlอยuางมาก กuอใหlเกิดธุรกิจขนสuงถuานหิน แรu

 
!"
!ª0$%!«($¬D4567�9e®tHI¯<w°±��:<!²*³'$0³³C�N67¢�DN75�PD!

11  ผAาลูUโฉว คือหน่ึงในสามของผAาทอท่ีมีช่ือเสียงของประเทศจีน ซ่ึงมีตAนกำเนิดอยูUท่ีมณฑลซานซี 
!#
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เหล็ก เพื่อนำไปสรlางอาวุธขึ้นในเวลาตuอมา เนื่องจากสินแรuที่ขุดพบมีคุณภาพคuอนขlางสูง จึงทำใหlมี

ความตlองการแรuเหล็กและถuานหินจากซานซีเป�นจำนวนมาก ภายหลังจึงเพิ่มกำลังการผลิตและ

ปริมาณการสuงออกมากขึ้น และมีการสuงออกสินคlาดังกลuาวไปยังตuางประเทศโดยผuานเสlนทางสายไหม

ท้ังทางบกและทางทะเล#

2.1 พuอคlาจ้ินซังในสมัยราชวงศ�ชิง !_?#  

สมัยราชวงศ�ชิงไดlมีแนวคิดที่ใหlความสำคัญกับกลุuมพuอคlาเกิดขึ้น ทำใหlอาชีพพuอคlาไมuถูกมอง

เป�นเพียงชนชั้นลuางของสังคมจีนเชuนเดิม ตลอดจนทำใหlเกิดกลุuมความรuวมมือของพuอคlาในแตuละ

มณฑลขึ้นมีจำนวนทั้งสิ้น 10 กลุuม เรียกวuา “สือตlาซังป�ง”!`a&b#เมื่อแปลเป�นภาษาไทย

แลlวมีความหมายวuา “กลุuมความรuวมมือพuอคlาทั้งสิบ” ซึ่งจิ้นซังเป�น 1 ใน 10 กลุuมพuอคlาดังกลuาว ท้ัง

ยังคuอนขlางมีอิทธิมากกวuาพuอคlากลุuมอื่น ดlวยเหตุที่จิ้นซังเป�นผูlริเริ่มการรวมกลุuม การทำการคlากับ

ตuางประเทศ และยึดหลักชuวยเหลือและดูแลเพื่อนรuวมอาชีพโดยไมuหวังผลตอบแทน13 สิ่งนี้จึงสามารถ

ยืนยันไดlวuาพuอคlาจ้ินซังมีอิทธิพลตuอการคlาของประเทศจีนอยuางแทlจริง #

หลังจากการรวมกลุuมพuอคlาในรูปแบบสือตlาซังป�งแลlว จึงกuอใหlเกิดธุรกิจตั๋วเงินขึ้น พuอคlาจ้ิน

ซังไดlริเริ่มการใชlตั๋วเงินหรือ “เพี่ยวฮuาว”!cd#ขึ้นเป�นกลุuมแรก ธุรกิจตั๋วเงินนี้ถือวuาเป�นสิ่งที่เขlา

มาปรับเปลี่ยนรูปแบบการชำระเงินในการซื้อ - ขาย สินคlาของจีนในสมัยราชวงศ�ชิงครั้งยิ่งใหญu ถือ

เป�นโอกาสที่ทำใหlพuอคlาจิ้นซังไดlมีชuองทางในการทำการคlาอื่นนอกเหนือจากการขนสuงสินคlาไปยัง

เมืองตuาง ๆ ท้ังภายในและตuางประเทศ 

 ธุรกิจตั๋วเงินทำใหlพuอคlาจิ้นซังเป�นที่รูlจักทั้งในประเทศจีนและในประเทศใกลlเคียง แตuพuอคlา

จิ้นซังก็ยังคงพัฒนาและตuอยอดธุรกิจอื่นอยูuตลอดเวลา จนในที่สุดสามารถทำใหlมณฑลซานซีที่ไดlผล

ผลิตการเกษตรนlอยเมื่อเทียบกับความกวlางใหญuของพื้นที่ กลายเป�นพื้นท่ีอันเต็มไปดlวยสินคlาจาก

พื ้นที ่ตuาง ๆ  และเต็มไปดlวยพuอคlาทั ้งในและตuางประเทศ ซึ ่งตuางสนใจมาทำการคlาขายและ

แลกเปลี่ยนสินคlา จนทำใหlแตuละเมืองในมณฑลซานซีมีรายไดlอยuางมหาศาล ทั้งยังสuงผลใหlวิถีชีวิต

ความเป�นอยูuของชาวซานซีพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นอยuางเป�นลำดับ จนทำใหlเกิดเศรษฐีใหมuมากมาย 

ยกตัวอยuางเชuน บlานตระกูลเฉียว efgahiที่ประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจการคlา

โดยเฉพาะธุรกิจรlานตั๋วเงิน จนทำใหlพวกเขามีฐานะที่ดีขึ้น พuอคlาจิ้นซังมีธรรมเนียมปฏิบัติอยูuอยuาง

หนึ่ง คือ เมื่อตนเองประสบความสำเร็จทางการคlา มักสะสมเงินทองแลlวนำกลับมาสรlางบlานเรือนท่ี

ยิ่งใหญuใหlแกuครอบครัวและวงศ�ตระกูล ณ บlานเกิดของตนเองเพื่อแสดงถึงความความมั่งคั่งและ

ศักยภาพทางสังคม ซึ่งบlานตระกูลเฉียว ตั้งอยูuที่เมืองฉีเสี้ยน หuางจากเมืองไทuหยวนมาทางใตlราว 54 

กิโลเมตร มีรั้วกำแพงสีเทาลlอมรอบตัวบlานอยูuโดยรั้วที่วuานั้นมีความสูงประมาณ 10 เมตร ภายในมี

พ้ืนท่ี 8,724.80 ตารางเมตร เป�นพ้ืนท่ีตัวอาคาร 3,870 ตารางเมตร มีลานโลuง 19 แหuง และมีหlองรวม

 
'(!R'$!"0Ê'($ËÌÍD4566©9D:®Î;<ÏÐÑÒCD§¨Gi�`ÓLM`DN75PD!!



The National and International Conference on Humanities, Arts and Social Sciences 

 
I 32 I  

ทั้งสิ้น 313 หlอง สรlางโดยใชlสถาป�ตยกรรมท่ีเรียกวuา “ซื่อเหอยuวน” !jkh#หรือ “สี่คูหาลlอม

ลานโลuง” ประกอบเขlาดlวยกัน 6 ผังลlอมรอบลานบlานใหญuตรงกลางไวl เม่ือมองจากมุมสูงจะมีลักษณะ

คลlายกับตัวอักษร /l=อuานออกเสียงวuา “สี่” สองตัวคูuกัน เรียกวuา “ซวงสี่” !ml#ซึ่งคำวuา 

“ซวง” แปลวuา คูu คำวuา “สี่” แปลวuา ป¤ติยินดี ปกติใชlเป�นคำมงคลประดับไวlในงานแตuงงาน"# เพราะ

ถือวuาการมีคูuครองเป�นเรื่องที่นuาป¤ติยินดีในชีวิต สuวนการที่นำตัวอักษรนี้มาเป�นผังของบlานจึงถือวuาเป�น

การนำสิ่งที่เป�นมงคลเขlามาสูuบlานเชuนกัน สuวนประกอบภายในบlานทั้งภายในและภายนอก ตาม

บริเวณบันได หลังคา ระเบียง เสาหิน เสาไมl ผนัง เพดาน ประตู หนlาตuาง ลlวนสลักและเขียนภาพดlวย

ลวดลายมงคลทั้งสิ้น หากเทียบกับป�จจุบันแลlวบlานตระกูลเฉียว ถือเป�นคฤหาสที่หรูหราและยิ่งใหญu

หลังหนึ่งเกินที่จะประเมินมูลคuาไดl ดังประโยคที่ชาวจีนเลuาขานเกี่ยวกับบlานตระกูลเฉียวสืบตuอกันมา

แบบรุuนสูuรุuนวuา “ดูวังตlองไปป�กกิ่ง ดูบlานสามัญชนตlองดูบlานตระกูลเฉียว”  !ngopqrs

tofg##$ ซึ่งยิ ่งเป�นการทำใหlคนรุuนหลังสนใจที่จะศึกษาคlนควlาเกี ่ยวกับตระกูลเฉียวและ

ตระกูลพuอคlาในมณฑลซานซีถึงเคล็ดลับที่ทำใหlพวกเขาประสบความสำเร็จทางการคlา ในป�จจุบัน

ยูเนสโก (UNESCO) ประกาศใหlบlานตระกูลเฉียวไดlเป�นมรดกทางวัฒนธรรมโลก (UNESCO World 

Heritage Site) ในปª ค.ศ.1997 ตuอมาบlานตระกูลเฉียวจึงกลายเป�น “พิพิธภัณฑ�ขนบประเพณีพ้ืนบlาน

คฤหาสน�สกุลเฉียว”16 เพื่อใหlนักทuองเที่ยวเขlาเยี่ยมชมและศึกษาวัฒนธรรม ตลอดจนการดำรงชีวิต

ของพuอคlาจ้ินซังในอดีต อาทิเชuน จัดแสดงเคร่ืองเรือน อาหาร เคร่ืองนุuงหuม พาหนะ และวิถีวานิช เป�น

ตlน 

#
 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 รูปภาพบlานตระกูลเฉียว 

ท่ีมา : http://m.qjdywhyq.com/Content.ashx?ID=11  

สืบคlนเม่ือ 13 เมษายน 2565 

 
14 ปริวัฒน* จันทร. (2551). ท"องแดนมังกร มณฑลซานซี.กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ*สารคดี. หนAา 117. 
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3. ป[จจัยส3งผลต3อการประสบความสำเร็จดEานการคEาของกลุ3มพ3อคEาจ้ินซัง  

 จากขlอมูลที่กลuาวมาขlางตlน สามารถสรุปป�จจัยที่สuงผลตuอความสำเร็จของกลุuมพuอคlาจิ้นซังอ

ยuางมีนัยสำคัญ ไดl 3 ป�จจัย ดังน้ี 

3.1 ระบบไคจง !JKL#.

ระบบไคจง คือ ระบบการกระจายสินคlารูปแบบหนึ่งเริ่มขึ้นตั้งแตuสมัยราชวงศ�หมิง กuอนหนlา

น้ีในชuวงปªที่ 2 แหuงการครองราชสมบัติของจักรพรรดิซuงไทuจง !uMv# ในสมัยราชวงศ�ซuง หรือ

ราวคริสต�ศักราชที่ 984 – 987 17  การกระจายสินคlาในรูปแบบนี้เป�นที่รูlจักและถูกเรียกวuา “รูuจง”!

wK#วัตถุประสงค�หลักของระบบน้ี คือ เป�นการใชlศักยภาพในการขนสuงและกระจายสินคlาของ

พuอคlาในแตuละพื้นที่ เพื่อทำหนlาที่กระจายเสบียงอาหารหรือสิ่งของจำเป�นตuาง ๆ ใหlแกuทหารที่อยูuใน

บริเวณหuางไกลจากเมืองหลวง และประชาชนในแถบชายแดน เพื่อแลกกับโอกาสในการขายเกลือใน

พื้นที่ดังกลuาว ระบบรูuจงนี้ไดlใชlมาอยuางตuอเนื่องจนถึงสมัยราชวงศ�หยวน ตuอมาในสมัยราชวงศ�หมิง

จักรพรรดิจูหวนจาง !xyz# ไดlเปลี่ยนรูปแบบการปกครองมาเป�นการรวมศูนย�อำนาจอยูuที่ตน

แตuเพียงผูlเดียว สuงผลใหlสินคlา ทรัพยากร และเสบียงอาหารของทหารที่อยูuบริเวณชายแดนเกิดป�ญหา

ขาดแคลนขึ้นอีกครั ้ง ดังน้ันจึงนำระบบรูuจงมาปรับแกlรูปแบบใหมuเพื ่อใหlเขlากับสถานการณ�ใน

ชuวงเวลานั้นแลlวเรียกวuา “ระบบไคจง” ซึ่งมีความแตกตuางจากเดิมในบางสuวน คือ เนื่องจากสินคlา

ประเภทเกลือเป�นที่ตlองการมาก ผูlที่ทำนาเกลือและพuอคlาขายเกลือมีผลกำไรจากธุรกิจนี้มาก ทำใหlมี

การลักลอบขนสuงเกลือและการขายเกลือที่มีคุณภาพต่ำ สรlางความเดือดรlอนแกuประชาชน ทางราช

สำนักจึงทำการจัดการธุรกิจคlาเกลือใหมu โดยการนำระบบรูuจงมาปรับเปลี่ยนใหมu ประการแรกคือ ผูlท่ี

จะทำการขายเหลือไดlนั้นจะตlองมีใบอนุญาตขายเกลือ!{|#เทuานั้น ซึ่งการไดlใบอนุญาตขาย

เกลือนั้นตlองเป�นพuอคlาที่ทำหนlาที่ชuวยทางราชสำนักกระจายสินคlาไปยังพื้นที่บริเวณชายแดน อาทิ

เชuน ขlาว ใบชา มlา ธัญพืช ผlาไหม และเหล็ก เป�นตlน เพื่อแสดงศักยภาพในการขนสuงและกระจาย

สินคlา จากนั้นจึงไดlรับใบอนุญาตดำเนินการ ประการที่สองคือ ทำการจัดเก็บภาษีเกลือ เนื่องจากทาง

ราชสำนักหวังจะนำเงินที่ไดlจากภาษีนั้นกลับมาบริหารประเทศในชuวงที่ยังตlอทำสงครามกับชนเผuาท่ี

อยูuบริเวณรอบอาณาจักรหมิง 18  

 เนื่องจากภูมิประเทศของมณฑลซานซีเต็มไปดlวยภูเขา เสlนทางคuอนขlางกันดาร ยากตuอการ

ขนสuงสินคlา ดังนั ้นจิ ้นซังจึงอาศัยขlอไดlเปรียบนี้ในการอาสามาเป�นผู lขนสuงสินคlาจากในบริเวณ

ตอนกลางของประเทศมายังมณฑลซานซี และกระจายในบริเวณภาคเหนือของอาณาจักรหมิง และใน

เวลาตuอมาพวกเขาไดlทำการเพ่ิมปริมาณสินคlาใหlมากข้ึนตามความตlองการของผูlรับสินคlา 
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เมื่อพuอคlาจิ้นซังทำหนlาที่ชuวยราชสำนักในการขนสuงและกระจายสินคlาบริเวณแถบภาคเหนือ 

และไดlรับใบอนุญาตการขายเกลือมา ทำใหlพวกเขามีรายไดlเพิ่มขึ้นจากเดิมอยuางมาก จากเดิมที่อาชีพ

เพาะปลูกและการหลอมเหล็กเป�นอาชีพหลักในมณฑลซานซี ซึ่งไมuสามารถสรlางรายไดlใหlแกuชาวบlาน

มากนัก เมื่อเกิดระบบไคจงขึ้นมา ทำใหlชาวบlานในมณฑลซานซีผันตัวมาประกอบอาชีพพuอคlาทำ

หนlาท่ีขนสuงและกระจายสินคlามากข้ึน 

ตuอมาพวกเขาไดlทำการรวมกลุuมทางการคlาหรือ“ซังป�ง”!&b#ขึ้นมาเพื ่อชuวยเพ่ิม

ปริมาณและประสิทธิภาพในการขนสuงสินคlาจากบริเวณตอนใตlและตอนกลางของประเทศมาขายยัง

ภาคเหนือ เมื่อเหตุการณ�ความไมuสงบบริเวณชายแดนจบลง จิ้นซังจึงไดlทำการติดตuอคlาขายกับกลุuม

พuอคlาตuางชาติที่อาศัยอยูuบริเวณชายแดนภาคเหนือ โดยเฉพาะอยuางยิ่งชาวมองโกเลีย จิ้นซังจะใชl

มองโกเลียเป�นทางผuานเพื่อไปติดตuอคlาขายกับชาวรัสเซียและประเทศในแถบตะวันออก ดlวยป�จจัย

ทั้งหมดนี้ทำใหlบริเวณมณฑลซานซีกลายเป�นจุดแลกเปลี่ยนสินคlาที่มีพuอคlาจากหลากหลายที่มาทำ

การคlา เพราะวuาในพื้นที่นี้สามารถหาซื้อสินคlาภายในประเทศไดlเกือบท้ังหมด และสินคlาหลักที่จิ้นซัง

สuงออกน้ันคือ เกลือ ขlาว เหล็ก มlา และยารักษาโรค เป�นตlน 19   

หากลองพิจารณาดูแลlวระบบไคจงเปรียบไดlกับป�จจัยหลักที่ชuวยสuงเสริมใหlพuอคlาจิ้นซังมี

โอกาสในการทำการคlาอยuางเห็นไดlชัด โดยเริ่มจากกการชuวยราชสำนักขนสuงสิ่งของมายังทหารที่ดูแล

บริเวณชายแดนในแถบภาคเหนือของประเทศ ซึ่งเป�นพื้นที่ทุรกันดารและคuอนขlางลำบากในการ

เดินทางเพื่อแลกกับใบอนุญาตขายเกลือ การขายเกลือในสมัยราชวงศ�หมิงนั้นจำเป�นตlองมีใบอนุญาต

เพื่อแกlไขป�ญหาการลักลอบขายเกลือ ไปจนกระทั่งการขายเกลือที่ไมuมีคุณภาพ เนื่องจากเกลือเป�น

สินคlาที่มีความตlองการสูง ดังนั้นจึงจำเป�นตlองทำการจำกัดการถือครองสิทธิในการคlาขาย และเม่ือ

พuอคlาจิ้นซังสามารถขายเกลือไดlจึงทำใหlพวกเขามีรายไดlเพิ่มมากขึ้น ทั้งยังมีการติดตuอคlาขายกับชาว

มองโกลและชาวรัสเซียประกอบดlวย จึงทำใหlพuอคlาจิ ้นซังมีรายไดlและโอกาสในการคlามากข้ึน 

เนื่องจากรัสเซียมีความตlองการใบชาจากประเทศจีนสูงมาก และพuอคlาจิ้นซังสามารถขนสuงใบชาจาก

มณฑลฝูเจี้ยน ซึ่งเป�นเมืองที่มีชื ่อเสียงในเรื่องของใบชาจากทางภาคใตlของประเทศมาคlาขายยัง

ภาคเหนือไดl จึงทำใหlพวกเขามีธุรกิจคlาใบชาเพ่ิมจากการคlาเกลือและสินคlาเกษตรท่ีกลuาวมากuอนหนlา

นี้    จากทั้งหมดนี้อาจสรุปไดlวuาระบบไคจงซึ่งดำเนินธุรกิจคlาเกลือเป�นจุดเริ่มตlนของความสำเร็จทาง

การคlาของพuอคlาจ้ินซังในสมัยราชวงศ�หมิง 

3.2 ธุรกิจต๋ัวเงิน 

ตั๋วเงินซานซี!01cd# เกิดข้ึนที่เมืองป�กกิ่ง ในสมัยปลายราชวงศ�ชิง (ค.ศ. 1644 – 

1912)     ถูกนำมาใชlแทนที่การขนยlายเงินสดที่ไดlจากการทำการคlาของพuอคlาจิ้นซัง  ในเวลาตuอมา

การใชlตั๋วเงินแทนท่ีเงินสดที่มีลักษณะเป�นโลหะ ไดlเป�นที่ยอมรับและมีผูlสนใจใชlบริการมากขึ้น จึง
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สuงผลใหlมีผูlใชlบริการธุรกิจตั๋วเงินแพรuหลายมากขึ้น จนในที่สุดจึงไดlเกิดเป�นธุรกิจตั๋วเงินกระจายตัวไป

ท่ัวประเทศจีน ชาวจีนไดlเปรียบวuา  “ธุรกิจต๋ัวเงินเปรียบไดlกับธนาคารแหuงแรกของจีน” 20 

ตั๋วเงินถูกนำมาใชlคร้ังแรกเมื่อประมาณปª ค.ศ.1823 โดยเหลยหลี่ว�ไทu!}~X#ในตอน

นั้นเขาเป�นผูlจัดการรlานขายสียlอมผlาแหuงหนึ่งในมณฑลซานซีชื่อวuา ซีอี้ว�เฉิง!1��#ไดlเห็น

ชuองทางที่สามารถหารายไดlเสริมนอกจากการทำรlานสียlอมผlา จึงตัดสินใจใชlรlานของตนเองเป�น

ตัวกลางในการรับฝาก ถอน และแลกเปล่ียนเงินของพuอคlาที่มณฑลซานซีและพuอคlาที่ป�กกิ่ง ระหวuาง

รlานซีอี้ว�เฉิงในสาขาซานซีและสาขาป�กกิ่ง โดยแลlวทางรlานจะออกตั๋วแลกเงินเพื่อไปรับเงินสดที่รlาน  

ในชuวงแรกทำเฉพาะพuอคlาที่มีความสนิทกันกuอน ตuอมาเมื่อไดlรับความนิยมมากขึ้นรlานขายสียlอมผlาน้ี

ไดlเปลี่ยนมาเป�นรlานรับแลกตั๋วเงินที่ซื่อวuา “รื่อเซิงชัง”!���#21 ธุรกิจการคlานี้นับวuาเป�นการ

สรlางสรรค�ผลงานชิ้นสำคัญและมีประโยชน�ตuอวงการธุรกิจของจีนในเวลาดังกลuาว เนื่องจากสมัยกuอน

ราชวงศ�หมิงการขนสuงเงินแตuละครั้งตlองจuายคuาคุlมครองสินคlาในราคาที่สูงมาก การมีตั๋วเงินเป�น

ตัวกลางในการโยกยlายเงินของเหลuาพuอคlาที่ตlองการจะนำเงินหรือทำการแลกเปลี่ยนเงินที่ไดlจากการ

ทำธุรกิจกลับภูมิลำเนาของตนเองไดlสะดวกขึ้นเพียงแคuมีตั๋วเงินใบเดียว ในเวลาตuอมาธุรกิจตั๋วเงินไดl

ทำการแผuขยายสาขาไปทั่วประเทศจีนและในประเทศใกลlเคียงที่จีนมีการติดตuอการคlาดlวย ใน

ประวัติศาสตร�ดlานการเงินของจีนไดlกลuาววuา “มณฑลซานซีถือวuาเป�นสถานที่แหuงการบุกเบิกระบบ

ธุรกิจการเงินที่สำคัญของประเทศ” 22 มีบันทึกเกี่ยวกับวิวัฒนาการของตั๋วเงินไวlวuา รlานตั๋วเงินรlาน

แรกมีช่ือวuา “รื่อเซิงชัง”!���#โดยเหลยหล่ีว�ไทu!}~X#ทำการขนสuงเงินจากซานซีไปยัง

มณฑลตuาง ๆ และเมื่อถึงสมัยจักรพรรดิเตlากวงแหuงราชวงศ�ชิงมาปรับปรุงระบบตั๋วเงินของรlานรื่อเซิง

ชังใหมu อีกท้ังขยายไปยังตuางประเทศ และเปล่ียนช่ือเป�นรlานต๋ัวเงินตามช่ือประจำเมืองท่ีเป¤ด 23   

ธุรกิจตั๋วเงินนี้นับวuาเป�นการริเริ่มนวัตกรรมทางการคlาที่สำคัญและมีคuาตuอวงการการเงินของ

จีนในเวลานั้นมาก เนื่องจากในสมัยราชวงศ�ชิงพuอคlาในมณฑลซานซีไดlทำการเป¤ดสาขาเพิ่มเติมใน

เมืองป�กกิ่งและหัวเมืองเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ทุกสิ้นปªพวกเขาจะตlองนำเงินกำไรในการทำการคlาสuงกลับ

มาท่ีมณฑลซานซีท่ีเป�นสาขาหลัก แตuวuาการขนสuงเงินแตuละคร้ังมีป�ญหาและอุปสรรคหลากหลายอยuาง 

อาทิเชuน ตlองจuายคuาคุlมครองในราคาที่สูงมาก เพราะวuาระหวuางทางที่ขนสuงเงินนั้นจะมีกลุuมโจรที่คอย

ดักปลlนเงินอยูuระหวuางทาง และคuาใชlจuายอีกเรื่องหนึ่งคือตlองใชlปริมาณคนในการขนยlายเงินในแตuละ

คร้ังมากดlวยเชuนกัน ดังน้ันการมีต๋ัวเงินเป�นส่ือกลางทำใหlการขนยlายเงินของบรรดาพuอคlาท่ีตlองการจะ

ขนสuงเงินหรือทำการแลกเปล่ียนเงินตราท่ีตนเองทำธุรกิจ หรือตlองการสuงเงินกลับบlานเกิดสะดวกข้ึน  
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ชuวงปª ค.ศ. 1823 – 1860 เป�นชuวงท่ีรlานตั๋วแลกเงินของซานซีมีผูlนิยมมาใชlบริการมากข้ึน

ตามลำดับ    เมื่อถึงปª ค.ศ.1850 รlานตั๋วเงินไดlกระจายสาขาไปเกือบทั่วทุกเมือง และภายใน 3 ปªถัด

มา รlานตั๋วเงินในซานซีไดlทำการขนสuงและแลกเปลี่ยนเงินจาก ผิงเหยา ไปยัง จิ้งซือ ซูโจว หยางโจว 

ฉงชิ่ง เป�นจำนวนมาก จึงถือไดlวuาเมืองผิงเหยา ในมณฑลซานซีเป�นจุดแลกเปลี่ยนเงินที่มีปริมาณเงิน

ไหลเวียนมากที่สุด ดูไดlจากการที่ตั๋วเงินที่ขนสuงออกจากเมืองผิงเหยากระจายไปยังเมืองสำคัญตuาง ๆ 

ในจีน เชuน เมืองซูโจวเป�นเมืองที่ถือวuาเป�นจุดศูนย�กลางการคlาขายที่สำคัญในตอนนั้น มีผูlใหlบริการต๋ัว

เงินไปที่เมืองนั้นผuานการใชlตั๋วเงินมาก 24 จึงสามารถสรุปไดlวuาธุรกิจตั๋วเงินของพuอคlาจิ้นซังในชuวง

ศตวรรษท่ี 18 น้ันไดlรับความนิยมอยuางกวlางขวาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 รlานต๋ัวเงิน “ร่ือเซิงชัง” 

ท่ีมา : https://www.sohu.com/a/374760146_246796  

สืบคlนวันท่ี 13 เมษายน 2565 

 

 จากขlอมูลขlางตlนสรุปไดlวuาธุรกิจตั๋วเงินมีประโยชน� และเป�นอีกป�จจัยหนึ่งที่ทำใหlธุรกิจของ

พuอคlาจิ้นซังพัฒนาไปอยuางรวดเร็ว โดยเฉพาะธุรกิจคlาใบชาทำใหlสามารถเพิ่มชuองทางการคlา อำนวย

ความสะดวกในการขนสuงเงิน และลดตlนทุนสินคlา เนื่องจากแหลuงปลูกใบชาในจีนนั้นอยูuทางตอนใตl

ของประเทศ หากตlองการติดตuอคlาขายกับพuอคlาชาวรัสเซียนั้นจำเป�นตlองเดินทางมายังทางเหนือของ

ประเทศ และดlวยสภาพภูมิประเทศยากตuอการเดินทาง จึงทำใหlพuอคlาชาจากทางใตlสามารถขนสuงใบ

ชาไปยังรัสเซียในปริมาณท่ีนlอย ในทางกลับกับพuอคlาชาวรัสเซียเองก็ยากท่ีจะติดตuอคlาขายดlวยเชuนกัน 

พuอคlาจิ้นซังมองเห็นชuองทางดังกลuาวจึงทำหนlาที่เป�นตัวกลางขนสuงใบชาจากทางตอนใตlของประเทศ

มาขายยังตอนเหนือของประเทศ อีกทั้งยังขายใหlแกuพuอคlาชาวรัสเซียและพuอคlาทางยุโรป ความ
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ไดlเปรียบของพuอคlาจิ้นซังประการแรกคือพวกเขาคุlนชินกับเสlนทางขนสuงสินคlาในภาคเหนือ เนื่องจาก

เดิมทีพวกเขามีประสบการณ�ขนสuงสินคlาอยูuแลlว ประการที่สองคือพวกเขานำตั๋วเงินมาปรับใชlในกรณี

ป�ญหาการขนสuงเงินระหวuางพuอคlาชากับพuอคlาชาวรัสเซีย หลังจากพuอคlาจิ้นซังเขlามาประกอบธุรกิจ

ดังกลuาวยอดขายใบชาไดlเพิ่มขึ้นตามลำดับ มีขlอมูลวuา “ยอดขายใบชาระหวuางพuอคlาจิ้นซังกับพuอคlา

ชาวรัสเซียในเวลา 5 ปª คือระหวuางปª ค.ศ.1847 มียอดขายทั้งหมด 40,000 กลuอง และในปª ค.ศ.1852 

มียอดขายเพ่ิมขึ้นถึง 1750,000 กลuอง” จึงทำใหlผูlวิจัยคิดวuาตั๋วเงินจึงเป�นป�จจัยที่ทำใหlธุรกิจการคlาชา

ของชาวจีน$% 

 

3.3 แนวคิดวัฒนธรรมขงจ๊ือท่ีมีผลต3อการทําการคEาพ3อคEาจ้ินซัง   

แนวคิดหรูซัง มีหลักพื้นฐานมาจาก “คุณธรรมการคlา 5 ประการ” !�&��#ซ่ึง

ประกอบดlวย    จื้อ!�#ซิ่น!�# เหริน!�#หยuง!�#และอ้ี!�#แนวคิดคุณธรรม

การคlา 5 ประการนั้น เกิดจากการนำแนวคิดคุณธรรม 5 ประการ!��#26 ของสำนักขงจื๊อและ

แนวคิด 4 คุณธรรม!j�#ของป½ายกุย!��#27 บิดาแหuงธุรกิจการคlาสมัยจlานกั๋ว!��

#มารวมกันสามารถอธิบายที่มาของแนวปฏิบัติคุณธรรมการคlา 5 ประการ!�&��#จะ

อธิบายโดยสังเขปดังน้ี 

จื้อ !�#หมายถึงความรูl ซึ่งเป�นหลักสำคัญของผูlที่ศึกษาแนวคิดหรูจยา เนื่องจากขงจ๊ือ

เนlนใหlผูlคนมีความรูlโดยการเรียนหนังสือและสามารถพัฒนาตนเองไดl เม่ือบรรลุถึงข้ันน้ีแลlวจะเรียกวuา 

“หรูเจuอ”       ! ��#ซึ่งหมายถึง “ผูlที่สามารถพัฒนาตนเองไดl” ดังนั้นเมื่อนำมาปรับใชlในทาง

ธุรกิจแลlวจึงสามารถสรุปไดlวuาผูlที่ประกอบธุรกิจทุกคนตlองมีความรูlเทuาทันโลก และตlองเรียนรูlและ

พัฒนาความรูlของตนเองอยuางสม่ำเสมอ 

ซ่ิน !�#ในแนวคิดของชาวจีนคำวuา “ซ่ิน” เปรียบไดlเหมือนกับการรักษาสัญญา!��

#และเป�นสิ่งที่สำนักหรูจยายึดถือและปฏิบัติสืบตuอกันมาอยuางเครuงครัด และหลักคำสอนในเรื่องซ่ิน

ที่ปรับใชlกับหลักหรูซังอูuเตºอคือ ผูlที่ประกอบธุรกิจจะตlองทำธุรกิจทuามกลางความนuาเชื่อถือไดlของท้ัง

ตนเองและผูlรuวมธุรกิจ ตlองรักษาสัจจะและเกียรติของอาชีพตนไวl ถlาทำไมuไดlถือวuาไมuใชuมนุษย�ท่ี

สมบูรณ� 

เหริน !�#คือความเมตตาซึ่งเป�นหัวใจหลักในแนวคิดของสำนักหรูจยาอีกประการหน่ึง 

แตuขงจื ๊อกลuาววuา“เหริน” ไมuมีความหมายที่แนuนอนแตuจะปรับเปลี ่ยนความหมายใหlเหมาะกับ

สถานการณ�ที่กลuาวเทuานั้น การนำมาประยุกต�ใชlในครั้งนี้เหรินจะอยูuในรูปแบบของความเมตตาและ

 
!#!0(#!&'0!12D4567©9!e3.eHI���4;<lm56xyw789þ��:z:56C¹!N7¢D
NO8ëO©PD 
!"!&'!ประกอบดAวย ()*)+),)-!
!#!แนวคิดเก่ียวกับการทำธุรกิจการคAาของป̂ายกุย!คือ ,).)()/!
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ความเอื้อเฟ¾¿อเผื่อแผuซึ่งกันและกันระหวuางผูlที่มีปฏิสัมพันธ�กับพuอคlาจิ้นซัง ไมuวuาจะอยูuในรูปแบบผูl

ประกอบธุรกิจดlวยกัน พuอคlากับลูกคlา เป�นตlน เพ่ือทำใหlสังคมธุรกิจการคlาดำเนินไปอยuางราบร่ืน 

หย3ง !�#ขงจื๊อไดlกลuาวไวlวuา /����r����=คือ “การกลlาที่จะทำในส่ิง

ท่ีชอบธรรมและไมuเกรงตuออันตรายใดๆ”  กลuาวคือในการประกอบธุรกิจการคlา พuอคlาเองน้ันนอกจาก

จะมีความรูl ความซื่อสัตย� จิตใจที่ดีแลlวยังจะตlองมีความกลlาที่จะทำการคlาอยuางสุจริต ไมuเกรงกลัว

อำนาจใด 

อ้ี!"#คือความมีคุณธรรม ขงจื๊อและเมิ่งจื่อซึ่งถือวuาเป�นผูlที่ใชlหลักการความสัมพันธ�ใน

การการดำเนินชีวิตโดยกลuาววuา /����\r�\��\=คือในการคlา พuอคlาลlวน

ตlองการกำไรทั้งสิ้น สำหรับแนวคิดหรูจยาแลlวไมuไดlตuอตlานเรื่องกำไรหรือผลประโยชน�ใด ๆ หากแตu

ขอใหlอยูuในครรลองที่สาเหตุสมผลเทuานั้นดังคำกลuาวของขงจื๊อในคัมภีร�  หลุนอีว���•��./ 

*¡rAIT¢£¤= [4•5]       (ความมั่งมีและเกียรติยศ คือ สิ่งที่ผู lคนปรารถนาแตuถlาไมu

ไดlมาดlวยวิธีที่ชอบทำก็ไมuพึงครอบครองความยากจนโดยศัพท�คือสิ่งที่ผูlคนเกลียดชังแตuถlาหลีกเลี่ยง

ดlวยวิธีท่ีไมuชอบธรรม) 28  

พuอคlาจิ้นซังมีความเชื่อวuา “หากประกอบอาชีพโดยยึดหลักแหuงความซื่อสัตย�สุจริต ไมuคดโกง

ลูกคlา  ใฝ¹เรียนรูlอยูuตลอดเวลา จึงจะทำใหlธุรกิจของเขาดำเนินไปอยuางราบรื่น” 29 ที่มาของความเช่ือ

นี้ผู lวิจัยคิดวuามาจากการที่บริเวณมณฑลซานซีในสมัยโบราณมีผูlที ่ยึดถือหลักปฏิบัติของขงจื๊ออยูu

จำนวนมาก และมีการยึดถือปฏิบัติตามสืบตuอมา ซ่ึงรูปแบบการคlาเชuนน้ีเรียกวuา “หรูซัง” !�&#

และลักษณะเดuนของหรูซังที่ยึดถือและปฏิบัติเป�นสิ่งสำคัญมีทั้งหมด 4 ประการคือ คlาขายไมuเอา

เปรียบลูกคlา  มีความรูlและความสามารถ ดำเนินธุรกิจอยuางมีศีลธรรม และเคารพในหลักการของ

ขงจื๊อ 30 นอกจากนี้ยังมีการสuงเสริมใหlลูกหลานเรียนหนังสือและสอบเขlารับราชการเพื่อเลื่อนฐานะ

ทางสังคมใหlสูงข้ึน เน่ืองจากสังคมจีนศักดินาใหlความสำคัญกับพuอคlาเป�นอันดับสุดทlาย 

หากศึกษาเรื่องรูปแบบการทำการคlาภายนอกของพuอคlาจิ้นซังแลlวนั้น จะเห็นวuาการทำ

การคlาของพuอคlาจ้ินซังไมuไดlมีความแตกตuางจากพuอคlากลุuมอื่นเลยทีเดียว เวlนแตuในเรื่องของแนวคิด

และวัตถุประสงค�ในการทำการคlาที่แตกตuางออกไปคือ การเลือกทำการคlาที่อยูuบนพื้นฐานของความ

ซื่อสัตย�สุจริต ความขยันอดทนความกลlาเสี่ยงในการริเริ่มกิจการ และแนวคิดของความสามัคคีเป�น

สำคัญ จากแนวคิดหรูซังขlางตlนพuอคlาจิ้นซังไดlนำแนวคิดดังกลuาวมาปรับใชlในการคlาเป�น 3 แนวคิด 

ไดlแกu 

 

 
28 สุวรรณา สถานานนท*(2562).หลุนอ่ีว7:ขงจ่ือสนทนา.:กรุงเทพฯ.โอเพUน โซไซต้ี.หนAา341. 
!)!"#$!%&#'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJ*KLMKLNOPQ*
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3.3.1 แนวคิดเร่ืองของความซ่ือสัตยYสุจริต 

จากบันทึกทางประวัติศาสตร�จีนไดlกลuาววuามณฑลซานซีเป�นสถานที่ ที่มีแนวทางการดำเนิน

ชีวิตที่เกี่ยวขlองกับความซื่อสัตย�ตามแนวคิดของขงจื๊ออยูuคuอนขlางสูง เชuน �¥�¥�¥\ หาก

นำมาปรับใชlกับการทำธุรกิจแลlวใจความสำคัญของแนวคิดที่เกี่ยวขlองกับความซื่อสัตย�ของพuอคlาจ้ิน

ซังก็คือ /���\r  ¦�L\= (ใหlความสำคัญกับคุณธรรมกuอนผลกำไร และหากำไรท่ี

ชอบธรรม) ซึ่งเป�นหัวใจหลักและเป�นที่ยอมรับของพuอคlาในยุคสมัยดังกลuาว นอกจากการทำธุรกิจแลlว

พuอคlาจ้ินซังยังยึดหลักในเร่ืองการดำเนินชีวิตท่ีอยูuบนความซ่ือสัตย�สุจริตดlวย ดังคำท่ีกลuาววuา /§¨

©ªr«  TB¬= (ผูlมีป�ญญายuอมตlองการทรัพย�สิน แตuตlองเลือกทางท่ีสุจริตเทuาน้ัน)  

อีกเหตุผลหนึ่งที่สามารถสนับสนุนความเชื่อในเรื่องความซื่อสัตย�และจงรักภักดีของพuอคlาจ้ิน

ซังไดl คือ การที่พวกเขาเคารพและนับถือเทพเจlากวนอู ซึ่งทuานเป�นเทพที่เป�นตัวแทนของผูlที่มีความ

ซื่อสัตย�สุจริตและความจงรักภักดี อีกทั้งยังมีบันทึกวuาในมณฑลซานซีมีวัดที่ประดิษฐานเทพพระเจlา

กวนอู มีบันทึกวuา ศาลเจlา หรือ วัดท่ีมีเทพเจlากวนอูน้ัน สuวนมากเป�นการสรlางและสนับสนุนเงินลงทุน

จากพuอคlาจ้ินซังท่ีประสบความสำเร็จทางการคlาท้ังส้ิน31   

3.3.2 แนวคิดเกี่ยวกับการยึดหลักความมุ3งมั่น พยายาม และความกลEาไดEกลEาเสียในการ

ทำธุรกิจ 

ความมุuงมั่นและพยายามนั้น ถือเป�นจุดเดuนของชาวซานซีรวมถึงพuอคlาจิ้นซังดlวย เมื่อชาวจีน

สuวนใหญuจะนึกถึงพuอคlาจิ้นซัง ก็จะสามารถเชื่อมโยงคุณสมบัติในเรื่องของความมุuงมั่นและความมุ

มานะตามดlวยเชuนกัน  แมlกระทั้งจักรพรรดิคังซี !®n¯# แหuงราชวงศ�ชิงไดlกลuาวชื่นชม

พuอคlาจ้ินซังในเร่ืองน้ีดlวย  

 
!“"#$%&'($%)*+,,&')*-.(/"0123*4, 

56789:;<=">?@A, B4A1CDE,F"0(/"01G, 

H*:;(”I32 

 

จากขlอความดlานบนสามารถสรุปไดlดังนี้ : “ ชาวซานซีเป�นผูlที่มีนิสัยขยัน มุuงมั่น และอดทน 

ในการทำธุรกิจ ยึดอาชีพการคlาขายมาเป�นเวลานาน จนทำใหlมีประสบการณ�และสามารถขยาย

กิจการไปในวงกวlาง ”  

ผูlวิจัยเชื่อวuาการที่พuอคlาจิ้นซังมีนิสัยที่ขยันนั้น เป�นเหตุมาจากการท่ีภูมิประเทศของมณฑล

ซานซีที่เต็มไปดlวยภูเขา ภูมิอากาศแหlงแลlง ไมuเหมาะแกuการทำเกษตร จึงทำใหlพวกเขาจำเป�นตlอง

เดินทางออกจากบlานเกิดเพื่อคlนหาพื้นที่ ที่สะดวกและเหมาะสมแกuการประกอบอาชีพ แตuในความ

 
('!q&!q&rs'tuv+,-.w0*xyz{<|}~34��:����1��Q�Q�H�R�/�S��*Rp,
V* 
32 �Y!"$'[�&#���*+,-./0134H*KLe�3mno*R./�V*  
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โชครlายนั้นก็ไดlมีขlอดีอยuางหนึ่งคือ มณฑลซานซีอยูuบริเวณภาคเหนือของประเทศจีน เป�นเสlนทาง

ขนสuงสินคlาหลักระหวuางภาคใตlไปยังภาคเหนือของประเทศ อีกทั้งชาวซานซีมีความคุlนเคยกับสภาพ

ภูมิประเทศของตนเอง จึงทำใหlพวกเขามีอาชีพขนสuงสินคlาตuาง ๆ ระหวuางพื้นที่ทั้งสองในชuวงแรก 

ตuอมาไดlมีผูlนิยมใชlเสlนทางดังกลuาวในการขนสuงสินคlามากขึ้น จนในที่สุดจากเดิมทีที่ชาวซานซีเป�น

เพียงผูlรับจlางขนสuงสินคlา พวกเขาไดlริเริ่มทำการจัดซื้อและขนสuงสินคlาเอง จนเกิดธุรกิจขึ้นอยuาง

หลากหลายในเวลาตuอมาดlวยความกลlาคิด กลlาทดลองทำธุรกิจของพuอคlาจ้ินซัง 

3.3.3 แนวคิดเก่ียวกับการร3วมมือและความสามัคคีกันในกลุ3มพ3อคEาจ้ินซัง 

ความสามัคคีของพuอคlาจ้ินซังในมณฑลซานซีน้ัน มีพ้ืนฐานมาจากหลักเร่ืองความสัมพันธ� หรือ

ภาษาจีนเรียกวuา “ กวนซี ”!°±#ซึ่งเดิมทีขงจื๊อจะเนlนความสัมพันธ�อยูu 5 อยuาง กลuาวคือ 

ความสัมพันธ�ระหวuางบิดาและบุตร ความสัมพันธ�ระหวuางกษัตริย�กับขุนนาง ความสัมพันธ�ระหวuางสามี

กับภรรยา ความสัมพันธ�ระหวuางพี่กับนlอง และความสัมพันธ�ระหวuางเพื่อนกับเพื่อน33 เพื่อใชlในการ

ปกครองและอยูuรuวมกับคนในสังคมอยuางสงบสุข จากนั้นพuอคlาจิ้นซังจึงนำแนวคิดดังกลuาวมาปรับใหl

เขlากับการทำการคlา คือ การสรlางปฏิสัมพันธ�ภายในธุรกิจตนเองและระหวuางพuอคlาทั่วไป ถือเป�นการ

ยกระดับ พัฒนา และเพิ่มโอกาสทางการคlา ยกตัวอยuางเชuน สรlางความสัมพันธ�ที่ดีระหวuางเจlาของ

กิจการกับเจlาของรlานรายยuอย ความสัมพันธ�ระหวuางเจlาของรlานกับพนักงาน และความสัมพันธ�

ระหวuางพuอคlารายอื่นที่ดำเนินธุรกิจในรูปแบบเดียวกันหรือคลlายคลึงกัน นอกจากพuอคlาจิ้นซังจะ

พยายามสรlางความสัมพันธ�ที่ดีแลlว ทั้งยังพยายามที่จะใหlความชuวยเหลือ สนับสนุนบุคคล และ

แลกเปลี่ยนแนวคิดตuาง ๆ กับทุกความสัมพันธ�ขlางตlนที่กลuาวมาขlางตlน เพื่อใหlเกิดประโยชน�และ

โอกาสทางธุรกิจท่ีไดlมาจากความสามัคคี 

ผลที่ไดlรับจากการที่พuอคlาจิ้นซังปฏิบัติตนตามแนวคิดดังกลuาวนั้น สามารถสะทlอนไดlจาก

ปรากฎการดังตuอไปนี้คือ ความรuวมมือภายในธุรกิจของตนเองทำใหlเกิดวัฒนธรรมองค�กรที่ทำใหlคน

ภายนอกมองวuาการคlาของพuอคlาจิ้นซังนั้นดำเนินอยูuบนพ้ืนฐานของคุณธรรมและความเขlาใจระหวuาง

คนในองค�กร ซึ ่งทำใหlบุคคลภายนอกสนใจมารuวมทำการคlากับพuอคlาจิ ้นซังมากขึ ้น ตuอมาเป�น

ความสัมพันธ�ระหวuางพuอคlารายอื่นที่ทำการคlาเชuนเดียวกันหรือคลlายกัน จนเกิดการรวมกลุuมของ

พuอคlาขึ้นมา จากนั้นไดlมีการชuวยเหลือและพึ่งพากันทางการคlาเพื่อสรlางอำนาจในการตuอรองทาง

การคlาขึ้นมา และเป�นที่มาของกลุuมความรuวมมือของพuอคlาทั้งสิบหรือภาษาจีนเรียกวuา “ สือตlาซังป�ง 

”!`a&b#ซึ่งกลุuมพuอคlาจิ้นซังในมณฑลซานซีถือเป�นพuอคlากลุuมแรกในประเทศที่ริเริ่มและ

ปฏิบัติในรูปแบบนี้ ผูlวิจัยยังพบวuาในราวปลายศตวรรษที่ 19 หรือในชuวงปลายของราชวงศ�ชิง จีน

ประสบป�ญหามากมาย ทั้งดlาน การเมือง เศรษฐกิจ และภัยธรรมชาติตuาง ๆ ทำใหlกระทบตuอธุรกิจ

 
33 สยุมพร ฉันทสิทธิพร.(2561).หลักความสัมพันธ7หLาประการและหลักบรรทัดฐานสามมุมมองของจริยธรรมกับการรักษาเสถียรภาพในสังคมจีน.วารสาร มจร 

สังคมศาสตร*ปริทรรศน* ปdท่ี 7 ฉบับท่ี 2 หนAา 247 – 261.  
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ของพuอคlาจ้ินซังอยuางหนัก สuงผลใหlความม่ังค่ังและอำนาจของพuอคlาจ้ินซังลดนlอยลงตามลำดับ เม่ือถึง

ชuวงศตวรรษที่ 20 พuอคlาจิ้นซังไดlมีการยlายไปรวมกลุuมกับพuอคlาอีกกลุuมหนึ่งในมณฑลเจlอเจียงและทำ

การคlารuวมกันตuอไป 

 

4. สรุป 

จากการศึกษาพบวuาพuอคlาจิ้นซังมีความโดดเดuนและสuงอิทธิพลตuอการคlาของจีนอยuางมาก มา

จากป�จจัยทางสังคมที่มีการติดตuอคlาขายระหวuางเมือง รวมทั้งระหวuางประเทศมากยิ่งขึ้น และแนวคิด

ตามจารีตในการดำเนินการคlา อาทิเชuน ระบบไคจง ธุรกิจตั๋วเงิน และแนวคิดวัฒนธรรมขงจื๊อ สuงผล

ใหlพuอคlาจิ้นซังประสบความสำเร็จดlานการคlา ทั้งยังกuอใหlเกิดความมั่งคั่งตuอวงศ�ตระกูลการคlาในสมัย

ราชวงศ�หมิงและสมัยราชวงศ�ชิง จนในที่สุดรูปแบบการคlาของพuอคlาจิ้นซังไดlกลายมาเป�นรากฐานของ

รูปแบบการทำธุรกิจและการคlาของชาวจีนในป�จจุบัน 
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Abstract 
 

This article focus on people in society recognized the existence of ethnic 
groups especially in Kru-dee- jeen area . By documents and field survey from 2015 
to 2020 found that kru-dee-jeen area still have the image of multicultural society 
which have many races and religions live together. Kru-dee-jeen have three 
important ethnic groups: Chinese, Portuguese and Muslims excluding local Thai 
people. Ethnicity in this area still keep their identity and succeed to new generation 
until now for examples religion, house and building, art and architectures such as 
temple, church and Chinese shrine, the ritual in everyday life and festival. 
However, the study founded that some identity has changed and reduced as same 
as there are some identity have acculturated to Thai society and modernization.  
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กฎุจีีนย*านที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุIในกรุงเทพมหานคร 

 

เรือนแกlว ภัทรานุประวัติ 

 

สาขาสหวิทยาการ 

คณะมนุษยศาสตร; 

มหาวิทยาลัยหอการค?าไทย 

 

บทคัดย3อ 

บทความมีจุดมุuงหมายเพื่อใหlผูlคนในสังคมตระหนักถึงการมีตัวตนของกลุuมคนชาติพันธุ�กลุuม

ตuาง ๆ ในสังคมไทย  โดยเฉพาะในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาเอกสารพรlอมทั้งลงพื้นท่ียuาน

กุฎีจีน (kru-dee-jeen) ชuวงปª 2558 ถึงปª 2563 พบวuา กุฎีจีนยังคงภาพของสังคมพหุลักษณ� ที่มีคน

หลายชาติพันธุ�อาศัยรวมกัน ประกอบดlวยคนที่สืบเชื้อสายมาจากกลุuมชาติพันธุ�ใหญu 3 กลุuม ไดlแกu จีน 

โปรตุเกส และแขกจาม (มุสลิม) ไมuรวมไทยพุทธที่เป�นคนพื้นถิ่น กลุuมชาติพันธุ�ในยuานนี้ยังคงรักษาอัต

ลักษณ�ทางชาติพันธุ�ของตนเองเอาไวl และมีการสืบทอดใหlคนยุคหลัง จนถึงป�จจุบัน เชuน การนับถือ

ศาสนา ลักษณะอาคารบlานเรือนดั้งเดิม ศิลปะและสถาป�ตยกรรมโดยเฉพาะ วัด โบสถ� และศาลเจlา 

การประกอบพิธีกรรมในชีวิตประจำวัน และตามเทศกาล โดยแตuละชาติพันธุ�มีศาสนสถานเป�นที่ยึด

เหนี่ยวทางจิตใจ แตuอยuางไรก็ตาม การศึกษาพบวuาอัตลักษณ�บางอยuางก็มีการเปลี่ยนแปลงหรือ

ลดทอนลง รวมท้ังมีการผสมผสานกับความเป�นสังคมสมัยใหมuและสังคมไทย 
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ความหลากหลายทางชาติพันธุ�เป�นปรากฏการณ�ทางสังคมที่เกิดขึ้นในสังคมไทยตั้งแตuอดีต

จวบจนป�จจุบัน ปรากฏใหlเห็นทุกภาค ตามจังหวัดตuาง ๆ ในประเทศไทย รวมท้ังชุมชนเกuา ยuานตuาง ๆ 

หลายแหuงในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  หลายยuานหรือหลายชุมชนยังมีความเดuนชัดของอัต

ลักษณ�กลุuมชาติพันธุ� ผuานงานดlานสถาป�ตยกรรม อาคารบlานเรือน ปฎิมากรรม ศาสนสถาน เทศกาล

ประจำปª ประเพณีสำคัญ ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมในชีวิตประจำวัน อาหาร การสืบทอด

ศิลปวัฒนธรรม การแสดง ภาษา เป�นตlน อาทิ ยuานเยาวราชหรือที่รูlจักในชื่อไชนuาทาวน� ชาวไทยเช้ือ

สายจีนยังคงดำรงอัตลักษณ�ผuานการประกอบพิธีกรรม ความเชื่อ การไหวlเจlาตามศาลเจlา โรงเจและ 

วัดจีน อาหารและเทศกาลสำคัญ เชuน ตรุษจีน สารทจีน และเทศกาลกินเจ หรือการสืบทอดเทศกาล

สงกรานต�ของชาวมอญที่พระประแดง สมุทรปราการหรือที่เกาะเกร็ด นนทบุรี ในดlานความเช่ือ 

ขนบธรรมเนียมประเพณี การละเลuน การแตuงกาย อาหาร เป�นตlน รวมทั้งสารคดีเรื่อง ชน ชาติ พันธุ�

ของกลุuมจังหวัดสนุก (สกลนคร นครพนมและมุกดาหาร) ที่สรlางขึ้นมาเพื่อแสดงใหlเห็นถึงอัตลักษณ� 

การผสมผสาน และการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ�บางอยuางบางประการของกลุuมชาติพันธุ�ที่บรรพบุรุษ

อพยพมาต้ังถ่ินฐานท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย เป�นตlน 

บทความนี้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับกลุuมชาติพันธุ� โดยเฉพาะในยuานกะดีจีนหรือกุฎีจีน 

(ตuอไปในบทความจะใชlคำวuากุฎีจีน) ในประเด็นตuาง ๆ โดยเฉพาะศาสนสถาน เพื่อแสดงใหlเห็นถึงอัต

ลักษณ�ของกลุuมชาติพันธุ�ที่สำคัญบางประการ การผสมผสานและการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ� รวมท้ัง

ป�ญหาของกลุuมชาติพันธุ� ทั้งนี้จะใชlขlอมูลที่ไดlจากการลงพื้นที่ในการศึกษาชuวงปª 2558  ถึงปª 2563 

ประกอบกับขlอมูลเอกสารอ่ืน ๆ 

สาเหตุที่ผูlศึกษาเลือกนำเสนอความหลากหลายทางชาติพันธุ�ในยuานกุฎีจีน เพราะเป�นชุมชน

ที่ไดlรับการขนานชื่อวuาสังคมพหุลักษณ�ที่มีผูlคน 4 เชื้อชาติ 3 ศาสนาอาศัยอยูuรวมกัน และเป�นชุมชน

ที่อยูuใจกลางเมือง รอบลlอมดlวยความเจริญและความทันสมัยของกรุงเทพมหานคร แตuผูlคนยังคง

รักษาอัตลักษณ�ของกลุuมชาติพันธุ�บางอยuางเอาไวlซ่ึงเห็นไดlชัดเจน 

ในที่นี้จะเนlนกลuาวถึง ชุมชนที่ผูlเขียนไดlลงพื้นที่ ประกอบดlวย ชุมชนกุฎีจีน รอบ ๆ โบสถ�

ซางตาครูlส ซ่ึงเป�นชุมชนของศาสนิกชนชาวคริสต� ชุมชนกุฎีขาว ซ่ึงเป�นชุมชนอิสลาม และชุมชนศาล

เจlาเกียนอันเกง อดีตเป�นท่ีอาศัยของชาวจีน แตuเพ่ือใหlเห็นถึงความหลากหลายท้ัง 4 กลุuมชาติพันธุ� ท่ี

มีทั้ง กลุuมชาติพันธุ�ท่ีนับถือพุทธมหายาน (จีน) พุทธหีนยาน (ไทย)  คริสต� (สืบเชื้อสายมาจากชาว

โปรตุเกส) และ มุสลิม (สืบเชื้อสายมาจากแขกจาม และแขกแพ) สอดคลlองกับคำกลuาวที่วuาเป�น

ชุมชนที่มี 3 ศาสนา 4 ความเชื่อ ทำใหlผูlเขียนเพิ่มชุมชนวัดกัลยาณ� และวัดกัลยาณมิตรเพิ่มเติมดlวย 

เพราะผูlเขียนคิดวuาการเพิ่มขlอมูลสuวนนี้จะทำใหlเห็นภาพการผสมผสานและการกลืนกลายระหวuาง

กลุuมชาติพันธุ�ท่ีเกิดข้ึนในยuานน้ีไดlชัดเจน  
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กุฎีจีน : ย3านท่ีมีความหลากหลายทางชาติพันธุY 

กุฎีจีน เป�นยuานเล็ก ๆ ริมแมuน้ำเจlาพระยา ฝ�Àงธนบุรี ตั้งอยูuตรงขlามปากคลองตลาด ระหวuาง

สะพานพระพุทธยอดฟ¬าจุฬาโลกกับวัดอรุณราชวราราม  ตามประวัติพบวuายuานกุฏีจีนเป�นชุมชน

เกuาแกuมีประวัติที ่ยาวนานตั้งแตuสมัยกรุงธนบุรี ในอดีตเคยเป�นที่ดินที่สมเด็จพระเจlาตากสินไดl

พระราชทานแกuชาวจีนและชาวโปรตุเกสเพื่อสรlางที่อยูuอาศัย เป�นชุมชนที่ประกอบดlวยคนที่มีความ

แตกตuางทางดlานเชื้อชาติ ศาสนาอาศัยอยูuรวมกัน ดังคำกลuาวที่วuา เป�นชุมชนที่มี 3 ศาสนา 4 ความ

เช่ือ (ผูlจัดการออนไลน�, 2557)  

 

ชุมชนวัดกัลยาณY : วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร  

ชุมชนวัดกัลยาณ�มีวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารเป�นศูนย�รวมความศรัทธาของพุทธศาสนิกชน

และชาวไทยเชื้อสายจีนในยuานชุมชนวัดกัลยาณ�และชุมชนใกลlเคียง วัดสรlางโดยเจlาพระยานิกรบ

ดินทร (โต กัลยาณมิตร) ในปª พ.ศ. 2368 ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 3 ภายในพระอุโบสถมีพระพุทธไตร

รัตนนายกประดิษฐานเป�นพระประธาน ชาวบlานทั่วไปเรียกวuาหลวงพuอโตหรือชาวจีนเรียกวuาซำปอ

ฮุดกงหรือซำปอกง หลวงพuอโตเป�นที่เคารพสักการะอยuางมากในหมูuชาวจีนและชาวไทยในพื้นที่และ

ชาวไทยท่ัวไปในป�จจุบัน 

 

วัด: อัตลักษณYทางวัฒนธรรมของชาวไทยในสังคมไทย 

สถาป�ตยกรรมไทยที่แสดงใหlถึงอัตลักษณ�ความเป�นวัดทางพุทธศาสนาของวัดกัลยาณมิตรท่ี

สำคัญ ไดlแกu วิหารหลวงซึ่งกuอสรlางเป�นสถาป�ตยกรรมไทยแบบประเพณีนิยม กuออิฐ ถือปูน หลังคามุง

กระเบื้องเคลือบ ประดับชuอฟ¬า ใบระกา หางหงส� เชิงชาย สuวนสถาป�ตยกรรมและศิลปกรรมท้ัง

ภายนอกและภายในโบสถ�วิหารอื่น ๆ สuวนใหญuจะมีการผสมผสานศิลปะทั้งแบบไทยและจีนแทบ

ทั้งสิ้น อาทิ พระอุโบสถเป�นการผสมผสานกันระหวuางศิลปะไทยกับจีน คือ ไมuมีชuอฟ¬า ใบระกา หาง

หงส� หนlาบันประดับดlวยกระเบื้องเคลือบสลับสีลวดลายจีน ซุlมประตูหนlาตuางป�¿นลายดอกไมlประดับ

กระจก มีลักษณะเฉพาะที่ถือเป�นเอกลักษณ�ประจำรัชกาลท่ี 3 ซุlมสีมา รอบพระอุโบสถทำดlวยศิลา 

ฐานซุlมสีมาสลักลวดลายมงคลจีนอยuางสวยงาม  ดlานหนlาพระอุโบสถมีเสาศิลามังกร 2 เสา สลักเป�น

ลวดลายมังกรดั้นเมฆ พระเจดีย�ยอดปรางค� เป�นเจดีย�แบบจีนที่เรียกวuา “ถะ” เป�นอาคารแปดเหลี่ยม

ซlอนกัน และซุlมโขลนทวาร มีการสลักลวดลายมงคลจีนทั้งรูปมังกร กิเลน และฮก ลก ซิ่วซึ่งเป�นเทพ

เจlาของชาวจีน       (ผูlจัดการออนไลน�, 2557) นอกจากนั้นยังพบวuาภายในวัดยังมีการนำพระพุทธรูป

จีน มาประดิษฐานรวมกับพระพุทธรูปไทย ภายนอกพระอุโบสถมีการนำดอกไมlจีน เชuน ดอกเก็กฮวย 

โบตั๋น มาประดับตกแตuงซุlมประตู หลังคา ระเบียงคต รวมทั้งมีรูปป�¿นจีน หรือที่ชาวไทยเรียกวuาอับเฉา 

วางตามสถานที่ตuาง ๆ ในวัดจำนวนมาก ทำใหlชุมชนแขวงวัดกัลยาณ�ป�จจุบัน ประกอบดlวย 6 ชุมชน 
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ไดlแกu ชุมชนกุฎีจีน ชุมชนวัดกัลยาณ� ชุมชนกุฎีขาว ชุมชนโรงคราม ชุมชนวัดบุปผาราม และชุมชนวัด

ประยูรวงศ� กลuาวไดlวuาวัดกัลยาณมิตรราชวรวิหารเป�นวัดหนึ่งในกรุงเทพมหานครที่มีสถาป�ตยกรรม

ผสมผสานระหวuางไทยและจีนที่มีเอกลักษณ�เดuนชัด  การผสมผสานทางวัฒนธรรมรูปแบบนี้ปรากฏใหl

เห็นมากมายตามวัดตuางๆในสมัยรัชกาลที่ 3 และรัชกาลตuอมา เชuน การสรlางวัดหรือปฏิสังขรณ�วัดตuาง 

ๆ ในกรุงเทพมหานคร เชuน วัดอรุณราชวราราม (วัดแจlง) หรือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธ์ิ) 

เป�นตlน 
ถึงแมlวuาโดยรวมของสถาป�ตยกรรมและอาคารสิ่งกuอสรlางภายในวัดจะเป�นการผสมผสาน

วัฒนธรรมไทยและจีน แตuวัดกัลยาณมิตรก็นับวuาเป�นวัดทางพุทธศาสนา ที่บuงบอกถึงอัตลักษณ�ทาง

ชาติพันธุ�ท่ีสำคัญของชาวไทยต้ังแตuอดีตจวบจนป�จจุบัน  

 ในดlานประชากร พบวuาพื้นที่วัดกัลยาณมิตร มีทั้งชาวไทยเชื้อชาติไทย เชื้อชาติจีน (บรรพ

บุรุษเป�นกลุuมชาติพันธุ�) อาศัยปะปนกันอยูu มีการผสมผสานและกลืนกลายทางสังคม นับตั้งแตuอดีตถึง

ป�จจุบัน ตัวอยuางการผสมผสานและกลืนกลายทางสังคม ไดlแกu การที่คนไทยไปไหวlเจlาที่ศาลเจlา สuวน

ชาวจีนก็มาไหวlพระที่วัดไทย มีการคlาขายระหวuางชาวไทยกับชาวจีน รวมทั้งมีการสมรสระหวuางคน

สองกลุuม เชuนเดียวกับที่ชุมชนโบสถ�ซางตาครูlส มีชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธ สมรสกับชาวคริสต�และ

ยlายเขlาไปอาศัยในชุมชนกุฎีจีน นอกจากนั้นก็มีเรียนรูlและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตซ่ึง

กันและกัน เชuน ภาษา การแตuงกาย และอาหาร เป�นตlน  

เนื่องจากชุมชนแหuงนี้เชื่อมโยงกับชุมชนศาลเจlาเกียนอันเกงซึ่งแตuเดิมเป�นที่อยูuอาศัยของชาว

จีน เป�นหมูuบlานที่ชาวจีนไดlรับพระราชทานที่ดินสมัยพระเจlาตากสินมหาราช ใหlตั้งหลักแหลuงในยuาน

กุฏีจีน ขlอมูลที่ไดlจากการพูดคุยคนในบริเวณใกลlเคียง กลuาววuาในอดีตเคยมีพระจีนมาจำพรรษาที่วัด

กัลยาณมิตรรวมกับพระภิกษุสงฆ�ไทย ความแตกตuางทางเชื้อชาติในพื้นที่มีนlอยถึงไมuมี เพราะทุกกลุuม

สามารถอยูuรวมกันไดlอยuางมีความสุข 

 

 
ภาพท่ี 1 วัดกัลยาณมิตรราชวรวิหาร 

(ท่ีมา : เรือนแกlว ภัทรานุประวัติ, ถuายภาพ) 
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ภาพท่ี 2 พระพุทธไตรรัตนนายกหรือหลวงพuอโต 

(ท่ีมา : เรือนแกlว ภัทรานุประวัติ, ถuายภาพ) 

 

 
ภาพท่ี 3 ประตูแบบจีน ตุÃกตาหิน กระถางธูปจีน 

(ท่ีมา : เรือนแกlว ภัทรานุประวัติ, ถuายภาพ) 

 

 
ภาพท่ี 4 หลังคา ระเบียงคต ศิลปะแบบจีน 

(ท่ีมา : เรือนแกlว ภัทรานุประวัติ, ถuายภาพ) 
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ชุมชนศาลเจEาเกียนอันเกง 

ชุมชนศาลเจlาเกียนอันเกงหรือป�จจุบันเรียกวuาศาลเจlาแมuกวนอิม เป�นศาลเจlาจีนเกuาแกuของ

ชุมชนกุฎีจีน ต้ังอยูuบริเวณริมแมuน้ำเจlาพระยาอยูuระหวuางวัดกัลยาณมิตรและโบสถ�ซางตาครูlส  

ชุมชนแหuงนี้เดิมเป�นท่ีอยูuของชาวจีนที่ตามเสด็จพระเจlาตากสินมหาราช มาตั้งถิ่นฐานอยูuท่ี

ปากคลองบางหลวง เมื่อครั้งที่พระองค�ทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป�นราชธานี  นอกจากชาวจีนยังมี

ชาวโปรตุเกส มอญ อาศัยในยuานดังกลuาว ตuอมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ¬าจุฬาโลกมหาราชทรง

ยlายเมืองหลวง ไปต้ังยังฝ�Àงพระนคร คนจีนเหลuาน้ีก็ไดlอพยพไปต้ังถ่ินฐานอยูuท่ีฝ�Àงพระนครบริเวณตลาด

นlอยถึงสามเพ็ง กับบริเวณที่เรียกวuาไชนuาทาว�น (เยาวราช) ในป�จจุบัน อยuางไรก็ตามยังมีกลุuมชาวจีน

จำนวนหนึ่งที่ยังคงอาศัยในยuานกุฎีจีน ตั้งแตuชุมชนวัดกัลยาณ� ถึงชุมชนกุฎีจีน (โบสถ�ซางตาครูlส) และ

บริเวณฝ�Àงธนบุรีในป�จจุบัน อยูuปะปนกับกลุuมชาติพันธุ�อื่นๆ เชuน ชาวไทย ชาวมุสลิม พราหมณ� ฮินดู 

แขกกลุuมตuาง ๆ เป�นตlน 

ศาลเจEาเกียนอันเกง : อัตลักษณYทางวัฒนธรรมของชาวไทยเช้ือสายจีนในย3านกุฎีจีน 

ศาลเจlาเกียนอันเกงเป�นศาสนสถานสำคัญของชาวจีนในอดีตและชาวไทยเชื้อสายจีนใน

ป�จจุบัน สันนิษฐานวuา ศาลเจlาแหuงนี้เป�นที่มาของคำวuา “กุฎีจีน” ศาลเจlาเกียนอันเกงเป�นศาลเจlา

ขนาดเล็กที่มีความสวยงาม มีการกuอสรlางแบบทั้งกระเบื้องโคlง และวิธีมุงหลังคาแบบจีนแทl ๆ ดัง

ภาพประกอบท่ี 5  

 
ภาพท่ี 5 ศาลเจlาเกียนอันเกง 

(ท่ีมา : เรือนแกlว ภัทรานุประวัติ, ถuายภาพ) 

 

ภายในศาลเจlาประดิษฐานเจlาแมuกวนอิมเป�นองค�ประธาน (ภาพประกอบที่ 6) มีเจlาแมuหมuา

โจlวและเจlาพuอกวนอูประดิษฐานอยูuดlานขlาง และบริเวณโดยรอบมีเทพเจlาอื่นๆ ตามความเชื่อของชาว
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จีน สuวนสถาป�ตยกรรมของศาลเจlาเป�นรูปแบบ หมิ่นหนาน ตามแบบดั้งเดิมของชาวจีนฮกเกี้ยน

ประกอบดlวยหลังคาขนาดใหญuปูกระเบ้ืองเคลือบสีซlอนกัน 2 ช้ัน 

 

 
ภาพท่ี 6 เจlาแมuกวนอิม 

(ท่ีมา : เรือนแกlว ภัทรานุประวัติ, ถuายภาพ) 

 

แตuละชั้นมีหนlาบันเป�นสามเหลี่ยมหนlาจั่ว สันหลังคาแอuนโคlง มีการเจาะชuองหนlาตuางรวมถึง

ประตูทางเขlา ประดับดlวยงานไมlฉลุ แกะสลักลวดลายตามแบบฉบับจีนท่ีสวยงาม มีลายเมฆและตlนไมl 

ผนังแตuละดlานมีภาพจิตรกรรมเทพเจlาของจีน 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 7 ศิลปะ กระถางธูปภายในศาลเจlา ภาพท่ี 8 งานไมl แกะสลักประตูแบบจีน (1) 
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ภาพท่ี 9  งานไมl แกะสลักประตูแบบจีน (2)  ภาพท่ี 10  งานไมl แกะสลักประตูแบบจีน (3) 

(ท่ีมา : เรือนแกlว ภัทรานุประวัติ, ถuายภาพ) 

 

ประวัติศาลเจlาเกียนอันเกงไมuปรากฏเป�นลายลักษณ�อักษร แตuตามคำบอกเลuาสืบทอดกันมา

กลuาววuาเป�นศาลเจlาที่สรlางขึ้นโดยคนจีนฮกเกี้ยน เดิมมีอยูuสองศาลตั้งอยูuใกลlเคียงกัน  ศาลหน่ึง

ประดิษฐานเจlาพuอโจวซือกง สuวนอีกศาลประดิษฐานเจlาพuอกวนอู เมื่อชาวจีนยlายไปอยูuที่ฝ�Àงพระนคร

แลlว ศาลเจlาทั้งสองศาลแหuงนี้ก็ถูกทอดทิ้งจนชำรุดทรุดโทรม ตuอมาชาวจีนจากมณฑลฮกเกี้ยน ตำบล

เจียงจิวและจัวจิวซึ่งเป�นบรรพบุรุษของสกุลตันติเวชกุลและสกุลสิมะเสถียรไดlเดินทางมากราบไหวl 

เห็นศาลเจlาชำรุดทรุดโทรมก็ไดlรื้อศาลเจlาทั้งสองลง แลlวสรlางเป�นศาลเจlาใหมuศาลเดียวในที่เดิม  โดย

อัญเชิญเจlาแมuกวนอิมขึ้นเป�นประธานศาลเจlา  และเปลี่ยนชื่อศาลเจlาเป�นศาลเจlาเกียนอันเกง ซึ่งเป�น

ช่ือท่ีใชlติดตuอสืบมาจนป�จจุบัน (ไทยสามกÃก, 2014) 

ศาลเจlาเกียนอันเกงเป�นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป�นศูนย�รวมจิตใจของคนไทยเชื้อสายจีนในชุมชน 

ตลอดทั้งปªจะมีผูlคนไปทำพิธีกรรมทางศาสนาทั้งการไปไหวlเทพเจlาตuาง ๆ เพื่อขอพร ขอโชคลาภ 

เสริมสรlางความเป�นสิริมงคลใหlแกuชีวิต มีการจุดธูปเซuนไหวlบูชาเทพเจlา และเสี่ยงเซียมซีทำนาย

อนาคต โดยเฉพาะชuวงวันสำคัญของชาวจีน เชuน ตรุษจีน สารทจีน หรือเทศกาลกินเจ  

ศาลเจlาเกียนอันเกงมีการบูรณะครั้งใหญuเสร็จสิ้นเมื่อไมuนาน โดยใชlระยะเวลาหลายปª การ

บูรณะเริ่มตั้งแตuทางเดินเขlาศาลเจlา ที่ติดอยูuกับแมuน้ำเจlาพระยาถึงตัวศาลเจlา ป�จจุบันศาลเจlามีสภาพ

ที่สวยงาม  เป�นศาลเจlาที่มีความโดดเดuนทางดlานสถาป�ตยกรรมจีน จนถูกจัดใหlเป�นศาลเจlาจีนที่สวย

ลำดับตlน ๆ ของกรุงเทพมหานคร (กuอนการบูรณะ ในปª 2551 ศาลเจlาเกียนอันเกงไดlรับรางวัล

อนุรักษ�ศิลปสถาป�ตยกรรมดีเดuน ประเภทปูชนียสถานและวัดวาอาราม) ศาลเจlาแหuงนี้เป�นเสมือนศา

สนสถานที่บอกเลuาเรื่องราว ประวัติศาสตร� วัฒนธรรมและตัวตน ของชาวไทยเชื้อสายจีนของยuานกุฎี

จีน 
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อยuางไรก็ตาม จากการลงพื้นที่และการพูดคุยกับเจlาหนlาที่หรือคนเฝ¬าศาลภายในศาลเจlา 

ปรากฏใหlเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงบางอยuางโดยเฉพาะการสืบทอดขนบธรรมเนียม ประเพณีการไหวl

เทพเจlาของชาวจีนทั้งในพื้นที่ และที่อื่น ๆ ดังจะพบวuาป�จจุบันชาวจีนเขlามากราบไหวl เทพเจlาในศาล

คuอนขlางนlอย ในวันปกติทั่วไป บางชuวงที่ผูlเขียนและนักศึกษาไปศาลเจlา ก็ไมuปรากฏผูlคนเขlามาไหวlใน

ศาลเจlาเลย ซึ่งปรากฏการณ�เกิดขึ้นในศาลเจlาจีนทั่วไปทั้งในกรุงเทพมหานครและตามจังหวัดตuาง ๆ 

พรlอมกับการเลือนหายของอัตลักษณ�ของชาวจีนในดlานอื่น ๆ เชuน การดูงิ้วของชาวจีน พบวuาป�จจุบัน

ชาวจีนในชุมชนไปดูนlอยมาก บางคร้ังมีแตuเกlาอ้ีต้ังใหlคนดู แตuไมuปรากฏผูlคนเลย ชาวจีนหรือกรรมการ

ที่ศาลเจlาตuาง ๆ กลuาวเหมือนกันวuาเด็กรุuนใหมuไมuไปดูงิ้ว แตuก็ตlองมีงิ้วในงานศาลเจlา เพื่อใหlเทพเจlาดู 

หรือการใชlภาษาจีนส่ือสารภายในชุมชน หรือ บlานป�จจุบันก็ใชlกันนlอย ผูlสูงอายุท่ีใชlภาษาจีนสuวนมาก

ก็เสียชีวิตไปหมดแลlว  ลูกหลานไมuใชl เหลือประมาณรlอยละ 20 ที่ใชlกันอยูu สอดคลlองกับ เรือนแกlว 

ภัทรานุประวัติ (2554) ในงานการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาสืบทอดความเป�นจีนผuานการทำความ

เขlาใจในความหมายและสัญลักษณ�ทางศาสนาของชาวจีนสูuลูกหลานในสังคมไทย และสอดคลlองกับ

การสูญหายของการใชlภาษาเวียดนามในชุมชนญวนที่สามเสนซึ่งนับวuาเป�นการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

และวัฒนธรรมของกลุuมชาติพันธุ�ทุกกลุuมในดlานภาษา   

 

ชุมชนคริสตY: โบสถYซางตาครูEส 

 โบสถ�ซางตาครูlส  นอกจากจะเป�นศูนย�รวมใจของคริสตศาสนิกชนชาวกุฎีจีนแลlว ก็ยังเป�น

ศูนย�รวมใจของคริสตศาสนิกชนในละแวกใกลlเคียงอีกดlวย ซางตาครูlสมาจากภาษาโปรตุเกส แปลวuา 

ไมlกางเขนศักด์ิสิทธ์ิ เป�นโบสถ�คริสต�นิกายโรมันคาทอลิกแหuงแรกในฝ�Àงธนบุรี กuอสรlางโดยบาทหลวงยา

โกเบ กอรร� ผูlนำกลุuมชาวโปรตุเกส สรlางในที่ดินพระราชทาน เมื่อวันที่ 14 กันยายน พศ. 2312 

ลักษณะตัวโบสถ�เป�นสถาป�ตยกรรมแบบนีโอคลาสสิคผสมกับเรเนอซองส� ในวันท่ี 14 กันยายนของทุก

ปª ทางโบสถ�จะมีการจัดพิธีเฉลิมฉลอง เพื่อใหlทุกคนในชุมชนโดยเฉพาะคริสตศาสนิกชนรำลึกถึง

เร่ืองราวในประวัติศาสตร�  

 

 
ภาพท่ี 11 โบสถ�ซางตาครูlส 

(ท่ีมา : เรือนแกlว ภัทรานุประวัติ, ถuายภาพ) 
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ภาพท่ี 12 สถาป�ตยกรรมภายในโบสถ� 

(ท่ีมา : เรือนแกlว ภัทรานุประวัติ, ถuายภาพ) 

 

จากการสำรวจบริเวณวัดซางตาครูlส และ บริเวณชุมชนโดยรอบ พบวuา ผูlคนที่อาศัยอยูu

บริเวณแหuงนั้น สuวนใหญuประมาณ 85% นับถือศาสนาคริสต� และมีการสืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษ

ชาวโปรตุเกส (มีทั้งหมด 17 นามสกุล) และชาวจีน จากลักษณะหนlาตา ผิวพรรณของผูlคนในบริเวณ

นั้นพบวuาบางคนมีนัยน�ตาสีฟ¬าที่คลlายกับชาวฝรั่งและบางสuวนก็มีความคลlายกับชาวจีน ซึ่งเชื่อมโยง

กับหลักฐานทางประวัติศาสตร�ที่ระบุวuาคนโปรตุเกสไดlเขlามาตั้งรกรากถิ่นฐานในบริเวณนี้กuอน ตuอมาก็

ตามมาดlวยชาวจีนและชาวมอญ จึงสuงผลใหlคนบริเวณชุมชนแหuงนี้มีความหลากหลายของกลุuมชาติ

พันธุ�อยูuมาก และสำหรับบlานของผูlคนที่มีบรรพบุรุษชาวโปรตุเกสนั้นก็มีการสืบทอดการนับถือศาสนา 

ความคิด ความเชื่อ การดำเนินชีวิต โดยยึดหลักคริสตศาสนิกชน มีการสืบทอดภูมิป�ญญาการทำขนม

ฝรั่ง และอาหารโปรตุเกสซึ่งถือวuามีความเป�นเอกลักษณ�เฉพาะตัว แตกตuางชาวไทย ชาวจีน หรือชาว

มุสลิมในระแวกเดียวกัน สuวนลักษณะบlานเรือนในชุมชนยังคงแบบสมัยกuอน ซึ่งจะเป�นบlานไมlสองช้ัน 

มีการตกแตuงภายในบlานคลlายกับชาวโปรตุเกส เพราะตlองการอนุรักษ�ความเป�นชาวโปรตุเกสของ

บรรพบุรุษตนเองไวl หนlาบlานบางหลังจะมีปูนป�¿นที่แสดงใหlเห็นถึงกลุuมชนที่นับถือศาสนาคริสต�ซ่ึง

เป�นอัตลักษณ�สำคัญของผูlคนในชุมชนนี้ และเป�นสuวนใหlคนในชุมชนมีความเป�นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

สำนึกถึงความเป�นกลุuมชาติพันธุ�ที่มีบรรพบุรุษมาจากที่แหuงเดียวกัน ยึดมั่นในศาสนา ศาสดาเดียวกัน 

(ขlอมูลไดlจากการสัมภาษณ�คนในชุมชน ปª 2559) 
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ภาพท่ี 13 หนlาประตูบlานภายในชุมชน 

(ท่ีมา : เรือนแกlว ภัทรานุประวัติ, ถuายภาพ) 

 

แตuอยuางไรก็ตามเม่ือมีการปรับปรุงบlานเรือนท่ีทรุดโทรมไปตามกาลเวลา ก็มีการเปล่ียนแปลง

วัสดุ สิ่งกuอสรlางใหlมีความมั่นคงแข็งแรงขึ้น เชuนมีการกuอดlวยปูน หรือ ปรับปรุงบlานเป�นกึ่งตึกกึ่งไมl 

เป�นตlน แตuบlานเรือนสuวนใหญuที่เห็นไดlทั่วในบริเวณยังคงสภาพเดิม คือบlานไมlสองชั้น สภาพคuอนขlาง

เกuา มีครัวเรือนท่ีปรับปรุงใหมuจำนวนนlอย 

ลักษณะชุมชนกุฎีจีน มีลักษณะเฉพาะแตกตuางจากชุมชนเมืองที่ขยายตัวระยะหลัง ใน

รูปแบบบlานจัดสรรอื่นๆ เพราะไมuมีถนนสายใหญuตัดผuาน รถขนาดใหญuไมuสามารถใชlสัญจร จะมีเพียง

จักรยานยนต�หรือรถจักรยาน และรถเข็นของเล็กเขlาออกไดlเทuานั้น (คลlายคลึงกับชุมชนมัสยิดกุฏีขาว 

ซึ่งเป�นชุมชนอิสลามที่อยูuไมuหuางไกลกัน สามารถที่จะเดินไปถึงและชุมชนเกuาแกuบางแหuง เชuน ชุมชน

มอญบางกะดี่ เป�นตlน) ทำใหlมีอากาศดี ไรlมลพิษจากควันพิษทuอไอเสียรถยนต� จากการสอบถามผูlคน

ในกุฎีจีนพบวuาผูlคนในชุมชนรูlจักกันหมด จึงมีความปลอดภัยจากโจรผูlรlายและกลุuมลักเล็กขโมยนlอย 

ภายในชุมชนไดlมีการจัดเวรยามชuวยกันสอดสuองดูแลความเรียบรlอยเพื่อป¬องกันไมuใหlบุคคลแปลกหนlา  

ชุมชนน้ีจึงนับวuามีความปลอดภัยมากท่ีสุดแหuงหน่ึงในกรุงเทพมหานคร 

                      
ภาพท่ี 14   ถนน ซอย เล็กๆในชุมชนกะดีจีน 

(ท่ีมา : เรือนแกlว ภัทรานุประวัติ, ถuายภาพ) 
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        ภาพท่ี 15 บlานเกuา (1)                               ภาพท่ี 16 บlานเกuา (2) 

  (ท่ีมา : เรือนแกlว ภัทรานุประวัติ, ถuายภาพ)    (ท่ีมา : เรือนแกlว ภัทรานุประวัติ, ถuายภาพ) 

 

ที่ดินในกุฎีจีนทั้งหมดเป�นที่ดินของวัดไมuใชuทรัพย�สินสuวนบุคคล จากการพูดคุยกับผูlคนใน

ชุมชน พบวuาสuวนใหญuจะอาศัยอยูuดั้งเดิม สืบทอดตuอจากบรรพบุรุษ จะมีบางสuวนเขlามาอยูuเพิ่มอาจ

เกิดจากการสมรสกับคนในชุมชนกุฎีจีน เชuน คนพุทธสมรสกับคนคริสต�แลlวยlายเขามาอาศัยในชุมชน 

ทำใหlมีการปะปนของคนตuางศาสนา แตuอยuางไรก็ตามทั้งสองศาสนาก็สามารถอยูuกันไดlอยuางสงบ 

กลมกลืน  

เนื่องจากชุมชนนี้สuวนใหญuนับถือศาสนาคริสต�นิกายโรมันคาทอลิก จึงมีการสืบทอดพิธีกรรม

ทางศาสนา คuอนขlางเครuงครัดและเขlมแข็งในวาระโอกาสตuาง ๆ ทั้งในวันธรรมดาและเทศกาลสำคัญ

ของคริสตศาสนิกชน เชuนเดียวกับชาวไทยเชื้อสายญวนที่สามเสน ถึงแมlป�จจุบันจะมีบางสuวนที่สมรส

กับชาวไทยพุทธ เปล่ียนไปนับถือพุทธศาสนา แตuภายในชุมชนบlานญวนสามเสน ผูlคนสuวนใหญuก็ยังนับ

ถือ ศาสนาคริสต�โรมันคาทอลิกมีโบสถ�นักบุญฟรังซิสเซเวีย เป�นศูนย�กลางในการประกอบพิธีกรรม 

โดยจะมีพิธีกรรมทุกวัน พิธีลlางบาป พิธีมิสซา รวมท้ังมีการจัดกิจกรรมท่ีเก่ียวขlองกับศาสนาอ่ืน ๆ เชuน 

พิธีแหuแมuพระ พิธีฉลองวัด การขับรlองเพลงประสานเสียง และการสวดมนต�เพื ่อชuวยเหลือคนท่ี

ยากลำบาก เป�นตlน การเปลี่ยนแปลงที่พบในชุมชนบlานญวนก็คงไมuแตกตuางจากการเปลี่ยนแปลงใน

กุฎีจีนและกลุuมชาติพันธุ �อื ่น ๆ คือการเปลี่ยนแปลงดlานอาชีพ โดยพบวuาชาวญวนยุคแรก ๆ จะ

ประกอบอาชีพเป�นชuางไมl  ชuางไฟฟ¬า ชuางกuอสรlาง แตuป�จจุบันมีอาชีพที่หลากหลายมากขึ้น เชuน 

วิศวกร แพทย� รับราชการ คlาขาย เป�นตlน 
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จากการสัมภาษณ�ชาวไทยเชื้อสายญวนที่สามเสนพบวuาอัตลักษณ�อีกดlานหนuงที่มีการสuงตuอใหl

คนในแตuละรุuนคือคนไทยเชื้อสายเวียดนามถูกสั่งสอนจากบรรพบุรุษใหlเคารพกฏเกณฑ� ระเบียบสังคม 

ใหlความสำคัญกับการศึกษา สอนใหlลูกหลานรับทั้งคuานิยมไทยและเวียดนาม ไมuลืมคุณแผuนดิน ระลึก

เสมอวuาแผuนดินไทย พระมหากษัตริย�ใหlโอกาสในการอพยพเขlามาตั้งถิ่นฐาน ไมuกีดกันเรื่องเชื้อชาติ 

ศาสนา การประกอบอาชีพ ทำใหlคนญวนมีชีวิตที่ดี มีแผuนดินอยูuอาศัย และสามารถอยูuรวมกับชนชาติ

อื่นไดlสงบสุข  ป�จจุบันชาวไทยเชื้อสายญวน ชาวไทย และชาวเขมรที่นับถือศาสนาคริสต�สามารถอยูu

รวมกันไดlอยuางกลมกลืน สามารถประกอบพิธีกรรมทางศาสนารuวมกัน คlาขาย เอื้อเฟ¾¿อเผื่อแผuซึ่งกัน

และกัน อาหารนับวuาเป�นอัตลักษณ�ที่มีการสืบทอดตuอกันมาในคนแตuละรุuนภายในชุมชนญวนสามเสน 

เชuนเดียวกับชนชาติอื่นในยuานตuาง ๆ ในตลาดเชlาจะปรากฏใหlเห็นอาหารญวนนานาชนิด เชuน แหนม

เนือง บั่นกºวน ขlาวเกรียมหมlอญวน เชuนเดียวกับอาหาร และขนมฝรั่ง ที ่เป�นอัตลักษณ�ของชาว

โปรตุเกสท่ีมีการสืบทอดในยuานกุฎีจีนใหlคนรุuนหลัง 

จากการศึกษาพบวuาถึงแมlชาวไทยเชื้อสายญวนจะพยายามรักษาอัตลักษณ�ทางดlานอาหาร

เอาไวl แตuก็จะมีการปรับเปล่ียนใหlเขlากับรสนิยมในการบริโภคของชาวไทยมากข้ึน เชuนการเพ่ิมรสชาติ

ของอาหารใหlมีรสจัดขึ้น ทั้งนี้เพราะอาหารชาวญวนมักจะมีรสชาติจืด  ซึ่งไมuแตกตuางจากการปรับตัว

ในเร่ืองการบริโภคของกลุuมอ่ืน ๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 17 ขนมฝร่ังของชาวโปรตุเกส 

(ท่ีมา : เรือนแกlว ภัทรานุประวัติ, ถuายภาพ) 

 

ชุมชนมัสยิดบางหลวงหรือกุฎีขาว 

มัสยิดบางหลวงหรือกุฎีขาว เป�นศูนย�รวมจิตใจของชาวมุสลิมในยuานกุฎีจีน สรlางขึ้นในสมัย

รัชกาลที่ 1 มีเอกลักษณ�แปลกแตกตuางจากมัสยิดอื่น ๆ คือ เป�นอาคารทรงไทย ซึ่งถือเป�นแหuงเดียวใน

โลก ทำใหlกรุงเทพมหานคร จัดใหlมัสยิดบางหลวงเป�นเป�นแหลuงทuองเท่ียวประเภท Unseen Bangkok 
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ภาพท่ี 18 มัสยิดบางหลวง 

(ท่ีมา : เรือนแกlว ภัทรานุประวัติ, ถuายภาพ) 

 

มัสยิดบางหลวงตั้งอยูuที่คลองบางกอกใหญuหรือคลองบางหลวง เป�นหนึ่งในชุมชนเกuา อายุ

มากกวuา 200 ปª สรlางโดยชาวไทยมุสลิมซึ่งมีบรรพบุรุษเป�นแขกจาม (ชาวมุสลิมจากอาณาจักรจัมปา

ในเขมร ที่เขlามาเป�นกองอาสาจาม) และแขกแพ (อาศัยในแพ) ที่อพยพมาจากอยุธยาเมื่อคราวกรุง

แตก สันนิษฐานวuาสรlางขึ้นใน พ.ศ. 2328 ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 1 โดยพuอคlามุสลิมชื่อโตÃะหยี ตuอมา

ทuานโตÃะพิมเสนไดlซื้อพระตำหนักวังหนlาเกuามาทำเป�นศาลามัสยิด 1 หลัง เป�นทรงไทยกuอสรlางดlวยไมl

เชuนเดียวกัน ตั้งอยูuใกลlมัสยิด ลักษณะมัสยิดเป�นอาคารปูนทรงไทยสีขาว สuวนที่เป�นไมlทาสีเขียว จึงมี

ชื่อเรียกวuากุฎีขาว หนlาบันหนlาและหลังประดับดlวยปูนป�¿น แสดงใหlเห็นถึงการผสมผสานของศิลปะ 3 

ชาติ คือ กรอบหนlาบัน เป�นเครื่องลำยอง ประดับไวlบนยอด เป�นศิลปะไทย สuวนหนlาบัน เป�นปูนป�¿น

ลายกlานแยuงใบฝร่ังเทศ เป�นศิลปะตะวันตก สuวนดอกไมl เป�นดอกเมาตาล เป�นศิลปะจีน   

 

มัสยิด: อัตลักษณYทางศาสนาของชาวมุสลิมกุฎีขาว 

ชาวมุสลิมถือวuามัสยิดเป�นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เป�นที่รวมจิตวิญญาณของมุสลิมกับพระผูlเป�นเจlา 

ทุกครัวเรือนเป�นมุสลิมนับถือศาสนาอิสลามทั้งหมด ศูนย�กลางอยูuที่มัสยิด มีกุโบร�ใกลlมัสยิด กลาง

ชุมชน อิหมuามเป�นผูlนำทางศาสนาดlานจิตวิญญานและเป�นผูlประกอบพิธีกรรม จะพบวuามุสลิมเป�น

กลุuมชาติพันธุ�ที่เครuงครัดในหลักคำสอนของอัลเลาะห� มีแนวปฎิบัติที่สืบทอดกันมาหลายอยuางหลาย

ประการ อาทิ ชาวมุสลิมทุกคนตlองทำพิธีกรรมการละหมาด กuอนเขlามัสยิดเพื่อสวดมนต�หรือละหมาด

ตlองชำระรuางกายและจิตใจใหlสะอาดบริสุทธิ์ (มีอuางน้ำสำหรับชำระลlางสิ่งสกปรก)  มีขlอหlามตuาง ๆ 

เชuน ไมuใหlชายและหญิงนุuงกางเกงขาสั้น หlามไมuใหlหญิงที่มีประจำเดือนเขlาไปภายในมัสยิด เพราะถือ

วuาไมuสะอาด  ขlอหlามเหลuานี้ โดยแทlจริงแลlวคงไมuใชuเพียงมัสยิดเทuานั้น แมlแตuวัด วิหาร พระธาตุ ศาล

เจlา โบสถ�บางแหuงก็ระบุเป�นขlอหlามเชuนเดียวกัน เพราะถือกันวuาเป�นสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิคนท่ีเขlาไปก็ตlอง
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ใหlความเคารพและปฏิบัติตามอยuางเครuงครัดเพื่อใหlเกียรติกับสถานที่ จากการลงพื้นที่ชุมชนกุฎีขาว 

พบวuาชุมชนนี้มีพื้นที่ไมuใหญuนัก ทางเขlาชุมชนคuอนขlางแคบ (ถนนอรุณอัมรินทร�) สภาพบlานคuอนขlาง

แออัด มีป�ญหาเกี่ยวกับระบบการหมุนเวียนของน้ำเสียในชุมชน หนlาบlานบางหลังเขียนดlวยภาษา

มลายู   

ในดlานการแตuงกาย พบวuาผูlคนในชุมชนแหuงนี้สuวนใหญuแตuงกายปกติเหมือนวัยรุuนหรือบุคคล

ท่ัว ๆ ไป ผูlหญิงไมuไดlป¤ดหนlาดlวยผlาฮิญาบ หรือแตuงเหมือนหญิงมุสลิมเดิม วัยรุuนแตuงกายเหมือนวัยรุuน

สมัยใหมuทั่วไป สuวนผูlชายเมื่อจะเขlาทำพิธีในมัสยิดจะใสuชุดคลุมยาวประกอบพิธี รอบ ๆ บริเวณมัสยิด 

แทบจะไมuปรากฏสตรีมุสลิมใหlเห็นนอกบlาน จะมีบlางตามรlานคlาหรือรlานขายอาหารของชุมชน  

 

 

 

 

 

 

      

  

 

 

 

  ภาพท่ี 19 บlานชาวมุสลิม                      ภาพท่ี  20 ทางเดินเขlาชุมชน 

(ท่ีมา : เรือนแกlว ภัทรานุประวัติ, ถuายภาพ) 

 

จากการสังเกตของผูlเขียน พบวuาคนในชุมชนจะรูlจักกันและสามารถแยกไดlวuาผูlใดเป�นคนนอก

ชุมชน สาเหตุประการหนึ่งที่เห็นไดlชัดเจนคืออัตลักษณ�ดlานเชื้อชาติที่ไดlจากพันธุกรรม อาทิ สีผิว 

หนlาตา ท่ีสืบทอดจากบรรพบุรุษ นอกเหนือจาการนับถือศาสนาเดียวกัน การใชlภาษารuวมกัน  

 

แนวคิดทฤษฏีทางสังคมวิทยา 

แนวคิดทฤษฎีท่ีนำมาใชlวิเคราะห�กลุuมชาติพันธุ�ในยuานกุฎีจีน ในบทความนี้ไดlแกuแนวคิดความ

เช่ือมแนuนทางสังคม  (Social Cohesion) เป�นแนวคิดทางสังคมวิทยาของ Emile Durkheim ท่ีแสดง

ใหlเห็นถึงความผูกพัน ความเป�นอันหนึ่งอันเดียวกันของกลุuมคนกลุuมตuาง ๆ ในสังคม ปรากฏชัดเจน

โดยเฉพาะชนกลุuมนlอยหรือ กลุuมชาติพันธุ�ท่ีมีลักษณะบางส่ิงบางอยuางรuวมกัน  
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Durkheim (1956 อlางถึงในโครเซอร�, 2535: p. 5-7) อธิบายวuาความเชื่อมแนuนทางสังคมจะ

เป�น เครื่องผูกยึดบุคคลเขlากับคuานิยมและบรรทัดฐานของสังคม ถlาแรงยึดเหนี่ยว (ความเชื่อมแนuน

ทางสังคม) นlอยลง ความผูกพันของบุคคลกับคuานิยม และบรรทัดฐานทางสังคมก็ลดนlอยตามไปดlวย 

จะสuงผลทำใหlบุคคลมีความเป�นตัวของตัวเองมากขึ้น Durkheim วิเคราะห�องค�ประกอบสำคัญบาง

ประการ ที่ทำใหlสมาชิกมีความเป�นอันหนึ่งอันเดียวกัน ไดlแกu การที่สมาชิกมีคuานิยม และความเช่ือ

รuวมกัน โดย เฉพาะความเชื่อทางศาสนา และการเขlารuวมในการประกอบพิธีกรรม สิ่งที่วัดความเป�น

อันหนึ่งอันเดียวกันของกลุuม คือ ความถี่ของการกระทำระหวuางกันที่มีแบบแผน Durkheim กลuาววuา 

ย่ิงสมาชิกมีความเช่ือในศาสนาแรงกลlารuวมกันมาก เทuาใด ย่ิงทำใหlกลุuมมีความเป�นอันหน่ึงอันเดียวกัน

มากเพียงนั้น สามารถอธิบายไดlในสถานการณ�ตuาง ๆ ในบทความนี้ ในสuวนของการรuวมมือรuวมใจของ

ชาวศาลเจlา ชุมชนโบสถ�ซานตาครูlส หรือมัสยิดบางหลวง ในดlานการเขlารuวมในการประกอบพิธีกรรม

ทางศาสนา และเทศกาลสำคัญของศาสนสถานที่ตนนับถือ และการแสดงใหlเห็นอัตลักษณ�เฉพาะกลุuม

ตน 

นอกจากนี้ แนวคิดทางสังคมวิทยาเรื่องการผสมผสานทางวัฒนธรรม (Acculturation) และ

การกลืนกลายทางสังคม (Assimilation) ก็เป�นมุมมองท่ีผูlเขียนมองวuามีความสำคัญตuอการอธิบายการ

ดำรงอยูuและการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ�ของกลุuมชาติพันธุ�ในยuานกะดีจีน ดังนี้ ยuานดังกลuาวถึงแมlใน

อดีตจะกำหนดใหlเป�นที่อยูuของกลุuมชาติพันธุ� และยังคงสืบทอดเป�นที่อยูuอาศัยใหlคนในรุuนตuอไป จวบ

จนป�จจุบัน แตu ยuานดังกลuาวก็มีการผสมผสานระหวuางคนตuางเชื้อชาติ และศาสนา ปรากฏใหlเห็นทุก

ชุมชน การกลืนกลายที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะการสมรสชาวไทยเชื้อสายจีนกับชาวไทยพื้นถิ่น หรือการอยูu

ปะปนกับคนสuวนใหญu ทำใหlเกิดการกลืนกลายอัตลักษณ�ทางชาติพันธุ �หลายดlานในรุuนลูกหลาน 

คuานิยม การดำเนินชีวิต หรือแมlกระทั่งการนับถือศาสนาเปลี่ยนแปลงไป ลูกหลานชาวจีนยุคหลังไมuไดl

นับถือ ลัทธิขงจื้อ เทพเจlา ไหวlเจlาเหมือนบรรพบุรุษ แตuหันไปนับถือพุทธศาสนา ทำบุญ ตักบาตรใน

วันสำคัญทางศาสนาแทน การใชlภาษา รวมทั้งคuานิยมตuางๆก็เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนั้น การ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมและความทันสมัยของเมืองใหญuก็กuอใหlเกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม

ระหวuางกลุuมคนตuาง ๆ ที่มีการปฏิสัมพันธ�กันในรูปแบบตuาง ๆ ทำใหlเกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรม

ดlานตuาง ๆ โดยเฉพาะดlานการดำเนินชีวิต ดังนั้นนuาจะกลuาวไดlวuา ถึงแมlยuานกะดีจีนยังคงอัตลักษณ�

ทางชาติพันธุ� โดยเฉพาะดlานศาสนา โดยเฉพาะศาสนสถาน พิธีกรรมและเทศกาลสำคัญอยuางตuอเนื่อง 

แตuการกลืนกลายและการผสมผสานทางวัฒนธรรมก็สuงผลใหlเกิดการเปลียนแปลงอัตลักษณ�ของกลุuม

ชาติพันธุ�บางอยuางเชuนกัน  
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สรุปและอภิปราย   

จากขlอมูลที่กลuาวมาแลlวขlางตlนสามารถกลuาวไดlวuายuานกุฏีจีน สามารถสะทlอนใหlเห็นถึง

ความหลากหลายของกลุuมชนหลายเชื้อชาติ ศาสนาอาศัยอยูuรuวมกันในพื้นที่กรุงเทพมหานครมาตั้งแตu

อดีตถึงป�จจุบัน ความเชื ่อมแนuนทางสังคม (Social Cohesion) ปรากฏชัดเจนในกลุ uมชาติพันธุ� 

(Ethnic group) ท่ีนับถือศาสนาเดียวกัน ทำใหlแตuละกลุuมในยuานกุฎีจีน มีความแตกตuางจากกลุuมอ่ืน ๆ 

ขณะเดียวกันก็มีลักษณะบางส่ิงบางอยuางรuวมกัน  

การสืบทอดอัตลักษณ�ของกลุuมชาติพันธุ� โดยเฉพาะอัตลักษณ�ดlานการนับถือศาสนา และศา

สนสถานของแตuละกลุuมปรากฏเป�นอัตลักษณ�ทางวัฒนธรรมของกลุuมชาติพันธุ�แตuละกลุuมในชุมชนตuาง 

ๆ ในยuานน้ี ดังนี้ ภายในชุมชนกฎีจีนที่มีบรรพบุรุษเป�นชาวโปรตุเกส ประชากรสuวนใหญuก็ยังนับถือ

ศาสนาคริสต� นิกายโรมันคาทอลิก มีโบสถ�ซางตาครูlส ซึ่งเป�นศาสนสถานสำคัญเป�นศูนย�รวมในการ

ประกอบพิธีกรรม และเป�นศูนย�กลางของชุมชน  สuวนที่ชุมชนกุฎีขาว ประชากรสuวนใหญuทั้งหมดนับ

ถือศาสนาอิสลาม มีมัสยิดเป�นศูนย�กลางและเป�นศูนย�รวมของชุมชน สuวนยuานศาลเจlาเกียนอันเกงและ

วัดกัลยาณมิตร มีชุมชนไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนปะปนกัน รวมกับกลุuมอื่น ๆ เชuน มอญ มีศาลเจlา

เกียนอันเกงและวัดกัลยาณมิตร เป�นศูนย�รวมความศรัทธาของชาวไทยและชาวจีน เป�นตlน   

จากการศึกษาพบวuา กลุuมชาติพันธุ�แตuละกลุuมพยายามจะรักษาอัตลักษณ�ของตนเองผuานการ

สืบทอดวัฒนธรรม สถาป�ตยกรรม แนวปฏิบัติทางศาสนา ความเชื่อ พิธีกรรมและเทศกาล โดยมีการ

สืบทอดมาถึงรุ uนลูกหลานในป�จจุบัน  ถึงแมlบางอยuางอาจจะสูญหาย หรือลดทอนนlอยลง เชuน 

กิจกรรมทางศาสนาท่ีลดนlอยลง จำนวนผูlคนที่มาไหวlเจlา หรือ ไหวlเทพในศาลเจlาที่มีจำนวนลดลง  

การแตuงกายที่เปลี่ยนแปลงไป โดยไมuไดlปกป¤ด มิดชิดเหมือนอดีตแตuเป�นไปตามยุคสมัย การใชlภาษา

ดั้งเดิมของบรรพบุรุษท่ีลดนlอยลง มีการผสมผสานวัฒนธรรมของกลุuมชาติพันธุ�บางอยuางกับวัฒนธรรม

ไทย มีการเปลี่ยนแปลงดlานการประกอบอาชีพ การปรับเปลี่ยนรสชาติอาหารเพื่อขายคlาขายหรือ

ความชอบของคนแตuละกลุuมมากขึ้น เป�นตlน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยuานกุฎีจีนที่กลuาวมานี้ ลlวน

แลlวแตuปรากฏในกลุuมชาติพันธุ�กลุuมอ่ืน ๆ เชuนกัน  

อยuางไรก็ตาม พบวuากลุuมชาติพันธุ�ในพ้ืนที่มีความภาคภูมิใจในความเป�นชาติพันธุ�ของตน

คuอนขlางมาก ดังจะเห็นจากชาวคริสต�ที่ชุมชนกุฎีจีนมีการบอกเลuาเรื่องราวในอดีต ผuานกิจกรรมทาง

ศาสนาและกิจกรรมทางสังคมตuางๆ เชuน พิพิธภัณฑ�ชุมชน งานประจำปªของโบสถ�  หรือ การมีสuวน

รuวมกับหนuวยงานตuาง ๆ เพ่ือแสดงใหlเห็นถึงอัตลักษณ�ของตนเอง  เชuน งาน สายน้ำแหuงวัฒนธรรมไทย 

(The Most Descent and Sustainable Collaboration of Bangkok Cultural Waterfronts and 

Local Community ครั้งท่ี 6) (งานมีการจัดอยuางตuอเนื่อง) ที่จัดเสวนาความสำคัญของยuานกุฎีจีน ท่ี

วัดประยูรวงศาวาส เมื่อวันท่ี 17, 24 และ 31 ตุลาคม 2553  เป�นตlน ภายในงานมีการพูดคุยเรื่องราว

เชิงประวัติศาสตร� อัตลักษณ�ทางชาติพันธุ�ในดlานตuาง ๆ การพาเยี่ยมชมชุมชน เป�นตlน (Khaosod, 
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2563) สuวนชุมชนเกียนอันเกง ถึงแมlจะมีการผสมผสานและการกลืนกลายระหวuางชาวไทยและชาวจีน

สูง แตuส่ิงหน่ึงท่ีชาวจีนภาคภูมิใจ สะทlอนถึงรากเหงlา และตัวตนความเป�นชาวไทยเช้ือสายจีน ตlองการ

จะสืบทอดใหlอยูuคูuกับลูกหลานรุuนตuอ ๆ ไปก็คือเทศกาล ประเพณีสำคัญ ๆ ซ่ึงทางศาลเจlาจะจัดข้ึนเป�น

ประเพณีทุกปª เชuน เทศกาลตรุษจีน สารทจีน กินเจ และวันสำคัญของเทพภายในศาลเจlา เชuน วันเกิด

ของเจlาแมuกวนอิม ซึ่งเป�นประธานของศาลเจlาเป�นตlน สuวนที่ชุมชนกุฎีขาว กลuาวไดlวuาอัตลักษณ�ดlาน

การนับถือศาสนาของกลุuมชาติพันธุ� มีความโดดเดuน และเขlมแข็ง มัสยิดบางหลวงยังคงเป�นศูนย�กลาง

ความศรัทธาและเป�นศูนย�กลางในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา โดยมีอิหมuามเป�นผูlประกอบ

พิธีกรรมและเป�นผูlนำภายในชุมชน มุสลิมที่กุฎีขาวเป�นกลุuมชาติพันธุ�ที่เครuงครัดในหลักคำสอนของอัล

เลาะห� มีแนวปฎิบัติท่ีสืบทอดกันมา อาทิ ชาวมุสลิมทุกคนตlองทำพิธีละหมาด เป�นตlน 

 ในดlานป�ญหาของกลุuมชาติพันธุ�ในชุมชนและระหวuางชุมชนตuางๆใกลlเคียงปรากฏใหlเห็น

คuอนขlางนlอย  จนแทบจะไมuมีป�ญหาเลย ผูlคนสามารถไปมาหาสูu ชuวยเหลือเกื้อกูล พูดคุยกันไดl 

ถึงแมlวuาจะตuางศาสนากัน เชuน มีงานโบสถ� ชาวมุสลิม อิหมuาม (ผูlนำทางศาสนา) ก็สามารถจะไปรuวม

กิจกรรมไดl หรือชาวไทยเชื้อสายญวนและเขมรที่นับถือศาสนาคริสต� สามารถจะเขlาโบสถ� รlองเพลง 

สวดมนต�รuวมกันไดl  

จากขlอมูลทั้งหมดดังกลuาวสามารถนิยามยuานกุฎีจีน ไดlวuาเป�น ชุมชนที่สะทlอนใหlเห็นถึงความ

เป�นพหุสังคมท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมไดlเป�นอยuางดี 

 

ขEอเสนอแนะ 

บทความนี้เป�นสuวนหนึ่งของวิชาความหลากหลายทางชาติพันธุ�ในสlงคมไทย ที่ผูlเขียนลงพื้นท่ี

กับนักศึกษาในชuวงปª 2558-2563 เป�นการลงพื้นที่และสำรวจชุมชนแบบภาพรวมเป�นสuวนใหญu ดังน้ัน 

ยังมีประเด็นที่นuาศึกษาอีกหลายดlาน เชuน การมีสuวนรuวมในพิธีกรรม หรือ เทศกาลของกลุuมชาติพันธุ�

ในพื้นท่ี การสืบทอดอัตลักษณ�ของกลุuมชาติพันธุ�ในดlานตuาง ๆ เชuน การนับถือศาสนา ภาษา การแตuง

กาย วิถีการใชlชีวิต เป�นตlน 
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Abstract 

 
 The objectives of this research paper are: (1) To collect the knowledge on the 
development of Sabai Mon products (2) To promote and development of Sabai Mon 
products (3) To improve online distribution channel of the Sabai Mon page, Ban Laem 
Nuea village, Bang Tanai sub-district, Pak Kret district, Nonthaburi province. This is 
qualitative research through documentary study and interviewing with 5 informants: 
well-informed persons and members of the Non-Formal Education’s Sabai Mon 
housewife group of Ban Laem Nuea community, Bang Tanai sub-district, during 
February-April 2021. The research result found that: (1) People descended from Mon 
ancestors still preserve their traditional Mon customs and traditions, including Sabai 
Mon embroidery, with collecting knowledge and searching for new knowledge in 
developing their product for quality and sustainability. (2) The leader had a vision in 
promoting and developing Sabai Mon product by collaborating with local agencies and 
networks in training and creating a product with Bang Tanai identity. (3) Selling the 
product online could penetrating to more customers, but the pictures must be improved 
to show more of the product, more product details, indicating address of the group and 
contacting channels, update the information regularly, including creative story and 
value of products information for the customers will understand more about Sabai Mon 
of Bang Tanai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



The National and International Conference on Humanities, Arts and Social Sciences 

 
I 64 I  

การพัฒนาเพื่อส*งเสริมผลิตภัณฑIชุมชนผ<าสไบมอญและปรับปรุงช*องทางจำหน*าย

ออนไลนIของตำบลบางตะไนยI อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร ี

 

อุบลวรรณ กล่ินอlน1, สุจรรยา จันทรศิริ2 

 
1,2 สาขาสหวิทยาการ คณะมนุษยศาสตรP  

1,2 มหาวิทยาลัยหอการคYาไทย 

 

บทคัดย3อ 

บทความวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค�เพื่อ 1) รวบรวมองค�ความรูlในการพัฒนาผลิตภัณฑ�ชุมชนผlา

สไบมอญ 2) สuงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ�ผlาสไบมอญ 3) ปรับปรุงชuองทางการจำหนuายออนไลน�ของ

เพจผlาสไบมอญ บlานแหลมเหนือ ตำบลบางตะไนย� อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ดำเนินการวิจัย

เชิงคุณภาพ โดยทำการศึกษาจากเอกสารและทำการสัมภาษณ�ผูlรูlและกลุuมแมuบlาน กศน.ผlาสไบมอญ

บางตะไนย� ต้ังแตuเดือนกุมภาพันธ� - เมษายน พ.ศ. 2564 ผลการวิจัยพบวuา 1) ประชาชนท่ีสืบเช้ือสาย

มอญยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวมอญดั้งเดิมเอาไวl รวมถึงอนุรักษ�การป�กผlาสไบแบบ

มอญ มีการรวบรวมองค�ความรูlและแสวงหาความรูlใหมuในการพัฒนาผลิตภัณฑ�ใหlมีคุณภาพแลและมี

ความยั ่งยืน 2) ผู lนำมีวิสัยทัศน�ในการสuงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ�ผlาสไบมอญ โดยรuวมมือกับ

หนuวยงานในชุมชนและเครือขuายฝ©กอบรม รuวมสรlางสรรค�ผลิตภัณฑ�ที่เป�นเอกลักษณ�ของตำบลบางตะ

ไนย� 3) การขายทางออนไลน�ผuานเว็บไซต�ตuาง ๆ ทำใหlเขlาถึงกลุ uมลูกคlาไดlมากขึ ้น ควรมีการ

ปรับเปลี ่ยนรูปแบบหนlาเว็บบuอยครั ้ง เนlนโชว�ตัวสินคlาใหlมีความหลากหลายมากขึ ้น ใสuขlอมูล

รายละเอียดสินคlา ระบุที ่อยู uและชuองทางติดตuอ หมั่นอัพเดทขlอมูลอยuางสม่ำเสมอ รวมทั้งสรlาง

เรื่องราวความเป�นมาและคุณคuาของผลิตภัณฑ� เพื่อใหlลูกคlามีความรูlความเขlาใจเกี่ยวกับผlาสไบมอญ

บางตะไนย�มากข้ึน 
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บทนำ  

 ชนชาติมอญเป�นชนชาติที่เกuาแกuชนชาติหนึ่งที่มีถิ่นฐานเดิมอยูuที่พมuาตอนลuาง เมื่อเกิดการ

รุกรานจากพมuา จึงอพยพเขlาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย กระจายตัวอยูuบริเวณริมฝ�Àงแมuน้ำเจlาพระยา

ภาคกลางตอนลuาง และบางสuวนในภาคเหนือ ตำบลบางตะไนย� อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป�น

อีกพ้ืนท่ีหน่ึงท่ีมีชาวมอญอพยพเขlามาอาศัยอยูuเป�นจำนวนมากในชuวงสมัยอยุธยาตอนปลาย แมlวuาชาว

มอญจะเขlามาอยูuในแผuนดินไทยมานานแลlว แตuก็ยังคงสืบสานและอนุรักษ�วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม

ประเพณีมอญเอาไวlอยuางดี วัฒนธรรมมอญมีเอกลักษณ�เฉพาะตัว และมีหลากหลายดlาน ทั้งภูมิ

ป�ญญาดlานอาหาร นาฏศิลป° ดนตรี เครื่องป�¿นดินเผา การป�กผlาสไบมอญ ความเชื่อเรื่องผี และยังมี

เทศกาลแหuโนu (ธงตะขาบ) ประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง ประเพณีตักบาตรพระรlอย และประเพณีจัดงาน

ศพของชาวมอญ เป�นตlน ชาวมอญไดlอนุรักษ�วัฒนธรรมประเพณีเอาไวl อยuางกลมกลืนไปกับวิถีชีวิต

ของคนไทย จวบจนป�จจุบัน  

 ผlาสไบมอญ เป�นภูมิป�ญญาอยuางหนึ่งของชาวมอญที่พบเห็นมาตั้งแตuอดีตจากภาพวาด

จิตรกรรมฝาผนังที่มีรูปหญิงแตuงกายมีผlาสไบพาดที่ไหลuหรือคลlองคอ ซึ่งปรากฏตามวัดตuาง ๆ ใน

ชุมชนมอญ ซึ่งชาวมอญเชื่อวuาสไบมอญเป�นของสูง ใชlรองกราบพระ ไมuนิยมนำลวดลายบนผlาสไบไป

ป�กตามชายผlาถุงหรืออยูuในที่ต่ำ ผlาสไบมอญเป�นผลิตภัณฑ�ที่มีชื่อเสียงของชาวมอญ มีสีสันสดใส 

สวยงาม เหมาะสำหรับใชlในการแตuงกายเขlารuวมเทศกาลประเพณีที่สำคัญ เชuน งานบุญตuาง ๆ งานตัก

บาตรคะนอมจิน งานสงกรานต� งานตักบาตรน้ำผึ้ง เป�นตlน การป�กผlาสไบมอญจึงถือเป�นสัญลักษณ�ท่ี

แสดงความเป�นมอญอยuางเดuนชัด แสดงถึงพัฒนาการของรูปแบบ และลวดลายที่มีความสอดคลlองกับ

หนlาที่การใชlงานของผlาสไบ และสะทlอนถึงแนวความคิดสรlางสรรค�ของผูlป�กสไบอีกดlวย ซึ่งสไบมอญ

สามารถใชlไดlท้ังผูlชายและผูlหญิง โดยผูlชายอาจจะใชlแทนผlาขาวมlาไดl 

 จากการที่ชุมชนบางตะไนย� ไดlเล็งเห็นความสำคัญของผlาสไบมอญ จึงเกิดการรวมกลุuมของ

แมuบlานขึ้นมา โดย กศน.ตำบลบางตะไนย�ไดlเป¤ดอบรมหลักสูตรศิลปะการประดิษฐ�และการป�กผlาสไบ

มอญ เพื่อที่จะอนุรักษ�สไบมอญเอาไวlใหlคงอยูu ถึงแมlสังคมจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอยuางรวดเร็ว ทำใหl

ขนบธรรมเนียมประเพณีตuาง ๆ อาจถูกละเลยไป จึงตlองมีการรักษาทุนทางวัฒนธรรมเอาไวl ซ่ึง

ประโยชน�จากทุนทางวัฒนธรรมก็คือเป�นคุณคuาที่ชuวยใหlสังคมดำรงอยูuอยuางสมดุล พึ่งพาอาศัยกัน 

สรlางสินคlาชุมชนเพื่อใชlรuวมกัน แทนที่จะเป�นสังคมแหuงการแยuงชิงในการผลิตสินคlาและบริการ เชuน 

ศิลปะหัตถกรรม งานฝªมือ การแสดง หรือมีประโยชน�ทางอlอม เชuน สนับสนุนการทuองเที่ยว การ

ถuายทอดความรูlผuานทักษะและความชำนาญที่ถuายทอดจากคนรุuนหนึ่งไปยังอีกรุuนหนึ่ง รวมทั้งชuวยใน

การจัดระเบียบทางสังคม ซึ่งเกี่ยวขlองกับคุณคuา ความรูlคูuภูมิป�ญญา และงานสรlางสรรค�อันเกิดจาก

การคlนควlาและสรlางสรรค�โดยผูlทรงความรูlในทlองถิ่น รวมทั้งคuานิยมและความเชื่อที่ผูกพันในสังคม 

ทำใหlเกิดการจัดระเบียบของสังคมหรือสรlางกฎกติกาที่เป�นคุณตuอสังคมโดยสuวนรวม (ดิเรก ป�ทม
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สิริวัฒน�, 2547) ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงตlองการรวบรวมองค�ความรูl สuงเสริม พัฒนาผลิตภัณฑ�ชุมชนผlา

สไบมอญ และการปรับปรุงชuองทางการจัดจำหนuายทางออนไลน� เพื่อใหlเกิดการพัฒนาตuอยอดความรูl

แบบดั้งเดิม เพื่อที่จะทำหlเกิดการเรียนรูlอยuางตuอเนื่อง และไดlประสบการณ�ใหมu ๆ ในการอนุรักษ�ภูมิ

ป�ญญาทlองถิ่นใหlคงอยูu ทำใหlชุมชนสามารถที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ� และเป�นตlนแบบใหlกับชุมชนอื่น ๆ 

ตuอไป 

 

วัตถุประสงคYของโครงการวิจัย 

1. เพื่อรวบรวมองค�ความรูlในการพัฒนาผลิตภัณฑ�ผlาสไบมอญ ของชุมชนชาวมอญท่ีกระจายตัว

ต้ังถ่ินฐานอยูuบริเวณริมฝ�Àงแมuน้ำเจlาพระยาในเขตท่ีราบลุuมภาคกลางตอนลuาง 

2. เพื่อสuงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ�ชุมชนผlาสไบมอญ สรlางเรื่องราวความเป�นมาและความ

หลากหลายของผลิตภัณฑ�ผlาสไบมอญ 

3. เพื่อปรับปรุงชuองทางการจำหนuายออนไลน�ของเพจผlาสไบมอญ บlานแหลมเหนือ ตำบลบาง

ตะไนย� อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
 

การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดดEานการพัฒนาผลิตภัณฑY 

วรรณพรรธน� ริมผดี (2554) กลuาววuา การพัฒนาผลิตภัณฑ� หมายถึง การปรับปรุง และ

พัฒนาผลิตภัณฑ�ดlานรูปแบบ ดlานบรรจุภัณฑ� ดlานคุณภาพผลิตภัณฑ� เพื่อการเพิ่มมูลคuาใหlมีโอกาส

ทำการตลาดมากขึ้น โดยการนำภูมิป�ญญาทlองถิ่นและเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต�ใชlในการ

ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ� ประกอบดlวย 1. การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ� 2. การพัฒนาบรรจุ

ภัณฑ� 3. การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ� 4. การพัฒนาลักษณะของผลิตภัณฑ� 5. การพัฒนาดlานภูมิ

ป�ญญา 6. การพัฒนาเร่ืองราวของผลิตภัณฑ� 

การพัฒนาผลิตภัณฑ� (product development) เป�นการพัฒนาผลิตภัณฑ�ใหมu และ

ปรับปรุงผลิตภัณฑ�เดิมสำหรับตลาดป�จจุบันดlวยการพัฒนาผลิตภัณฑ�ใหมuโดยปรับปรุงใหlใหญuข้ึน หรือ

ทำใหlเล็กลง เปลี่ยนแปลง รวม หรือแยกลักษณะตuาง ๆ ของผลิตภัณฑ� สรlางคุณภาพผลิตภัณฑ�ใหl

แตกตuางจากคูuแขuงขัน เพ่ิมรูปแบบ และขนาดผลิตภัณฑ�ซ่ึงการพัฒนาผลิตภัณฑ�ใหมuจะตlองมีการศึกษา

ความตlองการของผูlบริโภคเป�นสำคัญ  ประสงค� ประณีตพลกรัง (2547) กลuาววuา การพัฒนาผลิตภัณฑ� 

(product development) เป�นการพัฒนาผลิตภัณฑ�ใหมuหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ�เดิมเพื ่อสรlาง

คุณภาพผลิตภัณฑ�ใหlมีความแตกตuางจากคูuแขuง เพ่ิมรูปแบบและขนาดของผลิตภัณฑ� 
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อาจกลuาวไดlวuาการพัฒนาผลิตภัณฑ�ชุมชนผlาสไบมอญ เป�นการพัฒนาผลิตภัณฑ�เดิม    โดย

นำศิลปะหัตกรรมและภาพวาดวิถีชีวิตชุมชนทlองถิ่น มาประยุกต�ใชlเป�นลายป�กสไบมอญเพื่อพัฒนา

หรือสรlางผลิตภัณฑ�ใหมuใหlมีความหลากหลายมากข้ึนเพ่ือสรlางแรงจูงใจใหlกับผูlซ้ือ  

แนวคิดดEานการจัดการความรูE 

 พรธิดา วิเชียรป�ญญา (2547) กลuาววuา การจัดการความรูl หมายถึง กระบวนการจัดการอยuาง

เป�นระบบเกี่ยวกับการประมวลขlอมูล สารสนเทศ ความคิด การกระทำ ตลอดจนประสบการณ�ของ

บุคคล เพื่อสรlางเป�นความรูl หรือนวัตกรรม และการจัดเก็บในลักษณะของแหลuงขlอมูลที่บุคคล

สามารถเขlาถึงไดl โดยอาศัยชuองทางตuาง ๆ ที่องค�กรจัดเตรียมไวl เพื่อนำความรูlที่มีอยูuไปประยุกต�ใชlใน

การปฏิบัติงาน ซึ่งกuอใหlเกิดการแบuงป�น และถuายโอนความรูl และในที่สุดความรูlที่มีอยูuจะแพรuกระจาย

และหมุนเวียนทั่วทั้งองค�กรอยuางสมดุล โดยเป�นไปเพื่อเพิ่มความสามารถในการพัฒนาผลผลิตและ

องค�กร 

ประเวศ วะสี (2548) กลuาววuา คำวuา จัดการความรูl (Knowledge Management) มี

ความหมายจำเพาะ หมายถึง การจัดการใหlมีการคlนพบความรูl ความชำนาญที่แฝงเรlนในตัวคน 

หาทางนำออกมาแลกเปล่ียนเรียนรูl ตกแตuงใหlงuายตuอการใชlสอย และมีประโยชน�เพ่ิมข้ึน มีการตuอยอด

ใหlงดงาม และใชlไดlเหมาะสมกับสภาพความเป�นจริง เป�นไปตามกาลเทศะ มีความรู lใหมu หรือ

นวัตกรรมเกิดขึ้นจากการเอาความรูlที่ไมuเหมือนกันมาเจอกัน ขlอสำคัญคือตlองกuอใหlเกิดการเรียนรูl

รuวมกันของคนทั้งหมดที่รuวมในกระบวนการกuอใหlเกิดรuวมเรียนรูlกลายเป�นภูมิป�ญญา (Collective 

Wisdom) หรือทำใหlสามารถนำไปพัฒนาในเร่ืองยาก ๆ ใหlสำเร็จไดl 

อาจกลuาวไดlวuาการจัดการความรูlดlานผลิตภัณฑ�ชุมชนผlาสไบมอญ เป�นการนำองค�ความรูlและ

เทคโนโลยี มาใชlในกระบวนการผลิตและการสuงเสริมการขายผลิตภัณฑ�ผlาสไบมอญแบบครบวงจร 

เริ่มตั้งแตu (1) การรวบรวมและบuงชี้ความรูlเพื่อพัฒนาและสรlางสรรผลิตภัณฑ�ใหมu (2) การคัดเลือก

เทคโนโลยีและสรlางความรูlใหมu (3) การจัดการความรูlและประยุกต�ใชlเทคโนโลยีอยuางเป�นระบบ 

(4)การทดสอบและประเมินผลผลิตภัณฑ� (5) การถuายทอดองค�ความรูlและเทคโนโลยีสูuชุมชน (6) การ

แบuงป�นและแลกเปลี่ยนองค�ความรูlกับชุมชน (7) การสรlางความมีสuวนรuวมในการเรียนรูlของสมาชิก

ภายในชุมชน เพ่ือมุuงสูuเป¬าหมายท่ีกำหนดไวl 

แนวคิดดEานการตลาดออนไลนY 

วัลภา สรรเสริญ (2559) กลuาววuา การตลาดออนไลน� คือ การดำเนินกิจกรรมทางการตลาด

โดยนำระบบอิเล็กทรอนิกส�เขlามาใชlในการดำเนินการ เป�นกิจกรรมการสื่อสารสองทางที่ทำใหlสื่อสาร

ไดlชัดเจน และเขlาถึงกลุuมลูกคlาไดlในเวลาที่รวดเร็ว และสามารถเสนอขายไดlตลอดระยะเวลา 24 

ช่ัวโมงท่ัวโลก 
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 ทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ (2552) กลuาววuา การตลาดออนไลน� เป�นการนำเสนอผลิตภัณฑ�หรือ

บริการที่ใชlอินเตอร�เน็ตเป�นสื ่อกลางที่ชuวยในการโฆษณาประชาสัมพันธ� ใชlเป�นชuองทางในการ

ติดตuอสื่อสารกันระหวuางเจlาของธุรกิจกับลูกคlา เป�นการลงทุนทำการตลาดที่มีราคาไมuสูง สามารถ

แกlไขหรืออัพเดทขlอมูลไดlเสมอ ไมuวuาจะเป�นการโพสต� หรือแชร�ขlอมูลขuาวสารที่ธุรกิจตlองการใหlลูกคlา

ทราบ ก็สามารถทำไดlอยuางงuาย สะดวก และรวดเร็ว เกิดจากการเขlามาของการพาณิชย�อิเล็กทรอนิกส� 

(E-commerce) ซึ ่งเป�นการดำเนินธุรกิจทางการคlาผuานสื่ออิเล็กทรอนิกส� การใชlเทคโนโลยีเป�น

สื่อกลางระหวuางผูlที่เกี่ยวขlอง ไดlแกu ตัวบุคคล องค�กร หรือบุคคลกับองค�กร เพื่อชuวยสนับสนุน และ

อำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมตuาง ๆ เกี่ยวขlองกับกระบวนการซื้อสินคlา การขายสินคlา 

การจัดสuงสินคlา การแลกเปล่ียนสินคlาหรือบริการ หรือสารสนเทศผuานทางอินเตอร�เน็ต  

วรินทร�พิพัชร วัชรพงษ�เกษม (2560) กลuาววuา การปฏิวัติเทคโนโลยีตuาง ๆ ใหlอยูuในรูปของ

ดิจิตอล ทำใหlทุกวันนี้โลกเราสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น เราสามารถสั่งซื้อสินคlาตuาง ๆ ทั่วทุกมุมโลกไดl

เพียงปลายนิ้วสัมผัส โทรศัพท�มือถือ คอมพิวเตอร� อินเตอร�เน็ต เป�นตlน และเขlามามีบทบาทใน

ชีวิตประจำวันมากขึ้น เป�นแหลuงของขlอมูลขuาวสาร เป�นแหลuงของความบันเทิง เป�นชuองทางในการ

ติดตuอสื่อสาร เป�นชuองทางทำธุรกรรม รวมทั้งเป�นชuองทางจัดจำหนuายผลิตภัณฑ�ตuาง ๆ คนทั่วไป

สามารถใชlอินเตอร�เน็ต เป�นสถานที่จับจuายซื้อของ สามารถสuงจดหมายอิเล็กทรอนิกส�โตlตอบหรือ

แลกเปล่ียนความคิดเห็น  

อาจกลuาวไดlว uาการตลาดออนไลน�  เป¬นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาชuวยในการ

ประชาสัมพันธ�สินคlา และเพิ่มชuองทางการขายทางตลาดออนไลน�เพื่อเพิ่มยอดขายใหlมากชี้น โดยการ

ปรับปรุงเว็บเพจบuอย ๆ เพิ่มความหลากหลายของสินคlาและผลิตภัณฑ�ใหlเพื่อสรlางความสนใจใหlกับ

กลุuมลูกคlาทางออนไลน�ที่มีอยูuทั่วโลก ปรับปรุงวิธีการขายทางออนไลน� เชuน  การไลพ� (Live) สดผuาน 

YouTube หรือ LINE Open Chat เพิ่มชuองทางจำหนuายผlาสไบมอญผuานเพจออนไลน�ตuางๆ เขuน 

Facebook, IG, TikTok, Shopee, Lazada และ  LINE กลุ uม เป�นตlน รวมถึงการนำเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร�มาควบคุมสตÃอกและบริหารจัดการธุรกรรมทางการเงิน   

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

การวิจัยในครั้งน้ีเป�นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บขlอมูลจากการสัมภาษณ�เชิงลึก การสัมภาษณ�

กลุuม และการรรuวมสังเกตการณ�ในตำบลบางตะไนย� อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อศึกษา

รายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ�สไบมอญของตำบลบางตะไนย� อำเภอปากเกร็ด จังหวัด

นนทบุรี ดำเนินการวิจัยต้ังแตuเดือนกุมภาพันธ�-มีนาคม 2564 จำนวนผูlสัมภาษณ�รวมท้ังส้ิน 5 คน 
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กลุ3มตัวอย3างท่ีใชEในการวิจัย  

1. นายกองค�การบริหารสuวนตำบล และคณะกรรมการขององค�การบริหารสuวนตำบลบางตะ

ไนย�  

2. กลุuมแมuบlาน กศน.ผlาสไบมอญ ชุมชนบlานแหลมเหนือ หมูuท่ี 5 ตำบลบางตะไนย� 

เคร่ืองมือในการวิจัย  

1. ศึกษาการมีสuวนรuวม และใชlคำถามผuานการสัมภาษณ�นายกองค�การบริหารสuวนตำบล และ

ผูlรูlในตำบลบางตะไนย� อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  

2. แนวคำถามประกอบการสัมภาษณ�กลุuมแมuบlาน กศน.ผlาสไบมอญ ชุมชนบlานแหลมเหนือ 

หมูuท่ี 5 ตำบลบางตะไนย� อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

การวิเคราะหYขEอมูล  

เป�นการวิเคราะห�ขlอมูลเชิงคุณภาพ ดlวยการวิเคราะห�หาขlอมูลจากการสัมภาษณ�ทั้งหมด จัด

หมวดหมูu วิเคราะห�ภาพรวม วิเคราะห�ประเด็นยuอย 

 

ผลการวิจัย 

1. องคYความรูEในการพัฒนาผลิตภัณฑY 

1.1 ขEอมูลพ้ืนฐานและความเปoนมา 

ตำบลบางตะไนย+ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป<นตำบลที่มีคนมอญเขBามาอยูDอาศัยกัน

อยDางหนาแนDน ตั้งแตDสมัยอยุธยาตอนปลาย กระจายกันอยูDที่ตำบลบางคูวัดที่วัดเกาะเกรียง วัดบางตะ

ไนย+ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ต้ังถ่ินฐานบBานเรือนเรียงรายติดตDอกันมาตามริมฝOPงแมDน้ำเจBาพระยา 

ลงมาจนถึงตำบลบางตะไนย+ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พื้นที่บางตะไนย+นี้แตDเดิมมีตBนขDอย

ขึ้นอยูDอยDางหนาแนDนเป<นบริเวณกวBางจนถึงตำบลคลองขDอย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และ

ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี มอญเรียกตBนขDอยวDา “คะไน” เรียก หมูDบBานวDา “กวาน

คะไน” เมื่อมีการจัดตั้งเป<นตำบลขึ้นจึงเรียกตามชื่อของหมูDบBานที่คนมอญเรียกวDา “บางคะไน” และ

เพ้ียนเป<นเสียงไทยวDา “บางตะไนย+” เป<น “ตำบลบางตะไนย+”  

ดBานการสDงเสริมผลิตภัณฑ+ผBาสไบมอญบางตะไนย+ เริ่มตBนจาก องค+การบริหารสDวนตำบลบาง

ตะไนย+ โดยกองสวัสดิการทางสังคม ไดBจัดฝZกอาชีพใหBกับประชาชนทั่วไป นายก อบต. ไดBเห็นวDาควรมี

กลุDมงานดBานสืบสานผBาสไบมอญ เพื่อสรBางอาชีพ จึงไดBมีการติดตDอผูBชำนาญการ จากตำบลบางเด่ือ 

อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี มาเป<นวิทยากรสอนใหBชาวบBาน ในชDวงป] 2557 – 2558 โดยเริ่มแรกมีผูB

เขBาฝZกอบรมประมาณ 30 คน  จากนั้นก็มีการจัดตั้งกลุDมแมDบBานผBาสไบมอญบางตะไนย+ เพื่อผลิตผBา

สไบมอญขายเป<นอาชีพเสริมเร่ือยมาจนถึงปOจจุบัน  
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1.2 ข้ันตอนการป[กสไบมอญ (โดยใชEมือทุกข้ันตอน) 

ผBาที่ใชBปOกคือผBาไหมอิตาลี เพราะมีความมันเงา เมื่อปOกเสร็จแลBวจะไมDยDน และจะสวยกวDาใชB

ผBาโทเร โดยการทำสไบมอญ 1 ผืน ใชBผBายาวประมาณ 2 เมตร 20 เซนติเมตร กวBาง 30 เซนติเมตร 

ใชBไดBทุกสี แตDสีท่ีนิยมคือสีแดง เพราะเป<นสีประจำชนชาติมอญ ข้ันตอนการปOกสไบมอญมีดังน้ีคือ  

1. วัด และตัดความกวBาง รีดอัดกลีบประกบกันตลอดความยาวของผBา 

2. วาดลวดลายลงบนผืนผBา ดBวยดินสอ หรือปากกา 

3. เลือกสีดBาย โดยใชBดBายตราวีนัส เบอร+ 16 

4. ปOกผBาตามลายท่ีเขียนไวB 

5. เมื่อปOกลายตลบแลBว นำไปรีดใหBเรียบ ประกบกันใหBติดทั้งสองดBาน จากนั้นจึงปOกขอบ

สไบดBวยวิธีคัทเวิร+ค 

6. นำไปซักเพ่ือใหBดBายท่ีปOกน้ันมีลักษณะแนDนข้ึน 

7. ตัดขอบผBาดBานนอกแนวคัทเวิร+คออกเป<นอันเสร็จ 

8. ตัดขอบผBาดBานนอกแนวคัทเวิร+คออกเป<นอันเสร็จ 

 

 
ท่ีมา : https://www.eef.or.th/article-26-10-2020/ 

ภาพท่ี 1 การปOกสไบมอญโดยใชBมือ 

 

1.3 ลวดลายของผEาสไบมอญ 

ใชBแบบโดยตัดใสDกระดาษแข็งเพื่อใชBทาบวาดลวดลาย โดยมีลายดาวลBอมเดือน ซึ่งเป<นลาย

ทั่วไป เป<นลายดั้งเดิม ลายปOกมาตรฐานมีลายเถา ดอกมะตาด ดอกหนDอกะลา ดอกบัว ดอกกลBวยไมB 

ดอกกุหลาบ เป<นตBน   
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ภาพท่ี 2 สไบมอญลายดาวลBอมเดือน 

 

 
ภาพท่ี 3 สไบมอญลายเถา 

 

ผBาสไบมอญถือเป<นของสูง เพราะนิยมใชBเพื่อปูพื้นสำหรับกราบพระ นอกจากนี้สไบมอญยัง

สะทBอนภูมิปOญญาทBองถิ่นที่ไดBรับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ดBวยลวดลายและสีสันสวยงาม สDวนผBา

ของผูBชายน้ันไมDตBองมีลายปOกมาก แตDควรใหBมีลวดลายของอักขระหรือมีโทนสีท่ีเหมาะสม  

 

2. การส3งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑYชุมชนผEาสไบมอญ 

2.1 จุดเร่ิมตEนการทำผEาสไบมอญภายในตำบลบางตะไนยY 

การทำผBาสไบมอญของกลุDมแมDบBาน กศน.ตำบลบางตะไนย+ เริ่มตBนเมื่อทางองค+การบริหาร

สDวนตำบลบางตะไนย+ โดยกองสวัสดิการทางสังคมจัดฝZกอาชีพใหBกับประชาชนทั่วไป เนื่องดBวยมี

ประเพณีการแหDโนD (แหDหงส+ ธงตะขาบ) งานสงกรานต+ไทยรามัญอยูDแลBว ซึ่งเป<นผBาสไบมอญที่ใหBเอาไวB
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สำหรับวางคลBองบานประตูหนBาโบสถ+ นายกองค+การบริหารสDวนตำบลบางตะไนย+ไดBเห็นวDาควรมีกลุDม

สรBางงานสรBางอาชีพขึ้นมา  จึงไดBมีการติดตDออาจารย+ที่จังหวัดปทุมธานี ตำบลบางเดื่อ ใหBมาเป<น

วิทยากร 

การอบรมแรกเริ่มมีผูBเขBารDวมประมาณ 30 คน กDอนจะเหลือเพียง 4 คน และมีผูBที่ประสบ

ความสำเร็จมากท่ีสุด เพียง 1 คน เน่ืองจากเป<นคนชอบเย็บปOกถักรBอยและคิดวDาผBาสไบมอญนDาจะขาย

ไดB เริ ่มจากการทำใชBเองกDอน ตDอมามีผู BสนใจขอใหBทำใหBใชBบBาง จึงเกิดการรวมกลุ Dมกันทำขาย 

นอกจากนี้ยังมีการขายเป<นเซ็ตใหBไปปOกเอง ภายในเซ็ตประกอบดBวยผBา สะดึง เข็ม ดBาย สำหรับผูBที่ทำ

เป<นเทDานั้น แตDสDวนใหญDจะเลือกซื้อเป<นสไบสำเร็จรูป รวมถึงมีการขายเสื้อผBาและกระเป|า แตDยังไมD

เป<นที่นิยมเทDาสไบมอญ ในเรื่องของเงินทุน คือ ผูBผลิตจะรับภาระในการลงทุนทำผBาสไบมอญ เมื่อขาย

ไดBก็จะทำใหBมีรายไดBกลับมาสูDผูBผลิต 

   

2.2 การส3งเสริมและพัฒนาการผลิตผEาสไบมอญ ตำบลบางตะไนยY 

การรวมกลุDมแมDบBานทำผBาสไบมอญ นอกจากจะสรBางสรBางรายไดBใหBกับตนเองและครอบครัว

แลBว ยัง   เป<นการสรBางความสัมพันธ+อันดีภายในชุมชน เป<นการใชBเวลาวDางใหBเกิดประโยชน+ สรBาง

รอยยิ้ม สรBางโอกาส ผDานการพัฒนาสไบมอญ บางตะไนย+ สูDเศรษฐกิจสรBางสรรค+ สรBางโอกาสและ

สรBางอาชีพใหBกับคนในชุมชนผDานการอบรมเรียนรูBเรื่องการปOกสไบมอญ ซึ่งเป<นวัฒนธรรมทBองถิ่นของ

ชาวไทยเช้ือสายมอญ มีการประชาสัมพันธ+ผDานทางเว็บเพจและสDงเสริมการขายโคยการจัดบูธออกงาน 

ในงานสDงเสริมการขายสินคBาชุมชนตDาง ๆ 

ในป] พ.ศ. 2561 กลุDมแมDบBาน กศน. ตำบลบางตะไนย+ ไดBเริ่มประชาสัมพันธ+ ผลิตภัณฑ+ชุมชน

ผBาสไบมอญ โดยไดBมอบผBาสไบมอญใหBแกD นายประยุทธ+ จันทร+โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสที่มาลง

พื้นที่ตรวจราชการ พบปะประชาชน เมื่อ วันที่ 24 ธันวาคม 2561 ที่วัดปรมัยยิกาวาส ตำบลเกาะ

เกร็ด จังหวัดนนทบุรี และในป] พ.ศ.2563 ไดBทูลเกลBาฯ ถวายผลิตภัณฑ+ผBาสไบมอญ แดD สมเด็จพระ

นางเจBาพระบรมราชินีนาถ ท่ีเสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตร แกDผ ู Bสำเร ็จการศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เม่ือวันท่ี 19 มกราคม 2563  

 

2.3 การปรับปรุงช3องทางการจำหน3ายทางออนไลนY 

เนื่องจากปOจจุบันกลุDมแมDบBานผBาสไบมอญบางตะไนย+ ยังไมDมีความพรBอมในการผลิตและ

จำหนDายเชิงพาณิชย+ เนื่องจากผBาเป<นสิ่งที่เก็บไดBนาน สิ่งสำคัญก็คือตBองหาวิธีที่จะทำใหBมีการผลิตออก

มาแลBวเป<นที่ตBองการของตลาด มีการคุมราคาไมDใหBแพงเกินไป กลุDมแมDบBานเคยไปออกรBานที่ตลาด

พระรามส่ี แตDขายไดBบBางไมDไดBบBาง เน่ืองจากไมDคDอยมีคนมาเย่ียมชมนัก  
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ตDอมากลุDมแมDบBานผBาสไบมอญบางตะไนย+ ไดBริเริ่มขายผDานทางออนไลน+  โดยการสรBางเพจ 

Facebook ผBาสไบมอญ กศน.บางตะไนย+ และผBาสไบมอญบBานแหลมเหนือ โดยกลุDมแมDบBานเป<น

ผูBดูแลเพจดBวยตนเอง และลูกคBาสามารถสั่งออเดอร+ผDานทางเว็บเพจโดยเลือกสีและลายที่อยากใหBปOก

ลงบนผBาสไบไดB ใชBเวลาทำตDอผืนประมาณ 3-7 วัน  

 

 
ภาพท่ี 4 การประชาสัมพันธ+ผBาสไบมอญ  

บนเว็บไซด+ https://www.eef.or.th/article-26-10-2020/ 

 

อภิปรายผล 

1) การจัดทำผBาสไบมอญของบางตะไนย+ ในรูปแบบของผลิตภัณฑ+การออกแบบลาย

ผลิตภัณฑ+ใหBเป<นเอกลักษณ+ของตนเอง  เพื่อทำใหBมีโอกาสทางการตลาดมากขึ้น สรBางอัตลักษณ+ใหมD

เป<นจุดขายของผลิตภัณฑ+  ผBาสไบบางตะไนย+ การเพิ่มลายปOกใหมDและเพิ่มโทนสีตามสมัยนิยมใหB

หลากสีมากขึ้น เป<นการเพ่ิมความหลากหลายของผลิตภัณฑ+ ลูกคBาสามารถเลือกซื้อสินคBาที่ถูกใจไดB

มากขึ้น ทำใหBเพิ่มโอกาสการขายไดBมากขึ้น ซึ่งสอดคลBองกับงานวิจัยของ ประสงค+ ประณีตพลกรัง 

(2547) ที่กลDาวไวBวDา การพัฒนาผลิตภัณฑ+ (product development) เป<นการพัฒนาผลิตภัณฑ+ใหมD 

หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ+เดิมเพื่อสรBางคุณภาพผลิตภัณฑ+ใหBมีความแตกตDางจากคูDแขDง เพิ่มรูปแบบ และ

ขนาดของผลิตภัณฑ+ใหBเป<นที่สนใจ และสอดคลBองกับงานวิจัยของ สุดาดวง เรืองรุจิระ (2538) ที่ไดB

กลDาวถึงความสำคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ+คือเพื่อรักษาสถานภาพการแขDงขันในตลาด และเพ่ือ

ทดแทนผลิตภัณฑ+เดิมใหBมีการออกผลิตภัณฑ+ใหมD ๆ สูDตลาดเพื่อทดแทนผลิตภัณฑ+เกDา ซึ่งจะชDวยเพ่ิม

โอกาสใหมD ๆ ทำใหBลูกคBามีความตBองการในผลิตภัณฑ+ที่มีการปรับปรุง พัฒนาขึ้นดีกวDาเดิม นอกจากน้ี

แลBวการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ+ไดBจะตBองมี การจัดการองค+ความรูBที่สามารถนำไปตDอยอดในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ+ขั้นตDอไป ซึ่งสอดคลBองกับงานวิจัยของ พรธิดา วิเชียรปOญญา (2547) ที่ไดBกลDาวไวBวDา การ

จัดการความรูB หมายถึง กระบวนการสรBางองค+ความรูBอยDางเป<นระบบเกี่ยวกับการประมวลขBอมูล 
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สารสนเทศ ความคิด การกระทำ ตลอดจนประสบการณ+ของบุคคล เพื ่อสรBางเป<นความรู B หรือ

นวัตกรรม และการจัดเก็บในลักษณะของแหลDงขBอมูลที่บุคคลสามารถเขBาถึงไดB โดยอาศัยชDองทางตDาง 

ๆ ที่องค+กรจัดเตรียมไวB เพื่อนำความรูBที่มีอยูDไปประยุกต+ใชBในการปฏิบัติงาน กDอใหBเกิดการแบDงปOน 

และถDายโอนความรูB ในที่สุดความรูBที ่มีอยูDจะแพรDกระจายและไหลเวียนทั่วทั้งองค+กรอยDางสมดุล 

เป<นไปเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการพัฒนาผลผลิต และองค+กร 

2) การขายผDานตลาดออนไลน+ จะชDวยใหBการขายสินคBาไดBอยDางสะดวก รวดเร็ว รวมถึงเป<น

อีกชDองทางในการเพิ่มยอดขาย สอดคลBองกับงานวิจัยของ ทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ (2552) ที่กลDาวไวB

วDา การตลาดออนไลน+ เป<นการนำเสนอผลิตภัณฑ+หรือบริการที่ใชBอินเตอร+เน็ตเป<นสื่อกลางที่ชDวยใน

การโฆษณาประชาสัมพันธ+ ถBาใชBเป<นชDองทางในการติดตDอสื่อสารกันระหวDางเจBาของธุรกิจกับลูกคBา 

เป<นการลงทุนทำการตลาดที่มีราคาไมDสูง สามารถแกBไขหรืออัพเดทขBอมูลไดBเสมอ เกิดจากการเขBามา

ของการพาณิชย+อ ิเล ็กทรอนิกส+ (E-commerce) ซึ ่งเป<นการดำเนินธุรกิจทางการคBาผDานส่ือ

อิเล็กทรอนิกส+ การใชBเทคโนโลยีเป<นสื่อกลางระหวDางผูBที่เกี่ยวขBอง ไดBแกD ตัวบุคคล องค+กร หรือบุคคล

กับองค+กร เพื่อชDวยสนับสนุน และอำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมตDาง ๆ ที่เกี่ยวขBองกับ

กระบวนการซื้อสินคBา การขายสินคBา การจัดสDงสินคBา ปรับปรุงในเรื่องของแพ็คเกจ หรือรูปแบบ

ผลิตภัณฑ+ พัฒนาภูมิปOญญา และพัฒนาเรื่องราวของผลิตภัณฑ+ (วรรณพรรธน+ ริมผดี, 2554) ใหBเป<น

จุดขายของสินคBาไดBเกิดความนDาสนใจมากย่ิงข้ึน 

การลงขายออนไลน+เป<นชDองทางที่ทำใหBมียอดสั่งซื้อมากกวDาการขายปกติที่บBาน/รBาน/ชุมชน 

เพราะการสั ่งซื ้อปกติมีแคDยอดซื ้อจากการที ่คนพูดปากตDอปาก และการออกบูธตามงานตDาง ๆ 

เน่ืองจากสถานการณ+โควิด-19 ทำใหBไมDไดBมีออกบูธตามนอกสถานท่ี การขายทางออนไลน+น้ันจะเขBาถึง

กลุDมลูกคBาไดBมากกวDา แตDตัวเพจยังคDอนขBางขาดความนDาสนใจ  

เว็บเพจควรมีการเปลี่ยนรูปหนBาเว็บเพจใหBบDอยครั้ง เนBนโชว+ตัวสินคBาใหBมากขึ้น จัดทำขBอมูล

ลักษณะและคุณภาพสินคBาใหBครบถBวนและเขBาใจงDาย มีรูปถDายของสินคBาที่มีเอกลักษณ+ ระบุที่อยูDและ

ชDองทางติดตDอใหBชัดเจน หมั่นอัพเดทขBอมูลอยDางสม่ำเสมอ หรือสรBางขBอมูลพื้นฐานเพื่อใหBลูกคBามี

ความรูBความเขBาใจเก่ียวกับผBาสไบมอญ ตำบลบางตะไนย+ มากข้ึน 

 

ขEอเสนอแนะ   

จากผลการศึกษาขBางตBน ผูBวิจัยมีขBอเสนอแนะดังน้ี 

1) ควรมีการวิจัยและพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ+ผBาสไบมอญ เริ่มตั้งแตDการออกแบบลาย

พิมพ+ผBาหรือลายปOกผBาในรูปแบบศิลปกรรมดั้งเดิมและศิลปกรรมรDวมสมัย ชนิดผBาและเสBนดBายที่ใชBปOก 

ออกแบบชุดแตDงกายสไตล+ของชนชาติมอญที่มความรDวมสมัย รวมทั้งการสรBางสรรผลิตภัณฑ+ใหมD ใหBมี

ความประณีต ขับขBอน มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ+ ท่ีมีความสดใส โดดเดDนและสามารถสวมใสD
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หรือใชBในชีวิตประจำวันไดB เชDน เสื้อผBา กางเกง กระเป|า หมวก เนคไท ผBาเช็ดหนBา ผBาพันคอ เป<นตBน 

โดยเนBนความเป<นเอกลักษณ+ของชาวมอญบางตะไนย+ 

2) ควรมีการพัฒนาและประยุกต+ใชBเทคโนโลยีสมัยใหมD ในการกระบวนการผลิตผBาสไบ

มอญ เนื่องจากการผลิตผBาปOกสไบมอญ 1 ผืนตBองใชBเวลาการผลิตประมาณ 3-7 วัน การปOกผBาสไบ

มอญแตDละผืนใชBเวลานาน ตBองใชBฝ]มือและความประณีตของแตDละคนการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร+ 

มาชDวยออกแบบลายปOกหรือลายพิมพ+ผBา การนำจักรเย็บปOกผBาคอมพิวเตอร+มาชDวยในการปOกลายหรือ

เย็บผBาแทนการทำดBวยมือ จะชDวยทำใหBผลิตภัณฑ+มีความ ซับซBอนและละเอียดมากขึ้น สามารถสรBาง

ความหลากหลายของผลิตภัณฑ+ไดBมากขึ้น ชDวยลดเวลาทำงานและตBนทุนการผลิต ทำใหBงานฝ]มือมี

ความประณีตมากข้ึน 

3) ควรมีการวิจัยและพัฒนาดBานการตลาดของสินคBาและผลิตภัณฑ+ชุมชนผBาสไบมอญ การ

วางจุดจำหนDายในแหลDงทDองเที ่ยวที ่สำคัญรDวมกับการเพิ ่มชDองทางการขายทางออนไลน+ เชDน 

Facebook, Lazada, Shopee, TikTok เป<นตBน นDาจะทำใหBผลิตภัณฑ+ชุมชนผBาสไบมอญ สามารถ

เขBาถึงและสรBางแรงจูงใจในการซ้ือไดBหลากหลายกลุDมมากข้ึน ท้ังลูกคBาภายในและตDางประเทศ  
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Abstract 
 

 The objectives of this research paper are (1) to study food wisdom remaining in 
Bang Tanai community, and (2) to collect and spread the food wisdom of Bang Tanai 
community. The in-depth interview was used to collect data from 9 representative 
interviewees of Bang Tanai community, Bang Tanai subdistrict, Pak Kret district, 
Nonthaburi province, during February-April, 2021. The research result was found that 
Bang Tanai community was influenced by Mon and other ethnic peoples. Since late 
Ayutthaya period, Mon people migrated to live in Bang Tanai community, and later 
other ethnic peoples also moved in. Mon community could be noticed by Matad 
(Millenia indica) trees and the practice of Mon’s Songkran (traditional new year) 
festival. There was a seniors club of Bang Tanai Subdistrict Administrative 
Organization, established since August 9, 2013. The origin of the club was from the 
need of the seniors in the community to promote their mental health, such as, health 
checking, sickness curing, and the senior activities, such as, exercises, field trips, and 
trainings. The seniors of Bang Tanai community have special skills in cooking various 
kinds of food, and want specialist teachers to teach them the remaining food wisdom of 
the community. The food specialists of the seniors are: (1) Aunt Phorn, who has the 
knowledge of cooking Matad (Dillenia indica) curry, Bon (caladium) curry, Krajiab 
(lady’s finger) sour soup, spicy soup with pig’s leg, Madan leaves, and wild tomato, 
Khanom Phakkad (radish cake), Khao Mao Thord (fried finger banana covered with 
pounded unripe rice), and Sam Kler sweet (fried triple ball of pounded unripe rice, 
coconut meat, and palm sugar). (2) Aunt Nak, a specialist in making Kalamae (Thai 
caramel), and Ba Bin (coconut macaroon). (3) Aunt Da, a specialist of Khao Mak 
(fermented glutinous rice).  
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บทคัดย3อ 

 

 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค+ 1) เพื่อศึกษาภูมิปOญญาดBานอาหารที่ยังคงอยูDของชุมชนบางตะ

ไนย+ 2) เพื่อรวบรวมและเผยแพรDองค+ความรูBภูมิปOญญาดBานอาหารของชุมชนบางตะไนย+ โดยเก็บ

ขBอมูลจากการสัมภาษณ+เชิงลึก (in-depth interview) โดยกลุDมตัวแทนผูBใหBสัมภาษณ+ในชุมชนบางตะ

ไนย+ ตำบลบางตะไนย+ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 9 ทDาน เก็บรวบรวมขBอมูลตั้งแตDเดือน

กุมภาพันธ+ - เมษายน พ.ศ. 2564  ผลการวิจัยพบวDา ชุมชนบางตะไนย+ เป<นชุมชนที่ไดBรับอิทธิพลจาก

คนมอญและชาติอื่นๆ เนื่องจากสมัยอยุธยา ตอนปลายมีชาวมอญอพยพมาอาศัยอยูDที่ชุมชนบางตะ

ไนย+ และเม่ือเวลาผDานไปก็เร่ิมมีคนชาติอ่ืนๆ เขBามาอาศัย ซ่ึงจะพบเห็นไดBจากท่ีชุมชนมีตBนมะตาดและ

มีประเพณีของสงกรานต+ที่เกี่ยวเนื่องกับทางมอญ ณ ชุมชนบางตะไนย+มีชมรมผูBสูงอายุ อบต.บางตะ

ไนย+ กDอตั้งมาตั้งแตDวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2556 โดยจุดเริ่มตBนการตั้งชมรมมาจากความตBองการของ

ผูBสูงอายุในชุมชนเอง เพื่อที่จะสDงเสริมสุขภาพจิตของผูBสูงอายุ เชDน ตรวจสุขภาพ รักษาอาการตDาง ๆ 

สDงเสริมกิจกรรมของผูBสูงอายุ เชDน ออกกำลังกาย ทัศนศึกษา อบรม โดยผูBสูงอายุของชุมชนบางตะไนย+

มีความเชี่ยวชาญในการทำอาหารคาวหวานและมีความตBองการที่จะใหBมีอาจารย+ที่มีความเชี่ยวชาญ

เขBามาสอนภูมิปOญญาดBานอาหารที่ยังคงเหลืออยูDของชุมชนบางตะไนย+ ผูBสูงอายุที่มีความถนัดในเรื่อง

อาหารความหวานแตกตDางกันไปดังนี้ 1. ป�าพร เป<นผูBมีความรูBและภูมิปOญญาทางดBานแกงมะตาด แกง

บอน แกงสBมกระเจี๊ยบ แกงขาหมูใบมะดันมะเขือเปรี้ยว ขนมผักกาด ขBาวเมDาทอด ขนมสามเกลอ 2. 

ป�านาค เป<นผูBมีความรูBและภูมิปOญญาทางดBาน กาละแมและขนมบBาบิ่น 3. ป�าดา เป<นผูBมีความรูBและ

ภูมิปOญญาทางดBานขBาวหมาก 
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บทนำ 

  อาหารไมDเพียงแตDเป<นสิ่งที่จำเป<นตDอชีวิตแตDยังเป<นสื่อกลางใหBเห็นถึงการเปลี่ยนผDานของ

วัฒนธรรม เมื่อเวลาผDานไป ผูBคนในทBองถิ่นก็มีการปรับเปลี่ยนจากรุDนอดีตสูDรุDนสมัยใหมD จึงทำใหBเกิด

การผสมผสานของวัฒนธรรม อาหารจึงถูกหลDอหลอมไปกับวิถีชีวิตประจำวัน และไดBมีการสืบทอด

ตDอเนื่องจากคนรุDนกDอน ๆ อาหารเป<นสิ่งที่สื่อใหBเห็นถึงภูมิปOญญาของมนุษย+ ตั้งแตDวัตถุดิบที่ใชB วิธีการ

และขั้นตอนการทำอาหาร ความเชื่อตDาง ๆ ที่เกิดขึ้นในการทำอาหารและอาหารยังเป<นสิ่งบDงบอกถึง

เอกลักษณ+ของแตDละพ้ืนท่ีดBวยเชDนกัน  

 บางตะไนย+  เป<นชุมชนหนึ่งที่ยังคงเอกลักษณ+ดBานอาหารอยDางเดDนชัด เฉพาะอยDางยิ่งอาหาร

มอญ ซึ่งชนชาติมอญ เป<นชนชาติเกDาแกDที่อาศัยอยูDในพมDา(เมียนมาร+) โดยนักภูมิศาสตร+บางทDานเรียก

มอญไดBวDา รามัญประเทศ (Ramannadesa) มีความหมายวDา ประเทศมอญ โดยมีพื้นฐานมาจาก

คำศัพท+โบราณของมอญ คือ รามัญ (Rmen) ที่ไดBเพี้ยนมา และคำวDา “รามัญ” นั้นมีการคBนพบท่ี

เกDาแกDที่สุดวDาในสมัยพระเจBาจานสิตาแหDงพุกาม ในมหาวังสะของสิงหล ไดBพบในศิลาจารึกมอญ โดย

ปรากฎคำเขียนวDา “รมึง” ตDอมาในสมัยหงสาวดีก็พบแผDนจารึกสีทอง ปรากฏคำเขียนวDา “รมัน” ซ่ึง

ไดBคลBายกับคำของภาษาไทยที่เรียก รามัญ (รวมพลคนฮักเจียงคำ, ม.ป.ป) ภูมิประเทศของชาวมอญ

เป<นเมืองทDาสำหรับการคBาขายที ่สำคัญ มีความอุดมสมบูรณ+จึงทำใหBสภาพเศรษฐกิจมีความ

เจริญรุDงเรือง ถึงแมBจะมีปOญหาอยูDบBาง เชDน การเพิ่มขึ้นของประชากร ทำใหBมีผลผลิตไมDเพียงพอ จน

เกิดปOญหาดBานการทำมาหากิน แตDไมDใชDสาเหตุหลักท่ีทำใหBชาวมอญตBองอพยพยBายถ่ินท่ีอยูDอาศัย 

การอพยพของชาวมอญเขBาสูDประเทศไทย เน่ืองดBวยเหตุจากขณะน้ันพมDา(เมียนมาร+) ตBองการ

ใหBมอญตกอยูDภายใตBอำนาจ จึงทำใหBชาวมอญถูกบีบบังคับไมDวDาจะทางดBานการเมือง การถูกกดขี่ การ

ถูกเกณฑ+แรงงาน การประกอบอาชีพเกษตร เพื่อเป<นเสบียงอาหารใหBกับกองทัพทหารของพมDาในการ

ทำสงคราม จึงไดBอพยพเขBามาสูDประเทศไทย ดBวยเพราะพื้นที่ของไทยและพมDาอยูDติดกัน และวิถีชีวิต 

อาหาร สภาพภูมิอากาศ การประกอบอาชีพ ประเพณีวัฒนธรรมที่ใกลBเคียงกัน จึงทำใหBชาวมอญ

อพยพเขBามาในไทยเป<นหลักและพระมหากษัตริย+ไทยก็มีความยินดีท่ีจะใหBชาวมอญมาพ่ึงพระบรมโพธิ

สมภาร โดยการอพยพของชาวมอญเขBามาในประเทศไทย (สยามประเทศ) มีปรากฏทั้งหมด 9 คร้ัง 

(ชาญวิทย+ ปรีชาพาณิชพัฒนา, ม.ป.ป)  

ชุมชนมอญบางตะไนย+เป<นชุมชนมอญเกDาแกD ตั้งรกรากตั้งแตDสมัยปลายกรุงศรีอยุธยาและมี

การอพยพเพิ่มเติมในสมัยรัชกาลที่ 3 ชุมชนบางตะไนย+จึงมีวัฒนธรรมมอญที่ตกทอดมาอยDางยาวนาน 

โดยเฉพาะทางดBานอาหารทBองถิ่นที่ผสมผสานความเป<นอยูDและประเพณีความเชื่อของมอญ ไทยและ

เชื้อชาติอื่น ๆ ที่สืบทอดตDอกันมา อาจกลDาวไดBวDาชุมชนบางตะไนย+มีภูมิปOญญาดBานอาหารของชุมชน

บางตะไนย+และสืบทอดมาจนถึงปOจจุบัน 
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 ดBวยเหตุนี้ผูBวิจัยจึงเห็นความจำเป<นที่ตBองศึกษาภูมิปOญญาดBานอาหาร เพื่อรักษาองค+ความรูB

ภูมิปOญญาดBานอาหารของชุมชนบางตะไนย+  โดยทำการศึกษาในพื้นที่ชุมชนบางตะไนย+ ตำบลบางตะ

ไนย+ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งยังมีการอนุรักษ+ภูมิปOญญาดBานอาหารพื้นบBาน เนื่องจากเป<น

ชุมชนมอญที่ยังรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและมีความผสมผสานของหลายชนชาติรDวม

อยูDกัน ตลอดจนผูBคนท่ีมีความสัมพันธ+กับชุมชนและการสืบทอดจนเป<นท่ียอมรับไดBจนถึงปOจจุบัน 

 

วัตถุประสงคYในการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาภูมิปOญญาทางดBานอาหารท่ียังคงเหลืออยูDของชุมชนบางตะไนย+ 

2. เพ่ือรวบรวมและเผยแพรDองค+ความรูBภูมิปOญญาดBานอาหารของชุมชนบางตะไนย+ 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

 แนวคิดเก่ียวกับความหมายของภูมิป[ญญา 

เสรี พงศ+พิศ (2548 อBางถึงใน วนิดา นาคีสังข+, 2559) กลDาววDา ภูมิปOญญา คือ ศาสตร+และ

ศิลป� ภูมิปOญญาเป<นศาสตร+ หมายถึง ความรูBที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินชีวิต สิ่งแวดลBอม การทำมาหา

กิน การอยูDรวมกันในสังคม รวมถึงการอยูDรDวมกันกับธรรมชาติ จากอดีตมาจนถึงปOจจุบันที่ไดBรับสืบ

ทอดมาจากรุDนสูDรุDน จากปู�ยDา ตายาย มาจากพDอแมDสูDรุDนลูก รุDนหลาน ภูมิปOญญาเป<นศิลป� หมายถึง 

ความรูBที่ผูBคนคิดขึ้นมาจากความรูBสึก จากจิตวิญญาณ ญาณทัศนะ รวมกับสมองที่ไดBคิดคBนสิ่งตDาง ๆ 

เกิดเป<นความรูBท่ีเกิดคุณคDา มีความดีงามอยูDในน้ัน  

รัตนะ บัวสนธิ์ (2535:35 อBางถึงใน อภิญญา สงเคราะห+สุข, 2549) กลDาววDา ภูมิปOญญา

ทBองถิ่น หมายถึง กระบวนการคิดวิเคราะห+ของบุคคลที่มีตDอโลก สิ่งแวดลBอมและตDอตนเอง มีหลัก

สำคัญอันเป<นพื้นฐานไดBสืบทอด ปฏิบัติตDอกันมาจากจารีตประเพณี คติ คำสั่งสอนทางศาสนา โดยมี

จุดมุDงหมายเพ่ือความสงบสุขของปOจเจกบุคคลและความสงบสุขของชุมชนท่ีรDวมกัน  

แนวคิดเก่ียวกับอาหารพ้ืนบEาน 

ฉวีวรรณ สุวรรณาภา, อรอนงค+ วูวงศ+ และเสริมศิลป� สุภเมธีสกุล (2560) ไดBกลDาววDา อาหาร

พื้นบBาน หมายถึง อาหารที่นำวัสดุ เครื่องปรุง จากแหลDงธรรมชาติ สิ่งแวดลBอมรอบตัว อาจนำมาจาก

การลDาสัตว+ การจับสัตว+น้ำ เก็บของป�าและนำมาจากการผลิตขึ้นเอง เชDน การเลี้ยงสัตว+ เพาะปลูกพืช 

หรือการซ้ือขายแลกเปล่ียนมาจัดการเป<นอาหารท่ีประชาชนบริโภคเป<นประจำในทุก ๆ วันและบริโภค

ในโอกาสตDาง ๆ และอาหารจะมีความเป<นเอกลักษณ+เฉพาะของแตDละทBองถิ่นแตกตDางกันไป โดย

อาหารทBองถ่ิน สามารถจำแนกคุณลักษณะไดBดังน้ี 

  1. อาหารทBองถ่ินเป<นอาหารท่ีบริโภคในชีวิตประจำวันและโอกาสพิเศษ 
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  2. อาหารทBองถ่ินเป<นอาหารท่ีมีกรรมวิธีการปรุงต้ังแตDปรุงแบบเรียบงDายไปจนถึงการปรุงแบบ

ซับซBอน แตDไมDวDาจะปรุงแบบไหนก็ยังคงรสชาติท่ีเป<นธรรมชาติ 

  3. อาหารทBองถ่ินจะมีวิธีการประกอบอาหารท่ีเก่ียวเน่ืองกับฤดูกาล 

  4. อาหารทBองถ่ินจะนำวัตถุดิบและเคร่ืองปรุงท่ีมีในทBองถ่ินมาประกอบอาหาร 

  5. อาหารทBองถ่ินจะมีเทคนิคและวิธีการทำใหBอาหารสุกไดBหลากหลายรูปแบบ 

อาหารพื้นบBานเป<นอาหารที่บริโภคในชีวิตประจำวันและยังสามารถบริโภคในโอกาสตDาง ๆ 

เชDน อาหารที่บริโภคในประเพณีทางศาสนา อาหารที่บริโภคในประเพณีการทำบุญเนื่องในโอกาส

สำคัญตDาง ๆ เชDน งานบวช งานแตDงงาน งานทำบุญขึ้นบBานใหมDตลอดจนอาหารที่อยูDในชDวงการ

เปลี่ยนแปลงของชีวิตหรือยามป�วยไขB อาหารทBองถิ่นหรืออาหารพื้นบBาน จะแสดงถึงวัฒนธรรม ภูมิ

ปOญญาของคนไทย ซ่ึงในแตDละทBองถ่ินก็จะมีความเป<นเอกลักษณ+เฉพาะของทBองถ่ินน้ัน อาหารพ้ืนบBาน

ไทย ชนิดและปริมาณของอาหารจะมีการผสมกันอยDางลงตัว ถือเป<นอาหารที่ไดBสมดุลทางโภชนาการ 

โดยสDวนใหญDจะมีขBาวเป<นหลัก ซึ่งขBาวก็มีไดBหลากหลายชนิดทั้งขBาวเจBา ขBาวเหนียว ขBาวซBอมมือ

แตกตDางกันไปของแตDละทBองถิ่น  กรรมวิธีการปรุงอาหารจะมีวิธีการที่เรียบงDาย ใชBน้ำมันในการปรุง

นBอย โปรตีนในอาหารจะมาจากเนื้อสัตว+ ไขD ปลา เครื่องปรุงเป<นของที่ไดBจากธรรมชาติสมุนไพรตDาง ๆ 

การปรุงก็จะใชBการทำเป<นยำ ตBม แกง ตำแบบงDาย ๆ  

วรุตม+ วรุตมะ (ม.ป.ป) กลDาววDา ภูมิปOญญาดBานอาหาร หมายถึง การทำอาหารโดยใชBองค+

ความรูBที่สืบทอดตDอกันมาตั้งแตDสมัยโบราณ อาหารที่เกิดขึ้นจะเป<นอาหารงDาย ๆ เชDน อาหารประเภท

ตBม ตBมโคลBง อาหารประเภทแกง แกงป�า ขBาวแชD น้ำพริก ขนมไทยแทBก็จะประกอบดBวยกะทิ แป�ง 

น้ำตาลเป<นสDวนใหญD  

 

แนวคิดเก่ียวกับวัฒนธรรมอาหาร 

ทรงศิริ วิชิรานนท+, พจนีย+ บุณนา และจงทิพย+ อธิมุตติสรรค+ (2555) กลDาววDา อาหารคือ 

ปOจจัยพื้นฐานที่จำเป<นสำหรับมนุษย+ มนุษย+จึงตBองหาอาหารซึ่งเป<นกิจกรรมที่สำคัญอันดับแรก เพ่ือ

ตอบสนองความตBองการและการอยูDรอดของมนุษย+ เชDน การสะสมความรูB การเจริญพันธุ+ การป�องกัน

อันตราย กิจกรรมทางสังคมหรือการถDายทอดความรู BสืบตDอไปยังคนรุ DนตDางๆ กิจกรรมเหลDานี ้มี

ความสำคัญเชDนกัน แตDรองลงไปจากการหาอาหารและการผลิตอาหาร อาหารเป<นสิ่งที่มีบทบาท

เกี่ยวเนื่องกับหลายสิ่งมากมาย ไมDวDาจะทางดBานการนับถือศาสนา ระบบเศรษฐกิจ ความเชื่อ และวิถี

การดำเนินชีวิต ไมDเพียงแตDเป<นการบริโภคเพ่ือความอยูDรอดเทDาน้ัน อาหารจึงมีความหมายไดBหลายนัย  

 พัทยา สายหู (2532 อBางถึงในทรงศิริ วิชิรานนท+, พจนีย+ บุณนา และจงทิพย+ อธิมุตติสรรค+, 

2555) ไดBกลDาววDา วัฒนธรรม คือ สิ่งประดิษฐ+ที่มนุษย+หาประโยชน+จากธรรมชาติ ทรัพยากรอาหารจึง

แจกแจงความหมายออกเป<น 2 ขBอไดB ดังน้ี 
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1. ทรัพยากรอาหารในธรรมชาติ หมายถึง วัตถุดิบที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ บุคคลหรือ

ชุมชนจะพึ่งพาอาหารจากวัตถุดิบนั้น โดยอยูDในบริเวณรอบ ๆ พื้นที่ของตนเอง ความอุดมสมบูรณ+ของ

อาหารนั้นขึ้นอยูDกับธรรมชาติ จึงมีคำกลDาวไวBวDา ถBาธรรมชาติอุดมสมบูรณ+ คนและสังคมก็จะมีอาหาร

มากมาย 

2. ทรัพยากรอาหารในวัฒนธรรม “วัฒนธรรม” หมายถึง ทุกสิ ่งที ่มนุษย+ทำขึ ้นมาดBวย

ความสามารถและความพอใจของตน ตัวอยDางของทรัพยากรอาหารในวัฒนธรรม เชDน การที่มนุษย+

สามารถรูBไดBวDาวัตถุดิบทางธรรมชาติอะไรที่สามารถนำมาทำอาหาร หรือนำวัตถุดิบทางธรรมชาติมา

ปรุงอยDางไรที่จะทำใหBอาหารมีรสอรDอย สิ่งที่มนุษย+ทำเป<นการทำเพิ่มเกินจากธรรมชาติที่มีอยูD เป<นส่ิง

ท่ีอยูDนอกเหนือจากการพ่ึงพาอาหารจากธรรมชาติ 

วัฒนธรรมอาหาร หมายถึง วิธีการปฏิบัติ ธรรมเนียมประเพณี ที่เกี ่ยวขBองกับอาหารทุก

ขั้นตอน โดยคนในสังคมหรือในชุมชนจะปฏิบัติตามกัน เริ่มแรกตั้งแตDการกำหนดรูBและเลือกวัตถุดิบ

จากธรรมชาติวDาอะไรสามารถ ที่จะนำมาบริโภคเป<นอาหารไดB การหาอุปกรณ+หรือวิธีดำเนินงานที่เป<น

ตัวชDวยในการปลูกพืช หาพืชผล เลี้ยงสัตว+ เพื่อควบคุมและขยายปริมาณของวัตถุดิบอาหาร และเม่ือ

นำวัตถุดิบมาปรุงเป<นอาหารจะตBองทำในลักษณะอยDางไร อาหารบางชนิดอาจจะมีกฎเกณฑ+ขBอบังคับ

ที่สังคมไดBกำหนดไวBในการจะบริโภค อาหารจะมีการใหBความหมายและคุณคDาที่แตกตDางกัน มีขBอหBาม

หรือความช่ือที่เกี่ยวเนื่องกับการบริโภคอาหารหรือไมDเกี่ยวกับอาหาร ซึ่งทั้งหมดที่กลDาวมาลBวนรวม

เรียกวDา วัฒนธรรมอาหารของแตDละชุมชนหรือสังคม  

 จากแนวคิดดังกลDาวขBางตBนเป<นเหตุใหBผูBวิจัยสนใจศึกษาภูมิปOญญาดBานอาหารของชุมชนบาง

ตะไนย+ จังหวัดนนทบุรี ศึกษาถึงภูมิปOญญาอาหารของชาวมอญและชาติอื่น ๆ ที่ยังคงหลงเหลืออยูDมา

จนถึงปOจจุบัน เพื่อนำมาเผยแพรDในรูปแบบเลDมวิจัย เพื่อเป<นคลังความรูBใหBแกDชุมชน รวมถึงบุคคล

ท่ัวไปสามารถมาศึกษาถึงภูมิปOญญาดBานอาหารของชุมชนบางตะไนย+ 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยน้ีใชBระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชBการเก็บขBอมูล

เป<นการสัมภาษณ+เชิงลึก (In-Depth Interview) เพื่อศึกษาภูมิปOญญาดBานอาหารที่ยังคงหลงเหลือ

ของชุมชนบางตะไนย+  ตำบลบางตะไนย+ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่ภาคสนามเพ่ือเก็บ

รวบรวมขBอมูลต้ังแตDเดือนกุมภาพันธ+ ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 มีรายละเอียดดังน้ี 

1. กลุDมตัวอยDางท่ีใชBในการวิจัย ประกอบดBวย 2 กลุDมคือ ตัวแทนชมรมผูBสูงอายุ จำนวน 3 คน 

และตัวแทนสมาชิกในชุมชน จำนวน 6 คน 
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2. เครื่องมือที่ใชBในการวิจัย ไดBแกD วิธีการสัมภาษณ+เชิงลึกลึก (in-depth interview) ซึ่งมี

เน้ือหาสัมภาษณ+คือ ประวัติความเป<นมาของชมรมผูBสูงอายุ ประวัติสDวนตัวของผูBใหBสัมภาษณ+ และการ

สอบถามรายละเอียดอาหารพ้ืนบBาน 

3. การเก็บรวบรวมขBอมูล ผูBวิจัยลงพื้นท่ีเก็บรวบรวมขBอมูลจากการสัมภาษณ+ตัวแทนชมรม

ผูBสูงอายุและตัวแทนสมาชิกในชุมชน 

4. การวิเคราะห+ขBอมูล ผูBวิจัยเก็บรวบรวมขBอมูลจากการสัมภาษณ+และขBอมูลจากเอกสารแลBว

นำมาวิเคราะห+ขBอมูลตามวัตถุประสงค+ของการวิจัยท่ีวางไวB  

 

ผลการวิจัย 

 

1. ประวัติตำบลบางตะไนยY 

เมื่อสมัยอยุธยาตอนปลาย คนมอญไดBมาพำนักอยูDที ่ตำบลบางตะไนย+อยDางหนาแนDน แตD

ชุมชนนั้นไดBรBางไป จนสมเด็จพระเจBาตากสินมหาราช โปรดเกลBาใหBคนมอญมาพำนักอยูDที่บางตะไนย+

อีกครั้ง พลัดเปลี่ยนเรื่อยมายังสมัยธนบุรี เมื่อเริ่มมีความเจริญเขBามาบางตะไนย+ก็เปลี่ยนรูปแบบไป

เร่ือยๆ หมูDบBานมีความเจริญมากข้ึน มีการผสมผสานของคนหลายชนชาติท้ังไทย จีน มอญและชนชาติ

อื่น ๆ และสืบเนื่องตDอมาจนปOจจุบัน ตำบลบางตะไนย+ โดยสDวนใหญDจะเป<นพื้นที่ราบลุDมฝOPงตะวันตก

ของแมDน้ำเจBาพระยา ชุมชนบางตะไนย+ตั้งอยูDที่ ตำบลบางตะไนย+ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มี

เนื้อที่ประมาณ 4.12 กิโลเมตร (2,575 ไรD) ซึ่งจะมีองค+การบริหารสDวนตำบล บางตะไนย+ตั้งอยูDเลขท่ี 

43/8 หมูDที่ 5 ตำบลบางตะไนย+ อำเภอปากเกร็ด และมีการแบDงการปกครองตามลักษณะปกครอง

ทBองท่ีเป<น 5 หมูDบBาน คือ หมูDท่ี 1 บBานตาล หมูDท่ี 2 บBานนBอย หมูDท่ี 3 บBานเตย หมูDท่ี 4 บBานแหลม หมูD

ท่ี 5 บBานแหลมเหนือ 

 

2. ชมรมผูEสูงอายุองคYการบริหารส3วนตำบลบางตะไนยY 

ชมรมผูBสูงอายุอบต.บางตะไนย+ ขึ้นกับอบต.บางตะไนย+ กDอตั้งเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 นำ

โดยประธานชมรมผูBสูงอายุ คุณพูลศักดิ์ เจิดจง มีกรรมการ 15 คน โดยสมาชิกมีทั้ง 5 หมูD ขณะนี้มี

สมาชิกประมาณ 180 กวDาคน จากผูBสูงอายุทั้งหมดประมาณ 600 กวDาคน การจัดตั้งชมรมผูBสูงอายุ

อบต.บางตะไนย+มีวัตถุประสงค+เพื่อสDงเสริมสุขภาพจิตของผูBสูงอายุ สDงเสริมกิจกรรมของผูBสูงอายุ เชDน 

การตรวจสุขภาพ การออกกำลังกาย การทัศนศึกษา และผูBสูงอายุยีงมีความตBองการในการทำอาหาร

ทBองถ่ินของชุมชน เน่ืองจากผูBสูงอายุของชุมชนบางตะไนย+มีความเช่ียวชาญในการทำอาหารคาวหวาน 
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3. ภูมิป[ญญาดEานอาหารของชุมชนบางตะไนยY 

จากการศึกษาภูมิปOญญาดBานอาหารของชุมชนบางตะไนย+ จังหวัดนนทบุรี พบวDา มีอาหารท่ี

แสดงถึง ภูมิปOญญาที่สัมพันธ+กับชุมชนบางตะไนย+ ซึ่งมีบทบาทในงานประเพณีตDางๆ โดยเป<นที่รูBจัก

ของคนในชุมชนและคาดหมายวDาเมื่อมีงานสำคัญจะตBองมีอาหารเหลDานี้  หรือไดBรับการยกยDองกลDาว

ขานวDาเป<นอาหารที่เชิดหนBาชูตาของชุมชน โดยแบDงเป<นอาหารคาวหวาน ดังนี้ อาหารคาว ไดBแกD แกง

มะตาดที่ไดBจากตBนมะตาด แกงบอนที่ทำจากพืชน้ำลBมลุก อยูDตามริมน้ำธรรมชาติ โดยคนสมัยกDอนจะ

มีความเชื่อวDา เวลาที่ทำแกงบอน หBามทัก หBามพูด เพราะถBาถูกทักจะเป<นไปตามที่พูดกลDาวไป แกงสBม

กระเจี๊ยบมีเคล็ดลับขณะที่ใสDฝOกกระเจี๊ยบลงไปในน้ำแกง หBามคนแกง เพราะจะทำใหBแกงเป<นเมือกไดB 

ขาหมูใบมะดันมะเขือเปรี้ยว อาหารหวาน ไดBแกD ขนมผักกาด ขBาวเมDาทอด ขนมสามเกลอ กาละแม

(ขนมที่ชนชาติมอญคิดคBนขึ้น) และมีความสำคัญกับประเพณีสงกรานต+ของชุมชน บางตะไนย+ โดย

เคล็ดลับการกวนกาละแม จะตBองใชBไฟอDอน กวนไปในทิศทางเดียวกัน ระวังไมDใหBติดกระทะ รวม

ระยะเวลาทำ จะตBองใชBเวลาประมาณ 6 ชั่วโมง ขนมบBาบิ่น ขBาวหมาก โดยถDายทอดผDานผูBสูงอายุใน

ชุมชน บางตะไนย+ ท้ังหมด 3 ทDาน  

 

3.1 ปpาพร (สวิง แสงเนตร) 

ป�าพรอายุ 80 ป] เป<นผูBมีความรูBในเรื่องของแกงมะตาด แกงบอน แกงสBมกระเจี๊ยบขาหมูใบ

มะดันและมะเขือเปรี้ยว ขนมผักกาด ขBาวเมDาทอด สามเกลอ อาศัยอยูDที่บางตะไนย+มาเป<นระยะเวลา 

58 ป] ทำอาชีพคBาขายตั้งแตDเด็ก ปOจจุบันป�าพรจะขายกับขBาวตอนเย็นทุกวัน ตั้งแตD 16.00 น. เป<นตBน

ไป โดยขายตรงหนBาปากซอยหรือใตBสะพานพระราม 4 ป�าพรเป<นคนรับฟOงลูกคBา หากลูกคBามี

ความชอบท่ีจะรับประทานอาหารอะไรก็จะทำใหB เม่ือมีงานบุญหรือเทศกาลตDาง ๆ ภายในชุมชนป�าพร

มักทำของหวาน เชDน ขนมผักกาด สามเกลอ ขBาวเมDา ไปรDวมงานเสมอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 ปpาพร 

ภาพท่ี 2 แกงขาหมูใบมะดันมะเขือเปร้ียว 
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3.2 ปpานาค (แดง สรEอยอากาศ) 

ป�านาคอายุ 67 ป] เป<นผูBมีความรูBในเรื่องของกาละแมและขนมบBาบิ่น เริ่มทำกาละแมตอน

อายุ 50 ป]เนื่องจากมีความชอบ โดยสมัยกDอนคุณพDอคุณแมDจะทำในชDวงเทศกาลสงกรานต+รDวมกับ

ญาติพ่ีนBองในครอบครัว หากเป<นชDวงเทศกาลจะกวนกาละแมประมาณ 100 กิโลกรัม โดย 1 วัน จะไดB

ประมาณ 20 กวDากิโลกรัม และยังคงใชBวิถีแบบดั้งเดิม โดยใชBมือในการกวนกาละแมหลายตDอหลาย

ช่ัวโมง ส่ิงท่ีเป<นอัตลักษณ+ของป�านาค คือ ความสะอาดและความเอาใจใสD 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 ปpานาค (แดง สรEอยอากาศ) 

ภาพท่ี 4 กาละแม 

 

3.3 ปpาดา (จินดา ทับแสง) 

ป�าดาอายุ 72 ป] เป<นผูBมีความรูBในเรื่องของขBาวหมาก ทำขBาวหมากในการหาเลี้ยงชีพ ป�าดา

รับชDวงตDอการทำขBาวหมากจากคุณแมDที่เสียไปตั้งแตDอายุ 40 ป] โดยมีจุดเริ่มตBนจากป�าเนยซึ่งเป<นคน

สุโขทัยที่เขBามาตั้งรกรากที่บางตะไนย+ ในสมัยกDอนละแวกนี้ขBาวหมากโดDงดังมาก เป<นกลุDมบBานขBาว

หมากติดกับริมแมDน้ำ ทุกเย็นจะเห็นวิถีชีวิตของชาวบBานที่ลBางขBาวเหนียวในแมDน้ำ สDงขBาวหมากไปขาย

อีกฝOPงโดยใชBการพายเรือ แตDละบBานก็จะมีใบตองหรือทางมะพรBาวไวBใชBหDอขBาวหมาก แตDละบBานจะมี

สูตรท่ีไมDเหมือนกัน ปOจจุบันเหลือเพียง 2 ครอบครัวเทDาน้ันท่ียังทำขBาวหมากอยูDคือ ป�าดาและพ่ีอัญชัญ  

เคล็ดลับในการทำขEาวหมาก 

ตBองแชDขBาวเหนียว 4-5 ช่ัวโมง เพ่ือใหBขBาวกำลังพอดี  ใสDลูกแป�งใหBพอดี อยDานBอยหรือมากเกิน 

เพ่ือใหBไดBรสหวานอรDอย โดยใชBขBาวไรDทิพย+ เพ่ือเม็ดขBาวท่ีสวยงาม 
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ภาพท่ี 5 ดEานซEาย พ่ีปqง (ผูEสืบทอด) ดEานขวา ปpาดา 

 

 

 

 

 

 

 

     ภาพท่ี 6 ขEาวหมากแบบกระปุก     ภาพท่ี 7 ขEาวหมากท่ีห3อดEวยใบตองและ 

      ทางมะพรEาว 

 

อภิปรายผล 

 จากการศึกษาภูมิปOญญาดBานอาหารของชุมชนบางตะไนย+ จังหวัดนนทบุรี พบวDาภูมิปOญญา

ดBานอาหารของชุมชนบางตะไนย+ เป<นภูมิปOญญาที่เกิดจากการคิด รับรูB ประสบการณ+ที่สั่งสมมา โดย

จากผูBสูงอายุทั้ง 3 ทDานที่ถนัดการทำอาหารไมDเหมือนกัน ไดBรับการเรียนรูB สืบทอดตDอเนื่องมาจากคน

ในครอบครัว จากการเห็นคนในครอบครัวทำอาหารเป<นประจำจนเกิดการสืบทอดทำตามตDอกันมา

เรื่อย ๆ จนปOจจุบัน สอดคลBองกับงานวิจัยของทีมวิจัยโครงการศึกษาและรวบรวมองค+ความรูBภูมิ

ปOญญาทBองถิ่นใตBวิทยาเขตหาดใหญD วิทยาเขตปOตตานี วิทยาเขตภูเก็ต วิทยาเขตตรังและวิทยาเขตสุ

ราษฎร+ธานี (2550) นอกจากนี้ในชุมชนบางตะไนย+มีมะตาดซึ่งปลูกกันและสามารถรับประทานไดB

เพียงแคDชDวงที่มีผลออกเทDานั้น โดยเป<นวัตถุดิบจากแหลDงธรรมชาติ และเป<นสิ่งแวดลBอมที่มีอยูDของ

ชุมชนบางตะไนย+ จนทำใหBมีการนำมาปรุงเป<นอาหารในชีวิตประจำวัน  

ภูมิปOญญาดBานอาหารของชุมชนบางตะไนย+ เป<นภูมิปOญญาที่เป<นความรูBที่เกิดขึ้นจากวิถีการ

ดำเนินชีวิต การทำตามประเพณี โดยจะเห็นไดBวDาขBาวหมากนั้นเป<นวิถีชีวิตสมัยกDอนที่แพรDกระจายเขBา

มาในชุมชนบางตะไนย+และยังคงมีผูBสืบทอดอยูDจนปOจจุบัน อีกทั้งประเพณีสงกรานต+ของทางมอญที่จะ
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มีการทำกาละแม ซึ่งปOจจุบันก็ยังทำกาละแมในชDวงของประเพณีสงกรานต+จนปOจจุบัน สอดคลBองกับ

งานวิจัยของ ฉวีวรรณ สุวรรณาภา อรอนงค+ วูวงศ+ และเสริมศิลป� สุภเมธีสกุล (2560) 

ภูมิปOญญาทางดBานอาหารของชุมชนบางตะไนย+ มีลักษณะวิถีชีวิตระหวDางแนวทางอาหาร

มอญกับความสัมพันธ+ของอาหารกับคนในทBองถิ่น  ทั้งในชีวิตประจำวันและเทศกาลงานบุญตDางๆ  

เป<นที่ยอมรับของชุมชน จึงเป<นความคาดหวังวDา ถBาผูBใดมาบางตะไนย+ตBองรับประทานอาหารชนิดน้ี 

ของคนน้ี หรือมีงานบุญประเพณี  ตBองรับประทานอาหารชนิดน้ี  เชDน พิธีกรรมการใสDบาตรคะนอมจิน 

เพื่อการสืบสานประเพณีสงกรานต+ของชาวมอญท่ีมาตั้งแตDดั้งเดิมใหBคงอยูDจนสืบทอดจนมาถึงปOจจุบัน

และอนาคตตDอไป 

 

ขEอเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษาขBางตBน ผูBวิจัยมีขBอเสนอแนะดังน้ี 

1. การสืบทอดภูมิปOญญาของชุมชนบางตะไนย+เริ่มลดนBอยลงอยDางมาก เชDน ขBาวหมาก กา

ละแม ที่เหลือ ผูBมีความรูBเพียงไมDกี่ทDาน จึงควรมีคนรุDนหลังที่จะมาสืบทอดภูมิปOญญาดBานอาหารของ

บางตะไนย+ตDอไป  

2.การจัดทำองค+ความรูBภูมิปOญญาดBานอาหารของชุมชนบางตะไนย+ใหBเป<นรูปธรรม เพื่อท่ี

บุคคลใกลBชิดของครอบครัวที่มีองค+ความรูBดBานอาหารนั้น ๆ หรือบุคคลอื่นภายในชุมชนซึ่งอาจมีความ

สนใจที่จะเรียนรูBและสืบทอดภูมิปOญญาดBานอาหารตDอไปไดB นอกจากนี้ยังอาจสรBางรายไดBเสริมหรือ

อาชีพใหBแกDคนในชุมชนไดBอีกดBวย 

3.สำรวจผูBที่มีความรูBดBานอาหารชนิดอื่น ๆ ของชุมชนเพิ่มเติม เชDน พิธีตักบาตรคะนอมจิน

และอาหาร อีกหลากหลายชนิด เนื่องจากพบวDายังมีอาหารชนิดอื่นที่นDาสนใจแตDยังศึกษาไดBไมDทั่วถึง 

เชDน ขนมและอาหารชนิดตDางๆ 
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Abstract 
 

The objectives of “Paper Lamp Design : The Innovation from Brewed Tea” 1) 
to study about tea leaves characteristics and properties after being brewed 2) to carry 
on brewed tea leaves processed 3) to utilize fibers from brewed tea leaves for a product 
design. The research methodology was carried out in three steps; 1) Data collection 
from various reliable resources such as research articles, dissertations and online media 
or journals to study about processing techniques, characteristics and properties of fibers 
obtained from tea leaves brewed 2) Tea leaves brewed processing for product design 3) 
Paper lamb for home décor design by using innovation from brewed tea. The results 
revealed that brewed tea fibers were dry and crisp. After soaking in water, the fibers 
were able to adhere to each other, allowing them to be processed into paper using 
mulberry paper making techniques. The processed paper is translucent but hardened, 
with a unique color and texture. When jute is used as a composite material, the paper is 
softer and can be curled, folded, and bent. From those properties, the paper was 
designed to be a table lamp, providing light from its transparency. The product also has 
a distinct beauty due to its color and surface. Moreover, the products can be used as a 
paper substitute with an eco-friendly property when combined with knowledge, 
wisdom, and creativity in solving waste and environmental problems. 
  
Keywords: tea leaves, waste materials, lamps, design 
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โครงการแปรรูปกากใบชาเพื่อการออกแบบโคมไฟ 

 

ภานุวัฒน+ ผลอิน1, รัฐภูมิ วิสัชนาม2, นภดล สังวาลเพ็ชร3 

 
1,2,3 สาขาการออกแบบผลิตภัณฑPสรYางสรรคP คณะศิลปกรรมศาสตรP  

1,2,3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

บทคัดย3อ 

โครงการแปรรูปกากใบชาเพื ่อการออกแบบโคมไฟ มีวัตถุประสงค+ดังนี ้ 1) เพื ่อศึกษา

คุณสมบัติ คุณลักษณะของกากใบชาเหลือทิ้ง 2) เพื่อทดลองการแปรรูปกากใบชาเหลือทิ้ง 3) เพ่ือ

ออกแบบผลิตภัณฑ+โคมไฟดBวยวัสดุจากกากใบชาเหลือทิ้ง โดยมีวิธีดำเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน ไดBแกD 

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาขBอมูลดBานคุณสมบัติ คุณลักษณะ และเทคนิคการแปรรูปกากใบชา โดยศึกษา

จากแหลDงขBอมูลตDาง ๆ เชDน หนังสือ บทความวิจัย วิทยานิพนธ+ วารสาร สื่อออนไลน+ ขั้นตอนที่ 2 การ

ทดลองแปรรูปกากใบชา เพื่อใชBเป<นวัสดุในการออกแบบ และขั้นตอนที่ 3 การออกแบบโคมไฟตกแตDง

บBานจากวัสดุท่ีไดBจากกากใบชา 

ผลการการแปรรูปกากใบชาเพื่อการออกแบบโคมไฟ พบวDา ใบชามีลักษณะแหBงกรอบแตDมี

เสBนใย เมื ่อนำมาแชDน้ำทิ ้งไวBจะไดBเสBนใยที ่สามารถยึดเกาะกันไดB สามารถนำมาแปรรูปดBวย

กระบวนการในการทำกระดาษสาไดB กระดาษที่ไดBจะมีลักษณะโปรDงแสง มีสีและพื้นผิวเป<นเอกลักษณ+ 

แตDจะแข็งกระดBาง และเมื่อนำปอสามาเป<นวัสดุผสมจะทำใหBไดBกระดาษที่มีลักษณะที่อDอนนุDมข้ึน 

สามารถมBวน พับ และงอไดB จากคุณสมบัติดังกลDาวจึงนำมาออกแบบเป<นผลิตภัณฑ+โคมไฟ โดยนำ

กระดาษที่ไดBมาพับขึ้นรูปเป<นโคมไฟ ที่นอกจากใหBแสงสวDางจากคุณสมบัติความโปรDงแสงของกระดาษ

แลBว ยังใหBความสวยงามที่เป<นเอกลักษณ+จากสี และพื้นผิวของกระดาษ ซึ่งผลิตภัณฑ+ที่ไดBนอกจากจะ

เป<นแนวทางชDวยลดปริมาณขยะจากกากชาแลBว ยังใชBเป<นวัสดุที่สามารถใชBทดแทนกระดาษเพื่อลด

การใชBทรัพยากรทางธรรมชาติไดBอีกดBวย อีกทั้งยังเป<นผลิตภัณฑ+ที่เป<นมิตรตDอสิ่งแวดลBอม ดBวยการ

ผสานองค+ความรูBภูมิปOญญาการทำกระดาษสาและความคิดสรBางสรรค+ในการแกBปOญหาดBานขยะและ

ส่ิงแวดลBอมไดBอีกทางหน่ึง 

 

คำสำคัญ: กากใบชา, วัสดุเหลือใชB, โคมไฟ, การออกแบบ 
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บทนำ (Introduction) 

 ปOจจุบันเครื่องดื่มชาเขียวไดBรับความนิยมอยDางแพรDหลายในกลุDมคนทุกเพศทุกวัยแลBวมี

แนวโนBมวDาจะเพิ่มสูงขึ้น ชาเขียวกำลังเป<นที่นิยมดังจะสังเกตไดBจากการที่มีผูBผลิตผลิตภัณฑ+จากชา

เขียวใน รูปแบบตDาง ๆ ที่หลากหลายเพื่อดึงดูดผูBบริโภค การผลิตชาเขียว ในรูปแบบของการเป<น

เครื่องดื่มสำเร็จรูป มีจำหนDายกันอยDางแพรDหลาย จนเกิดของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตชาคือ 

กากใบชาจากการชงเครื่องดื่มซึ่งมีปริมาณสูงและตBองเสียคDาใชBจDายเป<นจำนวนมากในการฝOงกลบเพ่ือ

กำจัดของเสียทำใหBเกิดปOญหาของเสียเป<นจำนวนมากทำใหBมีกากชาที่เป<นเศษเหลือจากการผลิตชา 

อยDางมากมายจึงหาแนวทางในการลดตBนทุนอันเกิดจากของเสียของกากใบชา  

 กระบวนการผลิตชาพรBอมดื่มจากโรงงานซึ่งมีปริมาณสูงในการผลิตชาพรBอมดื่มอาจจะเกิด

ผลเสียตDาง ๆ ซึ่งมีปริมาณในการทำสูงและตBองเสียคDาใชBจDายเป<นจำนวนมากเชDนในการฝOงกลบเพ่ือ

กำจัดของเสียและการเผาทำลายอาจจะเกิดการสDงผลตDอสิ่งแวดลBอมที่เกิดจากการกำจัดกากใบชาจาก

ของเสียของกากใบชาที่สDงผลตDอสภาพแวดลBอมในพื้นที่ และอาจจะสDงผลตDอสภาพอากาศเกิดจาก

โรงงานนำกากใบชาไปเผาอาจเกิดผลเสียตDอสภาพแวดลBอมน้ัน ๆ (อาทิตยา กาญจนะ, 2557) 

 ผลิตภัณฑ+เพื่อสิ่งแวดลBอม คือผลิตภัณฑ+ที่ผลิตจากกระบวนการและเทคโนโลยีที่ใสDใจกับ

ผลกระทบที่จะเกิดกับสิ่งแวดลBอม โดยเริ่มตBนตั้งแตDการคัดเลือกวัตถุดิบในการผลิต จนกระทั่งเสร็จ

สมบูรณ+เป<นผลิตภัณฑ+ เมื่อผูBผลิตและผูBบริโภคตDางรDวมมือรDวมใจกันผลิตและบริโภคผลิตภัณฑ+ที่เป<น

มิตรตDอสิ่งแวดลBอมมากขึ้นแลBวทำใหBสDงผลดีตDอสิ่งแวดลBอมโดยรวม ไดBแกD ชDวยลดผลกระทบตDางๆ ใน

การผลิตท่ีอาจเกิดอันตรายตDอมนุษย+และส่ิงแวดลBอมท้ังทางตรงและทางอBอม รวมท้ังชDวยลดการปลDอย

มลพิษที ่เป<นสาเหตุใหBเกิดภาวะโลกรBอนอีกดBวยโดยคำนึงถึงหลักการออกแบบมาเพื ่ออนุรักษ+

ส่ิงแวดลBอมเป<นหลัก (อรัญ วานิชกร, 2559) 

 ดBวยในปOจจุบัน วัสดุถือไดBวDาเป<นองค+ประกอบสำคัญอยDางหนึ่งในงานออกแบบ นักออกแบบ

มักนำการวิเคราะห+ลักษณะของวัสดุมาเป<นประเด็นในการออกแบบ (Form Follow Material) แปร

รูปใหBเป<นผลิตภัณฑ+รูปแบบสมัยใหมD การผสมผสานระหวDางวัสดุกับการออกแบบไดBแสดงใหBเห็นถึง

ความคิดสรBางสรรค+ และกDอใหBเกิดผลงานใหมD ๆ ที ่ด ูแปลกตาและเหนือความคาดหมาย ใน

ขณะเดียวกัน กระแสการอนุรักษ+และใสDใจสิ่งแวดลBอมก็เป<นแรงบันดาลใจสำคัญอีกประการหนึ่งใน

การเลือกใชBวัสดุของนักออกแบบ จึงมีการคิดคBนสรBางสรรค+หรือพัฒนาวัสดุใหมD ๆ ข้ึน จากทรัพยากรท่ี

มีอยูD (นัททนี เนียมทรัพย+, 2551) 

 การนำกากใบชาที่เหลือทิ้งจากการชงชามาใชBใหBเกิดประโยชน+โดยการนำมาทำเป<นวัสดุที่เป<น

มิตรตDอสิ่งแวดลBอม สามารถนำไปผลิตเห็นผลิตภัณฑ+สินคBาไลฟ�สไตล+ เนื่องจากปOจจุบันคนหันมาสนใจ

สินคBาตDางๆ มากขึ้น สามารถสรBางรูปแบบผลิตภัณฑ+ใหBดูทันสมัย  ธุรกิจสDวนใหญDจึงเลือกท่ีจะผลักดัน
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ใหBสินคBาของตนเป<นผลิตภัณฑ+ที่เป<นมิตรตDอสิ่งแวดลBอม เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความตBองการของ

ผูBบริโภคในยุคปOจจุบันท่ีหันมาสนใจดBานส่ิงแวดลBอมมากข้ึน 
 จากขBอมูลขBางตBนจะเห็นไดBวDาการนำกากชามาพัฒนาเป<นวัสดุ ที่ประยุกต+ใชBในการออกแบบ

ผลิตภัณฑ+ เป<นการนำเอาทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ มาผสมผสานกับความคิดสรBางสรรค+ซึ่งเป<น

แนวทางในการสรBางมูลคDาในทฤษฎีเศรษฐกิจสรBางสรรค+ อีกทั้งเป<นการออกแบบที่คำนึงถึงสิ่งแวดลBอม

โดยการใชBทรัพยากรอยDางคุBมคDา และเกิดประโยชน+สูงสุด ซึ่งกากใบชามีคุณสมบัติ ไลDแมลง ดับกล่ิน 

จึงเหมาะสำหรับการพัฒนาเป<นวัสดุท่ีใชBในการออกแบบผลิตภัณฑ+ ท่ีสามารถตอบสนองตDอผูBบริโภคใน

ปOจจุบันไดB  
 

วัตถุประสงคYของการวิจัย (Research Objectives) 

 1. เพ่ือศึกษาคุณสมบัติของกากใบชา และ พัฒนาวัสดุในงานออกแบบ 

2. เพ่ือทดลองการแปรรูปกากใบชาเป<นวัสดุเพ่ือการออกแบบ 

3. เพ่ือออกแบบโคมไฟจากการแปรรูปกากใบชา 

 

 สมมุติฐาน กระบวนการสรBางสรรค+โคมไฟจากกากใบชา 

 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดท่ีใชBในการวิจัย 

ท่ีมา : ภานุวัฒน+ ผลอิน, 2565 
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วิธีดำเนินการวิจัย (Materials and Methods) 

 งานวิจัยชิ้นนี้เป<นการใชBกระบวนการออกแบบสรBางสรรค+ ในการนำเศษเหลือทิ้งมาใชBใหBเกิด

ประโยชน+ที่ใชBกระบวนการศึกษาคBนควBาอยDางเป<นระบบ เพื่อเพิ่มทางเลือกหรือวิธีการในการสรBาง

มูลคDาเพ่ิม ดังน้ี  

ขอบเขตของการวิจัย 

การศึกษาคร้ังน้ีมีขอบเขตของการวิจัยแบDงออกเป<น ดังน้ี  

ขอบเขตเน้ือหา  

 1. ศึกษาขBอมูลดBานคุณลักษณะ และ คุณสมบัติของกากใบชา 

 2. ศึกษากระบวนการแปรรูปเศษวัสดุเหลือใชB ดBวยงานหัตถกรรม 

 3. ศึกษาขBอมูลท่ีเก่ียวขBองกับโคมไฟ  

ขอบเขตของการออกแบบ 

 ชุดโคมไฟ จำนวน 1 ชุด ประกอบดBวย โคมไฟต้ังพ้ืน โคมไฟต้ังโตªะ และโคมไฟแขวน 

โดยมีข้ันตอนการวิจัย ดังน้ี 

 การวิจัยข้ันท่ี 1 : การศึกษาและรวบรวมขBอมูล 

 การวิจัยข้ันท่ี 2 : ทดลองการแปรรูปกากใบชาเป<นวัสดุเพ่ือการออกแบบ 

 การวิจัยข้ันท่ี 3 : การออกแบบและพัฒนา 

 

ผลการศึกษา (Results) 

 การวิจัยข้ันท่ี 1 : การศึกษาและรวบรวมขBอมูล 

  ศึกษาขBอมูลดBานคุณลักษณะ คุณสมบัติ และเทคนิคการแปรรูปกากใบชา โดยศึกษา

จากแหลDงขBอมูลตDางๆ ไดBแกD ส่ือออนไลน+ บทความวิชาการ บทความวิจัย พบวDา 

  1) ดBานลักษณะ กากใบชา ที่ผDานกระบวนการตBมเพื่อเป<นเครื่องดื่มแลBวจะมีลักษณะ 

มBวนงอ แหBงกรอบ มีสีดำ แตDยังคงมีกล่ินของชา เม่ือนำไปตBมอีกคร้ังจำมีลักษณะน่ิม 

  2) ดBานคุณสมบัติ ใบชามีคุณสมบัติดBานการดูดกลิ่นไมDพึงประสงค+ สามารถไลDแมลง 

มีธาตุไนโตรเจน สามารถใชBเป<นปุ|ยเพ่ิมธาตุอาหารใหBกับดิน 

  3) ดBานการแปรรูป พบวDา องค+ประกอบของใบชา ประกอบดBวย เซลลูโลส เฮมิ

เซลลูโลส และลิกนิน มีลักษณะเป<นเยื่อใยหยาบ ๆ สามารถนำมาแปรรูปดBวยเทคนิคการทำกระดาษ

สา เน่ืองจากมีสDวนประกอบของเสBนใย 
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 การวิจัยข้ันท่ี 2 : ทดลองการแปรรูปกากใบชาเป<นวัสดุเพ่ือการออกแบบ 

  จากการวิเคราะห+ดBาน คุณลักษณะ คุณสมบัติ และการแปรรูป พบวDา กากใบชา

สามารถนำมาแปรรูปดBวยกระบวนการการทำกระดาษสา ซ่ึงมีกระบวนการทดลองดังตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 วิธีการแปรรูปกากใบชาดBวยกระบวนการทำกระดาษสา 
 

ส#วนผสม 

 

กระบวนการ 

 

ผลการแปรรูป 

ความ

แข็งแรง 

ความโปร#ง

แสง 

 

 

กากใบชา 100% 

(แบบหยาบ) 

1) นำกากใบชาแช#สะอาดน้ำ 2 วัน 

2) นำมาปE Fนด Gวยเคร ื ่องป E Fนแบบ

หยาบ 

3) นำใส # เฟรมและร #อนลงในน้ำ

เพื่อใหGผิวเรียบเสมอกัน 

4) นำไปตากแดดแหGงแลGวจึงลอก

ออกจากเฟรม 

 

 

 

 

 

นGอย 

 

 

 

 

โปร#งแสง 

ตารางท่ี 1 วิธีการแปรรูปกากใบชาดBวยกระบวนการทำกระดาษสา (ตDอ) 
 

ส#วนผสม 

 

กระบวนการ 

 

ผลการแปรรูป 

ความ

แข็งแรง 

ความโปร#ง

แสง 

 

 

กากใบชา 100% 

(แบบละเอียด) 

1) นำกากใบชาแช#สะอาดน้ำ 2 วัน 

2) นำมาป E Fนด Gวยเคร ื ่องป E Fนจน

ละเอียดเปUนเนื้อเดียวกัน 

3) นำใส # เฟรมและร #อนลงในน้ำ

เพื่อใหGผิวเรียบเสมอกัน 

4) นำไปตากแดดแหGงแลGวจึงลอก

ออกจากเฟรม 

 

 
 

 

 

 

ด ี

 

 

 

ü 

 

 

กากใบชา 100% 

(ฟอกสี) 

1) นำกากใบชาแช#สะอาดน้ำ 2 วัน 

2) นำมาแช#ดGวยโซเดียมไฮโปคลอ

ไรทY 

3) นำมาป E Fนด Gวยเคร ื ่องป E Fนจน

ละเอียดเปUนเนื้อเดียวกัน 

4) นำใส #เฟรมและร #อนลงในน้ำ

เพื่อใหGผิวเรียบเสมอกัน 

5) นำไปตากแดดแหGงแลGวจึงลอก

ออกจากเฟรม 

 

 

 

 

 

ด ี

 

 

 

ü 

 

 

1) นำกากใบชาแช#สะอาดน้ำ 2 วัน   
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กากใบชา 80% 

(แบบละเอียด) 

ปอสา 20% 

2) นำมาผสมกับปอสา และปEFนดGวย

เคร ื ่องป E Fนจนละเอ ียดเป Uนเนื้อ

เดียวกัน 

3) นำใส # เฟรมและร #อนลงในน้ำ

เพื่อใหGผิวเรียบเสมอกัน 

4) นำไปตากแดดแหGงแลGวจึงลอก

ออกจากเฟรม 

 
 

 

ดีมาก 

 

ü 

 

 

กากใบชา 80% 

(ฟอกสี) 

ปอสา 20% 

1) นำกากใบชาแช#สะอาดน้ำ 2 วัน 

2) นำมาแช#ดGวยโซเดียมไฮโปคลอ

ไรทY 

3) นำมาผสมกับปอสา และปEFนดGวย

เคร ื ่องป E Fนจนละเอ ียดเป Uนเนื้อ

เดียวกัน 

4) นำใส #เฟรมและร #อนลงในน้ำ

เพื่อใหGผิวเรียบเสมอกัน 

5) นำไปตากแดดแหGงแลGวจึงลอก

ออกจากเฟรม 

 

 

 

 

 

ดีมาก 

 

 

 

ü 

 จากตารางท่ี 1 พบวDาวัสดุที่เหมาะสมที่จะนำไปทำเป<นผลิตภัณฑ+โคมไฟ คือกากใบชา 80% 

ทั้งแบบละเอียด และฟอกสี ท่ีผสมกับเสBนใยปอสา ซึ่งวัสดุผสานกันไดBดี และแข็งแรงสามารถสามารถ

มBวน พับ และงอไดB  

 

 การวิจัยข้ันท่ี 3 : การออกแบบและพัฒนา 

  1) แนวความคิดในการออกแบบ (Concept)  

 รDม-เงา ซึ่งมีแนวคิดมาจาก รDม หมายถึง รDมบDอสรBาง เอกลักษณ+ในงานศิลปะหัตถกรรมที่ทำ

จากกระดาษสา ของจังหวัดเชียงใหมD ที่เป<นแหลDงปลูกชาที่สำคัญแหลDงหนึ่งของประเทศ  และคำวDา 

เงา หมายถึง แสงไฟที่ตกกระทบกับวัสดุเกิดเป<นเงา เมื่อนำ 2 คำ มาประกอบกัน จะสามารถสื่อถึง

ความสบาย สวยงาม 

  2) แบบรDางโคมไฟ โดยการนำลักษณะของรDมบDอสรBางในมุมมองตDางๆ มาใชBในการ

ออกแบบรูปทรงของโคมไฟ 
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ภาพท่ี 2 ภาพ Sketch แบบ A 

ท่ีมา : ภานุวัฒน+ ผลอิน, 2565 

 

 

   3) การพัฒนารูปแบบ โดยการนำลักษณะของรDมบDอสรBางในขณะกางออก มาสรBาง

เป<นรูปแบบใหBโคมไฟ 

 

 
 

ภาพท่ี 3 ภาพการพัฒนารูปแบบโคมไฟ 

ท่ีมา : ภานุวัฒน+ ผลอิน, 2565 
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 4) ผลงานผลิตภัณฑ+โคมไฟ ที่ผลิตขึ้นจากกระดาษใบชา โดยมีแรงบันดาลใจมาจากรDมบDอ

สรBาง 

 

 
 

โคมไฟต้ังพ้ืน                     โคมไฟต้ังโตªะ                             โคมไฟแขวน 

 

ภาพท่ี 4 ภาพผลิตภัณฑ+โคมไฟ 

ท่ีมา : ภานุวัฒน+ ผลอิน, 2565 
 

สรุปผล (Conclusion) 

 จากงานวิจัยโครงการแปรรูปกากใบชาเพ่ือการออกแบบโคมไฟ ไดBมีการศึกษาขBอมูล รวบรวม

ขBอมูลเพ่ือวิเคราะห+ และทำการออกแบบ สรุปผลไดBดังน้ี 

 1. กากใบชา มีคุณสมบัติเดDน คือ การดูดกลิ่น ป�องกันแมลง และมีธาตุอาหารที่สามารถใชB

เป<นปุ|ยไดBดี โดยกากใบชาท่ีเหลือท้ิงจากการตBมแลBว สามารถนำมาแปรรูปเป<นวัสดุประเภทกระดาษไดB 

เน่ืองจากใบชามีเสBนใยท่ีสามารถยึดเกาะเป<นลักษณะแผDนไดB  

 2. จากการทดลองการแปรรูปกากใบชา สรุปไดBวDาวัสดุท่ีเหมาะสมท่ีจะนำไปทำเป<นผลิตภัณฑ+

โคมไฟ แบDงเป<น 2 ประเภท ไดBแกD 

  2.1 วัสดุหลัก คือกากใบชา ซ่ึงเป<นวัสดุเหลือท้ิงจากการตBมเพ่ือเป<นเคร่ืองด่ืม เพ่ือเป<นการ

นำเศษเหลือท้ิงมาสรBางมูลคDา และลดขยะ  

  2.2 วัสดุที่ใชBเป<นสDวนผสม ไดBแกD เสBนใยปอสา ซึ่งเป<นการนำวัสดุและเทคนิคการทำ

กระดาษสามาใชB เป<นวัสดุผสาน เพื่อสรBางความแข็งแรง และทำใหBกระดาษที่ไดBสามารถมBวน พับ ดัด

งอไดB  
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 3. กระบวนการในการแปรรูปกากใบชา คือ การทำกระดาษสา โดยใชBอัตราสDวนกากใบชา 

80% ตDอเสBนใยปอสา 20 % โดยน้ำหนัก นำมาผสมและปOPนใหBละเอียด ซึ่งทำใหBกระดาษที่ไดBมีความ

แข็งแรง และสามารถ มBวน พับ ดัดงอไดB 

 จากผลสรุปที่ไดB พบวDากากใบชาสามารถนำมาแปรรูปเป<นวัสดุทดแทนประเภทกระดาษไดB 

ซึ่งนอกจากสามารถนำมาพัฒนาเป<นผลิตภัณฑ+ประเภทโคมไฟแลBว ยังเป<นวัสดุทดแทนที่เป<นมิตรตDอ

ส่ิงแวดลBอม สามารถยDอยสลายและกลายเป<นปุ|ยใหBกับตBนไมBไดBอีกดBวย  

 

ขEอเสนอแนะ (Suggestion) 

 1. อัตราสDวนผสมที่ไดBเป<นเพียงการทดลองเบื้องตBน หากมีการพัฒนาอัตราสDวนจะสามารถทำ

ใหBไดBวัสดุท่ีมีคุณสมบัติท่ีดีมากข้ึน 

 2. ชิ้นงานที่ไดBเป<นเพียงตBนแบบ หากมีการอาศัยเครื่องมีที่ความทันสมัยหรือผูBชำนาญในการ

ทำกระดาษ จะทำใหBไดBผลิตภัณฑ+ท่ีมีความสมบูรณ+และไดBมาตรฐานย่ิงข้ึน 
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Abstract 
 
 Watercolor paintings of the High Commissioner of Princess Suddhasininat 
Piyamaharaj Padivaradda has a lot of historical value and aesthetics of psychological 
beauty. These watercolor paintings are more than 100 years old, which are currently on 
display and preserved at Sai Sutthanphadol Palace. Suan Sunandha Rajabhat 
University. This form of research is creative research. Aim to 1.Study your watercolor 
paintings, High Commissioner of Princess Suddhasininat Piyamaharaj Padivaradda 2. 
Study personality theory of Shigenobu Kobayashi and 3. To find a way to design 
contemporary costume creations. The research process is the collection and analysis of 
data from watercolor paintings. Documentary information, interviews and photos. 
Applying personality theory to determine the personality of watercolor paintings Sketch 
design from the resulting personality Then let the experts evaluate the creative work. 
 Analysing 63 watercolor paintings, the most single-flower drawing patterns of 
orchids and roses were made. Adopting the theory of personality, there are a total of 21 
personalities, personalities, and the most visible personality is pretty core personality 
category. There are personalities used in communication, including endearment, 
cuteness, childish endearment and sweetness, along with design ideas. The creators 
used watercolor paintings in the manner of composition and used them as design ideas, 
finding that roses were used in design. The colors in Thai tones include defence blue, 
golden flag yellow, pink-red flowers, egg green and liquor claw red, so using 
personality theory to analyze watercolor paintings can be used in costume design. 
 
Keywords: Personality Theory, Watercolor Painting, Design and Costume 
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การออกแบบเครื่องแต*งกายภาพจากภาพเขียนสีน้ำ  

ของคุณข<าหลวงในพระวิมาดาเธอฯ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปXยมหาราช ปดิวรัดา  

 

พงศธร สีหะวงษ+1, วนศักด์ิ ผดุงเศรษฐกิจ2, สรร ถวัลย+วงศ+ศรี3 
1,2,3 สาขาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตรP 

 1,2,3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

บทคัดย3อ 

ภาพเขียนสีน้ำของคุณขBาหลวงในพระวิมาดาเธอฯ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ป¬ยมหาราช

ปดิวรัดา นั้นมีคุณคDาทางประวัติศาสตร+ และสุนทรียะความงามทางจิตใจเป<นอยDางมาก โดยภาพเขียน

สีน้ำเหลDานี้มีอายุมากกวDา 100 ป] ซึ่งปOจจุบันถูกจัดแสดงและเก็บรักษาไวBท่ีพระตำหนักสายสุทธานภ

ดล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รูปแบบงานวิจัยช้ินน้ีเป<นงานวิจัยเชิงสรBางสรรค+ ท่ีมีวัตถุประสงค+

เพื่อ 1.ศึกษาภาพเขียนสีน้ำของคุณขBาหลวงในพระวิมาดาเธอฯ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ป¬ยมหาราช

ปดิวรัดา 2.ศึกษาทฤษฎีบุคลิกภาพของชิเกโนบุ โคบายาชิ (Shigenobu Kobayashi) 3.เพื ่อหา

แนวทางในการออกแบบสรBางสรรค+เครื่องแตDงกายรDวมสมัย ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย เป<นการเก็บ

รวบรวมและวิเคราะห+ขBอมูลจากภาพเขียนสีน้ำ ขBอมูลเชิงเอกสาร การสัมภาษณ+ การบันทึกภาพถDาย 

การนำทฤษฎีบุคลิกภาพมาประยุกต+ใชBในการกำหนดบุคลิกภาพของภาพเขียนสีน้ำ การออกแบบรDาง

จากบุคลิกภาพท่ีไดB จากน้ันใหBผูBเช่ียวชาญประเมินผลงานสรBางสรรค+ 

   จากการวิเคราะห+ภาพเขียนสีน้ำ ที่มีจำนวนทั้งสิ้น 63 ภาพ รูปแบบการวาดลักษณะดอก

เด่ียวท่ีเป<นดอกกลBวยไมB และดอกกุหลาบ มากท่ีสุด การนำทฤษฎีบุคลิกภาพมาใชB พบวDา มีบุคลิกภาพ

จำนวนทั้งสิ้น 21 บุคลิกภาพ และบุคลิกภาพที่ปรากฏเห็นมากที่สุด คือ บุคลิกภาพหมวดหลัก Pretty 

มีบุคลิกภาพที่ใชBในการสื่อสาร ไดBแกD ความนDาเอ็นดู, ความสวยนDารัก, ความนDาเอ็นดูเหมือนเด็ก และ

ความอDอนหวาน ประกอบกับแนวคิดในการออกแบบ ผูBสรBางสรรค+นำภาพเขียนสีน้ำในลักษณะของ

การจัดองค+ประกอบภาพ มาใชBเป<นแนวคิดในการออกแบบ พบวDา ดอกกุหลาบ ถูกนำมาใชBในการ

ออกแบบ โทนสีที่ไดBเป<นสีไทยโทน ประกอบดBวย สีน้ำเงินกลาโหม, สีเหลืองธงทอง, สีชมพูแดงดอก

กระมุท, สีเขียวไขDกา และสีแดงกBามปูอสุรา ดังนั้นการใชBทฤษฎีบุคลิกภาพมาวิเคราะห+ภาพเขียนสีน้ำ

น้ัน สามารถนำมาใชBในการออกแบบเคร่ืองแตDงกายไดB 

 

คำสำคัญ : ทฤษฎีบุคลิกภาพ, ภาพเขียนสีน้ำ, การออกแบบ, เคร่ืองแตDงกาย 
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1. บทนำ 

 ชิเกโนบุ โคบายาชิ (Shigenobu Kobayashi) เป<นนักจิตวิทยา กลDาวในหนังสือ Color 

Image Scale วDา การศึกษาถึงทฤษฎีสีเพื่อการสื่อสารถึงบุคลิกภาพ ของสีที่มีอิทธิพลตDออารมณ+และ

ความรูBสึกที่มีผลตDอการออกแบบ กลDาวคือ  สี (Color) นั้นสามารถกระตุBนใหBคนเกิดความรูBสึกกับเรา

ไดB การมีบุคลิกภาพที่สามารถสื่อใหBเห็นตรงกันนั้น กDอใหBเกิดความคลBอยตามกันเมื่อมีการใชBสีที่มี

บุคลิกภาพช้ีเฉพาะ  เป<นการเสนอแนวคิดในการนำเสนอชุดสี หรือการจับคูDสี เพ่ือใหBทราบความหมาย

ของสีในเชิงจิตวิทยา มีการแบDงกลุDมตามโทนสีรBอน และโทนสีเย็น ประกอบดBวย 23 กลุDมชุดความรูBสึก 

ซึ่งแตDละชุดอารมณ+ความรูBสึกนั้นจะมีการใชBคำสำคัญที่แสดงภาพลักษณ+ตDาง ๆ (Key Image Word) 

ชDวยใหBแสดงออกถึงอารมณ+ ไลฟ�สไตล+ หรือรสนิยมผDานความคิดสรBางสรรค+ (Shigenobu Kobayashi, 

1992)  

 ตำหนักพระวิมาดาเธอฯ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ป¬ยมหาราชปดิวรัดา ในสวนสุนันทา จัดวDามี

คุณขBาหลวงอยูDเป<นจำนวนมาก แมBในปลายพระชนมชีพไดBเสด็จมาประทับในสวนสุนันทา จะมิไดBทรง

งานดBวยพระองค+เอง แตDจะทรงควบคุมขBาหลวงใหBปฏิบัติงานตDาง ๆ อยูDเสมอ โดยเฉพาะทรงใหBความ

สนพระทัยมาก คือ การปลูกตBนไมB ทรงเลDนตBนไมBทุกชนิดไมDวDาจะเป<นไมBดอก ไมBใบ หรือไมBผล และยัง

มีโรงเรือนกลBวยไมBขนาดใหญDที่ทันสมัย ซึ่งเป<นพันธุ+ไมBที ่โปรดเป<นพิเศษ นอกจากน้ียังโปรดดอก

กุหลาบ ซึ่งปลูกประดับอยูDบริเวณถนนหนBาโรงเรือนกลBวยไมB และถนนวงกลมรอบสนามดBานทิศ

ตะวันออกของตำหนัก ทำใหBบริเวณตำหนักเต็มไปดBวยพันธุ+ไมBงดงามละลานตา สืบเน่ืองจากความสน

พระทัยในการปลูกตBนไมB หากทอดพระเนตรเห็นตBนไมBใดออกดอกสวยงาม ก็จะทรงตัดประทานใหBคุณ

ขBาหลวงเขียนภาพเก็บไวBเสมอ โดยการเขียนภาพของขBาหลวง เกิดจากการฝZกฝนของผูBที่ไมDไดBเรียน

ศิลปะมาโดยตรง ซึ่งสDวนใหญDเป<นผลงานของคุณขBาหลวงอมร รัตติชุณห+โชติ ตDอมา มีการเชิญครูจาก

โรงเรียนเพาะชDาง สถาบันสอนศิลปะในสมัยนั้นเขBามาสอนควบคูDไปกับการเรียนวิชาอื่น ๆ   ในยาม

วDางเวBนจากพระภารกิจ ในชDวงบDายถึงค่ำ จะทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรไมBดอกตDาง ๆ ดBวยความ

สนพระทัย โดยมีขBาหลวงและมหาดเล็กรDวมดBวย และในทุกๆเชBาโปรดใหBขBาหลวงในพระองค+ วาดรูป

ดอกไมBที่ทรงปลูกไวBใหBเหมือนจริงมากที่สุด โดยภาพเขียนเหลDานี้ใชBเทคนิคสีน้ำถDายทอดความงามใน

ลักษณะเหมือนจริง (Realistic) ขBาหลวงที่มีฝ]มือเชDนคุณขBาหลวงอมร รัตติชุณห+โชติ โดยพระองค+จะ

ทรงชี้แนะและวิจารณ+เพื่อใหBแตDละภาพ เป<นเชDนตBนแบบตามธรรมชาติทั้งรูปทรงและสีสัน ภาพวาด

เหลDานี้ เทDาที่รวบรวมไดBในปOจจุบันมีจำนวน 131 ภาพ โปรดใหBขBาหลวงวาดตั้งแตDป]พุทธศักราช 2460 

เป<นตBนมา ยังเก็บรักษาไวBที่ตำหนักพระวิมาดาเธอฯ คุณขBาหลวงอมรเป<นขBาหลวงในพระวิมาดาเธอฯ 

ในภาพแตDละภาพจะระบุชื่อของดอกไมBไวBเป<นภาษาอังกฤษและภาษาไทยดBวยลายมือ มีวันเดือนป] 

และลายเซ็นผูBวาดภาพระบุไวBดBวย แตDก็เป<นที่นDาเสียดายที่มีบางภาพไมDปรากฏขBอมูลดังกลDาวชัดเจน 
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ซึ่งเป<นไปไดBวDาเกิดจากการเลือนรางหายไปเนื่องจากภาพเหลDานี้มีอายุ 100 ป] ซึ่งเป<นขBอมูลที่มีคDามาก

สำหรับศึกษาประวัติศาสตร+พรรณไมBในวังสวนสุนันทา  

 จากความสำคัญดังกลDาว ผูBวิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาทฤษฎีสีของชิเกโนบุ โคบายาชิ 

(Shigenobu Kobayashi) เพื่อนำมาวิเคราะห+ภาพเขียนสีน้ำ ของคุณขBาหลวงในพระวิมาดาเธอฯ 

กรมพระสุทธาสินีนาฏ ป¬ยมหาราชปดิวรัดา นำไปสูDการหาแนวทางในการออกแบบเครื่องแตDงกายรDวม

สมัย เป<นการตDอยอดตBนทุนทางวัฒนธรรมใหBเกิดมูลคDาและสรBางคุณคDาตDอไป 

2. วัตถุประสงคY 

          2.1 เพื่อศึกษาภาพเขียนสีน้ำของคุณขBาหลวงในพระวิมาดาเธอฯ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ป¬ย

มหาราชปดิวรัดา 

2.2 เพ่ือศึกษาทฤษฎีบุคลิกภาพของชิเกโนบุ โคบายาชิ (Shigenobu Kobayashi) 

2.3 เพ่ือหาแนวทางในการออกแบบสรBางสรรค+เคร่ืองแตDงกายรDวมสมัย  

 

3. ระเบียบวิธีวิจัย 

งานวิจัยเรื่อง การวิเคราะห+บุคลิกภาพจากภาพเขียนสีน้ำ กรณีศึกษา ภาพเขียนสีน้ำของคุณ

ขBาหลวงในพระวิมาดาเธอฯ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ป¬ยมหาราชปดิวรัดา ระยะเวลาในการดำเนินงาน

วิจัย ต้ังแตDเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

3.1 เคร่ืองมือท่ีใชBในการเก็บรวบรวมขBอมูล 

เครื ่องมือที่ใชBในการเก็บรวบรวมขBอมูล ประกอบดBวย การศึกษาขBอมูลเชิงเอกสาร การ

สัมภาษณ+เชิงลึกของผูBใหBขBอมูลหลัก ในลักษณะคำถามแบบไมDมีโครงสรBาง ประกอบกับการจดบันทึก

ขBอมูลดBวยการบันทึกเสียง และการบันทึกภาพ รDวมกับการลงพ้ืนที่ภาคสนาม เพื่อใหBทราบถึงความ

เป<นมาและรายละเอียดภาพเขียนสีน้ำ ประกอบกับการตรวจสอบเครื่องมือที่ใชBในการสัมภาษณ+ จาก

ผูBทรงคุณวุฒิ ดBานการวิเคราะห+บุคลิกตามทฤษฎีบุคลิกภาพของชิเกโนบุ โคบายาชิ (Shigenobu 

Kobayashi) และดBานประวัติศาสตร+ภาพเขียนสีน้ำ  

3.2 การเก็บรวบรวมขBอมูลและวิเคราะห+ขBอมูล 

ผูBวิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมขBอมูลเชิงเอกสารที่เกี่ยวขBองกับบุคลิกภาพจากภาพเขียนสีน้ำ 

ของคุณขBาหลวงในพระวิมาดาเธอฯ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ป¬ยมหาราชปดิวรัดา จำนวน 63 ภาพ จาก

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา งานวิจัยน้ีเป<นงานวิจัยในรูปแบบการ

วิจัยและพัฒนา (Research and Development)  จึงใชBการวิเคราะห+ขBอมูลแบบอุปนัย (Analytic 

Induction) ซึ่งเป<นการตีความ สรBางขBอมูลใหBเป<นรูปธรรมจากสิ่งที่ปรากฏจากการรวบรวมขBอมูลดBาน

การหาบุคลิกภาพจากการใชBทฤษฎีบุคลิกภาพของชิเกโนบุ โคบายาชิ (Shigenobu Kobayashi) 
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3.3 ข้ันตอนในการดำเนินงานวิจัย  

ผูBวิจัยมีขั้นตอนในการดำเนินงานวิจัย 2  ชDวง ไดBแกD 1.ขั้นตอนการเตรียมการ และ2.ขั้นตอน

การออกแบบและพัฒนา โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1.ข้ันตอนการเตรียมงาน ประกอบดBวย 

          1.1 การลงพ้ืนท่ีภาคสนาม เพ่ือเก็บขBอมูล 

          1.2 การสังเคราะห+ขBอมูลท่ีไดBจากการวิเคราะห+ขBอมูลเชิงเอกสาร การสัมภาษณ+  

 1.3 การประชุม ระดมความคิด กับทีมผู Bวิจัย เพื ่อหาแนวทางในการวิเคราะห+

บุคลิกภาพ 

2. ข้ันตอนการออกแบบและพัฒนา ประกอบดBวย 3 ข้ันตอน ดังน้ี 

          2.1 การออกแบบบุคลิกภาพ (Personality design) 

          2.2 การกำหนดภาพแนวคิดหลัก (Key Art) 

          2.3 ออกแบบสรBางสรรค+ (Design) 

 

4. ผลการวิจัย 

 แนวคิดในการออกแบบ: Color Image Personality 

      สี (Color) การใชBสีโคบายาชิกินั้นเป<นการใชBสีรูปแบบหนึ่งจากหนังสือ Color Image Scale  

โดย ชิเกโนบุ โคบายาชิ (Shigenobu Kobayashi) ซึ ่งเป<นนักจิตวิทยาสีชั ้นนำของญี่ปุ �น ผู Bเขียน

หน ังส ือ A Book of Colours และท ีมงานจาก Nippon Color & Design Research Institute 

แนวความคิดนี้นําเสนอชุดสีหรือ Color Combination ซึ่งเป<นแนวคิดเพื่อใชBเทียบชุดสีกับคDาสีใน 

ตารางเพื่อทราบความหมายของสีในเชิงจิตวิทยาสีกับ ความรูBสึก และเป<นแนวความคิดที่นำเสนอชุดสี

ซึ่งแตDละชุดสีนั้นสามารถ ตีความเป<นคำ สื่ออารมณ+ที่ใชBกับงานออกแบบ โดยการจับคูDสีพื้นฐาน 130 

สีและการผสมสีมากกวDา 1,000 สีเขBากับคำสำคัญในรูปภาพ 180 คำ ชDวยใหBแสดงออกถึงอารมณ+ ไลฟ�

สไตล+ หรือรสนิยมผDานความคิดสรBางสรรค+ 

 ภาพ (Images) ภาพเขียนสีน้ำ ท่ีมีจำนวนท้ังส้ิน 63 ภาพ ภาพวาดท่ีปรากฏท้ังหมดเป<น ฝ]มือ

ของคุณขBาหลวงในสมเด็จพระวิมาดาเธอฯ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ป¬ยมหาราชปดิวรัดา ภาพเขียนสีน้ำ

เหลDานี้ใชBเทคนิคสีน้ำถDายทอดความงามในลักษณะเหมือนจริง (Realistic) เพราะผลงานเหลDานี้เกิด

จากความอุตสาหะวิริยะของผูBที่มิไดBเรียนศิลปะมาโดยตรง หากแตDสามารถวาดภาพไดBสวยสดงดงาม 

และในภาพแตDละภาพจะระบุช่ือของดอกไมBไวBเป<นภาษาอังกฤษและภาษาไทยดBวยลายมือ มีวันเดือนป] 

และลายเซ็นผูBวาดภาพระบุไวBดBวย แตDก็เป<นที่นDาเสียดายที่มีบางภาพไมDปรากฏขBอมูลดังกลDาวชัดเจน 

ซ่ึงเป<นไปไดBวDาเกิดจากการเลือนรางหายไปเน่ืองจากภาพเหลDาน้ีมีอายุรDวม 100 ป] 
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 บุคลิกภาพ (Personality) เอกลักษณ+โดดเดDนเฉพาะตัว เป<นวิถีแทนความคิดและการกระทํา 

สรBางความรูBสึกตDอผูBพบเห็น ทําใหBเกิดความรูBสึกทางใจ หรือ อารมณ+ผDานการใชBคำจำกัดความจากการ

เทียบชุดคูDสี Color Image Scale  โดย ชิเกโนบุ โคบายาชิ (Shigenobu Kobayashi) 

 

 เอกลักษณYของภาพเขียนสีน้ำ 

 การเขียนภาพแบบมีพ้ืนฉากหลัง 

 เป<นการลงสีฉากหลังโดยการป¬ดพื้นที่ของสีกระดาษเพื่อสรBางความโดดเดDนใหBภาพมากยิ่งข้ึน

เกิดการเชื่อมโยงระหวDางตัวภาพและฉากหลังเป<นการสรBางบรรยากาศของพื้นภาพไปพรBอมกันแบDง

ออกเป<น 2 แบบคือ 

การลงสีฉากหลังดBวยแปรงและการสรBางฉากหลังดBวยการจุดสี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 ภาพเขียนสีน้ำลักษณะแบบมีภาพพ้ืนหลัง 

ท่ีมา: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2564. 

 

        การเขียนภาพแบบเฉพาะดอก 

       เป<นการเขียนโดยเนBนความงามของดอกไมBอยDางเดียวไมDมีลักษณะการประกอบดBวยสิ่งอื่นใหB

ความสำคัญเฉพาะดอกไมBอยDางเดียวและผู Bเข ียนภาพจะแสดงรายละเอียดของดอกไมBในทุก

สDวนประกอบเชDนการใชBดินสอรDางภาพตBนแบบและลงดBวยสีในพื้นภาพเก็บรายละเอียดในดอกและใบ

เพ่ือสรBางความโดดเดDนเสมือนจะใหBดอกไมBน้ันเป<นจริงหรือมากกวDาความเป<นจริง 
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ภาพท่ี 2 ภาพเขียนสีน้ำลักษณะแบบเฉพาะดอก 

ท่ีมา: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2564. 

 

        การเขียนภาพแบบมีการจัดองคYประกอบ 

        เป<นการเขียนภาพท่ีมีสDวนประกอบอ่ืน ๆ ในภาพเชDนแจกันผBาปูโตªะพ้ืนฉากหลังท่ีมีการแสดงมุม

ผนังเป<นตBนซึ่งเป<นการเพิ่มเรื่องราวในภาพมากยิ่งขึ้นชDองดอกไมBที่ปOกในแจกันจะบอกถึงเนื้อหาท่ี

มากกวDาภาพดอกไมBอยDางเดียวการเขียนลักษณะนี้มีความยากกวDาภาพเขียนทั่วไปเพราะผูBเขียนตBอง

แยกวัตถุตDาง ๆ ใหBออกแลBวสรBางระยะของภาพใหBกลมกลืนกันท้ังภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 ภาพเขียนสีน้ำลักษณะแบบมีการจัดองค+ประกอบ 

ท่ีมา: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2564. 
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  รูปแบบบุคลิกภาพ ชิเกโนบุ โคบายาชิ (Shigenobu Kobayashi) กับภาพเขียนสีน้ำ 

จากการวิเคราะห+ภาพเขียนสีน้ำ ท่ีมีจำนวนท้ังส้ิน 63 ภาพ รูปแบบการวาดลักษณะดอกเด่ียว

ที่เป<นดอกกลBวยไมB และดอกกุหลาบ มากที่สุด การนำทฤษฎีบุคลิกภาพมาใชB พบวDาบุคลิกภาพท่ี

ปรากฏเห็นมากท่ีสุด คือ บุคลิกภาพหมวดหลัก Pretty มีบุคลิกภาพท่ีใชBในการส่ือสาร ไดBแกD ความนDา

เอ็นดู, ความสวยนDารัก, ความนDาเอ็นดูเหมือนเด็ก และความอDอนหวาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4 ตารางการวิเคราะห+ภาพเขียนสีน้ำ 

ท่ีมา: พงศธร สีหะวงษ+, 2564. 

 

ประกอบกับผูBสรBางสรรค+นำภาพเขียนสีน้ำในลักษณะของการจัดองค+ประกอบภาพ มาใชBเป<น

แนวคิดในการออกแบบ พบวDา ดอกกุหลาบ ปรากฏมากที่สุด จึงถูกนำมาใชBในการออกแบบ โทนสีท่ี

ไดBเป<นสีไทยโทน ประกอบดBวย สีน้ำเงินกลาโหม, สีเหลืองธงทอง, สีชมพูแดงดอกกระมุท, สีเขียวไขDกา 

และสีแดงกBามปูอสุรา  
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ภาพท่ี 5 การวิเคราะห+ภาพเขียนสีน้ำ 

ท่ีมา: พงศธร สีหะวงษ+, 2564. 

 

 ดอกกุหลาบสีชมพู แสดงถึงความเป<นผู Bหญิง ความสงDางาม ความประณีตและความ

อDอนหวาน อีกทั้งยังมีความหมายถึงความซาบซึ้ง ดอกกุหลาบสีเหลือง แสดงถึงมิตรภาพ ความยินดี 

และความหDวงใย ดอกกุหลาบสีเหลืองเป<นดอกกุหลาบที่สมบูรณ+สำหรับเพื่อนสนิทหรือคนที่ตBองการ

กำลังใจ ดอกกุหลาบสีแดง แสดงถึงความรัก ความโรแมนติก การบอกรัก แบบคลาสสิค เป<นที่ไดBรับ

ความนิยมสำหรับวันแหDงความรัก  เม่ือใชBดอกกุหลาบสีแดงจะแสดงถึงความสุขในชีวิตสมรส 

  จากภาพแรงบันดาลใจ คำสำคัญที่ผูBวิจัยนำมาใชBเป<นแนวทางในการออกแบบ ไดBแกD ผูBหญิง, 

ความสงDางาม, ความประณีต ความอDอนหวาน เสนDหา และความรัก 
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ภาพท่ี 6 การกำหนดภาพแนวคิดหลัก (Key Art) 

ท่ีมา: พงศธร สีหะวงษ+, 2564. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 7 ออกแบบสรBางสรรค+ (Design) 

ท่ีมา: พงศธร สีหะวงษ+, 2564. 
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5. อภิปรายผลและขEอเสนอแนะ 

 5.1 อภิปรายผล 

 ผลการวิจัย ลักษณะภาพเขียนที่พบมากที่สุด ไดBแกD ลักษณะภาพเขียนดอกเดี่ยว เป<นดอก

กลBวยไมB และดอกกุหลาบ ซึ่งผูBวิจัยจึงนำดอกกุหลาบมาเป<นแรงบันดาลใจในการกำหนดแนวคิด ดBวย

เหตุผลที่วDาดอกกุหลาบ สามารถสื่อสารความเป<นสตรี ไดBมากกวDาดอกกลBวยไมB อีกทั้งลักษณะทาง

กายภาพของดอกกุหลาบมีความซับซBอนและนDาสนใจมากกวDา สามารถสื่อสารบุคลิกภาพของสตรีที่มี

ความสวยงามอDอนโยน แตDแอบแฝงความเขBมแข็งภายในตนเอง ไดBเป<นอยDางดี ประกอบกับการนำ

ทฤษฎีบุคลิกภาพของ ชิเกโนบุ โคบายาชิ (Shigenobu Kobayashi) มาใชBวิเคราะห+ภาพเขียนสีน้ำ

ของคุณขBาหลวงในสมเด็จพระวิมาดาเธอฯ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ป¬ยมหาราชปดิวรัดา พบวDา 

บุคลิกภาพหมวดหลัก Pretty สามารถสื่อสารและสอดคลBองกับการใชBดอกกุหลาบไดBอยDางเหมาะสม  

ความนDาเอ็นดู ความสวยนDารัก, ความนDาเอ็นดูเหมือนเด็ก และความอDอนหวาน แตDในขณะเดียวกัน

การนำดอกกุหลาบที ่มีลักษณะของดอกเดี ่ยวมาใชBในการออกแบบนั ้น ผู Bว ิจ ัยเห็นวDา ยังขาด

องค+ประกอบในสDวนอื่นที่จะเขBามาชDวยเสริมแนวคิดในการออกแบบ ผูBวิจัยจึงไดBเลือกใชBรูปแบบ

ลักษณะภาพเขียนที่มีการจัดองค+ประกอบของภาพ เขBามาเป<นแนวคิดหลักในการออกแบบ ทำใหBภาพ

ท่ีนำมาสามารถสรBางมิติไดBเป<นอยDางดี ท้ังมิติในดBานของพ้ืนผิว มิติดBานสี  

 

5.2 ขEอเสนอแนะ 

1. การนำทฤษฎีบุคลิกภาพของ ชิเกโนบุ โคบายาชิ (Shigenobu Kobayashi) มาใชBวิเคราะห+

ภาพเขียนสีน้ำของคุณขBาหลวงในสมเด็จพระวิมาดาเธอฯ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ป¬ยมหาราชปดิวรัดา 

เพื่อหาแนวทางในการออกแบบเครื่องแตDงกายรDวมสมัยนั้น ควรมีการตDอยอดแนวคิดการสรBางสรรค+

รูปแบบและลักษณะของเคร่ืองแตDงกายใหBมีความหลากหลายมากข้ึน 

2. เครื่องมือที่ใชBในการบันทึกภาพเขียนสีน้ำ เมื่อประมวลผลภาพ ควรมีคDาสีที่ใกลBเคียงกับ

ภาพจริงใหBมากที่สุด เพื่อป�องกันความคลาดเคลื่อนของคDาสี ซึ่งอาจจะทำใหBการวิเคราะห+ผลไมDมี

ประสิทธิภาพเทDาท่ีควร 
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Abstract 

 
 Theatre is a form of dramatic arts which has long history. However, nowadays 
theatre is not very popular when compared to drama in new media. The Department of 
Theatre Arts and Entrepreneurship, Suan Sunandha Rajabhat University (SSRU) has 
offered undergraduate degree in theatre and always produce theatrical performance, but 
SSRU students rarely attend the performances. This research aimed to study factors 
influencing the decision to go to the theatre of SSRU students. The online 
questionnaires were collected from sixty students from ten faculties, ten students from 
each faculty. 
 The results found that SSRU students usually watch online drama at 88 percent. 
Most favourite dramatic genre is romantic dramas at 31  percent and comedy at 23 
percent. When asked about theatrical performance by the Department of Performing 
Arts, the research found that 8 5  percent of the students are aware that the Department 
annually produce theatre, however only 40  percent of the students used to attend the 
performance. Most influencing factors on the decision of the students to attend the 
theatre were ticket prize, economic state and presentation techniques of the theatre. 
 
Keywords: Theatre, Decision to go to theatre, University students 
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ป"จจัยที่ส*งผลต*อการตัดสินใจเข<าชมละครเวทีของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทา 

 

สุธาวัลย+ ผาลา1, จักรภัทร คลBองชBาง2, จิราพา มีแกBวงาม3, โสภิดา อนุเล4, อัษฎาวุธ น่ิมประเสริฐ5, 

ณฐภรณ+ รัตนชัยวงศ+6, ภัคคพร พิมสาร7 
1,2,3,4,5,6,7 สาขาวิชาศิลปะการแสดง  

1,2,3,4,5,6,7 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

บทคัดย3อ 

 ละครเวทีเป<นศิลปะการละครที่มีความเป<นมายาวนานแตDปOจจุบันไมDไดBรับความนิยมนักเม่ือ

เทียบกับละครในสื่อสมัยใหมD แขนงวิชาศิลปะการละครและความเป<นผูBประกอบการสรBางสรรค+ 

สาขาวิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป¬ดสอนดBานละครและมีผลงานละครเวที

เป<นประจำ แตDนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยยังไมDเขBาชมมากนัก งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค+เพ่ือ

ศึกษาปOจจัยที่สDงผลตDอการตัดสินใจเขBาชมละครเวทีของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เก็บขBอมูลดBวยแบบสอบถามออนไลน+ โดยมีกลุDมตัวอยDางไดBแกD นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทา คณะละ 10 คน รวม 60 คน 

 ผลการวิจัยพบวDา ดBานพฤติกรรมการรับชมละคร นักศึกษาชมละครผDานแพลตฟอร+มออนไลน+

มากที่สุด คิดเป<นรBอยละ 88 ละครประเภทที่นิยมมากที่สุด ไดBแกD ละครแนวรักโรแมนติก คิดเป<นรBอย

ละ 31 รองลงมาเป<นละครตลก รBอยละ 23 ดBานการรับชมละครเวที โดยเฉพาะละครเวทีของแขนง

วิชาศิลปะการละครและความเป<นผู BประกอบการสรBางสรรค+ สาขาวิชาศิลปะการแสดง พบวDา 

นักศึกษารBอยละ 85 รูBวDาแขนงวิชาศิลปะการละครฯ จัดแสดงละครเวทีทุกป] แตDมีเพียงรBอยละ 40 ท่ี

เคยชมละคร ทั้งนี้ ปOจจัยที่สDงผลตDอการตัดสินใจชมละครเวทีของนักศึกษามากที่สุด 3 อันดับแรก คือ 

ราคาคDาบัตร ภาวะเศรษฐกิจ และเทคนิคการนำเสนอของละคร 

 

คำสำคัญ: ละครเวที, การตัดสินใจเขBาชม, นักศึกษามหาวิทยาลัย 
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บทนำ 

 ปOจจุบันสังคมในประเทศไทยเปลี่ยนไปอยDางรวดเร็วในชDวงทศวรรษที่ผDานมา โดยเฉพาะอยDาง

ยิ่งการเติบโตของเทคโนโลยีและการสื่อสาร สDงผลกระทบตDอประชาชนคนไทยในดBานพฤติกรรมทาง

อารมณ+และทัศนคติตDอสังคมท่ีแตกตDางกัน ทDามกลางการดำรงชีวิตท่ีเรDงรีบในสังคมปOจจุบัน ทำใหBผูBคน

สDวนใหญDหันมาสนใจบริโภคส่ือออนไลน+ท่ีมีความสะดวกและรวดเร็วเพ่ือสอดคลBองกับการใชBชีวิตในยุค

ปOจจุบัน สื ่อออนไลน+ที ่ไดBรับความนิยมมากที่สุดคือสื่อบันเทิงที่มีหลากหลายรูปแบบ อาทิ ซีรีส+ 

ภาพยนตร+ ละครโทรทัศน+ รวมถึงการรับชมสื่อบันเทิงผDานแอพพลิเคชั่นตDาง ๆ ถึงแมBวDาการรับชมผDาน

สื่อออนไลน+จะเป<นที่นิยมมาก แตDยังมีกลุDมคนบางกลุDมที่ยังใหBความสนใจกับสื่อบันเทิงอีกรูปแบบหน่ึง 

เรียกวDาละครเวที  

 การแสดงละครเวทีคือหน่ึงศาสตร+ทางดBานศิลปะท่ีมีการรวบรวมศิลปะแขนงตDาง ๆ ไวBดBวยกัน

ทั้งศิลปะการแสดง การออกแบบฉากเวที การออกแบบเครื่องแตDงกาย รวมถึงงานดBานวรรณกรรม 

การเขียนบท ซึ่งเป<นอีกหนึ่งแขนงที่มีความเฉพาะตัวและสามารถสะทBอนการทำงานของผูBสรBางสรรค+ 

รวมถึงยุคสมัยสังคมในชDวงเวลาน้ัน (สดใส พันธุมโกมล, 2538)  

 ในปOจจุบันเด็กรุ DนใหมDเจเนอเรชั ่นซี (Generation Z) อยู Dในยุคเทคโนโลยีท่ีกBาวหนBาที ่มี

แพลตฟอร+มออนไลน+ที่สะดวกและประหยัดเวลาในการรับชมสื่อบันเทิงตDาง ๆ ดังนั้นจึงเป<นปOจจัยท่ี

สDงผลใหBละครเวทีกำลังลดลงหรือแทบจะไมDเห็นในสังคมวงกวBาง มีเพียงกลุDมคนสDวนนBอยที่รูBจักกับ

ละครเวที ประกอบการสถานการณ+การแพรDระบาดของโควิด-19 ทำใหBมีขBอจำกัดเรื่องการรวมตัวของ

ประชาชน จึงไมDสามารถจัดการแสดงละครเวทีไดBและยังไมDเห็นทิศทางวDาจะกลับมาสูDภาวะปกติไดB

เมื่อไร ทั้งนี้ ละครเวทีเป<นศาสตร+ที่ใหBประสบการณ+การเรียนรูBที ่รอบดBาน เป<นศิลปะที่มีชีวิต ไมD

เหมือนกับศิลปะประเภทอื่น เชDน การดูงานจิตรกรรม ละครเวทีเป<นการแสดงสด ทำใหBผูBชมจะไดB

สัมผัสอารมณ+และความรูBสึกของนักแสดงอยDางใกลBชิดและแตกตDางกันในทุกรอบการแสดง (กันตพร 

สวนศิลป�พงศ+, 2561) อีกทั้งเป<นศิลปะที่รวบรวมศิลปะหลากหลายแขนงเขBาไวBดBวยกัน อาทิ ทัศนศิลป� 

วรรณศิลป�และคีตศิลป� สามารถสรBางประสบการณ+การสุนทรียะใหBแกDผูBชม รวมถึงยกระดับความคิด

และจิตใจ 

 แขนงวิชาศิลปะการละครและความเป<นผูBประกอบการสรBางสรรค+ สาขาศิลปะการแสดง 

คณะศิลปกรรมศาสตร+ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป¬ดสอนดBานศิลปะการละคร (ละครเวที) มา

ยาวนาน หลักสูตรปOจจุบันไดBรับการพัฒนาอยDางตDอเนื่องมาจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอก

นาฏศิลป�และการละคร ซึ่งเป¬ดสอนมาตั้งแตDพ.ศ. 2524 ทั้งนี้ กDอนสำเร็จการศึกษานั้น นักศึกษา

จะตBองผลิตผลงานละครเวทีเพื่อแสดงความสามารถดBานใดดBานหนึ่งในศาสตร+ละครเวทีและเผยแพรDสูD

สาธารณะ ผลงานของแขนงวิชามีความหลากหลายและไดBรับเสียงตอบรับอยDางดีจากผูBเขBาชม  อาทิ 

บทละครที่ดัดแปลงจากเรื่องจริง รำพึงถึงพุDมพวง(2558) บทดัดแปลงจากภาพยนตร+อยDาง เรื่องตลก
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69 (2562) และบทละครแปล แผนสังหาร(2562) อยDางไรก็ตาม จากสถิติผูBเขBาชมกลับพบวDา นักศึกษา

ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเองกลับเขBามาชมละครเวทีจำนวนนBอย  

 จากการที่กลDาวมาขBางตBน ผูBวิจัยจึงสนใจศึกษาปOจจัยที่มีผลตDอการตัดสินใจชมละครเวทีของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อเป<นขBอมูลที่เป<นประโยชน+ตDอการเผยแพรDผลงานของ

แขนงวิชาสูDนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงเป<นประโยชน+ตDอการประชาสัมพันธ+และเผยแพรD

ศิลปะละครเวทีสูDผูBชมท่ีเป<นนักเรียนนักศึกษาภายนอกสถาบัน 

 

วัตถประสงคYการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาปOจจัยที่มีผลตDอการตัดสินใจชมละครเวทีของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา 

 2. เพ่ือศึกษาชDองทางการรับชมละครของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 กลุDมตัวอยDางของงานวิจัยนี้ไดBแกD นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จากทั้ง 6 คณะ 

ไดBแกD ไดBแกD คณะครุศาสตร+ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร+

และสังคมศาสตร+ คณะวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี และคณะศิลปกรรมศาสตร+ คณะละ 10 คน รวม 

60 คน โดยเครื่องมือวิจัย ไดBแกD แบบสอบถามออนไลน+ (Google form) เก็บขBอมูลระหวDางเดือน

มกราคม 2565 วิเคราะห+ขBอมูลดBวยคDาสถิติรBอยละ คDาความถ่ีและคDาเฉล่ีย  

 

ผลการศึกษา 

 ผลการสำรวจชDองทางการรับชมละครของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พบวDา 

นักศึกษาสDวนใหญDรับชมละครจากแพลตฟอร+มออนไลน+เป<นหลัก คิดเป<นรBอยละ 88 ขณะที่มีนักศึกษา

รับชมละครโทรทัศน+ เพียงรBอยละ 10 เทDานั้น ทั้งนี้ กลุDมตัวอยDางจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ

คณะวิทยาการจัดการรับชมละครผDานส่ือออนไลน+เทDาน้ัน โดยไมDชมละครทางโทรทัศน+เลย 

 เมื่อถามถึงแนวละครที่ชอบพบวDา นักศึกษาสDวนใหญDสนใจชมละครประเภทรักโรแมนติกมาก

ที่สุด คิดเป<นรBอยละ 31.66 รองลงมาละครประเภทตลกคิดเป<นรBอยละ 23.33 สDวนที่เหลือรBอยละ 

28.33 คือละครแนวอ่ืนๆ อาทิ ละครสยองขวัญ ละครเพลง ละครบูª เป<นตBน 

 เมื ่อถามเกี ่ยวกับละครเวทีของแขนงวิชาศิลปะการละครและความเป<นผู Bประกอบการ

สรBางสรรค+ สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร+ พบวDา 

 1. น ักศ ึกษาเก ือบทั ้งหมดทราบว Dา มหาว ิทยาล ัยราชภัฏสวนสุน ันทามีสาขาว ิชา

ศิลปะการแสดง โดยมีผูBตอบจำนวน 59 คน คิดเป<นรBอยละ 98.33 ของกลุDมตัวอยDาง 
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 2. นักศึกษาสDวนใหญDทราบวDาสาขาศิลปะการแสดงมีการจัดแสดงละครเวทีเป<นประจำทุกป] 

โดยมีผูBตอบจำนวน 51 คน คิดเป<นรBอยละ 85 ของกลุDมตัวอยDาง 

 3. นักศึกษาเพียง 24 คนหรือรBอยละ 40 ของกลุDมตัวอยDางเคยรับชมละครเวทีของสาขา

ศิลปะการแสดง มมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 อยDางไรก็ตาม เมื่อถามวDาหากโรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร+จัดแสดงละครเวทีอีกครั้งหลัง

สถานการณ+โควิด นักศึกษาจะเขBาชมหรือไมD พบวDากลุDมตัวอยDางท้ังหมดตอบวDาจะเขBาชมการแสดง 

ในประเด็นปOจจัยที่มีผลตDอการตัดสินใจชมละครเวทีของนักศึกษา กลุDมตัวอยDางไดBตอบแบบสอบถาม

โดยใหBคะแนนอิทธิพลของปOจจัยตDางๆ ที่มีผลตDอการตัดสินใจชมละครเวที ตั้งแตD 1 นBอยที่สุดและ 5 

หมายถึงมีอิทธิพลมากท่ีสุด พบวDา 

 ปOจจัยที่สDงผลตDอการตัดสินใจเขBาชมละครเวทีของนักศึกษาคณะครุศาสตร+มากที่สุดคือ 

เทคนิคการนำเสนอของละครเวที (แสงสีเสียง) มีคะแนนเฉลี่ย (¯x) เทDากับ 4.4 รองลงมาคือ สถานท่ี

ทำการแสดงและราคาคDาบัตรของละครเวที มีคะแนนเฉล่ีย (¯x) เทDากับ 4.3 

 ปOจจัยที่สDงผลตDอการตัดสินใจเขBาชมละครเวทีของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมาก

ที่สุด ไดBแกD ราคาคDาบัตรและนักแสดง มีคะแนนเฉลี่ย (¯x) เทDากันที่ 4.6 รองลงมาคือ ระยะทางใน

การเดินทางไปชมละครเวที คิดคะแนนเฉล่ีย (¯x) เทDากับ 4.4 

 ปOจจัยที ่ส DงผลตDอการตัดสินใจเขBาชมละครเวทีของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร+และ

สังคมศาสตร+มากที่สุดคือ สภาวะเศรษฐกิจ มีคะแนนเฉลี่ย (¯x) เทDากับ 4.8 รองลงมาคือ เทคนิคการ

นำเสนอของละครเวที (แสงสีเสียง) และราคาของบัตรละครเวที มีคะแนนเฉล่ีย (¯x) เทDากับ 4.5 

 ปOจจัยที่สDงผลตDอการตัดสินใจเขBาชมละครเวทีของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมากที่สุดคือ 

สภาวะเศรษฐกิจในปOจจุบัน มีคะแนนเฉล่ีย (¯x) เทDากับ 4.9 รองลงมาคือ ราคาคDาบัตร มีคะแนนเฉล่ีย 

(¯x) เทDากับ 4.8 

 ปOจจัยที่สDงผลตDอการตัดสินใจเขBาชมละครเวทีของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี

มากที่สุดคือ  ราคาของบัตรละครเวที นักแสดงและเศรษฐกิจในปOจจุบัน มีคะแนนเฉลี่ย (¯x) เทDากัน

คือ 4.4  

 ปOจจัยท่ีสDงผลตDอการตัดสินใจเขBาชมละครเวทีของนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร+มากท่ีสุดคือ 

สถานที่ทำการแสดง มีคะแนนเฉลี่ย (¯x) เทDากับ 4.6 รองลงมาคือ เทคนิคการนำเสนอของละครเวที 

(แสงสีเสียง) ราคาคDาบัตรและนักแสดง มีคะแนนเฉล่ีย (¯x) เทDากันท่ี 4.5 

 ผลการสำรวจจากกลุDมตัวอยDางทั้งหมดพบวDา ปOจจัยที่สDงผลตDอการตัดสินใจเขBาชมละครเวที

ของนักศึกษามากที่สุด คือ ราคาคDาบัตรของละครเวที รองลงมาคือสภาวะเศรษฐกิจ และเทคนิคการ

นำเสนอ (แสงสีเสียง) ของละครเวทีตามลำดับ 
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อภิปรายผล 

 ผลสำรวจในโครงการสำรวจพฤติกรรมและแนวโนBมการบริโภคสื่อของไทยป] 2562 ซึ่งจัดทำ

โดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน+และกิจการโทรคมนาคมแหDงชาติ 

(กสทช.) รDวมกับสถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร+ ชี้ใหBเห็นวDาคนในเจเนอเรชั่นซี 

(Generation Z) หรือประชากรซึ่งมีอายุ 23 ป]หรือนBอยกวDา เป<นกลุDมที่ชมรายการโทรทัศน+นBอยที่สุด

เมื่อเทียบกับคนในเจเนอเรชั่นอื่น ผลสำรวจชDองทางการรับชมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทาในครั้งนี้ แสดงถึงทิศทางที่พฤติกรรมการรับชมโทรทัศน+ของนักศึกษาอาจจะยิ่งนBอยลงกวDาผล

สำรวจดังกลDาวของ กสทช. เพราะมีกลุ DมตัวอยDางจำนวนถึงรBอยละ 88 ที ่เลือกชมละครผDานส่ือ

ออนไลน+ ขณะท่ีมีเพียงรBอยละ 10 เทDาน้ันท่ีชมละครทางโทรทัศน+ 

 ในแงDประเภทของละคร ความชื่นชอบของกลุDมนักศึกษายังไมDแตกตDางจากคนรุDนอื่นนัก ละคร

ประเภทท่ีไดBรับความนิยมสูงที่สุดยังคงเป<นละครแนวรักโรแมนติก รองลงมาคือละครแนวตลก ทั้งสอง

ประเภทเป<นรสชาติของละครท่ีอยูDคูDกับคนไทยมาตลอด 

 เมื่อมองลึกลงไปถึงการรับชมละครเวทีจะเห็นไดBวDา แมBนักศึกษาสDวนใหญDรับรูBวDามีการจัด

แสดงละครเวทีอยูDใกลBตัว คือภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเอง แตDมีเพียงรBอยละ 40 ของ

กลุDมตัวอยDางที่เคยชมการแสดงละครเวที ทั้งนี้ ปOจจัยที่พบวDามีผลตDอการตัดสินใจรับชมละครเวทีของ

กลุDมตัวอยDางมากที่สุด ไดBแกD ราคาคDาบัตรของละครเวที ประเด็นนี้สอดคลBองกับผลการศึกษาเรื่อง 

ปOจจัยที่มีผลตDอการตัดสินใจเลือกชมละครเวทีโรงเล็กของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดย 

พิชญา พิริยะประทานคุณ (2557) ซึ่งพบวDา ปOจจัยที่มีผลตDอการตัดสินใจชมละครเวทีโรงเล็กมากที่สุด

คือ ปOจจัยดBานสDงเสริมการขายและปOจจัยดBานราคา ทั้งนี้ ละครเวทีของแขนงวิชาศิลปะการละครและ

ความเป<นผูBประกอบการสรBางสรรค+ สาขาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร+ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทาเป<นละครที่จัดแสดงโดยไมDมีคDาเขBาชม ตDางจากละครโรงเล็กในกรุงเทพมหานครที่เป<น

กรณีศึกษาของพิชญา พิริยะประทานคุณ กลDาวไดBวDาละครเวทีของมหาวิทยาลัยจึงมีขBอไดBเปรียบใน

การชักชวนใหBนักศึกษาและคนท่ัวไปเขBาชมการแสดง 

 ทั ้งนี ้ เมื ่อนำผลการวิจัยไปเปรียบเทียบกับงานวิจัยเรื ่อง ศึกษาปOจจัยสDวนประสมทาง

การตลาดของธุรกิจละคเวที บริษัท ซีเนริโอ จำกัดที่มีผลตDอการตัดสินใจซื้อของกลุDมผูBบริโภค ของ

จริยา ศรีธนพล (2557) จะพบความแตกตDาง กลDาวคือปOจจัยสDวนประสมทางการตลาดท่ีผูBบริโภคละคร

เวทีของซีเนริโอใหBความสำคัญมากที่สุด คือ ปOจจัยดBานสถานที่และชDองทางการจัดจำหนDาย รองลงมา

คือปOจจัยดBานผลิตภัณฑ+ ดBานราคาและดBานการสDงเสริมการตลาด 
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สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยเรื่องปOจจัยที่สDงผลตDอการตัดสินใจเขBาชมละครเวทีของนักศึกษามหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา สามารถนำมาใชBเป<นขBอมูลในการประชาสัมพันธ+ละครเวทีของแขนงวิชาศิลปะการ

ละครและความเป<นผูBประกอบการสรBางสรรค+ สาขาศิลปะการแสดง สูDท้ังนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย

และนักเรียนนักศึกษาภายนอก ผลการวิจัยชี้วDาปOจจัยที่มีผลตDอการตัดสินใจชมละครเวทีของผูBชมวัย

นักเรียนนักศึกษามากที่สุด คือ คDาบัตรเขBาชมและสภาวะเศรษฐกิจ เมื่อละครเวทีของแขนงวิชาศิลปะ

การละครและความเป<นผูBประกอบการสรBางสรรค+ สาขาศิลปะการแสดงเป¬ดใหBเขBาชมโดยไมDมีคDาใชBจDาย 

จึงไมDมีอุปสรรคในเรื่องดังกลDาว ปOจจัยตDอมาที่มีผลตDอการตัดสินใจชมละครเวทีของนักศึกษา ไดBแกD 

เรื่องเทคนิคการนำเสนอ (แสงสีเสียง) ของละครเวที ดังนั้นการผลิตสื่อประชาสัมพันธ+ควรนำเสนอ

เรื ่องเทคนิคการนำเสนอของละครเวทีใหBมากขึ ้น สื ่อที ่เป<นคลิปวิดีโออาจตอบโจทย+ในการ

ประชาสัมพันธ+ไดBดีกวDาโปสเตอร+หรือป�ายขนาดใหญDท่ีเป<นเพียงภาพน่ิงเทDาน้ัน 
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Piano Exercises for Piano Students in Higher Education: Case Study 
of Music Department, Faculty of Fine and Applied Art,  

Suan Sunandha Rajabhat University 
 
 

Sirima Panapinun, Thassanai Phensit, Patommavat Thammachard, Pramot Teangtrong 
 
 

Abstract 
 

 This research proposed to 1) study the potential of piano students in higher 
education 2) analyze piano exercises to develop the potential of piano students. 3) 
present an appropriate exercise for developing the potential of piano students. The 
sample used in this research include 10 piano students, Music Department, Faculty of 
Fine and Applied Art, Suan Sunandha Rajabhat University. The results of the research 
revealed that the potential of piano students can be divided into 3 levels: Advance, 
Intermediate and basic level. There are 3 exercises suitable for piano student:  1) Hanon: 
The Virtuoso Pianist in 60 Exercises for the Piano 2 )  Schmitt: Preparatory Exercises 
for the Piano Op.16 3) Czerny: Practical Method for Beginners on the Piano Op.599 
 
Keywords: Piano Exercises, Develop the Potential, Suan Sunandha Rajabhat 
University 
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บทฝ]กเป^ยโนสำหรับนักศึกษาเอกเป^ยโนระดับอุดมศึกษา : กรณีศึกษา สาขาวิชาดนตรี 

คณะศิลปกรรมศาสตรI มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

ศิริมา พนาภินันท+, ทัศนัย เพ็ญสิทธ์ิ, ปฐมวัส ธรรมชาติ, ปราโมทย+ เท่ียงตรง 

 

บทคัดย3อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค+เพื่อ 1) ศึกษาศักยภาพของนักศึกษาเอกเป]ยโนระดับอุดมศึกษา 

2) วิเคราะห+บทฝZกเป]ยโนเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาเอกเป]ยโน 3) นำเสนอบทฝZกที่เหมาะสมใน

การใชBพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาเอกเป]ยโน กลุDมเป�าหมายเป<นนักศึกษาเอกเป]ยโน สาขาวิชาดนตรี 

คณะศิลปกรรมศาสตร+ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวน 10 คน ผลจากการวิจัยพบวDา 

นักศึกษาเอกเป]ยโนมีศักยภาพที ่สามารถแบDงไดBเป<น 3 ระดับ คือ ระดับสูง, ระดับกลาง และ

ระดับพื้นฐาน และแบบฝZกที่เหมาะสมกับนักศึกษาเอกเป]ยโนมี 3 แบบฝZก คือ 1) Hanon : The 

Virtuoso Pianist in 60 Exercises for the Piano 2) Schmitt : Preparatory Exercises for the 

Piano Op.16 3) Czerny : Practical Method for Beginners on the Piano Op.599 

 

คำสำคัญ: บทฝZกเป]ยโน, พัฒนาศักยภาพ, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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1. บทนำ 

 การเรียนการสอนดนตรีในปOจจุบันไดBรับความนิยมอยDางสูงทั้งจากผูBปกครอง และนักเรียน 

สังเกตไดBจากการมีสถาบันการศึกษาทางดBานดนตรี หรือโรงเรียนดนตรีไดBเป¬ดทำการเรียนการสอน

เพิ่มจำนวนขึ้นเป<นจำนวนมาก ซึ่งเครื่องดนตรีที่ไดBรับความนิยมสูงสุด และผูBปกครองก็ยังมีความ

ตBองการใหBบุตรหลานไดBเรียนมากที่สุดคือ เป]ยโน(ทรรศนีย+ ปราบอักษร, 2548) เป]ยโน เป<นเครื่อง

ดนตรีที่ไดBรับความนิยมอยDางกวBางขวางในกลุDมผูBที่สนใจศึกษาดนตรีสากล เนื่องจากเป<นเครื่องดนตรีท่ี

สามารถผลิตเสียงไดBอยDางเที่ยงตรง และสามารถมองเห็นภาพรวมของระดับเสียงในแตDละชDวงเสียงที่มี

ในระบบดนตรีสากลไดBทั้งหมด และสามารถนำมาปฏิบัติเสียงตDางๆไดBหลายลักษณะ และสามารถ

บรรเลงบทเพลงไดBหลากหลาย อีกทั้งยังสามารถนำมาเชื่อมโยงการเรียนรูBทางดBานทฤษฎีดนตรีสากล 

และประวัติศาสตร+ดนตรีไดBเป<นอยDางดี (ประพันธ+ศักด์ิ พุDมอินทร+, 2557)  

ปOจจุบันการเรียนการสอนเป]ยโนสำหรับในประเทศไทย ไดBรับความสนใจและเป<นที่นิยมอยDาง

มาก หลายคนไดBใหBความสนใจ หรือมีวิธีการเรียนเป]ยโนในหลากหลายวิธี ไมDวDาจะเป<นจากการรับรูB

ทางดBานการฟOง การเขียน การอDาน การสังเกตจากสื่อตDางๆก็สามารถทำใหBเกิดการเรียนรูBไดBอีกทาง

หนึ่ง เป<นที่ทราบกันดีอยูDแลBววDาในการบรรเลงเป]ยโนนั้น ผูBเลDนที่มีเทคนิคการเลDนที่เหมาะสมกับบท

เพลงนั้น ๆ จะสามารถนำเสนอ และถDายทอดบทเพลงที่ไพเราะไดBอยDางเหมาะสม เทคนิคการบรรเลง

เป]ยโนจะมีการพัฒนาขึ้นเป<นลำดับขั้นตอยอยDางสอดคลBองกับระดับความสามารถของผูBเลDน ซึ่งอาจ

กลDาวไดBวDาผูBเลDนในระดับขั้นตBนจะมีเทคนิคการบรรเลงในระดับหนึ่ง สDวนผูBเรียนในระดับขั้นสูงก็จะมี

เทคนิคการบรรเลงท่ีหลากหลายมากย่ิงข้ึนดBวย กลDาวคือ เป<นการพัฒนาเทคนิคการบรรเลงท่ีมีพ้ืนฐาน

มาจากเทคนิคการบรรเลงระดับขั้นตBนนั่นเอง ดังนั้น การเขBาใจ ฝZกฝน และพัฒนาเทคนิคการเลDน

เป]ยโนตั้งแตDระดับขั้นตBน หรือพื้นฐานขึ้นมาเป<นลำดับอยDางตDอเนื่อง และเทคนิคดังกลDาวนี้เหมาะสม

กับระดับความสามารถของผูBเรียนจะเป<นสDวนที่ชDวยใหBผูBเรียนมีพื้นฐานเทคนิคที่ดีในการบรรเลงดนตรี

ในระดับข้ันสูงตDอไป 

เป]ยโนเป<นเครื่องดนตรีที่มีเทคนิคการบรรเลงที่สลับซับซBอน บทเพลงตDาง ๆ ที่ผูBประพันธ+

เพลงตDาง ๆประพันธ+ขึ้นมาสำหรับเป]ยโน มักจะมีความยาก ซึ่งตBองใชBเทคนิคเฉพาะ และความทุDมเท

ในการฝZกซBอม อุปสรรคตDางๆเหลDานี้ทำใหBนักเป]ยโนหลาย ๆ คนไมDสามารถบรรเลงบทเพลงออกมาไดB

อยDางไพเราะ อีกทั้งในการฝZกซBอมอยDางหนักนั้น ก็มักจะนำมาซึ่งอาการบาดเจ็บที่นิ้ว หรือ แขนอยูD

บDอยคร้ัง ซ่ึงเป<นปOญหาหลักของนักเป]ยโนท่ีซBอมดBวยความทุDมเทแตDผิดวิธี เทคนิคการบรรเลงเป]ยโนท่ีดี

นั้นเป<นปOจจัยสำคัญในการประสบความสำเร็จของนักเป]ยโน การฝZกฝนบทเพลง หรือแบบฝZกหัดที่มี

การเนBนเทคนิค ถือเป<นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพดBานการบรรเลงเป]ยโนไดB ในการบรรเลง

เป]ยโนนั้น นักเป]ยโนก็ควรจะตBองมีความรูB และความเขBาใจในเทคนิควิธีการบรรเลง เพราะถBานัก

เป]ยโนปราศจากความรูB ความเขBาใจแลBวนั้นก็จะสDงผลตDอการฝZกซBอม และการบรรเลง จะทำใหBการ
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ฝZกซBอม และการบรรเลงกระทำอยDางผิดหลักการไดB นอกเหนือจากนั้นผูBบรรเลงเป]ยโนยังตBองรูBจัก

สภาพรDางการของตนเอง และคBนหาเทคนิควิธีการที่มีความเหมาะสมกับสภาพรDางการของตนเองอีก

ดBวย (Chang Chuane, 2554) 

การที่ผูBเรียนเป]ยโนไดBบรรเลงบทเพลงที่มีความไพเราะ หรือแบบฝZกหัดทางเทคนิคที่มีความ

ยากขึ้น หรือมีการพัฒนาขึ้น เปรียบเสมือนกับเป<นการใหBรางวัลแกDผูBเรียน ซึ่งมีผลที่จะสDงผลใหBผูBเรียน

เกิดแรงบันดาลใจในการเรียน หรือการฝZกซBอมมากยิ่งขึ้น โดยมีสัญญาณที่จะสามารถแสดงใหBทราบวDา

ผูBเรียนมีแรงบันดาลใจในการเรียนทีสูง คือ การที่ผูBเรียนมีความกระตือรือรBนในการเรียน และในการ

ฝZกซBอม รวมไปถึงการจัดการฝZกซBอมอยDางมีประสิทธิภาพ และสามารถเรียนรูBเนื้อหาความรูBตDางๆไดB

อยDางรวดเร็ว ซึ่งการเสริมสรBางแรงบันดาลใจในการบรรเลงเป]ยโนนี้จะสDงผลตDอผูBเรียนใหBสามารถ

ประสบความสำเร็จในกระบวนการเรียนรูB และความสามารถทางเป]ยโนมีพัฒนาการที่ดียิ่ง ๆ ขึ้น (จารุ

วรรณ สุริวรรณ+, 2549) 

สาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร+ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไดBจัดการเรียนการ

สอนในรายวิชาทักษะปฏิบัติเป]ยโน ซึ่งนักศึกษาวิชาเอกเป]ยโนมีความรูBความสามารถในทักษะเป]ยโน

ไมDเทDาเทียมกัน โดยมีนักศึกษาท่ีไมDเคยมีประสบการณ+ในการฝZกเป]ยโนในแบบฝZกตDาง ๆ รวมถึงมีระดับ

ความสามารถไมDเทDาเทียมกัน ทางผูBวิจัยจึงเห็นถึงความจำเป<นในการศึกษาแบบฝZกเป]ยโนตDางๆที่มีอยูD

ในปOจจุบัน และนำแบบฝZกเป]ยโนที ่มีความเหมาะสมกับนักศึกษาเอกเป]ยโน สาขาวิชาดนตรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามาใหBนักศึกษาไดBฝZกเพื่อการพัฒนาระดับความสามารถของนักศึกษา

ใหBมีความกBาวหนBาย่ิง ๆ ข้ึนไป  

จากที่ไดBกลDาวมาแลBวขBางตBน การพัฒนาเทคนิคการบรรเลงเป]ยโนใหBไดBผลนั้นตBองดำเนินการ

ตDอเนื่องอยDางเป<นลำดับขั้น ซึ่งในงานวิจัยนี้จะขอนำเสนอแบบฝZกเป]ยโนที่มีประสิทธิภาพ และมีความ

เหมาะสมกับผูBเรียนในสาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร+ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

 

2. วัตถุประสงคYการวิจัย 

 2.1 ศึกษาศักยภาพของนักศึกษาเอกเป]ยโนระดับอุดมศึกษา 

 2.2 วิเคราะห+บทฝZกเป]ยโนเพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาเอกเป]ยโน 

 2.3 นำเสนอบทฝZกท่ีเหมาะสมในการใชBพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาเอกเป]ยโน 

 

3. การดำเนินการวิจัย 

 ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวขBอง 

 ขั ้นตอนที่ 2 ศึกษาระดับความสามารถของนักศึกษาเอกเป]ยโน สาขาวิชาดนตรี คณะ

ศิลปกรรมศาสตร+ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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 ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาแบบฝZกเป]ยโนที่มีความเหมาะสมกับนักศึกษาเอกเป]ยโน สาขาวิชาดนตรี 

คณะศิลปกรรมศาสตร+ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ขั้นตอนที่ 4 นำแบบฝZกทักษะที่ไดBไปทดลองใชBกับกลุDมตัวอยDาง คือ นักศึกษาเอกเป]ยโน 

สาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร+ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 ขั้นตอนที่ 5 เก็บรวบรวมขBอมูลจากการสังเกตพัฒนาการของผูBเรียนวDามีพัฒนาการเป<น

อยDางไร 

 กลุ3มประชากร 

 การคัดเลือกกลุDมประชากร คัดเลือกจากนักศึกษาเอกเป]ยโนทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 

ทักษะดนตรี(เป]ยโน) ทุกรายวิชา มีจำนวนทั้งหมด 10 คน ซึ่งผูBวิจัยไดBคัดเลือกนักศึกษาทั้งหมดเป<น

กลุDมประชากรในการวิจัยในคร้ังน้ี 

 

4. ผลการวิจัย 

 4.1 ผลจากการศึกษาในดBานของเทคนิคเป]ยโนท่ีมีความสำคัญ 

  4.1.1เทคนิคการบรรเลงเป]ยโน 

  เทคนิคการบรรเลงเป]ยโนถือไดBวDาเป<นสิ่งสำคัญที่ทำใหBนักเป]ยโน สามารถแสดง

ศักยภาพ และความไพเราะของบทเพลงไดBอยDางเต็มที่ ซึ่งตัวอยDางเทคนิคการเลDนเป]ยโนที่สำคัญน้ัน 

ไดBแกD การใชBนิ้ว (Fingering) การใชBเพเดิล (Pedaling) เป<นตBน นอกจากนั้นยังมีการนั่ง การเคลื่อนท่ี

ของมือ แขน และไหลD ซึ่งทั้งหมดนี้จะสDงผลตDอการบรรเลงของนักเป]ยโนทั้งสิ้น ซึ่งเทคนิคการบรรเลง

เป]ยโนน้ีสามารถแบDงตามหลักการของเทคนิคในแตDละหัวขBอไดB ดังน้ี 

 1. ความหลากหลายของการสัมผัส 

 ความหลากหลายของการสัมผัส เป<นเทคนิคการกดคีย+เป]ยโนเพื่อใหBไดBเสียงท่ีไพเราะตามท่ี

ตBองการ ซ่ึงนับวDาเป<นเทคนิคสำคัญในการบรรเลงเป]ยโน สามารถแบDงออกเป<นหัวขBอ ดังน้ี 

1.1 การเลDนเชื่อมตDอกันระหวDางกลุDมโนBต (Legato) มีวิธีการ คือ นิ้วตBองอยูDบนคีย+

จนกระทั่งโนBตอีกตัวหนึ่งถูกกดลงไป จากนั้นจึงคDอยยกนิ้วเดิมขึ้น วิธีการใชBนิ้วที่ใชBในการบรรเลง

เชื ่อมตDอกันระหวDางกลุDมโนBตที่มีความตDอเนื ่องกันอยDางมากนั้น คือ นิ ้วตBองถูกกดตDอไปกDอนอีก

ระยะเวลาหน่ึงหลังจากโนBตอีกตัวไดBถูกกดลงไปแลBว 

1.2 การเลDนเสียงสั้น (Staccato) วิธีการใชBนิ้วสำหรับทำเสียงสั้น คือ ไมDใชBการกดน้ิว 

แตDใชBการตีจากทางดBานบน นิ้วถูกยกขึ้นสูงกวDาปกติ ขBอมือลดลงเล็กนBอย และยกขึ้นในทันทีที่กดเสร็จ 

โดยที่นิ้วหัวแมDมือยังคงอยูDใกลBคีย+ หรืออยูDบนผิวหนBาคีย+ แรงที่ไดBมาจากขBอนิ้วซึ่งแตDละนิ้วตBองกดอยDาง

รวดเร็ว และยกข้ึนทันทีหลังจากกดแลBว 
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1.3 การเลDนแบบเสียงติดตDอกัน (Portamento) ประกอบไปดBวยเครื่องหมายที่ใชB

เชื่อมโยงโนBตที่มีระดับเสียงเดียวกัน และอยูDติดตDอกันทันที (Tied Note) และมีจุดอยูDขBางบนดBวยน้ัน 

วิธีการเลDน คือ ตBองไมDเลDนแบบเสียงสั้น กลDาวคือ เลDนโนBตแตDละตัวโดยการกดโดยนิ้งที่วางรออยูDบน

หนBาคีย+ แลBวใหBกดคBางไวBจนเกือบครบคDาของตัวโนBตซึ่งการคBางจะใชBวิธีการลดขBอมือลง และเมื่อปลDอย

น้ิวออกจากคีย+สามารถทำไดBโดยการยกปลายแขน 

นอกจากนั้น ความหลากหลายของวิธีการสัมผัสยังจะมีเทคนิควิธีการเลDนที่แตกตDางกันออกไป

ในแตDละเรื่อง ตัวอยDางเชDน การเลDนแนวทำนองเพลงรูปแบบตDางๆ การเลDนในอัตราจังหวะชBา-เร็ว การ

เลDนโนBตในลักษณะจังหวะตDางๆ การเลDนบทเพลงที่มีความเขBมของเสียงในรูปแบบตDางๆ (ดัง-เบา) การ

เลDนบันไดเสียง การเลDนโนBตชDวงคูDแปด ซึ่งการบรรเลงที่กลDาวมานี้ มีเทคนิคการบรรเลงอยDางเป<น

รูปแบบเฉพาะท่ีมีความแตกตDางกันออกไปแตDยังคงอาศัยพ้ืนฐานเทคนิคอยDางเดียวกัน 

2. การเคล่ือนท่ีของมือ และแขน 

การเคลื่อนที่ของขBอมือนั้นมีประโยชน+ในเรื่องของการบรรเลงประโยคเพลง ลักษณะจังหวะ

ตDางๆ หรือการผDอนคลายมือหลังจากการเลDนคอร+ดที่มีความแรง หรือมีเสียงดัง นอกจากนั้นหลังจาก

การบรรเลงโนBตที่มีความแรง หรือมีเสียงดังควรมีการยกแขนขึ้นอยDางเป<นธรรมชาติ การเคลื่อนที่ใน

รูปแบบตDางๆเหลDานี้ตBองมีทั้งความสงDางาม ความมีอิสระ และการผDอนคลายในการเลDน การเคลื่อนท่ี

ของมือ และแขนมีความหลากหลายแตกตDางกันออกไปในแตDละบทเพลง ขึ้นอยูDกับคุณภาพของเสียงท่ี

ตBองการในบทเพลงเหลDานั้น การยกแขนขึ้นอยDางฉับพลันเป<นวิธีการที่ใชBในบทเพลงที่ตBองใชBในบท

เพลงที่ตBองใชBพลังในการเลDน ในขณะที่บทเพลงที่เสียงเบา หรือมีความรูBสึกซึมเศรBานั้นตBองใชBการยก

แขนข้ึนอยDางชBาๆ 

ในสDวนการใชBมือกระโดดขBามโนBตในคีย+สีขาวนั้น ไมDใชBการยกมือขึ้นโคBงสูงมาก แตDเป<นการ

เคลื่อนท่ีลื่นไหลอยDางรวดเร็วไปตามขอบของคีย+บอร+ด รวมทั้งมีการใชBนิ้วกBอยกดคีย+โดยใชBวิธีการตีลง

ไปใหBถูกคีย+และใชBสDวนขอบดBานนอกของนิ้วในการเลDนแทนการใชBสDวนปลายนิ้ว อีกทั้งขBอมือยังมีการ

ลดระดับต่ำลงดBวย สDวนการใชBมือกระโดดขBามโนBตในคีย+สีดำตBองวางมือใหBอยูDใกลBกับคีย+บอร+ด แตDการ

ใชBนิ้วโดยเฉพาะนิ้วสามนั้นตBองอยูDในทDาที่แบนราบโดยใชBปลายนิ้วแทนการใชBสDวนดBานขBางของน้ิว 

ขBอมือไมDอยูDในตำแหนDงท่ีต่ำ หรือสูงมากเกินไป 

 3. การใชBเพเดิล 

 เพเดิล เป<นกลไกของเครื่องดนตรีที่ควบคุมโดยเทBา ทำใหBเกิดเสียงคBาง เพเดิลเป<นอุปกรณ+

สำคัญ ซึ่งนักเป]ยโนตBองใชBอยDางเหมาะสม อุปกรณ+เพเดิลเป<นชิ้นสDวนที่มีความสำคัญของเป]ยโน ซึ่งมี

จุดมุDงหมายหลักในการบังคับเสียง และเชื่อมโยงเสียงโนBตแตDละตัวเขBาดBวยกัน นอกจากนั้นยังสามารถ

ทำลูกเลDนตDาง ๆ ไดBอีกมากมายขึ้นอยูDกับฝ]มือ และทักษะของผูBเลDน จึงเป<นการยากท่ีผูBประพันธ+จะระบุ

ถึงลูกเลDนตDางๆลงไปในบทเพลงทั้งหมด ผูBเลDนบางคนมีทักษะการใชBเพเดิลที่เนBนการเหยียบเพเดิล
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อยDางแมDนยำถูกจังหวะมากเกินไป ทำใหBขาดลูกเลDนในสDวนของเสียงที่เพเดิลสามารถทำไดB ผูBเลDนบาง

คนเหยียบเพเดิลตามสัญชาตญาณ และใชBการฟOงโดยใชBหูในการปรับแตDงเสียง แตDไมDไดBฝZกทักษะใน

การใชBเพเดิลอยDางจริงจัง ซึ่งในการเลDนแตDละครั้งอาจจะทำไดBไมDดีเทDาที่ควร ดังนั้นผูBเลDนควรมีการ

ฝZกหัดในดBานดังกลDาวน้ีเพ่ือใหBการบรรเลงบทเพลงมีความไพเราะนDาฟOงมากย่ิงข้ึน 

 4.2 ระดับความสามารถของนักศึกษาเอกเป]ยโน สาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร+ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 จากการสังเกตระดับความสามารถของนักศึกษาเอกเป]ยโน สาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรม

ศาสตร+ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยสังเกตจากพื้นฐานความสามารถในการบรรเลงเป]ยโนใน

ระดับชั้นป]ที่ 1 ในการสอบคัดเลือกเขBาศึกษา และเปรียบเทียบกับบทเพลง และเทคนิคของการสอบ

วัดระดับในสถาบันดนตรี The Associated Board of the Royal Schools of Music (ABRSM)  

และ Trinity Guildhall (TG) ซ่ึงเป<นสถาบันดนตรีตDางประเทศท่ีไดBรับความนิยม และเป<นท่ียอมรับท้ัง

ในประเทศไทย และตDางประเทศ ผลการสังเกต และการวิเคราะห+ สามารถแบDงระดับความสามารถ

ของนักศึกษาเอกเป]ยโน  สาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร+ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไดB

เป<นทั้งหมด 3 ระดับ คือ ระดับสูง, ระดับกลาง และระดับพื้นฐาน โดยเปรียบเทียบกับเกรดของ

สถาบันดนตรีท่ีกลDาวมาแลBว เทียบไดBดังตารางตDอไปน้ี 

 

ระดับเกรดของสถาบัน ระดับความสามารถของนักศึกษา 

เกรด 1-3 ระดับพ้ืนฐาน 

เกรด 4-5 ระดับกลาง 

เกรด 6-8 ระดับสูง 

  

 ซึ่งจากการสังเกตความสามารถในการบรรเลงของนักศึกษาเอกเป]ยโน สาขาวิชาดนตรี คณะ

ศิลปกรรมศาสตร+กDอนการใชBแบบฝZกเป]ยโนนั้น นักศึกษามีขBอบกพรDองในดBานของเทคนิคการใชBนิ้วใน

การบรรเลง เสียงที่ออกมามีความไมDสมบูรณ+ของเสียง หรือไดBเสียงที่มีขBอบกพรDอง และ ในดBานของ

การอDานโนBตดนตรี นักศึกษามีการอDานโนBตดนตรีที่ยังมีขBอผิดพลาด และใชBระยะเวลาในการอDานโนBต

คDอนขBางสูง  

 4.3 แบบฝZกเป]ยโนที่มีความเหมาะสมกับนักศึกษาเอกเป]ยโน สาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรม

ศาสตร+ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 จากการศึกษา และวิเคราะห+แบบฝZกที่มีอยูDในปOจจุบัน โดยใชBเกณฑ+ในการวิเคราะห+แบบฝZกท่ี

ไดBรับการยอมรับอยDางกวBางขวง และมีชื ่อเสียงเป<นที่ยอมรับ และนำแบบฝZกนั้นไปใชBทดลองกับ

นักศึกษาเอกเป]ยโน โดยใหBนักศึกษาฝZกแบบฝZกเป]ยโนทุกครั ้งกDอนการฝZกซBอมบทเพลงที่ไดBรับ
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มอบหมาย โดยกำหนดจำนวนบทในการฝZกซBอม ซึ่งใชBวิธีการฝZกซBอมตลอดป]การศึกษา พบวDาแบบฝZก

ที่มีความเหมาะสมกับนักศึกษาเอกเป]ยโน ที่ชDวยพัฒนาศักยภาพในการบรรเลงใหBไพเราะมากยิ่งข้ึน 

และเป<นแบบฝZกที่ไดBรับนิยมอยDางแพรDหลาย รวมถึงนักศึกษาสามารถเขBาถึงไดBสะดวกประกอบไปดBวย

แบบฝZกท้ังหมด 3 แบบฝZก คือ 

 1. Hanon: The Virtuoso Pianist in 60 Exercises for the Piano 

 แบบฝZกนี้เป<นแบบฝZกที่ไดBรับความนิยมเป<นอันดับหนึ่งของโลก แบบฝZกนี้เป<นแบบฝZกหัด

สำหรับนักเป]ยโนตั้งแตDระดับกลางถึงระดับสูง ประกอบไปดBวยแบบฝZกทั้งหมด 60 แบบฝZกหัด โดยจะ

เป<นการฝZกความแข็งแรงของนิ้วมือ ฝZกบันไดเสียง ฝZก Arpeggio ฝZก Tremolo และเทคนิคการ

บรรเลงเป]ยโนในแบบอื่น ๆ ซึ่งในแบบฝZกนี้ไดBมีการออกแบบบทฝZกสำหรับการพัฒนาความแข็งแรง 

ความเร็ว และความคลDองแคลDวของนิ้วมือทุกนิ้ว โดยเฉพาะนิ้วนาง และนิ้วกBอย ซึ่งเป<นนิ่วที่มีกำลัง

นBอยทั้งมือซBายและ มือขวา ซึ่งเป<นสิ่งสำคัญมากในการบรรเลงเป]ยโนใหBถูกตBอง และมีความไพเราะ 

และยังไดBออกแบบการฝZกตDางๆใหBเป<นไปตามลำดับความยากงDาย 

                      
ตัวอยDางหนังสือ Hanon และ ตัวอยDางบทเพลง 

 

2. Schmitt: Preparatory Exercises for the Piano Op.16 

 แบบฝZกเป]ยโนน้ีเป<นแบบฝZกท่ีออกแบบมาเพ่ือนักเป]ยโนในระดับพ้ืนฐาน และระดับกลาง โดย

จะเป<นแบบฝZกที่มีการพัฒนาความแข็งแรง และความคลDองแคลDวของการใชBนิ้วทั้งหมด ทั้งมือซBาย 

และมือขวา แตDจะมีความแตกตDางกับแบบฝZก Hanon ในดBานของความยาวของบทฝZก บทฝZกนี้จะมี

ความยาวไมDมากนัก เนBนการฝZกซ้ำไปซ้ำมา 
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ตัวอยDางหนังสือ Schmitt  และ ตัวอยDางบทเพลง 

 

 3. Czerny: Practical Method for Beginners on the Piano Op.599 

 แบบฝZกเป]ยโนนี้เป<นแบบฝZกที่ออกแบบมาเพื่อนักเป]ยโนในทุกระดับ โดยจะเป<นแบบฝZกที่มี

ลักษณะคลBายกับบทเพลงหนึ่ง ๆ แตDอาจจะไมDยาวมากนัก บทเพลงจะมีความยาวประมาณไมDเกิน 2 

หนBากระดาษ เป<นแบบฝZกที่ฝZกความคลDองแคลDวของการบรรเลง รวมไปถึงการพัฒนาการอDานโนBตของ

นักเป]ยโนดBวยเชDนกัน  

 

 
ตัวอยDางหนังสือ Czerny  และ ตัวอยDางบทเพลง 

 

5. สรุปและอภิปรายผล 

 จากผลของการวิจัยที่ไดB ตามจุดประสงค+ในเรื่องของศึกษาศักยภาพของนักศึกษาเอกเป]ยโน 

สาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร+ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานั้น ผลที่ไดBจากการวิจัยคือ 

สามารถแบDงระดับความสามารถของนักศึกษาเอกเป]ยโน สาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร+ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไดBเป<นท้ังหมด 3 ระดับ คือ ระดับสูง, ระดับกลาง และระดับพ้ืนฐาน 
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และในเร่ืองของการนำเสนอบทฝZกท่ีเหมาะสมในการใชBพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาเอกเป]ยโนน้ัน ผล

ที่ไดBจากการวิจัย คือ แบบฝZกที่เหมาะสมกับนักศึกษาเอกเป]ยโนมี 3 แบบฝZก คือ 1) Hanon : The 

Virtuoso Pianist in 60 Exercises for the Piano 2) Schmitt : Preparatory Exercises for the 

Piano Op.16 3) Czerny : Practical Method for Beginners on the Piano Op.599 ซ่ึงในแตDละ

แบบฝZกก็จะมีความเหมาะสมกับนักศึกษาในแตDละระดับอีกเชDนกัน และสามารถแบDงออกเป<นบทฝZก

แตDละหมายเลขลำดับไดBตามระดับความยากงDายของบทฝZก 

 

6. ขEอแนะนำ 

 ในการบรรเลงเป]ยโนเพื่อใหBเกิดความไพเราะนั้น ผูBบรรเลงตBองมีความเขBาใจ และสามารถ

เลือกใชBเทคนิคการบรรเลงไดBอยDางเหมาะสม ซ่ึงเทคนิคเหลDาน้ีเป<นเทคนิคท่ีนักเป]ยโนตBองมีการใชBเวลา

ฝZกฝนสั่งสมเพิ่มพูนความรูBความสามารถขึ้นมา และยังเป<นการพัฒนาศักยภาพของนักเป]ยโนเองดBวย

เชDนกัน ซึ่งงานวิจัยนี้เป<นสDวนชDวยใหBนักเป]ยโนสามารถเป<นจุดเริ่มตBนในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง

ใหBดียิ่ง ๆ ขึ้นไป และสามารถนำไปตDอยอดใชBไดBกับชีวิตประจำวัน และการทำงานตDอไปในอนาคตไดB 

และมีประโยชน+มากข้ึนเร่ือย ๆ ตามลำดับตDอไป 
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Analysing Misogyny in Hip-Hop Songs 
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Abstract 

 
 Hip Hop is a highly popular music trend among young people both in the United 
States, where it originated, and in many other countries worldwide. Most Hip Hop 
singers are male whose lyrics often involve sex and misogyny. Objectives of this study 
are to identify types of misogyny found in the Hip Hop songs and to compare misogyny 
between male and female singers. Data were taken from 10 Hip Hop songs, five from 
male singers and five from female singers, that were in the 2021 Billboard chart. 
Findings found five types of misogyny following Weitzer and Kubrin (2009). Naming 
and shaming is mostly used, followed by sexual objectification and distrust in women, 
legitimating violence, and women as prostitutes and men as pimps, respectively. As for 
the comparison between male and female singers’ lyrics, the study found that the male 
singers’ misogyny involves sex and women as sexual objects, whereas the female 
singers’ misogyny involves naming and shaming that probably borrows from the 
concept of hegemonic masculinity. 
 
Keywords: Hegemonic Masculinity, Hip Hop, Misogyny 
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1,2,3 คณะมนุษยศาสตรP  
1,2,3  มหาวิทยาลัยหอการคYาไทย 

 

บทคัดย3อ  

 เพลงฮิปฮอปเป<นแนวเพลงที่ไดBรับความนิยมอยDางสูงในกลุDมแฟนเพลงวัยรุDนทั้งในประเทศ

สหรัฐอเมริกาที่เป<นตBนกำเนิดของแนวเพลงนี้และในอีกหลายประเทศทั่วโลก นักรBองแนวฮิปฮอปสDวน

ใหญDเป<นเพศชายและมักจะมีเนื้อรBองที่พูดถึงเรื่องทางเพศและการเกลียดชังเพศหญิง (misogyny) 

งานวิจัยนี ้มีว ัตถุประสงค+ที ่จะศึกษาประเภทของการเกลียดชังเพศหญิงในเพลงฮิปฮอป และ

เปรียบเทียบการเกลียดชังเพศหญิงในเนื้อเพลงของนักรBองชายและหญิง ขBอมูลในการวิจัยไดBแกDเพลง

ฮิปฮอปที่ติดอันดับของบิลบอร+ดในป] 2021 จำนวนสิบเพลงจากนักรBองชายหBาเพลงและนักรBองหญิง

หBาเพลง ผลการศึกษาพบวDา จากการแบDงกลุ Dมการเกลียดชังเพศหญิงออกเป<นหBาประเภทตาม

การศึกษาของ Weitzer and Kubrin (2009) พบวDา มีการเกลียดชังเพศหญิงทุกประเภท โดยมีการใชB

แบบตั้งฉายาและทำใหBอับอายมากที่สุด แบบทำใหBเป<นวัตถุทางเพศและแบบแสดงถึงความเชื่อถือ

ไมDไดBในเพศหญิงมีการใชBรองลงมาและมีจำนวนการใชBเทDากัน แบบการมองวDาความรุนแรงตDอเพศหญิง

เป<นเรื่องถูกตBองและแบบการพูดถึงผูBหญิงในฐานะโสเภณีและผูBชายที่ใหBผูBหญิงหาเลี้ยงถูกนำมาใชBนBอย

ที่สุด ทั้งนี้ จากการเปรียบเทียบเนื้อรBองระหวDางนักรBองชายและหญิงพบวDา ในขณะที่นักรBองชาย

เกลียดชังเพศหญิงในเรื่องทางเพศโดยการทำใหBเพศหญิงเป<นเพียงวัตถุทางเพศ นักรBองหญิงมีการ

เกลียดชังเพศหญิงดBวยกันเองในลักษณะดDาทอ เหยียดหยามเพื่อทำรBายความรูBสึก ซึ่งอาจเป<นการนำ

แนวคิดชายเป<นใหญDมาใชB 

 

คำสำคัญ: การเกลียดชังเพศหญิง, เพลงฮิปฮอป, ชายเป<นใหญD  
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1. บทนำ 

 ฮิปฮอป (Hip Hop)1 เป<นแนวดนตรีประเภทหนึ่ง มีตBนกำเนิดในชDวงทศวรรษที่ 1970 ในยDา

นบร็องซ+ใตBของกรุงนิวยอร+ก สหรัฐอเมริกา โดยเริ่มมาจากปาร+ต้ีของวัยรุDนแอฟริกันอเมริกันและละติน 

เขตบร็องซ+เป<นยDานของชนชั้นแรงงาน และเป<นชุมชนที่มีแตDปOญหาทางโครงสรBางสังคม เชDน ความ

ยากจน การวDางงาน และอาชญากรรม คนสDวนใหญDจึงไมDมีเงินไปสังสรรค+ในสถานบันเทิงท่ีเป¬ดเพลงดิส

โกBตามสมัยนิยมในขณะนั้น ดังนั้น เมื่อวัยรุDนในยDานบร็องซ+ตBองการนัดพบเพื่อนฝูงและฟOงดนตรีท่ี

สนุกสนาน จึงจัดปาร+ตี ้ในรูปแบบของตนเองตามบBาน สวนสาธารณะ หBองพัก ฯลฯ โดยจะมี

องค+ประกอบเฉพาะในการรวมตัวกันอยูD 4 อยDาง 1. คือ ดีเจ (DJ) ทำหนBาท่ีเป¬ดเพลง 2. พิธีกรหรือเอ็ม

ซี (Master of Ceremonies, MC) ทำหนBาที่พูดและแรปผDานไมโครโฟนเพื่อเชิญชวนผูBคนเขBาไปใน

งานและสอดแทรกจังหวะควบคู DไปกับการเลDนเพลงของดีเจเพื ่อใหBความบันเทิง 3. การเตBน 

Breakdance ที่มีเอกลักษณ+เฉพาะตัวซึ่งผูBที่เตBนประกอบเพลงฮิปฮอปเหลDานี้มีชื่อเรียกวDา บีบอย (B-

Boy) และ บีเกิร+ล (B-Girl)  และ 4. ศิลปะบนกำแพงหรือกราฟฟ¬ตี้ (Graffiti) ซึ่งเป<นองค+ประกอบ

สุดทBาย2  

แม็กไบรด+ (McBride, 2007) กลDาววDาดนตรีฮิปฮอปมีตBนกำเนิดทDามกลางความแตกตDางของ

เชื้อชาติและชนชั้น นั่นคือคนผิวขาวและคนผิวสี ชนชั้นเจBานายและทาส วัฒนธรรมการใชBดนตรีท่ี

ประกอบกับเสียงพูด (speech-song) หรือการพูดแทนการรBองที่ปOจจุบันเรียกวDาการแรป (Rap) ใน

เพลงฮิปฮอป สามารถแกะรอยยBอนไปไดBจนถึงหลายศตวรรษกDอน ที่ยังมีการใชBเรือลำเลียงทาสจาก

แอฟริกาตะวันตก และปรากฏวDามีเพลงเตBนที่มีเสียงกลองของกลุDมนักเลDาเรื่องจากแอฟริกาตะวันตก 

ที่เป<นสDวนผสมระหวDางดนตรีกับการใชBคำในแงDการบอกเลDาการเดินทางอันเจ็บปวดของเหลDาทาสท่ี

รอดชีวิตมาจากการเดินทาง แกDนแทBของดนตรีฮิปฮอปในยุคแรกเริ ่มจึงเป<นการบอกเลDาชีวิตท่ี

ยากลำบาก การสะทBอนปOญหาทางสังคมและความไมDเทDาเทียมกัน การพูดประกอบดนตรีเป<นสDวนหน่ึง

ของวัฒนธรรมคนผิวดำมาอยDางยาวนาน โดยมีวัตถุประสงค+เพ่ือสรBางขวัญและกำลังใจในหมูDคนผิวดำ  

ถึงแมBวDาดนตรีแนวฮิปฮอปในยุคแรก ๆ จะมีเนื้อหาสDวนใหญDเป<นการประชดประชันและเสียด

สีโครงสรBางเชิงสังคม แตDก็มีเนื้อหาที่แสดงการดูถูกเหยียดหยาม ทั้งเพื่อความสนุกสนานและความ

รุนแรง ซ่ึงไดBพัฒนามาอยูDในรูปของการสูBดBวยแรป (battle rap) และการสูBดBวยคำดDา (diss battle) ใน

แนวดนตรีฮิปฮอปในปOจจุบัน (Mackey, 2021) ซึ่งมักมีเรื่องทางเพศเขBามาเกี่ยวขBองผDานการใชBภาษา

ที่รุนแรง มีการเกลียดชังสตรีและชายรักรDวมเพศ (McBride, 2007) ทั้งนี้อาจเป<นเพราะวDานักรBองฮิป

 
1 แมGว#าฮิปฮอปมักจะมีความหมายกวGางว#าเปUนวัฒนธรรมหนึ่งที่ครอบคลุมเรื่องดนตรี การแต#งกาย ศิลปะบนกำแพง การเตGน และแรปใชG

เรียกดนตรีในวัฒนธรรมนี้ แต#งานวิจัยนี้มองฮิปฮอปในแง#ของแนวดนตรีที่มีเอกลักษณYดGวยการแรปในเพลง  
2  https://www.nextlevel-usa.org/blog/rap-vs-hip-hop   
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ฮอปสDวนใหญDมักเป<นเพศชาย โดยเฉพาะชายผิวดำ และมีนักรBองหญิงเป<นจำนวนนBอย ถBอยคำที่พบ

เห็นไดBบDอยในเพลงฮิปฮอปสDวนมากจึงมักจะเป<นคำหรือสำนวนที่เกลียดชังเพศหญิง เชDน การใชB

ถBอยคำทำใหBเพศหญิงเป<นวัตถุทางเพศ การพูดถึงรูปลักษณ+ การพูดถึงอวัยวะเพศ และการใชBคำพูดใน

เชิงคุกคามทางเพศ เป<นตBน อดัมส+และฟูลเลอร+ (Adams & Fuller อBางใน Mackey, 2021: p. 10) 

ใหBคำจำกัดความของ “การเกลียดชังผูBหญิง”3 (misogyny) วDาเป<นทัศนคติที่ลดทอนสตรีลงเป<นวัตถุ

เพื่อใหBบุรุษเป<นเจBาของ ใหBบุรุษไดBใชBหรือดูหมิ่นเหยียดหยามไดB หรือเป<นสิ่งที่ใชBแลBวทิ้งไดB ซึ่งการ

เกลียดชังผู Bหญิงนี ้เป<นสDวนหนึ ่งของแนวคิดทางสังคมชายเป<นใหญD (hegemonic masculinity) 

(Mackey, 2021) ที่มีขนบวDาผูBชายตBองเขBมแข็งและอยูDเหนือสตรี ซึ่งความเขBมแข็งและแข็งกรBาวมัก

หมายรวมถึงความกBาวรBาว ความรุนแรง และการทารุณขDมเหงตDอสตรี และยังรวมถึงตDอชายที่มีความ

ตDางไปจากขนบน้ีดBวย 

ความนิยมในดนตรีแนวฮิปฮอปไดBแพรDหลายมากขึ้นและขยายวงกวBางไปนอกเหนือกลุDมวัยรุDน

ผิวดำและละตินอเมริกัน ตั้งแตDป] พ.ศ. 2535 ถึง 2543 มีอัลบั้มเพลงแนวฮิปฮอปที่มียอดขายเกินหน่ึง

ลBานอัลบั้มจำนวน 130 อัลบั้ม (Weitzer & Kubrin, 2009) และในป] พ.ศ. 2560 ดนตรีแนวฮิปฮอ

ปไดBรับความนิยมสูงสุดในสหรัฐอเมริกาแทนที่เพลงแนวร็อค (Mackey, 2021) และในปOจจุบัน

นอกเหนือไปจากศิลป¬นชายที่ยังคงครองพื้นที่สDวนใหญDของดนตรีแนวนี้ ศิลป¬นฮิปฮอปหญิงเริ่มไดBรับ

ความนิยมมากขึ้นแตDยังถือวDามีสัดสDวนนBอยกวDาศิลป¬นชายอยูDมาก และการที่นักรBองหญิงจะประสบ

ความสำเร็จในอุตสาหกรรมดนตรีที่ครอบครองโดยนักรBองและนายทุนชายนี้ พวกเธอจึงตBองปฏิบัติ

ตามขนบชายเป<นใหญDที่วางไวBโดยฝ�ายชาย นั่นคือมีเนื้อรBองของบางเพลงที่แสดงการเกลียดชังผูBหญิง

ดBวยกันเอง (Williams อBางใน Mackey, 2021) แมBวDามีนักรBองฮิปฮอปหญิงที่แสดงการตDอตBานการ

เกลียดชังผูBหญิงในเน้ือรBองของนักรBองชายอยูDบBางก็ตามที  

แมBวDาแนวดนตรีฮิปฮอปจะไดBรับการวิพากย+วิจารณ+ในเรื่องเนื้อรBองที่แสดงการเกลียดชัง

ผูBหญิงมากวDาสองทศวรรษแลBว แตDอาจกลDาวไดBวDาแนวคิดดังกลDาวยังปรากฎอยูDในเนื้อเพลงแนวฮิป

ฮอปในชDวงเวลาปOจจุบัน บทความนี้จึงตBองการศึกษาวิเคราะห+ทัศนคติการเกลียดชังผูBหญิงที่ปรากฎใน

เนื้อรBองของดนตรีฮิปฮอปในยุคปOจจุบันและตBองการเปรียบเทียบทัศนคติดังกลDาวในเนื้อเพลงของ

นักรBองชายและหญิง 

 

 

 

 

 
3  https://dict.longdo.com/search/misogyny  
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2. งานวิจัยท่ีเก่ียวขEองและกรอบทฤษฎีท่ีใชEในการวิเคราะหY 

2.1 งานวิจัยท่ีเก่ียวขBอง 

 แนวคิดเรื ่องการเกลียดชังผู BหญิงในดนตรีฮิปฮอปไดBมีการศึกษากันมากDอนหนBานี ้โดย

นักวิชาการทางสังคมวิทยากวDาสามทศวรรษแลBว ในบทความนี้ขอนำเสนอตัวอยDางการศึกษาบางเรื่อง

ที่เกี่ยวขBองกับการศึกษาวิเคราะห+นี้ เชDน อดัมส+และฟูลเลอร+ (Adams and Fuller, 2006) ไดBศึกษา

เร่ืองแนวคิดการเกลียดชังผูBหญิงในเพลงฮิปฮอปโดยเฉพาะหญิงผิวดำในเชิงประวัติศาสตร+ที่แสดงใหB

เห็นถึงระบบเศรษฐกิจสังคมและการเมืองแบบป¬ตาธิปไตยตั้งแตDยุคคBาทาสของประเทศสหรัฐอเมริกา 

ที่มีการเลือกปฏิบัติตDอสตรีผิวดำใหBมีฐานะทางสังคมต่ำกวDาชายผิวดำลงไปอีก เนื่องจากเป<นทั้งสตรี

และมีผิวดำ ซึ่งแนวคิดดังกลDาวยังคงถูกสืบทอดกันมา แมBกระทั่งในกลุDมของคนผิวดำดBวยกันเอง และ

สะทBอนออกมาในเน้ือเพลงฮิปฮอป  

ไวต+เซอร+และคูบริน (Weitzer & Kubrin, 2009) ไดBศึกษาแนวคิดการเกลียดผูBหญิงจากเพลง

แรป 403 เพลงที่อยูDในอัลบั้มเพลงที่มียอดขายเกินกวDาหนึ่งลBานแผDนในสหรัฐอเมริกา ในระหวDางป] 

พ.ศ. 2535 ถึง 2543 และพบวDาแนวคิดดังกลDาวนDาจะเกิดจากปOจจัยทางสังคมสามปOจจัย คือ แนวคิด

เรื่องชายเป<นใหญD ที่กำหนดขนบของความเป<นชายที่อยูDเหนือสตรีเพศและมองสตรีเพศเป<นวัตถุท่ี

ครอบครองไดB ประการที่สองไดBแกDผูBมีอิทธิพลและนายทุนในอุตสาหกรรมดนตรี ที่สนับสนุนเนื้อรBองท่ี

ใชBคำยั่วยุปลุกเรBาอารมณ+ความรูBสึก ความรุนแรง เรื่องทางเพศ และภาพลักษณ+เชิงลบของผูBหญิงอยDาง

เป¬ดเผย เพื่อกระตุBนยอดขายและไมDสนับสนุนนักรBองที่ไมDผลิตเนื้อรBองตามขนบนี้ และประการสุดทBาย

คือพื้นเพทางสังคมวัฒนธรรมของนักรBองนักดนตรีแนวฮิปฮอปที่มักเป<นวัยรุDนผิวดำที่มาจากยDานที่อยูD

อาศัยของคนยากจน ที่มักจะถูกองค+กรทางสังคมตDาง ๆ ในสังคมของคนผิวขาวปฏิเสธโอกาสในการ

ดำรงชีวิต จึงอาศัยแนวคิดเรื่องชายเป<นใหญDเพื่อใหBไดBมาซึ่งพื้นที่ทางสังคม โอกาส และความเคารพ

นับถือ ซึ่งสDวนหนึ่งมาจากความการใชBความรุนแรงเพื่อที่จะอยูDเหนือสตรีเพศ ดนตรีแนวฮิปฮอปถือ

เป<นชDองทางในการใหBไดBมาซ่ึงส่ิงเหลDาน้ี 

จากการศึกษา ไวต+เซอร+และคูบรินแบDงลักษณะของการเกลียดชังผูBหญิงออกเป<นหBาประเภท 

ตามการปรากฎในเนื้อเพลงเหลDานี้ ไดBแกD การตั้งฉายาและทำใหBอับอาย การทำใหBเป<นวัตถุทางเพศ 

การแสดงถึงความเชื่อถือไมDไดBในเพศหญิง การมองวDาความรุนแรงตDอเพศหญิงเป<นเรื่องถูกตBอง และ

แบบการพูดถึงผู Bหญิงในฐานะโสเภณีและผู Bชายในฐานะที ่ใหBผู Bหญิงหาเลี ้ยง ซึ ่งจะกลDาวถึงใน

รายละเอียดในหัวขBอกรอบทฤษฎีท่ีใชBในการวิเคราะห+ 

 หลิงและไดโปล็อก-อูบานัน (Ling & Dipolog-Ubanan, 2017) วิเคราะห+คำและสำนวนท่ี

แสดงการเกลียดชังสตรีและนัยยะของคำและสำนวนดังกลDาวในเพลงฮิปฮอปของนักรBองหBาคนที่เคย

ไดBรับการจัดอันดับเป<นหBาอันดับแรกของชาร+ตบิลบอร+ดในป] พ.ศ. 2557 และ 2558 เป<นจำนวนสิบ
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เพลง ผลการศึกษาพบคำและสำนวนที่แสดงการเกลียดชังผูBหญิงทุกเพลงที่เกลียดชังสตรีและนำเสนอ

ผูBหญิงในดBานลบ อDอนแอ และอยูDใตBอำนาจผูBชาย  

 แม็คคีย+ (Mackey, 2021) ศึกษาแนวคิดเรื่องการเกลียดชังผูBหญิงในดนตรีแรป และใชBกรอบ

การวิเคราะห+ประเภทของเนื ้อรBองท่ีแสดงแนวคิดดังกลDาวของไวต+เซอร+และคูบริน (Weitzer & 

Kubrin, 2009) และพบวDาเน ื ้อหาเกลียดชังสตรีในเพลงฮิปฮอปถูกทำใหBลดความรุนแรงลง 

(desensitisation) จากการที ่หมู DคนฟOงบางกลุ DมไมDไดBใหBความสนใจเนื ่องจากบางคนเนBนการฟOง

ทDวงทำนองมากกวDาเนื้อหา นอกจากนี้กลุDมคนฟOงผูBหญิงบางคนยังไมDคิดวDาการเกลียดชังนั้นหมายถึง

ตนเองแตDหมายถึงผูBหญิงคนอื่น การเกลียดชังสตรียังมีผลตDอความความภูมิใจในตนเองโดยเฉพาะใน

หมูDวัยรุDนหญิงผิวดำ เนื่องจากสื่อที่นำเสนอ เชDน มิวสิควีดีโอที่นำเสนอการที่ผูBหญิงที่ไมDใชDหญิงผิวดำ

เป<นที่ตBองการของนักรBองฮิปฮอปชาย และการใชBคำพูดที่ดูถูกสตรีในเนื้อเพลงมีผลตDอการลดความ

ภาคภูมิใจในตัวเองดBวย การเกลียดชังสตรียังสDงผลตDอพฤติกรรมของวัยรุDนชายผิวดำที่ลอกเลียนแบบ

แนวคิดดังกลDาวจากนักรBองนักดนตรีฮิปฮอปที่ตนชื่นชอบ และคิดวDาพฤติกรรมที่แสดงความเกลียดชัง

สตรีเป<นสิ่งที่ถูกตBองและทำใหBตนเป<นผูBชายที่เป<นที่ยอมรับตามขนบ นอกจากนี้เนื้อเพลงยังสDงผลทาง

สังคมในดBานบทบาทและความสัมพันธ+ระหวDางชายและหญิงผิวดำที่สนับสนุนแนวคิดชายเป<นใหญD 

และมีผลตDอภาพลักษณ+ในเชิงทัศนคติแบบเหมารวม (stereotype) ตDอคนผิวดำในกลุDมคนฟOงวัยรุDนผิว

ขาวซ่ึงนับวDาเป<นผูBบริโภครายใหญDของแนวเพลงฮิปฮอป เพลงฮิปฮอปที่มีเนื้อเพลงที่เกลียดชังสตรียัง

ไดBรับความนิยม มียอดขายสูงและไดBรับรางวัลตDาง ๆ ซึ่งทำใหBแนวคิดนี้ถูกกลบดBวยความมั่งคั่งและ

ความสำเร็จ จึงเป<นสิ่งที่นักรBองนักดนตรีใหBความสนใจมากกวDา และดนตรีที่มีเน้ือหาประเภทนี้กลับ

ไดBรับความนิยมและถูกนำเสนอในสื่อประเภทตDาง ๆ มากกวDาเพลงที่มีเนื้อหาอื่น ซึ่งเป<นผลจากความ

ตBองการของอุตสาหกรรมดนตรีท่ีตBองการกระตุBนยอดขาย  

ตัวอยDางงานวิจัยที่ไดBยกขึ้นมานี้ จะเห็นไดBวDามีการศึกษาเรื่องการเกลียดชังผูBหญิงในเนื้อเพลง

ฮิปฮอปโดยนักวิจัยหลายทDานในหลายชDวงเวลาที่ผDานมา อยDางไรก็ตาม บทความนี้ไดBศึกษาวิเคราะห+

แนวคิดดังกลDาวตDางไปจากงานวิจัยที่ไดBศึกษามาแลBว โดยเลือกศึกษาเพลงฮิปฮอปที่ข้ึนชาร+ตบิลบอร+ด

ในป]ลDาสุด ไดBแกDป] พ.ศ. 2564 เพื่อวิเคราะห+ถึงแนวโนBมของแนวคิดการเกลียดชังผูBหญิงในปOจจุบัน ซ่ึง

อาจใหBผลการศึกษาที่ตDางไปจากงานวิจัยที่ไดBทำมากDอนหนBานี้ และทำการศึกษาเปรียบเทียบระหวDาง

เนื้อรBองของนักรBองชายและหญิง วDามีการแสดงแนวคิดนี้เหมือนกันหรือตDางกันอยDางไร ซึ่งยังไมDมี

งานวิจัยใดไดBทำการศึกษาไวB แมBวDาไวต+เซอร+และคูบริน (อBางแลBว) จะไดBพูดถึงเนื้อรBองที่แสดงการ

เกลียดชังเพศหญิงไวBเล็กนBอย แตDไมDไดBวิเคราะห+ความเหมือนและ/หรือความตDางจากนักรBองชายแตD

อยDางใด 
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2.2 กรอบทฤษฎีท่ีใชBวิเคราะห+ 

การศึกษาครั้งนี ้ใชBกรอบทฤษฎีที ่ใชBวิเคราะห+ตามผลการศึกษาของ ไวต+เซอร+และคูบริน 

(Weitzer & Kubrin, 2009) ที่แบDงลักษณะของการเกลียดชังผูBหญิงออกเป<นหBาประเภท ตามการ

ปรากฎในเน้ือเพลงฮิปฮอป ดังน้ี 

 ก. การตั้งฉายาและการทำใหBอับอาย (Naming and Shaming) คือการใชBคำศัพท+ที่เป<นคำ

หยาบและเกลียดชังผู Bหญิง ตัวอยDางคำหยาบ เชDน bitch, ho, slut, whore เป<นตBน ซึ ่งพบราว

คร่ึงหน่ึงของเพลงท้ังหมดท่ีใชBเป<นขBอมูลในการศึกษา 

 ข. การทำใหBเป<นวัตถุทางเพศ (Sexual Objectification) เป<นลักษณะที่พบมากที่สุดในเน้ือ

เพลงฮิปฮอป โดยแสดงใหBเห็นวDาผูBหญิงมีไวBใชBเพื่อสนองความตBองการทางเพศของผูBชายและสามารถ

ทอดทิ้งไดB ในขณะเดียวกันเนื้อเพลงยกยDองชายที่มีแรงปรารถนาทางเพศสูงและมีความสัมพันธ+ทาง

เพศแบบช่ัวคราวมาก 

 ค. การแสดงถึงความเชื่อถือไมDไดBในเพศหญิง (Distrust of Women) เป<นอีกหนึ่งลักษณะท่ี

พบในเน้ือเพลงราวคร่ึงหน่ึง โดยกลDาวหาวDาผูBหญิงดักลDอ ทรยศ หลอกใชBและทำลายผูBชาย 

 ง. การมองวDาความรุนแรงเป<นเรื่องถูกตBอง (Legitimating Violence) เมื่อผูBหญิงแสดงความ

ไมDเคารพนับถือผูBชาย หรือระหวDางผูBชายดBวยกันเอง รวมถึงการใชBความรุนแรงกับเพศหญิงระหวDาง

การมีเพศสัมพันธ+ดBวย  

 จ. การกลDาววDาผู Bหญิงเป<นโสเภณีและผูBชายใหBผู Bหญิงหาเลี ้ยง (Women as Prostitutes, 

Men as Pimps) ซึ่งเป<นลักษณะความสัมพันธ+ระหวDางเพศชายและหญิงในยDานที่อยูDอาศัยของชนใชB

แรงงาน และเป<นความสัมพันธ+ท่ีไดBรับการยอมรับ และมีการแสดงออกในเน้ือเพลงฮิปฮอป  

 

3. วิธีดำเนินการวิจัย 

 ผูBวิจัยดำเนินการศึกษาตามแนวคิดเกี่ยวกับการเกลียดชังเพศหญิงในเพลงฮิปฮอป โดยจะ

วิเคราะห+จำแนกประเภทคำศัพท+ สำนวน และบริบทการใชBของคำที่เกลียดชังเพศหญิงในเพลงฮิปฮอ

ปจำนวน 10 เพลง จากศิลป¬นทั้งชายและหญิง ที่ติดอันดับในชาร+ต 100 เพลงอาร+แอนด+บีและฮิปฮอ

ปยอดนิยมของบิลบอร+ดในป] พ.ศ. 2564 ซ่ึงไดBแกD  

ศิลป̀นหญิง 

1) เพลง Up – Cardi B  

2) เพลง Thot Shit – Megan Thee Stallion  

3) เพลง Cry Baby – Megan Thee Stallion feat. DaBaby 

4) เพลง Whole Lotta Money (Remix) – BIA feat. Nicki Minaj 

5) เพลง WAP – Cardi B feat. Megan Thee Stallion 
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ศิลป̀นชาย  

1) เพลง Go Crazy – Chris Brown & Young Thug  

2) เพลง For the Night – Pop Smoke feat. DaBaby & Lil Baby  

3) เพลง Way 2 Sexy – Drake feat. Young Thug & Future  

4) เพลง Throat Baby (Go Baby) – BRS Kash  

5) เพลง Ski – Young Thug & Gunna  

 

 ผูBวิจัยวิเคราะห+คำศัพท+และสำนวนของขBอมูลโดยแบDงกลุDมตามประเภทของการเกลียดชังเพศ

หญิงตามกรอบทฤษฎีที่ใชBในการวิเคราะห+ของไวต+เวอร+และคูบริน เป<นหBาประเภท และเปรียบเทียบ

คำศัพท+และสำนวนท่ีพบในเน้ือเพลงของนักรBองชายและหญิงเพ่ือดูความเหมือนและ/หรือความตDางใน

แนวคิดเร่ืองการเกลียดชังเพศหญิง 

 

4. การวิเคราะหYและอภิปรายผลการศึกษา 

 ในงานวิจัยนี้ ผูBวิจัยดำเนินการวิเคราะห+ขBอมูล ตามหัวขBอดังตDอไปนี้ 4.1 จำแนกประเภท

คำศัพท+และประโยคที่แสดงการเกลียดชังเพศหญิงในเพลงฮิปฮอป 4.2 เปรียบเทียบบริบทการใชB

คำศัพท+และประโยคท่ีเกลียดชังเพศหญิงระหวDางศิลป¬นชายและหญิง 

4.1 จำแนกประเภทคำศัพทYและประโยคท่ีเกลียดชังเพศหญิงในเพลงฮิปฮอป 

 จากการศึกษาขBอมูลเพลงฮิปฮอป 10 เพลง ของศิลป¬นเพศชายและเพศหญิงที่ผูBวิจัยเลือกมา

วิเคราะห+ ทำใหBพบวDาคำศัพท+และสำนวนที่เกลียดชังเพศหญิงประเภทตั้งฉายาและทำใหBอับอายถูก

นำมาใชBมากที่สุด โดยพบในทุกเพลง ประเภททำใหBเป<นวัตถุทางเพศและแบบแสดงถึงความเชื่อถือ

ไมDไดBในเพศหญิงมีการใชBมากเป<นอันดับสอง พบวDามีจำนวนการใชBเทDากันคือประเภทละ 5 เพลง  แบบ

การมองวDาความรุนแรงตDอเพศหญิงเป<นเรื่องถูกตBองเป<นอันดับที่ 4 พบวDามีจำนวนการใชBเพียง 1 เพลง

เทDานั้น และไมDพบวDาการกลDาววDาผูBหญิงเป<นโสเภณีและผูBชายใหBผูBหญิงหาเลี้ยงถูกนำมาใชBเลย ดัง

ตัวอยDางตDอไปน้ี  

 

ตารางท่ี 1 ตารางจำแนกประเภทคำศัพท+และประโยคท่ีเกลียดชังเพศหญิงในเพลงฮิปฮอป 
Songs Naming and 

Shaming 

Sexual 

Objectification 

Distrust of 

Women 

Legitimating 

Violence 

Women as 

Prostitutes, 

Men as Pimp 

 

1. Up – Cardi B 

 

- bitch 

- pussy 

- hoe 
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Songs Naming and 

Shaming 

Sexual 

Objectification 

Distrust of 

Women 

Legitimating 

Violence 

Women as 

Prostitutes, 

Men as Pimp 

- dirty-ass 

- breath smell 

like horse sex 

- If I had a 

dick, you’d 

probably lick 

it like a 

lollipop. 

  

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

2. Go Crazy – Chris 

Brown & Young Thug 

 

- hoes 

- bitch 

- doin' donuts 

on the dick 

- dick you 

down 

  

 

- We can bum-bum 

'til you're tired 

- Not rushin' tie-ties 

 

- Hoes on my 

phone when they 

find out that I'm 

rich. 

 

 

- 

 

 

- 

 

3. For the Night – Pop 

Smoke feat. DaBaby & 

Lil Baby  

 

- thot 

- gimme head 

all night 

- ho 

 

- I'm tryna fuck on a 

thot 

- If I call you bae, 

you bae for the day 

or a bae for the 

night, you not my 

wife. 

 
 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

4. Way 2 Sexy – Drake 

feat. Young Thug & 

Future 

 

- little thotty 

- bitch 

- got bitches 

sexin' on me 

- ho, hoe 
 

 

- You a turnt up 

little thotty, ain't no 

wife about it. 

- I'ma fuck her 

friends and send her 

back to Metro 

housin'. 
 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

5. Thot Shit – Megan 

Thee Stallion 

- thot 

- bitch 

- hoes 

- pussy 

 

 

 

- 

 

- We ain't even 

speakin' if the 

 

 

- 

 

 

- 
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Songs Naming and 

Shaming 

Sexual 

Objectification 

Distrust of 

Women 

Legitimating 

Violence 

Women as 

Prostitutes, 

Men as Pimp 

- These hoes 

all rats, when 

they come 

around me. 
 

nigga ain't 

spendin'. 

 

6. Cry Baby – Megan 

Thee Stallion feat. 

DaBaby 

 

- Pussy 

- Bitch 

- Head so 

good (การใช?

ปากสำเร็จ

ความใครH) 
 

 

 

 

- 
 

 

- Oh, you ain't 

gon' respond to 

my texts?  

Want me keep on 

my diamonds, we 

sex? 

 
 

 

 

- 

 

 

- 

7. Throat Baby (Go 

Baby) – BRS Kash 

 

- lil' bitch 

- lil' ho 

- deep stroke 

your throat 'til 

I make you 

choke  

-throat babies 

- super good 

head 

- pussy 

- When she 

get hungry, 

she eat my 

semen 

Balls and all, 

with her 

mouth. 

- head 

monster 

- got a good 

head on her 

- She gon' 

blow and she 

gon' ride it. 

 
 

 

- Let a young nigga 

come play in your 

throat 

- I'm tryna bust all 

on you 
 

 

- Got a lil' 

hundred, that's if 

you want it. 

Extra lil' forty, 

gotta come right 

now 

 

 

 

- 

 

- Girl, I got plans 

for you, got a 

couple bands 

for you. 
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Songs Naming and 

Shaming 

Sexual 

Objectification 

Distrust of 

Women 

Legitimating 

Violence 

Women as 

Prostitutes, 

Men as Pimp 

 

8. Whole Lotta Money 

(Remix) – BIA feat. 

Nicki Minaj   

 

- ho, hoes 

- bitch 

- I don't hang 

with jealous 

bitches, that's 

a weak 

disease. 

- coochie 

- pussy 

  

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 'Cause if you run 

up I guarantee you 

ain't gon' leave 

looking done up. 

 

 

 

 

- 

 

9. WAP – Cardi B feat. 

Megan Thee Stallion 

 

- whores 

- wet-ass 

pussy 

- freak bitch 
 

 

 

 

 

- 

- Ask for a car 

while you ride 

that dick. 

- He paid my 

tuition just to kiss 

me on this wet-

ass pussy. 

- Now make it rain 

if you wanna see 

some wet-ass 

pussy. 

- He got some 

money, then 

that's where I'm 

headed. 

  

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

10. Ski – Young Thug & 

Gunna 

 

- bad ass 

bitches 

- bitch 

- coochie 
 

 

- I told her stop 

telling everything 

she seen and told 

her, "Meet me at 

the Ritz" 

- I told her she 

gotta run through 

the team before she 

can talk to the lick 

 
 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 
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4.1.1 การต้ังฉายาและการทำใหEอับอาย (Naming and Shaming)  

ตัวอย3างท่ี 1 (จากเพลงของศิลปqนเพศหญิง) 

- “bitch”  

- “If I had a dick, you’d probably lick it like a lollipop.” 

      (Up - Cardi B, 2021) 

 จากการศึกษาเนื้อเพลงบางสDวนขBางตBนของเพลง Up จะเห็นไดBวDามีการใชBคำวDา “bitch” ซ่ึง

เป<นคำหยาบที่มักใชBกันทั่วไปในการดDาทออีกบุคคลหนึ่งที่ผูBพูดรูBสึกไมDชอบหรือเกลียดชัง โดยทั่วไป

แลBวทั้งเพศชายและหญิงใชBคำนี้ในการตDอวDาดDาทอผูBหญิง จากตัวอยDางนี้เป<นการใชBของนักรBองหญิงใน

การดDาทอผูBหญิงอีกคนหนึ่งที่ตนไมDชอบ สDวนประโยค “If I had a dick, you’d probably lick it 

like a lollipop.” ศิลป¬นหญิงเจBาของเพลงประนามผูBหญิงอีกรายหนึ่งวDาคงยอมทำทุกอยDางเพื่อใหB

ผูBชายพึงพอใจ จึงนับวDาประโยคเกลียดชังเพศหญิงดังกลDาวเป<นการดูถูกเหยียดหยามผูBหญิงเพื่อทำใหB

อับอาย 

 

ตัวอย3างท่ี 2 (จากเพลงของศิลปqนเพศชาย) 

- “lil' ho” 

- “When she get hungry, she eat my semen balls and all, with her mouth.” 

      (Throat Baby (Go Baby) – BRS Kash, 2019) 

 จากเนื้อหาบางสDวนของเพลง Throat Baby (Go Baby) ของ BRS Kash มีการใชBคำวDา “lil' 

ho” ซึ่งหมายถึงหญิงขายบริการ ซึ่งเป<นคำที่ใชBดูหมิ่นอาชีพและแสดงการเกลียดชังสตรีเพศ สDวน

ประโยค “When she get hungry, she eat my semen balls and all, with her mouth.” เป<น

การประนามผูBหญิงวDาจะยอมทำทุกอยDางแมBจะเป<นเรื่องที่ไมDสมควร ซึ่งเป<นการลดทอนคDาของผูBหญิงท่ี

ถูกประนาม 

4.1.2 การทำใหEเปoนวัตถุทางเพศ (Sexual Objectification) 

ตัวอย3างท่ี 3 (พบเฉพาะในเพลงจากศิลปqนเพศชาย) 

- “I'ma fuck her friends and send her back to Metro housin'.” 

                 (Way 2 Sexy – Drake feat. Young Thug & Future, 2021) 

 เนื้อเพลงบางสDวนของเพลง Way 2 Sexy ของ Drake ซึ่งเป<นของศิลป¬นเพศชาย พบวDามีการ

ใช Bประโยคเกล ี ยดช ั ง เพศหญ ิ งค ื อ  “I'ma fuck her friends and send her back to Metro 

housin'.” สื่อใหBเห็นถึงมุมมองของเพศชายที่มีตDอเพศหญิงวDามีประโยชน+แคDในทางเพศเทDานั้น เมื่อมี

เพศสัมพันธ+กันแลBวก็ไมDมีพันธะใด ๆ ตDอกันอีกและจะทอดทิ้งเมื่อไหรDก็ไดB รวมไปถึงแสดงใหBเห็นถึง
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คDานิยมที่วDาและการมีเพศสัมพันธ+แบบสลับคูDเป<นเรื่องปกติและยิ่งผูBชายเปลี่ยนคูDนอนไดBมากเทDาไหรD 

ยิ่งเป<นเรื่องที่นDายกยDองเทDานั้น นอกจากนี้ยังพบวDาจากเพลงฮิปฮอปทั้งหมด 10 เพลงจากศิลป¬นท้ัง

สองเพศ มีการใชBประโยคเกลียดชังเพศหญิงแบบทำใหBเป<นวัตถุทางเพศเฉพาะในเพลงที่มาจากศิลป¬น

ชายเทDาน้ัน  

 

 

4.1.3 การแสดงถึงความเช่ือถือไม3ไดEในเพศหญิง (Distrust of Women) 

ตัวอย3างท่ี 4 (จากเพลงของศิลปqนเพศหญิง) 

- “Ask for a car while you ride that dick.” 

                (WAP – Cardi B feat. Megan Thee Stallion, 2020) 

 เนื้อเพลงบางสDวนของเพลง WAP ของ Cardi B พบวDามีการใชBประโยคเกลียดชังเพศหญิงคือ 

“Ask for a car while you ride that dick.” สื่อใหBเห็นวDาเพศหญิงมีการใชBเลDห+เหลี่ยมมารยาและ

เสนDห+ของตนเองโดยเฉพาะการมีเพศสัมพันธ+ ในการยั่วยวนและลDอลวงเพศชายเพื่อใหBไดBมาซึ่งสิ่งท่ี

ตBองการ ซึ่งแสดงความเกลียดชังเพศหญิงดBวยกันเองในลักษณะที่วDาไวBใจไมDไดBและจะนึกถึงประโยค

ของตนเองฝ�ายเดียวเทDาน้ัน 

ตัวอย3างท่ี 5 (จากเพลงของศิลปqนเพศชาย) 

- “Hoes on my phone when they find out that I'm rich.” 

      (Go Crazy – Chris Brown & Young Thug, 2020) 

 จากการศึกษาเนื้อเพลงบางสDวนของเพลง Go Crazy ของ Chris Brown & Young Thug 

พบวDามีการใชBประโยคเกลียดชังเพศหญิงคือ “Hoes on my phone when they find out that 

I'm rich.” จะเห็นไดBวDามีการเกลียดชังเพศหญิงแบบตั้งฉายาและทำใหBอับอายดBวยการเรียกแทนเพศ

หญิงดBวยคำวDา “hoes” แตDความหมายโดยรวมของประโยคสื่อใหBเห็นถึงมุมมองของเพศชายที่มีตDอ

เพศหญิงวDา เพศหญิงมักจะเขBาหาเพศชายและย่ัวยวนเพ่ือผลประโยชน+ทางการเงินเป<นหลัก 

4.1.4 การมองว3าความรุนแรงเปoนเร่ืองถูกตEอง (Legitimating Violence) 

ตัวอย3างท่ี 6 (พบเฉพาะในเพลงจากศิลปqนเพศหญิง) 

- “'Cause if you run up I guarantee you ain't gon' leave looking done up.” 

       (Whole Lotta Money (Remix) – BIA feat. Nicki Minaj, 2021) 

 เพลง Whole Lotta Money (Remix) ของ BIA ซึ ่งเป<นศิลป¬นเพศหญิง พบวDามีการใชB

ประโยคเกลียดชังเพศหญิงคือ “'Cause if you run up I guarantee you ain't gon' leave looking 

done up.” สื่อใหBเห็นไดBวDาการขDมขูDดBวยความรุนแรงหรือการใชBความรุนแรงตDอฝ�ายตรงขBามเมื่อทำใหB

ไมDพอใจ เป<นเรื่องปกติและสมเหตุสมผล โดยจากเพลงฮิปฮอปทั้ง 10 เพลงจากศิลป¬นทั้งสองเพศ มี
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การใชBประโยคเกลียดชังเพศหญิงแบบมองวDาความรุนแรงเป<นเรื่องถูกตBองในเพลงของศิลป¬นหญิง

เทDาน้ัน 

4.2 เปรียบเทียบการใชEคำศัพทYและประโยคท่ีเกลียดชังเพศหญิงระหว3างนักรEองชายและหญิง 

จากการศึกษาพบวDามีการใชBคำศัพท+และประโยคที่เกลียดชังเพศหญิงอยูD 2 ประเภทที่ถูก

นำมาใชBทั ้งในเพลงของศิลป¬นชายและศิลป¬นหญิง ไดBแกD ประเภทการตั้งฉายาและทำใหBอับอาย 

(Naming and Shaming) และการแสดงถึงความเช่ือถือไมDไดBในเพศหญิง (Distrust of Women) 

 

4.2.1 การต้ังฉายาและทำใหEอับอาย (Naming and Shaming) 

ตัวอย3างเน้ือเพลงจากศิลปqนเพศหญิง 

- “bitch”  

- “If I had a dick, you’d probably lick it like a lollipop.” 

      (Up - Cardi B, 2021) 

ตัวอย3างเน้ือเพลงจากศิลปqนเพศชาย 

- “lil' ho” 

- “When she get hungry, she eat my semen balls and all, with her mouth.” 

      (Throat Baby (Go Baby) – BRS Kash, 2019) 

จากการเปรียบเทียบเนื้อเพลงบางสDวนของเพลง Up ซึ่งเป<นเพลงจากศิลป¬นหญิงและเพลง Throat 

Baby (Go Baby) จากศิลป¬นชาย พบวDามีบริบทและจุดประสงค+ในการใชBที ่แตกตDางกัน โดยจาก

ตัวอยDางของเนื้อเพลงขBางตBน ศิลป¬นหญิงใชBการตั้งฉายาและทำใหBอับอายเพื่อเป<นการดDาทอ เหยียด

หยามและแสดงออกถึงความเกลียดชังที่มีตDอเพศหญิงฝ�ายตรงขBามเทDานั้น ในขณะที่ศิลป¬นเพศชายใชB

เนื้อหาที่เป<นการตั้งฉายาและทำใหBอับอายไปในเชิงของการลดทอนและดBอยคุณคDาของเพศหญิงเพียง

เพ่ือความพึงพอใจผDานการต้ังฉายาและการกลDาวถึงทDาทางในการมีเพศสัมพันธ+อันไมDควรนำมาเป¬ดเผย 

เพื่อทำใหBเพศหญิงอับอาย รวมไปถึงแสดงใหBเห็นวDาแนวคิดทางสังคมชายเป<นใหญD (hegemonic 

masculinity) ไมDไดBปรากฏอยูDในเพศชายเทDานั้น ในเพศหญิงเองก็ปรากฏแนวคิดนี้เชDนกัน การต้ัง

ฉายาและทำใหBอับอายเป<นการท่ีเพศหญิงใชBแนวคิดน้ีเพ่ือดBอยคDาหรือกดสถานะของหญิงอีกคนหน่ึงใหB

อยูDต่ำกวDาตนหรือยกใหBตนเองอยูDเหนือกวDา   

4.2.2 การแสดงถึงความเช่ือถือไม3ไดEในเพศหญิง (Distrust of Women) 

ตัวอย3างเน้ือเพลงจากศิลปqนเพศหญิง 

- “Ask for a car while you ride that dick.” 

                 (WAP – Cardi B feat. Megan Thee Stallion, 2020) 
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ตัวอย3างเน้ือเพลงจากศิลปqนเพศชาย 

- “Hoes on my phone when they find out that I'm rich.” 

       (Go Crazy – Chris Brown & Young Thug, 2020) 

 จากการเปรียบเทียบเนื้อเพลงบางสDวนของเพลง WAP ซึ่งเป<นเพลงจากศิลป¬นหญิงและเพลง 

Go Crazy จากศิลป¬นชาย พบวDามีบริบทในการใชBที่คลBายคลึงกันคือ เพื่อสื่อถึงความมีเลDห+เหลี่ยมใน

เพศหญิง โดยจากตัวอยDางของเนื้อเพลงขBางตBนจะเห็นไดBวDาในเพลงของศิลป¬นเพศหญิงเองก็มีเนื้อหาท่ี

เป<นการยอมรับวDาเพศหญิงมักจะใชBเสนDห+ของตนเองในการยั่วยวนและลDอลวงเพศชายเพื่อใหBไดBสิ่งท่ี

ตBองการ ในขณะท่ีเน้ือหาของเพลงจากศิลป¬นเพศชายก็ส่ือถึงลักษณะนิสัยน้ีของเพศหญิงเชDนเดียวกัน 

 

5. สรุปและอภิปรายผล 

 จากการศึกษาและวิเคราะห+ขBอมูลตามวัตถุประสงค+ขBอแรกของงานวิจัยคือจำแนกประเภท

การใชBคำศัพท+และประโยคที่เกลียดชังเพศหญิง พบวDาคำศัพท+และประโยคที่เกลียดชังเพศหญิง

ประเภทตั้งฉายาและทำใหBอับอายถูกนำมาใชBมากที่สุด ประเภททำใหBเป<นวัตถุทางเพศและแบบแสดง

ถึงความเชื่อถือไมDไดBในเพศหญิงมีการใชBมากเป<นอันดับสอง ประเภทการมองวDาความรุนแรงเป<นเรื่อง

ถูกตBองเป<นอันดับถัดมา และการกลDาววDาผูBหญิงเป<นโสเภณีและผูBชายใหBผูBหญิงหาเลี้ยงไมDถูกนำมาใชB

เลย สDวนการเปรียบเทียบการใชBแนวคิดการเกลียดชังเพศหญิงระหวDางนักรBองชายและหญิงมีความ

แตกตDางและคลBายคลึงกันไปในแตDละประเภท โดยศิลป¬นหญิงใชBคำศัพท+และประโยคเกลียดชังเพศ

หญิงประเภทการต้ังฉายาและทำใหBอับอายเพ่ือแสดงออกถึงความเกลียดชังเพศหญิงฝ�ายตรงขBามอยDาง

ชัดเจนผDานการใชBคำหยาบดDาทอ ใชBประโยคที่มีใจความลBอเลียนและเหยียดหยามใหBอับอาย แตDศิลป¬น

ชายใชBคำศัพท+และประโยคเกลียดชังเพศหญิงประเภทนี้เพียงเพื่อเหยียดหยามและสรBางความพึงพอใจ

ใหBแกDตนเองผDานการใชBคำหยาบและดBอยคุณคDาเพศหญิงดBวยการพูดถึงการมีเพศสัมพันธ+ไปในเชิงที่นDา

อับอายแมBจะไมDไดBมีความรูBสึกเกลียดชังสDวนตัว ในขณะที่บริบทการใชBคำศัพท+และประโยคเกลียดชัง

เพศหญิงประเภทการแสดงถึงความเชื่อถือไมDไดBในเพศหญิงของศิลป¬นเพศชายและหญิงกลับมีความ

คลBายคลึงกัน คือแสดงถึงความเจBาเลDห+ การหลอกใชBและนิสัยหลอกลวงของเพศหญิง  

เมื่อนำเนื้อหาของเพลงฮิปฮอปทั้ง 10 เพลงซึ่งเป<นเพลงฮิปฮอประหวDางป] พ.ศ. 2562 ถึง 

2564 มาเปรียบเทียบกับเพลงแรปในระหวDางป] พ.ศ. 2535 ถึง 2543 จากแนวคิดของไวต+เซอร+และ

คูบริน (Weitzer & Kubrin, 2009) ทำใหBพบวDาแนวทางของการใชBคำศัพท+และประโยคเกลียดชังเพศ

หญิงในเนื้อหาเพลงฮิปฮอปไดBมีการเปลี่ยนแปลงไปภายในชDวงเวลาประมาณ 30 ป] เพราะพบวDา

คำศัพท+และประโยคเกลียดชังเพศหญิงประเภทการมองวDาความรุนแรงเป<นเรื่องถูกตBองในเนื้อหาของ

เพลงฮิปฮอปชDวงป] พ.ศ. 2562 ถึง พ.ศ. 2564 ถูกนำมาใชBโดยศิลป¬นเพศหญิงเทDานั้น แสดงใหBเห็นวDา

การใชBความรุนแรงกับเพศหญิงดBวยกันเองยังคงเป<นที่ยอมรับไดBในหมูDเพศหญิง แตDไมDพบวDามีการใชB
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คำศัพท+และประโยคเกลียดชังเพศหญิงประเภทนี้ในเพลงของศิลป¬นเพศชาย ซึ่งอาจเป<นผลเกี่ยว

เนื่องมาจากแนวคิดสตรีนิยม (Feminism) ที่ไดBรับการเรียกรBองมากขึ้นในปOจจุบัน จึงทำใหBการใชB

ความรุนแรงของเพศชายตDอเพศหญิงเป<นเรื่องที่ยอมรับไมDไดBอยDางเด็ดขาดในสังคม รวมไปถึงไมDพบ

การใชBคำศัพท+และประโยคเกลียดชังเพศหญิงประเภทการกลDาววDาผูBหญิงเป<นโสเภณีและผูBชายใหB

ผูBหญิงหาเลี้ยงในตัวอยDางเพลงฮิปฮอปทั้ง 10 เพลงเลยซึ่งอาจเป<นผลตDอเนื่องมาจากการเรียกรBอง

ความเทDาเทียมของเพศหญิงและเพศชายในปOจจุบันเชDนกัน อยDางไรก็ตาม ถึงแมBจะพบการ

เปล่ียนแปลงของเน้ือหาในเพลงฮิปฮอปชDวงป] พ.ศ. 2562 ถึง พ.ศ. 2564 ซ่ึงอาจจะมีปOจจัยมาจากการ

เปลี่ยนแปลงของเงื่อนไขทางสังคม แตDก็ยังพบการใชBคำศัพท+และประโยคเกลียดชังเพศหญิงอันเป<น

คุณลักษณะและคDานิยมดั้งเดิมของเพลงฮิปฮอปแบบเกDาอยูD เห็นไดBจากการท่ีคำศัพท+และประโยคท่ี

เกลียดชังเพศหญิงประเภทต้ังฉายาและทำใหBอับอายถูกพบวDานำมาใชBมากท่ีสุด โดยพบในท้ัง 10 เพลง 

ซึ่งอาจสืบเนื่องมาจากคDานิยมของยุคสมัย ที่ทั้งเพศหญิงและเพศชายตDางใชBคำหยาบในการสื่อสารกับ

คนสนิทหรือคนใกลBตัวเป<นเร่ืองปกติ ทำใหBสังคมปOจจุบัน มองวDาการใชBคำหยาบหรือวลีท่ีเป<นการแสดง

ถึงความเกลียดชังเพศหญิงประเภทตั้งฉายาและทำใหBอับอายเป<นเรื่องที่ยอมรับไดB สDวนประเภททำใหB

เป<นวัตถุทางเพศและแบบแสดงถึงความเชื่อถือไมDไดBในเพศหญิง ที่มีการใชBมากเป<นอันดับสอง โดย

ประเภททำใหBเป<นวัตถุทางเพศพบเฉพาะใน 5 เพลงที่มาจากศิลป¬นเพศชายเทDานั้น อาจเกี่ยวขBองและ

ขับเคลื่อนมาจากสัญชาตญาณทางเพศโดยตรง เนื่องจากทั้งเพศชายและเพศหญิงสDวนใหญDมักจะถูก

ดึงดูดโดยเพศตรงขBาม แตDจากงานวิจัยของไซแมนส+กี มอฟฟ¬ตต+และคาร+พบวDา กรอบสังคมและสื่อตDาง 

ๆ ปลูกฝOงกันมาเป<นเวลานานวDา รูปรDางและอวัยวะบางสDวนของเพศหญิงไมDสมควรเป¬ดเผยและอวัยวะ

เหลDานั ้นมีไวBเพื ่อสนองความพอใจทางเพศของเพศชายทั ้งในเวลาปกติและเวลามีเพศสัมพันธ+ 

(Szymanski, Moffitt & Carr, 2010) ดังนั้นเมื่อเพศหญิงเป¬ดเผยเรือนรDาง จึงถูกมองวDาไมDเหมาะสม

และทำใหBตกเป<นเหยื่อของการทำใหBเป<นวัตถุทางเพศไดBมากกวDาเพศชาย สDวนสาเหตุที่ไมDพบคำศัพท+

และประโยคเกลียดชังเพศหญิงประเภทนี้ในเนื ้อหาของเพลงจากศิลป¬นหญิงที ่นำมาศึกษา อาจ

เนื่องมาจากเพศหญิงมีความคุBนชินในเรือนรDางของเพศตนเอง จึงทำใหBไมDรูBสึกวDารูปรDางของเพศหญิง

ดBวยกันกDอใหBเกิดแรงกระตุBนทางเพศหรือดึงดูดเทDาไหรDนัก ในขณะเดียวกัน คำศัพท+และประโยค

เกลียดชังเพศหญิงประเภทแสดงถึงความเชื่อถือไมDไดBในเพศหญิงที่พบวDามีการใชBเป<นจำนวน 5 เพลง

เทDากัน แตDพบในเพลงจากศิลป¬นเพศชาย 3 เพลง ในเพลงของศิลป¬นเพศหญิง แตDเป<นทDอนของศิลป¬น

เพศชายที่รBองรDวมกัน 1 เพลงและพบในเพลงของศิลป¬นเพศหญิง 1 เพลง หากอBางอิงจากงานวิจัย

ของสปร็อค การพบเน้ือหาของการเกลียดชังเพศหญิงประเภทแสดงถึงความเช่ือถือไมDไดBในเพศหญิงใน

เพลงของศิลป¬นเพศชาย อาจจะมาจากแนวคิดและคDานิยมที่ตีตราเพศหญิงวDาเป<นเพศที่มีมารยาและ

เลDห+เหลี่ยม เชื่อถือไมDไดBและไมDนDาไวBใจมากกวDาเพศชาย (Sprock, 2000)  อีกทั้งการพบเนื้อหาของ

การเกลียดชังเพศหญิงประเภทดังกลDาวในเพลงของศิลป¬นเพศหญิงเชDนนี้ ยิ่งเป<นการตอกย้ำวDาการตี
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ตราเพศหญิงเป<นเพศที่ใชBมารยาและเลDห+เหลี่ยมยังคงมีอยูDมากและยังเป<นที่ยอมรับไดBในสังคมที่อBางวDา

กำลังเรียกรBองความเทDาเทียมใหBกับเพศหญิง แตDไมDวDาอยDางไรก็ตาม เพลงฮิปฮอปทั้ง 10 เพลงเป<น

เพียงตัวอยDางสDวนนBอยของเพลงฮิปฮอปทั้งหมดเทDานั้น อาจมีเพลงฮิปฮอปที่มีเนื้อหาตDางออกไปท่ี

ครอบคลุมการใชBคำศัพท+และประโยคเกลียดชังเพศหญิงประเภทดังกลDาวและประเภทอ่ืน ๆ อีก 
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Abstract 

 This research paper focused on analyzing the relationship between linguistic 
strategies and the representation of English language teachers, using conceptual 
framework of Critical Discourse Analysis or CDA, linguistic strategies, representation 
and a literature review related to teachers and language teachers.  A sample of 148 open-
ended questionnaire responses was collected from 81 informants who were English 
major undergraduate students from Faculty of Education, Uttaradit Rajabhat University 
through a random sampling technique. The results indicated that the students employed 
seven linguistic strategies to reflect their own perspectives regarding representation of 
English language teachers, namely using lexical selection, modality, presupposition, 
intertextuality, metaphorical meaning, rhetorical question, and reasoning sentence. 
Through these linguistic strategies, both negative and positive representations of 
English language teachers were attained. The positive representations of English 
language teachers were language teachers’ good attributes, including creating fun and 
relaxing learning environment, using appropriate communicative English, being 
empathy and listening to the students’ concerns, and being fair.  On the other hand, the 
negative representations were teachers’ bad attributes, including looking down on 
students, having prejudice towards students, being irresponsible, and employing 
teacher-centered methods.       
  
Keywords: Critical Discourse Analysis, Representation, Linguistic strategies, English 
language teachers 
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ความสัมพันธIระหว*างกลวิธีทางภาษาและภาพตัวแทนผู<สอนภาษาอังกฤษ 
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บทคัดย3อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค+เพื่อวิเคราะห+ความสัมพันธ+ระหวDางกลวิธีทางภาษาและภาพตัวแทน

ของผูBสอนภาษาอังกฤษ  โดยใชBกรอบแนวคิดเรื่องวาทกรรมวิเคราะห+เชิงวิพากษ+ แนวคิดกลวิธีทาง

ภาษา แนวคิดภาพแทน เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับคุณลักษณะของครู หรือครูผูBสอนภาษา  ขBอมูล

ที่ใชBในงานวิจัยนี้คือ ขBอความแสดงความคิดเห็น จำนวน 148 ขBอความจากการตอบแบบสอบถาม

แบบปลายเป¬ดของกลุDมตัวอยDางที่เป<นนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร+ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ+ จำนวน 81 คน โดยวิธีการสุDมแบบงDาย ผลการวิเคราะห+พบวDา นักศึกษา

ไดBถDายทอดมุมมองที่ตนเองประสบมาเกี่ยวกับผูBสอนภาษาอังกฤษ โดยใชBกลวิธีทางภาษาที่ประกอบ

สรBางภาพตัวแทนผูBสอนภาษาอังกฤษ 7 กลวิธี คือ การเลือกใชBคำศัพท+เพื่อสื่อความ การใชB   ทัศนภา

วะ การใชBมูลบท การใชBสหบท การใชBวาทศิลป� การใชBคำเปรียบ และการใชBประโยคแสดงเหตุผล ซ่ึง

กลวิธีทางภาษาดังกลDาวประกอบสรBางภาพตัวแทนผูBสอนภาษาอังกฤษทั้งดBานบวกและดBานลบ โดย

การนำเสนอภาพตัวแทนผูBสอนภาษาอังกฤษดBานบวก คือ คุณลักษณะที่ดีของครูสอนภาษา เชDน  

ผูBสอนที่สอนสนุก ไมDเครียด ผูBสอนที่ใชBภาษาอังกฤษสื่อสารไดBเหมาะสมกับผูBเรียน  ผูBสอนที่เขBาใจ รับ

ฟOงความคิดเห็นของผู Bเรียน  และผู Bสอนที ่มีความยุติธรรม  ในทางกลับกันภาพตัวแทนผู Bสอน

ภาษาอังกฤษดBานลบ คือ คุณลักษณะที่ไมDดีของครูสอนภาษา เชDน ผูBสอนที่ดูถูกผูBเรียน ผูBสอนที่มีอคติ

ตDอผูBเรียน ผูBสอนที่ขาดความรับผิดชอบตDอหนBาท่ี และผูBสอนที่ใชBตนเองเป<นศูนย+กลางในกระบวนการ

สอน  

 

คำสำคัญ: วาทกรรมวิเคราะห+เชิงวิพากษ+, ภาพตัวแทน, กลวิธีทางภาษา, ผูBสอนภาษาอังกฤษ 
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บทนำ (Introduction)  

ครูถือเป<นอาชีพที่มีบทบาทสำคัญทางสังคมเป<นอยDางมาก คนในสังคมสDวนใหญDยDอมชื่นชม 

ศรัทธาในอาชีพครูและตัวครูเป<นอยDางมาก ครูในทุกศาสตร+วิชาจึงมีความสำคัญตDอการถDายทอด

ความรูBทางวิชาการและทักษะการใชBชีวิตใหBแกDผูBเรียน ผูBเป<นครูจึงถูกคาดหวังจากสังคมไทยเสมอมา 

ดั่งเชDนในงานวิจัยที่ผDานมาของสุธิดา เลขะวัฒนะ (2564) ที่ไดBศึกษาความคิดเห็นของคนท่ีประสบ

ความสำเร็จในชีวิตที่มีตDอคุณลักษณะที่เป<นจริงและความคาดหวังของครูที่ดี ซึ่งการจัดการเรียนการ

สอนในศตวรรษที่ 21 ธันยพร พรมการ (2560) ไดBกลDาวถึงครูผูBสอนไดBถูกคาดหวังจากสังคมเป<นอยDาง

มากถึงการมีสDวนในการผลักดันใหBผูBเรียนทุกระดับการศึกษาของไทยสามารถใชBทักษะในศตวรรษท่ี 21 

ทั้งระดับประเทศและเพื่อทัดเทียมกับพลเมืองโลกไดB โดยภาวรรณ ธนาเลิศสมบูรณ+ (2563) นักอDาน

และนักเขียนในเว็บไซต+ www.the101.world ภายใตBหัวขBอทางสังคมการศึกษาวDา ครุศาสตร+ ตBอง

รอด!: “จะเป<นครู ตBองไมDหยุดเรียนรูB” ไดBเขียนถึงประเด็นที่สัมภาษณ+อาจารย+ ดร. ภาวิณี โสธา

ยะเพ็ชร จากคณะครุศาสตร+ จุฬาลงกรณ+มหาวิทยาลัย ที่ทDานอาจารย+ไดBกลDาวถึงบทบาทและการตBอง

ปรับตัวของครูทุกศาสตร+วDา “เมื่อสังคมเปลี่ยน การเรียนการสอนตBองเปลี่ยน ครูตBองพัฒนาหาความรูB

ใหมD ๆ อยูDเสมอ ไมDหยุดเรียนรูB ตBองกBาวไปกับความเปลี่ยนแปลง” ซึ่งเป<นการใชBภาษาที่บDงบอกวDา ครู

ในยุคนี้ตBองเป<นครูที่รูBเทDาทันเหตุการณ+การเปลี่ยนแปลงในแวดวงการศึกษา ซึ่งจะยังประโยชน+ตDอ

ผูBเรียนเป<นอยDางมาก ซ่ึงสอดคลBองกับงานวิจัยของอังควิภา เอ่ียมสะอาด  อBอมธจิต แป�นศรี และเทียม

จันทร+ พานิชย+ผลินไชย (2559) ไดBกลDาวถึงความคาดหวังของสังคมที่มีตDอครูภาษาอังกฤษ ซึ่งสDงผลตDอ

คุณลักษณะของครูภาษาอังกฤษที่ควรมีวDา ครูภาษาอังกฤษจะตBองเป<นผูBที่มีบุคลิกภาพท่ีดี มีความ

มั่นใจและเป<นคนมีเหตุผล ตBองหมั่นลับสมองหรือหาความรูBใหมD ๆ อยูDเสมอ ตBองรอบรูBและรูBเทDาทันตDอ

การเปลี่ยนแปลงตDาง ๆ  สามารถประยุกต+วิชาที่สอนใหBสัมพันธ+กับวิชาอื่น  มีเทคนิคใหมD ๆ ในการ

จัดการสอน รวมถึงครูตBองมีความคิดริเร่ิมสรBางสรรค+และมีความเป<นประชาธิปไตย  

ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ครูผูBสอนภาษาอังกฤษมีบทบาทสำคัญที่จะ

ทำใหBผูBเรียนไดBรับการพัฒนาทักษะการใชBภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับพลเมืองโลกไดB  ผูBวิจัยมี

ความสนใจวDาแลBวภาพตัวแทนของครูผูBสอนภาษาอังกฤษจะเป<นอยDางไร จึงศึกษาคBนควBางานวิจัยท่ี

ผDานมาพบวDา งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับภาพตัวแทนครูในงานวิจัยของ พิชญาวี ทองกลาง และทินวัฒน+ 

สรBอยกุดเรือ (2563) ไดBศึกษากลวิธีการใชBคำกริยากับการประกอบสรBางภาพแทนครูในเพลงท่ีมีเน้ือหา

เกี่ยวกับครู การวิเคราะห+การใชBคำกริยาที่ปรากฎอยูDในเพลงที่ส่ือความหมายเกี่ยวกับบทบาทของ

ความเป<นครู ซ่ึงแบDงลักษณะครูจากการใชBคำกริยาออกเป<น 2 ประเภท คือ ครูท่ีแสดงใหBเห็นภาพแทน

ครูที่เป<นผูBกระทำกริยานั้น ๆ ในเพลงจะสื่อใหBเห็นถึงภาพแทนครูในความคิดเชิงบวก เชDน เสียสละ 

ร#วมใจ ใจดี อดทน เปqนตeน และความคิดเชิงลบ เชDน เหนื่อยยาก คร่ำครวญ เป<นตBน และการใชB

คำกริยาโดยบุคคลอ่ืน (นักเรียนและประชาชน) เป<นผูBประกอบสรBางภาพแทนครูในเพลง ท่ีส่ือความคิด
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ออกมาเป<นภาษาถึงครูทั้งในแงDบวก เชDน เชิดชู บูชา รวมความรัก รักขาดใจ เป<นตBน และแงDลบ เชDน 

ด#าครู เหยียดหยาม ลบหลู# เป<นตBน ซึ่งทำใหBเห็นภาพแทนครูจากบทเพลงที่นำมาวิเคราะห+เกี่ยวกับครู 

จากงานวิจัยดังกลDาวไดBสื่อถึงครูในเพลงที่ศึกษาซึ่งจะเห็นถึงคุณลักษณะและการปฏิบัติหนBาที่ของครู 

เชDนเดียวกันกับภาษาในตัวบทของวาทกรรมสื่อสาธารณะในสังคมออนไลน+ที่เกี่ยวกับครูผูBสอน จะมี

การใชBภาษาท่ีส่ือใหBเห็นภาพของครูผูBสอนท้ังแงDบวกและแงDลบ โดยใชBคำหรือกลุDมคำในกลวิธีทางภาษา

ที่แตกตDางกันไป เพื่อสื่อความถึงภาพตัวแทนครูผูBสอนและสื่อความหมายใหBเห็นวDาผูBเรียนมีความ

คิดเห็นอยDางไรตDอครูผูBสอน ในกรณีน้ีขอยกตัวอยDางของสรวงมณฑ+ สิทธิสมาน (2559) ไดBเขียนคอลัมน+

พDอแมDลูกปลูกรัก เรื่อง “ครูแบบไหนที่ลูกศิษยAอยากไดe” ในผูBจัดการออนไลน+เมื่อวันที่ 13 มกราคม 

2559 กลDาวถึงคุณลักษณะของครูในแงDบวก ดังตัวอยDางท่ีนำเสนอ 

(ตัวอยDางที่ 1) “ครูที่ใหBความเป<นเพื่อน คือพรBอมจะรับฟ[งและเขEาใจ เวลามีปOญหาใด ๆ ก็

กลBาที่จะเขBาไปปรึกษา ไปเลDาใหBฟOง เรียกวDามีความเปoนกันเอง ก็จะทำใหBนักเรียนกลBาซักถามเมื่อมี

ปOญหา ไมDวDาจะเป<นปOญหาการเรียนหรือปOญหาสDวนตัว ซ่ึงจะทำใหBครูมีสDวนชDวยเหลือนักเรียนไดBมาก” 

(ตัวอยDางที่ 2) “มีครูจำนวนไมDนBอยที่ชื่นชอบเด็กที่ตั้งใจเรียน เด็กที่เรียนเกDง และแสดงออก

ชัดเจนวDาใสDใจเด็กที่เขBาหาเทDานั้น ซึ่งจริงๆ เด็กทุกคนตBองการใหBคุณครูรัก และก็ตBองมีความยุติธรรม

ดBวย...” 

(ตัวอยDางท่ี 3) “ครูควรมีวิธีการสอนท่ีดี เขEาใจง3าย และคำนึงถึงความแตกตDางระหวDางบุคคล 

มีความเขBาใจจิตวิทยาเด็กเป<นอยDางดี...” 

(สรวงมณฑ+ สิทธิสมาน, ผูBจัดการออนไลน+ 13 มกราคม 2559) 

จาก 3 ตัวอยDางนี้จะทำใหBเห็นวDา มีการใชBคำศัพท+ เชDน การใชBคำกริยาเพื่อแสดงการกระทำ

ของครู เชDน   รับฟ�ง  เขeาใจ  มีความเปqนกันเอง  มีความยุติธรรม  มีวิธีการสอนที่ดี  “เขeาใจง#าย” ใน

บริบทนี้หมายถึง สอนใหBผู BเรียนเขBาใจงDาย ซ่ึงคำศัพท+เหลDานี้สามารถนำมาประกอบสรBางเป<นชุด

ความคิดที่แสดงถึงคุณลักษณะของครูที่ดี คือ ครูที่มีความเป<นกันเอง  ครูที่ไมDลำเอียง และครูที่สอน

เขBาใจ น่ันเอง 

สDวนพี่เมษ+ (2559) ไดBเขียนคอลัมน+การศึกษาเพื่อเป<นเสียงสะทBอนของนักเรียนในประเด็น 

“10 เรื่องที่อยากบอกครูว#า "หนูไม#โอเค" !!!.” ในเว็บไซต+ www.Dek-D.com เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ+ 

2558 น้ันไดBกลDาวถึงคุณลักษณะของครูในแงDลบ ดังตัวอยDางท่ียกมานำเสนอ 

(ตัวอยDางที่ 1) “ครูท่ีว3ากล3าวดEวยถEอยคำรุนแรงต3อหนEาเพื่อน เป<นเด็กก็เขBาใจวDาผูBใหญDดุ

เพราะหวังดีตDอเรา แตDขอรBองไดBมั้ยอยDาใชBคำรุนแรง อยDาดุดDาวDากลDาวแรงๆ หรือพูดจาเสียดสี จนจม

ดินตDอหนBาเพื่อนๆ นักเรียนไมDไดBรูBสึกดีกับการกระทำนั้น แถมยังทำใหBอยากตีตัวออกหDางจากคุณครู

ดBวย...” 
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(ตัวอยDางที่ 2) “หัวใจนักเรียนอาจจะบอบบางกวDาที่คุณครูคิดก็ไดBนะคะ พวกหนูเองก็มี

บาดแผลมา อยDาทำรBายหนูดBวยคำพูดดูถูกดูแคลนเลย อยDาบอกวDาเราโง3เกินกวDาจะเรียนไดB...” 

(พ่ีเมษ+, Dek-D.com 19 กุมภาพันธ+ 2558) 

จาก 2 ตัวอยDางนี้จะทำใหBเห็นวDา มีการใชBคำกริยา เชDน “วDากลDาวดBวยถBอยคำรุนแรงตDอหนBา

เพื่อน” “พูดจาเสียดสี” “ดูถูกดูแคลน” และการใชBคำเพื่อขยายความ เชDน “โงD” เป<นตBน การกลDาว

เกินจริง เชDน “จนจมดิน” คือถูกครูวDากลDาวจนไมDสามารถจะพบปะหรือเผชิญหนBากับเพื่อน ๆ ไดB ซ่ึง

ถือเป<นคำที่ทำใหBเห็นภาพที่ผูBเรียนรับรูBถึงความนDาอับอายที่ถูกวDากลDาว อยDางไรก็ตาม คำหรือกลุDมคำ

เหลDานี้เมื่อนำมาประกอบสรBางเป<นชุดความคิดที่แสดงถึงคุณลักษณะของครูที่ไมDดี ที่นักเรียนไมDชอบ

พฤติกรรมของครู คือ ครูท่ีชอบวDากลDาวนักเรียนตDอหนBาเพ่ือน และครูท่ีพูดจาดูถูกทำรBายจิตใจนักเรียน 

จากการวิเคราะห+ตัวอยDางขBางตBน ทำใหBเห็นมุมมอง แงDคิดของนักเรียนหรือบุคคลอื่นที่แสดง

ความคิดเห็นตDอครู ทำใหBผูBวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษากลวิธีทางภาษาและการสรBางภาพตัวแทนของ

ครูซึ่งเจาะจงเป<นผูBสอนภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษาวDามีคุณลักษณะเป<นอยDางไร ทั้งนี้ในงานวิจัย

ของยุพกา ฟูกุชิมDา และริกะ อินะงะขิ (2562) เป<นงานวิจัยที่ศึกษาในเรื่องคุณสมบัติของครูสอน

ภาษาญี่ปุ�นที่ดีจากการคาดหวังและความเชื่อของนักศึกษาวิชาเอกภาษาญี่ปุ�น ซึ่งเป<นการใชBกลุDม

ตัวอยDางเป<นนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาเชDนกัน ซึ่งไดBใชBแบบสอบถามทั้งปลายป¬ดและปลายเป¬ดใน

ถามความคิดเห็นของนักศึกษาวิชาเอกภาษาญี่ปุ �น ทำใหBเห็นมุมมองของนักศึกษาในการตอบ

แบบสอบถามแบบปลายเป¬ด ผูBวิจัยจึงมองวDาภาพตัวแทนครูสามารถวิเคราะห+ไดBจากสิ่งที่นักศึกษา

เขียนตอบมา เมื่อวิเคราะห+ภาษาผDานมุมมองของนักศึกษาจากการตอบแบบสอบถาม และนำกลวิธี

ทางภาษามาใชBเป<นกรอบการวิเคราะห+ตามแนวคิดวาทกรรมวิเคราะห+เชิงวิพากษ+ ของ Fairclough 

(Fairclough, 1995) ที ่นำวิธีการทางภาษาศาสตร+มาใชB คือ การศึกษากลวิธีการใชBภาษามาใชB

วิเคราะห+ความคิด ความเชื่อ และทัศนคติที่แฝงอยูDในตัวบทที่เป<นสDวนสำคัญของวาทกรรม นำมา

ประกอบสรBางและนำเสนอเป<นภาพตัวแทนผูBสอนภาษาอังกฤษไดB เพื่อสะทBอนความคิดที่เป<นมุมมอง

ของผูBเรียนที่มีตDอครูหรืออาจารย+ผู Bสอนภาษาอังกฤษ และนำมาตีความภาพสะทBอนทางสังคมใน

มุมมองของผูBเรียนท่ีมีตDอผูBสอนภาษาอังกฤษ  

ทั้งนี้ ในการวิเคราะห+กลวิธีทางภาษาที่พบในงานวิจัยที่ผDานมาไดBศึกษาในเรื่องของภาพตัว

แทนที่แตกตDางมุมมองกันออกไป แตDจะใชBกรอบการวิเคราะห+ภาษาตามแนวคิดวาทกรรมวิเคราะห+เชิง

วิพากษ+ (Critical Discourse Analysis) ในแนวเดียวกัน ยกตัวอยDาง งานวิจัยภาพตัวแทนของทัวรY

จีนของศิระวัสฐ+ กาวิละนันท+ (2562) ที่แสดงถึงความสัมพันธ+ระหวDางกลวิธีทางภาษากับภาพตัวแทน

ของทัวร+จีนในเว็บไซต+พันทิป ภาพตัวแทนบุคคลพEนโทษของนครินทร+ สำเภาพล และศิริพร ภักดี

ผาสุข (2563) ที่วิเคราะห+ถึงความสัมพันธ+ของกลวิธีทางภาษาที่พบกับภาพตัวแทนบุคคลพBนโทษใน

วาทกรรมสนับสนุนบุคคลพBนโทษจากหนังสือพิมพ+รายวัน ภาพตัวแทนของผูEเรียนอาชีวศึกษาของสิริ
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ภัทร เชื้อกุล และศิริพร ภักดีผาสุข (2563) ที่ศึกษาภาพตัวแทนของผูBเรียนอาชีวศึกษาทั้งในแงDบวก

และแงDลบ ประกอบสรBางผDานกลวิธีทางภาษาในหนังสือพิมพ+รายวันภาษาไทย นอกจากภาพตัวแทนท่ี

วิเคราะห+ผDานกลวิธีทางภาษา ยังมีงานวิจัยดBานวาทกรรม/อุดมการณ+ซึ่งใชBกลวิธีทางภาษามาวิเคราะห+

วาทกรรมดBวยเชDนกัน ไดBแกD วาทกรรมและอุดมการณYเกี่ยวกับป�าในสังคมไทยของกมลรัตน+ เพ็ชร

ขาวเขียว และจันทิมา อังคพณิชกิจ (2563) ที่ศึกษากลวิธีทางภาษาที่ปรากฎจากวาทกรรมในพื้นท่ี

แลBวนำมาแสดงใหBเห็นภาพสะทBอนทางอุดมการณ+เกี่ยวกับป�าในสังคมไทย วาทกรรมนมแม3ของเพ็ญ

นภา คลBายสิงโต (2559) ไดBศึกษาวาทกรรมนมแมDในสังคมออนไลน+ ภายใตBกรอบภาษากับอุดมการณ+ 

อุดมการณYทางเพศจากหนังสือพจนานุกรมคำใหม3 เล3ม 1-2 ของขจิตา ศรีพุDม (2562) ไดBศึกษา

อุดมการณ+ทางเพศที่สื่อผDานกลวิธีทางภาษาในขBอความประโยคตัวอยDางจากหนังสือพจนานุกรมคำ

ใหมD เลDม 1-2 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน จะเห็นวDางานวิจัยดังกลDาวขBางตBนจะมีการวิเคราะห+กลวิธีทาง

ภาษาที่พบตามการใชBภาษาในตัวบทที่ตDางกันออกไป ผูBวิจัยไดBศึกษาเพื่อนำมาเป<นแนวทางในการ

วิเคราะห+กลวิธีทางภาษาที่นำมาประกอบสรBางภาพตัวแทนผูBสอนภาษาอังกฤษในขั้นวิเคราะห+ขBอมูล 

นำเสนอผลการวิจัยและสรุปผล   

ในการศึกษาภาพตัวแทนผูBสอนภาษาอังกฤษ ซี่งเป<นวาทกรรมที่สื่อคุณลักษณะของผูBสอน

ภาษาอังกฤษมาจากถBอยคำที่ปรากฎในตัวบทของการตอบแบบสอบถามที่มีชุดความคิดหรือมุมมอง

บางประการแฝงอยูDภายใตBเบื้องหลังของการใชBภาษา และถูกนำเสนอออกมาดBวยกลวิธีทางภาษา

ใดบBางและความสัมพันธ+กับถBอยคำที่ปรากฎในตัวบทที่สื ่อถึงความคิดหรือมุมมองที่ทำใหBเห็นถึง

คุณลักษณะของครูในดBานใดบBาง สะทBอนบทบาทและความสำคัญของครูผูBสอนภาษาอังกฤษในแวดวง

การศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยเป<นอยDางไร 

 

วัตถุประสงคYของการวิจัย  

เพื่อวิเคราะห+ความสัมพันธ+ระหวDางกลวิธีทางภาษาและภาพตัวแทนของผูBสอนภาษาอังกฤษ  

โดยใชBกรอบแนวคิดเร่ืองวาทกรรมวิเคราะห+เชิงวิพากษ+ (Critical Discourse Analysis)  

นิยามศัพท+เฉพาะ 

กลวิธีทางภาษา หมายถึง วิธีการเลือกใชBถBอยคำที่ปรากฎในตัวบทจากวาทกรรมการเขียน

แสดงความคิดเห็นของนักศึกษาในแบบสอบถามเก่ียวกับครูผูBสอนภาษาอังกฤษ 

ภาพตัวแทนผูBสอนภาษาอังกฤษ หมายถึง การใชBภาษาที่เชื่อมโยงมุมมองของนักศึกษาโดย

วิเคราะห+วาทกรรมผDานกลวิธีทางภาษาเพื่อมาประกอบสรBางและนำเสนอเป<นภาพตัวแทนผูBสอน

ภาษาอังกฤษ 
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วิธีดำเนินการวิจัย (Materials and Methods)  

กลุDมตัวอยDาง  

นักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ชั้นป]ที่ 1 - 5 ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร+ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุตรดิตถ+ จำนวน 81 คน จากกลุDมประชากรทั้งหมด 329  คน โดยใชBการเลือกกลุDมตัวอยDาง

ดBวยวิธีการสุDมแบบงDาย (Simple Random Sampling) ซึ่งเป<นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยูDในภาคเรียน

ที่ 2 ป]การศึกษา 2564 โดยกDอนที่นักศึกษากลุDมตัวอยDางจะเขBารDวมใหBขBอมูลในการตอบแบบสอบถาม

นั้น ผูBวิจัยไดBทำความตกลงเบื้องตBนกับกลุDมตัวอยDางถึงการตอบแบบสอบถามแบบปลายเป¬ดวDา การ

ตอบแบบสอบถามของนักศึกษาในครั้งนี้ไมDมีผลกระทบใดๆ กับผลการเรียนในรายวิชาตDางๆ ที่ไดB

ลงทะเบียนเรียนไวB ซ่ึงขBอมูลทั้งหมดที่นักศึกษาไดBกรอกเขBามาจะถูกเก็บเป<นความลับ ไมDถูกเป¬ดเผย

ตัวตนแตDอยDางใด และเป<นการตอบแบบสอบถามใน Google Form ที่สDงผDานลิงก+ไปในไลน+กลุDมของ

นักศึกษาแตDละช้ันป]   

เคร่ืองมือท่ีใชBในงานวิจัย 

เครื่องมือที่ใชBในการวิจัย คือ แบบสอบถามแบบปลายเป¬ด กำหนดใหBกลุDมตัวอยDางเขียนแสดง

ความคิดเห็นของตนเองที่มีตDอครูผูBสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งแบบสอบถามในงานวิจัยนี้จะนำมาวิเคราะห+

เฉพาะตัวบทที่ปรากฎเป<นถBอยคำที่กลุ DมตัวอยDางไดBเขียนแสดงความคิดเห็นไวB ซึ ่งเครื ่องมือนี้ใชB

แนวทางเดียวกันกับงานวิจัยที่ผDานมาของยุพกา ฟูกุชิมDา และริกะ อินะงะขิ (2562) ที่ใชBแบบสอบถาม

ทั้งปลายเป¬ดและปลายป¬ด ในการสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาวิชาเอกภาษาญี่ปุ�น เพื่อศึกษา

และวิเคราะห+ความเชื่อและความคาดหวังที่มีตDอคุณสมบัติของครูสอนภาษาญี่ปุ�น รวมถึงการจัดการ

เรียนการสอนภาษาญี่ปุ�นในระดับอุดมศึกษา แตDเนื่องจากวัตถุประสงค+ของงานวิจัยครั้งนี้ตBองการ

วิเคราะห+ถBอยคำที่ปรากฏในตัวบทจากการตอบแบบสอบถาม จึงใชBประเด็นคำถามเป<นแบบปลายเป¬ด

เทDาน้ัน  

ดังน้ัน ผูBวิจัยจึงไดBออกแบบและสรBางแบบสอบถามเป<นแบบปลายเป¬ดใน Google Form แลBว

สDงลิงก+ผDานไลน+กลุDมของนักศึกษาทั้ง 5 ชั้นป] เพื่อใหBนักศึกษาไดBแสดงความคิดเห็นที่มีตDอผูBสอน

ภาษาอังกฤษไดBอยDางอิสระ โดยนักศึกษาที่เป<นกลุDมตัวอยDางในแตDละชั้นป]จะเขียนตอบและคลิกสDง

ขBอมูลกลับมา เพื่อใหBผูBวิจัยไดBเก็บรวบรวมขBอมูลลงใน Google spreadsheet แสดงผลเป<นตารางใน 

Excel และนำมาวิเคราะห+ถBอยคำที่ปรากฎ เนื่องจากตBองวิเคราะห+เฉพาะตัวบทที่ปรากฎในการแสดง

ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตDออาจารย+ผูBสอนภาษาอังกฤษผDานการใชBภาษาอยDางอิสระ และนำมา

วิเคราะห+กลวิธีทางภาษาที่ปรากฎเพื่อสื่อความหมายถึงของผูBสอนภาษาอังกฤษวDาควรมีคุณลักษณะ

อยDางไร ผDานแนวคิดทฤษฎีทางภาษาศาสตร+ตDอไป  

วิธีวิจัย และการวางแผนการทดลองทางสถิติ  

ในการดำเนินงานวิจัยในคร้ังน้ี ผูBวิจัยไดBดำเนินการตามกระบวนการตามระเบียบวิธีวิจัย ดังน้ี  
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ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขBองตามหัวขBอของการวิจัย เพื่อนำมาสังเคราะห+งานวิจัยท่ี

ผDานมา พิจารณากรอบแนวคิดในเรื่องวาทกรรมวิเคราะห+เชิงวิพากษ+ ซึ่งไดBใชBกรอบแนวคิดทางวาท

กรรมวิเคราะห+เชิงวิพากษ+ (Critical Discourse Analysis) ของ Fairclough (Fairclough, 1995) 

ศึกษาแนวคิดภาพตัวแทน (Representation) ของ Stuart Hall (Hall, 1997) และศิริพร ภักดีผาสุข 

(2561) ที ่กลDาวถึงนิยามภาพตัวแทน เพื่อนำมาใหBนิยามภาพตัวแทนของผูBสอนภาษาอังกฤษใน

งานวิจัยนี้ ศึกษาแนวคิดเรื่องกลวิธีทางภาษาในวาทกรรม(Linguistic Strategies in Discourse) ท่ี

เป<นตัวบท (Text) และรวบรวมแนวทางในการใชBกลวิธีทางภาษาจากงานวิจัยที่ผDานมา เพื่อเป<น

แนวทางในการวิเคราะห+ตัวบทท่ีปรากฎในการตอบแบบสอบถามของกลุDมตัวอยDาง รวมถึงเอกสารและ

งานวิจัยท่ีเก่ียวกับคุณลักษณะของครูหรือครูผูBสอนภาษา  

สรBางกรอบแนวคิด และใหBนิยามศัพท+เฉพาะ เมื่อศึกษาขBอมูลใหBครอบคลุมประเด็นงานวิจัย

แลBว จึงไดBกรอบแนวคิดในการวิจัยโดยยึดกรอบแนวคิดวาทกรรมวิเคราะห+เชิงวิพากษ+ (Critical 

Discourse Analysis หรือ CDA) ตามแนวคิดของ Fairclough ซึ่ง Fairclough (1995) ที่ไดBนำเสนอ

ถึงความสัมพันธ+ระหวDางวาทกรรมกับสังคม วDาสองสิ ่งนี ้ไมDสามารถแยกออกจากกันไดB ดังน้ัน 

Fairclough จึงมุ DงเนBนทำความเขBาใจในโครงสรBางของวาทกรรมหรือการวิเคราะห+ตัวบทที ่มี

ความสัมพันธ+เชื่อมโยงกับสังคม วาทกรรมมีอิทธิพลตDอกระบวนการทางสังคม และกระบวนการใน

สังคมเองนั้นก็มีอิทธิพลตDอการสรBางวาทกรรมเชDนกัน การวิเคราะห+ของ Fairclough จึงเนBนภาษา

ประกอบกับการตีความสังคมและวัฒนธรรม  

ผูBวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวาทกรรมวิเคราะห+เชิงวิพากษ+ตามแนวทางของ Fairclough เพื่อทำ

ความเขBาใจการสื่อความหมายเกี่ยวกับครูสอนภาษาอังกฤษในสังคมไทยผDานถBอยคำที่แสดงความ

คิดเห็นที่มีตDอครูสอนภาษาอังกฤษผDานมุมมองของนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยูD โดยเนBนการศึกษา

โครงสรBางทางภาษาไทยที่ปรากฎในวาทกรรมการตอบแบบสอบถามที่สะทBอนความคิดเห็นของ

นักศึกษา ในบริบทนี้วาทกรรมจึงหมายถึง ตัวบทที่เป<นถBอยคำแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตDอ

ผู Bสอนภาษาอังกฤษท่ีสะทBอนความคิดเห็นหรือมุมมองเพื่อสื ่อความหมายตามประสบการณ+ของ

นักศึกษา ท่ีเป<นการผDานประสบการณ+ท้ังทางตรงและทางอBอม ซ่ึงจะทำใหBเห็นถึงการวิเคราะห+ตัวบทท่ี

แสดงถBอยคำถึงตัวครูผูBสอนภาษาอังกฤษผDานการวิเคราะห+กลวิธีทางภาษาท่ีปรากฎเพ่ือนำมาประกอบ

สรBางและนำเสนอเป<นภาพตัวแทนผูBสอนภาษาอังกฤษ  

ในการประกอบสรBางและนำเสนอเป<นภาพตัวแทนผูBสอนภาษาอังกฤษ ผูBวิจัยไดBใชBแนวคิด 

ทฤษฎ ีภาพแทนของ  Stuart Hall (Hall, 1997) ซ ึ ่ ง  Hall ให B น ิ ย ามของคำว D า  ภาพแทน 

(Representation) หมายถึง การใชBภาษากลDาวถึงสิ่งที่มีความหมาย หรือเพื่อแสดงความหมายที่มีตDอ

ผูBอื่น ภาษาจะแสดงเจตนาของผูBพูดหรือนักเขียนที่ประกอบสรBางขึ้นผDานการใชBภาษา ซึ่ง ภาพแทน 

เป<นการผลิตความหมายผDานภาษาที่เชื่อมโยงแนวคิด ภาษาและวัตถุ คนหรือเหตุการณ+ตDาง ๆ รวมท้ัง
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จินตนาการ และการใหBนิยามความหมายของภาพตัวแทนของศิริพร ภักดีผาสุข (2561) ไดBสรุปนิยาม

ของภาพตัวแทนไวBวDา ภาพตัวแทน หมายถึง การใชBภาษานําเสนอภาพของสิ่งตDางๆ ในความคิดออกสูD

โลกภายนอก โดยผDานกระบวนการเลือกสรร คัดกรอง และประเมินคDา แลBวนําเสนอเป<นการประกอบ

สรBางความหมายใหBแกDสิ่งที่นําเสนอดBวยเชDนกัน จากการใหBความหมายขBางตBนจึงสรุปไดBวDา “ภาพ

ตัวแทน” ในงานวิจัยนี้จึงหมายถึง การใชBภาษาที่เชื่อมโยงมุมมองของผูBเขียนมาประกอบสรBางและ

นำเสนอเป<นภาพของส่ิงท่ีกลDาวถึง 

การเก็บขBอมูล 

หลังจากประเด็นคำถามในแบบสอบถามไดBรับการตรวจสอบจากผูBเช่ียวชาญ ผูBวิจัยไดBสุDมเลือก

กลุDมตัวอยDาง แลBวชี ้แจงพรBอมทำขBอตกลงกับกลุDมตัวอยDางดังกลDาว แลBวสรBางแบบสอบถามดBวย 

Google Form จากน้ันสDงลิงก+ใหBกลุDมตัวอยDางกรอกขBอมูลแลBวกดสDง  

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclbOEI8zuoh5lJvl_ 

Cj90ao6k_ERSs2Wv-bnhZPiSevYdrJg/viewform?usp=sf_link)  

ขBอมูลที ่ไดBกลับมาจะถูกรายงานในรูปแบบ Google spreadsheet แสดงผลเป<นตาราง 

Excel ซึ่งจะไดBตัวบทที่ปรากฎ จำนวน 148 ขBอความ จาก 81 คนที่เขBาตอบ ซึ่งเป<นประเด็นคำถาม

เก่ียวกับความคิดเห็นที่มีตDอครูผูBสอนภาษาอังกฤษที่นักศึกษาชอบและไมDชอบ จากนั้นใสDโคBด/รหัสใน

การอBางถึงผูBตอบ คือ (N01) หมายถึง ผูBเขBาตอบแบบสอบถามแลBวกดสDงคำตอบกลับคืนมาในลำดับท่ี 

1 จนถึง (N81) โดยใสDกำกับหลังตัวบท แลBวนำถBอยคำที่ปรากฎในตัวบทมาวิเคราะห+กลวิธีทางภาษาท่ี

พบ เพ่ือนำขBอมูลมาตีความหมายและสะทBอนแงDคิดมุมมองทางสังคมวัฒนธรรมในข้ันตอนตDอไป  

การวิเคราะห+ขBอมูลและแปลผลขBอมูล 

เมื่อเก็บรวบรวมขBอมูลเรียบรBอยแลBว ผูBวิจัยจึงนำถBอยคำที่ปรากฏในตัวบทจากการตอบ

แบบสอบถามมาวิเคราะห+ จะเนBนการพรรณนาขBอมูลตามผลการวิจัยที่พบ เพื่อศึกษากลวิธีทางภาษา

วDาพบการใชBกี่กลวิธี พรBอมอธิบายตัวอยDางของถBอยคำที่ปรากฎในตัวบท และนำมาตีความเพื่อส่ือ

ความหมายเกี่ยวกับผูBสอนภาษาอังกฤษ ผDานแนวคิดทฤษฎีทางภาษาศาสตร+ ซึ่งการวิเคราะห+ถBอยคำท่ี

ปรากฎในตัวบทผDานกลวิธีทางภาษา จะเนBนการวิเคราะห+ตัวบท (textual analysis) ตามแนวคิดของ 

Fairclough (1995) โดยนำกลวิธีทางภาษามาพิจารณาถึงคำหรือกลุDมคำที่ปรากฏในตัวบท เป<นการ

วิเคราะห+ใหBเห็นวDาผูBเขียนตBองการสื่ออะไรและมีสิ่งใดแฝงไวBในตัวบท การวิเคราะห+ตัวบทจะทำใหBเห็น

กระบวนการความสัมพันธ+ระหวDางบุคคลกับวิถีปฏิบัติ (practice) หรือกิจกรรมทางสังคม (social 

activity) ที่สามารถตีความแงDมุมเชิงสังคมวัฒนธรรมชDวยอธิบายความคิดทางสังคมที่เป<นเบื้องหลัง

ความคิดของบุคคลไปสูDการสDอความคิดหรือสรBางความหมายเกี ่ยวกับครูผู Bสอนภาษาอังกฤษใน

สังคมไทย ซึ่งแนวทางในการวิเคราะห+ของงานวิจัยนี้เป<นไปในทิศทางเดียวกันกับงานวิจัยของพิชญาวี 

ทองกลาง และทินวัฒน+ สรBอยกุดเรือ (2563) ที่ไดBศึกษากลวิธีการใชBคำกริยากับการประกอบสรBาง
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ภาพแทนครูในเพลงที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับครู การวิเคราะห+การใชBคำกริยาที่อยูDในเพลงที่สื่อความหมาย

เกี่ยวกับบทบาทของความเป<นครู โดยไดBรวบรวมเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครูตั้งแตDพ.ศ. 2500-2561 

จำนวน 85 เพลง โดยใชBแนวคิดภาพแทน ของทฤษฎีภาพแทน (Representation) ของ Stuart Hall 

(Hall, 1997) และแนวคิดการใชBคำกริยา เพื่อสื่อความหมายภาพแทนของครูในเพลง ซึ่งตDางกับ

งานวิจัยในครั้งนี้คือ วิเคราะห+วาทกรรมที่ปรากฎในการเขียนตอบแบบสอบถามของกลุDมตัวอยDาง จะ

ใชBการใสDโคBด/รหัสในการอBางถึงผูBตอบ แลBวนำตัวบทมาวิเคราะห+กลวิธีทางภาษาที่พบ ซึ่งแนวทางใน

การวิเคราะห+และแสดงผลขBอมูลจะใชBแนวทางของขจิตา ศรีพุDม (2562) ท่ีไดBศึกษาอุดมการณ+ทางเพศ

จากหนังสือพจนานุกรมคำใหมD เลDม 1-2 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ที่สื่อผDานกลวิธีทางภาษาในขBอความ

ประโยคตัวอยDางจากหนังสือพจนานุกรมเหลDานั้น นอกจากนี้ การใชBตารางแสดงภาพความสัมพันธ+

ระหวDางกลวิธีทางภาษาที ่พบกับภาพตัวแทนผู BสอนภาษาอังกฤษในดBานบวกและลบ ผู BวิจัยไดB

ประยุกต+ใชBแนวทางการนำเสนอตารางของศิระวัสฐ+ กาวิละนันท+ (2562) ที่ศึกษาเกี่ยวกับภาพตัวแทน

ของทัวร+จีน ซึ่งทำใหBผูBอDานงานวิจัยสามารถเห็นภาพตัวแทนของทัวร+จีนผDานการใชBกลวิธีทางภาษาไดB

เขBาใจมากยิ่งขึ้น แตDตDางกันตรงที่มีการวิเคราะห+ผลทางสถิติเป<นคDารBอยละจากกลวิธีทางภาษาที่พบ 

และการแสดงความถี่ในการใชBกลวิธีทางภาษาของภาพตัวแทนผูBสอนภาษาอังกฤษแตDละประเภท การ

อธิบายขBอมูลจากตารางจะเป<นการเสริมใหBเห็นภาพตัวแทนผูBสอนภาษาอังกฤษในภาพรวมชัดเจนมาก

ข้ึนดBวยเชDนกัน วิธีการทางภาษาศาสตร+ท่ีนำมาคือ การศึกษากลวิธีการใชBภาษามาใชBวิเคราะห+ความคิด 

ความเชื่อ และทัศนคติที่แฝงอยูDในตัวบทซึ่งเป<นสDวนสำคัญของวาทกรรม นำขBอมูลที่ไดBมาวิเคราะห+

กลวิธีทางภาษาในการใชBคำกับการประกอบสรBางภาพตัวแทนผูBสอนภาษาอังกฤษตามกรอบแนวคิดใน

การวิจัย จากนั้นนำเสนอในรูปแบบการอธิบายประกอบการยกตัวอยDาง และการใชBตารางแสดงผล

ประกอบ เพื่อตีความและสะทBอนมุมมองที่เกี่ยวกับคุณลักษณะของผูBสอนภาษาอังกฤษในบริบทของ

สังคมไทยปOจจุบัน แลBวนำขBอมูลมาอภิปรายผลถึงความสอดคลBองกับงานวิจัยที่ผDานมา และสรุปผล

ตามลำดับ   

ผลการศึกษา (Results)  

ผูBวิจัยไดBศึกษาถBอยคำที่ปรากฏในตัวบททำใหBพบกลวิธีทางภาษาที่ประกอบสรBางภาพตัวแทน

ผูBสอนภาษาอังกฤษ ถึง 7 กลวิธี มีดังน้ี การเลือกใชBคำศัพท+เพื่อสื่อความ เชDน การใชBคำกริยา การใชB

คำขยายวิเศษณ+ และใชBคำทับศัพท+หรือคำในภาษาอังกฤษมาสื่อความหมาย เป<นตBน การใชBทัศนภาวะ 

การใชBมูลบท การใชBสหบท การใชBวาทศิลป� การใชBคำเปรียบ และการใชBประโยคแสดงเหตุผล และผล

การวิเคราะห+ความสัมพันธ+ระหวDางกลวิธีทางภาษากับภาพตัวแทนผูBสอนภาษาอังกฤษ พบวDา ถBอยคำ

ที่ปรากฎในตัวบทเป<นวาทกรรมประกอบสรBางภาพตัวแทนผูBสอนภาษาอังกฤษมี 2 ลักษณะ คือ ภาพ

ตัวแทนที่สื่อถึงบุคลิกลักษณะของผูBสอนภาษาอังกฤษในดBานบวกและดBานลบ  และภาพตัวแทนที่ส่ือ

ถึงวิธีสอนของผูBสอนในดBานบวกและดBานลบ ดังตDอไปน้ี 
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การใชBภาษาท่ีส่ือความถึงภาพตัวแทนผูBสอนภาษาอังกฤษแบDงเป<น 2 ลักษณะ ดังน้ี 

1. ภาพตัวแทนท่ีส่ือถึงบุคลิกลักษณะของผูBสอนภาษาอังกฤษในดBานบวกและดBานลบ มีดังน้ี 

1.1 ภาพตัวแทนที่สื่อถึงบุคลิกลักษณะของผูBสอนภาษาอังกฤษในดBานบวก คือ การใชB

ภาษาท่ีบDงบอกถึงพฤติกรรมท่ีดีของผูBสอนท่ีไดBกระทำออกมาใหBผูBเรียนไดBเห็นไดBรับรูB มีความเป<นกันเอง

กับผูBเรียน ปฏิบัติตDอผูBเรียนทุกคนในลักษณะเดียวกัน ไมDเลือกที่รักมักที่ชัง ไมDใชBอารมณ+ ไมDโกรธหรือ

แสดงอาการเกรี้ยวเมื่อผูBเรียนผิดพลาด แตDมีเหตุมีผล เขBาใจผูBเรียน และรูBจักที่จะรับฟOงความคิดเห็น

ของผูBเรียน พบกลวิธีทางภาษา คือ การเลือกใชEคำศัพทYเพื่อสื่อความมาแสดงถึงคุณลักษณะเชิงบวก

ของผูBสอนภาษาอังกฤษในมุมมองของผูBเรียน ไดBแกD การใชEคำกริยาที่สะทBอนพฤติกรรมของผูBสอน 

การใชEคำขยายวิเศษณY (คำคุณศัพท+ คำขยายกริยา) การใชEคำที่เปoนเสียงภาษาอังกฤษ หรือการใชE

คำทับศัพทY เป<นตBน การใชEทัศนภาวะ และการใชEมูลบทเพื่อสื่อถึงความเชื่อในความเป<นครู ตาม

ตัวอยDางดังน้ี 

การเลือกใชEคำศัพทYเพ่ือส่ือความ คือ การนำถBอยคำท่ีปรากฎในตัวบทจากแบบสอบถาม

มาวิเคราะห+ผDานกลวิธีการใชBคำกริยา การใชBคำขยายวิเศษณ+ และการใชBคำที่เป<นเสียงภาษาอังกฤษ 

หรือการใชBคำทับศัพท+ เพื่อส่ือความถึงภาพตัวแทนที่เกี่ยวกับบุคลิกลักษณะในเชิงบวกของผูBสอน

ภาษาอังกฤษ  

- การใชEคำกริยา และการใชEคำขยายวิเศษณY (คำคุณศัพท+ คำขยายกริยา) เพื่อสื่อถึง

ลักษณะท่ีบDงช้ีถึงการกระทำของผูBสอนท่ีมีผลตDอผูBเขียน ถBอยคำท่ีปรากฏในตัวบท เชDน “ใจดี” “เขEาใจ

ผูEเรียน/เด็ก/นักศึกษา” “ไม3กดดันเด็ก” “เห็นอกเห็นใจ” “ไม3ดุด3า” “เปqดใจรับฟ[ง” “ใส3ใจเด็ก” 

“เอาใจใส3” “ตรงต3อเวลา” “มีเหตุผล” “มีความรับผิดชอบ” “มีความยุติธรรม” เป<นตBน 

“ชอบผูBสอนท่ีใจดี เขEาใจผูEเรียน มีเหตุผล สอนใหBผูBเรียนเขBาใจในบทเรียน มีกิจกรรม

หรือเกมใหBผูBเรียน มีส่ิงท่ีดึงดูดใหBผูBเรียนสนใจในบทเรียนน้ันๆ ไมDส่ังงานเยอะและยDอย” (N69) 

“ชอบผูBสอนเขEาใจเด็ก ไม3กดดันเด็ก และมีวิธีการจัดการเรียนการสอนอยDางสนุกสนาน 

เพราะทำใหBนักเรียนอยากท่ีจะเรียนไปกับเรามากย่ิงข้ึนและมีเจตคติท่ีดีตDอภาษาอังกฤษ” (N35) 

“ชอบคุณครูภาษาอังกฤษท่ีเขEาใจผูEเรียน เห็นอกเห็นใจ ไม3ดุด3าเมื่อผูBเรียนทำผิดหรือไมD

เขBาใจ เอาใจเขามาใสDใจเรา ไมDใชBอารมณ+เป<นท่ีต้ัง...” (N21) 

“ชอบผูBสอนท่ีเขEาใจนักศึกษา เปqดใจรับฟ[งและสอนละเอียด ป¬ดรูรั่วที่นักศึกษาสงสัย

และไมDเขBาใจในเน้ือหา” (N59) 

“ชอบผูBสอนท่ีใส3ใจเด็ก รับรูBวDานักศึกษามีงานเยอะ ส่ังงานแตDพอควร” (N14) 

“ชอบผูBสอนท่ีเอาใจใส3 อธิบายเขBาใจ ตรงเวลา ออกแบบทดสอบตามเรื่องเรียนท่ีผDานมา 

ส่ังงานโดยช้ีแจงอยDางละเอียด” (N78) 
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“ชอบผูBสอนท่ีมีความรับผิดชอบ มีความยุติธรรม ความชัดเจนในเรื่องตDางๆ เชDน การ

เรียน การสั่งงาน การใหBคะแนนที่มีความสอดคลBองกับความสามารถของเด็ก และสามารถอธิบาย

ปOญหาตDางๆ ไดBอยDางเหมาะสม ไมDบDายเบ่ียงท่ีจะตอบคำถามแบบไมDสมเหตุสมผล” (N37) 

จากตัวอยDางขBางตBน การใชBคำกริยา และการใชBคำขยายกริยา “ใจดี” สื่อใหBเห็นวDาผูBสอน

นั้นมีใจเมตตากรุณา ไมDโกรธงDาย “เขEาใจผูEเรียน/เด็ก/นักศึกษา” “ใส3ใจเด็ก” “เอาใจใส3” คือผูBสอน

รับรูBถึงความรูBสึก ใสDใจผูBเรียน “เห็นอกเห็นใจ”คือผูBสอนท่ีรDวมรูBสึกในความทุกข+ยากของผูBอื่น “เปqดใจ

รับฟ[ง” หมายถึง ผูBสอนรับฟOงความคิดเห็นของผูBเรียน “ไม3กดดันเด็ก” “ไม3ดุด3า” ผูBสอนไมDแสดง

พฤติกรรมที่ไมDเหมาะสม “ตรงต3อเวลา” “มีเหตุผล” “มีความรับผิดชอบ” “มีความยุติธรรม” ถือ

เป<นการใชBคำท่ีแสดงคุณสมบัติท่ีสำคัญของผูBสอนภาษาอังกฤษ ท่ีผูBสอนทุกคนควรมี 

- การใชEคำที่เปoนเสียงภาษาอังกฤษ หรือการใชEคำทับศัพทY หมายถึง การเลือกใชB

คำศัพท+ในภาษาอังกฤษมาแสดงความคิดเห็นที่มีตDอความหมายที่สื ่อถึงบุคลิกลักษณะของผูBสอน

ภาษาอังกฤษ ซึ่งไดBใชBคำคุณศัพท+ เชDน “เฟรนดYลิ” (friendly - เป<นมิตร เป<นกันเอง)  “active” 

(กระตือรือรBน) และ “มีความ alert” (มีความต่ืนตัว) ดังตัวอยDาง 

“ชอบผูBสอนท่ีเป<นกันเอง ไม3กดดันผูEเรียน ชอบเพราะวDาผูBสอนนั้นเป<นกันเอง เฟรนดYลิ 

ใจดี” (N27) 

“ชอบครูผูBสอนท่ี active อยูDตลอดเวลา ชอบที่ใหBนักเรียนทำอะไรรDวมกัน ชอบครูที่ใหB

โอกาสทางการเรียนมากท่ีสุด รูBจักคุณคDาของเวลาในการเรียนรูB” (N25) 

“ดBวยวิชาภาษาอังกฤษเป<นวิชาที่ตBองใชB energy สูง ชอบผูBสอนท่ีมีความ alert ใน

ตัวเองคDอนขBางมาก เพ่ือคลายความกดดันตDอผูBเรียน” (N58) 

จากตัวอยDางจะเห็นวDา การใชBคำทับศัพท+หรือใชBคำภาษาอังกฤษทั้ง 3 คำ “เฟรนดYลิ” 

“active” และ “มีความ alert” เป<นถBอยคำที่สื่อถึงลักษณะของผูBสอนภาษาอังกฤษในแงDบวก เพ่ือ

สะทBอนความคิดของผูBเขียนที่มีตDอบุคลิกลักษณะของผูBสอนภาษาวDา ผูBสอนตBองมีความเป<นกันเอง เป<น

คนท่ีมีความกระตือรือรBน และตBองต่ืนตัวอยูDตลอดเวลาท่ีสอน  

การใชEทัศนภาวะ หมายถึง ถBอยคำที่ผูBเขียนตBองการนำเสนอความคิดของตนในแงDมุมท่ี

เก่ียวกับบุคลิกลักษณะของคนเป<นครู ดBวยการใชBคำวDา “ควรจะ” ดังตัวอยDาง  

“...คนที่เป<นครูควรจะมีความเป<นกลางและไมDเอนเอียงไปฝ�ายใดฝ�ายหนึ่ง และไมDชอบครู

ประเภทท่ีสนใจแคDผูBเรียนคนท่ีเกDงจนบางคร้ังลืมวDานักเรียนคนอ่ืนๆก็ตBองการครูเชDนกัน” (N21) 

จากตัวอยDางจะเห็นไดBวDา ผูBเขียนถBอยคำ “ควรจะ” เพื่อแสดงความคิดเห็นของตนและ

เพ่ือแนะนำถึงการแสดงพฤติกรรมของครูท่ีควรเป<นกลางและไมDเกิดความลำเอียงกับผูBเรียนคนอ่ืน ๆ  

การใชEมูลบท หมายถึง การใชBรูปภาษาที่ปรากฏในตัวบทเพื่อสื่อถึงความเชื่อที่ผูBเขียนน้ัน

มีความรูBเกี่ยวกับบุคลิกลักษณะของครูผูBสอนภาษาอังกฤษ เพื่อสื่อถึงลักษณะของผูBสอนในเชิงบวก 
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เชDน “ตEองพัฒนาตนเองอยู3เสมอ” “ไม3วางมาศว3าเปoนครู ไม3ถือยศถือศักด์ิ” “ไม3โอEอวดว3าตนเก3ง” 

ดังตัวอยDาง  

“ครูตEองพัฒนาตนเองอยู3เสมอ” (N51) 

“ชอบผูBสอนท่ีมีความเป<นกันเองกับผูBเรียน ไม3วางมาศว3าเปoนครู ไม3ถือยศถือศักด์ิ” 

(N55) 

“ชอบครูท่ีแบบใหBอิสระทางความคิด ไมDบังคับ ไม3โอEอวดว3าตนเก3ง” (N73) 

จากตัวอยDางจะเห็นไดBวDา ผูBเขียนใชBรูปภาษาเพื่อสื่อถึงผูBสอนภาษาอังกฤษวDา “ตEอง

พัฒนาตนเองอยู3เสมอ” ของ (N51) เพื่อสะทBอนใหBเห็นความคิดของผูBเขียนวDา การเป<นครูตBองพัฒนา

ความรูBของตนเองอยูDเสมอ ถือเป<นคุณลักษณะหนึ่งที่ผูBสอนภาษาอังกฤษทุกคนพึงมี สDวน “ไม3วางมาศ

ว3าเปoนครู ไม3ถือยศถือศักด์ิ” ของ (N55)  และ “ไม3โอEอวดว3าตนเก3ง” ของ (N73) เพื่อสื่อวDา ผูBสอน

ภาษาอังกฤษโดยปกติจะมีความเป<นกันเอง ไมDโอBอวดวDาเป<นครูบาอาจารย+ที่ตBองเหนือกวDาคนอื่น หรือ

สำคัญกวDาคนอ่ืน ๆ สะทBอนใหBเห็นวDา ผูBเขียนไมDชอบผูBสอนท่ีวางตัววDามีอำนาจทางสังคมสูง 

ดังน้ัน กลวิธีทางภาษาท่ีพบจากการวิเคราะห+ถBอยคำท่ีปรากฎสามารถประกอบสรBางภาพ

ตัวแทนที่สื่อถึงบุคลิกลักษณะของผูBสอนภาษาอังกฤษในดBานบวก จะสะทBอนใหBเห็นถึงมุมมองของ

ผูBเขียน (นักศึกษา) วาทกรรมนี้เป<นชุดความคิดที่เกี่ยวกับผูBสอนภาษาอังกฤษที่ดี คือ ผูBสอนที่ใจดี 

เขBาใจและเอาใจใสDผูBเรียน ผูBสอนรับฟOงความคิดเห็นของผูBเรียน ผูBสอนท่ีควบคุมอารมณ+โกรธของตนเอง

ไดB ผูBสอนที่หมั่นพัฒนาความรูBของตนเองอยDางตDอเนื่อง ผูBสอนที่ใชBภาษาอังกฤษไดBเป<นอยDางดี และ

ผูBสอนท่ีมีความรับผิดชอบและมีความยุติธรรม 

1.2 ภาพตัวแทนที่สื ่อถึงบุคลิกลักษณะของผูBสอนภาษาอังกฤษในดBานลบ คือ การใชB

ภาษาที่บDงบอกถึงพฤติกรรมที่ไมDดีของผูBสอน ใชBอารมณ+ตนเป<นที่ตั้ง โกรธงDาย ชอบดุดDา บDนวDาหรือวDา

กลDาวดBวยถBอยคำรุนแรงตDอหนBาเพื่อนของผูBเรียน ไมDรับผิดชอบงานของตน ไมDมีความตรงตDอเวลา และ

ป¬ดก้ันการรับฟOงความคิดเห็นของผูBเรียน กลวิธีทางภาษาท่ีพบ คือ การเลือกใชEคำศัพทYเพ่ือส่ือความท่ี

สื่อถึงพฤติกรรมที่ไมDดีของผูBสอนภาษาอังกฤษ การใชEคำเปรียบ การใชEมูลบท และการใชEสหบท ตาม

ตัวอยDางดังน้ี 

การเลือกใชEคำศัพทYเพื่อสื่อความที่แสดงถึงพฤติกรรมที่ไมDดีของผูBสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งจะใชB

คำกริยา คำนาม หรือคำวิเศษณ+ในถBอยคำที่แสดงออกถึงบุคลิกลักษณะที่ไมDดีของผูBสอนภาษาอังกฤษ

ไดB เชDน “ดูถูก” “คอยด3าคอยว3า” “เหวี่ยงวีน” “เขEาชEามาก” “ไม3ตรงต3อเวลา” เป<นตBน ดัง

ตัวอยDาง 

“ไมDชอบผูBสอนที่ไมDมีความรับผิดชอบในการสอน ใชBอารมณ+เป<นที่ตั้ง ดุดDาเมื่อผูBเรียนทำผิด

หรือไมDเขBาใจ ไมDรูBจักการเอาใจเขามาใสDใจเรา ดูถูกความสามารถและความคิดของผูBเรียน...” (N21) 

“ไมDชอบครูท่ีคอยด3าคอยว3าผูBเรียนแบบแรงๆ และเอาความโมโหมาลงท่ีผูBเรียน” (N41) 
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“ไมDชอบผูBสอนที่ไมDมีความตรงตDอเวลา เหวี่ยงและวีนใสDนักศึกษาตลอด เขBาคาบมาเช็คช่ือ

อยDางเดียวเเละมาพูดอะไรใหBผูBเรียนที่ไมDเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนเลยแมBแตDนิดเดียว ไมDเคยสอน ไมDเคยใหB

คำแนะนำ คำปรึกษาใหBกับผูBเรียนไดBเลย และชอบส่ังงานโดยท่ีไมDมีคำอธิบายอะไรท้ังส้ิน” (N10) 

“อาจารย+ที่หนูไมDชอบในดBานการสอนและเขBาใจนักศึกษาของอาจารย+ทDานนั้น หนูรูBดีคDะวDา

อาจารย+ทั้ง 2 ทDานเป<นคนเกDง แตDเวลามีการจัดการเรียนการสอน อยDางออนไลน+นี่เห็นไดBชัดเลยคDะ 

อาจารย+จะเขEาชEามาก บางทีก็ชBามา1ชั่วโมงก็มี บางทีถBาอาจารย+มีธุระหนูก็อยากใหBอาจารย+แจBง

ลDวงหนBาสักนิดก็ยังดี แตDไมDมีการแจBงกันเลย แลBวไมDใชDเป<นแคDครั้งเดียว มันหลายครั้งมากๆเลยคDะ...” 

(N28) 

“...ไมDชอบผูBสอนท่ีไม3ตรงต3อเวลา บางคาบก็ไมDเขBาสอน และไมDแจBงผูBเรียนไวBกDอน...” (N69) 

จากตัวอยDาง คำวDา “ดูถูก” “คอยด3าคอยว3า” “เหวี่ยงวีน” สื่อถึงอารมณ+ที่โกรธแลBวพาลหา

เร่ือง ซ่ึงวีนเหว่ียงจะเป<นส่ิงท่ีผูBเขียนไดBพบบDอย “เขEาชEามาก” มาเขBาสอนชBาจนจะหมดเวลาเรียน “ไม3

ตรงต3อเวลา” สDงผลใหBการจัดการสอนไมDเป<นไปตามแตDละชDวงเวลา สื่อถึงภาพตัวแทนครูที่ไมDดี ไมD

ควรนำมาปฏิบัติ 

การใชEคำเปรียบ เป<นการใชBภาษาของผูBเขียนท่ีเป<นชุดความคิดมาเปรียบเทียบกับพฤติกรรม

ที่ไมDดีของครูที่ผูBเขียนประสบมา เชDน การป¬ดกั้นโอกาสผูBเรียน การจBองจับผิดผูBเรียนบางคนบางกลุDม 

เป<นตBน ดังตัวอยDาง 

 “ผูBสอนท่ีไมDชอบก็คือผูBสอนท่ีต้ังตัวเองเปoนศูนยYกลางของจักรวาล” (N37) 

 “ไมDชอบผูBสอนท่ีเอาตัวเองเปoนท่ีต้ังคิดวDาตัวเองถูกท้ังหมด ไมDฟOงนักศึกษา” (N57) 

 “ไมDชอบผูBสอนที่มีอีโกBเกิน เอาแต3ตนเองเปoนใหญ3 เวลาเสนอความคิดเห็นอะไรไปก็บอกวDา

ผิดทั้งที่มันตรงกับสิ่งที่ถาม แตDผูBสอนบอกวDาผิดและเอาความคิดของตนเองมาแทรกตลอดเวลา ไมD

ชอบผูBสอนท่ีไมDคDอยยุติธรรม เวลาที่ทำอะไรไมDคDอยไดBหรือไมDดีชอบเอาเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นๆ 

ไมDชอบผูBสอนที่เวลาที่มีการสอบหรือเก็บคะแนนตDางๆ ผู Bสอนบางคนชอบเอาคะแนนไปแชร+ตDอ

สาธารณะ ซึ่งเวลาที่สอบหรือเก็บคะแนนนั้นผลออกมาไมDดีก็ชอบดDาวDา หรือชี้ปมตDอหนBาคนอื่นๆ” 

(N71) 

จากตัวอยDาง “ตั้งตัวเองเปoนศูนยYกลางของจักรวาล” ชุดความคิดนี้ไดBเปรียบเทียบจักรวาล

กับผูBสอนภาษาอังกฤษ ซ่ึงผูBเขียนมองวDา“เอาตัวเองเปoนท่ีต้ัง” “เอาแต3ตนเองเปoนใหญ3” ผูBสอนจะยึด

ความคิดเห็นของตนเองเทDานั้นไมDฟOงความคิดเห็นของผูBอื่น และไมDสามารถจะเปลี่ยนความคิดของ

ผูBสอนคนนั้น ดังนั้น ผูBเขียนความคิดเห็นเหลDานี้จะอนุมานวDา ไมDสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงความคิด

ของผูBสอนแบบน้ีไดB  

การใชEมูลบท เป<นรูปภาษาที่สื่อถึงความเชื่อเก่ียวกับพฤติกรรมที่ไมDดีของครูที่ผูBเขียนประสบ

มา เชDน การป¬ดก้ันโอกาสผูBเรียน การจBองจับผิดผูBเรียนบางคนบางกลุDม เป<นตBน ดังตัวอยDาง 
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“ไมDชอบครูท่ีปqดก้ันโอกาสผูEเรียนเพียงแคDผูBเรียนเรียนไมDเกDง” (N42)  

“ผูBสอนที่ไมDชอบ คือผูBสอนท่ีปqดโอกาสผูEเรียน จEองจับผิดในดBานตDางๆ กดดันวDาตBองถูกเสมอ

ผิดไมDเป<น และผูBเรียนจะมองวDาภาษาอังกฤษพูดแลBวจะเขินอายเวลาผิด” (N63) 

จากตัวอยDาง “ปqดกั้นโอกาสผูEเรียน” “ปqดโอกาสผูEเรียน” สื่อถึงการไมDไดBรับโอกาสในการทำ

กิจกรรมบางอยDางที่ผูBเขียนอยากจะทำ แตDผูBสอนอาจรีบตัดโอกาสของผูBเขียนโดยไมDไดBบอกกลDาว ซ่ึง

ความเชื่อที่ผิดๆ นี้ผูBสอนถือเป<นผูBตัดโอกาสในการเรียนรูBของผูBเรียนไดB “จEองจับผิด” ผูBเขียนมีความ

เช่ือวDาถBาผูBสอนไมDชอบหรือมีอคติกับผูBเรียนคนไหน จะถูกผูBสอนจับตามองดูพฤติกรรมตลอดท้ังในเวลา

เรียนหรือนอกเวลาเรียน    

การใชEสหบท ไดBแกD การอBางความคิดของคนสDวนใหญD ผูBเขียนตัวบทเลือกใชBวิธีการน้ีเพื่อใหB

ผูBอDานไดBคลBอยตามความคิดเห็นของคนหมูDมาก ดังตัวอยDาง 

“ไมDชอบครูท่ีสรBางความกดดัน และคอยจBองจับผิดการใชBภาษาของผูBเรียนจนมากเกินควร 

หรือคอยตัดความมั่นใจของผูBเรียน เพราะครูไทยส3วนใหญ3คDอนขBางมองขBามเรื่องของความมั่นใจเด็ก 

มักสรEางความกดดันและต3อว3าผูEเรียนต3อหนEาเพื่อนที่เรียนดBวยกันจนมากเกินควร เป<นสิ่งที่ทำใหB

ผูBเรียนเสียความม่ันใจในตนเองไดBงDาย” (N70) 

จากตัวอยDาง ผูBเขียนใชBถBอยคำอBางถึง “ครูไทยส3วนใหญ3” อาจไมDทันระวังในเรื่องการสรBาง

ความมั่นใจใหBแกDผูBเรียน กลับกันผูBเขียนสื่อใหBเห็นวDา ครูมักสรBางความกดดัน ลดทอนความมั่นใจของ

ผูBเรียน อีกท้ังยังตDอวDาผูBเรียนตDอหนBาเพ่ือนๆ หรือคอยจBองจับผิดการใชBภาษาของผูBเรียน  

2. ภาพตัวแทนท่ีส่ือถึงวิธีสอนของผูBสอนในดBานบวกและดBานลบ 

2.1 ภาพตัวแทนที่สื่อถึงวิธีสอนของผูBสอนภาษาอังกฤษในดBานบวก คือ การใชBภาษาที่บDง

บอกถึงวิธีการสอนที่ดีทำใหBผูBเรียนรับรูBวDา การที่ผูBสอนสอนแบบมีความสมดุลระหวDางการเขBมงวดและ

ความประนีประนอม ไมDเขBมงวดกับผูBเรียนจนเกินไป คอยใหBกำลังใจผูBเรียนในการฝZกฝนเรียนรูB มีวิธี

สอนใหBผูBเรียนเขBาใจงDายขึ้น สอนสนุกแตDมีสาระ ใชBทักษะภาษาอังกฤษไดBเป<นอยDางดี มีการถDายทอด

เทคนิคในการเรียนรูBใหBกับผูBเรียน และเป<นผูBสอนที่รูBจักประยุกต+ใชBเทคโนโลยีกับการจัดการสอน พบ

กลวิธีทางภาษา คือ การเลือกใชEคำศัพทYเพื่อสื่อความ (แสดงถึงวิธีสอนที่ดีของผูEสอน) การใชEคำ

เปรียบ และการใชEมูลบท ตามตัวอยDางดังน้ี 

การเลือกใชEคำศัพทYเพื่อสื่อความ (แสดงถึงวิธีสอนที่ดีของผูEสอน) เชDน การใชBคำหรือ

กลุDมคำมาสะทBอนวิธีสอนของผูBสอนภาษาอังกฤษ เชDน คำวDา “สนุก” ตามหลังคำวDา สอน... ส่ือวDาสอน

เป<นอยDางไร วิธีสอนที่ดี ไดBแกD “มีความตรงต3อเวลาในการเขEาสอน” การตรงตDอเวลาเป<นสิ่งที่ผูBสอน

ภาษาอังกฤษควรมีและตBองใสDใจปฏิบัติในการเขBาสอนตามเวลา “ไม3ตึงเครียด” การจัดการสอนไมD

ควรสรBางบรรยากาศใหBผูBเรียนรูBสึกตกอยูDในภาวะเครียด “มีทริคในการจำ” ในการเรียนภาษาสำคัญ

ผูBสอนตBองมีเทคนิคในการจำ มาถDายทอดใหBกับผูBเรียน  “สอนตรงตามระดับภาษาของผูEเรียน” “มี
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วิธีการสอนภาษาอังกฤษที่เหมาะกับนักศึกษา” คือการจัดการสอนใหBตรงกับระดับความสามารถ

ทางการใชBภาษาของผูBเรียนจะทำใหBเกิดประสิทธิภาพในการเรียนรูBที่ดีขึ้น “ใชEภาษาไดEถูกตEอง พูด

ภาษาอังกฤษไดEคล3อง” เนื ่องจากการเรียนภาษาจะเนBนในเรื ่องการสื ่อสาร ถBาเราใชBภาษาไดB

คลDองแคลDวและถูกตBองจะทำใหBประสิทธิภาพในการสื่อสารมากขึ้น “ใชEน้ำเสียงที่น3าสนใจ” การใชB

น้ำเสียงในการถDายทอดภาษาถBาใชBน้ำเสียงที่นDาสนใจ มีความไพเราะก็ทำใหBผูBเรียนอยากฝZกฝนในการ

ออกเสียงพูดมากขึ้น “เปqดโอกาสใหEกับผูEเรียน” เป¬ดโอกาสใหBผูBเรียนไดBฝZกฝนทักษะทางภาษา ไมD

กดดันหรือบังคับผูBเรียนใหBฝZกฝนมากเกินไป “สรEางสรรคYและมีประโยชนY”  ผูBสอนควรมีความคิด

สรBางสรรค+ที ่จะผลิตสื ่อ หรือนวัตกรรมตDาง ๆ ที ่เป<นประโยชน+ตDอผู Bเรียนและบุคคลภายนอก 

“ประยุกตYใชEกับเทคโนโลยี” การรูBจักประยุกต+ใชBเทคโนโลยีมาใชBในกระบวนการจัดการสอนเพื่อลด

ความเบ่ือหนDายของผูBเรียนไดB เป<นตBน ดังตัวอยDาง 

“ชอบผูBสอนที่สอนสนุก เป<นกันเอง แตDจะสอนแบบฟOงแลBวเขBาใจงDาย เพื่อที่จะทำใหBผูBเรียน

เกิดความเขBาใจในการเรียน” (N05) 

“ชอบผูBสอนท่ีมีความตรงต3อเวลาในการเขEาสอน และสอนอธิบายยกตัวอยDางอยDางละเอียด

เพ่ือท่ีจะทำใหBผูBเรียนเขBาใจ และผูBสอนสามารถใหBคำแนะนำแกDนักศึกษาไดB” (N10) 

“ชอบการสอนที่อาจารย+หาวิธีการสอนท่ีสนุก นศ.สามารถเขBาถึงไดB บรรยากาศการเรียนรูB

สนุก มีทริคในการจำ และนำไปใชBสอนไดBในเวลาฝZกสอน” (N13) 

“ชอบครูผูBสอนที่สอนไม3ตึงเครียด เรียนแลBวในหBองเรียนไมDอึดอัด มีการผDอนคลาย ทำใหBไมD

เกร็งเวลาเรียน เขBาใจนักศึกษา” (N72) 

“ชอบครูผูBสอนที่ทDานสอนตรงตามระดับภาษาของผูEเรียน คำนึงถึงการอDานออกเขียนไดBของ

ผูBเรียนเป<นสำคัญ ทDานมีกิจกรรมท่ีตBองใชBภาษาใหBทำตลอด” (N40) 

“ผู Bสอนที ่เกDงใชEภาษาไดEถูกตEอง พูดภาษาอังกฤษไดEคล3อง สอนในสิ ่งที ่ใชBไดBจริงใน

ชีวิตประจำวัน” (N04) 

“ชอบแบบที่ทำใหBเด็กมีสDวนรDวมกับการเรียนการสอน มีการพูดภาษาอังกฤษในการสอนที่ไมD

นDาเบ่ือ อาจจะเลDนเกม หรือใชBวิธีการพูดหรือใชEน้ำเสียงท่ีน3าสนใจ” (N57) 

“ที่ชอบคือ อาจารย+ท่ีมีวิธีการสอนภาษาอังกฤษที่เหมาะกับนักศึกษา ปรับเปลี่ยนวิธีการ

สอนในแตDละวันไมDเหมือนกัน” (N75) 

“ชอบครูท่ีเปqดโอกาสใหEกับผูEเรียนในการฝZกฝนตนเอง ไมDสรBางความกดดันใหBกับผูBเรียนจน

มากเกินไป ทำใหBผูBเรียนไมDอยากท่ีจะฝZกหรือพัฒนาตนตDอ เพราะภาษาคือทักษะที่เนBนการนำไปใชB 

และตBองมีการฝZกฝนอยูDเสมอ” (N70) 

“ชอบครูที่มีวิธีการสอนท่ีสรEางสรรคYและมีประโยชนYตDอผูBเรียน ใชBเทคนิคที่เขBาใจงDาย ไมDนDา

เบ่ือ” (N12) 
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“อยDางแรกคือครูผูBสอนภาษาอังกฤษที่นำการสอนภาษาอังกฤษมาประยุกตYใชEกับเทคโนโลยี

ในปOจจุบัน เพราะเป<นยุคที่เทคโนโลยีมีความสำคัญมากสำหรับผูBเรียน ครูจึงจะนำสิ่งนี้มาใชBสอนและ

เพ่ือใหBผูBเรียนไมDเกิดความเบ่ือหนDายในการเรียนภาษาอังกฤษ” (N46) 

การใชEคำเปรียบ ชุดความคิดนี้ใชBคำเปรียบวDา “ครูเปoนผูEใหEความรูEโดยแทEจริง” “เปoนมิตร 

อยู 3กันเหมือนพี่ เพื ่อนหรือครอบครัว” เสมือนครูเป<นญาติของตนเอง สื ่อถึงความไวBวางใจตDอ

ครูผูBสอน ดังตัวอยDาง 

“ชอบการเรียนการสอนท่ีครูเปoนผูEใหEความรูEโดยแทEจริง มีกิจกรรมอื่นๆมาประกอบ ไมDใชD

เพียงแคDเรียนตามหนังสือ แตDใหBมีการแสดงบทบาทสมมติอ่ืนๆดBวย” (N09)  

“ชอบครูท่ีซัปพอร+ตเด็ก ใหBกำลังใจเด็กไมDใชBคำพูดบั่นทอนเด็กหรือใสDอารมณ+ ครูที่พรBอมจะ

เรียนรูBไปดBวยกันกับเด็กๆ เปoนมิตร อยู3กันเหมือนพี่ เพื่อนหรือครอบครัว รับฟOงหรือพูดไดBทุกเรื่อง” 

(N33) 

การใชEมูลบท มูลบทดBานการติดตามการเรียนของผูBเรียน พบคำวDา “คอยประกบ” คือ ใหB

ผูBสอนคอยกำกับดูแลผูBเรียนในขณะที่ทำกิจกรรมในหBองเรียน สDวนมูลบทเพื่อแนะถึงวิธีสอนของครู

ตามความเชื่อในการเป<นครูที่ดี “ความรูE และจิตวิญญาณที่รักศิษยY” “สอนดEวยความรักและเอาใจ

ใส3ผูEเรียน” ท้ังสองชุดความคิดน้ีถือเป<นจริยธรรมข้ันพ้ืนฐานของผูBสอน 

“ครูผูBสอนที่ชอบคือครูท่ีคอยประกบ เเละคอยดูเเลนักเรียนทั่วถึง แกBไขขBอบกพรDองของเด็ก

เเตDละคนเเละเขBาใจ” (N49)  

“ส่ิงท่ีครูควรจะมีคือความรูE และจิตวิญญาณท่ีรักศิษยY” (N20) 

“ชอบผูBสอนท่ีสอนดEวยความรักและเอาใจใส3ผูEเรียน พูดยกตัวอยDาง ใหBผูBเรียนลองทำ จะผิด

หรือถูกผูBสอนจะแนะนำเสมอ” (N80)  

2.2 ภาพตัวแทนที่สื่อถึงวิธีสอนของผูBสอนภาษาอังกฤษในดBานลบ คือ การใชBภาษาที่บDง

บอกถึงวิธีการสอนที่ไมDดีของผูBสอน เขBมงวดกับผูBเรียนจนเกินไป ไมDคDอยเขBาสอน หรือเอาเวลาสอนไป

ทำงานอื่น ไมDสอนชอบสั่งงานใหBทำโดยไมDอธิบายงาน ตัดทอนกำลังใจผูBเรียนในการฝZกฝน สนใจแตDคน

เกDงในชั้นเรียน ไมDโปรDงใสในการใหBคะแนน ไมDคDอยใชBภาษาอังกฤษในการสอน สอนผิด สอนในรูปแบบ

เดียวกันทุกครั้งที่สอน และไมDใชBเทคโนโลยีกับการจัดการสอน พบกลวิธีทางภาษา คือ การเลือกใชE

คำศัพทYเพื่อสื่อความ (แสดงถึงวิธีสอนที่ไม3ดี)  การใชEประโยคแสดงเหตุผล การใชEวาทศิลป� และ

การใชEมูลบท  ดังตัวอยDางตDอไปน้ี 

การเลือกใชEคำศัพทYเพื่อสื่อความ (แสดงถึงวิธีสอนที่ไม3ดี) เช3น ถBอยคำในตัวบทที่สื่อถึง

ความไมDชอบของผูBเขียน ซ่ึงผูBเขียนไดBใชBถBอยคำในตัวบทท่ีบDงบอกถึงวิธีสอนในแงDลบ ซ่ึงใชBคำท่ีแสดงถึง

ความคิดเห็นของผูBเขียนที่สะทBอนใหBเห็นถึงภาพจำในสิ่งที่ประสบมาในหBองเรียนกับผูBสอนนั้น ๆ เชDน 

“เคร3งเครียดจนเกินไป”หมายถึง ผูBสอนเครDงเครียดกับการสอนมากไปทำใหBผูBเรียนเบื่อไดB “ไม3สนใจ
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เด็ก” คือ สนใจแตDเนื้อหาที่สอนไมDไดBสอนใจผูBเรียนเลย “ไม3สอน” “ไม3ยอมสอน” “ไม3เคยสอน” ซ่ึง

ผูBเขียนสื่อวDาผูBสอนจะไมDสอนแตDจะสั่งงานใหBทำเทDานั้น โดยไมDมีการอธิบายใดๆเลย “สอนก็ไม3เขEาใจ” 

หมายถึง ผูBสอนไมDสามารถที่จะถDายทอดเนื้อหาที่สอนใหBผูBเรียนเขBาใจไดB ผูBเรียนมักจะประเมินวDาสอน

ไมDรูBเร่ืองน่ันเอง “ไม3สามารถนำเทคโนโลยีสมัยใหม3มาประยุกตYใชE” ดังตัวอยDาง 

“ไมDชอบสอนแบบเคร3งเครียดจนเกินไป เพราะจะทำใหBเบื่อการเรียนภาษาอังกฤษ” 

(N35) 

“ท่ีไมDชอบคือสอนอยDางเดียวโดยไม3สนใจเด็ก เด็กมีคำถามหรือตามไมDทันก็ตDอวDา” (N62) 

“ไมDชอบครูผูBสอนที่เอาแตDโยนงานใหBกับนักศึกษาและเรDงใหBทำและใหBสDง เพราะเป<นการท่ี

ไม3สอนแลBวมาเรDงเอางานจะใหBทำทันไดBอยDางไร” (N05) 

“ไมDชอบครูท่ีส่ังแตDงาน ไม3ยอมสอน ไมDยอมช้ีแจงรายละเอียดใหBเขBาใจ” (N45) 

“...ไมDชอบผูBสอนท่ีไม3เคยสอนเนBนเลยคDะวDาไมDเคยสอน สั่งแตDงานงานแตDละงานก็ยDอยลง

ไปอีก หรือสอนก็ไม3เขEาใจ กดคะแนนสูงมาก ไมDชอบเลยคDะแบบน้ี” (N69) 

“ไมDชอบวิธีการสอนของผูBสอนท่ีไม3สามารถนำเทคโนโลยีสมัยใหม3มาประยุกตYใชEกับ

ผูBเรียน การสอนท่ีไมDมีส่ือ สอนนDาเบ่ือ” (N12) 

การใชEประโยคแสดงเหตุผล เป<นการใชBภาษาในรูปประโยคมาอธิบายสาเหตุท่ีเกิดข้ึน พบ

ถBอยคำ คือ คำวDา “เพราะ...” ที่ผูBเขียนแสดงความเห็นแยBงกับผูBสอนถึงความคิดของคนรุDนเกDากับคน

รุDนใหมD ซึ่งเด็กรุDนใหมDจะมีความคิดเป<นของตัวเองมากกวDาการคิดตามคนรุDนเกDา หากความคิดของคน

รุDนเกDาไมDสัมพันธ+กับความคิดของคนรุDนใหมDก็จะมีความคิดเห็นท่ีขัดแยBงกัน ดังตัวอยDาง 

“สDวนไมDชอบครูแบบวDาไมDสอนเลยส่ังแตDงานงานท่ีส่ังตBองสDงภายในอาทิตย+น้ัน ๆ โอBอวดวDา

ตนเกDงตนมีความอาวุโสกวDาซึ่งเป<นความคิดที่ผิด ๆ เพราะสมัยนี้เด็กรุDนใหมDมีความคิดเป<นของตน

เเลBว” (N73) 

การใชEวาทศิลป� เชDน การใชBประโยคคำถามแตDไมDตBองการคำตอบจากผูBอDานแตDอยDางใด ใน

บริบทน้ี ผูBเขียนเปรยคำถามในเชิงประชดผูBสอนมากกวDาท่ีเรDงใหBทำงานใหBสDงทันตามเวลาท่ีกำหนด พบ

ถBอยคำวDา “ไดEอย3างไร” ดังตัวอยDาง 

“ไมDชอบครูผูBสอนที่เอาแตDโยนงานใหBกับนักศึกษาและเรDงใหBทำและใหBสDง เพราะเป<นการท่ี

ไมDสอนแลBวมาเรDงเอางานจะใหBทำทันไดEอย3างไร” (N05) 

การใชEมูลบท การใชBรูปภาษาท่ีส่ือถึงการปฏิบัติการสอน เป<นท่ีทราบท่ัวไปวDา ชDวงเวลาทำ

การสอนผูBสอนไมDควรพูดเรื่องไรBสาระมากเกินไป จนเบียดเบียนเวลาในการสอนเนื้อหาหลักที่สำคัญ

และทำใหBผูBเรียนเสียโอกาสไดB จากถBอยคำที่พบ “พูดเรื่องไรEสาระ” ในตัวอยDางของ (N25) และรูป

ภาษา “พูดภาษาอังกฤษไม3คล3อง พูดผิดบ3อย” ในตัวอยDางของ (N56) ไดBสื่อถึงมูลบทการขาดการ

ฝZกฝนทักษะทางภาษาอังกฤษของผูBสอน สDงผลทำใหBผูBเรียนเกิดความไมDมั่นใจในตัวผูBสอนวDาสอนถูก
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หรือไมD ซึ่งจะสDงผลตDอตัวผูBสอนโดยตรงคือ ผูBเรียนขาดความเชื่อมั่นในตัวผูBสอนภาษาอังกฤษ ดัง

ตัวอยDาง 

“ไมDชอบครูผูBสอนที่เขBาหBองเรียนมาแลBวพูดเรื่องไรEสาระ พอเขBาเนื้อหา บางทีก็เหลือเวลา

เรียนแคD 10-15 นาที ทำใหBผูBเรียนเสียเวลา และเสียโอกาสที่จะเรียนรูBภาษาอังกฤษ แทนที่ผูBเรียน

อาจจะไดBเรียนรูBคำศัพท+ในหBองเรียนมาไมDมากก็นBอย แตDกลับไมDไดBอะไรเลยจากช่ัวโมงน้ันๆ” (N25) 

“ไมDชอบอาจารย+พูดภาษาอังกฤษไม3คล3อง พูดผิดบ3อย” (N56) 

เสียงสะทBอนเหลDานี้ทำใหBเห็นวDา วิธีการสอนของผูBสอนภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา

ควรจะมีการปรับกลวิธีการสอนใหBนDาสนใจและใหBดีมากขึ้นกวDาเดิม ซึ่งกลวิธีทางภาษาไดBสะทBอน

มุมมองของผูBเรียนระดับอุดมศึกษาท่ีมีตDอผูBสอนภาษาอังกฤษท้ังในดBานบวกและดBานลบ ทำใหBเกิดภาพ

ตัวแทนผูBสอนภาษาอังกฤษขึ้นทั้งยังเห็นถึงบริบททางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ+

ตDางๆ แวดวงการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทยอาจตBองมาทบทวนการจัดการศึกษาดBานภาษาอังกฤษใหB

ทันกับการเป<นพลเมืองโลก (Global Citizen)  

อยDางไรก็ตาม การประกอบสรBางภาพตัวแทนผูBสอนภาษาอังกฤษมีท้ังดBานบวกและดBานลบ 

ทำใหBพบการใชBกลวิธีทางภาษา 7 กลวิธี กลวิธีดังกลDาวน้ีถือเป<นเคร่ืองมือสำคัญท่ีตBองเกิดรDวมกันทำใหB

ภาพตัวแทนเกิดเป<นภาพจำในการมองครูผูBสอนภาษาอังกฤษของสังคมไทย โดยภาพตัวแทนดังกลDาวมี

ความสัมพันธ+กับกลวิธีทางภาษา ตามตารางแสดงความสัมพันธ+ดังตDอไปน้ี 

 

ตารางท่ี 1 ความสัมพันธ+ระหวDางภาพตัวแทนผูBสอนภาษาอังกฤษกับกลวิธีทางภาษาท่ีพบ 
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1. ภาพตัวแทนท่ีส่ือถึงบุคลิกลักษณะของผูBสอนภาษาอังกฤษในดBานบวกและดBานลบ 

    1.1 ภาพตัวแทนท่ีส่ือถึง

บุคลิกลักษณะของผูBสอน

ภาษาอังกฤษในดBานบวก 

 

P 

 

P 

 

P 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

3 

 

42.9 

    1.2 ภาพตัวแทนท่ีส่ือถึง

บุคลิกลักษณะของผูBสอน

ภาษาอังกฤษในดBานลบ 
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2. ภาพตัวแทนท่ีส่ือถึงวิธีสอนของผูBสอนในดBานบวกและดBานลบ 

   2.1 ภาพตัวแทนท่ีส่ือถึงวิธี

สอนของผูBสอนในดBานบวก 
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42.9 

   2.2 ภาพตัวแทนท่ีส่ือถึงวิธี

สอนของผูBสอนในดBานลบ 
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57.1 

รวมความถ่ีในการใชBกลวิธีทาง

ภาษา 

4 1 4 1 1 2 1  

 

จากตารางที่ 1 สามารถสรุปไดBวDา ภาพตัวแทนของผูBสอนภาษาอังกฤษในบริบทของการ

แสดงความคิดเห็นของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษที่มีตDอผูBสอนภาษาอังกฤษนั้น มีการใชBกลวิธีทาง

ภาษา 7 กลวิธี คือ การเลือกใชBคำศัพท+เพื่อสื่อความ ไดBแกD การใชBคำกริยา การใชBคำขยายวิเศษณ+ 

(คำคุณศัพท+ คำขยายกริยา) การใชBคำที่เป<นเสียงภาษาอังกฤษ หรือการใชBคำทับศัพท+ เป<นตBน การใชB

ทัศนภาวะ การใชBมูลบท การใชBสหบท การใชBวาทศิลป� การใชBคำเปรียบ และการใชBประโยคแสดง

เหตุผล เมื่อพิจารณาจากการรวมจำนวนกลวิธีที่พบและคDารBอยละ พบวDา กลวิธีทางภาษาที่ใชBสรBาง

ภาพตัวแทนที่ส่ือถึงบุคลิกลักษณะของผูBสอนภาษาอังกฤษในดBานลบ และภาพตัวแทนที่สื่อถึงวิธีสอน

ของผูBสอนในดBานลบ ใชB 4 กลวิธี คิดเป<นรBอยละ 57.1 ของกลวิธีทางภาษาที่พบทั้งหมด สDวนภาพตัว

แทนที่สื่อถึงบุคลิกลักษณะของผูBสอนภาษาอังกฤษในดBานบวก และภาพตัวแทนที่สื่อถึงวิธีสอนของ

ผูBสอนในดBานบวก ใชB 3 กลวิธี คิดเป<นรBอยละ 42.9 ตามลำดับ ทำใหBเห็นภาพเดDนชัดข้ึนมาวDานักศึกษา

ไดBใชBกลวิธีทางภาษามาสะทBอนภาพตัวแทนของผูBสอนภาษาอังกฤษในดBานลบมากกวDาดBานบวก แตD

ไมDไดBหมายความวDาผูBสอนภาษาอังกฤษในบริบทนี้ปฏิบัติหนBาที่ไมDดีแตDอยDางใด เพียงแตDผูBวิจัยไดBศึกษา

จากจำนวนกลวิธีทางภาษาท่ีพบเทDาน้ัน  

ขณะที่ผลรวมในแนวนอนที่ระบุความถี่ในการใชBกลวิธีทางภาษา พบวDา ภาพตัวแทนทุก

ประเภทไดBเลือกใชBกลวิธีทางภาษา คือ การเลือกใชBคำศัพท+เพื่อสื่อความ และการใชBมูลบท มีการใชBคำ

เปรียบใน 2 ประเภทของภาพตัวแทนคือ ภาพตัวแทนท่ีส่ือถึงบุคลิกลักษณะของผูBสอนภาษาอังกฤษใน

ดBานลบ และภาพตัวแทนท่ีสื่อถึงวิธีสอนของผูBสอนในดBานบวก นอกจากนี้ พบการใชBทัศนภาวะในภาพ

ตัวแทนที่สื่อถึงบุคลิกลักษณะของผูBสอนภาษาอังกฤษในดBานบวกเทDานั้น การใชBสหบทพบในภาพตัว

แทนที่สื่อถึงบุคลิกลักษณะของผูBสอนภาษาอังกฤษในดBานลบเทDานั้น สDวนการใชBวาทศิลป� และการใชB

ประโยคแสดงเหตุผลพบในภาพตัวแทนท่ีส่ือถึงวิธีสอนของผูBสอนในดBานลบเทDาน้ัน  
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ในการนำเสนอผลการวิจัยในครั้งนี้ กลวิธีทางภาษาที่พบ 7 กลวิธี คือ การเลือกใชBคำศัพท+

เพื่อสื่อความ การใชBทัศนภาวะ การใชBมูลบท การใชBสหบท การใชBวาทศิลป� การใชBคำเปรียบ และการ

ใชBประโยคแสดงเหตุผล ซึ่งกลวิธีทางภาษาที่พบเหลDานี้มีความสัมพันธ+กับการประกอบสรBางภาพ

ตัวแทนผู Bสอนภาษาอังกฤษ และเมื ่อนำมาตีความทางสังคม พบวDา ภาพตัวแทนของผู Bสอน

ภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษาที่ถูกสะทBอนความคิดมุมมองจากวาทกรรมของนักศึกษานั้น ตDางถูก

มองทั้ง 2 ดBานคือ ดBานบวกและดBานลบ ซึ่งผลที่ไดBจากการวิเคราะห+คุณลักษณะดBานบวกนั้นถือเป<น

ประโยชน+อยDางยิ่งตDอตัวผูBสอนภาษาอังกฤษ แตDดBานลบ ทำใหBผูBสอนภาษาอังกฤษตBองมีการตื่นตัวกับ

มุมมองที่นักศึกษาสะทBอนออกมาวDา ควรปรับปรุง พัฒนาบุคลิกลักษณะของตัวผูBสอนอยDางไรและท่ี

สำคัญวิธีสอนควรปรับปรุงในทิศทางใดเพื่อใหBเกิดประโยชน+กับผูBเรียนมากที่สุด และผูBเรียนสามารถนำ

ภาษาอังกฤษไปใชBไดBจริงในชีวิตประจำวัน 

 

อภิปรายผล (Discussion)  

 ในการวิเคราะห+กลวิธีทางภาษาที่พบในงานวิจัยครั้งนี้ ทำใหBเห็นความสัมพันธ+ของภาพ

ตัวแทนผูBสอนภาษาอังกฤษกับกลวิธีทางภาษา 7 กลวิธี (การเลือกใชeคำศัพทAเพื่อสื่อความ การใชeทัศ

นภาวะ การใชeมูลบท การใชeสหบท การใชeวาทศิลป] การใชeคำเปรียบ และการใชeประโยคแสดงเหตุผล) 

ที่นำมาวิเคราะห+ถBอยคำที่ปรากฏใน  ตัวบทจากการตอบแบบสอบถามแบบปลายเป¬ดของนักศึกษา 

แมBวDาแหลDงขBอมูลที่ศึกษาจะตDางจากงานวิจัยอ่ืนๆที่ผDานมา แตDมีกระบวนการวิเคราะห+ตามกรอบ

แนวคิดวาทกรรมวิเคราะห+เชิงวิพากษ+ (Critical Discourse Analysis) เชDนเดียวกันจึงทำใหBงานวิจัย

ในครั้งนี้สามารถสะทBอนความคิดเห็น มุมมองของนักศึกษาที่มีตDออาจารย+ผูBสอนภาษาอังกฤษไดB จึง

พบวDางานวิจัยชิ้นนี้มีความสอดคลBองกับงานวิจัยที่ผDานมา อาทิ งานวิจัยภาพตัวแทนของทัวรYจีนของ

ศิระวัสฐ+ กาวิละนันท+ (2562) ที่แสดงถึงความสัมพันธ+ระหวDางกลวิธีทางภาษากับภาพตัวแทนของทัวร+

จีนในเว็บไซต+พันทิป ที่กลDาวถึงภาพตัวแทนของทัวร+จีนทั้งแงDบวกและแงDลบเชDนกัน ไดBพบถึง 9 กลวิธี

ทางภาษาในการสรBางภาพตัวแทนของทัวร+จีน คือ การเลือกใชeศัพทA การเหมารวม การใชeมูลบท การ

ปฏิเสธมูลบท การอeางเหตุผล การใชeคำถามเชิงวาทศิลป] การซ้ำกระสวนประโยค การใชeสหบท และ

การใชeอุปลักษณA  งานวิจัยภาพตัวแทนบุคคลพEนโทษของนครินทร+ สำเภาพล และศิริพร ภักดีผาสุข 

(2563) ท่ีวิเคราะห+ถึงความสัมพันธ+ของกลวิธีทางภาษาท่ีพบกับภาพตัวแทนบุคคลพBนโทษในวาทกรรม

สนับสนุนบุคคลพBนโทษจากหนังสือพิมพ+รายวัน ซึ่งภาพตัวแทนบุคคลพBนโทษที่พบมีทั้งดBานบวกและ

ดBานลบ พบ 9 กลวิธีทางภาษา คือ การเลือกใชeคําหรือกลุ#มคํา การใชeคําที่มักปรากฏรวมกัน การใชe

ประโยคท่ีสัมพันธAกันแบบขัดแยeง การใชeประโยคท่ีสัมพันธAกันแบบเหตุ-ผล การใชeอุปลักษณA การใชeมูล

บท การอeางคํากล#าวบุคคลพeนโทษ การอeางคํากล#าวบุคคลที่น#าเชื่อถือ และการใชeสหบท ภาพตัวแทน

ของผูEเรียนอาชีวศึกษาของสิริภัทร เชื้อกุล และศิริพร ภักดีผาสุข (2563) ที่ศึกษาภาพตัวแทนของ
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ผูBเรียนอาชีวศึกษาทั้งในแงDบวกและแงDลบ ประกอบสรBางผDานกลวิธีทางภาษาในหนังสือพิมพ+รายวัน

ภาษาไทย พบ 7 กลวิธีทางภาษา คือ การเลือกใชeคำศัพทA การใชeอุปลักษณA การใชeทัศนภาวะ การ

ใชeสหบท การใชeมูลบท การปฏิเสธมูลบท และการใชeประโยคแสดงความขัดแยeง  

นอกจากภาพตัวแทนที่วิเคราะห+ผDานกลวิธีทางภาษา ยังมีงานวิจัยดBานวาทกรรม/อุดมการณ+

ซึ่งใชBกลวิธีทางภาษามาวิเคราะห+วาทกรรมดBวยเชDนกัน ไดBแกD วาทกรรมและอุดมการณYเกี่ยวกับป�าใน

สังคมไทยของกมลรัตน+ เพ็ชรขาวเขียว และจันทิมา อังคพณิชกิจ (2563) ที่ศึกษากลวิธีทางภาษาท่ี

ปรากฎจากวาทกรรมในพื ้นที ่แลBวนำมาแสดงใหBเห็นภาพสะทBอนทางอุดมการณ+เกี ่ยวกับป�าใน

สังคมไทย พบ 4 กลวิธีทางภาษา คือ กลวิธีการอeางถึง การใชeภาคแสดง กลวิธีขยายความ และการ

ใชeสหบท วาทกรรมนมแม3ของเพ็ญนภา คลBายสิงโต (2559) ไดBศึกษาวาทกรรมนมแมDในสังคม

ออนไลน+ ภายใตBกรอบภาษากับอุดมการณ+ พบ 4 กลวิธีทางภาษา ไดBแกD การใชBคําเปรียบเทียบ การใชB

คำปฎิเสธ การใชBวัจนกรรม และการใชBมูลบท เป<นตBน อุดมการณYทางเพศจากหนังสือพจนานุกรมคำ

ใหม3 เล3ม 1-2 ของขจิตา ศรีพุDม (2562) ไดBศึกษาอุดมการณ+ทางเพศที่สื ่อผDานกลวิธีทางภาษาใน

ขBอความประโยคตัวอยDางจากหนังสือพจนานุกรมคำใหมD เลDม 1-2 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พบ 6 

กลวิธีทางภาษา คือ การใชeสำนวน การใชeคำเรียก การใชeคำนาม การใชeคำกริยา การใชeคำขยายกริยา 

และการใชeคำถามเชิงวาทศิลป] โดยวิเคราะห+ตามวาทกรรมทางเพศ 3 ประเภท วาทกรรมเพศหญิง 

วาทกรรมเพศชายและวาทกรรมเพศทางเลือก ทำใหBสื่อความถึงอุดมการณ+ทางเพศที่แฝงอยูDในการใชB

ภาษาอีกดBวย     

 

สรุปผล (Conclusion)  

  ในงานวิจัยครั้งน้ีสรุปผลการวิจัยไดBพบกลวิธีทางภาษา 7 กลวิธี คือ การเลือกใชBคำศัพท+เพ่ือ

สื่อความ การใชBทัศนภาวะ การใชBมูลบท การใชBสหบท การใชBวาทศิลป� การใชBคำเปรียบ และการใชB

ประโยคแสดงเหตุผล ซึ่งกลวิธีทางภาษาที่พบเหลDานี้มีความสัมพันธ+กับการประกอบสรBางภาพตัวแทน

ผูBสอนภาษาอังกฤษที่สัมพันธ+กันกับคุณลักษณะที่ดีและไมDดีของครู คือ การเลือกใชBคำที่แสดงถึง

บุคลิกลักษณะของครูในดBานบวกและดBานลบ และวิธีการสอนของครูในดBานบวกและดBานลบ จะทำใหB

เห็นถึงความสัมพันธ+ทางสังคมที่สะทBอนความคิดและความเชื่อในตัวครูผูBสอนที่ถูกประกอบสรBางเป<น

ภาพตัวแทนของผูBสอนภาษาอังกฤษจากการใชBภาษาของผูBเรียนไดB สามารถตีความสะทBอนความคิด 

มุมมองที่เกี่ยวกับครูหรือผูBสอนภาษาอังกฤษในบริบทสังคมไทย ที่สัมพันธ+กับสังคมและวัฒนธรรม 

ธรรมเนียมปฏิบัติ จะสะทBอนใหBเห็นสิ่งที่ผูBเรียนไดBรับประสบการณ+มา และความเชื่อในวิธีการสอนของ

ครูที่อาจสะทBอนใหBเห็นสิ่งที่ยึดถือปฏิบัติในสังคมการศึกษาไทย อยDางไรก็ตาม ภาพตัวแทนผูBสอน

ภาษาอังกฤษในงานวิจัยครั้งนี้อยูDในบริบทการวิเคราะห+คุณลักษณะของครูอาจารย+ผูBรับผิดชอบสอน

วิชาเอกภาษาอังกฤษเทDานั้น มิไดBหมายรวมถึงผูBสอนภาษาอังกฤษทุกคนในระดับอุดมศึกษา หรือ
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มหาวิทยาลัยทุกแหDงแตDอยDางใด หากเป<นเพียงการศึกษาการใชBกลวิธีทางภาษาของกลุDมนี้ในบริบทน้ี

เทDานั้น ซึ่งผูBสอนภาษาอังกฤษยังคงตBองปรับตัวเพื่อใหBเป<นไปตามแนวทางของการจัดการเรียนการ

สอนในระดับอุดมศึกษาที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสังคมความเป<นพลเมืองโลก (Global Citizen) 

ตDอไปในอนาคต 
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Translation strategies of taboo words from English to Thai subtitle:  

case study of Kill Bill 1 
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Abstract 

 The purposes of the study are to classify types of 51 English taboo words in the 
movie, Kill Bill volume 1 and to analyze the translation strategies the translator used. 
The study found that the taboo words can be divided into 4 groups based on Battistella 
theory (2005) in descending order: (1) Epithet (41.18%) (2) Obscenity (23.52%) (3) 
Profanity (19.61%) (4) Vulgarity (15.68%). When the taboo words of each group were 
analyzed based on Davoodi theory (2009), the study has shown that the translator used 
5 translation strategies: (1) Taboo with euphemism (31.37%) (2) Censorship (27.45%) 
(3) Taboo for taboo (21.57%)  (4)  Substitution  (17.65%) (5) Applying euphemism  
(1.96%) 
 
Keywords: translation strategies, taboo words, Thai subtitle 
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กลวิธีการแปลคำต<องห<าม: กรณีศึกษาบทแปลจากภาพยนตรIเรื่องนางฟbาซามูไร 1 
 

จณิสตา สุทธิธรรม*1, รสสุคนธ+ รัตนธาดา2 
 

1,2 คณะมนุษยศาสตร;  
1,2 มหาวิทยาลัยหอการค?าไทย 

 

บทคัดย่อ 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งชนิดของคำต้องห้าม และวิเคราะห์กลวิธีการแปลคำ

ต้องห้ามที่ปรากฏในบทแปลภาพยนตร์เรื่องนางฟ้าซามูไร ภาค 1 จำนวน 51 คำ จากการศึกษาพบว่า

คำต้องห้ามแบ่งได้เป็น 4 กลุ่มเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยตามทฤษฎีของ Battistella (2005) ดังน้ี 

(1) คำต้องห้ามสำหรับเรียกขาน ร้อยละ 41.18 (2) คำต้องห้ามที่เกี ่ยวกับกิจกรรมทางกายหรือ

กิจกรรมทางเพศ  ร้อยละ 23.53 (3) คำต้องห้ามที่ใช้คำเกี ่ยวกับศาสนา ร้อยละ 19.61 (4) คำ

ต้องห้ามเกี่ยวกับอวัยวะเพศ อวัยวะขับถ่ายหรือของเสียจากร่างกาย ร้อยละ 15.68  เมื ่อนำคำ

ต้องห้ามแต่ละกลุ่มมาวิเคราะห์หากลวิธีการแปลพบว่านักแปลใช้กลวิธีการแปลคำต้องห้าม 5  กลวิธี

ตามทฤษฎีของ Davoodi (2009) ตามลำดับดังนี้ (1) กลวิธีการแปลคำต้องห้ามแบบลดความรุนแรง

ลง ร้อยละ 31.37 (2) กลวิธีการละไม่แปลคำต้องห้าม ร้อยละ 27.45 (3) กลวิธีการแปลโดยเทียบคู่คำ

ต้องห้าม ร้อยละ 21.57 (4) กลวิธีการแปลโดยการแทนด้วยคำอื่นที่ไม่ใช่คำต้องห้าม ร้อยละ 17.65 

(5) กลวิธีการแปลโดยใช้คำไพเราะร่ืนหู ร้อยละ 1.96   

 

คำสำคัญ: 1. กลวิธีการแปล 2. คำต้องห้าม 3. บทแปลจากภาพยนตร์ 
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บทนำ  

ท่ีมาและความสำคัญ 

คำตBองหBาม (Taboo Words) คือ คำหรือสำนวนที่ควรหลีกเลี่ยง เนื่องจากอาจจะสDงผล

กระทบ เชDน ศาสนา วัฒนธรรม หรือบรรทัดฐาน อีกทั้งยังทำรBายผูBอื่นไดBอีกดBวย (Fakuade, G., 

and others, 2013 อBางถึงใน นันทวัฒน+ เนตรเจริญ และ สุวัฒนา เล่ียมประวัติ, 2558) คำตBองหBาม

ยังเป<นภาษาที่ต่ำที่สุดในระดับภาษา มักจะใชBกับคนที่สนิทดBวยกัน แตDมักจะไมDใชDกับคนทั่วไป (จุไร

รัตน+ ลักษณะสิริ, 2540 อBางถึงใน กุลชาติ ศรีโพธ์ิ, 2548) สื่อตDางๆ นำเสนอภาพตัวละครจากสังคม

ที่แตกตDาง และความสัมพันธ+ที่หลากหลาย คำสบถ คำหยาบตDาง ๆ มักจะพบไดBในภาพยนตร+เป<น

ประจำ  

เนื่องดBวยบทภาพยนตร+หรือบทละครที่มีคำตBองหBามนั้นเกิดจากการมโนทัศน+ (Concepts) 

หรือการมองผDานผูBที่อาศัยในสังคมที่แตกตDางกัน (ปวิช เรียงศิริ, 2563) ทำใหBผูBศึกษาตBองการทราบวDา

ผู BแปลจะมีวิธีจัดการกับคำตBองหBามในภาษาตBนฉบับอยDางไรเมื ่อตBองแปลคำตBองหBามนั้นมาเป<น

ภาษาไทยในบริบทวัฒนธรรมไทยท่ีการบังคับใชBระบบ rating ยังไมDเครDงครัด และ มีระบบ censor 

ผูBศึกษาเลือกภาพยนตร+เรื่อง Kill Bill: Vol.1 (นางฟ�าซามูไร ภาค 1) ที่มีคำตBองหBามปรากฏ

อยูD จึงเร่ิมเก็บขBอมูลคำตBองหBามเบ้ืองตBนจากภาพยนตร+เร่ืองดังกลDาว 

 

วัตถุประสงคY 

1.  เพื่อจำแนกกลุDมของคำตBองหBามภาษาอังกฤษในภาพยนต+เรื่อง Kill Bill: Vol.1 หรือ นางฟ�า

ซามูไร ภาค 1 

2. เพ่ือศึกษากลวิธีการแปลคำตBองหBามจากภาษาอังกฤษเป<นภาษาไทย 

 

วิธีดำเนินการศึกษา 

1. เก็บขBอมูลคูDแปลคำตBองหBามจากบทพูดภาพยนตร+เรื่อง Kill Bill: Vol 1 ทั้งภาษาอังกฤษและ

ภาษาไทย 

2. จำแนกคำตBองหBามในภาษาอังกฤษเป<นกลุDมตDาง ๆ ตามเกณฑ+การจำแนกคำตBองหBามของ 

Battistella (2005) ท่ีจำแนกคำตBองหBามไวB 4 ประเภท ดังน้ี (1) คำตBองหBามสำหรับเรียกขาน

หรือการเรียกฉายา (Epithet)  (2) คำตBองหBามที่ใชBคำเกี่ยวกับศาสนา (Profanity) (3) คำ

ตBองหBามเกี่ยวกับอวัยวะเพศ อวัยวะขับถDายและของเสียจากรDางกาย (Vulgarity) (4) คำ

ตBองหBามท่ีเก่ียวกับกิจกรรมทางเพศและกิจกรรมทางกาย (Obscenity)  

3. นำคูDเทียบคำตBองหBามในภาษาไทยเขBาเทียบคำตBองหBามในภาษาอังกฤษที่จัดเป<นกลุDมไวBแลBว

ขBางตBน 
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4. ศึกษากลวิธีการแปลคำตBองหBามเป<นภาษาไทยตามที่จัดเป<นกลุDมไวB โดยใชBทฤษฎีการแปลคำ

ตBองหBามของ Davoodi (2009) ที่อBางอิงใน  โชติกา เศรษฐธัญการ, 2021, ”  ไดBกลDาวไวBวDา

กลวิธีการแปลคำตBองหBามจากภาษาอังกฤษ เป<นภาษาไทยเพื่อผลิตบทบรรยายภาพยนตร+ 

แบDงออกไดBเป<น 5 ประเภท ดังน้ี 1) กลวิธีการเทียบคูDคำตBองหBาม (taboo for taboo) คือ 

การใชBคำตBองหBามในภาษาฉบับแปลแทนคำตBองหBามในภาษาอังกฤษ โดยที่คำตBองหBามนั้นมี

ความหมายตรงหรือใกลBเคียงกัน เชDน bastard – ไอBสารเลว 2) กลวิธีการใชBคำตBองหBามแบบ

ลดความรุนแรง (taboo with euphemism) คือการแปลคำตBองหBามดBวยภาษาไทยที่ลด

ความหยายคายลง เชDน Goddamn – ใหBตายสิ 3) กลวิธีการลบคำตBองหBาม (censorship) 

คือการละไมDแปลคำตBองหBามในภาษาอังกฤษ 4) กลวิธีการแปลคำตBองหBามเป<นคำรื ่นหู 

(applying euphemism) คือ การแปลคำตBองหBามในภาษาอังกฤษดBวยคำสุภาพหรือคำ

ไพเราะในภาษาไทย แตDยังคงความหมายเดิมที่ตBนฉบับตBองการสื่อไวB เชDน the balls-พวง

สวรรค+ 5) กลวิธีการแทนท่ีคำตBองหBามดBวยคำอ่ืน (substitution) คือการแปลคำตBองหBามเป<น

ภาษาไทยที่มีความหมายตDางจากคำตBองหBามในภาษาอังกฤษโดยสิ้นเชิงและภาษาไทยที่แปล

น้ันไมDไดBเป<นคำตBองหBาม เชDน bastard –ตัวกินไกD 

5. นำเสนอผลการศึกษาตามวัตถุประสงค+ท่ีต้ังไวB 
 
ผลการศึกษา 

คำตBองหBามที่ปรากฏในภาพยนตร+เรื่อง Kill Bill: Vol 1 มีจำนวน 51 คำ ผูBศึกษานำมาแยก

ประเภทตามกฏเกณฑ+การแยกประเภทคำตBองหBามของ Battistella (2005) ไดB 4 กลุDมเรียงลำดับ

จำนวนคำตBองหBามท่ีพบในภาษาอังกฤษจากมากไปหานBอย นำเสนอแบบตารางไดBดังน้ี 

 

ตารางท่ี 1 

ประเภทคำตEองหEามในภาษาอังกฤษ จำนวน 

(คำ) 

รEอยละ 

1.คำตBองหBามสำหรับเรียกขานหรือการเรียกฉายา (Epithet)   21 41.18 

2.คำตBองหBามที่เกี ่ยวกับกิจกรรมทางกายหรือกิจกรรมทาง

เพศ (Obscenity) 
12 23.53 

3. คำตBองหBามท่ีใชBคำเก่ียวกับศาสนา (Profanity) 10 19.61 

4. คำตBองหBามเกี่ยวกับอวัยวะเพศ อวัยวะขับถDาย และของเสีย

จากรDางกาย(Vulgarity)    
8 15.68 
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เมื่อนำคูDเทียบคำตBองหBามที่ผูBแปลแปลเป<นภาษาไทยเขBาเทียบคำตBองหBามในภาษาอังกฤษท่ี

จัดเป<นกลุDมไวBขBางตBนแลBว ผู Bศึกษาวิเคราะห+กลวิธีการแปลคำตBองหBามตามทฤษฎีของ Davoodi 

(2009) ไดBดังน้ี 

 

1. คำตEองหEามสำหรับเรียกขานหรือการเรียกฉายา (Epithet)   

คำตBองหBามกลุDมน้ีเป<นกลุDมท่ีพบมากท่ีสุดในภาพยนตร+เร่ือง Kill Bill Vol 1 คือจำนวน 21 คำ 

ผูBศึกษาพบวDาผูBแปลใชBกลวิธีท้ัง 5 กลวิธีเพ่ือแปลคำตBองหBามในกลุDมน้ี ดังน้ี 
 
ตารางท่ี 2 

กลวิธีการแปล จำนวน 

(คำ) 

รEอยละ 

กลวิธีการเทียบคูDคำตBองหBาม (taboo for taboo) 9 42.86 

กลว ิธ ีการใช Bคำต BองหBามแบบลดความร ุนแรง 

(taboo with euphemism) 
8 38.1 

กลวิธีการลบคำตBองหBาม (censorship) 1 4.76 

กลวิธีการแปลคำตBองหBามเป<นคำร่ืนหู (applying 

euphemism) 
1 4.76 

ก ล ว ิ ธ ี ก า ร แทนท ี ่ ค ำ ต B อ ง ห B า ม ด B ว ย ค ำ อ่ื น 

(substitution) 
2 9.52 

 

 ขBอมูลจากคำตBองหBามในกลุDมที่เป<นคำเรียกขานหรือคำฉายานั้น พบวDาผูBแปลเลือกใชBกลวิธี

การเทียบคูDคำตBองหBามมาใชBมากท่ีสุด ดังตัวอยDาง 1 และตัวอยDาง 2 

ตัวอยDาง  1 

ตBนฉบับ: Come on, bitch. 

ฉบับแปล: เขBามา อีเวร 

ตัวอยDาง  2 

ตBนฉบับ: You fucker!  

ฉบับแปล: ไอEหอกหัก 

 

 ขณะเดียวกันหากผูBแปลหาคำตBองหBามในภาษาฉบับแปลมาเทียบเคียงไมDไดB ก็ยังพยายามใชB

กลวิธีการใชBคำตBองหBามแบบลดความรุนแรง ดังตัวอยDาง 3 และตัวอยDาง 4 
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ตัวอยDาง  3 

ตBนฉบับ:  Lazy bastard! 

ฉบับแปล: ไอEบEา 

ตัวอยDาง  4 

ตBนฉบับ:  Fuck you, bitch. 

ฉบับแปล: มะเหงกน3ะ 

 และผูBแปลไดBใชBกลวิธีการลบคำตBองหBาม (ตัวอยDาง 5)  กลวิธีการแปลคำตBองหBามเป<นคำรื่นหู 

(ตัวอยDาง 6) ซึ่งทั้ง 2 กลวิธีปรากฏเพียงหนึ่งคำเทDานั้น และกลวิธีการแทนที่คำตBองหBามดBวยคำอ่ืน 

(ตัวอยDาง 7)  

ตัวอยDาง  5 

ตBนฉบับ:  Now, if any of you, sons of bitches got anything else to say, now is the 

fucking time! 

ฉบับแปล: ทีน้ีถBาใครยังมีปOญหาอะไร ก็พูดออกมาไดBเลย! 

ตัวอยDาง  6 

ตBนฉบับ:  Pussy Wagon 

ฉบับแปล: รถรEอนสวาท 

ตัวอยDาง  7 

ตBนฉบับ:  Look, bitch, I need to know if you're gonna start more shit around my 

baby girI. 

ฉบับแปล: ฉันอยากจะรูBวDาแกจะมากDอเร่ืองรBาย ๆ ตDอหนBาลูกสาวฉันหรือเปลDา 
 

2. คำตEองหEามท่ีเก่ียวกับกิจกรรมทางเพศหรือกิจกรรมทางกาย (Obscenity) 

คำตBองหBามกลุDมนี้เป<นกลุDมที่พบมากรองลงมาคือจำนวน 12  คำ ผูBศึกษาพบวDาผูBแปลใชBกลวิธี

การแปลเพียง 3 กลวิธีในการแปลคำตBองหBามกลุDมน้ี 

 

ตารางท่ี 3 

กลวิธีการแปล จำนวน 

(คำ) 

รEอยละ 

กลวิธีการเทียบคูDคำตBองหBาม (taboo for taboo) 0 - 

กลว ิธ ีการใช Bคำต BองหBามแบบลดความร ุนแรง 

(taboo with euphemism) 
4 33.33 
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กลวิธีการลบคำตBองหBาม (censorship) 4 33.33 

กลวิธีการแปลคำตBองหBามเป<นคำร่ืนหู (applying 

euphemism) 
0 - 

ก ล ว ิ ธ ี ก า ร แทนท ี ่ ค ำ ต B อ ง ห B า ม ด B ว ย ค ำ อ่ื น 

(substitution) 
4 33.33 

 

ขBอมูลจากคำตBองหBามในกลุ Dมกิจกรรมทางเพศนั้น พบวDาผู BแปลเลือกใชBกลวิธีการใชBคำ

ตBองหBามแบบลดความรุนแรง (ตัวอยDาง 8) กลวิธีลบคำตBองหBาม (ตัวอยDาง 9)  และกลวิธีการแทนที่คำ

ตBองหBามดBวยคำอื่นที่ไมDหยายคาย (ตัวอยDาง 10) และไมDเลือกใชBกลวิธีการเทียบคูDตBองหBามและกลวิธี

การแปลคำตBองหBามเป<นคำร่ืนหูเลย ตัวอยDางนำเสนอตามลำดับ ดังน้ี 

ตัวอยDาง  8  

ตBนฉบับ: For fuck's sake! 

ฉบับแปล: ไอBบBาเอBย 

ตัวอยDาง  9  

ตBนฉบับ: The price you pay for bringing up either my Chinese or American 

heritage as a negative is, I collect your fucking head.  

ฉบับแปล: การที่ใครบังอาจยกหัวขBอที่วDาฉันเป<นจีนหรืออเมริกันในแงDลบ ฉันจะ ฟOนหัวคน ๆ 

น้ัน 

ตัวอยDาง  10  

ตBนฉบับ: So you can just kiss my motherfucking ass, Black Mamba.  

ฉบับแปล: เชิญแกงมงายไปกับฉายาอสรพิษดำน่ันไปเถอะ 

 

ผูBศึกษาสันนิษฐานวDาคำตBองหBามที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางเพศนั้น คำกลุDมนี้ในสังคมของภาษา

ฉบับแปลยังถือเป<นคำตBองหBามท่ีสังคมยังไมDยอมรับใหBเผยแพรDผDานสื่อ ดังน้ัน การแปลคำตBองหBามกลุDม

น้ี ผูBแปลจึงแปลโดยใชBกลวิธีท้ัง 3 กลวิธีขBางตBน  

 

3. คำตEองหEามท่ีใชEคำเก่ียวกับศาสนา (Profanity) 

คำตBองหBามกลุDมนี้พบจำนวน 10 คำ ผูBศึกษาพบวDาผูBแปลใชBกลวิธีการแปลเพียง 4 กลวิธีใน

การแปลคำตBองหBามกลุDมน้ี 
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ตารางท่ี 4 

กลวิธีการแปล จำนวน 

(คำ) 

รEอยละ 

กลวิธีการเทียบคูDคำตBองหBาม (taboo for taboo) 1 10 

กลว ิธ ีการใช Bคำต Bองห Bามแบบลดความร ุนแรง 

(taboo with euphemism) 
4 40 

กลวิธีการลบคำตBองหBาม (censorship) 3 30 

กลวิธีการแปลคำตBองหBามเป<นคำร่ืนหู (applying 

euphemism) 
0 - 

ก ล ว ิ ธ ี ก า ร แ ท น ท ี ่ ค ำ ต B อ ง ห B า ม ด B ว ย ค ำ อ่ื น 

(substitution) 
2 20 

 

โดยพบวDาผูBแปลใชBกลวิธีการใชBคำตBองหBามแบบลดความรุนแรงมากที่สุด (ตัวอยDาง 11) และผูB

แปลใชBกลวิธีการลบคำตBองหBาม (ตัวอยDาง 12) กลวิธีการแทนที่คำตBองหBามดBวยคำอื่น (ตัวอยDาง 13) 

และกลวิธีการเทียบคูDคำตBองหBาม  (ตัวอยDาง 14)  รองลงไปตามลำดับ 

ตัวอยDาง  11  

ตBนฉบับ: It's like a goddamn Nicaraguan death squad. 

ฉบับแปล: เหมือนหนDวยพิฆาตนิคารากัวห3าน่ันเป]Æยบ 

ตัวอยDาง  12  

ตBนฉบับ: It's a goddamn massacre, Pop.  

ฉบับแปล: รายการสังหารหมูDชัด ๆ เลยป|า 

ตัวอยDาง  13  

ตBนฉบับ: Y'all beat the hell out of that woman.  

ฉบับแปล: ทุกคนรุมยำผูBหญิงคนน้ันซะยับ 

ตัวอยDาง  14  

ตBนฉบับ: Burn in Hell, you stupid, stupid blonde!  

ฉบับแปล: ขอใหBแกตกนรก นังผมบลอนด+ง่ีเงDา 

 ผูBศึกษาสังเกตวDาคำตBองหBามกลุDมท่ีใชBคำท่ีเกี่ยวขBองกับศาสนานั้น เป<นคำตBองหBามอีกกลุDมหน่ึง

ที่ผูBแปลเลือกใชBกลวิธีแบบกลาง ๆ ไมDวDาจะเป<นกลวิธีการใชBคำตBองหBามแบบลดความรุนแรง กลวิธีการ

ลบคำตBองหBามหรือกลวิธีการแทนท่ีคำตBองหBามดBวยคำอ่ืนมาใชBแปล อาจเน่ืองจากบริบททางสังคมของ

ภาษาแปลที่มองคำหรือเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวขBองกับศาสนาเป<นประเด็นอDอนไหว ไมDสมควรนำมาเป<นคำ
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ดDาหรือคำตBองหBาม แตDจากขBอมูลพบวDาผูBแปลใชBกลวิธีการเทียบคูDคำตBองหBามอยูD 1 แหDง และคำ

ตBองหBามที่ใชBในตBนฉบับคือคำวDา Hell (ตัวอยDาง 14) ซึ่งผูBแปลใชBกลวิธีนี้ไดBเพราะในบริบทสังคมไทย 

คำวDา “นรก” นอกจากจะหมายถึงสถานที่ที่คนทำชั่วตBองไปชดใชBกรรมเมื่อตายแลBวนั้น คำดังกลDาวก็

เป<นคำดDาหรือคำตBองหBามในภาษาไทย ท่ีคนไทยยอมรับใหBปรากฏในส่ือไดBดBวยเชDนกัน 

            

4. คำตEองหEามเก่ียวกับอวัยวะเพศ อวัยวะขับถ3ายและของเสียจากร3างกาย(Vulgarity)  

คำตBองหBามกลุDมนี้พบจำนวน 8 คำ ผูBศึกษาพบวDาผูBแปลใชBกลวิธีการแปลเพียง 3 กลวิธีใน

การแปลคำตBองหBามกลุDมน้ี  
 

ตารางท่ี 5 

กลวิธีการแปล จำนวน 

(คำ) 

รEอยละ 

กลวิธีการเทียบคูDคำตBองหBาม (taboo for taboo) 1 12.5 

กลว ิธ ีการใช Bคำต Bองห Bามแบบลดความร ุนแรง 

(taboo with euphemism) 
0 - 

กลวิธีการลบคำตBองหBาม (censorship) 6 75 

กลวิธีการแปลคำตBองหBามเป<นคำร่ืนหู (applying 

euphemism) 
0 - 

ก ล ว ิ ธ ี ก า ร แ ท น ท ี ่ ค ำ ต B อ ง ห B า ม ด B ว ย ค ำ อ่ื น 

(substitution) 
1 12.5 

 

โดยพบวDาผูBแปลใชBกลวิธีการใชBคำตBองหBามแบบลบคำตBองหBามมากที่สุด (ตัวอยDาง 15) ตาม

ดBวยกลวิธีการเทียบคูDคำตBองหBาม (ตัวอยDาง 16) และกลวิธีการแทนที่คำตBองหBามดBวยคำอื่น (ตัวอยDาง 

17) ตามลำดับ 

ตัวอยDาง  15  

ตBนฉบับ: I know he didn't qualify that shit. 

ฉบับแปล: ฉันรูBวDาก็พูดไปแบบน้ันเอง 
 
ตัวอยDาง  16  

ตBนฉบับ: Bullshit! 

ฉบับแปล: ตอแหล 
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ตัวอยDาง  17  

ตBนฉบับ: You don't owe her shit! 

ฉบับแปล: คุณไมDไดBคBางอะไรมัน! 
 
ผูBศึกษาสังเกตวDาคำตBองหBามเกี่ยวกับอวัยวะเพศ อวัยวะขับถDายและของเสียจากรDางกายน้ัน

สDวนใหญDจะเป<นการลบคำตBองหBามนั้นออกไป ผูBศึกษาคิดวDาที่ผูBแปลเลือกใชBกลวิธีการลบคำตBองหBาม

มากที่สุด เนื่องดBวยบริบทสังคมไทย มักจะหลีกเลี่ยงการใชBคำตBองหBามที่เกี่ยวกับอวัยวะเพศ อวัยวะ

ขับถDายและของเสียจากรDางกาย จึงทำใหBผูBแปลเลือกท่ีจะไมDแปล แตDพบกลวิธีการเทียบคูDคำตBองหBาม 1 

แหDง นั่นคือคำวDา Bullshit (ตัวอยDาง 16) ผูBแปลเลือกแปลวDา "ตอแหล" เพื่อใหBผูBชมไดBเขBาถึงอรรถรส

ของตัวภาพยนตร+ตามท่ีตBนฉบับตBองการส่ือ อีกท้ังคำวDา “ตอแหล” เป<นคำดDาท่ีในละครหรือภาพยนตร+

ไทยเองก็ใชB โดยไมDถูกเซ็นเซอร+จึงถือเป<นคำตBองหBามท่ี ใชBในส่ือไทยไดB 

 

สรุปผลการศึกษา 

จากขBอมูลคำตBองหBามทั้ง 51 คำที่ปรากฏในภาพยนต+เรื ่อง Kill Bill: Vol.1 หรือ นางฟ�า

ซามูไร ภาค 1 ผูBศึกษาพบวDาสามารถจัดกลุDมคำตBองหBามภาษาอังกฤษไดBครบทั้ง 4 กลุDมตามการจัด

กลุDมคำตBองหBามของ Battistella (2005) โดยพบคำตBองหBามสำหรับเรียกขานหรือการเรียกฉายา 

(Epithet) มากที่สุด จำนวน 21 คำ (รBอยละ 41.18) และพบคำตBองหBามกลุDมอื่นๆ เรียงตามลำดับจาก

มากไปหานBอยดังนี้ คำตBองหBามที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางเพศและกิจกรรมทางกาย (Obscenity) จำนวน 

12 คำ (รBอยละ 23.53) คำตBองหBามที่ใชBคำเกี่ยวกับศาสนา (Profanity)  จำนวน 10 คำ (รBอยละ 

19.61) และคำตBองหBามเกี่ยวกับอวัยวะเพศ อวัยวะขับถDายและของเสียจากรDางกาย (Vulgarity) 

จำนวน 8 คำ (รBอยละ 15.68) 

เมื่อศึกษากลวิธีการแปลของผูBแปลพบวDาผูBแปลใชBกลวิธีการแปลคำตBองหBามทั้ง 5 กลวิธีของ 

Davoodi (2009) โดยเรียงลำดับกลวิธีที่ใชBจากมากไปหานBอยดังนี้ (1) กลวิธีการใชBคำตBองหBามแบบ

ลดความร ุนแรง (taboo with euphemism) ร Bอยละ 31.37 (2) กลวิธ ีการลบคำต Bองห Bาม 

(censorship) รBอยละ 27.45 (3) กลวิธีการเทียบคูDคำตBองหBาม (taboo for taboo) รBอยละ 21.57 

(4) กลวิธีการแทนที่คำตBองหBามดBวยคำอื่น (substitution) รBอยละ 17.65 และ (5) กลวิธีการแปลคำ

ตBองหBามเป<นคำร่ืนหู (applying euphemism) รBอยละ 1.96 

อยDางไรก็ตาม จากการวิเคราะห+กลวิธีทั้ง 5 ที่ผูBแปลใชB ผูBศึกษาพบวDาผูBแปลมีแนวโนBมที่จะ

แปลโดยรักษาน้ำเสียง  (Tone) ของคำตBองหBามไวB ถึงรBอยละ 54.9 ผDานกลวิธีการใชBคำตBองหBามแบบ

ลดความรุนแรง กลวิธีการเทียบคูDคำตBองหBามและกลวิธีการแปลคำตBองหBามเป<นคำรื่นหู สDวนน้ำเสียง 

(Tone) คำตBองหBามที่ไมDปรากฏในงานแปล เนื่องจากผูBแปลเลือกใชBกลวิธีการลบคำตBองหBามกับกลวิธี
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การแทนที่คำตBองหBามดBวยคำอื่นนั้นความถี่อยูDที่รBอยละ 45.1 ในสDวนนี้ผูBศึกษาเสนอไวBใหBเป<นแนวทาง

การศึกษาในเชิงลึกตDอไป 

 

ขEอเสนอแนะ 

1. เพ่ิมจำนวนภาพยนตร+และระยะเวลาการเก็บขBอมูลเพ่ือใหBไดBขBอมูลจำนวนมากกวDาน้ี 

2. เลือกเก็บขBอมูลเฉพาะคำตBองหBามที่ผูBแปลเลือกใชBกลวิธีการลบคำตBองหBามและกลวิธีการแทน

คำตBองหBามดBวยคำอื่น เพื่อวิเคราะห+ปOจจัยที่ทำใหBผูBแปลไมDสามารถรักษาน้ำเสียง (Tone) 

ตBองหBามของตBนฉบับไวBไดB 

3. สัมภาษณ+นักแปลเรื่องที่นำขBอมูลมาศึกษา เพื่อหาปOจจัยที่มีผลตDอการแปลจากนักแปลคนน้ัน 

ๆ 
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Strategies of Translating Satire in the TV Series Downton Abbey  
 

Nanthiphon Thachai1, Pasakara Chueasuai2, Orapat Pookkawes3 
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1,2,3 University of the Thai Chamber of Commerce, Thailand 

 
Abstract 

 
 Satire is a type of communication that ridicules or insults humans’ faults and 
foolishness. Satire shows specific characteristics of each society and culture. In terms 
of translation that requires complete transfer of meaning from the source text to the 
target text, translating satirical messages poses a great challenge to translators. In the 
British TV series Downton Abbey, produced in 2010 about a noble family before and 
after World War I, one of the main characters, Lady Violet Crawley, often uses satire 
in her conversations to convey her conservative views. It is thus interesting to analyse 
both the types of satire and strategies of cross-cultural translation. Objectives of this 
study are to analyse: 1) types of satire; and 2) strategies used for translating satirical 
messages produced by Lady Violet Crawley. There are three types of satire: Horatian, 
Juvenalian, and Menippean. The analysis found Horatian satire is mostly used, followed 
by Menippean and Juvenalian, respectively. Strategies used for translating satire 
following Broeder (2007) are mostly direct translation, followed by equivalent 
translation and omission, respectively. Substitution and explication are not used. 
 
Keywords: Downton Abbey, satire, translation, translation strategies, Violet Crowley 
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กลวิธีการแปลข<อความเสียดสีในละครชุดทางโทรทัศนIเรื่องดาวนIตันแอบบียI  
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1,2,3 มหาวิทยาลัยหอการคYาไทย 

 

บทคัดย3อ 

 การเสียดสี (satire) เป<นลักษณะของการสื่อสารที่ยกเอาขBอบกพรDองและความเขลาของ

มนุษย+ขึ้นมาเพื่อใชBเยาะเยBยหรือดูหมิ่น และแสดงลักษณะเฉพาะทางสังคมและวัฒนธรรม ในดBานการ

แปลซึ่งตBองถDายทอดความหมายตBนฉบับมายังฉบับแปลใหBครบถBวน การแปลขBอความเสียดสีจึงเป<นส่ิง

ที่ทBาทายผูBแปลเป<นอยDางย่ิง ในซีรีส+ดาวน+ตันแอบบีย+ ซึ่งเป<นละครโทรทัศน+ของอังกฤษที่ผลิตขึ้นเมื่อป] 

ค.ศ. 2010 มีเนื้อหาเกี่ยวกับชนชั้นสูงในชDวงเวลากDอนและหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง และมีบท

สนทนาที่ตัวละครหลัก เชDน เลดี้ไวโอเล็ต ครอว+ลีย+ มักใชBขBอความเสียดสีในบทสนทนาเพื่อสื่อสาร

ความคิดเห็นแนวอนุรักษ+นิยมของตน จึงเป<นสิ่งที่นDาสนใจที่จะศึกษาทั้งในประเด็นเรื่องประเภทของ

ขBอความเสียดสีและกลวิธีการแปลขBามวัฒนธรรม งานวิจัยนี้จึงมีจุดประสงค+เพื่อ 1. จำแนกประเภท

ของขBอความเสียดสี และ 2. วิเคราะห+กลวิธีการแปลขBอความเสียดสี จากคำพูดของเลด้ีไวโอเล็ต ครอว+

ลีย+ ตัวละครในซีรีส+ดาวน+ตันแอบบีย+ ประเภทของขBอความเสียดสีแบDงออกเป<นสามประเภท ไดBแกD โฮ

ราเทียน จูเวเนเลียน และ เมนิบเป]ยน จากการวิเคราะห+พบวDาเป<นขBอความเสียดสีประเภทโฮราเทียน

มากที่สุด รองลงมาคือเมนิบเป]ยน และจูเวเนลียน ตามลำดับ กลวิธีการแปลขBอความเสียดสีตาม

แนวคิดเร่ืองกลวิธีการแปลของ Broeder (2007) พบวDาผูBแปลใชBกลวิธีการแปลตรงมากท่ีสุด รองลงมา

ไดBแกDการแปลเทียบเคียงและการละไมDแปล ตามลำดับ และไมDพบกลวิธีการแปลแทนที่และการ

อธิบายความ 

 

คำสำคัญ: ดาวน+ตันแอบบีย+, การเสียดสี, การแปล, กลวิธีการแปล, ไวโอเล็ต ครอว+ลีย+ 
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1. บทนำ 

 การเสียดสี (satire)4 มีความหมายตามพจนานุกรมอ็อกซ+ฟอร+ดวDา เป<นวิธีหนึ ่งในการ

วิพากษ+วิจารณ+บุคคล แนวความคิด หรือสถาบันหนึ่ง ๆ โดยการใชBอารมณ+ขันเพื่อแสดงใหBเห็นความ

ผิดพลาดหรือจุดอDอนของบุคคล แนวความคิด หรือสถาบันนั้น5 สDวนในพจนานุกรมของลองแมน 

กลDาวถึงการเสียดสีวDาเป<นการวิพากย+วิจารณ+สิ่งใดสิ่งหนึ่ง เชDน กลุDมคนหรือระบบ โดยตั้งใจทำใหBกลุDม

คนหรือระบบนั้นดูตลกขบขัน เพื่อใหBคนไดBเห็นความผิดพลาดของกลุDมคนหรือระบบนั้น ๆ6 จากคำ

จำกัดความของการเสียดสีขBางตBน เห็นไดBวDาจุดเดDนของการเสียดสีคือการใชB 

 อารมณ+ขันเป<นเครื่องมือในการเยาะเยBย ถากถาง หรือโจมตีความผิดพลาดหรือขBอบกพรDอง

ของบุคคล ความคิด หรือสถาบันทางสังคม ทั้งนี้เป�าหมายของการเสียดสีไมDไดBอยูDที่การสรBางความ

ขบขัน แตDเป<นการใชBความขบขันเป<นเครื่องมือเพื่อสรBางความสนใจแกDผูBรับสาร (Broeder, 2007, p. 

36) การเสียดสีอาจปรากฏอยูDในภาษาภาพพจน+ (figurative speech) ประเภทตDาง ๆ เชDน อุปลักษณ+ 

อุปมา อติพจน+ ท่ีมีการเปรียบเทียบสิ่งสองสิ่งที่มีลักษณะอยDางใดอยDางหน่ึงท่ีรDวมกัน การเสียดสีจึงเป<น

ลักษณะของการสื่อสารทางอBอมที่ผู BพูดสDงสารอยDางหนึ่งเพื่อสื ่อความหมายอีกอยDางหนึ่ง หรือมี

ความหมายท่ีตDางจากความหมายท่ีปรากฏตามรูปภาษา (อุมาภรณ+, 2016, น. 158) 

การเสียดสีเป<นกลวิธีการส่ือสารท่ีพบไดBท่ัวไปในส่ือประเภทตDาง ๆ ท้ังท่ีเป<นภาษาเขียน ภาษา

พูดและภาษาภาพ เชDน วรรณกรรม นิตยสาร ภาพยนตร+ ละคร โปสเตอร+ การ+ตูน โดยบรรดาสื่อตDาง 

ๆ เหลDานี้ ละครชุดทางโทรทัศน+เป<นสื่อบันเทิงอีกประเภทหนึ่งที่มีการใชBการเสียดสีในการสื่อสาร ใน

ปOจจุบันนอกเหนือไปจากละครชุดทางโทรทัศน+ของไทย ละครชุดทางโทรทัศน+ของตDางประเทศยังไดBรับ

ความนิยมจากผูBชมชาวไทยอีกดBวย โดยรับชมผDานทางชDองทางออนไลน+ เชDน เน็ตฟลิกซ+ เอชบีโอโก 

ดิสนีย+แชนแนล ตัวอยDางของละครชุดทางโทรทัศน+ของตDางประเทศที่ผูBวิจัยพบวDามักมีการใชBการเสียด

สีในบทสนทนาคือเรื ่องดาวน+ตันแอบบีย+ (Downton Abbey) ซึ ่งเป<นละครชุดทางโทรทัศน+ของ

ประเทศอังกฤษที่มีเนื้อหาเกี่ยวขBองกับชีวิตของครอบครัวชนชั้นสูงครอบครัวหนึ่งในชDวงกDอนและหลัง

สงครามโลกคร้ังท่ีหน่ึง 

ละครชุดทางโทรทัศน+เรื่องดาวน+ตันแอบบีย+ (Downton Abbey) เป<นละครที่มีตัวละครใชB

ขBอความเสียดสีเป<นเครื ่องมือในการสื่อสารบDอย ดังที ่กลDาวแลBววDาการเสียดสีใชBอารมณ+ขันเป<น

เคร่ืองมือในการส่ือสาร และเป<นท่ีทราบกันดีวDาอารมณ+ขันถือเป<นเร่ืองเฉพาะทางวัฒนธรรม ส่ิงท่ีทำใหB

คนในวัฒนธรรมหนึ ่งตลกขบขันอาจไมDไดBทำใหBคนในอีกวัฒนธรรมหนึ ่งรู BสึกอยDางเดียวกันก็ไดB 

เนื่องจากการขาดภูมิหลังความรูBความเขBาใจในบริบทวัฒนธรรมนั้น ๆ ตัวอยDางเชDนในบทสนทนาบน

โตªะอาหารเมื่อทอมผูBเป<นหลานเขยกลDาววDา เลดี้อีดิธผูBเป<นหลานสาวไดBรับขBอเสนอใหBเขียนคอลัมน+

 
4 https://coined-word.orst.go.th 
5 https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/satire?q=satire 
6 https://www.ldoceonline.com/dictionary/satire 
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ประจำลงในหนังสือพิมพ+ เลดี้ไวโอเล็ตผูBเป<นยDาไดBกลDาววDา “When may she expect an offer to 

appear on the London stage?” บทบรรยายใตBภาพของเน็ตฟลิกซ+แปลวDา “แลBวคิดวDาจะไดBรับ

ขBอเสนอใหBไปปรากฏตัวบนลอนดอนสเตจเมื่อไหรD” ‘the London stage’ หมายถึงเวทีในโรงละคร

ในกรุงลอนดอน ขBอความนี้หมายถึงการที่เลดี้ไวโอเล็ตไมDคDอยยอมรับที่เลดี้อีดิธหลานสาวจะไปทำงาน 

เพราะชนชั้นสูงของอังกฤษในสมัยนั้นไมDทำงาน การทำงานเป<นเรื่องของชนชั้นกลางและลDาง เลดี้ไวโอ

เล็ตจึงใชBการเสียดสีเพื่อสื่อความหมายดังกลDาวผDานขBอความที่เปรียบเทียบวDาอีกหนDอยเลดี้อีดิธอาจ

ไดBรับเชิญไปเป<นนักแสดงละครเวทีในลอนดอน ซึ่งอาชีพนักแสดงเป<นอาชีพหนึ่งที่ชนชั้นสูงไมDใหBการ

ยอมรับ จากประโยคนี้ผูBชมชาวอังกฤษจะเขBาใจในความหมายไดBทันทีถึงนัยยะที่สื่อออกมา สDวนผูBชม

ไทยอาจไมDเขBาใจวDา ‘ลอนดอนสเตจ’ คืออะไร มีความหมายวDาอยDางไร และมีนัยยะสื่อถึงอะไร ซึ่งอาจ

ทำใหBสาระของการเสียดสีของตBนฉบับไมDไดBถูกถDายทอดออกมา หรืออาจเป<นที่เขBาใจในหมูDผูBชมที่มี

ความรูBเรื่องสังคมวัฒนธรรมของอังกฤษเป<นอยDางดีแตDเพียงเทDานั้น จึงเห็นไดBวDาการเสียดสีถือเป<นส่ิง

เฉพาะทางวัฒนธรรม (culture-specific element) ประเภทหน่ึง (Ajtony, 2014, p. 201) 

จากลักษณะดังกลDาว จะเห็นไดBวDาการสื่อความหมายของการเสียดสีโดยเฉพาะจากสังคม

วัฒนธรรมหนึ่งมายังอีกสังคมวัฒนธรรมหนึ่งจึงเป<นความทBาทาย ผูBชมชาวไทยที่รับฟOงเสียงในฟ¬ล+ม

ภาษาอังกฤษเขBาใจ อาจจะเขBาใจหรือไมDเขBาใจนัยยะดังกลDาวก็ไดB สDวนผูBชมที่ไมDถนัดการฟOงเสียงใน

ฟ¬ล+ม แตDทำความเขBาใจเนื้อหาผDานบทบรรยายใตBภาพหรือการพากย+ ตBองอาศัยการแปลเป<นภาษาไทย

เป<นหลัก การแปลจึงทำหนBาที่สำคัญในการถDายทอดความหมายทั้งในระดับผิวและระดับลึกของสังคม

วัฒนธรรมอังกฤษของตBนฉบับมายังฉบับแปลของสังคมวัฒนธรรมไทย ดังที่ชิอาโร (Chiaro, 1992, p. 

77) กลDาววDา “การแปลไมDไดBเป<นแคDเพียงเรื่องของการแทนที่คำของภาษาหนึ่งดBวยคำในอีกภาษาหน่ึง

และปรับโครงสรBางประโยคใหBเหมาะสมกับภาษาปลายทาง การที่การแปลจะประสบความสำเร็จไดB

น้ัน ผูBแปลยังจะตBองถDายทอดความหมายทางสังคมวัฒนธรรมของตBนฉบับท้ังหมดท่ีเพ่ิมเขBามาอีกดBวย” 

ในแงDมุมของการวิจัยดBานการแปลของไทยนั้น การศึกษาการแปลขBอความที่มีการเสียดสียังมี

อยูDนBอย ทั้งที่การเสียดสีถือเป<นเครื่องมือสำคัญในการสื่อสารและปรากฎอยูDในตัวบทประเภทตDาง ๆ 

ณัฐณิชา (2560) ศึกษาเรื่องรูปแบบและกลวิธีการแปลคำประชดเสียดสี กรณีศึกษานวนิยายเรื่องส่ี

แผDนดิน โดยใชBกรอบการวิเคราะห+รูปแบบการแปลของนิวมาร+กและการแปลสิ่งเฉพาะทางวัฒนธรรม

ของเบเคอร+ ผลการศึกษาพบวDาผูBแปลใชBรูปแบบการแปลแบบดัดแปลงมากที่สุด รองลงมาคือการแปล

ตรงและการแปลแบบสื่อสาร โดยผูBแปลพยายามใหBผูBอDานภาษาปลายทางเขBาใจความหมายใหBมาก

ที่สุดพรBอมทั้งยังพยายามเก็บรักษาความหมายของตBนฉบับไวBดBวย สDวนงานวิจัยเกี่ยวกับการเสียดสีอ่ืน 

ๆ จะเป<นการศึกษาประเภทของการเสียดสี เชDน ชาสินีและคนอื่น ๆ (2557) ศึกษากลวิธีการใชBภาษา

เสียดสีในรายการเจาะขDาวตื้น (ชาสินี, 2557, น. 190-204) และไดBจัดกลุDมประเภทของการเสียดสีท่ี

พบเป<นสิบประเภท ไดBแกD การใชBถBอยคำนัยผกผัน การใชBคำเรียกบุคคล การใชBการเลDนทางภาษา การ
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ใชBความเปรียบ การสรBางคำ การแสรBงเสียดสีผูBอื่น การยกตัวอยDาง การใชBความหมายแฝง การยกคำ

กลDาวของบุคคล และการใชBคำไมDเจาะจงเป�าหมาย นัฐริกาและนนทชา (2563) ศึกษากลวิธีการใชB

ภาษาเสียดสีของตัวละครแนนโนªะจากละครโทรทัศน+เรื่องเด็กใหมD โดยใชBกรอบการวิเคราะห+ประเภท

ของการเสียดสีจากผลการศึกษาของชาสินีและคนอ่ืน ๆ  

จึงเห็นวDางานวิจัยดBานการแปลที่เกี่ยวกับการเสียดสีในบริบทของไทยยังคงตBองการการศึกษา

วิเคราะห+ที่เป<นระบบเพื่อเป<นประโยชน+ทั้งในดBานวิชาชีพและวิชาการดBานการแปล งานวิจัยนี้จึงมี

วัตถุประสงค+ในการศึกษาประเภทของการเสียดสีที่พบในบทสนทนาและวิเคราะห+กลวิธีการแปล

ขBอความเสียดสีที่พบในบทสนทนา โดยศึกษาวิเคราะห+ขBอมูลจากละครชุดทางโทรทัศน+เรื่องดาวน+ตัน

แอบบีย+ ซึ่งเป<นละครชุดทางโทรทัศน+ที่ไดBรับความนิยมทั้งในอังกฤษและในประเทศตDาง ๆ มีเนื้อหาท่ี

เกี่ยวขBองกับสังคมวัฒนธรรมอังกฤษ และแสดงลักษณะทางสังคมวัฒนธรรมอังกฤษผDานทางการใชB

ภาษา โดยเฉพาะการใชBขBอความเสียดสีในการสื่อสาร ซึ ่งเป<นหนBาที่ของผูBแปลที่ตBองเขBาใจและ

ถDายทอดความหมายดังกลDาวในฉบับแปล 

 

2. ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวขEอง 

 เนื่องจากงานวิจัยดBานการแปลขBอความเสียดสีในบริบทไทยที่พบมีเพียงของงานของณัฐณิชา 

(2560) ดังที่กลDาวถึงแลBวเทDานั้น และเป<นการวิเคราะห+การเสียดสีในงานวรรณกรรมที่แปลจากไทย

เป<นอังกฤษ ไมDใชDการเสียดสีในสื่อโสตทัศน+ แตDในคูDภาษาตDางประเทศ มีการศึกษาดBานการแปล

ขBอความเสียดสีในสื่อโสตทัศน+ไวBจำนวนหนึ่ง เชDน แอจโทนี (Ajtony, 2014) วิเคราะห+การแปลคำแฝง

นัย (irony) ในบทสนทนาของตัวละครในละครชุดทางโทรทัศน+เรื่องดาวน+ตันแอบบีย+ป]ที่หนึ่งเป<น

ภาษาฮังกาเรียน การศึกษาพบวDาผูBแปลใชBกลวิธีการแปลแบบความเทDาเทียมกันทางพลวัต (dynamic 

equivalence) เพื่อรักษาความหมายแฝงของตBนฉบับไวB และสรุปวDาผูBแปลจะตBองมีทั้งความรูBความ

เชี่ยวชาญทางภาษาและสังคมวัฒนธรรม ตลอดจนอวัจนภาษาที่สื่อออกมาพรBอมกันกับวัจนภาษาดBวย 

ยาฮีอาอุยและคนอื่น ๆ  (Yahiaoui et al, 2020) ศึกษาเปรียบเทียบการแปลขBอความเสียดสีเพื่อทำ

บทบรรยายใตBภาพและบทพากย+ของภาพยนตร+การ+ตูนทางโทรทัศน+เรื่องเดอะซิมป�สันส+เป<นภาษาอา

ราบิก ผลการศึกษาพบวDาการแปลบทบรรยายใตBภาพมักใช Bกลวิธ ีการแปลตามตัว (literal 

translation) เนื่องจากผูBชมยังไดBยินเสียงในฟ¬ล+มซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับบทแปลไดB สDวนการพากย+

มักใชBกลวิธีแปลเทียบเคียง (equivalent translation) เนื่องจากเป<นการทับเสียงพูดของตBนฉบับทำ

ใหBผูBชมเปรียบเทียบความหมายไมDไดB และยังเป<นลักษณะภาษาพูดที่ปรับใหBเกิดอารมณ+ขันไดBดีกวDา อัล

ฮาธี (Alhathi, 2015) ศึกษาการแปลบทบรรยายใตBภาพของละครชุดทางโทรทัศน+เรื่องไซน+เฟลด+ของ

อเมริกาเป<นภาษาอาราบิก ผลการวิเคราะห+พบวDากลวิธีการปรับบทแปลแบบตDาง ๆ ถDายทอดการ

เสียดสีทางภาษา (language-based satire) ในภาษาปลายทางไดBดี สDวนการเสียดสีทางวัฒนธรรม 
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(culture-based satire) มักจะถDายทอดใหBไดBอารมณ+ขันเหมือนตBนฉบับไมDไดB และผูBแปลมักใชBกลวิธี

การแปลตรงเน่ืองจากไมDสามารถปรับใหBเขBากับวัฒนธรรมปลายทางไดB  

งานวิจัยดBานการแปลขBอความเสียดสีที่กลDาวถึงนี้ มีงานวิจัยของ แอจโทนี (Ajtony, 2014) ท่ี

ใชBขBอมูลจากละครชุดทางโทรทัศน+เร่ืองเดียวกันกับการศึกษาคร้ังน้ี แตDมีความแตกตDางกันท่ีแอจโทนีใชB

บทสนทนาของตัวละครทั่วไปในเรื่อง สDวนการศึกษาครั้งนี้จะวิเคราะห+ขBอความเสียดสีในบทสนทนาท่ี

เลดี้ไวโอเล็ต ครอว+นีย+พูดเทDานั้น เนื่องจากเป<นตัวละครหลักที่มีลักษณะเดDนในเรื่องการใชBการเสียดสี

ในการสื่อสารอยDางชัดเจน และยังเป<นตัวละครที่มีแนวคิดเชิงอนุรักษ+นิยมที่กำลังถูกทBาทายดBวย

กระแสเสรีนิยมที่เริ ่มตBนขึ้นในยุคนั้น ซึ ่งมีผลตDอความเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรBางทางสังคมและ

วัฒนธรรมอยDางมาก ทำใหBมีผลตDอการแสดงออกทางความคิดความรูBสึกของตัวละครตัวนี้ผDานการ

เสียดสี  

โดยท่ัวไปการเสียดสีแบDงออกไดBเป<นสามประเภท7 ไดBแกD  

 ก. การเสียดสีแบบโฮราเทียน (Horatian satire) เป<นการใชBอารมณ+ขันลBอเลียนขBอบกพรDอง

หรือขBอผิดพลาดของบุคคล ไมDมีเจตนาเยBยหยันหรือโจมตีแนวคิดและสังคม เป<นการเสียดสีที่แสดง

ความเป<นเชิงลบนBอยท่ีสุด 

 ข. การเสียดสีแบบจูเวเนเลียน (Juvenalian satire) เป<นการใชBอารมณ+ขันเยาะเยBยถากถาง

ทั้งในระดับบุคคลและสถาบันทางสังคม เป<นการเสียดสีที่ใชBภาษาในการโจมตีรุนแรงกวDาแบบโฮรา

เทียน โดยมีความไมDพอใจหรือความโกรธเคืองเป<นแรงขับดัน เป<นการเสียดสีท่ีแสดงความหมายเชิงลบ

มากท่ีสุด 

 ค. การเสียดสีแบบเมนิบเป]ยน (Menippean satire) เป<นการใชBอารมณ+ขันเสียดสีลักษณะ 

พฤติกรรมหรือแนวคิดบางอยDางของบุคคล โดยแสดงความคิดเห็นทางดBานศีลธรรมจริยธรรมของผูBสDง

สาร เป<นการเสียดสีท่ีมีระดับความแรงกวDาแบบโฮราเทียน แตDนBอยกวDาแบบจูเวเนเลียน 

โบรเดอร+ (Broeder, 2007, p. 41-42) แบDงกลวิธีการแปลขBอความเสียดสีไวBหBากลวิธี ไดBแกD 

 ก. การแปลตรง (Direct translation) คือการแปลขBอความเสียดสีของตBนฉบับเป<นขBอความ

เสียดสีในฉบับแปลแบบตามตัว ซึ่งเป<นกลวิธีที่ใชBในกรณีที่ทั้งสองวัฒนธรรมมีแนวคิดและทัศนคติ

เดียวกันหรือคลBายกันตDอส่ิงท่ีถูกอBางถึงในการเสียดสี 

 ข. การแปลเทียบเคียง (Equivalent translation) เป<นการแปลขBอความเสียดสีตBนฉบับเป<น

ขBอความเสียดสีท่ีเทียบเคียงกันไดBในวัฒนธรรมปลายทาง  

 ค. การแทนที่ (Substitution) เป<นการใชBขBอความเสียดสีในฉบับแปลที่ไมDเทียบเคียงกันกับ

ขBอความเสียดสีของตBนฉบับ มีเพียงส่ิงเดียวท่ีเหมือนกันคือการเป<นขBอความเสียดสีเชDนเดียวกัน  

 
7 https://thanetwriters.com, https://www.masterclass.com 
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 ง. การอธิบายความ (Explication) ขBอความเสียดสีของตBนฉบับถDายทอดเป<นขBอความเสียดสี

ของฉบับแปล พรBอมใสDคำอธิบายในขBอความเสียดสีฉบับแปลหรือใสDหมายเหตุหรือเชิงอรรถ 

 จ. การละไมDแปล (Omission) คือการแปลขBอความเสียดสีตBนฉบับตรงตามตัวในฉบับแปลท่ี

ไมDรูBจักเนื้อหาของการเสียดสี และไมDถือวDาเป<นการเสียดสี และยังรวมถึงการละไมDแปลขBอความเสียดสี

ตBนฉบับอีกดBวย 

 

3.ระเบียบวิธีวิจัย 

 ขBอมูลที่นำมาวิเคราะห+ คือ ขBอความเสียดสีของตัวละคร เลดี้ไวโอเลต ครอว+ลีย+ ที่ปรากฎอยูD

ในบทสนทนา ในละครชุดทางโทรทัศน+เรื ่องดาวน+ตันแอบบีย+ป]ที ่สามซึ ่งมีทั ้งหมด 9 ตอน โดย

เปรียบเทียบระหวDางบทบรรยายใตBภาพภาษาอังกฤษและไทยที่ปรากฎอยูDในแอปพลิเคชั่นเน็ตฟลิกซ+ 

ขBอมูลที่ไดBนำมาจำแนกประเภทของการเสียดสีออกเป<นสามแบบ คือ โฮราเทียน จูเวเนเรียน หรือ เม

นิปเป]ยน และจำแนกกลวิธีการแปลตามแนวของโบรเดอร+ (2007) เพื่อดูวDากลวิธีใดบBางที่ใชBในการ

แปลขBอความเสียดสี และกลวิธีใดท่ีรักษาความหมายของการเสียดสีของตBนฉบับไวBไดB 

 

เร่ืองยDอดาวน+ตันแอบบีย+ป]ท่ีสาม 

 ดาวน+ตันแอบบีย+เป<นเรื่องราวยBอนยุคเกี่ยวกับตระกูลครอว+ลีย+ ซึ่งเป<นตระกูลเกDาแกDในอังกฤษ 

โรเบิร+ต ครอว+ลีย+ เอิร+ลแหDงแกรนแธมบุตรชายของเลดี้ไวโอเลต ครอว+ลีย+ เป<นเจBาของคฤหาสน+ดาวน+

ตัน โรเบิร+ตมีภรรยาช่ือ คอรDา ครอว+ลีย+ สตรีชาวอเมริกันผูBมีฐานะ และมีบุตรสาวสามคน ไดBแกD เลด้ีแม

รี่ เลดี้อีดิธ และเลดี้ซีบิล ในฤดูกาลนี้ละครมีเนื้อหาเกี่ยวกับการแตDงงานของเลดี้แมรี่กับแมทธิว ครอว+

ลีย+ซึ่งเป<นทนาย และเลดี้ซีบิลกับทอม ซึ่งเป<นคนขับรถของครอบครัว การเริ่มขึ้นของสงครามโลกคร้ัง

ที่หนึ่งที่สDงผลกระทบกับครอบครัวโดยตรง และการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่สตรีเริ่มมีบทบาทมากข้ึน 

เลด้ีไวโอเลต ผูBสูงวัยซ่ึงมีแนวคิดอนุรักษ+นิยมตBองปรับตัวใหBเขBากับยุคสมัยแหDงการเปล่ียนแปลงน้ี  

 

4. การวิเคราะหYและอภิปรายผลการศึกษา 

 ในสDวนนี้จะกลDาวถึงประเภทของการเสียดสีที่พบจากการวิเคราะห+ และกลวิธีการแปลที่ใชBใน

การถDายทอดการเสียดสีจากตBนฉบับ  

4.1. ประเภทการเสียดสี (Type of satire) 

การศึกษาพบขBอความเสียดสีประเภทโฮราเทียน (Horatian) มากที ่ส ุด 16 ขBอความ 

รองลงมาคือเมนิบเป]ยน (Menippean) 7 ขBอความ และจูเวเนเลียน (Juvenalian) 3 ขBอความ ดัง

ตัวอยDางตDอไปน้ี 

4.1.1. ขBอความเสียดสีประเภทโฮราเทียน (Horatian) 
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ตัวอยDางท่ี 1       Violet: Are you really that tall? 

Alfred: Yes, my lady. 

Violet: I thought you might have been walking on stilts. 

บทสนทนานี้เกิดขึ้นบนโตªะอาหารมื้อค่ำในคฤหาสน+ดาวน+ตัน อัลเฟร็ดคือบริกรชายคนใหมDท่ี

มีสDวนสูงมากกวDาบริกรคนอื่น ๆ ในคฤหาสน+ มื้อค่ำนี้เป<นมื้ออาหารแรกที่อัลเฟร็ดเริ่มทำงาน และเม่ือ

อัลเฟร็ดมาเสิร+ฟอาหารใหBไวโอเลต เธอก็ไดBถามประโยคนี้ขึ้นมา และเมื่ออัลเฟร็ดตอบคำถามของเธอ 

เธอพูดตDอวDา I thought you might have been walking on stilts. (คิดวDาเดินบนไมBตDอขาซะอีก) 

โดยประโยคนี้เป<นขBอความเสียดสีประเภทโฮราเทียนเพราะการเสียดสีประเภทนี้คือการใชBมุกตลกหรือ

ความตลกเพื่อเสียดสีและเมื่อผูBชมไดBฟOงหรืออDานขBอความจะหัวเราะออกมาหลังจากที่ไวโอเลตพูด

ขBอความดังกลDาวจบ เลดี้อีดิธที่อยูDบนโตªะอาหารก็หัวเราะออกมาเชDนกัน สาเหตุที่ไวโอเลตเสียด

สีอัลเฟร็ดดBวยคำนี้ เพราะในสมัยนั้น บริกรที่เสิร+ฟอาหารตBองไมDสูงมากเพราะความสูงมีผลเวลาเสิร+ฟ

อาหาร ถBาบริกรตัวสูงมากแบบอัลเฟร็ด เจBานายก็จะตักอาหารลำบาก ซึ่งอัลเฟร็ดสูงที่สุดในบรรดาคน

รับใชBในคฤหาสน+ และสDวนสูงของอัลเฟร็ดเกือบทำใหBหัวหนBาพDอบBานไมDรับเขBาทำงาน 

 

4.1.2 ขBอความเสียดสีประเภทเมนิบเป]ยน (Menippean) 

ตัวอยDางท่ี 2 Mrs.Levinson: Nothing ever alters for you people, does it?  Revolution 

erupts and monarchies crash to the ground and the groom still cannot 

see the bride before the wedding. 

Violet: You Americans never understand the importance of tradition. 

บทสนทนานี้เกิดขึ้นระหวDางไวโอเลต ครอว+ลีย+ และคุณนายเลวินสัน ตัวละครชาวอเมริกันท่ี

เป<นแมDของคอรDาลูกสะใภBของไวโอเลต ประโยคนี้เป<นขBอความเสียดสีประเภทเมนิบเป]ยนเพราะ

จุดประสงค+ของการเสียดสีประเภทนี้คือการเสียดสีความคิดหรือความเชื่อของบุคคลนั้น ๆ ตัวละคร

สองตัวนี้มีความแตกตDางทางความเชื่อและความคิดเพราะไวโอเลต ครอว+ลีย+เป<นตัวละครชาวอังกฤษท่ี

มีวัฒนธรรม ประเพณีและความเชื่อ โดยเธอมีความเชื่อวDาในคืนกDอนแตDงงานเจBาสาวและเจBาบDาวหBาม

เจอกัน ในขณะที่ตัวละครคุณนายเลวินสันเป<นชาวอเมริกันที ่มีอิสระเสรีทางความคิดและการ

แสดงออก เธอเชื่อวDาเจBาสาวและเจBาบDาวสามารถเจอกันไดBคืนกDอนแตDงงาน เพราะความแตกตDางทาง

วัฒนธรรม ประเพณีและความเช่ือ จึงทำใหBเกิดขBอความเสียดสีประเภทเมนิบเป]ยนข้ึนในบทสนทนาน้ี 

ขB อความท ี ่ ไ ว โอ เลตพ ู ด  ‘You Americans never understand the importance of 

tradition.’ (คนอเมริกันอยDางพวกคุณไมDมีวันเขBาใจความสำคัญของประเพณี) ตBองการที่จะสื่อวDาคน

อเมริกันอยDางคุณนายเลวินสัน ไมDมีวันเขBาใจความสำคัญของประเพณี เพราะไวโอเลตเป<นชาวอังกฤษ

และเป<นชนชั้นสูง เธอเชื่อในระบบธรรมเนียม วัฒนธรรมและประเพณีอยDางมาก หรืออีกนัยหนึ่งคือ 
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เธอเป<นคนหัวโบราณและมีความอนุรักษ+นิยมสูง เธอจึงเสียดสีคุณนายเลวินสันท่ีมีความเช่ือคนละแบบ

กับเธอ และยังกลDาวถึงชนชาติของคุณนายเลวินสันดBวยวDาชาวอเมริกันเป<นชนชาติที่ไมDมีวันเห็น

ความสำคัญของประเพณี โดยผูBวิจัยคิดวDา ประโยคนี้มีความตBองการที่จะสื่อดBวยวDาชาวอเมริกันเป<นชน

ชาติท่ีไมDมีประเพณีเหมือนชาวอังกฤษ 

 

4.1.3. ขBอความเสียดสีประเภทจูเวเนเลียน (Juvenalian) 

ตัวอยDางท่ี 3 Isobel: I don’t think so. 

Violet: I know so. You have surrounded this house with a miasma of 

scandal and touched all of us by association. 

บทสนทนานี้เกิดขึ้นระหวDาง ไวโอเลต ครอว+ลีย+ และอิโซเบล ครอว+ลีย+ หรือรูBจักกันอีกชื่อใน

เรื่องนี้คือคุณนายครอว+ลีย+ ซึ่งเป<นมารดาของแมธทิว ครอว+ลีย+ จุดประสงค+ของการเสียดสีประเภทจู

เวเนเลียนคือการเสียดสีดBวยความโกรธ ขBอความเสียดสีที่เกิดขึ้นนี้ ‘ฉันรูBดี คุณทำใหBบBานนี้มีแตDเรื่อง

เสียหายและใชBสมาคมในการเขBาถึงพวกเราทุกคน’ เกิดขึ้นเพราะโวโอเลตมีความรูBสึกเคืองและไมD

พอใจที่อิโซเบลมักทำใหBครอบครัวรายลBอมและขBองเกี่ยวไปดBวยขDาวฉาว โดยเหตุการณ+นี้เกิดข้ึน

หลังจากที่เอเธลตัวละครที่เป<นเคยเป<นคนรับใชBที่คฤหาส+นดาวน+ตัน แลBวถูกใหBออกจากงานเนื่องจาก

ไปแอบมีความสัมพันธ+ฉันท+ชูBสาวกับนายทหารที่มาพักรักษาตัวอยูDที่คฤหาสน+ที่เปลี่ยนเป<นโรงพยาบาล

สนามในระหวDางสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง หลังจากถูกใหBออกจากงาน เอเธลจำตBองหาเลี้ยงชีพดBวยการ

เป<นโสเภณี ตDอมา อิโซเบลใหBความชDวยเหลือเอเธลดBวยการใหBเธอมาเป<นสาวรับใชBที่บBานอิโซเบล แตD

การชDวยเหลือน้ีทำใหBไวโอเลตไมDพอใจอยDางมากเพราะเอเธลเคยเป<นโสเภณี การท่ีใหBคนท่ีเคยทำอาชีพ

แบบนี้มาทำอาหารใหBรับประทานเป<นเรื่องที่ทำใหBเสื่อมเสียเกียรติและศักดิ์ศรีสำหรับครอบครัวใน

ความคิดของไวโอเลต เธอจึงพูดขBอความน้ีออกมา 

ไวโอเลตเสียดสีอิโซเบลดBวยความเคืองโกรธ เพราะตัวละครสองตัวนี้มีความแตกตDางกันดBาน

ความคิดอยDางมาก แมBวDาจะเป<นชาวอังกฤษเหมือนกัน ในขณะท่ีไวโอเลตมีความอนุรักษ+นิยมสูงและไมD

ปรับเปลี่ยนไปตามโลกแตDอิโซเบลกลับมีความคิดที่ทันสมัยและไมDยึดติดกับประเพณีหรือวัฒนธรรม

แบบไวโอเลต อิโซเบลและไวโอเลตจึงมักเสียดสีกันบDอยคร้ัง 

 

4.2. กลวิธีการแปลขBอความเสียดสี 

จากการศึกษาพบวDาผูBแปลใชBกลวิธีการแปลตรง (Direct translation) มากที่สุด 19 ครั้ง รองลงมา

ไดBแกDการแปลเทียบเคียง (Equivalent translation) 8 ครั้ง และการละไมDแปล (Omission) 2 คร้ัง 

และไมDพบกลวิธีการแทนท่ี (Substitution) และการอธิบายความ (Explication) 
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4.2.1. การแปลตรง (Direct translation) 

ตัวอยDางท่ี 4 

ขBอความตBนฉบับ            Mrs. Levinson: What about you, Cora? 

Cora: I agree with Mama. Some subjects are not suitable for 

every ear. 

Mrs. Levinson: Oh, pas devant les domestiques. Come on, my 

dear, Carson and Alfred know more about life than we ever will. 

Robert: Can't we stop this? 

Violet: How? she's like a runaway train. 

ขBอความฉบับแปล          Mrs. Levinson: คิดวDาไง คอรDา 

Cora: หนูเห็นดBวยคDะคุณแมD บางเร่ืองก็ไมDเหมาะสำหรับทุกคน 

Mrs. Levinson: ไมDใชDตDอหนBาคนรับใชBนDะเหรอ ไมDเอานDา ที ่รัก คาร+สัน

กับอัลเฟร็ดรูBจักชีวิตดีกวDาพวกเราอีก  

Robert: เลิกพูดเร่ืองน้ีกันซะทีไดBม้ัย 

Violet: ยังไงลDะ เธอเหมือนรถไฟเบรกแตก 

  

ขBอความเสียดสีฉบับแปลในตัวอยDางที่ 4 ใชBกลวิธีการแปลตรง โดยผูBแปลแปลจากภาษาตBน

ทางมายังภาษาปลายทางแบบตรงตัว ตามรูปแบบโครงสรBางและความหมายของคำนั้น ๆ โดยไมDมีการ

อธิบายเพ่ิมหรือใสDความหมายท่ีไมDมีในภาษาตBนทาง และเม่ือแปลมายังภาษาปลายทางแลBวยังสามารถ

รักษาความเป<นการเสียดสีไวBไดB นอกจากนี้ ผูBแปลยังแปล ‘she's like a runaway train’ วDา ‘เธอ

เหมือนรถไฟเบรกแตก’ ซ่ึงยังคงการใชBภาษาภาพพจน+แบบอุปลักษณ+ (Simile) ไวBไดBอีกดBวย   

 

4.2.2. การแปลเทียบเคียง (Equivalent translation) 

ตัวอยDางท่ี 5 

ขBอความตBนฉบับ Violet: Think of the child. You cannot want your only 

granddaughter to grow up in a garage with that drunken gorilla. 

ขBอความฉบับแปล Violet: คิดถึงเด็กบBางสิ ลูกคงไมDอยากใหBหลานสาวคนเดียวโตในอูDกับคนป�า

เถ่ือนข้ีเมาน่ันหรอกนะ 

จากตัวอยDางท่ี 5 จะเห็นไดBวDาท่ีขBอความเสียดสีฉบับแปลน้ีเป<นการใชBกลวิธีการแปลเทียบเคียง

เพราะมีการแปลบางคำที่ไมDตรงตามความหมายที่แทBจริงของภาษาตBนทาง คือคำวDา cannot want 

เพราะหากแปลแบบตรง คำนี้ จะแปลไดBวDา ไมDสามารถตBองการหรือตBองการไมDไดB แตDผู BแปลไดB
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ปรับเปลี่ยนการแปลใหBเขBากับบริบทของภาษาปลายทางจึงทำใหBคำวDา cannot want แปลเป<น คงไมD

อยาก ซึ่งทำใหBความหมายเดิมของคำวDา cannot ถูกปรับเปลี่ยนไป ทั้งนี้ทั้งนั้น แมBวDาขBอความนี้จะ

เป<นการแปลแบบเทียบเคียง แตDขBอความฉบับแปลยังคงความเป<นการเสียดสีของภาษาตBนทางไวB 

นอกจากน้ียังมีการแปลแบบเทียบเคียงในคำวDา ‘drunken gorilla’ ท่ีผูBแปลไดBแปลความหมายของคำ

น้ีวDา ‘คนป�าเถ่ือนข้ีเมา’ ผูBวิจัยคิดวDา ผูBแปลใชBกลวิธีการแปลเทียบเคียงกับคำน้ีเพ่ือใหBเขBากับบริบทของ

ภาษาไทยเพ่ือท่ีผูBชมจะไดBเขBาใจความหมายมากข้ึน เพราะหากผูBแปลแปลวDา ‘กอริลลาข้ีเมา’ ผูBชมอาจ

ไมDเห็นภาพหรือเขBาใจบริบทไดBดีเทDากับการแปลวDา ‘คนป�าเถ่ือนข้ีเมา’ 

 

4.2.3. การละไมDแปล (Omission) 

ตัวอยDางท่ี 6 

ขBอความตBนฉบับ   Violet: For heaven’s sake, it was me. 

Sybil: You? But it wasn't your writing. 

Violet: No. Smithers did it. Like all ladies’ maids, she lives for 

intrigue. 

ขBอความฉบับแปล          Violet: ฉันเองแหละ มีปOญหาอะไรม้ัย 

Sybil: คุณยDาเหรอคะ แตDมันไมDใชDลายมือคุณยDา 

Violet: ไมDใชD สมิทเธอร+เป<นคนเขียน เหมือนคนรับใชBของผูBหญิงทุกคน เธอ

ชอบวางแผน 

จากตัวอยDางที่ 6 จะเห็นไดBวDาผูBแปลใชBกลวิธีการละไมDแปลเพราะผูBแปลไดBแปลวDาโยค She 

lives for intrigue วDา เธอชอบวางแผน เพราะหากจะแปลประโยคนี้โดยยังคงความหมายของการ

เสียดสีไวBอยูD อาจแปลประโยคน้ีไดBวDา เธอใชBชีวิตเพ่ือการวางแผน เธอมีชีวิตเพ่ือวางแผนรBาย หรือเธอมี

ชีวิตเพ่ือวางแผนเจBาเลDห+ เป<นตBน ผูBแปลไดBกรDอนความหมายท่ีแทBจริงของคำในภาษาตBนทางไปจึงทำใหB

ความเป<นการเสียดสีหายไปดBวย แมBวDาขBอความฉบับแปลจะไมDมีความเป<นการเสียดสีแตDผูBอDานหรือ

ผูBชมยังคงสามารถเขBาใจบริบทของซีรีส+ไดB 

จากการศึกษาและวิเคราะห+ขBอมูลประเภทของการเสียดสี การเสียดสีในแตDละประเภทมี

จุดมุDงหมายและวิธีการใชBที่แตกตDางกัน ประเภทโฮราเทียนเป<นการเสียดสีที่ใชBมุกตลกขบขันเป<น

เครื่องมือ ผูBชมจะเกิดเสียงหัวเราะเมื่อไดBอDานหรือเห็นการเสียดสีประเภทนี้ การเสียดสีประเภทโฮรา

เทียนมีความรุนแรงนBอยท่ีสุดใน 3 ประเภท การเสียดสีประเภทจูเวเนเลียน จะเป<นการเสียดสีท่ีรุนแรง

ขึ้นมามากกวDาประเภทโฮราเทียนเพราะมีอารมณ+โกรธเคืองหรือไมDพอใจจึงเกิดการเสียดสีขึ้น สDวนการ

เสียดสีประเภทเมนิบเป]ยน เป<นการเสียดสีความคิด ตรรกะ หรือความเชื่อของบุคคลนั้น ๆ มีความ

รุนแรงกวDาประเภทโฮราเทียนแตDนBอยกวDาประเภทจูเวเนเลียน 
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กลวิธีการแปลขBอความเสียดสีที ่พบไดBมากที ่สุดคือการแปลตรง รองลงมาคือการแปล

เทียบเคียงและที่พบไดBนBอยท่ีสุดคือการละไมDแปล การแปลตรงถือเป<นกลวิธีการแปลที่งDายที่สุดเพราะ

เป<นการแปลตามโครงสรBางภาษาของภาษาตBนทาง อีกทั้งยังคงความเป<นการเสียดสีเอาไวBไดB สDวนการ

แปลเทียบเคียง แมBไมDไดBแปลตามโครงสรBางหรือทุกคำที่ภาษาตBนฉบับมีแตDการเสียดสียังคงอยูD สาเหตุ

ของการใชBกลวิธีนี้อาจเป<นการลดจำนวนตัวอักษรของพื้นที่ในการทำบทบรรยายใตBภาพหรือปรับ

เพื่อใหBเขBากับบริบทของภาษาปลายทางมากขึ้น กลวิธีการละไมDแปล แมBวDากลวิธีนี้จะทำใหBความเป<น

การเสียดสีของภาษาตBนทางหายไปแตDผูBวิจัยคิดวDา ผูBอDานหรือผูBชมยังคงเขBาใจบริบทของสถานการณ+ไดB

อยูDแมBอรรถรสอาจหายไปบBาง นอกจากนี้ ผูBวิจัยคิดวDา กลวิธีการละไมDแปลอาจมีสาเหตุจากพื้นที่ท่ี

จำกัดของตัวอักษรในการทำบทบรรยายใตBภาพ จึงอาจทำใหBตBองลดทอนตัวหนังสือลงไป ผูBแปลจึงอาจ

มีความจำเป<นตBองกรDอนความหมายที่แทBจริงของความเป<นการเสียดสีลงไป ทั้งนี้ทั้งนั้น ผูBวิจัยคิดวDา 

ควรแปลขBอความเสียดสีมายังภาษาปลายทางโดยคงความเป<นเสียดสีเอาไวBใหBไดBมากที่สุด เพ่ือ

อรรถรสในการชม อีกทั้งผูBชมจะไดBเขBาใจสาเหตุของการเสียดสีนั้น ๆ รวมถึงที่มาที่ไปของขBอความ

เสียดสีท่ีเกิดข้ึนดBวย 

 

5. สรุป  

 จากการศึกษาและวิเคราะห+ขBอมูลตามวัตถุประสงค+ที่มีเพื่อจำแนกประเภทของขBอความเสียด

สีและวิเคราะห+กลวิธีการแปลขBอความเสียดสีของตัวละครไวโอเลต ครอว+ลีย+ในละครชุดทางโทรทัศน+

เรื่องดาวน+ตันแอบบีย+ ป]ที่สาม พบวDาขBอความเสียดสีประเภทโฮราเทียนพบมากที่สุด คือ 16 ขBอความ 

รองลงมาคือขBอความเสียดสีประเภทเมนิบเป]ยน คือ 7 ขBอความ และประเภทที่พบนBอยที่สุดคือ 

ขBอความเสียดสีประเภทจูเวเนเลียน คือ 3 ขBอความ กลวิธีการแปลที่พบมากที่สุดคือการแปลตรง 

(Direct translation) 19 ขBอความ รองลงมาคือการแปลเทียบเทียง (Equivalent translation ) 8 

ขBอความ กลวิธีการแปลท่ีพบนBอยท่ีสุดคือ การละไมDแปล (Omission) 2 ขBอความ และไมDพบกลวิธีการ

แทนท่ี (Substitution) และการอธิบายความ (Explication) 

นอกจากนี้ยังพบวDาการแปลตรงและการแปลเทียบเคียงนอกจากจะรักษาความเป<นการเสียด

สีไวBไดBแลBวยังคงความหมายของการเป<นภาษาภาพพจน+ (Figurative language) จากภาษาตBนทาง

มายังภาษาปลายทางไดBเชDนกัน แตDความแตกตDางของ 2 กลวิธีนี้ คือ การใชBกลวิธีการแปลเทียบเคียง 

เมื่อผูBแปลแปลจากภาษาตBนทางมายังภาษาปลายทาง จะพบวDาภาษาปลายทางจะมีการปรับบริบท

ของวิธีการใชBคำหรือความหมายใหBเขBากับวัฒนธรรมปลายทางมากข้ึน   
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Abstract 
 

 The strategies for translating songs in the animation “Sofia The First” dubbed 
in Thai aims to apply translation theories and approaches that the writer has studied in 
translating songs that possibly sing in Thai version and study the strategies used for 
translating songs dubbed in Thai. Four songs from the animation were selected 
randomly and calculated the frequency used strategies in terms of percentage. The 
results show that eleven strategies were used. They are as follows: literal translation 
(34.52%), omission of words or expressions 18104111(21.43%), adjusting the sentence 
structures (13.1%), adding words to make rhyme (10.71%), using more specific words 
(9.52%), adding or cutting words to get the same number of syllables (8.33%), using 
more general words (7.14%), rhyme led to variation in final sound (7.14%), adding and 
substituting in repetition (7.14%), summarizing (2.4%) and using cultural substitution 
(1.2%). 
 
Keywords: strategies, translation, animated soundtracks 
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เสียงภาษาไทย 
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บทคัดย3อ 

 

 บทความเรื่องกลวิธีการแปลเพลงประกอบการ+ตูนแอนิเมชั่นเรื่อง “Sofia The First” ฉบับ

พากย+เสียงภาษาไทย มีวัตถุประสงค+เพื่อนำแนวคิดและทฤษฎีดBานการแปลที่ไดBเรียนมาประยุกต+ใชBใน

การแปลบทเพลงเพื่อใหBไดBบทแปลที่สื่อความหมายและอาจนำไปทำบทรBองไดB และเพื่อศึกษากลวิธี

การแปลบทเพลงจากการ+ตูนแอนิเมชั่นเพื่อทำเป<นเสียงพากย+ภาษาไทย โดยไดBคัดเลือกบทเพลง 4 

เพลงแบบสุDมและใชBการคำนวณในแบบรBอยละเพื่อดูความถี่ในการใชBกลวิธีเหลDานั้น ผลการศึกษา

พบวDา กลวิธีการแปลที่ผูBเขียนไดBนำมาใชBในการแปลบทเพลงมีทั้งหมด 11 กลวิธี ไดBแกD การแปลตรง

ตัว (34.52%) การตัดคำหรือสำนวนทิ้งไป (21.43%) การปรับโครงสรBางของประโยค (13.1%) การ

เพ่ิมคำเพ่ือใหBเกิดความคลBองจอง (10.71%) การใชBคำท่ีมีความหมายแคบลง (9.52%) การเติมคำหรือ

ตัดคำเพื่อใหBครบตามจำนวนพยางค+ (8.33%) การใชBคำที่มีความหมายกวBางขึ้น (7.14%) การสัมผัส

คลBองจองเพื่อนำไปสูDความหลากหลายของคำลงทBาย (7.14%) การเพิ่มและการแทนที่ขBอความที่ซ้ำ

กัน (7.14%) การแปลแบบสรุปความ (2.4%) และการใชBคำแทนท่ีทางวัฒนธรรม (1.2%) 

 

คำสำคัญ: กลวิธีการแปล, การแปล, เพลงประกอบการ+ตูนแอนิเมช่ัน 
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บทนำ 

การ+ตูนแอนิเมชั่นเรื่อง Sofia The First มีทั้งหมด 4 ซีซั่น โดยตัวเนื้อเรื่องของการ+ตูนแอนิ

เมชั่นเรื่องนี้จะเป<นเรื่องของเด็กผูBหญิงธรรมดาคนหนึ่งที่ชื่อวDาโซเฟ]ย เธอไดBกลายมาเป<นเจBาหญิงในช่ัว

ขBามคืนเน่ืองจากแมDของเธอไดBสมรสกับพระราชา โซเฟ]ยจึงตBองมาเรียนรูBการเป<นเจBาหญิงในอาณาจักร

เอ็นแชนเซีย อาณาจักรที่ซึ่งเต็มไปดBวยความมหัศจรรย+ เราจะไดBเรียนรูBและเติบโตไปพรBอมกันกับ

โซเฟ]ย อีกทั้งในการ+ตูนแอนิเมชั่นเรื่อง Sofia The First ยังมีการรBองเพลงที่เป<นเอกลักษณ+ตามแบบ

ฉบับของเจBาหญิงดิสนีย+ ซึ่งภายในเพลงตDาง ๆ ก็จะสอดแทรกขBอคิดดี ๆ เอาไวBมากมาย ในเรื่อง Sofia 

The First ฉบับพากย+เสียงภาษาไทย ไดBมีการใหBเสียงของตัวละครตDาง ๆ ในเร่ืองเป<นภาษาไทย ในชDวง

ที่มีการรBองเพลงแตDจะเป<นการคงเสียงตBนฉบับภาษาอังกฤษเอาไวB ผูBเขียนจึงไดBทำการพิจารณาแลBววDา

นDาจะเป<นโอกาสที่ดีที่จะไดBนำบทเพลงที่เป<นภาษาอังกฤษมาทำการแปลเพื่อนำมาใชBในการพากย+เสียง

ภาษาไทย เนื่องจากการพากย+หรือการใหBเสียง (Voice over) เป<นภาษาในภาษาเป�าหมายหรือภาษา

ปลายทางจะชDวยใหBผูBชมสามารถจดจDออยูDกับตัวเนื้อเรื่องของภาพยนตร+ ซีรีย+ หรือ การ+ตูนแอนิเมชั่นท่ี

พวกเขากำลังรับชมอยูDโดยไมDมีสิ่งอื่นมาเบี่ยงเบนไปจากเนื้อเรื่อง เชDน การอDานบทบรรยายใตBภาพไดB

ไมDทัน ดังนั้นการนำภาษาตBนทางมาทำการแปลเพื่อทำการพากย+เสียงในภาษาปลายทางนั้นถือวDาเป<น

อีกทางเลือกหน่ึงใหBกับผูBชมภาพยนตร+ ซีรีย+ และการ+ตูนแอนิเมช่ันเร่ืองน้ัน ๆ ไดB  

ผู BเขียนจะใชBความรูBในวิชาการแปล HR206 การแปลภาษาอังกฤษ-ไทยเบื้องตBนและวิชา 

HR438 การแปลบทภาพยนตร+และบทละคร ควบคูDกับการใชBทฤษฎีของ Baker (1992) และเกณฑ+

การวิเคราะห+การแปลของ สัณฉวี สายบัว (อBางถึงใน สมพิศ เครือโชติ : 2562)  ท่ีไดBแบDงเกณฑ+ในการ

วิเคราะห+ออกเป<น 2 ระดับ คือ การปรับระดับคำ และการปรับระดับโครงสรBางของภาษา มาใชBในการ

วิเคราะห+การแปลของผูBเขียนวDา ผูBเขียนมีการใชBกลวิธีและแนวคิดดBานการแปลอะไรบBางในการแปลบท

เพลงจากการ+ตูนแอนิเมช่ัน Sofia The First  

 

วัตถุประสงคY 

1. เพ่ือนำแนวคิดและทฤษฎีดBานการแปลท่ีไดBเรียนมาประยุกต+ใชBในการแปลบทเพลงเพ่ือใหB

ไดBบทแปลท่ีส่ือความหมายและอาจนำไปทำบทรBองไดB 
2. เพ่ือศึกษากลวิธีการแปลบทเพลงจากการ+ตูนแอนิเมช่ันเพ่ือทำเป<นเสียงพากย+ภาษาไทย 

 

ประโยชนYท่ีคาดว3าจะไดEรับ    

1. เพื่อทราบกลวิธีและแนวคิดดBานการแปลที่จะนำไปใชBในการแปลบทเพลงเพื่อทำบทรBอง

ไดB 

2. เพ่ือเป<นแนวทางสำหรับผูBท่ีสนใจในการแปลบทเพลงจากการ+ตูนแอนิเมช่ัน 
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ขอบเขตการศึกษา 
เนื่องจากเพลงที่อยูDในการ+ตูนแอนิเมชั่นเรื่อง Sofia The First มีจำนวนมาก ผูBเขียนจึงไดBทำ

การเลือกเพลงแบบสุDมจากการ+ตูนทั้ง 4 ซีซั่น มาซีซั่นละเพลง ใน Disney+ Hotstar เพื่อที่ผูBเขียนจะ

เพลงแปลและวิเคราะห+ขBอมูลไดBภายในระยะเวลา 2 เดือน กDอนที่จะนำเสนอในวันที่ 1 มิ.ย. พ.ศ. 

2565 เพลงทั้ง 4 เพลงจากการสุDมมีดังตDอไปน้ี 1. เพลง Peace and Joy จากซีซั่นที่ 1 ตอนที่ 24 ช่ือ

ตอน Holiday in Enchancia 2. เพลง From the Heart จากซีซั่นที่ 2 ตอนที่ 20 ชื่อตอน Winter’s 

Gift 3. เพลง Save The Day จากซีซั่นที่ 3 ตอนที่ 10 ชื่อตอน The Secret Library 4. เพลง This 

Feeling I’m Feeling In Me จากซีซ่ันท่ี 4 ตอนท่ี 17 ช่ือตอน Ivy’s True Colors  

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวขEอง 

 ศิริรัตน+ วิเศษสุข (2545) ไดBศึกษาเทคนิคการแปลเน้ือเพลงประกอบภาพยนตร+การ+ตูนสำหรับ

พากย+ไทยซึ่งแปลโดย ธานี พูนสุวรรณ โดยมีวัตถุประสงค+เพื่อวิเคราะห+เทคนิคการแปล และศึกษา

ปOจจัยอ่ืนท่ีอาจมีผลตDอการแปล ผลการศึกษาพบวDา เทคนิคการแปลท่ีใชBในการแปลเน้ือเพลงประกอบ

ภาพยนตร+การ+ตูนสำหรับพากย+ไทยไดBแกD การแปลตรงตัวและการแปลแบบเอาความ การแปลแบบ

ตรงตัวใชBกับวรรคเพลงที่มีความหมายสมบูรณ+ในตัวเอง วรรคเพลงประเภทนี้มี โครงสรBางเป<นรูป

ประโยคความเดียวเชิงบอกเลDา คำถาม และคำสั่ง วลี และสามัญนาม การแปลแบบตรงตัวยังใชBกับคำ

สรรพนามและคำเรียกขานบBางสDวนการแปลแบบเอาความจะใชBกับวรรคเพลงที่มีโครงสรBางสัมพันธ+กับ

วรรคเพลงอื่น ๆ เพราะมีความหมายไมDสมบูรณ+ในตัวเอง การละคำสรรพนาม คำเรียกและจำนวน

พยางค+ที ่มีจำกัดในแตDละวรรคเพลง ปOจจัยทางดนตรีสามประการที ่มีอิทธิพลตDอการแปลคือ 

ความสัมพันธ+ระหวDางดนตรีกับเนื้อรBอง การสัมผัสคลBองจอง และอารมณ+ของเพลง ความสัมพันธ+

ระหวDางดนตรีกับเนื้อรBองนำไปสูDการแปลที่ไมDเหมือนกันตลอดทั้งเพลงสDวนการสัมผัสคลBองจองนำไปสูD

ความหลากหลายของคำลงทBาย การเพิ่มและการแทนที่ขBอความที่ซ้ำกัน อารมณ+ของเพลง มีอิทธิพล

ตDอการใชBภาษาท่ีไมDเป<นทางการ คำแสลง คำลงทBายตDาง ๆ และคำแสดงอารมณ+ 

ณัฐจรัล จันทร+หอม (2562) ศึกษากลวิธีการแปลเพลงภาษาอังกฤษเป<นภาษาไทยของ ธานี 

พูนสุวรรณ จากภาพยนตร+เรื่อง Moana พบวDามีกลวิธีการแปลที่ใชBทั้งหมด 4 กลวิธีหลักไดBแกD 1. 

กลวิธีการแปลโดยการตัดคำ ประกอบดBวย การตัดคำศัพท+และการละคำในประโยค 2. กลวิธีการแปล

โดยการเติมคำ ประกอบดBวย การเติมคำลักษณนาม การเติมคำสรรพนามตDอทBายคำนามและการเติม

ตัวเช่ือมระหวDางกลุDมความคิดตDาง ๆ 3. การแปลตรงตัวตามตBนฉบับ ประกอบดBวย การแปรระดับเสียง 

การแปลประโยคกรรมตุวาจกและกรรมวาจก 4. การแปลโดยการปรับ ประกอบดBวย การปรับเรียงคำ

ในประโยค การปรับคำใหBกายเป<นวลีและการใชBคำอBางอิงความหมายท่ีกวBาง  
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วิชา HR206 การแปลภาษาอังกฤษ-ไทยเบื้องตBน การศึกษาเรื่องประโยคในภาษาอังกฤษ

ไดBแกD ประโยคความเดียว (Simple Sentence) ประโยคความรวม (Compound Sentence) 

ประโยคความซBอน (Complex Sentence) และประโยคความรวมและความซBอน (Complex-

Compound Sentence) การศึกษาเรื่องการหาประธานและคำกริยาหลักของประโยค การแปลคำ

สรรพนามและการแปลกรรมวาจก (Passive Voice)   ในสDวนของวิชา HR438 การแปลบทภาพยนตร+

และบทละคร ผูBเขียนไดBศึกษาเรื่องการแปลบทภาพยนตร+การ+ตูนแอนิเมชั่น (Animated Film Script 

Translation) การแปลบทภาพยนตร+ดรามDา (Drama Film Script Translation) การแปลบทในส่ือ

โทรทัศน+ (TV Script Translation) การศึกษาเรื ่องสื ่อโสตทัศน+ (Audiovisual Media) การศึกษา

ประเด็นที ่ควรระวังในการแปลบทบรรยายใตBภาพ ไดBแกD 1. คำศัพท+เฉพาะดBานและสำนวน 2. 

โครงสรBางไวยากรณ+ 3. ความรูBรอบตัว 4. วัฒนธรรม และการแปลคำเรียกขาน (Address Terms)       

 

วิธีดำเนินงาน 

1. แปลบทเพลงทั้ง 4 เพลงเป<นภาษาไทย สรBางตารางเปรียบเทียบเนื้อเพลงภาษาอังกฤษ 

เน้ือเพลงแปลภาษไทย และกลวิธีการแปล 

2. วิเคราะห+กลวิธีท่ีใชBในการแปลบทเพลง  

3. จัดประเภทของกลวิธีการแปลที่ใชBในการแปลบทเพลงโดยใชBผลการวิจัยของ ศิริรัตน+ 

วิเศษสุข (2545) และ ณัฐจรัล จันทร+หอม (2562) เป<นเกณฑ+ นำผลที่ไดBมาเปรียบเทียบ

รBอยละเพ่ือดูความถ่ีในการใชBกลวิธีเหลDาน้ัน 

4. สรุปผลพรBอมอภิปรายผลและขBอเสนอแนะ 

 

ผลการศึกษา 

 จากการรวบรวมกลวิธีการแปลบทเพลงจากการ+ตูนแอนิเมชั่น Sofia The First จำนวน 4 

เพลง พบวDา ผู BเขียนไดBใชBกลวิธีในการแปลบทเพลงทั ้งสิ ้น 11 กลวิธี โดยกลวิธีการแปลตรงตัว 

(34.52%) มีการใชBมาก รองลงมาคือ การตัดคำหรือสำนวนทิ้งไป (21.43%) การปรับโครงสรBางของ

ประโยค (13.1%) การเพิ่มคำเพื่อใหBเกิดความคลBองจอง (10.71%) การใชBคำที่มีความหมายแคบลง 

(9.52%) การเติมคำหรือตัดคำเพื่อใหBครบตามจำนวนพยางค+ (8.33%) การใชBคำที่มีความหมายกวBาง

ขึ้น (7.14%) การสัมผัสคลBองจองเพื่อนำไปสูDความหลากหลายของคำลงทBาย (7.14%) การเพิ่มและ

การแทนที ่ขBอความที ่ซ้ำกัน (7.14%) การแปลแบบสรุปความ (2.4%) และการใชBคำแทนที ่ทาง

วัฒนธรรม (1.2%) ซ่ึงกลวิธีแตDละรูปแบบมีรายละเอียดดังน้ี  
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1. การแปลตรงตัว  เป<นกลวิธีที่ผูBเขียนใชBในการแปลเพลงจากการ+ตูนเรื่องนี้มากที่สุด เนื่องจาก

โครงสรBางภาษาที่ใชBในตBนฉบับเป<นโครงสรBางที่ไมDซับซBอน เมื่อแปลแบบตรงตัวก็ไมDทำใหB

ความหมายผิดไปจากเดิม เชDน  

 ตBนฉบับ: warm embraces surround us all tonight. 

ฉบับแปล: กอดท่ีอบอุDน อยูDรอบพวกเราท้ังคืน 

  

ตBนฉบับ: A huge bouquet or a single rose. 

     ฉบับแปล: ดอกไมBชDอใหญDหรือกุหลาบกBานเดียว 

  

ตBนฉบับ: Thinking there must be some mistake. 

 ฉบับแปล: คิดไวBวDาตBองมีขBอผิดพลาด 

  

ตBนฉบับ: The feeling that you’re feeling is love. 

 ฉบับแปล: ความรูBสึก ท่ีเธอรูBสึก คือรัก 

 

2. การตัดคำหรือสำนวนทิ้งไป กลวิธีนี้ใชBเมื่อ ตBองการละประธานและคำสรรพนาม เนื่องจาก

ในภาษาไทยสามารถละประธานของประโยคและคำสรรพนามไดB ถBาเราทราบวDาประธานหรือ

คำสรรพนามน้ันแทนใคร เชDน 

ตBนฉบับ: I may not know exactly how I’ll do it. 

 ฉบับแปล: ถึงไมDอาจรูBวDาฉันน้ันตBองทำเชDนไร 

 ละประธานคำวDา “I”  

 ตBนฉบับ: But I know that I can free them. 

 ฉบับแปล: แตDรูBวDาตBองชDวยพวกเขาไดB 

 ละคำสรรพนาม “I” 

ตBนฉบับ: when my chance has flown away. 

ฉบับแปล: เม่ือโอกาสไดBหลุดลอยไป 

ละคำสรรพนาม “my” 

หรือการละคำอุทาน โดยเฉพาะ “oh”, “well” ที ่ไมDทำใหBความหมายในภาษาตBนฉบับ

เปล่ียนไป เชDน  

 ตBนฉบับ: Oh, what is this I’m feeling? 

 ฉบับแปล: น่ีฉันรูBสึกอะไรอยูD 
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3. การปรับโครงสรEางของประโยค กลวิธีนี้จะใชBเมื่อผูBเขียนตBองการหลีกเลี่ยงการแปล “ถูก” 

ในภาษาไทย เชDน 

ตBนฉบับ: It could be plainly wrapped or trimmed with silver bows.  

ฉบับแปล: เธออาจห#อมันง#าย ๆ หรือผูกดBวยโบว+สีเงิน 

       

หรือการทำประโยคบอกเลDาเป<นประโยคปฏิเสธเพ่ือใหBภาษามีความสละสลวยย่ิงข้ึน เชDน 

 ตBนฉบับ: to think he might sleep forevermore. 

 ฉบับแปล: เม่ือคิดเอาไวBวDาเขาจะไมDต่ืนมา 

 

นอกจากนี้ ผูBเขียนยังใชBกลวิธีการเปลี่ยนประโยคคำถามเป<นประโยคบอกเลDา เพื่อใหBภาษามีความ

สละสลวยมากข้ึน เชDน 

 ตBนฉบับ: What is this ache inside of me? 

 ฉบับแปล: ความปวดท่ีมันเจ็บอยูDขBางใน 

 

4. การเพิ่มคำทำใหEเกิดความคลEองจอง การเพิ่มคำ นอกจากจะทำใหBเกิดความคลBองจองแลBว 

ยังชDวยใหBบทเพลงมีความไพเราะมากขึ้น รวมถึงทำใหBไดBจำนวนพยางค+ตามภาษาตBนฉบับอีก

ดBวย เชDน 

ตBนฉบับ: The firelight is shining bright. 

ฉบับแปล: กองไฟรeอนเร#า เปลDงแสงสวยงาม 

 

ตBนฉบับ: May the holiday bring you peace and joy. 

ฉบับแปล: ใหBเป<นวันท่ีเธอไดBสุขสมร่ืนรมยA 

 

ตBนฉบับ: Embrace that feeling you’re feeling in you. 

ฉบับแปล: นBอมรับความรูBสึก ท่ีรูBสึก เถิดหนา 

5. การใชEคำที่มีความหมายแคบลง เพื่อใหBสื่อความหมายไดBชัดเจนยิ่งขึ้น โดยผูBเขียนใชBบริบท

ของเร่ืองมาชDวยในการเลือกใชBคำท่ีมีความหมายแคบลง เชDน 

ตBนฉบับ: It doesn’t matter if it’s large or small. 

ฉบับแปล: มันไมDสำคัญวDาของขวัญเล็กหรือใหญD 
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จากตัวอยDางนี้ ผูBเขียนเลือกใชBคำที่เจาะจงกวDาในการแปลคำวDา “it’s” เป<นคำวDา “ของขวัญ” 

เนื่องจากในบริบทเนื้อเรื่อง ตัวละครกำลังตัดสินใจหาของขวัญที่ดีและมีคุณคDาใหBกับอีกตัวละครใน

เร่ือง 

ตBนฉบับ: You are feeling is way cause you care. 

ฉบับแปล: เพราะเธอรักเธอเลยรูBสึกเชDนน้ี 

หากแปลคำวDา “care” เป<น “หDวงใย” นั้นทำใหBบทเพลงในภาษาแปลมีความไมDเขBากันของ

ทำนอง ผูBเขียนการเลือกใชBคำท่ีมีความเจาะจงมากกวDา “หDวงใย” คือคำวDา “รัก” แทน 

ตBนฉบับ: But I know that I can free them. 

ฉบับแปล: แตDรูวDาตBองช#วยพวกเขาไดB 

  

6. การเติมคำหรือตัดคำเพื่อใหEครบตามจำนวนพยางคY การใชBกลวิธีนี้เนื่องจากการเติมคำดBวย

คำท่ีมีความคลBองจองกันและเหมาะสม ทำใหBมีจำนวนพยางค+ท่ีเทDากันหรือใกลBเคียงกัน เชDน 

ตBนฉบับ: The smallest gift can seem just like a dream come true. 

ฉบับแปล: ของขวัญเล็ก ๆ น้ันอาจเติมเต็มฝOนน้ันใหBเป<นจริง 

 

ตBนฉบับ: That’s why it seems like your world may end. 

ฉบับแปล: เลยดูเหมือนโลกท้ังใบอาจจบลงส้ินไป 

 

ตBนฉบับ: So help us with his healing. 

ฉบับแปล: มาชDวยกันรักษาเยียวยา 

 

7. การใชEคำที่มีความหมายกวEางขึ้น เพื่อใหBจำนวนพยางค+มีความใกลBเคียงกันและไมDทำใหB

ความหมายในตBนฉบับเสียไป เชDน 

ตBนฉบับ: May the holiday bring you peace and joy. 

ฉบับแปล: ใหBเป<นวันท่ีเธอไดBสุขสมร่ืนรมย+ 

จากตัวอยDางนี้ หากแปลคำวDา “ the holiday” ในความหมายที่เทDากันคือ “วันคริสต+มาส” 

จะทำใหBมีจำนวนพยางค+ที่เยอะเกินไป และเกิดความไมDเขBากันของทำนองในบทเพลงในภาษาแปล จึง

ตBองทำใหBคำที่เจาะจงมีความหมายที่กวBางขึ้น นั้นคือ แปล “the holiday” วDา “วัน” โดยไมDเจาะจง

วDาเป<นวันอะไร แตDถBาติดตามจากเน้ือเร่ืองจะเขBาใจวDาเป<นวันอะไร 
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8. การสัมผัสคลEองจองเพ่ือนำไปสู3ความหลากหลายของคำลงทEาย ผูBเขียนไดBใชBกลวิธีน้ีในกรณี

ที่ภาษาตBนฉบับมีการเลDนเสียงสัมผัส ทำใหBภาษาฉบับแปลตBองปรับใหBมีการสัมผัสของเสียงท่ี

ใกลBเคียงกัน โดยภาษาท่ีแปลออกมาจะตBองคงความหมายของภาษาตBนฉบับเอาไวBดBวย เชDน 

ตBนฉบับ: What matters from the start. 

                      The most important part. 

                      A gift should come from the heart.  

ฉบับแปล: ไมDวDามันมาจากไหน 

                  เร่ืองท่ีเธอตBองจำไวe 

                  ของขวัญควรจะใหBจากหัวใจ 

9. การเพิ่มและการแทนที่ขEอความที่ซ้ำกัน จะใชBในกรณีที่ภาษาตBนฉบับใชBคำหรือวลีซ้ำ ๆ กัน 

ผูBเขียนจึงตBองเลือกใชBคำท่ีเหมาะสมกวDาการเลือกใชBคำเดิมมาแทนท่ีขBอความน้ัน ๆ เชDน 

ตBนฉบับ: Cause I believe that I will be the one to save the day. 

                      Save the day. 

                      Save the day. 

ฉบับแปล: เพราะฉันเช่ือแลBววDาจะตBองเป<นฉันท่ีช#วยทุกคน 

                  ช#วยใหeปลอดภัย 

                  ช#วยไวeใหeไดe 

จากตัวอยDางนี้จะเห็นวDา มีขBอความที่ซ้ำกันถึงสามขBอความคือ “Save the day” ในการแปล

ขBอความเหลDานี้ ถBาหากแปลโดยใชBคำเหมือนกันหมดทั้งสามขBอความนั้นทำใหBเกิดความไมDเขBากันของ

ทำนองดังนั้นเวลาแปลจึงตBองศึกษาจากบริบทเนื้อเรื่อง เพื่อชDวยในการเลือกสรรคำที่เหมาะสมในการ

แปล 

 

10. การแปลแบบสรุปความ เป<นกลวิธีที่ผูBเขียนเลือกแปลเนBนเฉพาะความหมายหลัก ไมDแปล

ท้ังหมด เน่ืองจากอาจทำใหBจำนวนพยางค+เกิน และมีการใชBคำซ้ำมากเกินไป เชDน 

ตBนฉบับ: Oh, I know how you’re feeling. 

ฉบับแปล: โอB ฉันเขBาใจความรูBสึก 

จากตัวอยDางนี้จะเห็นวDา ถBาหากแปลขBอความทั้งหมด ในภาษาแปลจะไดBจำนวนพยางค+ 9 

พยางค+ ซ่ึงมีจำนวนมากกวDาภาษาตBนฉบับ การแปลสรุปความจึงเหมาะแกDการแปลขBอความดังกลDาว 

 

11. การใชEคำแทนที่ทางวัฒนธรรม เมื่อพิจารณาแลBววDาจะสื่อความหมายไดBใกลBเคียงกันและไมD

ทำใหBผิดความหมายไปจากเดิม เชDน 
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ตBนฉบับ: While the snow blows cold outside.  

ฉบับแปล: ตอนท่ีขBางนอกมีลมหนาว 

เนื่องจากในประเทศไทยไมDมีหิมะ ผูBเขียนจึงไดBเปลี่ยนหิมะเป<นลมหนาว ประกอบในการ+ตูน

แอนิเมช่ันมีภาพของหิมะตกอยูDแลBว ดังน้ันผูBชมจึงสามารถเขBาใจจากบริบทของภาพไดB 

  

เพลงท้ังส่ีเพลงจากการ+ตูนแอนิเมช่ันเร่ือง Sofia The First น้ัน ผูBเขียนไดBทำการแปลบทเพลง

ตามวัตถุประสงค+ที่ใหBไวB โดยใชBความรูBที่ไดBศึกษาในวิชาการแปลมาแปลบทเพลงใหBสามารถนำไปทำ

เป<นบทรBองภาษาไทยไดB ซึ่งไดBมีการคำนึงถึงจังหวะและทำนองของเพลง รวมถึงจำนวนพยางค+ ใหBมี

ความใกลBเคียงกันมากท่ีสุด และไดBทำการวิเคราะห+การแปลบทเพลงของผูBเขียนไวBดังน้ี 

 จากการวิเคราะห+ขBอมูลพบวDา กลวิธีการแปลท่ีผูBเขียนไดBนำมาใชBในการแปลบทเพลงมีท้ังหมด 

11 กลวิธี เรียงลำดับจากมากไปนBอยไดBดังนี้ การแปลตรงตัว (34.52%) การตัดคำหรือสำนวนทิ้งไป 

(21.43%) การปรับโครงสรBางของประโยค (13.1%) การเพิ่มคำเพื่อใหBเกิดความคลBองจอง (10.71%) 

การใชBคำที ่มีความหมายแคบลง (9.52%) การเติมคำหรือตัดคำเพื ่อใหBครบตามจำนวนพยางค+ 

(8.33%) การใชBคำที่มีความหมายกวBางขึ้น (7.14%) การสัมผัสคลBองจองเพื่อนำไปสูDความหลากหลาย

ของคำลงทBาย (7.14%) การเพิ่มและการแทนที่ขBอความที่ซ้ำกัน (7.14%) การแปลแบบสรุปความ 

(2.4%) และการใชBคำแทนท่ีทางวัฒนธรรม (1.2%) 

  

สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 

 การศึกษากลวิธีการแปลเพลงประกอบการ+ตูนแอนิเมชั่นเรื่อง “Sofia The First” ฉบับพากย+

เสียงภาษาไทย พบวDา การแปลตรงตัวเป<นกลวิธีท่ีมีการนำมาใชBในการแปลบทเพลงครั้งนี้มากที่สุด 

เนื่องจากการ+ตูนแอนิเมชั่นเรื่อง Sofia The First เป<นการ+ตูนแอนิเมชั่นสำหรับเด็ก ดังน้ันสำนวนหรือ

ภาษาที่ใชBจึงไมDไดBมีความซับซBอนหรือไมDมีความจำเป<นที่จะตBองทำความเขBาใจแลBวนำมาตีความอีกที

หนึ่ง ภาษาที่ใชBจึงมีความเขBาใจงDายและสื่อความหมายไดBตรงตัว สDวนกลวิธีการแปลอื่น ๆ ท่ีผูBเขียนใชB

ในการแปลบทเพลงครั้งน้ี เนื่องจากวDา คำในภาษาอังกฤษและภาษาไทยบางคำมีความสั้นยาวไมD

เทDากัน อีกทั้งผูBเขียนยังคำนึงถึงจำนวนพยางค+ที่ตBองการทำใหBมีจำนวนพยางค+ที่เทDากันหรือใกลBเคียง

กันใหBไดBมากที่สุด ดBวยเหตุนี้ กลวิธีการแปลแบบอื่น ๆ จึงนำมาใชBเพื่อชDวยแกBปOญหาทางดBานภาษาใน

คร้ังน้ี 

 

ขEอเสนอแนะ 

 การแปลบทเพลงในคร้ังน้ี ถึงแมBวDาผูBเขียนไดBคำนึงถึงส่ิงตDาง ๆ ไมDวDาจะเป<นจำนวนพยางค+ 

หรือมีการสัมผัสเสียงใหBดูมีความไพเราะและเหมาะสมแลBว แตDผูBเขียนน้ันไมDมีความรูBดBานการแตDงเพลง
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หรือการทำเพลง ดังน้ัน บทแปลเพลงภาษาไทยของผูBเขียน ถBาหากจะนำมาทำเป<นบทรBองในฉบับ

พากย+เสียงภาษาไทย อาจตBองใหBผูBเช่ียวชาญทางดBานดนตรีมากชDวยวิเคราะห+ ปรับเปล่ียนแกBไขใหB

สามารถนำไปใชBพากย+เสียงไดBจริงตามเจตนาท่ีผูBเขียนไดBต้ังใจไวB 
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Abstract 
 This study aims to explore the common linguistic features of American 
presidential candidates ─ Donald Trump and Joe Biden ─ on Twitter during the 
campaign and to analyze the reactions of the general public towards those tweets. 
Archived tweets of Trump and Biden were selected and analyzed with a mixed method 
of both manual and programming analysis. The results show that there are common 
frequently used words, syntactic and semantic features of the two presidential candidate 
winners. The majority of reactions were slightly more negative than positive, and a 
certain amount of reactions were irrelevant. The current study shows some political 
strategies in the linguistic field. Nonetheless, further research would be useful for the 
linguistic analysis on social media platforms. 
 
Keywords: Donald Trump, Election Campaign, Joe Biden, Linguistic Features, Twitter 
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1. Introduction 
With the development of the Internet, social media has become a crucial tool 

for people to connect and to build relationships with one another. This is not to mention 
that it can spread information faster than other types of media and thus is popular among 
people, especially Twitter. It was reported that the number of Twitter users has 
gradually increased since 2006 and reached 206 million monetizable daily active users 
in the second quarter of 2021, with the United States ranking first regarding the highest 
number of users (Statista, 2021). With that being said, when it comes to politics, 
presidential campaign commercials are not necessarily restricted to television and radio 
advertisements or banners. At present, Twitter appears to be an important tool for 
presidents and presidential candidates to promote political campaigns and interact with 
potential voters. It was reported that there were 31.7 million political tweets during the 
2012 United States presidential election and over 20 million tweets on Election Day 
alone (Finn, 2012). Accordingly, Twitter is likely to be one of the main communication 
strategies for American political engagement. 

It is not something new for people, especially politicians, to use Twitter as a 
tool to persuade or manipulate people. A study in 2020 (Stone & Can) has found that 
there are factors in municipal tweets that can influence the level of engagement from 
citizens, which also suggests that social media such as Twitter are commonly used to 
develop citizen-government relationships. Another study by Bryer (2011) demonstrates 
how politicians' use of social media can lead to citizens' trust and acceptance. Jennifer 
Grygiel, a social media expert and assistant professor of communications at Syracuse 
University, expressed her concern that tweets from the government are mostly used as 
a tool to create propaganda, which is more likely to attract more attention than the free 
press could from the citizens (Collins, 2021). Additionally, Twitter was also one of the 
significant factors that led to Trump's victory in the 2016 presidential election, despite 
his lack of political experience (Enli, 2017). Accordingly, it is undeniable that the 
presidential election of the United States has an impact not only on the nation itself but 
also on the entire world. Therefore, studies on the use of Twitter by politicians can give 
insights into many aspects related to the political field. The study of linguistic patterns 
on politicians’ Twitter could also be one of the analyses that gives us insightful 
perspectives on today’s politics. 

However, research into how linguistic patterns are used by politicians on 
Twitter is quite rare. Most research has focused on language as a tool to increase voters' 
engagement, but a thorough investigation of linguistic features and their functions in 
sentences, which may emerge in patterns and influence voters' views, has not been 
demonstrated. Hence, this study explores the general linguistic components utilized by 
Donald Trump of the Republican Party and Joe Biden of the Democratic Party on 
Twitter during the 2016 and 2020 election campaigns, as well as the consequences of 
practicing their particular language features. The study focuses on approaching the 
following questions: 

1) What are the common linguistic features of each president’s use of language on 
Twitter during the campaign? 

2) Do those common linguistic features positively or negatively impact the 
reactions of the potential vote?
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 These research questions necessitate the following notions to better grasp the 
subject matter studied in this paper. 
 
1.1 The Importance of Twitter Platform as a Political Communication Tool 

Twitter, an online platform that allows people across the world to connect with 
each other, has become a popular channel of communication in many spheres. Users 
can share and update their status, news, and opinions—including political ones. The 
usage of Twitter by politicians has recently increased due to its ability to keep users 
informed of current events and communicate. Liu (2016) states that this makes it easier 
for politicians to connect with voters in order to get their attention. A case in point could 
be found in Germany. The study of election campaign analysis in Germany by Thimm 
et al. (2016) suggests that Twitter was extensively used as a tool for promoting political 
campaigns during the election. 328 out of 620 members of the German Parliament had 
a user account on Twitter, and the number of German EU candidates who actively used 
this online platform was up to 63% (Thimm et al., 2016). 

Twitter also provides an opportunity for electoral candidates to approach their 
voters. Politicians' tweets presumably influence voters' decisions by conveying their 
opinions on political situations through tweeting (Twitter's broadcasting message 
function), potentially resulting in a significant shift in political directions (Alshahrani, 
2020). LaMarre and Suzuki-Lambrecht (2013) discovered that using Twitter 
strengthens the relationship between politicians and voters, leading to political gains. 
They found that approximately 54.4% of politicians who were active on Twitter won 
the election, compared to only 17.06% of candidates who did not have a Twitter account 
(LaMarre & Suzuki-Lambrecht, 2013). Another study evaluating the impact of Twitter 
usage during a campaign found a similar result, stating that candidates who consistently 
communicated via Twitter tended to receive a good reaction from the public 
(Kruikemeier, 2014). On that account, the importance of Twitter as a tool for political 
purposes is repeatedly emphasized. 

 
1.2 The Impact of Twitter on Citizens 

Twitter users who are primarily citizens are increasingly engaged in political 
tweets. Because of the massive number of followers each politician has, personal tweets 
of politicians are gradually becoming a part of the mainstream media (Enli, 2017). 
Consequently, Twitter usage has been shown to greatly improve political candidates' 
chances of winning (LaMarre & Suzuki-Lambrecht, 2013). In the 2016 presidential 
election, the Trump campaign retweeted ordinary users’ tweets much more often than 
the Clinton campaign did (Enli, 2017). Kruikemeier (2014) also found that candidates 
who used Twitter throughout the campaign won significantly more votes than those 
who did not. 

 
1.3 Strategies Categorization 

Political strategies vary depending on the ideology and rhetorical preferences of 
the candidates or parties. Subsequently, there are various perspectives on categorizing 
the tactics used by politicians on Twitter. Strategies on Twitter can be generally divided 
into 2 common types, consisting of informative and argumentative content (Albu, 
2016). The first one covers the tweets that aim to inform and encourage people to vote 
for candidates. The second category includes tweets that attack opposing parties or 
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serve as indirect self-promotion. In addition to attack and self-promotion, Benoit (2001) 
introduces defense, which appears in political campaigns the least. 

Thimm et al. (2016) suggest that one way of sorting out the strategies occurring 
in politicians’ tweets is "Twitter campaigning"— grouping the purposes of using 
Twitter, which is served as a political tool, into 8 sections: passive Twitter presence, 
informing and broadcasting, on-the-scene and live-reportage, self-promotion, negative 
campaigning, creating mini-publics, interacting on the public Twitter stage, and 
emphasizing and establishing supranational alliances. 
1.4 Analysis of Linguistic Features in Politicians’ Tweets 

There have not been many studies that focus on politicians' linguistic uses on 
Twitter. However, there are some studies that have analyzed some linguistic use on 
contextual and semantic levels.  

There are some common linguistic themes found in politicians’ tweets. For 
instance, Evans et al. (2014) found that most politicians tend to tweet about their 
personal lives with positive words for self-promotion. In 2012, candidates tweeted 
about their personal lives for one-third of their time spent on Twitter (Evans et al., 
2014). Nonetheless, Republicans and Democrats tweet differently, with Republicans 
being more likely to tweet attack messages to their opponents (Evans et al., 2014). In 
terms of pronoun use, both the study on Australian elections (Steffens & Haslam, 2013) 
and the study on American presidential campaigns (Lowry & Naser, 2010) show that 
winning candidates tend to use the collective pronouns "we" or "us" more than losing 
candidates. 

It is found that emotional tones and word choices can have a significant impact 
on how politicians are viewed by citizens (Stone & Can, 2020). For candidates to be 
perceived as approachable, utilizing the rhetorical strategy of direct-address in political 
campaigns can build connections with potential voters. In other words, the use of "you" 
usually increases audience engagement (Buratti, 2014). However, it is important to note 
that language use on Twitter is different by culture. Solberg, the Prime Minister of 
Norway, for example, uses a different style of language on Twitter than the candidates 
in the United States; she tends to use words that show both professionalism and 
amateurism in order to appear both accessible and composed (Enli, 2017). 

The linguistic study of presidential candidates' language helps investigate how 
and what components contribute to a large influence on the target audience, but this 
area of analysis has so far received little attention. In response to this, the current study 
focuses on the linguistic features of American presidential candidates and how they 
influence people on Twitter, as it has been a recent and huge platform for 
communicating, especially in politics. 
 
2. Method 
2.1 Research Design 

This study aims to identify Trump's and Biden's common linguistic features on 
Twitter during the campaign and evaluate those features' influence on people. 
Accordingly, a mixed method of quantitative and qualitative research design was 
adopted. This strategy led to more comprehensive data and an alternative understanding 
of research questions, as well as benefits of both methods (Creswell & Clark, 2018, as 
cited in Chorrojprasert, 2021). 
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2.2 Research Procedures 
 The study was conducted over a one-month period, starting on October 3rd, 
2021. During the first week, tweets and replies were manually collected from Twitter 
and archive websites. The second and third weeks of October were spent on analyzing 
the common linguistic features of the tweets collected and people's reactions to each 
tweet. During this period, the researchers manually analyzed the tweets in order to find 
the main common features. Then, Excel was used to clean the data for further analysis 
with the R Programming Language in RStudio. When additional notions were found, 
the manual analysis and program analysis were done again to make sure as many of the 
important ideas as possible were collected. 
 
2.3 Instruments and Data Resources 

The tweet archive websites, https://polititweet.org/figure?account=939091 for 
Joe Biden's tweets and https://www.thetrumparchive.com for Donald Trump’s tweets, 
were used in order to collect data regarding electoral campaigns' promoting tweets. The 
websites contained all of the information and content that each president has actively 
tweeted on Twitter up to date. These websites provide a feed of systematically sorted 
tweets, making it convenient to search for specific tweets within a certain time period. 
Instead of going through each tweet on the microblogging platform, Twitter archive 
websites were preferred and chosen. 

Information was drawn in the form of texts and media from the mentioned 
sources. However, only textual data from the seven days preceding the 2016 election 
day (November 1–November 7, 2016) and the 2020 election day (October 27–
November 2, 2020) were chosen for analysis. 

 
2.4 Data-Collection Strategies 

To obtain the data from the first research question, Donald Trump's and Joe 
Biden’s tweets were manually collected from the tweet archive websites. Biden’s 
tweets were collected from https://polititweet.org/figure?account=939091, which 
includes his deleted tweets (PolitiTweet, 2021). As Trump’s official Twitter has been 
officially banned, his tweets were collected from the website 
https://www.thetrumparchive.com which contains all of Trump’s past tweets until the 
day his account was banned (Brown, n.d.). The tweets collected were those tweeted 
seven days before election day, which was the most intense period of the campaign; the 
advantage of selecting tweets from this period is that the candidates were highly likely 
to try to promote themselves using their best tweeting strategies. 

In order to obtain the data needed for the second research question, reactions to 
each tweet need to be collected. Replies to each tweet with many "retweets" and "likes" 
were collected to see whether the tweets were perceived by the general public positively 
or negatively. These reactions could be manually collected from the same sources as 
mentioned above. 
2.5 Data-Analysis Strategies 

Both automatic and manual tools were applied to identify the linguistic features 
of politicians’ tweets. Firstly, computer programs including Microsoft Excel and 
RStudio generated tweeting information and helped permute and determine 
characteristics and components of the selected data. While Microsoft Excel was used 
to sort the data, RStudio and the R Programming Language were used to cover both 
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systematic data organization and an analytical tool for qualitative unstructured data. A 
certain amount of analysis was done by correspondingly using the two above programs. 

Further investigation required manual analysis. Thus, manual analysis was 
carried out within the framework of linguistics regarding syntax and semantics. Syntax 
illustrates the relationships of words in sentences and distinguishes the category that 
those words belong to. In addition, semantics is crucial for describing the meanings 
behind words. The results were more clearly defined in detail after integrating linguistic 
knowledge with automatically analyzed data. 

For investigating the engagement and outcome of the candidates' tweets, manual 
analysis was also used to indicate whether each tweet received a positive or negative 
response from the users who were potential voters. The data was collected from 
Twitter's reply function, which allows users to actively interact with other users by 
commenting and sending texts and media below a specific tweet. Due to a large number 
of replies, only partial reply tweets with the most retweets and likes were analyzed to 
see what effect they had on most potential voters. 

 
3. Results 

To answer the first research question, results were separated into three 
categories (frequent words, semantic functions, and syntactic features) to specify 
common features in Trump's and Biden's tweets. 

 
3.1 Frequent words 
 
Table 1: Most Frequent Words in Donald Trump’s Tweets during the Election 
Campaign 

Rank Word Count Weighted 
Percentage (%) 

1 https 89 5.4169 

2 you 35 2.1302 

3 thank 24 1.4607 

4 we 17 1.0347 

5 watch 15 0.913 

6 join 14 0.8521 

7 or 8 or 9 me 13 0.7912 

7 or 8 or 9 great 13 0.7912 

7 or 8 or 9 Hillary 13 0.7912 

10 live 10 0.6086 
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Table 2: Most Frequent Words in Joe Biden’s Tweets during the Election Campaign 
Rank Word Count Weighted 

Percentage (%) 

1 https 104 2.4293 

2 we 76 1.7753 

3 vote 52 1.2147 

4 or 5 president 31 0.7241 

4 or 5 you 31 0.7241 

6 election 22 0.5139 

7 Trump 21 0.4905 

8 day 19 0.4438 

9 or 10 today 17 0.3971 

9 or 10 country 17 0.3971 

After computerizing all tweets and calculating word frequency, only content 
words (nouns, main verbs, adjectives, etc.) and personal and collective pronouns were 
selected to be analyzed. Function terms were not included in the analysis as they are 
mostly meaningless and it is difficult to determine their rhetorical undertones. As a 
result, it emerged that the ten most frequent keywords on Trump’s Twitter feed were 
"https", "you", "thank", "we", "watch", "join", "me", "great", "Hillary", and "live." On 
Biden’s Twitter feed, the ten most frequent words were "https", "we", "vote", 
"president", "you", "election", "Trump", "day", "today" and "country". 

From this list, four words are found to be used most frequently by both Trump 
and Biden. The first one is "https" or links to websites. "We" ranks as the fourth and 
second most frequent word in Trump’s and Biden’s tweets respectively. Followed by 
"you", which is in the top five rankings on both candidates’ Twitter accounts. Lastly, 
"Hillary" and "Trump", or the names of the opponents, are also found to be among their 
common frequent words. 
3.2 Semantic functions 
 
Figure 1: Common Semantic Functions of the Tweets from Donald Trump and Joe 
Biden 
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After analyzing the data, researchers found that semantic functions could be 

divided into three main categories, which are attack, defense, and self-promotion. 
Results reveal that during the last week prior to each election day, over 60% of Trump's 
and Biden's tweets were posted to promote themselves by promising future actions and 
persuading citizens to vote for them. This was followed by attack messages, which 
accounted for 32% of the tweets. The strategy of attack tends to include criticism of the 
opponent’s policies, performances in the past, and negative personal traits. Lastly, 
defense is the least frequently used strategy, appearing only once on Trump’s Twitter. 

 
3.3 Syntactic Features 

3.3.1 Grammatical Structure 
 

Figure 2: Common Grammatical Structure of the Tweets from Donald Trump and Joe 
Biden 
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 Each tweet was manually analyzed in order to investigate the grammatical 
structures, which we categorized into three major categories: sentences, phrases, and 
words. According to the finding, most of the tweets were sentences; the percentage of 
the tweets structured as sentences is 91.41%, which could be considered a large number. 
Conversely, phrases take up only 7.58% of all tweets. Lastly, tweets that only consisted 
of words constituted only 1.01% of all of the tweets. 

3.3.2 Tenses 
In another aspect of syntactic features, the tenses found in each tweet were 

analyzed. The tenses are divided into three major categories: past, present, and future 
tense. However, due to the fact that the majority of the tweets also contain different 
numbers of words and phrases, it might not make sense to summarize them into 
percentages as the proportions greatly vary. Nonetheless, an approximate analysis 
shows that over half of the tweets are either present or future tense. Present tenses 
were usually used to talk about the situations at the moment, and future tenses were 
mostly used to state the changes that the candidates were determined to make in the 
future as president. 
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3.4 Reactions 
 
Figure 3: Common Reactions to the Tweets from Donald Trump and Joe Biden 

 
To answer the second research question, we observed the public's reactions to 

politicians' tweets by looking at the ten most retweeted and liked replies under each 
post. Surprisingly, tweets' linguistic features and their replies were irrelevant. The 
analysis revealed that the majority (47.96%) responded negatively to what politicians 
communicated through Twitter. Overall, presidential candidates were suspected, 
ridiculed, and attacked for their eloquence, as it seemed unreliable in people's eyes. 
However, 40.82% of people provided positive feedback, complimenting and showing 
their support for the candidate. Most promised to vote for the candidate and often 
compared their preferred candidate to an opposing party. While the figures of positive 
and negative reactions were slightly different, neutral and indifferent reactions also 
emerged in the study. Approximately 11.22% of respondents neither agree nor disagree 
with the politicians’ tweets. On the other hand, they tended to intentionally overlook 
the message of politicians and mention unrelated topics. 

 
4. Discussion and Conclusion 

The results of the first research question show that both candidates use some of 
the same linguistic features, such as frequent words, semantic functions, and syntactic 
features, which may have an effect on the public and on how well they do in the 
election. 

The common frequent words suggest that the rhetorical strategy of repetition 
was utilized by both Trump and Biden. Their most frequently used words, "Https" or 
the use of links, mainly leads to news articles about themselves or to their own websites. 
This result aligns with Albu's study (2016) which indicates that providing links can be 
considered one of the most common strategies on Twitter for directing potential voters 
to more informative sources since Twitter has a character limit in each tweet. 
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The second common frequent word of Trump and Biden is "we" which is a 
collective pronoun, suggesting unity or togetherness. Considering the fact that Trump 
and Biden are both winners of the elections, this is similar to many studies which 
suggest that winning candidates tend to use references to groups more frequently than 
losing candidates (Steffens & Haslam, 2013; Lowry and Naser, 2010).  

The use of the second-person pronoun or "you" is another common frequent 
word employed by both candidates. Through this rhetorical technique called direct-
address, audiences tend to feel directly addressed and involved only by reading the 
word "you" (Fahnestock, 2011, as cited in Buratti, 2014). This pattern is more likely to 
be utilized in informal communication, such as on social media, to increase 
engagement. Thus, the use of second-person pronoun has been used to help create 
connections between presidential candidates and their audiences (Buratti, 2014). 

The mention of the opponent is also found in Trump’s and Biden’s tweets. 
Apparently, both Hillary mentioned by Trump and Trump mentioned by Biden are often 
associated with negative comments in order to attack the opponent, mostly including 
criticism of the opponent’s policies, performances, and personal traits. Moreover, in 
terms of semantic functions, similar to Beniot (2001), the findings support the argument 
that defense is a function employed with the least frequency, whereas the most utilized 
functions are attack and self-promotion.  

The second question of this research is whether the common features of the 
tweets of the presidential election’s winners receive positive or negative reactions. In 
previous studies, there has not yet been any research on the reactions of politicians’ 
tweets. Thus, the results were somewhat new and surprising. As the results showed, 
there is not a wide gap between the percentage of positive and negative responses. Still, 
negative responses can be considered the majority of the reactions, accounting for 
47.96% of the total, while 40.82% of the replies were positive. One unexpected finding 
was that a considerable number of the replies were irrelevant to the content of the 
original tweets; 11.22% of the replies were irrelevant or did not show any favor to any 
political party. A possible explanation for this result could be the fact that potential 
voters who use Twitter may already have a strong political standpoint. Therefore, the 
replies or the reactions were likely to be little affected by the content of the original 
tweets. It is also important to note that the view of whether the text is positive or 
negative tends to be subjective. 

There is also another new interesting point in the replies to Trump and Biden’s 
tweets. During the research, it was found that there were a considerable number of 
interactions between politicians. This includes the presidential candidates attacking 
their opponents and other politicians from other parties directly making an argument in 
the replies to the candidates’ tweets. This direct interaction between politicians on 
Twitter is quite significant as it may be indicative of American culture which prefers 
direct interaction. 

 
4.1 Limitations 

Due to time constraints, the study was unable to detect a very deep and detailed 
reaction as each tweet received a lot of attention with more than a thousand replies. As 
a consequence, only the top ten replies that gained the most interest from Twitter users 
were chosen to be examined. In addition, a concern regarding different styles of Twitter 
usage in American culture arose while conducting the research. The "like" function was 
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preferred over the "retweet" function by the majority of Americans. Therefore, as it was 
first planned to pick the most retweeted replies to analyze the reaction, it was essential 
to include the liked tweets to more accurately observe the data. Furthermore, irrelevant 
tweets have become another major concern. There were many Twitter users who were 
mostly sharing false and irrelevant information, making the reaction difficult to 
identify. Therefore, this issue is in need of further investigation. Future studies may 
explore the linguistic features used by other presidential candidates across countries 
and the comparison between differences and similarities in politicians’ language for a 
better understanding of politicians’ language and its effects in other aspects. 
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Abstract 
 

After the cultural turn in Translation Studies, many scholars have shifted their 
attention to the role of socio-political factors in shaping the translators’ decisions. This 
study aimed to explore the types and frequency of translation strategies employed in 
the Thai-to-English translations of Prime Minister Prayuth Chan-Ocha’s speeches and 
to examine their characteristics as political translations texts. The study was conducted 
with a mixed-method approach and with the data collected from seven official 
translations published from November 2020 to November 2021. The findings revealed 
that of all the eight strategies proposed by Baker (1992), the translation by omission 
was adopted the most and the translation by general words the least. The other strategies 
were: translation by more neutral or less expressive words, translation by cultural 
substitution, translation by using loan words, translation by paraphrase using related 
words, translation by paraphrase using unrelated words, and translation by illustration. 
Furthermore, six characteristics of political translation were found in the texts: the 
usage of expressive terms, strong modal verbs, the emphasis on the country 
presentation, the use of nominalization and agentless passive, inclusive and exclusive 
‘We’, and metaphorical expression in the translation. The implications of this research 
may contribute to the study and practice of political translation and can be used as a 
tool to aid teachers and students in the field of language and translation studies. 
 
Keywords: Baker (1992), political speech, political translation, translation strategies 
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มีวัตถุประสงค+เพื่อศึกษากลวิธีการแปลภาษาไทยเป<นภาษาอังกฤษจากบทบรรยายคำกลDาวสุนทรพจน+
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1. Introduction 
1.1 Rationale of the study 

As globalization accelerates interactions between people and cultures across the 
globe, translation is now at the core of global communication (Bassnett, 2013). It is 
especially in the modern political sphere that translation plays a significant role in 
political discourse (Schäffner, 2004) which refers to written and spoken text discussing 
political ideas, beliefs, and practices of a society. Nowadays, many politicians and 
leaders attempt to gain recognition on the global stage through their translated speeches, 
statements, and interviews.  In this case, translation serves as an instrument for 
informing audiences beyond national borders about the country’s political situations 
and the personality of its leader (Romagnuolo, 2009). To effectively achieve great 
results in international relations, translation of political text requires certain translation 
strategies. Translators need to be not only fluent in the source and target language but 
also well aware of other dimensions of the text such as cultural, social, and political 
context. 

In Thailand, the previous studies on translation strategies were carried out in 
many areas including novels (Prompan, 2012), songs (Warachananan and 
Roongrattanakool, 2015), tourism (Roekmongkhonwit, 2006; Khongbumpen, 2008). 
However, there is still a lack of studies regarding translating political texts from Thai 
(SL) to English (TL). This current study, therefore, aims to contribute to this particular 
field of research by exploring the translation strategies implemented in English 
translation texts of the Thai Prime Minister Prayuth Chan-Ocha, a former leader of the 
military junta who is now the prime minister of Thailand, as well as examining some 
characteristics of political texts found in the translations from Thai (SL) to English (TL) 
with the following research questions: 

1. What are the types and frequency of translation strategies found in the Thai-to-
English translations of Prime Minister Prayuth Chan-Ocha’s speeches? 

2. What are some features of political translation texts exhibited in Thai-to-English 
translations of Prime Minister Prayuth Chan-Ocha’s speeches? 
 

1.2. Literature Review 
1.2.1 Translation  

1.2.1.1 Definitions of Translation 
 Translation has been defined in many ways by different theorists. One of the 
classic definitions of translation is proposed by Nida (1974) as a process of 
“reproducing in the receptor language the closest natural equivalent of the source 
language message.” Another early and prominent definition is stated by Catford. 
According to Catford (1978), translation is “the replacement of textual materials in the 
source language (SL) by equivalent textual materials in the target language (TL).” 
Generally, translation is an operation of transferring the message from one language to 
another in terms of meaning and style. 

However, after the cultural turn in Translation Studies, some scholars have 
begun to view translation in a new aspect by taking into account cultural and ideological 
features of the text. Brislin (1976) defined translation as a transfer of thoughts and ideas 
from one language (source) to another (target), whether the languages are in written or 
oral form. Hatim and Mason (1990) note that translation is an act of “intercultural 
mediation” as it bridges the cultural and linguistic gaps. Moreover, Reiss and Vermeer 
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(1984) and Nord (2014) agree that translation is not just a pure linguistic transfer but 
“a purposeful activity” meaning it involves a greater or lesser degree of socio-cultural 
factors which determine the translator’s use of language and strategies. These 
definitions, unlike the traditional translation theories, place great importance on the 
function of source text rather than focusing merely on words and meaning. 

 
1.2.1.2 Types of Translation 
The translation is usually classified into two main types: literal and idiomatic. 

Literal translation, also known as word-by-word translation, is a direct transfer of 
source text into target text while maintaining the original form, meaning, and style as 
much as possible. However, idiomatic translation or free translation emphasizes more 
on communicating the meaning of source text by using the natural form of TL both in 
grammatical structure and word choices (Larson, 1984). Both types of translation are 
applied for different purposes. In fact, it is difficult to consistently translate literally and 
idiomatically. Translators usually employ a combination of both literal and idiomatic 
translation in order to achieve effective translation. 

1.2.1.3 Translation Strategies 
Due to the difference in culture, language structure, and meaning of SL and TL, 

translation can be a complicated task. Baker (1992) identifies eight strategies that 
professional translators use to handle translation problems at word and phrase levels. 
The strategies are as follows: 

a) Translation by more general words: According to Baker (1992), this strategy 
is the most commonly used, and it works appropriately in most languages. For example: 

SL: หลงัจากทาํวตัรเยน็แล้ว พระภิกษสุงฆ์นั9งสมาธิและจาํวดัในกฏิุของตน 
TL: After the evening prayer, monks meditate and sleep in their own cell. 

(Pinmanee, 2012, p. 163) 
b) Translation by more neutral or less expressive words: This technique is 

applied when a term in the source text is particularly expressive, but the equivalent in 
TL does not fully cover all aspects of the word. 

SL: ลอตเตอรี9 ถือเป็นการพนันอย่างถกูกฎหมายที9อาจบันดาลความรํ9ารวยแก่ผู้ซ◌ื◌้อในชั9วพริบตา 
TL: A lottery is a legal form of gambling which can make the buyer rich in a 

blink of an eye. 
(Thai National Corpus, 2021, “บนัดาล” section) 

c) Translation by cultural substitution: This method is used to explain a cultural-
specific item in the source text by replacing it with a target language item that has a 
similar meaning or creates the same impact on the target reader. For example:  

SL: พณิพาทย์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ อวยชัยให้พรแก่เดก็ 
TL: A Thai orchestra plays a fortuitous tune to bless the baby.  

(Pinmanee, 2012, p. 85) 
d) Translation by using loan words (plus explanation): In some cases, the 

translator might introduce a cultural-specific item by adopting a loan translation, often 
with an additional explanation. For example: 

SL: วนัขึRนปีใหม่คนไทยนิยมไปทาํบญุตักบาตร 
TL: On New Year’s Day, Thai people usually make merits and Tak Bat, the 

practice of making food offerings to monks.  
(Pinmanee, 2012, p. 242) 
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e) Translation by paraphrase using related words: This is when the translator 
expresses the meaning of a word or phrase in SL by using different words and forms 
that are more natural in TL. For example: 

SL: ความงดงามในคณุค่าภูมิปัญญาไทยยงัคงส่องสว่างกระจ่างแจ้งชัดเจนอยู่ในใจของลกูหลาน 
TL: The value and efficacy of Thai wisdom remained vivid in the hearts of the 

present generation. 
(Pinmanee, 2012, p. 234) 

f) Translation by paraphrase using unrelated words: This strategy is used when 
the equivalent in TL cannot convey the same expressive meaning. But instead of 
paraphrasing by using related words, the translator chose to keep only the core meaning 
and completely modify the rest. For example: 

SL: สองคนนัRนไม่ถูกโรคกนั 
TL: There is no love lost between them.  

(Pinmanee, 2012, p. 139) 
g) Translation by omission: This is when the translator drops a particular word, 

phrase, or sentence that does not have an equivalent in the TL and is not necessary to 
mention in order to avoid redundancy. For example: 

SL: ขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลพีระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม 
TL: Your Majesty,... 

(Pinmanee, 2012, p. 83) 
h) Translation by illustration: The illustration of a term describing a physical 

entity can be used as a substitution when the equivalent word in SL does not carry the 
same level of meaning as the TL. It is particularly useful when there is limited space, 
requiring the text to be concise. For instance, the English word “tagged” as in “tagged 
teabag” is translated into Arabic by using illustration instead of paraphrasing to make 
it easier for Arabic speakers to understand (Baker, 1992). 
1.2.2 Politics and Translation 
 1.2.2.1 Political text 
 According to Schäffner (1997), the political text is a broad term covering a wide 
range of text types or genres. Texts are political when they are a part or product of 
politics, or carry some degree of power struggle, for instance, speeches from politicians, 
editorial or commentaries in news media, parliamentary debate, agreements between 
countries, etc. 
 1.2.2.2 Roles of Political Translation 
 In the matter of political translation, there are two objects of study that have 
been discussed: translation of political texts and translation as a political statement 
(Gambier & Van Doorslaer, 2010). Translation Studies throughout history have been 
focused and fascinated by political discourse as political issues are increasingly 
implemented in multinational contexts. It is undeniable that political translation is often 
deemed as a tool for negotiations, power struggles, and political games among nations. 
As a result, translating political texts in other languages and contexts plays a prominent 
role in acquiring, developing, and maintaining political power and/or propagating 
certain ideologies (Bánhegyi, 2014).  
 1.2.2.3 Characteristics of Political Translation Texts 

Compared to other fields of translation, political translation has its own 
characteristics.  
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a) Translations are written in lengthy sentences: Sárosi-Márdirosz (2014) points 
out that the sentences in political translations seem to be lengthy because of the need to 
provide all of the messages and information on a particular topic in one complete unit, 
and in order to avoid the ambiguity which may occur if they are separated in different 
sentences. 

b) Expressive terms in target text: The main function of using emotive-
evaluative vocabulary is to capture the attention and to produce emotional responses 
from the audience (Polyakova and Suvorova, 2019). 

c) Strong modal verbs: The use of modal verbs in political speech subtly exert 
a significant impact on the audience as it highlights what people should, must, ought 
to, or have to do. According to Zakalashvili (2016), the term “must” evokes strong 
feelings rather than weak terms, such as “should”, “ought to”, and “had better.” It 
sounds strong and positive when combined with the pronoun “we.” For instance, Martin 
Luther King always used “must” in his speeches to produce a strong effect: “We as a 
nation must undergo a radical revolution of values. We must rapidly begin...we must 
rapidly begin the shift from a thing-oriented society to a person-oriented society” (King 
Jr, 1967). 

d) The representation of countries: The study of Guerra (2013) states that when 
it comes to political discourse related to global issues and threats or the demand for a 
stronger bond between countries or continents, the terms representing countries in 
alliance are often addressed in the speech as its target audience is not only specific 
groups of people but the whole nations.  

e) Inclusive and exclusive ‘We’: The use of personal pronouns is prevalent in 
political translation. According to Harwoord (2015), inclusive ‘We’ includes the 
speaker and the audience, for example, we as in us Thai people. Meanwhile, exclusive 
‘We’ refers only to the speaker–and the group that they represent–and excludes the 
audience, for instance, We as in the government. It is often used to invoke in-groupness 
and out-groupness. Inclusive ‘We’ is normally used to highlight the positive aspects of 
the in-group members. 

f) Nominalization and agentless passives: The use of nominalization and 
passives in political texts usually leads to the absence of the actors and affected 
participants of an action (Hodge & Kress, 1993). The lack of explicit inclusion of 
agency requires readers to make an inference. Therefore, it is not entirely certain who 
is the participant in the action. E.g. Rioting Thai teen Shot Dead vs. Riot police shot 
and killed a teenager. 

g) Metaphors and abstract terms are frequently found: Liu and Wang (2021) 
suggest that metaphors and abstract terms are often applied in the process of political 
translations. They can be used to portray groups of ideas that represent a particular 
culture and create impactful messages that resonate with the audience (Lakoff & 
Johnson, 1980) 

The characteristics of political translation mentioned above illustrate how this 
particular type of translation has its own uniqueness and prominent patterns, thus it is 
different from other fields of translation. However, it would be interesting to observe 
and conduct research in the Thai context, especially the speech translation of the Thai 
Prime Minister Prayuth Chan-Ocha. The current research, therefore, focuses on the 
translation strategies and characteristics of political translation texts employed in the 
process of translating political speeches from Thai (SL) to English (TL). 
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2. Method 
2.1 Research design 

This study aimed to explore the types and frequency of translation strategies 
adopted in English translation texts of the Thai Prime Minister Prayuth Chan-Ocha and 
to examine some characteristics of political texts found in the translations. Therefore, a 
mixed method of collecting and analyzing both qualitative and quantitative data was 
adopted in this study. According to Creswell & Creswell (2018) and Creswell & Plano 
Clark (2018), the mixed method could help achieve the richness of data collection and 
provide the research questions with new and useful insight. 
2.2 Research Instruments and Data Sources 

A framework for translation strategy proposed by Baker (1992) was used as a 
tool to analyze qualitative data for the first research question. It was claimed that these 
strategies were used by professional translators to achieve naturalness and 
appropriateness when handling non-equivalence between SL and TL. 

The frameworks of Sárosi-Márdirosz (2014), Suvorova (2019), Zakalashvili 
(2016), Guerra (2013), Harwood (2005), Hodge & Kress (1993), and Liu and Wang 
(2021) were applied for the second research question as their study involves identifying 
particular characteristics of political translation text. 
 
2.3 Data Collection 

The data of this study was gathered from Prime Minister Prayuth Chan-Ocha’s 
speeches as officially published between November 2020 - November 2021 by the 
Office of the Prime Minister. A total of seven speeches were included in this study. 
Each speech was transcribed word-by-word in Thai by the researchers and used as the 
source text. The English translations were taken from online documents issued by the 
Ministry of Foreign Affairs and the Government Public Relations Department (PRD) 
and used as the target text. 
2.4 Data Analysis 

For the first research question: “What are the types and frequency of translation 
strategies found in the Thai-to-English translations of prime ministerial speeches of 
Prayuth Chan-Ocha?,” the data obtained from the official English translations will be 
analyzed, using the framework based on Baker’s eight translation strategies: (1) 
Translation by more general words, (2) Translation by more neutral or less expressive 
words, (3) Translation by cultural substitution, (4) Translation by using loan words or 
loan words plus explanation, (5) Translation by paraphrase using related words, (6) 
Translation by paraphrase using unrelated words, (7) Translation by omission, (8) 
Translation by illustration. 

Then, the frequency of each type of strategy will be calculated into a percentage 
by using the following formula: 

 
For the second research question: “What are some features of political 

translation texts exhibited in Thai-to-English translations of ministerial speeches of 
Prayuth Chan-Ocha?,” the data were analyzed based on the frameworks of  Sárosi-
Márdirosz (2014), Suvorova (2019), Zakalashvili (2016), Guerra (2013), Harwood 
(2005), Hodge & Kress (1993), and Liu and Wang (2021). The frameworks can be 
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summarized into 7 main features: (1) lengthy sentences, (2) the use of expressive terms, 
(3) the use of strong modality, (4) representation of countries, (5) inclusive and 
exclusive pronoun ‘we,’ (6) Nominalization and agentless passives and (7) Metaphors 
and abstract terms. 

Apart from the frameworks mentioned above, other strategies and 
characteristics of political translation texts might be found and plausible explanations 
can be proposed. 
 
3. Findings  
 The findings of the first question are displayed through the table with 
frequency and percentage, followed by examples of each strategy of Baker being 
employed in the political translation speeches of Prime Minister Prayuth Chan-Ocha. 
Table 1: Frequency and Percentage of Translation Strategies 

No. Types of Translation Strategy Total of Frequency Percentage 

1. Translation by more general words 1 1.15 

2.   Translation by more neutral or less 
expressive words 

13 14.94 

3. Translation by cultural substitution 6 6.90 

4. Translation by using loan words  4 4.60 

5. Translation by paraphrasing using 
related words 

15 17.24 

6. Translation by paraphrasing using 
unrelated words 

14 16.09 

7. Translation by omission 34 39.08 

8.  Translation by illustration - - 

 Total 87 100 
 

From Table 1, it can be seen that seven of Baker’s translation strategies are 
employed in the translation of Prime Minister Prayuth Chan-Ocha’s speeches. The most 
frequently used strategy is the translation by omission (39.08%) Besides omission, the 
second most adopted strategy is paraphrasing using related words (17.24%), followed 
by paraphrasing using unrelated words (16.09%), using more neutral or less expressive 
words (14.94%), cultural substitution (6.90%) and loan words (4.60%). The least used 
strategy is the translation by more general words (1.15%). However, the translation by 
illustration is not found. Examples and plausible explanations for the use of each 
strategy are as follow: 

The translation by general words is used once (1.15%) when mentioning a 
royal word. For example, the term พระราชูปถมัภ์ was translated as patronage. The word 
patronage is an umbrella term for support, encouragement, privilege, or financial aid 
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given to someone. The use of general words might be the translator’s intention to make 
it easier for readers to follow the text. 

The translation by more neutral or less expressive words was adopted 13 
times (14.94%). For example, 

SL: พวกเขาอาจจะชนะและสามารถจะก้าวข้ามหัวรัฐสภาไดส้าํเร็จ 
TL: ..., maybe they will win by side-stepping the parliamentary process. 
In the above example, the translator neutralize ก้าวข้ามหัว (i.e. the act of attempting 

to do something without discussing with a figure of authority first, or to go over 
someone’s head) which conveys negative meaning to side-stepping (i.e. to avoid 
something difficult or unpleasant). In this way, the translator toned down the speaker’s 
comment and decreased the negative attitude. 

The strategy of translation by cultural substitution is used 6 times (6.90%), 
which allows the target readers to understand the meaning of the Thai cultural concepts 
by substituting them with corresponding meanings in the English language. An example 
is: 

SL: การปกป้องชีวติของผูค้นไม่ใช่เป็นเพียงแค่การปกป้องชีวติของบุคคลทีHรับเชืJอเท่านัJน 
แต่เป็นการปกป้องทัJงครอบครัวเพืHอไม่ใหค้รอบครัวจาํนวนมากตอ้งเจอกบัความสูญเสียทีHหนกัหนาสาหสั เสียเสาหลกัของครอบครัว 

TL: Preventing the loss of life is not just about protecting the life of the infected 
person; it is also about preventing long-term financial catastrophe for a family that may 
lose a breadwinner. 

From the example above, the term “เสาหลกั” can be translated in a literal way as 
“pillar.” However, the literal translation is not suitable for this context as the actual 
meaning, which the source text conveys, is “a family member who has to support the 
whole family, especially in terms of income.” Thus, this cultural concept is properly 
translated as “breadwinner” instead, with its definition as “the member of a family who 
earns the money that the family needs” (Cambridge Dictionary, n.d.) 

The translation by using loan words with explanation is used 4 times 
(4.60%) to mention the name of places and a herb despite having equivalents in TL, for 
instance, ฟ้าทลายโจร (i.e. Green Chiretta) was translated as Fah Talai Chon, a local Thai 
herb. It is possible that the translator considers these terms to be more commonly used 
and understood in the Thai context, thus maintaining the original words while adding 
the explanation. 

The translation by paraphrasing using related words is 15 times (17.24%) 
used to reshuffle the ideas and transfer them into TL in a natural form while keeping 
the related terms and core meaning. For example, 

SL: หนา้ทีHของผมในฐานะผูน้าํประเทศกคื็อผมตอ้งดูแลทุกคนในประเทศไทย 
ผมตอ้งพยายามรักษาสมดุลระหวา่งมุมมองความคิดและความตอ้งการต่าง ๆ ทีHแตกต่างกนัในสงัคม 
และบางอยา่งกแ็ตกต่างกนัเป็นอยา่งมากนะครับ 

TL: My duty as a national leader is to look after the needs of everyone in this 
country, try and balance sometimes very different and very extreme views... 

As can be seen, the texts in TL are rearranged and have become more concise 
while the key terms and ideas are still maintained. 

The translation by paraphrasing using unrelated words has been employed 
14 times (16.09%). This strategy of Baker is applied when the detailed picture in the 
target language is needed in order to clarify the meaning of the source language. An 
example is given as follows: 
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SL: นอกจากนัJนอีกปัญหาหนึHงทีHเราหลีกเลีHยงไดส้าํเร็จกคื็อหลีกเลีHยงการทาํลายระบบสาธารณสุขของพวกเรา 
TL: Another great problem that we avoided is the death of people. 
This example demonstrates that the translator interpreted the original text and 

paraphrased it in another way; “the disruption of the public healthcare system” is 
translated as “the death of people.” The approach of paraphrasing is applied in order to 
provide a more explicit picture and comprehension. 

The translation by omission is used 34 times (39.08%). The examples below 
illustrate that some phrases or sentences in the source translation text (Thai) are omitted. 
Thus, they do not appear in the target translation text (English). For example: 

SL: พีHนอ้งประชาชน ที:เคารพรักทุกท่านครับ 
TL: Brothers, sisters, citizens. 
From this example, the literal translation is “my dear fellow brothers, sisters, 

citizens.” However, the sense of honor in the source text is not translated when it comes 
to the target text, as it might be considered redundant. This illustrates that the omitted 
words may have no effect on the meaning of the target text as a whole. Thus, it can be 
omitted.  

For the second research question, six characteristics of political texts are found 
in the translation texts. Examples are provided with plausible explanations. 

1. Some phrases and sentences are translated with more expressive 
terms. 
SL: ยกเวน้หากมีสถานการณ์ร้ายแรงใหม่เกิดขึJน… 
TL: if a truly serious situation develops or seems likely to develop… 

From the example above, the translator added the adverb “truly”, which is 
considered emotive-evaluative vocabulary, creating an emotional response from the 
audience.  

2. The strong modal verbs are employed in the target texts. 
SL: นกัท่องเทีHยวทีHฉีดวคัซีนครบโดสเรียบร้อยแลว้ ควรจะเดินทางเขา้ประเทศไทยได ้โดยไม่ตอ้งกกัตวั 
TL: Visitors to Thailand who are fully vaccinated must be able to enter 

our country without quarantine or other inconvenient restrictions. 
As shown in the example, the modal verb “must” is used instead of “should.” It 

is plausible that the modal verb “must” serves to make the speech more convincing and 
particularly firm, helping produce a positive effect on the audience. 

3. The target texts primarily focus on the representation of countries. 
SL: วนันีJ ผู้เชี:ยวชาญทางด้านสาธารณสุข ทัDงในสิงคโปร์และไต้หวนั 
TL: Today, both Singapore and Taiwan 

The example above exhibits that the target text tends to mainly focus on the 
representation of countries as a whole rather than the individuals like experts from these 
two countries.  

4. The use of nominalization and agentless passives 
SL: ...มกีารทุบตทีาํร้ายตาํรวจดว้ยคีบเหลก็ขนาดใหญ่… 
TL: ...terrible crimes being committed against the police using 

metal rods… 
In these examples, the subjects of both sentences are omitted. Therefore, it has 

become unclear who did the action, leaving room for readers to make an inference. 
5. The use of inclusive and exclusive ‘We’ 
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(a) SL: ไม่มีประเทศใดจะปลอดจากเชืJอโควดิ 19 ได ้
จนกวา่ทุกประเทศจะปลอดจากเชืJอดงักล่าวไปดว้ยกนั 

TL: But no single country is safe from COVID-19 until we all are. 
(b) SL: ไทยยงัยนิดีทีHหน่วยงานทีHสาํคญัหลายหน่วยงาน… 
TL: We are also gratified that several United Nations bodies… 

In example (a), the first-person inclusive we is used to translate ทุกประเทศ (all 
countries), including the audience, and creating a sense of membership and shared 
responsibility. Meanwhile, in example (b) the first person exclusive we is used to 
translate ไทย, referring to Thailand as a whole and excluding the audience.  

6. The use of metaphors and abstract terms 
SL: ผมตอ้งปกป้องประเทศจากพลงัมืดทีHไม่วา่จะมาจากทีHใดกต็าม ไม่วา่จะมาจากทีHใดกต็าม 

ไม่ใหส้ร้างความเสียหายใหก้บัประเทศไทยของเรา 
TL: ...ensure...the protection from dark forces that may seek to 

damage our country… 
From the example above, the metaphor dark forces is preserved, reproducing 

the same image and message as SL. 
 

4. Discussion and Conclusion 
 The findings of this study disclose that seven strategies, except the illustration 
strategy, are adopted in the translation of Prime Minister Prayuth Chan-Ocha’s 
Speeches, with the translation by omission being used at the highest frequency 
(39.08%) and the translation by general words being used at the lowest frequency 
(1.15%). Moreover, seven characteristics of political translations are found in the target 
texts. The findings both support and oppose the previous research.  

In line with the previous studies, the use of expressive terms, strong modal 
verbs, nominalization, and agentless passives, inclusive-exclusive ‘we,’ metaphors, and 
the representation of country are found in the target texts, with the purposes and impacts 
unique to political texts as suggested in the study by Suvorova (2019), Zakalashvili 
(2016), Guerra (2013), Harwood (2005), (Hodge & Kress, 1993), Liu and Wang (2021). 
Interestingly, it is observed that the use of nominalization and agentless passives is 
usually applied when handling sensitive topics such as violence and conflicts. 
Similarly, Hodge & Kress (1993) suggested that, with nominalization and agentless 
passives, the actions are often separated from the actors, thus, their role is suppressed. 
Therefore, it can be considered as a diplomatic attempt to avoid accusations when 
mentioning controversial topics. 

However, with the omission strategy being applied the most, the target texts 
appear to be much more concise as a number of redundant and irrelevant information 
has been eliminated, in contrast to Sárosi-Márdirosz (2014) suggesting that political 
translations are often written in lengthy sentences. One plausible explanation is that 
most of the studied translations also are also used as subtitles, therefore, the translator 
might be required to take into account the limitations of space and time. 
Limitation of the Study 

This study merely applied the translation strategy of Baker (1992). Thus, it is 
possible that, with a different set of theories, the outcomes may differ. Furthermore, 
this research primarily focused on seven speeches in November 2020 - November 2021 
of Prime Minister Prayuth Chan-Ocha’s. However, with more speeches being analyzed, 
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it is plausible that other characteristics of political texts can be found in the translation 
texts as well. 

 
Recommendations for Further Studies 

1. Due to the limitation of this study, only seven speeches of Prime Minister 
Prayuth Chan-Ocha’s in November 2020 - November 2021 were examined. 
Therefore, other official speeches being published in the future should be 
conducted and analyzed in order to investigate and compare the findings. 

2. The English translations analyzed in this research were taken from online 
documents issued by the government official website. However, it would be 
intriguing to examine the same speeches that were translated into target texts by 
other sources, such as news agencies, in order to draw a comparison. 
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Abstract 

 
This article focus on the language of Thai food reviews to tell the taste of Thai 

green curry. Especially in reviews of Thai food from various pages or restaurants that 
are popular to visit in descending order. From the study of using the language for 
reviewing the taste of Thai Green curry. found that writing recommendations based on 
the facts of food taste Use informal   language and semi-formal language to write 
positive Thai food flavors. Use imaginary language to create a sense of conformity and 
visualization. Use a group of meaningful words or phrases to describe the taste of Thai 
green curry. The term sense of smell is used in connection with the introduction of Thai 
green curry flavor. The use of such language creates an image that corresponds to the 
essence of the introduction and links to the taste of Thai green curry.  

 
Keywords: review, taste, Thai food    
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ภาษาแนะนำรสชาตแิกงเขียวหวานอาหารไทย 

 

นงลักษณ+ บัณฑุวงศ+ 

 

คณะมนุษยศาสตร;  

มหาวิทยาลัยหอการค?าไทย 

 

 

บทคัดย3อ 

 บทความนี้มีจุดมุDงหมายเพื่อศึกษาภาษาในการแนะนำรสชาติแกงเขียวหวานอาหารไทย 

โดยเฉพาะในการรีวิวอาหารไทยจากเพจหรือรBานที่มีผูBนิยมเขBาไปชมตามลำดับจากมากไปหานBอย ผล

การศึกษาการใชBภาษาเพ่ือแนะนำรสชาติแกงเขียวหวานอาหารไทย พบวDา การเขียนแนะนำตามความ

เป<นจริงของรสชาติอาหาร ใชBภาษาปากและภาษากึ่งทางการเขียนรสชาติอาหารไทยในเชิงบวก ใชB

ภาษาจินตภาพเพื่อใหBเกิดความรูBสึกคลBอยตามและเห็นภาพ ใชBคำหรือกลุDมคำที่มีความหมายรDวมกลุDม

เพื่อบอกรสชาติแกงเขียวหวานอาหารไทย มีการใชBคำแสดงการรับสัมผัสดBานกลิ่นเชื่อมโยงกับการ

แนะนำรสชาติแกงเขียวหวานอาหารไทย ลักษณะการใชBภาษาดังกลDาวสรBางจินตภาพที่สอดคลBองกับ

สารสำคัญของการแนะนำและเช่ือมโยงไปสูDรสชาติแกงเขียวหวานอาหารไทย  

 

คำสำคัญ:  รีวิว, รสชาติ, อาหารไทย  
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บทนำ 

ปOจจุบันอินเทอร+เน็ตหรือโลกออนไลน+นับเป<นสDวนหนึ่งของการใชBชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตมีการ

สื่อสารดBวยสื่อดิจิทัลอยDางกวBางขวาง เพื่อจุดประสงค+ตDาง ๆ มากมายเชDนเพื่อการสื่อสาร  เพื่อคBนควBา

หาความรูB เพื่อความบันเทิง เพื่อซื้อสินคBารวมถึงเพื่อนำเสนอขายสินคBาซึ่งนับเป<นอีกรูปแบบหนึ่งท่ี

นิยมเป<นอยDางมาก ธุรกิจตDาง ๆ มีเนื้อหาในสื่อสังคมดิจิทัลมากขึ้นท่ีนิยมมากที่สุดคือการรีวิว การรีวิว

หรือการแนะนำทางส่ือสังคมดิจิทัลมีจุดมุงหมายเพ่ือใหBผูBอDานตัดสินใจเลือกสินคBาอยDางรวดเร็วดBวยการ 

บอกขBอมูล บอกตDอดBวยการเลDาเรื่อง การแสดงความคิดเห็น ที่สำคัญการนำเสนอขายจำเป<นตBองมีการ

แนะนำสินคBาเพื่อใหBผูBซื้อสินคBาเห็นขBอดี ดังนั้นเมื่อมีการรีวิวแนะนำ จะแสดงความคิดเห็นเพื่อส่ือ

บริบทและความหมายใหBคนอDานทั่วไปเขBาใจทันทีโดยผDานภาพ ผDานภาษา วิกิพจนานุกรมเสรี (2564) 

ไดBใหBความหมายของการรีวิววDา การวิจารณ+สินคBา หรือการแนะนำสินคBา กลDาวไดBวDาการรีวิวหมายถึง 

การทบทวนหรือแสดงความคิดเห็นสDวนบุคคลในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเมื่อมีการใชBจริง การรีวิวจึงเขBาถึง

กลุDมเป�าหมายไดBอยDางรวดเร็วนับเป<นอีกรูปแบบของการตลาดท่ีเห็นผลชัดเจนและรวดเร็ว 

การใชBภาษาในการรีวิวนับวDาเป<นสิ่งสำคัญสำหรับปรากฏการณ+การนำเสนอขายสินคBาใน

รูปแบบสังคมดิจิทัล ภาษาท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยปOจจุบันจึงจำเป<นตBองมีการเลือกใชBคำเพ่ือการนำเสนอ

ใหBสอดคลBองกับบริบทสังคมปOจจุบัน  คือเขBาถึงงDาย สะดวก รวดเร็ว ดังนั้นการเลือกใชBคำในการเขียน

บทความรีวิวจึงสDงผลตDอผูBขาย และผูBซื้อ โดยใชBภาษาในบทความรีวิวเป<นสื่อกลางที่สามารถเชื่อมตDอ

ผูBขายและผูBซื้อใหBมาพบกันอยDางรวดเร็ว การรีวิวท่ีทำใหBผูBอDานเห็นภาพจึงเป<นสิ่งสำคัญ การใชBภาษา

จินตภาพจึงเป<นการสรBางงานเขียนรีวิวไดBเป<นอยDางดี  ดังจะเห็นไดBจากขBอความตDอไปน้ี 

 “จินตภาพเป<นกลวิธีการสรBางงานวรรณกรรมรูปแบบหนึ่ง โดยการใชBถBอยคำที่เลือกสรรเป<น

พิเศษแทนความค ิดอารมณ+และประสบการณ+ด Bานความร ู Bส ึกและก Dอให B เก ิดภาพในจ ิต” 

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2545, น. 218) 

 “การนำเสนอจินตภาพผู BแตDงอาจกลDาวอยDางตรงไปตรงมาไดBหรืออาจกลDาวเป<นโวหาร

ภาพพจน+ไดB (กุหลาบ มัลลิกะมาส, 2542, น. 125)  

 เห็นไดBวDาการใชBภาษาที่ใชBในการเขียนรีวิวควรเป<นภาษาทีดึงดูดความรูBสึกของผูBอDาน ดังน้ัน

ผูBเขียนจึงตBองมีศิลปะในการใชBภาษา คือ รูBจักเลือกสรรถBอยคำที่สื่อความหมายไดBชัดเจน กDอใหBเกิด

ภาพ และกระตุBนอารมณ+ความรูBสึกของผูBอDาน 

 นอกจากการใชBภาษาที่ใชBเขียนรีวิวรสชาติอาหารแลBว มีองค+ประกอบอื่น ๆ ในการเขียนรีวิว 

คือ การใชBภาษาเพื่อบรรยายรูปแบบของรBานอาหาร สถานที่ที่รีวิว การบริการ การบอกจุดเดDนของ

รBานหรืออาหาร เมนูแนะนำและหนBาตาของอาหาร รสชาติอาหาร ราคา บรรยากาศ สถานท่ีตั้ง และมี

ชDองทางการติดตDอในชDวงทBาย เพื่อชDวยอำนวยความสะดวกใหBแกDผูBอDานที่สนใจ รวมถึงเพื่อกระตุBนการ

ตัดสินใจจากผูBอDานและป¬ดยอดขายอยDางรวดเร็ว  
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ดังนั้นในปOจจุบันการรับประทานอาหารนอกบBานกลายเป<นสDวนหนึ่งของวิถีชีวิต สิ่งหนึ่งที่ขาด

ไมDไดBคือการเลือกรBานอาหารท่ีถูกปาก ผูBบริโภคเลือกรBานอาหารจากการไดBรับฟOงปากตDอปากหรือเลือก

หาจากสื่อสังคมดิจิทัล การแนะนำอาหารดBวยการรีวิวจึงนับเป<นอีกชDองทางที่นำเสนออาหารพรBอม

แนะนำรสชาติอาหาร หนBาตาอาหารลงในสื่อดิจิทัล การรีวิวรสชาติอาหารผDานสื่อสังคมดิจิทัลจึงมีมาก

ขึ้นตามสมัยนิยม เนื่องจากรBานอาหารมีการปรับรูปแบบการขายอาหารผDานชDองทางออนไลน+หรือส่ือ

สังคมดิจิทัลเพื่อเพิ่มยอดขาย ไมDเพียงเฉพาะภาพและสีที่ลูกคBาเห็นแตDสิ่งจำเป<นที่จะตBองดึงดูดลูกคBา

คือ ตBองคิดคำ สรBางคำ หรือภาษาใหมD ๆ แตDละเมนูใหBมีความสรBางสรรค+เพื่อใหBผูBอDานเมื่อรับสารแลBว

ตBองการเดินทางมารับประทาน ตBองการนำไปแบDงปOนในโลกสังคมออนไลน+  การเขียนแนะนำหรือการ

เขียนรีวิวจึงหันมาสนใจการใชBภาษาเป<นสำคัญ การเขียนรีวิวเกี่ยวกับอาหารจะเป<นการเขียนที่ไดBลอง

กินมาแลBวมาบอกตDอหรือเลDาใหBฟOง เพื่อใหBการรีวิวหรือการแนะนำมีความนDาเชื่อถือมากขึ้น ใชBคำท่ี

อธิบายใหBเห็นภาพและใหBความรูBสึกคลBอยตาม  

ทั้งนี้การเขียนรีวิวในปOจจุบันเป<นการเสนอแนะการขายจากผูBที่ทดลองชิมรสชาติอาหารดBวย

ตนเองและ เขียนแสดงความคิดเชิงบวกเป<นหลักโดยอาจพูดไปตามความจริง เชDนกันการแนะนำ

รสชาติอาหารไทยจึงจำเป<นตBองเลือกใชBภาษาเป<นสำคัญ การศึกษาการใชBภาษาแนะนำรสชาติแกง

เขียวหวานอาหารไทย เป<นแกงกะทิที ่เป<นที ่รู Bจักกันเป<นอยDางดีและเห็นกันอยDางแพรDหลาย มี

รBานอาหารไทยหลายรBานท่ีเนBนการปรุงรสชาติแบบไทย รวมถึงคนไทยนิยมรับประทานเป<นอยDางมาก  

บทความน้ีจึงมีวัตถุประสงค+เพื่อนำเสนอการใชBภาษาในบทความแนะนำรสชาติอาหารไทย

โดยศึกษาเฉพาะแกงเขียวหวานเนื่องจากเป<นที่นิยมและรูBจักแพรDหลายทั้งในและนอกประเทศ การใชB

ภาษาในบทความแนะนำหรือบทความรีวิวเพื ่อใหBผู BอDานเกิดความรู BสึกคลBอยตามในรสชาติแกง

เขียวหวาน ซึ่งนับวDามีผลตDอการตัดสินใจของผูBบริโภค ทั้งนี้ขBอมูลไดBจากการศึกษาบทความรีวิวอาหาร

ไทยเฉพาะแกงเขียวหวานจากเพจตDางๆประกอบกับเอกสารขBอมูลอ่ืน ๆ 

 

รสชาติอาหารไทย 

อาหารไทยเกิดจากการผสมผสานวัฒนธรรมที่ส่ังสมมารวมถึงเป<นการบอกถึงรสนิยมและภูมิ

ปOญญาที่บรรพบุรุษถDายทอดใหBแกDชนรุDนหลัง ดังนั้นเมื่อกลDาวถึงอาหารไทยแทบไมDมีผูBคนในโลกไมDรูBจัก

หากแตDลBวนนิยมชอบอาหารไทยเป<นอยDางมากโดยเฉพาะความเขBมขBน ความมีรสชาติที่หลากหลาย

ผสมผสานรวมกันเป<นอาหารในแตDละชนิดและอาหารในแตDละชนิดจะมีรสชาติความเป<นเอกลักษณ+

เฉพาะประจำของชนิดน้ันเทDาน้ัน    

วิกีพีเดีย สารานุกรมเสรี ไดBใหBความหมายอาหารไทยไวBวDา เป<นอาหารประจำของประเทศไทย 

ที่มีการสั่งสมและถDายทอดมาอยDางตDอเนื่องตั้งแตDอดีตจนถึงปOจจุบัน จนเป<นเอกลักษณ+ประจำชาติ ถือ

ได Bว D าอาหารไทยเป <นว ัฒนธรรมประจำชาต ิท ี ่ สำค ัญของประเทศไทยพจนาน ุกรมฉบับ
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ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 บัญญัติคำวDา “รสชาติ” เอาไวBวDา เป<นคำนาม หมายถึง รส โดยคำวDา 

“รส” มาจากภาษาบาลีสันสกฤต เป<นคำนาม หมายถึง สิ่งที่รูBไดBดBวยลิ้น เชDน เปรี้ยว หวาน เค็ม ฝาด, 

นอกจากนี้ศรีสมร คงพันธุ+ (2547) กลDาวถึงอาหารไทยวDา อาหารไทยเป<นอาหารเอกลักษณ+และภูมิ

ปOญญาของบรรพบุรุษท่ีกระทำตDอกันมา อาหารไทยเป<นท่ีนิยมท้ังในประเทศไทยและตDางประเทศ เป<น

ที่ยอมรับและรูBจักกันอยDางแพรDหลาย ศรีสมร คงพันธุ+ (2547) ใหBความคิดเห็นตDอไปวDา “อาหารไทย

คืออาหารที่คนไทยบริโภคมาเป<นระยะเวลานาน อาจจะไดBรับการถDายทอดวัฒนธรรมจากชาติอื่นมาก็

จริง แตDเราเอามาดัดแปลงใหBเหมาะสมกับประสาทสัมผัสของคนไทย และเหมาะสมกับวัตถุดิบ

เคร่ืองปรุงท่ีมีอยูDในทBองถ่ินจนไดBเป<นจานใหมDท่ีอรDอยถูกปากเหมาะกับคนไทย”                      

รสชาติของอาหารไทยเป<นสิ่งสำคัญเป<นสิ่งกำหนดชนิดของอาหารตDาง ๆ ดังที่สิรินาฏ ศิริ

สุนทร (2556 )กลDาวถึงไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร+ ที่ไดBใหBความเห็นเกี่ยวกับรสชาติอาหารไทยในเชิงคุณคDา

ทางโภชนาการและประโยชน+ตDอสุขภาพวDา เป<นเรื ่องของ วิวัฒนาการตามความตBองการทาง

โภชนาการ และพัฒนาการปรุงอาหารจาก วัตถุดิบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ภายใตBรสชาติเค็ม เปรี้ยว หวาน 

ขม ใหBเป<นรสอรDอย เพ่ือใหBกินขBาวไดBมากท่ีสุด “อาหารเป<นเร่ืองของวิวัฒนาการเดิม ท่ีวิวัฒนาการตาม

ความตBองการทาง โภชนาการตามแหลDงที่อยูD มีปลาก็กินปลายDาง พืชผักที่มีในทBองถิ่น ปรุงไป เรื่อยๆ 

เพื่อใหBไดBคุณคDาที่รDางกายตBองการ” ซึ่งสอดคลBองกับสมศรี เจริญเกียรติกุล ที่กลDาวถึง รสชาติอาหาร

ไทย วDา“อาหารไทยคืออาหารที่คนไทยบริโภคมาเป<นระยะเวลานาน อาจจะไดBรับ การถDายทอด

วัฒนธรรมจากชาติอื่นมาก็จริง แตDเราเอามาดัดแปลงใหBเหมาะสม กับประสาทสัมผัสของคนไทย และ

เหมาะสมกับวัตถุดิบเครื่องปรุงที่มีอยูDใน ทBองถิ่นจนไดBเป<นจานใหมDที่อรDอยถูกปากเหมาะกับคนไทย” 

(สิรินาฏ ศิริสุนทร, 2556)                                                                       

รสชาติอาหารไทยนับไดBวDาเป<นสิ่งที่สะทBอนใหBเห็นถึงประเพณีการกิน ความคิด ความสามารถ

ปรับใชBทรัพยากรของแตDละทBองถิ่นในการคัดเลือกวัตถุดิบใชBปรุงอาหารเพื่อใหBไดBรสชาติไดBอยDางลงตัว

แตDยังคงไวBซ่ึงเอกลักษณ+ในรสชาติของอาหารชนิดน้ัน  

อาหารไทยเป<นอาหารที่มีความหลากหลายตามชนิดของอาหารประกอบดBวยรสเขBมขBน มี

เครื่องปรุงหลายอยDาง รสชาติอาหารแตDละชนิดมีรสเฉพาะตัวใชBวัตถุดิบในการปรุงรสแตกตDางกัน อัน

เกิดจากกรรมวิธีการประกอบอาหารที่แตกตDางกัน ปOจจุบันอาหารไทยแบDงออกเป<น 2 ประเภทหลัก 

ไดBแกD อาหารคาว และอาหารหวาน (ธิดา ธนารักษ+ และกัญจนีย+ ผลาวงศ+, 2547) มีลักษณะเฉพาะตัว 

อาหารคาวที่รับประทานตามบBานทั่ว ๆ ไป มีหลายประเภท เชDน 1. แกง  2. ผัด  3. ยำ/พลDา  4. ตBม 

5. เคร่ืองจ้ิม ซ่ึงรับประทานคูDกับขBาว หรือท่ีเรียกวDา “กับขBาว” รสชาติอาหารไทยประกอบดBวยรส เค็ม 

หวาน เปรี้ยว เผ็ด และมัน โดยแยกรสที่โดดเดDนออกไปตามแตDละชนิดของอาหารหรือรวามทุกรสชาติ

ไวBดBวยกัน 
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 รสเค็ม อาหารไทยไดBรสเค็มจากน้ำปลาเป<นสDวนใหญD การประกอบอาหารไทยเกือบทุกชนิด 

ถBาตBองการรสเค็มอาจจะใชBเค็มจากน้ำปลาเป<นหลัก บางรสชาติอาจตBองใชBเกลือเขBามาชDวย แสงงอรุณ 

เชื ้อวงษ+ (2554) กลDาวถึงรสชาติของอาหารไทย วDา “จะขาดน้ำปลาไมDไดBเลย สังเกตจากเวลา

รับประทานอาหาร จะตBองมีถBวยน้ำปลาเล็ก ๆ รวมอยูDในสำรับอาหารแตDบางครั้งนอกจากน้ำปลาแลBว

ยังใชBเกลือหรือซีอ๊ิวขาวเป<นตัวปรุงรสอาหารใหBเกิดความเค็ม” 

 รสหวาน การประกอบอาหารไทยรสหวาน โดยทั่วไปในอาหารไทยใชBน้ำตาลทรายในการ

ประกอบอาหารแลBว ยังมีน้ำตาลอีกหลายชนิด เชDน น้ำตาลมะพรBาว น้ำตาลทรายแดง น้ำตาลโตนด 

น้ำตาลงบ ฯลฯ 

 รสเปรี้ยว อาหารไทยนอกจากจะไดBจากน้ำสBมสายชู แลBวยังมีมะนาว และที่นำมาใชBประกอบ

อาหารกันมาก โดยที่ประเทศอื่น ๆ ไมDมีใชBก็คือ ความเปรี้ยวที่ไดBจากน้ำสBมมะขามเป]ยก น้ำมะกรูด 

น้ำสBมซDา นอกจากนั้นรสเปรี้ยวจากใบมะขามอDอน ใบมะดัน ใบสBมป�อย มะดัน ซึ่งรสเปรี้ยวจากส่ิง

เหลDาน้ีมีแตDในอาหารไทย 

 รสเผ็ด รสชาติอาหารของประเทศใดก็ไมDเผ็ดรBอนเหมือนอาหารไทย รสเผ็ดท่ีไดBจากอาหารมา

จากพริกขี้หนู  พริกชี้ฟ�าสด เรายังนำมาตากแหBงเป<นพริกแหBง คั่วแลBวป�นเป<นพริกป�น รสเผ็ดเป<นรสท่ี

อาหารไทยจะขาดไมDไดBในการประกอบอาหารคาวชนิดท่ีตBองมีรสเผ็ด การจะใสDพริกมากนBอยข้ึนอยูDกับ

ความตBองการรสของผูBบริโภค 

 รสมัน อาหารไทย ไดBรสมันจากกะทิและน้ำมันเป<นสDวนใหญD ในการประกอบอาหารไทย

โดยเฉพาะอาหารประเภทแกงกับขนมไทย ความมันที่ไดBจะมาจากแกงที่ใสDกะทิ เชDน แกงหมูเทโพ 

แกงเขียวหวาน ขนมชั้น ตะโกB ฯลฯ ฉะนั้นรสชาติของอาหารไทย จึงมีความกลมกลDอมจากรสชาติตDาง 

ๆ 

 เห็นไดBวDาอาหารไทยเป<นอาหารที่ประกอบดBวยรสเขBมขBน มีเครื่องปรุงหลายอยDาง มีรสชาติ

มากมายรสชาติอาหารแตDละชนิดมีรสชาติเฉพาะตัว การใชBวัตถุในการปรุงรสตDาง ๆ แตกตDางกันตาม

ชนิดของอาหาร 

การนิยมรับประทานแกงซึ่งเป<นอาหารของคนไทยที่เป<นกับขBาว แกงที่คนไทยรูBจักดีไมDเพียง

แคDนิยมทานหากยังไดBรับความนิยมไปท่ัวโลก คือ “แกงเขียวหวาน” 
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ท่ีมา ครัวบBานพิม https://www.pim.in.th    

ท่ีมา http://www.thaismescenter.com/THAISMEs 

Center 

 

แกงเขียวหวาน จากการสำรวจความเห็นภายใตBงานวิจัย”คุณคDาอาหารไทยเพื่อสุขภาพ”ซ่ึง

ศึกษาโดย อาจารย+สมศรี เจริญเกียรติกุลและคณะ สถาบันวิจัยโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อป] 

2541-2543 โดยแบDงตามประเภทอาหารออกเป<น“แกงที่ใสDกะทิใสDเครื่องแกง และแกงไมDใสDกะทิใสD

เครื่องแกง” พบวDาแกงใสDกะทิใสDเครื่องแกง 3 อันดับแรกที่คนไทยนิยม คือแกงเขียวหวานไกD 93% 

แกงเผ็ดไกD 88% สDวนแกงข้ีเหล็ก และแกงพะแนงไดBรับความนิยมเทDา ๆ กัน (สิรินาฏ ศิริสุนทร, 2556, 

น.19 ) 

 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสถาบันอาหาร ไดBรDวมกับภาครัฐ

และเอกชนอีกหลายหนDวยงาน ริเริ่มใหBมีการจัดทำเกณฑ+มาตรฐานอาหาร “รสไทยแทB” ครั้งแรกในป] 

2559 รวม 13 เมนู แบDงเป<น อาหารคาว 11 เมนู ไดBแกD สBมตำไทย ผัดไทย กะเพราหมู ตBมยำกุBงน้ำใส 

ผัดเปร้ียวหวานกุBง มัสม่ันไกD    สะเตªะไกD ลาบหมู ตBมขDาไกD พะแนงเน้ือ แกงเขียวหวานไกD 

แกงเขียวหวานอยู Dคู Dกับครัวไทยมานาน การทำอาหารเกิดจากการสDงตDอและไดBรับการ

ถDายทอดมาจากทางครอบครัวอาจกลDาวไดBวDาคนไทยแทบทุกคนสามารถทำอาหารไทยไดBเชDน ตBม ยำ 

แกง รวมไปถึงแกงเขียวหวาน ซึ่งมีสDวนประกอบคือ กะทิ เครื่องแกงเขียวหวาน เนื้อสัตว+ (ตามชอบ) 

ผัก (ตามชอบ) พริก ใบโหระพา นำมารวมกันเป<นแกงเขียวหวานปรุงรสชาติตามตBนตำรับดั่งเดิม แกง

เขียวหวานเป<นแกงชนิดกะทิ ไมDเพียงแคDรับประทานเป<นกับขBาวสามารถนำมาทานคูDกับขนมจีน เป<น

ขนมจีนราดแกงเขียวหวาน แกงเขียวหวานกับโรตี และแกงเขียวหวานกับสปาเกตตี 
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ที่มา ครัวออคิด Orchid’s Kitchen – ตลิ่งชัน           ที่มา restaurant/green-curr เขียวหวานไกD

กรอบ-https://www.wongnai.com/restaurants/      หนองปรือ-delivery/3-C2TGJFNEV63FRX                                                                                          

 

 นอกจากแกงเขียวหวานไดBรับความนิยมไปทั่วโลก สำหรับคนไทยสามารถทำกินเองไดBใน

ครัวเรือน หรือสามารถหากินไดBทั่วไปตามทBองตลาด รBานอาหาร โรงแรม  แกงเขียวหวานไมDเพียงหา

กินงDายแตDยังหมายถึงรสชาติของแกงท่ีเป<นท่ีนิยมช่ืนชอบอยDางมาก    

   

ภาษาแนะนำรสชาติแกงเขียวหวานอาหารไทย 

 การเขียนแนะนำหรือการเขียนรีวิวในปOจจุบันเป<นการเสนอแนะการขายจากผูBที่ทดลองใชB

สินคBาดBวยตนเองและผูBเขียนจะเขียนแสดงความคิดเชิงบวกเป<นหลักโดยอาจพูดไปตามความจริง 

ดังนั้นการแนะนำรสชาติอาหารไทยจึงจำเป<นตBองใชBภาษาเป<นสำคัญ การศึกษาคBนควBาบทความรีวิว

รสชาติแกงเขียวหวานทั้งหมด จากเว็บตDาง ๆ ที่มีผูBนิยมเขBาไปชมมาก และมีผูBแสดงความคิดเห็นมาก 

กดชอบมาก รวมถึงการใช Bภาษาพูดในการเข ียน เช Dน ชีวิตต ิดร ีว ิว wongnai, food.trueid, 

ryoiireview   

ภาษาแนะนำรสชาติแกงเขียวหวานอาหารไทยมีการเลือกใชBคำและการใชBภาษาปากและ

ภาษาก่ึงทางการเพ่ือใชBบอกรสชาติตDาง ๆ ของแกงเขียวหวาน ดังน้ี 

 รสหวาน การปรุงหรือการประกอบอาหารไทยรสหวาน โดยทั่วไปในอาหารไทยใชBน้ำตาล

ทรายในการประกอบอาหารแลBว ยังมีน้ำตาลอีกหลายชนิด เชDน น้ำตาลมะพรBาว น้ำตาลทรายแดง 

น้ำตาลโตนด น้ำตาลงบ  

 ตัวอย3าง  

 -รสชาติผสมผสานกันอยDางลงตัว ไมDเสียเซลฟ�ในการรับประทานที่รสชาติออกไปในแนวหวาน

สุดโตDง (แกงเขียวหวานไกD ของ EZYGO EZYGOfood.trueid.net/detail/V61k1Bpj1age ) 

 -แกงเขียวหวานท่ีรสชาติหวานเบา ๆ น้ำแกงหวานนำ ดBวยเคร่ืองแกงท่ีโขลกกันแบบละเอียด  
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 (นBาอBวนชวนหิว hungryfatguy.com/2015/07/akai8park41) 

 รสชาติหวาน ใชBคำบอกรสชาติคือคำวDาหวานเป<นคำตBนตามดBวยคำหรือกลุDมคำเป<นการขยาย

คำวDาหวาน เพื่อใหBภาพชัดเจนขึ้น เชDน  หวานสุดโตDง หมายถึงหวานมาก  หวานเบา ๆ หมายถึงหวาน

นBอย หวานนำ หมายถึงหวานเป<นอันดับแรก  

 รสเผ็ด การปรุงหรือการประกอบอาหารรสชาติอาหารรสเผ็ดที่ไดBจากอาหารมาจากพริกขี้หนู 

พริกช้ีฟ�าสด หากนำมาตากแหBงเป<นพริกแหBง ค่ัวแลBวป�นเป<นพริกป�น  

 ตัวอย3าง 

 -มีรสเผ็ดติดปลายลิ้นนิด ๆ รสชาติผสมผสานกันอยDางลงตัวไมDเสียเซลฟ�ในการรับประทานท่ี

รสชาติเผ็ด สุดโตDง(แกงเขียวหวานไกD EZYGO food.trueid.net/detail/V61k1Bpj1age ) 

 -หวาน เค็ม มัน แมBไมDจัดจBาน เผ็ดโหดหนัก (รBานขBาวแกงเจ็กปุ�ย  

www.wongnai.com/reviews) 

 -รสชาติก็กำลังพอดีไมDไดBเผ็ดจนเกินไป (BaanAhaanThai www. 

ryoiireview.com/review) 

 -น้ำแกงของเขาไมDไดBขBนคลั่กจนซดไมDไดB แตDก็ยังคงความเผ็ดของเครื่องแกง (รีวิว ขนมจีนแกง

เขียวหวานหมูเดBงของ โจªกวัดทุDง) 

 -เครื่องแกงเขBมขBนเหมือนเดิมเพิ่มเติมดBวยความหอมกระชายเบา ๆ เค็มนำเผ็ดตาม หวานพอ

กลมกลDอม   (วลัยพร ขนมจีนแกงเน้ือในตำนาน https://th.readme.me/p/32380) 

 ใชBคำบอกรสชาติเผ็ดเป<นคำตBน ตามดBวยคำหรือกลุDมคำที่มีความหมายใกลBเคียงกันเพื่อขยาย

รสชาติเผ็ด เชDน เผ็ดติดปลายลิ้นนิด ๆ เผ็ดสุดโตDง เผ็ดโหดหนัก ไมDไดBเผ็ดจนเกินไป ยังคงความเผ็ด

ของเคร่ืองแกง  

 รสมัน การปรุงหรือการประกอบอาหารไทย ไดBรสมันจากกะทิและน้ำมันเป<นสDวนใหญD ในการ

ประกอบอาหารไทย  ความมันท่ีไดBจะมาจากแกงท่ีใสDกะทิ 

 ตัวอย3าง 

 -น้ำแกงมีความเขBมขBนดBวยความมันของกะทินัวเนียนชวนรับประทาน (แกงเขียวหวานไกD ของ

EZYGOfood.trueid.net/detail/V61k1Bpj1age ) 

 -เนื้อไกD ลอยลDองกันในแกงเขียวหวาน เครื่องแกงเขียวสวย ๆ รสเขBมขBน กะทิแตกเขBาเน้ือ 

หวาน เค ็ม ม ัน แม B ไม Dจ ัดจ B าน เผ ็ดโหดหน ัก แต D ร ักไม Dน Bอยจ ªะ  (ร B านข B าวแกงเจ ็ก ปุ� ย 

wongnai.com/reviews) 

 -แกงกับเคร่ืองแกงเขียวหวาน ความหอม มัน จากกะทิคุณภาพดี 
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 -แกงเขียวหวานแบบกะทิขBนคล่ัก เครื่องแกงที่โขลกกันแบบละเอียด น้ำกะทิที่เคี่ยวมาเป<น

อย D างด ี  ใส D มะ เข ื อกว D า  4  ชน ิดท ี ่ คละ เคล B าอย ู D ในน ้ ำแกงท ี ่ เ ข B มข Bน  (น B าอ B วนชวนหิว 

hungryfatguy.com/2015/07/akai8park41) 

 -แกงเขียวหวานเน้ือ โรตี กะทิแกงขBนมันมาก 

 การใชBคำที่มีความหมายใกลBเคียงโดยใชBคำหรือกลุDมคำเพื่อบอกรสชาติมันดังนี้ 1. คำตBนบอก

วัตถุดิบ (กะทิ) ที่มีรสชาติมันตามดBวยคำหรือกลุDมคำขยายเพื่อใหBรับรูBถึงรสชาติมัน เชDน กะทิแตก

เขBาเน้ือ กะทิขBนคล่ัก น้ำกะทิท่ีเค่ียวมาเป<นอยDางดี กะทิแกงขBนมันมาก 2. คำตBนบอกรสาติมันตามดBวย

คำหรือกลุDมคำท่ีแสดงความหมายวDารสชาติมัน เชDน ความมันของกะทินัวเนียน มันจากกะทิคุณภาพดี 

 นอกเหนือจากรสชาติที่กลDาวมาขBางตBนมีการใชBภาษาตDาง ๆ ที่บอกรสชาติในภาพรวมคือ รวม

รส 

 รวมรส การปรุงหรือการประกอบอาหารท่ีมีทุกรสรวมผสมกันไมDมีรสชาติใดโดดข้ึนมา 

 ตัวอย3าง 

 -รสชาติน่ีสุดยอดครับรสชาติอรDอยมาก รสชาติคงท่ี หวาน-เค็ม-เผ็ดนิด ๆ กลมกลDอม  รสชาติ

ไดBมาตรฐาน(แกงเขียวหวานไกD ของ EZYGOfood.trueid.net/detail/V61k1Bpj1age) 

 -รสชาติเขBมขBนจัดจBานไดBรสของแกงเขียวหวานแบบหอมกรุDนถึงเคร่ือง  

 -รสชาติผสมผสานกันอยDางลงตัวไมDเสียเซลฟ�ในการรับประทาน (แกงเขียวหวานไกD ของ 

EZYGO EZYGOfood.trueid.net/detail/V61k1Bpj1age ) 

 -รสชาติเขBมขBน จัดจBาน รสของแกงเขียวหวานแบบหอมกรุDนถึงเคร่ือง  

 -ความเขBมขBนของเคร่ืองแกงเขียวหวานน่ีแหละกินกับขนมจีนดีท่ีสุด (ชีวิตติดรีวิว) 

 -น้ำแกงรสอรDอยพรBอมมะเขือเปราะและหนDอไมBสดหวานกรอบ พิมพ+ไปน้ำลายหกอยากกิน 

(รBานครัวอัปสรwongnai.com/reviews) 

 -เนื้อไกD ลอยลDองกันในแกงเขียวหวาน เครื่องแกงเขียวสวยๆ รสเขBมขBน กะทิแตกเขBาเน้ือ 

หวาน เค็ม มัน แมBไมDจัดจBาน เผ็ดโหดหนัก (รBานขBาวแกงเจ็กปุ�ย www.wongnai.com/reviews) 

 -รสชาติของน้ำแกงเขียวหวานกลมกลDอมอรDอยแบบพอดี ดBวยหอมทั้งสมุนไพรและเครื่องแกง

ไปเต็ม ๆ และรสชาติก็กำลังพอดี 

 -ใสDมะเขือกวDา 4 ชนิดท่ีคละเคลBาอยูDในน้ำแกงท่ีเขBมขBน (นBาอBวนชวนหิว 

wongnai.comhungryfatguy.com/) 

 -แกงเขียวหวานน้ำขBนคล่ัก รสชาติจัดจBานเอาเรื่อง สำหรับคนชอบอะไรที่จัดจBานและเขBมขBน 

คงชอบ (นBาอBวนชวนหิว.wongnai.comhttps) 

 -เนื้อปลากรายที่เนียน นุDม ละเอียดและหวานในตัวกับความมันของไขDเค็มทำใหBไดBรสอันแสน

กลมกลDอม (https://www.kinlakestars.com/erawan-tea-room-rw2) 
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 -อรDอยจริงแกงเขียวหวานเขาหอมเครื่องแกงมากคDะ ชอบกลิ่นเครื่องแกงเขามากคDะ หอม

จริงจัง (Pangeataround รีวิว: รBานสมทรง: มาเพ่ือแกงเขียวหวานเน้ือ) 

 -แกงเขียวหวานท่ีมีรสชาติเขBมขBน จัดจBาน ไดBรสของแกงเขียวหวานแบบหอมกรุDนถึงเครื่อง 

https://www.ryoiireview.com/review/kitchenmore-thai-cuisine-thehub-phahol-ari/ 

 -แกงเขียวหวานรสเลิศ อรDอยที่สุดลำดับตBน ๆ ที่เคยกินมา แกงเขียวหวานอรDอยมาก พริก

แกง หอม เขBมขBน กลมกลDอม รสชาติไมDเหมือนใคร (ครัวอรัญญา//www.wongnai.com/ 

 -แกงเขียวหวานเนื้อ โรตี กะทิแกงขBนมันมาก เครื่องแกงรสเขBม หอมมาก สีเขียวสวย รสชาติ

กลมกลDอม 

 (Nong Pob retty ครัวบางนา https://retty.co.th/restaurant) 

 รสชาติรวมรส มีการใชBคำโดยการใชBคำหรือกลุDมคำที่มีความความหมายไปในทางเดียวกันวDา

รสชาติดีเชDนอรDอย กลมกลDอม เขBมขBน กำลังพอดี เลิศรส รสชาติผสมผสานกันอยDางลงตัว รสชาติไดB

มาตรฐาน 

 รสเค็ม การปรุงหรือการประกอบอาหารไทยไดBรสเค็มจากเกลือหรือน้ำปลาเป<นสDวนใหญD  

 ตัวอย3าง                                                                                                                                                

 -รสชาติน่ีสุดยอดครับรสชาติอรDอยมาก รสชาติคงท่ีหวาน-เค็ม-เผ็ดนิด ๆ 

  (แกงเขียวหวานไกD EZYGOfood.trueid.net/detail/V61k1Bpj1age ) 

 -หวาน เค็ม มัน แมBไมDจัดจBาน เผ็ดโหดหนัก แตDรักไมDนBอยจªะ  

 (รBานขBาวแกงเจ็กปุ�ย wongnai.com/reviews) 

 รสชาติเค็มการใชBคำ ”เค็ม” 1. เป<นคำเดี่ยวไมDมีคำขยายตาม 2. มีการเขียนรสชาติเค็ม

รDวมกับรสชาติอื่นๆแลBวตามดBวยคำขยายเพื่อใหBรูBสึกคลBอยตาม เชDนหวาน เค็ม มัน ไมDจัดจBาน หวาน-

เค็ม-เผ็ดนิด ๆ  

 

ความหมายบอกรสชาติเชิงเปรียบเทียบ 

 ตัวอย3าง 

 - ไมDมีรสไหนออกนอกลูDนอกทาง (แกงเขียวหวานไกD 

EZYGOfood.trueid.net/detail/V61k1Bpj1age) 

การใชBสำนวนหรือการเปรียบเทียบโดยนำสำนวนที่ใชBเปรียบเทียบกับสิ่งมีชีวิต พฤติกรรมของบุคคลท่ี

ไมDประพฤติตามแนวทางที่ผูBใหญDไดBเคยดำเนินมา นำสำนวนใชBกับสิ่งมีชีวิตมาใชBเปรียบกับรสชาติของ

อาหาร  ใหBความหมายวDาทุกรสชาติรวมกันไดBเป<นอยDางดี รสชาติตามตำรับดั่งเดิมไมDมีรสชาติไหนท่ี

โดดข้ึนมาหรือรสชาติเปล่ียนไปจากรสชาติเดิม 
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 การใชBคำที่แสดงการรับรูBดBานการสัมผัสทางกลิ่น มีการใชB คำวDา“หอม” คือสัมผัสการรับรูB

กลิ่น ไดBรับกลิ่นดี ภาษารีวิวแกงเขียวหวาน ใชBคำวDาหอมเป<นคำตBนและตามดBวยคำหรือกลุDมคำขยาย

เพื่อใหBเห็นภาพหรือมีความรูBสึกเพิ่มขึ้นเชDน หอมจริงจัง หอมมาก หอมกรุDนถึงเครื่อง หอมทั้งสมุนไพร

และเคร่ืองแกงไปเต็ม ๆ 

 การใชBภาษาปากและภาษากึ่งทางการ บอกรสชาติตามความจริงทำใหBเห็นภาพและคลBอย

ตาม เชDน เผ็ดโหดหนัก แตDรักไมDนBอยจªะ ชอบกลิ่นเครื่องแกงเขามากคDะ สำหรับคนชอบอะไรที่จัดจBาน

และเขBมขBนคงชอบ พิมพ+ไปน้ำลายหกอยากกิน   

 

สรุป   

 การใชBภาษาแนะนำรสชาติแกงเขียวหวานอาหารไทย ใชBภาษาที่อธิบายใหBเห็นภาพและรูBสึก

คลBอยตาม ใชBคำที่บอกรสชาติโดยนิยมใชBการใชBคำคลBายกันหรือไปในทางเดียวกันมีการเปรียบเทียบ

รสชาติกับความรูBสึกใหBเห็นภาพดBวยการใชBการใชBภาษาปากและภาษาสนทนาที่มีความหมายเชิงบวก 

การใชBคำที่มีความหมายรDวมกลุDมในการบอกรสชาติอาหารไทย รสรวมมีมากเป<นอันดับหนึ่งโดยใชBคำ

วDารสชาติกลDมกลDอม > อรDอย เขBมขBน รสชาติกำลังพอดี ผสมผสานกันอยDางลงตัว ซึ ่งเป<นคำที่มี

ความหมายในกลุDมคำเดียวกัน สำหรับรสชาติมัน > หอมกะทิ กะทิแตกเขBาเนื้อ กะทิเคี่ยวมาเป<นอยDาง

ดี กะทิขBนคลัก การใชBคำสแลงและการเปรียบเทียบเชDน นัวเนียน เด็ดมาก   ไมDมีรสไหนออกนอกลูD

นอกทาง  ผูBรีวิวใชBคำ กลุDมคำ หรือคำรDวมกลุDมของรสชาติเค็มนBอยมาก   

  ภาษาแนะนำรสชาติแกงเขียวหวานอาหารไทยพบวDามีการใชBคำรDวมกับรสชาติคือการใชBคำ

แสดงการรับรูBและสัมผัสกลิ่น คำวDา “หอม” เชDน หอมกรุDนถึงเครื่อง หอมทั้งสมุนไพรและเครื่องแกง

ไปเต็ม ๆ หอมเครื่องแกงมาก  หอมจริงจัง  หอมมาก เป<นตBน เห็นไดBวDาการรับประทานอาหารและ

การไดBกลิ่นอาหารเป<นสิ่งควบกัน หากตBองการใหBเกิดความอรDอยในรสชาติสิ่งแรกคือกลิ่น ดังจะเห็นไดB

จากบทความรีวิวรสชาติอาหารมีการใชBภาษาแสดงการรับรูBเรื่องกลิ่น การใชBคำวDา “หอม” หมายถึง

ไดBรับกลิ่นดีเมื่อนำมาใชBรDวมกับการรีวิวรสชาติแกงเขียวหวานอาหารไทย ทำใหBการแนะนำเป<นเชิง

บวกกระตุBนความสนใจเพ่ิมข้ึน 

 การใชBภาษาปากและภาษาก่ึงทางการ แสดงใหBเห็นถึงการบอกเลDารสชาติตามความจริงในเชิง

บวกทำใหBเห็นภาพและคลBอยตาม เชDน เผ็ดโหดหนัก แตDรักไมDนBอยจªะ ชอบกลิ่นเครื่องแกงเขามากคDะ 

สำหรับคนชอบอะไรที่จัดจBานและเขBมขBนคงชอบ พิมพ+ไปน้ำลายหกอยากกิน  เพื่อใหBผูBอDานสนุกสนาน

เป<นกันเอง ซึ่งอาจมีการสอดแทรกมุกตลก หยอกลBอกับผูBอDานทำใหBยิ่งเพิ่มความนDาสนใจ นDาติดตาม

มากย่ิงข้ึน 

 การแนะนำรสชาติแกงเขียวหวานอาหารไทยใชBภาษาปากและภาษากึ่งทางการ รวมถึงใชB

ภาษาตามความนิยมในสังคมออนไลน+ เพื่อใหBการรีวิวมีความนDาสนใจ นDาติดตาม และสามารถเขBาถึง
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ผูBอDานไดBงDาย การใชBภาษาเป<นกันเองนับเป<นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเขียนรีวิวเพ่ือบอกเลDาเรื่องราวของผูB

ที่ไดBไปชิมอาหารมาดBวยตนเอง แสดงใหBเห็นถึงการบอกเลDาลักษณะจูงใจโดยใชBภาษาในเชิงบวกไดBเป<น

อยDางดีตามที่อวยพร พานิช และคณะ (2543) ไดBกลDาวถึงการเขียนเพื่อการจูงใจหรือโนBมนBาวใจไวBวDา 

“การเขียนเพื่อการจูงใจมีวัตถุประสงค+เพื่อใหBผูBอDานเกิดความเขBาใจและรูBสึกตามที่ผูBเขียนตBองการ ซ่ึง

มิใชDเป<นเพียงการถDายทอดขBอเท็จจริง การเลDาประสบการณ+หรือการแสดงความคิดเห็นธรรมดา แตD

ตBองสามารถทำใหBผูBอDานเกิดความประทับใจ มีความเห็นคลBอยตาม และมีทัศนคติท่ีดีตDอเร่ือง”  

 การใชBภาษาพูดจึงสามารถถDายทอดเรื่องราวตDาง ๆ ใหBเขBาใจไดBงDายและเขBาถึงผูBอDานไดBรวดเร็ว

โดยการเลือกใชBคำเพื่อสื่อใหBเห็นภาพและเขBาใจตรงกันกับผูBรับสาร อยDางไรก็ตาม นอกเหนือจาก

รสชาติอาหารการรีวิวหรือการแนะนำสิ่งแวดลBอมในรBานอาหารโดยใชBภาษาที่แสดงใหBเห็นภาพ และ

การใชBภาษาดBานการสDงเสริมการขายเพื่อความคุBมคDาที่เชื่อมโยงระหวDางอาหารกับราคาจึงเป<นส่ิง

สำคัญรDวมในการตัดสินใจของผูBบริโภค 
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Abstract 
 

The aim of studying humour during the Cowid-19 crisis was to research the 
techniques used to convey meaning, and to study the creative language mechanisms 
used to offer humour via images – comic strips, gag cartoons, captions, gag lines and 
new lyrics to popular tunes. Information studied included 18 images and 2 songs. The 
methods of research were content analysis, categorizing via lateral thinking and playing 
with language to create humor, along with principles of stress relief theory of western 
psychologists such as Sigmund Freud and Immanuel Kant, including the work of 
William Bascom regarding role and duty. Results showed that a sense of humour during 
the cowid-19 crisis offered perspective to people, with several language ploys being 
used. For example pun, common sense jokes, making fun of mood and feelings, making 
jokes about events in daily life and poking fun at the daily grind of life. Social media 
content reflected the mood and feelings of people towards the various measures set by 
the government to be followed. For example, home isolation, social distancing and 
health precautions; content also reflected the impact that the cowid-19 crisis was having 
on people both economically and socially, because there appeared figures of speech to 
build a sense of humour, such as alliteration, playing around with meaning and 
language, ridicule, sarcasm and teasing, rhetoric questions, metaphor, exaggeration, use 
of command words, and making false threads based on guesswork. Besides the humour 
from these techniques providing a channel to release distress and discomfort, they also 
provided a way to criticize the efforts of the government to organize and manage the 
crisis without confrontation. Another positive effect was to urge people to exercise 
common empathy towards the fatigue, inconvenience and sacrifice of medical workers. 
Tips in looking after oneself to safely escape infection were also conveyed. Importantly, 
people in present-day society showed they were able to use language to play with the 
real issue at hand, and pass on their creativity to the next generation. 
 
Keywords: humour, social media, during of crisis, COVID-19 
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มหาวิทยาลัยหอการคYาไทย 

 

บทคัดย'อ 

การศึกษาเรื่องอารมณ+ขันในสื่อสังคมยุควิกฤตโควิด-19 มีวัตถุประสงค+เพื่อศึกษากลวิธีการ

นำเสนอเนื้อหาและกลวิธีการใชBภาษาเพื่อสรBางอารมณ+ขันในเพจภาพถDาย ภาพตัดตDอ ภาพการ+ตูนขำ

ขัน (Gag Cartoon) ที่มีขBอความบรรยายประกอบ  เพจคำบรรยาย (Gag Line) และเพลงแปลง ขBอมูลท่ี

ศึกษาเป<นเพจภาพจำนวน 18 ภาพ และเพลงแปลง จำนวน 2 บท  วิธีการศึกษาใชBทฤษฎีการวิเคราะห+

ตัวบท (Content Analysis) ผDานกรอบแนวคิดการเลDนภาษากับความหมายเพื่อสรBางอารมณ+ขัน รDวมกับ

ทฤษฎีการปลดปลDอยความเครียด และความคับขBองใจของนักจิตวิทยาตะวันตก เชDน ซิกมันด+ ฟรอยด+ 

(Sigmund Freud) อิมมานูเอล คBาน (Immanuel Kant) และทฤษฎีบทบาทหนBาที่ของวิลเลียม บาสคอม 

(William Bascom) เป<นหลักในการศึกษาวิเคราะห+ 

ผลการศึกษาพบวDา อารมณ+ขันในสื่อสังคมยุควิกฤตโควิด-19   มีกลวิธีการนำเสนอเน้ือหาและ

กลวิธีทางภาษาเพื่อสรBางอารมณ+ขันหลายวิธี เชDน การเลDนตลกกับภาษา การเลDนตลกกับสามัญสำนึก 

การเลDนตลกกับอารมณ+และความรูBสึก  การเลDนตลกกับเหตุการณ+ในชีวิตประจำวัน และเลDนตลกกับ

กลไกชีวิต เนื้อหาที่ปรากฏในสื่อสังคมสะทBอนอารมณ+ความรูBสึกนึกคิดของผูBคนที่มีตDอมาตรการตDาง ๆ 

ของภาครัฐ เชDน มาตรการกักตัวอยู DบBาน มาตรการรักษาระยะหDางทางสังคม มาตราการดBาน

สาธารณสุข และสะทBอนปOญหาที่ไดBรับผลกระทบจากวิกฤต โควิด-19 ทั้งดBานเศรษฐกิจและสังคม โดย

มีกลวิธีทางภาษามาสรBางอารมณ+ขัน เชDน การเลDนคำพBองเสียง การเลDนคำกับความหมาย การยั่วลBอ 

ลBอเลียน เสียดสี ประชดประชัน เหน็บแนม การใชBคำถามที่ไมDตBองการคำตอบ การเปรียบเทียบ การ

กลDาวเกินจริง การใชBประโยคคำสั่ง และการทำใหBเรื ่องผิดจากความคาดเดา อารมณ+ขันเหลDาน้ี

นอกจากจะทำหนBาที่ชDวยระบายความเครียด ความอึดอัดคับขBองใจ ยังมีบทบาทหนBาที่วิพากษ+วิจารณ+

การบริหารจัดการ การแกBไขปOญหา โควิด-19 ของภาครัฐไดBทางอBอม อีกทั้งเตือนสติผูBคนในสังคมใหBมี

สามัญสำนึกเห็นแกDความเหน่ือยยาก เสียสละ ของบุคลากรทางการแพทย+ มีวิธีดูแลตนเองใหBปลอดภัย

จากการติดเชื้ออยDางถูกตBองเหมาะสม ประการสำคัญ ชี้ใหBเห็นวDาคนในสังคมปOจจุบันสามารถนำภาษา

มาเลDนกับความหมาย และสืบทอดวัฒนธรรมอารมณ+ขันไดBอยDางสรBางสรรค+ 
 

คำสำคัญ: อารมณ+ขัน, ส่ือสังคม, ยุควิกฤต, โควิด-19 
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บทนำ 

 เมื่อปลายป] พ.ศ.2563 (ค.ศ. 2019) ทั่วโลกตDางตระหนกกับการแพรDระบาดของเชื้อไวรัสสาย

พันธุ+ใหมD องค+การอนามัยโลก (WHO) ไดBเรียกชื่อไวรัสโคโรนาสายพันธุ+ใหมDวDา "โควิด-ไนน+ทีน" (โควิด-

19) การแพรDระบาดครั้งนี้เป<น "การระบาดใหญD" (Pandemic) เพราะเชื้อไวรัสโควิด-19 ไดBลุกลามไป

ในทุกภูมิภาคของโลกอยDางรวดเร็ว กDอใหBเกิดโรคอุบัติใหมDที่สรBางความเสียหายอยDางใหญDหลวงตDอมวล

มนุษยชาติ ถือเป<นวิกฤตการณ+ทางสุขอนามัยระดับโลกอีกครั้งหนึ่ง กระทรวงสาธารณสุขประเทศไทย

จึงไดBประกาศใหBโควิด-19 เป<นโรคติดตDออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดตDอ พ.ศ. 2558 โดยใหBมี

ผลบังคับใชBต้ังแตDวันท่ี 1 มีนาคม 2563 เป<นตBนไป    

รัฐบาลและทุกภาคสDวนไดBเริ่มดำเนินการออกมาตรการ ขBอบังคับ กฎระเบียบตDาง ๆ หลาย

มาตรการ เพื่อป�องกันไมDใหBสถานการณ+การแพรDระบาดของโรคโควิด-19 รุนแรงมากยิ่งขึ้น เชDน การ

ประกาศพระราชกำหนดในสถานการณ+ฉุกเฉิน เพื่อหBามมิใหBบุคคลออกนอกเคหสถานในยามวิกาล  มี

การประกาศล็อกดาวน+ หรือการป¬ดเมือง จำกัดการเดินทาง ใหBสถานศึกษาเป¬ดการเรียนการสอนแบบ

ออนไลน+ ยกเลิกกิจกรรมในพื้นที่สาธารณะ ใหBรักษาระยะหDางทางสังคม (Social Distancing) ใหBกัก

ตัวอยูDบBานเมื่อติดเชื้อ (Home Isolation) สDวนภาคเอกชนหลายหนDวยงานใหBพนักงานสามารถทำงาน

จากที่บBาน (Work from home) รวมทั้งรณรงค+ใหBประชาชนปฏิบัติตามมาตรการดBานสาธารณสุขอีก

หลายประการ นับต้ังแตDเกิดการแพรDระบาดจนถึงปOจจุบัน 

วิกฤตโควิด-19 ทำใหBผูBคนในสังคมตBองปรับแนวคิด วิสัยทัศน+ และเปลี่ยนพฤติกรรมการ

ดำรงชีวิตใหBมีรูปแบบปกติวิถีใหมD (New Normal) เมื่อการดำรงชีวิตในหลายมิติตBองเบี่ยงเบนออก

จากกรอบมาตรฐานปกติ  ประชาชนจึงเกิดความวิตก กังวลและเกิดความเครียดขึ้นไดB อยDางไรก็ตาม

แมBวDาจะตBองประสบกับภาวะความเครียดที่ตBองเผชิญหนBากับโรครBายแรง แตDจากพื้นฐานลักษณะนิสัย

ของคนไทย ไมDวDาจะตกอยูDภายใตBวิกฤตการณ+ใดก็ตามมักใชBอารมณ+ขันมาชDวยลดทอนอารมณ+ความ

เครDงเครียดไดBเสมอ สังคมไทยจึงเป<นสังคมที่มี “วัฒนธรรมอารมณ+ขัน”  มาเนิ่นนาน เชDนเดียวกับวิกฤต

ครั้งนี ้ อารมณ+ขันไดBกลับมามีบทบาทชDวยสรBางเสียงหัวเราะใหBสังคมไทยไดBอยDางมีความสุข  ซ่ึง

สอดคลBองกับคำกลDาววDา “เสียงหัวเราะและอารมณ+ขันเป<นสิ่งที่สอดแทรกอยูDในอณูชีวิตประจำวันของ

คนทุกกลุDมและทุกชนชาติ การที่เสียงหัวเราะและอารมณ+ขันเป<นสิ่งที่มีการถDายทอดตDอ ๆ กันมาจาก

คนรุDนหนึ่งไปสูDอีกรุDนหนึ่งอยDางไมDขาดสาย และมีการนำเสนอรูปแบบใหมD ๆ ผDานสื่อมวลชนประเภท

ตDาง ๆ ยDอมเป<นเคร่ืองแสดงวDาอารมณ+ขันมีบทบาทในชีวิตประจำวันของผูBคนในสังคม”(อุบลรัตน+ ศิริ

ยุวศักด์ิ, 2536, น. 13) 

อารมณ+ขันในสังคมไทยมีหลากหลายรูปแบบ มีปรากฏทั้งใน โฆษณา ละคร รายการโทรทัศน+ 

สื่อสิ่งพิมพ+  หากในบทความฉบับนี้ จะศึกษาอารมณ+ขันในวิกฤตยุค โควิด-19 ที่ปรากฏในส่ือสังคม 

(Social Media) เทDานั้น เพราะเป<นสื่อที่สามารถเขBาถึงไดBงDายและรวดเร็ว โดยมีวัตถุประสงค+เพ่ือ
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ศึกษากลวิธีการนำเสนอเนื้อหา กลวิธีการใชBภาษา และบทบาทหนBาที่ตDอสังคม โดยใชBทฤษฎีการใชB

ภาษาเพื่อเลDนกับความหมายของอุบลรัตน+  ศิริยุวศักด์ิ (2536, น. 32-40)และใชBแนวทางจิตวิทยาการ

สรBางอารมณ+ขันของนักวิชาการตะวันตก เชDน ซิกมันด+ ฟรอยด+ (Sigmund Freud) กลDาววDาอารมณ+

ขันเป<นกลไกทางจิตที่ชDวยลดความตึงเครียดทางอารมณ+ที่มีความรูBสึกไมDเป<นมิตร หยาบคาย ออกมา

ในทางที่สังคมยอมรับ โทมัส ฮอบบ+ (Thomas Hobbes) กลDาววDา อารมณ+ขันคือการทำใหBพอใจหรือ

เกิดความสนุกสนานเป<นสาเหตุแหDงการหัวเราะ อิมมานูเอล คBานท+ (Immanuel Kant) กลDาววDา การ

ถูกปลดปลDอยจากภาวะความคับขBองใจความเครียดหรือความผิดหวังในบางสิ่งบางอยDางแลBวทำใหBคน

หัวเราะไดB เพ่ือผDอนคลายความเครียด (บุณยดา ปOญญาไว, 2544, น. 26) และทฤษฎีบทบาทหนBาท่ีตDอ

สังคมของ วิลเลียม บาสคอม (William Bascom)   

แหลDงขBอมูลในการศึกษามาจากสื่อสังคมตDาง ๆ (Social Media) เชDน เว็บไซต+ เฟซบุªก ยูทูป 

ไลน+ ฯลฯ  โดยคัดเลือกตัวบทที่มีเนื้อหาสื่ออารมณ+ขันในยุควิกฤตโควิด-19 ท่ีสอดคลBองกับทฤษฎีการ

เลDนกับความหมายและมีบทบาทหนBาที่ตDอสังคม ขBอมูลที่ไดBมีทั้งหมด 20 ภาพ จำแนกเป<นภาพการ+ตูน

ขำขัน (Gag Cartoon) ท่ีมีคำบรรยายประกอบ 7 ภาพ ขBอความบรรยาย (Gag Line) 5 ภาพ ภาพถDาย 

5 ภาพ ภาพตัดตDอ 1 ภาพ และเพลงแปลง จำนวน 2 บท จากนั้นนำขBอมูลท้ังหมดมาศึกษาวิเคราะห+

ตัวบท (Content Analysis) และวิเคราะห+ตีความ (Interpretation) ตามทฤษฎี เพื่อหาความหมาย

ของรูปภาพและขBอความ รวมทั้งวิเคราะห+กลวิธีทางภาษาที่ใชBสรBางอารมณ+ขันวDามีลักษณะอยDางไร 

และอารมณ+ขันเหลDาน้ีมีบทบาทหนBาท่ีตDอสังคมในประเด็นใดบBาง  

ผลการศึกษาอารมณ+ขันในวิกฤตโควิด-19 ในสื่อสังคมรูปแบบตDาง ๆ พบวDามีเนื้อหาสะทBอน

ความรูBสึกนึกคิดของผูBคนที่มีตDอวิกฤตโควิด-19 ในหลายแงDมุม ซึ่งสอดคลBองกับทฤษฎีการเลDนกับ

ความหมาย ดังรายละเอียดตDอไปน้ี  

อุบลรัตน+ ศิริยุวศักด์ิ (2536, น. 32-40) ไดBกลDาวถึงการเลDนกับความหมาย สามารถกDอใหBเกิด

อารมณ+ขันหรือตลกไดB โดยนำเรื ่องราวตDางๆที่เกิดขึ้นจริงในสังคมมาลBอเลียน และนำมาเลDนกับ

ความหมายไดB 5 ลักษณะ ดังน้ี    

1. การเลDนตลกกับภาษา  เป<นการใชBภาษาผิดไปจากแบบแผนที่กำหนดไวBเพื่อใหBเกิดอารมณ+

ขัน   การเลDนถBอยคำหรือการเลDนสำนวนโวหารตDางๆ เป<นรูปแบบที่นิยมกันมากในการเลDนตลกกับ

ภาษา เป<นการนำเอาโครงสรBางเดิมของภาษา เชDน รูปประโยค หรือกลุDมคำมาพลิกแพลงเสียใหมD ท้ังน้ี

ความเหมาะสมในการใชBภาษาเพ่ือสรBางอารมณ+ขันขึ้นอยูDภายใตBเงื่อนไข ของเวลา สถานท่ี บุคคล และ

วัฒนธรรม ซ่ึงแตDละแหDงก็จะมีความแตกตDางกันไป  

2. การเลDนตลกกับสามัญสำนึก เป<นเร่ืองของแตDละสังคมวDามีกฎเกณฑ+ของสังคมอยDางไร เร่ือง

ใดสามารถพูดคุยไดBอยDางเป¬ดเผย เรื่องใดเป<นเรื่องตBองหBาม หรือเป<นเรื่องที่กระตุBนสามัญสำนึกของ

สมาชิกในสังคมไดB ดังนั้น การลBอเลียนเรื่องที่เขBาใจกันวDาเป<นสามัญสานึกจึงกDอใหBเกิดอารมณ+ขันไดB  
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เนื่องจากเป<นสิ่งที่ผูBฟOงจะคาดไมDถึงเพราะเป<นเรื่องที่ผิดไปจากสามัญสำนึกตามปกติที่คนในสังคม

ยึดถือกัน  

3. การเลDนตลกกับอารมณ+และความรูBสึก เป<นการนำเอาสิ่งที่เชื ่อวDาเป<นการแสดงออกท่ี

ถูกตBองตามแบบแผนวัฒนธรรมของตนมาลBอเลDน การเลDนตลกกับความรูBสึกน้ันบางคร้ังเป<นการตอกย้ำ

ความเจ็บปวดแทนที่จะเป<นสรBางอารมณ+ขัน เชDน การนำเรื่องเกี่ยวกับความตาย ความเจ็บป�วยหรือ

ความสูญเสียออกมานำเสนอในอีกแงDมุมหน่ึง  

4. การเลDนตลกกับเรื่องในชีวิตประจำวัน เป<นการหยิบเอาเรื่องรอบตัวมาลBอเลียนเพื่อหยอก

เยBาหรือเสียดสี เชDน เรื่องครอบครัว เรื่องระหวDางเพื่อน หรือเรื่องการเมืองที่เป<นขDาวในชีวิตประจำวัน 

เป<นตBน  

5. การเลDนตลกกับกลไกของชีวิต เป<นการนำแบบแผนพฤติกรรมตามปกติของมนุษย+มาทำใหB

เกิดการหันเหไปจากทิศทางที่คาดไวB เชDน การกลับบทบาทระหวDางหมอกับคนไขB การกลับบทบาท

ระหวDางแมDกับลูก เป<นตBน 

1. การเล3นตลกกับภาษา  การสรBางอารมณ+ขันที่ปรากฏในเพจภาพการ+ตูน ซึ่งมีขBอความ

บรรยายประกอบเรื่อง และเพจขBอความขำขันในกรอบสี่เหลี่ยมจตุรัส ทั้งสองรูปแบบมีลักษณะเป<น

การเลDนตลกกับภาษา โดยใชBภาษาท่ีผิดไปจากแบบแผน คือ นำโครงสรBางเดิมของภาษามาปรับเปล่ียน 

พลิกแพลงจนเกิดเป<นอารมณ+ขัน และใชB กลวิธีการใชBภาษาเพื่อสรBางอารมณ+ขัน เชDน การเลDนคำพBอง

เสียง การเลDนคำกับความหมาย การพลิกแพลง ดัดแปลง พุทธภาษิตและบทเพลง ซึ่งสามารถสะทBอน

อารมณ+ความรูBสึกนึกคิดของคนท่ีมีตDอวิกฤตโควิด-19 ไดB ดังตDอไปน้ี   
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 การเล3นคำพEองเสียง Look-ลุก เมื ่อโควิด-19 แพรDระบาดไปในวงกวBาง ภาครัฐไดBออก

มาตรการ “อยูDบBานหยุดเชื้อเพื่อชาติ” สDงผลใหBหลายคนไมDมีกิจกรรมใดกระทำในแตDละวัน จึงมีภาพ

การ+ตูนที่นำเรื่องกิน-นอน มาลBอเลียน โดยใชBคำพBองเสียงมาสรBางมุกตลก โดยนำคำวDา Look ใน

ภาษาอังกฤษ มาเลDนคำพBองเสียงกับคำวDา “ลุก” ในภาษาไทย คือ ลุกไปกิน กับ ลุกไปนอน มุกตลกใน

บริบทนี้ จึงเป<นภาพสะทBอนอารมณ+เบื่อหนDายของผูBคนที่ไมDสามารถออกนอกเคหสถานไดB เนื่องจาก

ตBองปฏิบัติตามมาตรการอยDางเครDงครัด การใชBกลวิธีลBอเลียนพฤติกรรมดังกลDาว ยังสามารถเสียดสี

มาตรการของภาครัฐไปพรBอมกันดBวย  

การเล3นคำกับความหมาย ปอดแหก-ปอดหาย เป<นภาพสะทBอนภาวะวิตกจริตของผูBคนใน

สังคมที่ตBองเผชิญหนBากับโรครBายที่ยังไมDมีวิธีรักษาใหBหายขาด โดยนำคำที่มีเสียงพยัญชนะทBายเสียง

เดียวกันคือเสียง /h/ มาเลDนเสียง คำ แหก-หาย อาจสะทBอนพฤติกรรมของบางคนที่ดูแล ป�องกัน 

ตนเองใหBหDางไกลจากการติดเชื้อในลักษณะที่มากเกินควร  เชDน โยนของตักบาตร การสวมหนBากาก

อนามัยมากกวDา 2 ชั้น ฉีดพDนแอลกอฮอลล+ทั่วรDางกาย ฯลฯ แมBพฤติกรรมตDาง ๆ เหลDานี้จะถูกตีความ

ในเชิงลบวDา “ปอดแหก” หรือกลัวเกินเหตุ แตDอาการปอด “ปอดแหก” ก็ดีกวDา “ปอดหาย” เพราะ

อาจทำใหBรอดพBนจากการติดเชื้อโควิด-19 ไดB อยDางไรก็ตามอารมณ+ขันนี้สามารถเตือนใหBผูBคน“ไมD

ประมาท การ+ดอยDาตก” และควรปฏิบัติตามมาตรการรัฐ 

เพจภาพการ+ตูนเร่ืองวัคซีน 2 ตัวท่ีดีท่ีสุด (เกมส+คุงดอดคอม, 2565: ออนไลน+) นำคำ “ตัวใคร

ตัวมัน” มาเลDนเพื่อสะทBอนการบริหารจัดการเรื่องวัคซีน แมBภาครัฐจะจัดสรรวัคซีนใหBประชาชนเพ่ือ

ป�องกันการแพรDระบาดของโควิด-19 ไดB แตDผูBคนในสังคมสDวนหนึ่งกลับเชื่อมั่นวDามีวัคซีนแคD 2 ตัว

เทDานั้นที่เป<นที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งในที่นี้ก็ไมDไดBระบุวDาคือวัคซีนชนิดใด ขณะเดียวกันสังคมไดBเกิด

กระแสการ “ดBอยคDา” วัคซีนที่ภาครัฐจัดสรรมาใหBวDาไรBประสิทธิภาพ และถBาฉีดวัคซีนชนิดนี้เขBาไป

อาจกDอใหBเกิดผลเสียตDอรDางกายไดB ดังนั้น การใชBคำวDา “ตัวใครกับตัวมัน” มาเป<นมุกตลกจึงมีนัยเสียด

สีการดำเนินการของภาครัฐ กลวิธีนี้ยังชDวยเบี่ยงเบนประเด็นความหวั่นวิตกของผูBคนใหBกลายเป<นเรื่อง

ขำขันไดB ดังคำกลDาวที่วDา “การใชBอารมณ+ขัน (humor) มีสDวนสำคัญที่สามารถจัดการอารมณ+ทางลบ

ใหBมนุษย+เปลี่ยนวิธีคิด หรือมุมมองที่เรามีตDอปOญหาไดB กลวิธีนี้นักจิตวิทยาไดBอธิบายวDามีลักษณะคลBาย
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“การเบี่ยงเบนความสนใจ” (distraction) การสรBางสรรค+มุกตลกตDาง ๆ ขึ้นมา เพื่อผDอนคลายอารมณ+

ความเครียด และเมื่อเรามีมุมมองตDอปOญหาเปลี่ยนไป อารมณ+ทางลบที่ทำใหBเรารูBสึกตึงเครียดก็จะ

บรรเทาลงไปดBวย (รวิตา ระยBานิล, 2564: ออนไลน+) 

นับตั้งแตDตBนป] พ.ศ.2563 การแพรDระบาดของโควิด-19 ไดBเกิดขึ้นหลายครั้ง กรมควบคุมโรค

จึงตBองคิดหาวิธีติดตามและตรวจสอบผูBที่อยูDใกลBชิดและผูBที่มีความเสี่ยงไดBทันทDวงที โดยใหBผูBคนดาวน+

โหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ซึ่งเป<นระบบตรวจสอบพิกัดขBอมูลการเดินทางของบุคคลและแอป

พลิเคชัน “ไทยชนะ” ซึ่งเป<นระบบลงทะเบียนเก็บขBอมูลของประชาชนที่เขBาใชBงานในพื้นที่สาธารณะ 

มาตรการดังกลDาวไดBถูกนำมาลBอเลียน เสียดสี ดังเพจขBอความท่ีนำช่ือแอปพลิเคชันมาเลDนลBอ (เกมส+คุง

ดอดคอม, 2564: ออนไลน+) โดยนำคำ “ชนะ” กับ “หายนะ” ซึ่งมีความหมายเป<นคูDตรงกันมาเพ่ือ

เสียดสี โดยมีนัย เตือนการบริหารจัดการของภาครัฐวDา ถBาไมDสามารถหยุดยั้งการแพรDระบาดของโค

วิด-19 ไดB อาจทำใหBท้ัง “ไทยชนะ”และ “หมอชนะ” ตBองพบกับความ “หายนะ” ไดBในท่ีสุด  

          การเลDนคำกับความหมาย ยังมีกลวิธีการสรBางคำใหมD  คือ “อโคโรนา ปรมาลาภา” เนาวรัตน+ 

พงษ+ไพบูลย+ ไดBกลDาววDา “ภาษิตวDา “อโรคยา ปรมาลาภา” แปลวDา ความไมDมีโรคเป<นลาภอันประเสริฐ 

มีผูBแผลงใหBเขBาสถานการณ+วDา “อโคโรนา ปรมาลาภา”แปลวDาความไมDมีโคโรนาเป<นลาภอันประเสริฐ 

ลาภอันประเสริฐก็คือความคิดใหมD สังคมใหมDและโลกใบใหมDที่ดีกวDาเดิม ความคิดใหมD หมายถึง การ

ปรับมาตรฐานใหมDใหBชีวิต (เนาวรัตน+ พงษ+ไพบูลย+, 2564: ออนไลน+) ตDอมาไดBมีการผลิตซ้ำความคิดน้ี

ในรูปแบบของภาพการ+ตูน เพื่อสรBางอารมณ+ขัน การพลิกแพลง ดัดแปลง ถBอยคำในภาษิตนี้แมBจะส่ือ

ความหมายไดBคงเดิมคือ “อโรคยา ปรมาลาภา” ความไมDมีโรค เป<นลาภอันประเสริฐ แตDก็นับเป<นการ

เลDนกับภาษาที่สามารถนำภาษิต ปรัชญาคำสั่งสอนทางพุทธศาสนามาปรับใชBเพื่อเสนอความคิดใหB

สอดคลBองกับวิกฤตรDวมสมัยไดBอยDางกลมกลืน  

เชDนเดียวกับเพจภาพการ+ตูนถัดมา กรมควบคุมโรคไดBนำขBอความของปนัดดา วงศ+ผู Bดี ผูB

ประดิษฐ+ภาษาใหBใกลBเคียงกับคาถา ซึ่งเป<นการเลDนกับภาษา โดยนำคำในภาษาอังกฤษมาพลิกแพลง

ใหBมีลีลาการอDานและเขียนคลBายกับคาถาภาษาบาลี ไดBแกD stay เป<น “สะเต”  alone เป<น “อโลนิ”  

at เป<น “อัตตะ” และ home เป<น “โหมิ”  สำหรับ สองคำแรก คือ Stay Alone เป<นการออกเสียง

คำใหBคลBายกับภาษาบาลีเทDานั้น ซึ่งไมDมีความหมายเป<นภาษาไทย แตDสองคำทBาย คือ  at home  

ผูBสรBางไดBลากเสียงคำ at ใหBออกเสียงเป<น “อัตตะ” ซึ่งมีความหมายในภาษาบาลี แปลวDา ตัวตน และ 

home ออกเสียงเป<น “โหมิ” แปลวDา “ขอใหB” จึงรวมความหมายไดBวDา “ขอใหBอยูDท่ีบBานตามลำพัง” 

กลวิธีการเลDนกับภาษาดังกลDาวแมBจะถูกสังคมในสื่อออนไลน+วิพากษ+วิจารณ+วDาไมDเหมาะสม 

หากถือเป<นการนำกลวิธีทางภาษามาปรับใชBเพื่อกระตุBนเตือนใหBผูBคนในสังคมรDวมใจกันกักตัวอยูDบBาน 

และถือเป<นการสรBางสรรค+ภาษาใหBสอดรับกับวิกฤตโควิด-19 ไดBอีกรูปแบบหน่ึง  
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1. การเล3นคำกับความหมาย  โดยนำบทเพลงสากลมาพลิกแพลง ดัดแปลง เป<นการเลDน

ตลกกับภาษาอีกหนึ่งรูปแบบที่พบในอารมณ+ขันยุคโควิด-19 บทเพลง เป<นภาษาสากลที่มีความผูกพัน

กับวิถีการดำรงชีวิตของมนุษย+อยDางแนบแนDน  ไมDวDามนุษย+จะรูBสึกสุข ทุกข+ หรือตBองการสรBางพลังใจ 

บทเพลงจึงมีบทบาท หนBาที่ ในการถDายทอดอารมณ+ความรูBสึกความหมายหรือความตBองการตDาง ๆ 

จากผูBประพันธ+ไปสูDผูBฟOงไดBอยDางหลากหลาย นอกจากนี้มนุษย+ยังใชBเพลงเป<นเครื่องมือสะทBอนภาพ

สังคมอีกดBวย ดังเชDน วิกฤตยุคโควิด-19 ไดBมีการนำบทเพลงจากตBนฉบับเดิมมาพลิกแพลง ดัดแปลง

เน้ือหาใหBเขBากับวิกฤตรDวมสมัยดBวยเชDนกัน ดังบทเพลงตDอไปน้ี 

การพลิกแพลง ดัดแปลงบทเพลง “บุพเพสันนิวาส” เมื่อพิจารณาความหมายเดิมของเพลงน้ี

พบวDาเป<นบทเพลงที่มีเนื้อหาสะทBอนการฝากรัก การเกี้ยวพาราสี อันหวานชื่น ดื่มด่ำ ของชายหญิง 

หากในตัวอยDางนี้จะเห็นไดBวDา เพลงนี้ไดBถูกนำมาสรBางสรรค+ใหBมีเนื้อหาและความหมายใหมD เพื่อใหB

สอดคลBองกับเหตุการณ+การแพรDระบาดของ   โควิด-19 ดังรายละเอียดตDอไปนี้ (ผูBจัดการออนไลน+, 

2564: ออนไลน+) 

 

เม่ือคิดใหBดี โรคน้ีประหลาด   ก่ีเดือนมาแลBวระบาด เข็ดขยาดกันท้ังโลกา  

กักกันไมDไหว ยังไมDวายผวา ท่ีนBองมาหลอกหลอน   ตัวรBอนเป<นไขB จาม ไอสน่ัน หนBากากหรือ

จะก้ัน  

ชDวยป�องกัน ไหวBพระวิงวอน โปรดไปใหBพBน  เพราะทุกคนเดือดรBอน  ขอโคจร ไปพลัน 

หนBากากหลากสี  ลBวนตBองมีคนชิง   หายากจริง อยDาฝOน  

ขอเป<นรางวัล  แมBนใครมีปOน  ไดBเพียงสักอัน  ไมDตาย  

  รักเหมือนโควิด ท่ีฮิตท้ังโลก   ใครเป<นนับวDาเป<นโชค ไมDตBองบDนนอนพักสบาย 

ไมDตBองเหน่ือยเพลีย  รับใชBเมียวุDนวาย  นอนเลDนไลน+เพลินเลย 

 

 เพลงแปลง บุพเพสันนิวาส ในตัวอยDางขBางตBน มีเนื้อหาสะทBอนภาวะผูBคนในสังคมไทยที่ตDาง

หวาดผวากับ “โรคประหลาด” ที่สรBางความ “เข็ดขยาดกันทั้งโลกา ทั้งนี้ ผูBแตDงใชBกลวิธีทางภาษามา

นำเสนออารมณ+ขันหลายประการ ที่เดDนชัด คือ การเสียดสี  ราชบัณฑิตยสถาน (2545, น.645) ไดB

อธิบายคำนี้มาจากคำวDา “Satire” หมายถึง “ศิลปะการเขียนที่ใชBกลวิธีทำเรื่องสำคัญใหBกลายเป<น

เรื่องขบขันเพื่อเสียดสี ลBอเลียนความเขลาหรือความไมDถูกตBองของมนุษย+และสังคม” ดังจะเห็นไดBจาก

วรรคที่กลDาววDา “หนBากากหลากสีลBวนตBองมีคนชิง หายากจริง อยDาฝOน ขอเป<นรางวัลแมBนใครมีปOน ไดB

เพียงสักอันไมDตาย” สะทBอนวDาผูBแตDงมีทัศนะไมDเห็นดBวยกับการกักตุนหนBากากอนามัย หากผูBแตDงไมDไดB

กลDาวตำหนิโดยตรงแตDเลือกใชBกลวิธีการเสียดสีวิพากษ+วิจารณ+สังคมทางอBอม นอกจากนี้เพลงแปลง

บทนี้ยังเหน็บแนมสามีที่ไมDตBอง “รับใชBเมียวุDนวาย นอนเลDนไลน+เพลินเลย” ซึ่งถือเป<นการนำเรื่องราว
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ในสถาบันครอบครัวมาย่ัวลBอ ควบคูDไปกับการเสียดสีมาตรการกักตัว “อยูDบBาน หยุดเช้ือ เพ่ือชาติ” อีก

ดBวย  

ขณะเดียวกันผูBแตDงยังนำกลวิธีการกลDาวประชด มาเปลี่ยนมุมมองในทางลบใหBกลายเป<นบวก 

ดังวรรคที่กลDาววDา “รักเหมือนโควิดที่ฮิตทั้งโลก ใครเป<นนับวDาเป<นโชค” เพราะเป<นที่ประจักษ+วDาโค

วิด-19 เป<นโรคระบาดที่รBายแรง ไมDใชDเรื่อง “ฮิต” หรือเรื่องที่ควรไดBรับความนิยม และที่สำคัญหาก

ใครติดเช้ือยัง “นับเป<นโชค” การใชBกลวิธีการกลDาวประชด ดBวยถBอยคำท่ีนำเสนอสารในเชิงบวกใหBตรง

ขBามกับความเป<นจริงในเชิงลบ จึงเป<นการเลDนตลกกับภาษาที่สามารถประชดประชันการบริหาร

จัดการเร่ืองโรคระบาดของภาครัฐไดBอีกกลวิธีหน่ึง   

นอกจากเพลงบุพเพสันนิวาสแลBว ยังมีเพลง “ทDาฉลอม” ที่ถูกนำมาดัดแปลงเพื่อเลDนลBอกับ

ขDาวเหตุการณ+ท่ีเกิดข้ึนในสังคม ดังรายละเอียดตDอไปน้ี (ศิษย+ครูแชมป�, 2564: ออนไลน+) 

 

พ่ีอยูDไกลถึงทDาฉลอม  แตDพ่ียังตรอมเพราะรักพยอมยามยาก 

อยูDแพปลายังหาโควิดมาฝาก  แตDคุณทำพ่ีลำบากเอาของฝากกลับไปไดBไหม 

            เร่ืองป�องกันน้ันพ่ีพอรูB  แตDพ่ีไมDรูBวDาพวกคุณเขBามาไดBยังไง 

แบกไวรัสขBามทะเลมาใหB   ฝ�าดDานใชBเงินเทDาไหรD ...แลBวจึงไดBขBามแดนเขBามา  

            ทDาฉลอมกับมหาชัย   ถึงแมBวDาจะไมDไกล ...แตDอยDาเพ่ิงไปดีกวDา  

บอกเพียงสักคำวDาLock Downจะหักใจลา   กักตัวตามประสา จะหนีซDอนหนBาหDางไกล 

             โปรดเมตตาต้ังการ+ดสักนิด  รักษาชีวิตป�องกันโควิดรอบใหมD 

แคDป�องกันมีมาตรการทำไดB                               แตDติดไวรัสรอบใหมD ฉิบหายเทDาไหรDไมDรูB

      หย่ังถึง 

 

 การพลิกแพลง ดัดแปลง บทเพลง “ทDาฉลอม” เพื่อสรBางอารมณ+ขันในตัวอยDางขBางตBน พบวDา 

ผูBแตDงใชBกลวิธีทางภาษาที่สำคัญ คือ ใชBคำถามแบบไมDตBองการคำตอบ (Rhetoric Question) เพ่ือ

เสียดสี เหน็บแนม เหตุการณ+การแพรDระบาดโควิด-19  ท่ีเกิดข้ึนในตลาดกุBง จังหวัดสมุทรสาคร  ดังจะ

เห็นไดBจากวรรค “อยูDแพปลายังหาโควิดมาฝาก แตDคุณทำพี่ลำบากเอาของฝากกลับไปไดBไหม” การต้ัง

คำถามกับ“คุณ” ซึ่งในปริบทนี้ หมายถึงแรงงานขBามชาติชาวเมียนมาร+วDาจะเอา “ของฝาก” หรือโรค

โควิด-19  กลับไปไดBไหม  กลวิธีการตั้งคำถามจึงมีนัยตำหนิ ติเตียน มากกวDาประสงค+จะไดBคำตอบท่ี

แทBจริงกลับ 

           เชDนเดียวกับการพลิกแพลง ดัดแปลงเนื้อเพลงในอีกวรรคที่วDา “แตDพี่ไมDรูBวDาพวกคุณเขBามาไดB

ยังไง แบกไวรัสขBามทะเลมาใหB ฝ�าดDานใชBเงินเทDาไหรD ...แลBวจึงไดBขBามแดนเขBามา ” จนกระทั่ง “คุณ” 

เหลDานี ้ไดBกลายเป<นพาหะใหB “ไวรัสรอบใหมD” แพรDระบาดไปในหลายพื้นที ่ และจะสรBางความ
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เดือดรBอนใหBสังคมตBอง “ฉิบหายเทDาไหรDไมDรูBหยั่งถึง”อีกดBวย  การใชBกลวิธีการตั้งคำถามที่ไมDตBองการ

คำตอบ นอกจากจะเสียดสี เหน็บแนม แรงงานตDางดBาวไดBอยDางตลกขบขันแลBว ยังสามารถใชBเป<น

เครื่องมือวิพากษ+ วิจารณ+การดำเนินงานของภาครัฐ  โดยเฉพาะประเด็นการปลDอยแรงงานขBามชาติใหB

เดินทางเขBาประเทศมาคBาแรงงานอยDางผิดกฎหมายไดBอยDางแยบยลอีกดBวย  

  2. การเล3นตลกกับสามัญสำนึก  อารมณ+ขันยุคโควิด-19 มีลักษณะการนำ “สามัญสำนึก” 

ของบุคคลมาเลDน เพื่อกระตุBนเตือนใหBคำนึงถึงความเดือดรBอนของบุคลากรทางการแพทย+ ดังตัวอยDาง 

ตDอไปน้ี 

 

 
 

มาตรการ “อยูDบBาน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” เป<นอีกประเด็นหนึ่งที่นำมาสรBางอารมณ+ขัน เพ่ือ

กระตุBนใหBผูBคนรูBจักบทบาท หนBาที่ของตน และมี“สามัญสำนึก”ทำเพื่อสDวนรวม ดังเชDนเพจภาพแรก 

(ดาราภาพยนตร+, 2563: ออนไลน+) ไดBนำ “พญายม” ตัวละครสำคัญจากเรื่องพิภพมัจจุรราช ผูBเป<น

เทพเจBาแหDงภูติผีในคติความเช่ือเร่ืองโลกหลังความตายมาลBอเลียน โดยออกคำส่ังใหBกักตัวอยูDบBานกDอน 

เพราะพญายมมี “เจBาหนBาที่” หรือ“ยมทูต” ไมDพอที่จะไปรับวิญญาณแลBว มุกตลกดังกลDาวสะทBอนใหB

เห็นวDาสังคมชDวงนั ้นมีผู Bเจ็บป�วย ลBมตายจาก โควิด-19 จำนวนมาก และสDงผลกระทบตDอระบบ

สาธารณสุขเป<นอยDางยิ ่ง เชDนเดียวกับเพจภาพถัดมา (มติชนออนไลน+, 2563: ออนไลน+) โดยใหB

พระสงฆ+ยกขBอความประชดประชันแกมขDมขูD เพื่อใหBสังคมตระหนักถึงการเสียชีวิตจาก โควิด-19 และ

ใหBมีสามัญสำนึกชDวยแบDงเบาภารกิจของแพทย+ สอดรับกับเพจภาพสุดทBาย ซึ่งมาจากขDาวที่เกิดขึ้นจริง

ที่วัดโพธิญาณ อำเภอเมืองพิษณุโลก เจBาหนBาที่สัปเหรDอไดBตัดสินใจถDายรูปตัวเองชูป�ายและเผยแพรDใน

สื่อออนไลน+วDา “หากคุณไมDหยุดอยูDบBานเพื่อหมอ เราพรBอมทำงานหนักเพื่อคุณ” (ผูBจัดการออนไลน+, 

2564: ออนไลน+) การกำหนดใหBพญายม พระสงฆ+ และสัปเหรDอ ผูBเกี่ยวขBองกับโลกหลัง “ความตาย” 

ออกมากลDาวเสียดสี ประชดประชัน เพื่อขDมขูD เตือนประชาชนวDาถBาไมDกักตัวอยูDบBานอาจพบกับความ

ตายไดB และจะทำใหBพญายม พระสงฆ+และสัปเหรDอตBองมีภารกิจเพิ่มขึ้น การนำเสนออารมณ+ขันนี้ใน

ปริบทน้ี จึงสนับสนุนมาตรการกักตัวและชDวยเหลือบุคลากรดBานสาธารณสุขไดBทางอBอม 
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3. การเล3นตลกกับอารมณYและความรูEสึก เป<นเวลาเกือบ 2 ป] ที่สังคมตBองประสบกับโควิด-

19  วิกฤตการณ+ดังกลDาวทำใหBผูBคนตBองหวาดหวั่น วิตกกังวลเกี่ยวกับความเจ็บป�วยความตายและ

ความสูญเสีย “การใชBความตลกขบขัน (humor) จึงเป<นหนึ่งในวิธีการจัดการอารมณ+ทางลบ โดยชDวย

เปลี่ยนวิธีคิดหรือมุมมองที่มีตDอปOญหาและมีตDอความสามารถในการแกBปOญหา เปลี่ยนสถานการณ+ท่ี

คุกคามความรูBสึก(threat)กลายเป<นสถานการณ+ท่ีเป<นความทBาทาย (challenge) และเม่ือเรามีมุมมอง

ตDอปOญหาเปลี่ยนไป อารมณ+ทางลบที่ทำใหBเรารูBสึกตึงเครียด (หัวรBอน) ก็จะบรรเทาลงไปดBวย” (รวิตา 

ระยBานิล, 2564: ออนไลน+) ดังจะเห็นไดBจาก เพจภาพขำขัน ที่นำอารมณ+ทางลบมาสรBางมุกตลก 

ตDอไปน้ี 

 

              
 

มาตรการกักตัวอยูDบBาน มีผลทำใหBผูBคนไมDสามารถออกไปประกอบสัมมาชีพไดBเชDนเดิมจึง

กDอใหBเกิดการขาดรายไดB เกิดภาวะความยากจนขึ้นในหลายครัวเรือน เพจการ+ตูนประกอบขBอความท่ี

เป<นบทสนทนาออนไลน+ของตัวการ+ตูน 2 ตัว (แมวไขDตBม, 2564: ออนไลน+) บทสนทนาไดBสะทBอนความ

เดือดรBอนที่ตBองประสบภาวะความฝËดเคืองทางเศรษฐกิจ โดยมีกลวิธีสรBางอารมณ+ขัน คือ ใชBประโยค

คำถามที่ไมDตBองการคำตอบมาเป¬ดมุกตลกวDา “เมื่อไหรDจะหายซักทีก็ไมDรูB” เมื่อตัวการ+ตูนคูDสนทนา

ออนไลน+ถามกลับวDา “หายจากโควิด 19 ?” คำตอบที่ไดBคือ “หายจน” ซึ่งเป<นคำตอบที่สะทBอนวDา

ผูBคนในสังคมกังวลกับปOญหาดBานเศรษฐกิจมากกวDากลัวการเจ็บป�วย ลBมตาย กลวิธีใหBตอบแบบพลิก

ความคาดหมาย ซ่ึงทำใหBผูBอDานในชDวงแรกมักเกิดความคาดหวังอยDางจริงจังกับเน้ือเร่ือง แตDเม่ือถึงตอน

จบเร่ืองกลับไดBคำตอบท่ีพลิกควาดคาดหมาย จึงกDอใหBเกิดอารมณ+ขันไดB 

เชDนเดียวกับเพจขBอความที่นำสถิติตัวเลขมาเลDนลBอ (เจBาแมDแคปชั่น, 2563: ออนไลน+) ไดB

สะทBอนอารมณ+ความเครียดของผู Bคนที ่มาจากปOญหาดBานเศรษฐกิจเชDนกัน เพจภาพนี ้ไดBนำคDา

เปอร+เซ็นต+ของแตDละ “โอกาส” มากลDาวเปรียบเทียบ เพื่อสะทBอนใหBภาครัฐเห็นวDา โอกาสท่ีนDา

สะพรึงกลัวสูงสุดในภาวะวิกฤต โควิด-19 คือ “โอกาสไมDมีจะแดก 1000%” การสรรคำภาษาปากวDา 

“ประสาทแดก” มากลDาวบริภาษในปริบทนี้ จึงสะทBอนอารมณ+ความอึดอัดคับขBองใจ ขณะเดียวกันก็

เป<นการกระตุBนเตือนใหBภาครัฐเห็นปOญหาความเดือดรBอนของคนในสังคม และควรบริหารจัดการใหBดี

ย่ิงข้ึน  
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สDวนในเพจภาพถDายคนสวมหDวงวงกลมเดินอยูDในที่สาธารณะ มีกลวิธีทางภาษามาสรBาง

อารมณ+ขัน คือ ใชBประโยคคำสั่งมากำกับเหนือภาพวDาหBามเขBาใกลB ขณะที่ใตBภาพมีอีโมจิหัวเราะ

ขBอความที่ระบุวDา “โควิด-19 ระบาด ปฏิบัติตามนโยบายหDางกัน 1 เมตร” เพจภาพนี้จึงเป<นการยั่วลBอ

พฤติกรรมการเวBนระยะหDาง ซึ่งยั่วลBอทั้งในระดับบุคคลที่อาจมีกรรมวิธีป�องกันตนเองใหBปลอดภัยจาก

การติดเชื้ออยDางกลัวเกินเหตุ ขณะเดียวกันก็ยั ่วลBอมาตรการ Social Distancing ซึ่งเป<นนโยบาย

ระดับภาครัฐไปไดBพรBอม ๆ กันดBวย  

4. การเล3นตลกกับเรื่องในชีวิตประจำวัน  จากสถานการณ+โควิด-19 สDงผลใหBสังคมตBอง

ปรับเปลี่ยนวิถีการใชBชีวิตใหBเป<นรูปแบบใหมDหรือที่เรียกวDา “New Normal” ซึ่งหมายถึง “ความปกติ

รูปแบบใหมD” เพ่ือผลักดันใหBผูBคนปรับเปลี่ยนการดำรงชีวิตใหBอยูDกับภาวะวิกฤตโควิด-19   ใหBไดB ไมDวDา

จะเป<นดBานการใชBชีวิต ดBานการทำงาน  ดBานการสาธารณสุข ดBานการศึกษา สำหรับการบัญญัติศัพท+

ใหมDคำนี้ มาลี บุญศิริพันธ+ คณะกรรมการราชบัณฑิตยสภา สาขานิเทศศาสตร+ ไดBอธิบายคำและ

ความหมายดังกลDาว ไวBดังน้ี   

“New Normal แปลวDาความปกติใหมD, ฐานวิถีชีวิตใหมD หมายถึงรูปแบบการดำเนินชีวิต

อยDางใหมDที่แตกตDางจากอดีต อันเนื่องจากมีบางสิ่งมากระทบจนแบบแผนและแนวทางปฏิบัติที่คนใน

สังคมคุBนเคยอยDางเป<นปกติ และเคยคาดหมายลDวงหนBาไดB ตBองเปลี่ยนแปลงไปสูDวิถีใหมDภายใตBหลัก

มาตรฐานใหมDที่ไมDคุBนเคย  รูปแบบวิถีชีวิตใหมDนี้ ประกอบดBวยวิธีคิด วิธีเรียนรูB วิธีสื่อสาร วิธีปฏิบัติ

และการจัดการการใชBชีวิตแบบใหมDเกิดขึ้นหลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลงอยDางใหญDหลวงและรุนแรง

อยDางใดอยDางหนึ่งทำใหBมนุษย+ตBองปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ+ปOจจุบันมากกวDาจะธำรงรักษาวิถี

ด้ังเดิมหรือหวนหาถึงอดีต” (กรุงเทพธุรกิจ, 2564: ออนไลน+)                                        

          การเลDนตลกกับเรื่องในชีวิตประจำวัน มักนำมาตรการดBานสาธารสุขในยุค New Normal มา

ยั่วลBอ แมBวDามาตรการตDาง ๆ ของภาครัฐที่รณรงค+ใหBประชาชนปฏิบัติตามจะเป<นขBอดี เพื่อป�องกัน

ไมDใหBติดเช้ือโควิด-19 แตDในขณะเดียวกันเม่ือตBองปฏิบัติตนจนเป<นกิจวัตรประจำวัน ก็อาจสDงผลใหBเกิด

ความอึดอัดคับขBองใจ  ดังจะเห็นไดBจาก ตัวอยDางตDอไปนี้ ที่นำเรื่องในชีวิตประจำวันมาเสียดสี ยั่วลBอ 

ไดBอยDางสนุกสนาน ดังน้ี     
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จากตัวอยDางขBางตBน ผูBสรBางไดBนำมาตรการดBานสาธารณสุขหลายประเด็นมาสรBางอารมณ+ขัน 

เชDน มาตราการรักษาระยะหDางทางสังคม (Social Distancing) ที่กำหนดใหBเวBนระยะหDางอยDางนBอย 

1-2 เมตร ดังในภาพคนนอนในบBาน อาจเป<นภาพสะทBอนของคนที่มีที่อยูDอาศัยในพื้นที่จำกัด แตD

จำตBองปฏิบัติตามมาตรการของรัฐ ซึ่งอาจสรBางความอึดอัดคับขBองใจใหBคนในสังคมไดB ภาพนี้จึง มี

วิธีใชBการตัดตDอภาพใหBคนในบBานตBองแยกกันอยูDคนละมุมตั้งแตDพื้น ขื่อคา เพดานบBาน ซึ่งในความเป<น

จริงไมDสามารถกระทำไดB กลวิธีสรBางภาพเกินจริงในเพจนี้ จึงเป<น “ตลกรBาย” ที่สามารถเสียดสี 

ประชดประชัน นโยบายรักษาระยะหDางของภาครัฐไดBอยDางข่ืนขันมากกวDาขำขัน  

ขณะเดียวกับมาตรการรณรงค+เร่ืองลBางมือใหBสะอาดทุกคร้ัง หลังจากจับหรือสัมผัสส่ิงใดก็ตาม 

เป<นมาตรการดBานสาธารณสุขในยุค New Normal ที่ถูกนำมายั่วลBอไดBอยDางตลกขบขันเชDนกัน ดังเพจ

ภาพลBางมือ (HITZ 955, 2563: ออนไลน+) ซึ่งมีกลวิธีการใชBการกลDาวเกินจริงมาเลDน คือ “ลBางจนมือ

เสBนวาสนาคDอย ๆ เลือนหาย” มุกตลกนี้ถือเป<นการลBอเลียนกิจวัตรของผูBคนในยุค New Normal ไดB

ชัดเจน 

 เชDนเดียวกับมาตรการกักตัวอยูDบBาน กลDาวไดBวDามีผลกระทบตDอการทDองเที่ยวอยDางเห็นไดBชัด 

โดยเฉพาะในชDวงเทศกาลสงกรานต+ ในภาวะปกติจะเป<นเทศกาลสำคัญของชาติ ที่มีสีสัน ครึกคร้ืน 

สนุกสนาน หากในชDวง 2 ป]ที่ผDานมา ภาครัฐไมDอนุญาตใหBทุกหนDวยงานจัดงานเฉลิมฉลองไดB สDงผลใหB

ผูBคนตBองกักตัวอยูDแตDในบBานทั้งวัน เพจขำขัน จึงนำประเด็นนี้มายั่วลBอ ประชดประชัน การทDองเที่ยว

เทศกาลสงกรานต+ในรูปแบบใหมD โดยมีกลวิธีทางภาษามาสรBางอารมณ+ขัน คือ ใชBลีลาการบรรยาย

โปรแกรมการทDองเที่ยวใหBผิดหลักมาตรฐาน ตามทฤษฎีผิดฝาผิดตัว (Incongruity Theory) โดยสรBาง

กำหนดการทDองเที่ยวที่ไมDสอดคลBองกับความเป<นจริง โปรแกรมการทDองเที่ยวโดยทั่วไปมักลำดับเวลา

การทDองเที่ยวจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง หากในเพจนี้กลับกำหนดใหBทDองเที่ยววนเวียนอยูDในบBาน

ต้ังแตDเชBาจรดค่ำ โดยเร่ิมตBนท่ี “อาบน้ำแตDงตัว ออกเดินทางมาหนBาทีวี - เดินทางมายังหBองรับแขก จิบ

กาแฟ ดื่มด่ำกับบรรยากาศเชBา ซื้อของออนไลน+ตามอัธยาศัย พอถึงชDวงเที่ยงก็วนกลับมาเพื่อ “สำรวจ

กับขBาวในหBองครัว” พอถึงชDวงบDายไป “ทัศนศึกษา ณ หBองรับแขก” ใหB“ดูหนัง ฟOงเพลง เลDนเกมส+ 

ตามอัธยาศัย” จนกระทั่งป¬ดโปรแกรมพา “เดินทางกลับหBองนอน นอนหลับฝOนดี” กลวิธีการบรรยาย

ดังกลDาว จึงเป<นการยั่วลBอ ประชดประชันมาตรการกักตัวของภาครัฐ ที่ทำใหBประชาชนตBองถูกจำกัด

พื้นที่ไมDสามารถออกไปทDองเที่ยวเทศกาลสงกรานต+ไดBเหมือนแตDกDอน สะทBอนความอึดอัดคับขBองใจ

ของผูBคนในสังคมไดBอยDางชัดเจน     

  5. การเล3นตลกกับกลไกของชีวิต เป<นการนำแบบแผนพฤติกรรมตามปกติของมนุษย+มาเลDน 

โดยทำใหBผิดแผกแตกตDางไปจากกลไกชีวิตเดิม เชDน การสลับบทบาท หนBาที่ ใหBบุคคลมีพฤติกรรมหัน

เห หรือมีทิศทางผิดเพ้ียนตDางไปจากกรอบมาตรฐานเดิม  ดังตัวอยDาง 
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ภาพแรก จากขDาวที่เกี่ยวขBองกับความเดือดรBอนของบุคลากรทางการแพทย+ ผลกระทบจาก

วิกฤต โควิด-19 ทำใหBมีผูBลBมป�วยเกินกำลังรักษาของระบบสาธารณสุข ดังนั้น จึงเกิดปรากฏการณ+ทาง

สังคมคือบุคลากรทางการแพทย+ไดBออกมาถือป�ายกระดาษเขียนขBอความวDา “หมอทำงานหนักท่ี

โรงพยาบาลเพื่อพวกคุณ ขอคุณพักอยูDบBานเพื่อพวกเรา” “I Stay at Work for you. You Stay at 

home For us.” (ไทยพีบีเอส, 2564: ออนไลน+)  

อยDางไรก็ตามยังคงมีผูBคนจำนวนไมDนBอยที่ไมDปฏิบัติตามมาตรการกักตัวอยูDบBาน เพจนี้จึงนำคำ

วิงวอนของหมอมาเลDนเสียดสี ประชดประชันในมุมกลับ ขBอความในเพจนี้เป<นการเลDนตลกกับกลไก

ชีวิตคือนำวิถีชีวิตของหมอมาเลDนสลับบทบาทหนBาที่ใหBผิดแผกไปจากเดิม ตามปกติหมอตBองมีบทบาท

หนBาท่ีหลักคือออกจากบBานเพ่ือไปรักษาคนเจ็บป�วย แตDเพจน้ีกลับใหBหมอกลDาววDา “ไมDอยูDบBานกันใชDไมª

หมออยูDเอง” คำกลDาวน้ีใชBน้ำเสียงขDมขูDเพื่อสรBางความหวั่นวิตกและเตือนใหBประชาชนกักตัวอยูDบBาน 

ถBาไมDปฏิบัติตามจะสDงผลใหBบุคลาการทางการแพทย+มีไมDเพียงพอตDอการรักษา กลวิธีนี้ทางภาษานี้จึงมี

สDวนสรBางจิตสำนึกใหBผูBคนคำนึงถึงความสำคัญของระบบสาธารณสุข 

  ในขณะที่เพจ Zumo Land (2564: ออนไลน+) ไดBนำประเด็น “งานบBาน” กับ “การทำงาน

จากบBาน” มาเลDนลBอเพศสภาพและอำนาจชายที่เปลี ่ยนแปลงไป โดยปกติสมัยกDอนบรรทัดฐาน

สังคมไทยจะถือวDาชายเป<นใหญDมีอำนาจเหนือภรรยา งานบBานทั้งหลายจึงมักเป<นหนBาที่ของภรรยา 

หากในยุควิกฤต โควิด-19  เมื่อสามีภรรยาตBองทำงานอยูDกับบBาน บทบาท หนBาที่ของสามีภรรยากลับ

มีทิศทางที่หันเห ดังจะเห็นไดBจากบทสนทนาทางโทรศัพท+ของชายสองคนที่เป<นเจBานายและลูกนBอง ท่ี

ถามไถDกันวDาเพราะเหตุใดถึงไมDติดตDอกลับ โดยใหBเจBานายอBางถึง“เมียลูกนBอง”เป<นผูBแจBงวDาสามีกำลัง 

“ทำกับขBาว” จึงไมDวDางรับสาย ขณะเดียวกันลูกนBองก็บอกเจBานายวDาตนไดBติดตDอกลับแลBว แตD“เมีย

เจBานาย”แจBงวDาสามีกำลัง “ซักผBา” จึงไมDไดBสื่อสารกัน กลวิธีการใชBบทสนทนาดังกลDาว จึงเป<นการย่ัว

ลBอสามีในยุคนี้วDาที่ตBองตกเป<นเบี้ยลDางภรรยา เพราะสามีทั้งสองบBานกำลังทำ “งานบBาน” ไมDใชD Work 

from home หรือทำงานจากท่ีบBานตามความหมายท่ีแทBจริง  

  ในขณะที่เพจภาพการ+ตูนภาพสุดทBาย สื่อใหBเห็นวDาสามีกำลัง ซักผBา ลBางจาน ถูบBาน การสลับ

บทบาทใหBสามีเป<นผูBทำงานบBานใหBภรรยา ซึ่งผิดแผกไปจากกรอบบรรทัดฐานของสังคมไทย จึงเป<น
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การยั่วลBอเพศสภาพและอำนาจชายที่เปลี่ยนไปไดBอยDางสนุกสนาน หากมองในอีกมิติหนึ่งเรื่องนี้อาจ

เป<น“ตลกรBาย”ของฝ�ายสามี สารที่นำเสนอจึงมีนัยประชดประชันเพื่อตBองการใหBผูBเป<นภรรยา ไดB

ตระหนักถึงบทบาทหนBาท่ี ของตน และปฏิบัติตนใหBสอดคลBอง เหมาะสมกับบรรทัดฐานสังคมไทย  

 

บทสรุป 

อารมณ+ขันในสื่อสังคมยุควิกฤตโควิด-19 ในรูปแบบ เพจภาพถDาย ภาพตัดตDอ ภาพการ+ตูนขำ

ขัน (Gag Cartoon) ที่มีขBอความบรรยายประกอบ เพจคำบรรยาย (Gag Line) และเพลงแปลง มีการ

นำเสนอเน้ือหา กลวิธีการใชBภาษา และมีบทบทบาทหนBาท่ีตDอสังคมในประเด็นตDอไปน้ี 

การเลDนตลกกับภาษา มีปรากฏในภาพการ+ตูนขำขัน (Gag Cartoon) ที่มีขBอความบรรยาย

ประกอบ “คนสองลุค” “ตัวใครตัวมัน” เพจคำบรรยาย (Gag Line) “ปอดแหก-ปอดหาย” “ชนะ-

หายนะ” มีกลวิธีทางภาษาที่สำคัญ คือ การเลDนคำพBองเสียง การเลDนคำกับความหมาย สDวนประเด็น

การนำเสนอเนื้อหาคือมุDงยั่วลBอมาตรการ“อยูDบBานหยุดเชื้อเพื่อชาติ” อารมณ+ขันที่ปรากฏชDวยระบาย

ความอึดอัดคับขBองใจของผูBคนที่ตBองกักตัวอยูDบBาน กระตุBนเตือนภาครัฐใหBรีบเรDงแกBไขปOญหาโรค

ระบาดอยDางทันทDวงที และควรบริหารจัดการเรื่องวัคซีนใหBถูกตBอง เหมาะสม ซึ่งถือเป<นเสียงสะทBอน

ของสังคมที่ตBองการไดBวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ สDวนในเพลงแปลง“บุพเพสันนิวาส”ใชBวิธีการกลDาว

ประชดผูBคนที่กักตุนหนBากากอนามัย เหน็บแนมพฤติกรรมบุคคลในครอบครัวขณะกักตัวอยูDบBาน สDวน

เพลงแปลง“ทDาฉลอม” ใชBการตั้งคำถามที่ไมDตBองการคำตอบเพื่อเสียดสีแรงงานขBามชาติที่เขBามาอยDาง

ผิดกฎหมายจนกลายเป<นพาหะแพรDเชื ้อ ถือเป<นการวิจารณ+การบริหารงานของภาครัฐทางอBอม 

นอกจากนี้ยังมีการนำพุทธภาษิตมาดัดแปลงเป<น “อโคโรนา ปรมาลาภา” และมีการสรBางสรรค+คำใหB

คลBายคาถาในภาษาบาลี คือ “สะเต อะโลนิ อัตตะ โหมิ” กลวิธีทางภาษานี้ จึงมีบทบาทสนับสนุน

มาตรการดBานสาธารณสุขของภาครัฐไดBเชDนกัน 

การเลDนตลกกับสามัญสำนึก มีปรากฏในเพจภาพตัดตDอและภาพถDาย โดยใหBพญายม 

พระสงฆ+ สัปเหรDอออกมากลDาวเสียดสี ประชดประชัน แกมขDมขูDใหBประชาชนอยDาออกจากเคหสถาน

โดยไมDจำเป<น ถือเป<นอารมณ+ขันที่ชDวยกระตุBนสามัญสำนักเพื่อใหBผูBคนเห็นความเหน็ดเหนื่อย เสียสละ 

ของบุคลากรดBานสาธารณสุขเป<นสำคัญ 

การเลDนตลกกับอารมณ+และความรูBสึก ที่ปรากฏในภาพการ+ตูนขำขัน (Gag Cartoon) “หาย

โควิด-หายจน” มีเนื้อหาสะทBอนปOญหาความยากจนสืบเนื่องจากมาตรการ “อยูDบBาน หยุดเชื้อ เพ่ือ

ชาติ” สDวนเพจคำบรรยาย )Gag Line) “ผลวิจัยโควิด” ใหB “โอกาสไมDมีจะแดก 1000%” เพื่อตอกย้ำ

ความอึดอัดคับขBองใจที่ตBองเผชิญกับปOญหาเศรษฐกิจ จึงเป<นอารมณ+ขันที่มีบทบาทกระตุBนเตือนใหB

ภาครัฐบริหารจัดการปOญหาดBานเศรษฐกิจใหBดียิ่งขึ้น ขณะที่เพจภาพถDายคนสวมหDวงป�องกันตัวโดยใหB

อีโมจิออกคำสั่ง“อยDามาใกลBกรู”ประกอบภาพ ถือเป<นการยั่วลBอมาตรการ Social Distancing และ
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เสียดสีพฤติกรรมบุคคลในสังคมท่ีอาจหวาดหว่ันกับการติดเช้ือจนกลัวเกินกวDาเหตุ อารมณ+ขันดังกลDาว 

จึงมีบทบาทหนBาท่ีเตือนผูBคนใหBรูBจักหาวิธีป�องกันตนไมDใหBติดเช้ือไดBอยDางถูกตBอง เหมาะสม 

การเลDนตลกกับเรื่องในชีวิตประจำวัน มีปรากฎในเพจภาพตัดตDอ “บBานแคบ คนก็เยอะ” 

และเพจคำบรรยาย (Gag Line) “ลBางมือบªอยบDอย”ใชBกลวิธีการกลDาวเกินจริงมายั่วลBอมาตรการดBาน

สาธารณสุขเป<นสำคัญ สDวนเพจโปรแกรมทDองเที่ยวชDวงสงกรานต+ เป<นอารมณ+ขันที่ประชดประชัน

มาตรการกักตัวอยูDบBาน ดBวยกลวิธีสรBางโปรแกรมการทDองเที่ยว ใหBวนเวียนอยูDในบBานตั้งแตDเชBาจรดค่ำ 

มุกตลกนี้จึงมีสDวนชDวยระบายความเครียด ลดความอึดอัดคับขBองใจของผู Bคนที่ตBองปฏิบัติตาม

มาตรการตDาง ๆ ของภาครัฐในยุคโควิด 19 ไดBอยDางชัดเจน 

 การเลDนตลกกับกลไกชีวิต มีปรากฏในเพจคำบรรยาย (Gag Line) “ไมDอยูDบBานกันใชDไมªหมอ

อยูDเอง” นำกลไกชีวิตของหมอมาเลDนในมุมกลับ โดยใชBน้ำเสียงประชด ขDมขูD ใหBผูBคนอยูDบBาน อารมณ+

ขันนี้จึงทำหนBาที่กระตุBนสามัญสำนึกใหBผูBคนคำนึงถึงระบบสาธารณสุขมากยิ่งขึ้น และเพจคำบรรยาย

และภาพการ+ตูนขำขัน (Gag Cartoon)ที่นำประเด็นเรื่องของ Work from home มายั่วลBอพฤติกรรม

ของสามียุคปOจจุบันที่ตBอง “ทำงานบBาน” ใหBภรรยาซึ่งไมDใชDการ Work from home อารมณ+ขันใน

ปริบทน้ีจึงเป<นการลBอเลียนเพศสภาพอำนาจชายท่ีเปล่ียนแปลงไป  

การสรBางอารมณ+ขันดBวยกลวิธีตDาง ๆ นี้ เป<นกลไกทางจิตที่ชDวยลดทอนความตึงเครียดทาง

อารมณ+ สามารถเปลี่ยนอารมณ+ทางลบใหBกลายเป<น “อารมณ+ทางบวก” ขณะเดียวกันอารมณ+ขันยังมี

บทบาทหนBาที่เตือนผูBคนในสังคมใหBรูBจักดูแลป�องกันตนเองใหBหDางไกลจากการติดเชื้อ และมีสามัญ

สำนึกที่ดี ตระหนักถึงความเดือดรBอนของบุคลากรทางการแพทย+  และควรใหBความรDวมมือปฏิบัติตาม

มาตรการตDาง ๆ อยDางเครDงครัด ประการสำคัญมีสDวนกระตุBนจิตสำนึก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคคล

บางกลุDม ที่ขาดจริยธรรม เห็นแกDตัว ใหBเห็นแกDประโยชน+สDวนรวมมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การใชBกลวิธีทาง

ภาษา เชDน ลBอเลียน เสียดสี เหน็บแนม ประชดประชัน สามารถกระตุBนจิตสำนึกผูBคนแทนการวDากลDาว 

ตำหนิ อยDางตรงไปตรงมาไดBอยDางเหมาะสม  

อยDางไรก็ตาม เมื่อผูBคนในสังคมไมDสามารถวิพากษ+วิจารณ+แนวคิดแนวปฏิบัติของภาครัฐไดB

โดยตรง จึงมีสDวนสรBางความอึดอัดคับขBองใจใหBผูBคนไมDมากก็นBอย การหลบเล่ียง หลีกหนีจากมาตรการ

ตDาง ๆ ที่ภาครัฐกำหนดจึงถูกนำมาสรBางสรรค+เป<นมุกตลกแทนที่ เพื่อใหBประชาชนมีโอกาสระบาย

ความอึดอัดคับขBองใจ สอดคลBองกับทฤษฎีของอิมมานูเอล คBานท+ (Immanuel Kant) ที่กลDาววDา การ

ถูกปลดปลDอยจากภาวะความคับขBองใจ ความเครียด หรือความผิดหวังในบางสิ่งบางอยDางจะทำใหBคน

หัวเราะไดB นอกจากนี้มุกตลกที่นำเสนอนี้ยังถือเป<นการตอบโตB ตDอรองกับกฎระเบียบตDาง ๆ ของ

ภาครัฐ ใหBประชาชนมีโอกาสวิจารณ+ขBอบกพรDองในการบริหารงานของภาครัฐไดBทางอBอม ดังคำกลDาว

ของศิราพร ณ ถลาง ท่ีกลDาววDา “ทุกคนในสังคมยDอมกำหนดกฎเกณฑ+เพ่ือควบคุมพฤติกรรมของคนใน

สังคม ในขณะเดียวกันมนุษย+ยDอมมีความรูBสึกอึดอัดกับกฎเกณฑ+หรือขBอหBามบางประการที่สังคม
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กำหนดดBวย เมื่อมนุษย+มีความรูBสึกอึดอัดหรือคับขBองใจกับการที่ตBองปฏิบัติตามกฎหรือขBอหBาม 

บทบาทของสิ่งหนึ่ง ๆ ก็จะชDวยทำหนBาที่เป<นทางออกเพื่อลดความอึดอัดและความรุนแรงในจิตใจของ

มนุษย+อยDางเชDนอารมณ+ขัน ชDวยทำหนBาที่นี้ไดBดีมักเป<นที่ชDวยใหBความบันเทิงสนุกสนาน สังคมจึงใชBคติ

ชนเป<นชDองทางในการบรรเทาความอึดอัดในใจใหBสมาชิกในสังคม” (ศิราพร ณ ถลาง, 2557, น. 361-

407) 

อารมณ+ขันในสื่อสังคมยุควิกฤตโควิด-19 ถือเป<นสDวนหนึ่งของวัฒนธรรมทางภาษา นับเป<น

การตDอยอดและสDงเสริมภาษาไทยใหBเจริญงอกงามทางวัฒนธรรม นอกจากนี้อาจกลDาวไดBวDาเป<น

ผลิตผลของความคิดสรBางสรรค+นำวัฒนธรรมทางภาษามาปรับประยุกต+ในสื่อสมัยใหมDไดBอยDางผสม

กลมกลืน การสรBางอารมณ+ในสื่อสังคมยังมีกลวิธีทางภาษามานำเสนอมุกตลกไดBอยDางเหมาะสม 

สะทBอนวDาคนรDวมสมัยมีความเขBาใจเรื่องภาษาไทยและยังคงรักษาวัฒนธรรมอารมณ+ขันไวBไดBเป<นอยDาง

ดี ประการสำคัญ อารมณ+ขันเหลDานี้ยังมีบทบาทกระตุBนใหBภาครัฐบริหารจัดการแกBไขปOญหาวิกฤตโค

วิด-19 ใหBดียิ่งขึ้น ขณะเดียวกันก็สรBางสามัญสำนึกใหBสมาชิกในสังคมคำนึงถึงประโยชน+สุขทั้งของ

ตนเองและสDวนรวมไปพรBอมกันดBวย 
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Sharp Quotes on The Face Thailand Season 2 
 

Jakkrin Junlaprom 
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University of Thai Chamber of Commerce, Thailand 

 
 

Abstract 
 

This research article is to analyze sharp quotes that appear from The Face 
Thailand Season 2. The researcher has collected sharp quotes specific to the show's 
mentor's solo interviews. From the videos published on YouTube and The Face 
Thailand web page of quotes, the researcher has found the results of the study on how 
to create quotes in the list as follows. The mentors use sharp quotes from the repetitions 
of words or phrases 29 percent, comparative or rhetorical expressions 29 %, implied 
words 19.3 percent, humorous rhetoric 15 percent and antonym words 7.5 percent. Most 
of the features found in the list are simple and straightforward quotes. Not only are 
these quotes used to mentor the contestants, it is also an important marketing tool that 
makes the list more colorful and popular. 
 
Keywords: Sharp Quotes, The Face Thailand Season 2 
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คำคมและคำติดปากในรายการเดอะเฟซไทยแลนดI ซีชั่น 2 
 

จักริน จุลพรหม 
 

คณะมนุษยศาสตรP  

มหาวิทยาลัยหอการคYาไทย 

 

บทคัดย3อ 

บทคัดย3อ 

บทความวิจัยน้ีมีจุดประสงค+เพื่อวิเคราะห+คำคมและคำติดปากที่ปรากฏในรายการเดอะเฟซ

ไทยแลนด+ ซีชั่น 2 โดยผูBวิจัยเก็บรวบรวมขBอมูลคำคมเฉพาะการสัมภาษณ+เดี่ยวของเมนเทอร+ของ

รายการจากวิดีโอที ่เผยแพรDบน ยูทูปและ เว็บเพจ The Face Thailand จำนวน 93 คำคม ผล

การศึกษาพบวิธีการสรBางคำคมในรายการดังนี ้ การเปรียบเทียบหรือโวหารภาพพจน+ คำที ่มี

ความหมายโดยนัย ใชBโวหารชวนขัน และ ใชBคำตรงขBาม สDวนโครงสรBางของถBอยคำ นิยมซ้ำคำหรือซ้ำ

พยางค+ ลักษณะที่พบในรายการสDวนมากเป<นคำคมที่ใชBคำธรรมดา และกลDาวอยDางตรงไปตรงมา คำ

คมเหลDานี้นอกจากจะใชBเพื่อเมนเทอร+วิพากษ+วิจารณ+ผูBเขBาแขDงขันแลBว ยังเป<นเครื่องมือสำคัญทาง

การตลาดท่ีทำใหBรายการมีสีสันมากข้ึนและไดBรับความนิยม 

 

คำสำคัญ : คำคม เดอะเฟซไทยแลนด+ ซีช่ัน 2  
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บทนำ 

รายการเดอะเฟซไทยแลนด+ (ซีชั ่น2) เป<นรายการที่เฟ�นหาผูBหญิงสวยที่มีความโดดเดDนท้ัง

ใบหนBาและรูปรDางเขBามาแขDงขันเพื่อพิชิตตำแหนDงเดอะเฟซไทยแลนด+คนที่สอง รายการนี้มีการ

นำเสนอเน้ือหารายการท่ีผสมผสานระหวDางรูปแบบละคร เรียลลิต้ีโชว+ กับเกมโชว+ (เอกธิดา เสริมทอง, 

2561,138)  

ตัวละครหลักในรายการซีชั่นนี้คือเมนเทอร+ 3 คน ไดBแกD เมนเทอร+ลูกเกด เมทินี กิ่งโพยม รับ

บทบาทเป<นพี่ใหญDของรายการ โดยมีเมนเทอร+บี น้ำทิพย+ จงรัชตวิบูลย+ รับบทบาทเป<นพี่รองของ

รายการ และ เมนเทอร+คริส หอวัง รับบทบาทเป<นเมนเทอร+นBองเล็ก โดยรายการมีจุดประสงค+เพ่ือ

คBนหา ผลิตและประกอบสรBางสุดยอดนางแบบ ซึ่งผูBสDงสารในแตDละระดับชั้นตDางก็มีทุนทางวัฒนธรรม

ที่แตกตDางกัน และผูBเขBาแขDงขันซึ่งเป<นกลุDมชนชั้นลDางสุดที่จะถูกผลิตและประกอบสรBางเพื่อใหBพรBอม

สำหรับตำแหนDงเดอะเฟซไทยแลนด+  

การนำเสนอรายการเชิงละคร ผสมผสาน เรียลลิตี้ และเกมโชว+ ตลอดจนสรBางความสัมพันธ+

เชิงอำนาจในรายการเดอะเฟซไทยแลนด+ ซีชั่น2 และผสานแนวคิดเรื่องทุนทางวัฒนธรรม ทำใหBการ

แขDงขันในรายการมีความเขBมขBน ปรากฏการณ+นี้สอดคลBองกับภาวะการแขDงขันของผูBผลิตรายการที่มี

เพ่ิมข้ึน ความแปลกใหมDในการนำเสนอรายการจึงถูกนำมาจัดวางใหBเดDนชัด เชDนการนำความขัดแยBงใน

รายการนำเสนอผDานคำคมและคำติดปากที่ถูกคัดสรรและนำมาเผยแพรDในชDวงการโฆษณารายการซ่ึง

ชDวยกระตุ Bนยอดชมและผลที่ไดBทำใหBคำคมและคำติดปากบางคำถูกนำไปใชBอยDางแพรDหลายใน

ชีวิตประจำวัน ซ่ึงนอกจากจะสะทBอนความสำเร็จของรายการแลBวยังสะทBอนพฤติกรรมการบริโภคของ

คนไทยอีกดBวย นอกจากนี้คำคมและคำติดปากยังเป<นกลยุทธ+ในการโฆษณารายการ อีกทั้งชDวยใหB

เขBาใจกฎเกณฑ+และภูมิหลังของรายการ เดอะเฟซไทยแลนด+ ซีชั่น 2 ใหBมากขึ้น (เอกธิดา เสริมทอง, 

2561) ซ่ึงพบวDานอกจากการใชBคำคมและคำติดปากเพ่ือ “เชือดเฉือน”กันดBวยคำพูดแลBว เมนเทอร+ทุก

ทDานยังสอดแทรกความรูBตDางๆของอาชีพนางแบบผDานคำคมและคำติดปากอีกดBวย 

คำคมและคำติดปากตDางๆท่ีปรากฏในรายการเกิดจากทีมงานผลิตรายการสังเกต บันทึก

เหตุการณ+ตDางๆ ขณะเดียวกันยังเพิ่มการสัมภาษณ+เดี่ยว สอบถามความคิดเห็นของเมนเทอร+ และตัด

ตDอภาพดังกลDาวออกอากาศ ทำใหBรายการเต็มไปดBวยสีสันของบทพูดของเมนเทอร+ทุกคน เป<นการ

ปะทะคารมระหวDางทีมดBวยสีหนBาและถBอยคำส้ันๆ ทั้งในเชิงลบและเชิงบวก ทำใหBรายการเดอะเฟซ

ไทยแลนด+ไดBรับความนิยมไมDเพียงเพราะเป<นเกมแขDงขันในลักษณะของเรียลลิตี้ที่เนBนความสมจริง

เทDานั้น แตDภาษาที่ใชBสื่อสารในรายการยังชDวยเพิ่มสีสันและสรBางกระแสจนทำใหBรายการไดBรับความ

นิยมและมีการนำมาใชBในชีวิตจริงดBวย (วุฒินันท+ แกBวจันทร+เกตุ และ วิภาดา รัตนดิลก, 2562,175) 
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คำพูดของเมนเทอร+ 3 คนในรายการเดอะเฟซไทยแลนด+ ซีช่ัน 2 หลายคำพูดท่ีไดBรับความนิยม

และถูกนำมาใชBในชีวิตประจำวันและการใชBในโลกสังคมออนไลน+  ผูBวิจัยพบวDา คำพูดของเมนเทอร+ท่ี

พูดในรายการหลายคำคมไดBถูกดัดแปลงเม่ือเผยแพรDในเฟซบุªกของรายการ เชDน  

ตอนที่หนึ่งเมนเทอร+บีพูดวDา “หนBานBองเขาดูแบบไมDมีอะไร ถBาใชBภาษางDายๆคือบBาน” ในเว็บ

เพจก็เปล่ียนไปเป<น “หนBานBองดูไมDมีอะไร ถBาใหBเรียกงDายๆคือบBาน”  

ตอนที่สองเมนเทอร+ลูกเกดพูดวDา “คุณเป<นเมนเทอร+ คุณจะกลัวอะไรตDอหนBาเด็กคุณตBองไมD

กลัว” ในเว็บเพจก็เปล่ียนไปเป<น “คุณเป<นเมนเทอร+ ตDอหนBาเด็กคุณตBองไมDกลัว”  

ตอนที่สาม เมนเทอร+คริสพูดวDา “จะเป<นบีชนะหรือจะเป<นพี่เกดชนะ เขาก็เอาเด็กคริสออกอยูD

ดี” ในเว็บเพจก็เปล่ียนไปเป<น “ไมDวDานBองจะทำดีแคDไหน ก็โดนคัดออกอยูDดี” เป<นตBน  

กระบวนการตัดทอนคำคมในรายการใหBสั้นกระชับไดBใจความแลBวนำมาเสนอในเฟซบุªกของ

รายการทำใหBการสื่อสารมีพลัง จดจำงDาย และเหมาะสำหรับนำไปประชาสัมพันธ+รายการ แตDยังคง

ความหมายเดิม จึงเป<นที่มาของคำคมและคำติดปากในรายการ จนกระทั่งติดหูผูBชมและมีการนำไปใชB

อยDางกวBางขวางในชีวิตประจำวัน เชDน “พี่กำลังเลDมเกม”, “พี่ไมDไดBมาเลDนๆ พี่ตBองการชนะ”, “มาดูสิ

วDาใครจะเจÌงกวDากัน”, “ไมDไดBเร่ืองเลยคDะ”, “เขBาใจ แตDไมDพอใจ” เป<นตBน  

การที่ขBอความเหลDานั้นไดBถูกตัดทอนหรือเพิ่มเติมใหBมีสีสันมากขึ้น จนถูกนำไปเป<น “คำคม” 

เพื่อใชBประชาสัมพันธ+รายการ กลับเป<นชDองทางประชาสัมพันธ+ที่ดีเพราะไดBถูกนำไปใชBในวงกวBางใน

ลักษณะตDางๆ เชDน เมื่อมีผูBลงภาพฟOกทองนึ่งใน Instagram ก็ไดBเขียนขBอความประกอบวDา “พี่ไมDไดBมา

เลDนๆ” มีความหมายวDา ตั้งใจทำอยDางจริงจัง เป<นสDวนหนึ่งที่ทำใหBรายการไดBรับความสนใจจากผูBชม

มากขึ้นดBวยการกระตุBนกระแสความนิยม โดยเฉพาะอยDางยิ่งคำคมและคำติดปากที่มีความหมายแสดง

พลังเหนือคูDแขDง ซ่ึงมีความหมาย “หยัน” “ขDม” “เชือด” ตามลำดับ  

 

 
 

ท่ีมา https://www.thairath.co.th/content/553201 

 

ท่ีมา 

https://www.instagram.com/p/BVgI7EUA6MkuvWwuTj

BCAPNfgc5heELsv0J2WI0/ 

จะเห็นไดBวDา คำคมและคำติดปากเป<นสDวนหนึ่งที่ชDวยกระตุBนกระแสความสนใจของรายการ 

สอดคลBองกับรูปแบบของรายการที่มีลักษณะแขDงขัน ชิงไหวชิงพริบ และแสดงการ “ขDม”คูDแขDงอยDาง

ตรงไปตรงมา ประกอบกับการเป¬ดโอกาสใหBผูBชมมีสDวนรDวมกับรายการ คำคมจึงถูกใชBเป<น “อาวุธ” 
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ทางจิตวิทยาของทุกฝ�ายเพื่อ “เรียกเสียงเชียร+” จากแฟนรายการแตDละทีม ประกอบกับคุณสมบัติของ

คำคมท่ีมีความส้ัน กระชับ กินใจ ทำใหBกลายเป<น “อาวุธ” ท่ีทรงพลังอยDางหน่ึงของเกม  

อยDางไรก็ตาม คำคมมีลักษณะใกลBเคียงกับคำขวัญจนบางครั ้งไมDสามารถจะแยกออกไดB  

วิภาวรรณ อยูDเย็น (2550) ใหBคำนิยามของคำคมวDา คำคมเป<นงานเขียนที่มีรูปภาษางDายๆ แตDมี

ความหมายแฝงอยูDซึ่งอาจจะเป<นทำนองขบขันที่แทรกขBอคิดอยูD โดยคำคมมีที่มาจากการใหBขBอสังเกต 

การปฏิบัติตน แสดงเหตุผลในการปฏิบัติ และชี้แนวทางการแกBปOญหา การใชBคำคมทำใหBคำพูดมี

น้ำหนัก คำคมจึงมีรูปภาษาแตกตDางจากภาษาทั่วไป เชDน มีรูปแบบภาษาแบบสัมผัสคลBองจอง 1 - 4 

พยางค+ ทั้งนี้ไดBใชBกลวิธีการเขียนแบบซ้ำคำหรือวลี คำตรงขBาม คำมีความหมายโดยนัย โวหารชวนขัน 

โวหารเปรียบเทียบหรือโวหารภาพพจน+ เป<น 

อยDางไรก็ตาม บทความนี้ไดBเก็บขBอมูลจากขBอความของเมนเทอร+ที่ถูกตัดออกมาจากรายการ

เป<นขBอความโฆษณาจึงมีรูปแบบนอกเหนือจากคำคมตามนิยามของวิภาวรรณ อยูDเย็น เชDน การตัด

ทอนคำบางคำเพื่อใหBเกิดความกระชับและจดจำงDาย ผูBวิจัยจึงใหBคำจำกัดความขBอความเหลDานั้นซ่ึง

นำมาเป<นขBอมูลในการศึกษาวDา “คำคมและคำติดปาก” ซึ ่งจากนี้บทความจะใชBคำวDา “คำคม” 

ครอบคลุมคำคมและคำติดปาก ในความหมายของถBอยคำที่ผูBผลิตรายการตัดตอนมาจากคำพูดของ

เมนเทอร+ท้ัง 3 คน 

 

วัตถุประสงคYของการวิจัย 

เพ่ือวิเคราะห+การใชBภาษาในการสรBางคำคมท่ีปรากฏจากรายการ เดอะเฟซไทยแลนด+ ซีช่ัน 2 

วิธีการดำเนินการศึกษา 

1.ศึกษาแนวคิดกลวิธีการเขียนคำคม 

2.เก็บรวบรวมขBอมูลจากรายการเดอะเฟซไทยแลนด+ซีชั่น2 เฉพาะสัมภาษณ+เดี่ยวของเมนเทอร+ 

ท้ังหมด 11 ตอน จำนวน 93 คำคม และนำมาวิเคราะห+ 

3 .เรียบเรียงผลการศึกษาและสรุปผลการศึกษาและขBอเสนอแนะ 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

งานวิจัยน้ีศึกษาคำคมซ่ึงเป<นวัจนภาษาในรายการเดอะเฟซไทยแลนด+ซีช่ัน 2 เฉพาะบทสัมภาษณ+

เดี ่ยวของเมนเทอร+เทDาน้ัน โดยเก็บขBอมูลจากรายการเดอะเฟซไทยแลนด+ซีชั ่น2 ตอนท่ี 1-11 ท่ี

ออกอากาศระหวDางวันที่ 17 ตุลาคม 2558-วันที่ 9 มกราคม 2559 (ซีชั่น 2 ทั้งหมดมี13ตอน แตDตอน

ท่ี 12 เป<นตอนรับเชิญแขกพิเศษและตอนท่ี 13 เป<นการเดิน Final walk) ท้ังส้ินจำนวน 93  คำคม 
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ผลการวิจัย 

คำคมจำนวน 93 คำคม มาจากการท่ีทีมงานผลิตรายการบันทึกเพื่อออกอากาศและคัดเลือก

ถBอยคำที่มีความพิเศษมานำเสนอในรายการ ทำใหBรายการมีความเป<น “เกม” ที่คูDแขDงตDางชิงไหวชิง

พริบกันตลอดเวลา คำคมของเมนเทอร+ลูกเกดเป<นคำคมที่ถูกนำมาเผยแพรDมากที่สุดและมักจะเป<นคำ 

“แซDบๆ” ท่ีเมนเทอร+ผูBอ่ืนไมDกลBาพูด ซ่ึงทำใหBคำคมของเมนเทอร+ลูกเกดดูพิเศษและโดดเดDน  

 เม่ือนำคำคมท้ังหมดมาศึกษาวิธีการทางภาษา ผลการวิจัยพบวDามีรูปแบบตDอไปน้ี 

1. คำคมแบบเลียนโวหาร คือคำคมที่ใชBกลวิธีแบบโวหาร เชDน การกลDาวเกินจริง การใชB

คำถามเชิงวาทศิลป� เป<นตBน ซึ ่งมีจุดมุ Dงหมายเพื ่ประชดประชัน ใชBคำแสดงอารมณ+

ความรูBสึกเกินกวDาความเป<นจริง ทำใหBสถานการณ+มีความรุนแรงขึ้นหรือ “เลDนใหญD” และ

มีผลกระทบมากกวDาถBอยคำท่ีกลDาวอยDางตรงไปตรงมา  

 

ตัวอย3างคำคมแบบเลียนโวหาร 

ตัวอยDางท่ี 1 

“เดอะเฟซหาอะไร หาเซอร+ไวเวอร+ (Survivor) หรือหาเดอะเฟซ (The Face)  

(ท่ีมา รายการเดอะเฟซไทยแลนด+ ซีช่ัน2 ตอนท่ี 3) 

คำคมนี้เกิดจากสัมภาษณ+เดี่ยวของเมนเทอร+คริส ตอนเมนเทอร+คริสไมDพอใจเมนเทอร+ผูBอ่ืน

เลือกเด็กของเธอออกไป ทั้งๆที่เด็กของเธอสวยกวDาและเกDงกวDา จากตัวอยDางคำคมนี้เป<นการใชBคำถาม

เชิงวาทศิลป� ซึ่งเป<นการตั้งคำถามแตDไมDตBองการคำตอบ มีนัยวDา แมBรายการนี้เป<นรายการเกมโชว+ แตD

เมนเทอร+ควรจะเลือกคนท่ีเหมาะสมกวDาอยูDตDอ เพราะรายการน้ีจะหาเดอะเฟซไมDใชDเซอร+ไวเวอร+ 

 

ตัวอยDางท่ี 2 

“ช็อตน้ีกูตายหวDะ” 

(ท่ีมา รายการเดอะเฟซไทยแลนด+ ซีช่ัน2 ตอนท่ี 2) 

คำคมน้ีเกิดจากสัมภาษณ+เด่ียวของเมนเทอร+ลูกเกด ตอนเมนเทอร+ลูกเกดเห็นเด็กของเมนเทอร+

บีถDายรูปออกมาไดBดีกวDา คำวDา ช็อต มาจากภาษาอังกฤษ shot หมายความวDา จังหวะ จากตัวอยDางคำ

คมนี้เป<นการใชBการกลDาวเกินจริง เพราะเมนเทอร+ลูกเกดจะไมDตายจริงๆ ความหมายของคำคมคือทำ

ไดBดีจริงๆ ฉันจะแพBแลBว  

2. คำคมที่ใชBคำที่มีความหมายโดยนัย คือ การใชBคำที่มีความหมายไมDตรงตามรูปคำ จะเขBาใจ

ความหมายของคำไดBก็ตDอเม่ือรูBเร่ืองอยูDแลBว   
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ตัวอย3างคำคมท่ีใชEคำท่ีมีความหมายโดยนัย 

ตัวอยDาง 

“คุณไดBซีนแลBว แตDซีนคุณแยDมาก” 

(ท่ีมา รายการเดอะเฟซไทยแลนด+ ซีช่ัน2 ตอนท่ี 8) 

คำคมนี้เกิดจากสัมภาษณ+เดี่ยวของเมนเทอร+บี  ตอนที่เมนเทอร+คริสจะตัดเด็กของเมนเทอร+บี

ออกเพื่อใหBเด็กไดBอยูDทีมตนเอง แตDทีมงานผลิตรายการหBามกฎนี้ ใหBเมนเทอร+คริสเลือกอีกครั้ง สุดทBาย

เมนเทอร+คริสไมDไดBตัดใครออกไป จากตัวอยDางเป<นการใชBคำที ่มีความหมายโดยนัย ซีน มาจาก

ภาษาอังกฤษ scene หมายความวDา ฉากหรือภาพ แตDนี่เป<นรายการเรียลลิตี้ ซึ่งไมDมีสคริปต+ ไมDมีการ

จัดฉาก แตDความหมายของคำคมคือ คุณไดBโอกาสแสดงแลBว แตDการแสดงของคุณไมDดีเลย 

 

3. คำคมที่ใชBถBอยคำชวนขัน หมายถึง การแทรกอารมณ+ขันในถBยคำ ทำใหBผูBอDานสนุกสนานไป

กับขBอคิดท่ีไดB การแทรกอารมณ+ขันมีน้ำเสียงเยBยหยัน ลBอเลียน และกดข่ีคูDแขDง  

ตัวอย3างคำคมท่ีใชEโวหารชวนขัน 

ตัวอยDางท่ี 1 

“เด็กเกินไปม้ัย ประจำเดือนมายัง นBอง” 

(ท่ีมา รายการเดอะเฟซไทยแลนด+ ซีช่ัน2 ตอนท่ี 1) 

คำคมนี้เกิดจากสัมภาษณ+เดี่ยวของเมนเทอร+ลูกเกด ตอนเมนเทอร+ลูกเกดเห็นมีผูBเขBาแขDงขันคน

หนึ่งเป<นสาวอายุ 12 ป] ซึ่งมีอายุนBอยเกินไป ไมDเหมาะกับรายการ จากตัวอยDางเป<นการใชBโวหารชวน

ขัน ความหมายของคำคมคือ อายุของนBองยังนBอยไป 

 

ตัวอยDางท่ี 2 

“เต้ียยังใสDส้ันสูงไดB แตDอBวนจะเอาไขมันไปเก็บไวBไหน” 

(ท่ีมา รายการเดอะเฟซไทยแลนด+ ซีช่ัน2 ตอนท่ี 8) 

คำคมนี้เกิดจากสัมภาษณ+เดี่ยวของเมนเทอร+บี ตอนเมนเทอร+ลูกเกดประชดเด็กของเมนเทอร+บี

ขาสั้น ตัวสูงไมDพอที่จะเป<นนางแบบ เมนเทอร+บีก็ประชดกลับวDาเด็กของเมนเทอร+ลูกเกดตัวอBวน พุง

ใหญD จากตัวอยDางเป<นการใชBถBอยคำชวนขัน ความหมายของคำคมคือ การที่จะเป<นนางแบบ ถBาขาส้ัน

ยังใสDรองเทBาส้ันสูงไดB แกBปOญหาไดBทันทีเลย แตDตัวอBวนทำไมDไดB 

 

4. คำคมที่ใชBคำตรงขBาม หมายถึง การใชBคำที่มีความหมายตDางกันในลักษณะตรงกันขBาม เชDน 

แพB/ชนะ ดี/เลว เกDา/ใหมD อดีต/ปOจจุบัน  

 



The National and International Conference on Humanities, Arts and Social Sciences 

 

 

I 270 I  

ตัวอย3างคำคมท่ีใชEคำตรงขEาม 

ตัวอยDางท่ี 1 

“ไมDตBองดูอดีตไหมคะ เอาวันน้ีอะคะ” 

(ท่ีมา รายการเดอะเฟซไทยแลนด+ ซีช่ัน2 ตอนท่ี 1) 

คำคมนี้เกิดจากสัมภาษณ+เดี่ยวของเมนเทอร+คริส ตอนที่เมนเทอร+ลูกเกดอวดความสำเร็จที่เคย

ไดBรับในวงการบันเทิง จากตัวอยDางเป<นการใชBคำตรงขBามในคำคมคือคำวDา อดีต และ วันนี้ คำวDา อดีต 

หมายถึง เวลาที่ลDวงแลBว และคำวDาวันนี้ หมายถึง ปOจจุบันนี้ ความหมายของคำคมคือ อดีตไมDม

ความสำคัญเทDาวันน้ี แมBวDาจะรุDงเรืองเทDาใด แตDไดBผDานไปแลBว ใหBตDอสูBกันดBวยความสามารถในวันน้ี 

ตัวอยDางท่ี 2 

“ท้ังหมดท่ีผDานมา ไมDวDาเราจะแพEหรือชนะ ไมDกลัวพ่ีเกดนะคะ” 

(ท่ีมา รายการเดอะเฟซไทยแลนด+ ซีช่ัน2 ตอนท่ี 5) 

คำคมนี้เกิดจากสัมภาษณ+เดี่ยวของเมนเทอร+บี ตอนที่เมนเทอร+ลูกเกดพูดขัดแยBงเมนเทอร+บีวDา 

“บีเขามาในวงการตั้งแตDอายุ14ป] สงสัยจะลืมแลBวมั้ง” จากตัวอยDางเป<นการใชBคำตรงขBามในคำคมคือ

คำวDา แพB และ ชนะ ความหมายของคำคมคือ ไมDวDาแคมเปญที่ผDานมาผลเป<นยังไงบBาง บีก็ไมDกลัว กลBา

สูBตDอไป 

5 คำคมที่ใชBคำซ้ำ หมายถึง การกลDาวคำหรือวลีซ้ำ การซ้ำคำนี้อาจจะอยูDในตำแหนDงที่มีคำ

หรือขBอความอื่นคั่น การซ้ำคำ/วลีทำใหBเนBนการกระทำนั้น เชDน มาดู-มาดู ย้ำวDาการมาในครั้งนี้เพ่ือ

ตBองการดูส่ิงท่ีตBองการจริงๆ  

ตัวอยDางคำคมท่ีมีการซ้ำคำหรือวลี 

ตัวอยDางท่ี 1 

“พ่ีมาดูละครเวทีหรือมาดูแฟช่ันโชว+คะ” 

(ท่ีมา รายการเดอะเฟซไทยแลนด+ ซีช่ัน2 ตอนท่ี 6) 

คำคมนี้เกิดจากสัมภาษณ+เดี่ยวของเมนเทอร+ลูกเกด เพื่อแสดงความไมDพอใจ ในฉากผูBตัดสิน

วิพากษ+วิจารณ+เด็กของเขาเดินแบบไมDสวยอยDางที่กลDาวโอBอวด จากตัวอยDางเป<นการซ้ำวลีคือ มาดู 

ความหมายของคำคมคือมาดูการแขDงขันเดินแบบไมDใชDมาดูละครเวที 

 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

การใชBคำท่ีมีความหมายโดยนัย การใชBโวหารชวนขัน และคำตรงขBาม เป<นวิธีการใชBภาษาในคำ

คมตามลำดับ นอกจากน้ีผูBวิจัยพบอีกวDาคำคมในรายการเดอะเฟซไทยแลนด+ ซีซั่น 2 เนBนคำคมที่กลDาว

อยDางตรงไปตรงมา เชDน “พี่กำลังเลDมเกม” “ของจริงอยูDที่นี่คDะ” เป<นตBน มีโครงสรBางประโยคความ

เดียว ไมDซับซBอน ทำใหBสามารถสื่อสารไปยังคูDสนทนาและผูBชมไดBตรงประเด็น อยDางไรก็ตาม ความ
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ซับซBอนของความหมายสะทBอนผDานคำที่มีความหมายโดยนัยดBวยเชDนกัน เป<นที่นDาสังเกตวDาแมBคำคม

ในรายการจะมีจำนวนมาก แตDทีมงานผลิตรายการจะเลือกคำสั้นๆ เป<นคำคมที่ใชBคำธรรมดา ใหBเห็น

ถึงความหมายตรงๆออกอากาศ ซึ่งนี่อาจจะเป<นเพราะเพื่อใหBผูBอDานเขBาใจขBอคิดจากคำคมไดBทันทีโดย

ไมDตBองตีความความหมายของคำในคำคม  

ในสDวนของคำคมที่ใชBถBอยคำชวนขัน ภาษาที่ใชBดังกลDาวสDวนใหญDเป<นกลวิธีที่ใชBในการคุกคาม

หนBา ทีมที่เป<นคูDแขDงประชดประชันทีมตรงกันขBาม เพื่อสรBางสีสันใหBแกDรายการและยังเป<นวิธีการที่จะ

ทำใหBทีมของตนเป<นผูBชนะ เชDน “นBองประกวดนางงามไหม ไมDใชDเดอะแฟซป�ะ”  

ประเด็นท่ีนDาสนใจอีกประการหน่ึงคือ วัฒนธรรมในเรื่องการวิจารณ+ของคนไทย จะไมDนิยมการ

วิจารณ+ตDอหนBาและกลDาวอยDางตรงไปตรงมา นี่อาจจะเป<นเพราะวัฒนธรรมไทย ถูกปลูกฝOงมาวDาตBอง

เรียบรBอย อDอนหวาน ผูBหญิงตBองสงบเสงี่ยม ดBวยเหตุนี้  คนไทยชอบคนปากหวาน พูดเพราะ พูดเกDง 

พูดอBอม ทำใหBคนไทยเป<นคนข้ีเกรงใจ ไมDคDอยกลBาดุดDาหรือวิจารณ+ตDอหนBาเพราะกลัววDาจะทำใหBเขาคน

นั้นเสียหนBา แตDในรายการเดอะเฟซ ไทยแลนด+ ซีซั่น 2 เมนเทอร+พูดจาตรงๆไมDอBอมคBอม เพราะเมน

เทอร+ตBองการใหBลูกทีมเกิดการพัฒนาในดBานตDางๆที่เป<นจุดอDอน การพูดตรงๆจะทำใหBลูกทีมเกิดความ

เขBาใจวDาตัวเองควรปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงตรงไหนมากกวDาการพูดจาอBอมคBอม อีกทั้งรายการนี้เป<น

รายการท่ีถูกวางรูปแบบรายการก้ำกึ่งระหวDางสถานการณ+จริง (real) กับมีบท (Script) เพราะแมBวDา

จะเป<นเรียลลิตี้โชว+ แตDก็มีการปรุงแตDงทั้งบทของนักแสดงและความขัดแยBงที่ถูกวางไวB แตDทีมงานผลิต

รายการจะกำหนดรูปแบบรายการแบบครDาวๆใหBพอไดBเห็นแนวทางมากกวDา ซึ่งตัวละครหลักคือเมน

เทอร+ทั้ง 3 คนจะรDวมแสดงละครใหBเห็น ปรุงรสใหBเผ็ดรBอน วิจารณ+อยDางตรงไปตรงมา เพื่อใหBผูBชม

รายการตั้งคำถามวDา เหตุการณ+ตDางๆ ที่เกิดข้ึนบนหนBาจอนั้นมีชDวงไหนบBางที่เป<นเรื่องจริง และชDวง

ไหนบBางที่เป<นการแสดงตามบทที่เตรียมไวBแลBวลDวงหนBา ปรากฏการณ+เชDนนี้ชDวยเรตติ้งของรายการ 

และคำคมที่วิจารณ+อยDางตรงไปตรงมาเหลDานี้เมื่อไดBรับความนิยม จนถูกนำใชBในชีวิตประจำวันและ

การใชBในโลกสังคมเสมือนออนไลน+ สะทBอนใหBเห็นถึงสังคมไทยปOจจุบันนี้เริ่มมีการพัฒนาในเรื่องพูด

ตรงไปตรงมา 

อาจกลDาวไดBวDา การสรBางคำคมดังกลDาวมีวัตถุประสงค+เพื ่อเป<นเคร่ืองมือที ่เมนเทอร+ใชB

วิพากษ+วิจารณ+ผู BเขBาแขDงขัน และเมนเทอร+ผู Bอื ่น กลวิธีที ่เมนเทอร+ใชBนั ้นจะแตกตDางกันไปตาม

บุคลิกลักษณะของเมนเทอร+ และแปรไปตามบริบทเหตุการณ+ตDางๆ สะทBอนใหBเห็นบุคลิกภาพของเมน

เทอร+แตDละคนอยDางชัดเจน เพื่อสรBางสีสันและเพิ่มอรรถรสในรายการ รวมทั้งใชBเพื่อเป<นเคร่ืองมือทาง

การตลาดทำใหBรายการไดBรับความนิยม จึงทำใหBการใชBถBอยคำมีความไมDสุภาพที่ตBองการ “หักหนBา” 

คูDแขDง ทำใหBรายการ The Face ซึ่งมีชื่อรายการหมายถึง “หนBาตา” หรือ “ความมีชื่อเสียง” สามารถ

ตีความใหBหมายถึงการ “หักหนBา” คูDแขDงเพ่ือรักษา “หนBา”ของตนไดBเชDนกัน 
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การหักหนBาหรือทำใหBเสียหนBาในรายการ The Face จึงสอดคลBองกับงานวิจัยของวุฒินันท+ 

แกBวจันทร+เกตุ และ วิภาดา รัตนดิลก (2562) ที่พบวDาในรายการเดอะเฟซมีกลวิธีไมDสุภาพในภาษา 4 

วิธี ไดBแกD  1 กลวิธีแสดงความไมDสุภาพอยDางตรงไปตรงมา  เชDนการตำหนิผูBฟOง การตัดสิน การส่ัง  การ

ตอกย้ำความผิด เป<นตBน 2 กลวิธีการคุกคามหนBาดBานบวกของผูBฟOง เชDน การกลDาวโทษผูBอื่น การแสดง

ความเห็นแยBง เป<นตBน 3 กลวิธีการยั่วลBอ 4 กลวิธีเสริมความไมDสุภาพ แตDเนื่องจากบทความนี้เป<นการ

วิเคราะห+เฉพาะคำคมและคำติดปากจึงพบวDาคำคมทั้งหมดจัดอยูDในกลวิธีความไมDสุภาพ 2 แบบแรก 

คือ กลวิธีแสดงความไมDสุภาพอยDางตรงไปตรงมา ซ่ึงเป<นกลวิธีท่ีใชBมากท่ีสุด และกลวิธีการคุกคามหนBา

ดBานบวก  

ความไมDสุภาพที่แฝงในคำคมนั้น มีเหตุเนื่องจากในรายการเดอะเฟซทุกซีซั่นใชBคำคมเหลDานั้นมี

วัตถุประสงค+เพื่อ “ขDม”คูDแขDง ทำใหBมีหลายครั้งที่คำคมทำใหBคูDแขDงเสียหนBา และทำใหBเกิดความไมD

สุภาพในรายการ (วุฒินันท+ แกBวจันทร+เกตุ และ วิภาดา รัตนดิลก, 2562) และนำความขัดแยBงมาเปน

จุดขายของรายการ ความนิยมของรายการจึงไมDเพียงเพราะเป<นเกมการแขDงขัน แตDเพราะภาษาที่ใชB

สื่อสารในรายการ ถBอยคำที่ทำใหBผูBฟOงเกิดการเสียหนBาหรือรูBสึกไมDพอใจซึ่งเป<นกลวิธีการแสดงความไมD

สุภาพ 

การศึกษาคำคมและคำติดปากในรายการเดอะเฟซ ไทยแลนด+ ซีซั่น 2 นอกจากจะทำใหBเขBาใจ

บทบาทของการใชBภาษาในการสDงเสริมการขายแลBวยังสะทBอนใหเห็นวัฒนธรรมการวิจารณ+ทีมีมากข้ึน

ในสังคมไทยอีกดBวย ดังนั้นไมDวDาจะเป<นรูปแบบของคำคมและความไมDสุภาพของคำคมที่ปรากฏใน

รายการตDางๆทางโทรทัศน+ ตDางถูกสรBางเพื่อเป<น “เกม” ที่อาจสะทBอนจากและมีอิทธิพลตDอการใชB

ภาษาในสังคมไทยปOจจุบันก็ไดB 
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Conceptual Metaphor on Korean Idioms on Body Part: Case Study 
“Hand” 

 
Tiptida Sakunthongaram 
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Abstract 
 

This study aims to analyze the Korean idioms consist of the word “Hand” as a 
conceptual metaphor in the idiom. In order to understand Korean language and culture. 
The result found 32 Korean idioms on “hands”. Idioms on hand can be divided into five 
categories, which refer to an action, to be as a tools, to some a situation, to be a human 
characteristic, and to express about feeling.  

 
Keywords: Conceptual Metaphor, Korean idioms, Language and Culture 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



The National and International Conference on Humanities, Arts and Social Sciences 

 

 

I 275 I  

อุปลักษณIมโนทัศนIของสำนวนเกาหลีเกี่ยวกับร*างกาย กรณีศึกษา “มือ” 

 

ทิพย+ธิดา สกุลทองอรDาม 

 
คณะมนุษยศาสตรP 

มหาวิทยาลัยหอการคYาไทย 

Tiptida_sku@utcc.ac.th 

 

บทคัดย3อ 

บทความนี้มุ DงเนBนศึกษาและวิเคราะห+อุปลักษณ+มโนทัศน+สำนวนภาษาเกาหลีที ่เกี ่ยวกับ

รDางกาย กรณีศึกษา สำนวนที่มีคำวDา “มือ” เป<นสDวนประกอบ การศึกษาเกี่ยวอุปลักษณ+มโนทัศน+ทำ

ใหBผูBเรียนภาษาเกาหลีเขBาใจภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีเกี่ยวกับการใชBมือในสำนวนมากขึ้น โดยผล

การศึกษาพบวDา สำนวนเกาหลีสDวนมากมีคำที่เกี่ยวกับรDางกายเป<นสDวนประกอบของสำนวน จาก

การศึกษาน้ีพบสำนวนที่เกี ่ยวขBองกับมือจำนวน 32 สำนวน โดยอุปลักษณ+มโนทัศน+เกี ่ยวกับมือ

สามารถแบDงออกไดBเป<น 5 กลุDมความหมาย ไดBแกD การกลDาวถึงการกระทำ, การกลDาวถึงเป<นเครื่องมือ

หรือแรงงาน, การกลDาวถึงสถานการณ+ตDางๆ, การกลDาวถึงลักษณะนิสัยของมนุษย+, และการกลDาวถึง

การแสดงออกทางอารมณ+ความรูBสึก 

 

คำสำคัญ: อุปลักษณ+มโนทัศน+, ภาษาและวัฒนธรรม, สำนวนภาษาเกาหลี 
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บทนำ  

สำนวน เป<นมรดกทางภาษาที่สืบทอดมาตั้งแตDโบราณจนมาถึงปOจจุบัน สำนวนมักเป<นคำ

กลDาวสั้นๆ เป<นประโยคหรือกลุDมคำ แตDใหBความหมายที่ไมDเป<นไปตามคำที่ปรากฏและยากตDอการคาด

เดาความหมายไดB เนื่องจากกลุDมคำ วลี หรือประโยคเหลDานี้ มีความหมายโดยนัยซDอนอยูD ตBองศึกษา

เพิ่มเติมหรือศึกษาจากขBอความแวดลBอมเพื่อศึกษาความหมายโดยนัยจึงจะเขBาใจความหมายไดB การ

สื่อสารดBวยการใชBสำนวนเป<นอีกวิธีการสื่อสารท่ีสามารถสื่อถึงอารมณ+ ความรูBสึกของผูBพูดไดBเป<นอยDาง

ดี  

 สำนวนเป<นการสื่อสารที่มีอยูDในทุกภาษาของโลก สำนวนเป<นวัฒนธรรมทางภาษาที่สะทBอน

มุมมอง แนวคิด และรากฐานของชนชาติน้ัน ๆ ท่ีมาของสำนวนมักเกิดจากส่ิงรอบตัวของคนในยุคหรือ

สมัยน้ัน ๆ เชDน คำเรียกช่ือคน สัตว+ ส่ิงของ  

สำนวนในภาษาเกาหลี 관용어  หมายถึง กลุDมคำหรือประโยคที่ไมDไดBใหBความหมายตรงตาม

คำที่ปรากฎทวDาใชBเมื่อตBองการแสดงความหมายโดยนัย โดยใชBลักษณะเดDนของคำเหลDานั้นเพื่อส่ือ

ความหมาย ในขณะที่สุภาษิตในภาษาเกาหลี 속담 หมายถึง วลีหรือประโยคที่ใชBเปรียบเทียบกับ

ความจริงบางสิ่งเพื่อเป<นขBอเตือนใจ เดือนสติ คำสอน หรือคำเสียดสี (สิทธินี ธรรมชัย, 2553) ดังน้ัน

บทความน้ีมุDงเนBนศึกษาเฉพาะสำนวน관용어ในภาษาเกาหลี  

มโนทัศน+ เป<นส่ิงท่ีเกิดจากประสบการณ+ของการรับรูBนับต้ังแตDในวัยเด็ก โดยใชBประสาทสัมผัส

รับขBอมูลจากสรรพสิ่งรอบตัว รวมทั้งการรับรูBความรูBสึกอารมณ+ของตัวเองและเกิดเป<นความรูBความ

เขBาใจ ความเขBาใจเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งในภาพรวม เป<นกรอบความคิดเกี่ยวกับเรื่องหนึ่ง ๆ ไมDมี

การมุDงเนBนเฉพาะเจาะจง ดังนั้นความหมายจากมโนทัศน+มักนำมาเปรียบเทียบกับสิ่งของรอบตัวจาก

สังคมน้ัน ๆ เพ่ือใหBคนในสังคมเดียวกันสามารถเขBาใจความหมายจากมโนทัศน+ไปในทางเดียวกัน  

อุปลักษณ+มโนทัศน+ (Conceptual Metaphor) เป<นทฤษฎีทางภาษาที่ถูกนำมาเป<นแนวคิด

หลัก ผูBนำเสนอทฤษฎีคือ เลคอฟและจอห+นสัน (Lakoff and Johnson, 1980) เสนอไวBในหนังสือช่ือ 

“Metaphors We Live By” โดยกลDาวไวBวDา อุปลักษณ+คือสิ่งที่ชDวยใหBการคิดเป<นสิ่งที่งDายขึ้น เขBาใจ

มโนทัศน+ของนามธรรมสิ่งหนึ่งไดBดBวยมโนทัศน+ของรูปธรรมอีกสิ่งหน่ึงไดBงDายกวDา และเชื่อมตDอกันอยDาง

เป<นระบบ เน่ืองจากมีความสัมพันธ+กันทางความคิด  

ภาษาเป<นภาพสะทBอนความนึกคิดและการประมวลผลความคิดของมนุษย+ไดBรับอิทธิผลจาก

ประสบการณ+การรับรูBเกี ่ยวกับโลกที่สัมพันธ+กับกระบวนการคิด ความรูB อารมณ+ ความรูBสึก และ

สื่อสารออกมา แนวคิดอุปลักษณ+แนวใหมDตามแนวภาษาศาสตร+ปริฐาน (Cognitive Linguistics) มอง

เรื่องการใชBอุปลักษณ+ทางภาษาเกี่ยวขBองกับระบบความคิดของผูBใชBภาษา กลDาวคือไมDไดBสนใจเพียง

ความสัมพันธ+ระหวDางรูปภาษาและการอธิบายความหมายจากการตีความภาษาเชิงเปรียบเทียบเทDาน้ัน 

แตDวDาสนใจเร่ืองการใชBภาษาในชีวิตประจำวันและมุDงอธิบายการใชBภาษาที่เป<นผลจากกระบวน
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ความคิด ซึ่งไดBรับอิทธิผลมาจากประสบการณ+การใชBภาษา (ชัชวลดี ศรลัมพ+, 2548กลDาวถึงใน พราว

พรรณ พลบุญ, 2561)  

มโนทัศน+กับการใชBภาษาเชิงเปรียบเทียบ การศึกษาความสัมพันธ+ของมโนทัศน+และการใชB

ภาษาเชิงเปรียบเทียบ ประกอบดBวย 3 ประการ คือ 1.) ประสบการณ+ซึ่งเป<นตBนแบบที่ทำใหBเกิดมโน

ทัศน+ 2.) การเชื่อมโยงมโนทัศน+หรือความหมายของสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งโดยยึดจากคุณลักษณะที่โดดเดDน

ของส่ิงน้ัน และ 3.) ภาษากับการสะทBอนสังคม วัฒนธรรม และทัศนคติของผูBใชBภาษา  

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวขEอง  

สำนวนในภาษาเกาหลีสำหรับผูBเรียนชาวตDางชาติเป<นหนึ่งองค+ความรูBสำหรับผูBเรียนภาษา

เกาหลีระดับกลางและระดับสูง เนื่องจากสำนวนภาษาเกาหลีไมDใหBมีความหมายตามคำที่ปรากฏและ

ยากที่จะคาดเดาความหมายไดB หากไมDมีบริบทรอบขBางเพื่อชDวยประกอบความเขBาใจ เนื่องจากที่มา

ของสำนวนในภาษาเกาหลีมาจากสิ่งรอบตัว เชDน ธรรมชาติ อาหาร การแตDงกาย วิถีชีวิตของชาว

เกาหลีโดยพื้นฐาน หากผูBเรียนภาษาเกาหลีชาวตDางชาติมีองค+ความรูBทางดBานวัฒนธรรมของประเทศ

เกาหลีจะชDวยใหBเขBาใจความหมายของสำนวนไดBดีย่ิงข้ึน  

พัชรินทร+ โพนธาตุ และชมนาด อินทจามรรักษ+ (2562) ศึกษาอุปลักษณ+คำศัพท+อวัยวะ

รDางกายในภาษาพมDา พบการใชBคำศัพท+รDางกายในการเปรียบเทียบทั้งหมด 18 อวัยวะ และพบอุป

ลักษณ+จำนวน 6 ประเภท ดังนี้ (1) อุปลักษณ+การกระทำ (2) อุปลักษณ+ความรูBสึก (3) อุปลักษณ+นิสัย 

(4) อุปลักษณ+สภาพ (5) อุปลักษณ+ความรูBสึก (6) อุปลักษณ+เกียรติ 

งานวิจัยอุปลักษณ+เชิงมโนทัศน+คำเกี่ยวกับอวัยวะในภาษาจีนกับภาษาไทยของเบญญาทิพย+ 

ศุภะกะลิน (2018) โดยเลือกคำที่เกี่ยวกับอวัยวะ ไดBแกD หัว ใบหนBา ตา ปาก มือ และ เทBา โดยอุป

ลักษณ+เชิงมโนทัศน+ที่เกี่ยวกับมือ โดยมือเป<นอวัยวะหลักใชBในการทำงานหรือดำเนินการสิ่งตDาง ๆ 

ความหมายของมือในภาษาจีน สื่อมโนทัศน+ใหมD 5 ความหมายดังนี้ (1) สิ่งที่เกี่ยวขBองกับการใชBมือ 

เชDน การใชBจDาย การตDอสูB (2) ความรDวมมือในดBานตDาง ๆ (3) การครอบครอง เชDน ความสัมพันธ+ของ

คนหรือส่ิงของ (4) อาชีพ หนBาท่ีการงานและการปฏิบัติงาน (5) คุณภาพส่ิงของ 

 จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับอุปลักษณ+มโนทัศน+ที่เกี ่ยวกับอวัยวะในภาษาตDาง ๆ 

ผูBวิจัยพบวDางานวิจัยที่มีอยูDในปOจจุบันสDวนใหญDศึกษาเกี่ยวกับอวัยวะเฉพาะสDวนเชDน ใจ ปาก ใบหนBา 

หรือศึกษาเกี่ยวกับรDางกายโดยรวมที่เกี่ยวขBองกับสำนวนในภาษาไทย ภาษาจีน เป<นตBน หรือศึกษา

เปรียบเทียบระหวDางภาษาที่สามและภาษาไทย ทวDายังไมDพบงานวิจัยที่ศึกษาเฉพาะสำนวนที่เกี่ยวขBอง

กับสDวนของมือเทDานั้น สำนวนที่มีคำวDามือในภาษาเกาหลีเป<นอีกหนึ่งอวัยวะสำคัญที่พบไดBมากใน

สำนวนภาษาเกาหลี  
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วัตถุประสงคYของการวิจัย  

 เพื่อศึกษาและวิเคราะห+อุปลักษณ+มโนทัศน+ในสำนวนภาษาเกาหลีที่เกี่ยวกับรDางกาย โดย

มุDงเนBนศึกษาเฉพาะสำนวนท่ีมีคำวDา “มือ” ประกอบอยูDในกลุDมคำ วลี หรือ ประโยค โดยคำวDา “มือ”  

 

วิธีดำเนินการวิจัย  

 ผูBวิจัยดำเนินการวิจัยโดยการวิจัยเอกสารและเสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห+ไดB

ศึกษาวิเคราะห+ ตามข้ันตอน ดังน้ี  

1. ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขBองกับภาษาเชิงอุปลักษณ+ 

2. สำรวจและรวบรวมหนังสือและงานวิจัยท่ีเก่ียวขBองกับสำนวนภาษาเกาหลี  

3. รวบรวมและคัดเลือกสำนวนจากหนังสือรวบรวมคำศัพท+และสำนวนภาษาเกาหลีจำนวน 

2 เลDม  

- Dictionary of Korean Idioms (한국어 관용어 사전)  

- New Style Korean Idiom Expressions (뉴스타일 한국어 관용 표현) 

โดยคัดเลือกเฉพาะสำนวน 관용어ที่ปรากฏคำนาม คำวDา “มือ” 손 เทDานั้น โดยไมD

คัดเลือกคำที่กลDาวถึงสDวนอื่น ๆ ของมือ เชDน เล็บมือ นิ้วมือ ฝ�ามือ เป<นตBน มารDวมศึกษา

ในบทความช้ินน้ี  

4. ศึกษาความหมายตรงและความหมายโดยนัย 

5. วิเคราะห+ถึงอุปลักษณ+มโนทัศน+ของสำนวน 

6. เสนอผลการวิจัย  

 

ผลการศึกษา  

ความหมายตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ใหBคำจำกัดความวDา อวัยวะ

สDวนหนึ่งของรDางกายอยูDตDอจากปลายแขนประกอบดBวยฝ�ามือและนิ้วมือ สำหรับจับเป<นตBน ทวDาผล

การรวบรวมสำนวน (관용어) จากหนังสือสองเลDมพบสำนวนทั้งหมด 32 สำนวน ที่พบคำวDา “มือ” 

손 ประกอบอยูDในสำนวนภาษาเกาหลี คำวDา “มือ” ที่พบในสำนวนภาษาเกาหลีมีโครงสรBางหลัก

ทั้งหมด 3 ประเภท ไดBแกD 1.) มือ ทำหนBาที่เป<นประธานของประโยค 2.) มือ ทำหนBาที่เป<นกรรมของ

ประโยค และ 3.) มือ ทำหนBาท่ีเป<นสถานท่ี  

ผลการศึกษาอุปลักษณ+มโนทัศน+ของคำวDา “มือ” ในสำนวนภาษาเกาหลี สามารถแบDง

ความหมายออกเป<น 5 ความหมายดังน้ี  

1. อุปลักษณ+มโนทัศน+ของมือในสำนวนภาษาเกาหลี การกระทำบางอยDาง  

2. อุปลักษณ+มโนทัศน+ของมือในสำนวนภาษาเกาหลี สถานการณ+ตDางๆ 
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3. อุปลักษณ+มโนทัศน+ของมือในสำนวนภาษาเกาหลี เก่ียวกับความรูBสึก 

4. อุปลักษณ+มโนทัศน+ของมือในสำนวนภาษาเกาหลี ลักษณะหรือนิสัยของมนุษย+ 

5. อุปลักษณ+มโนทัศน+ของมือในสำนวนภาษาเกาหลี เคร่ืองมือ/แรงงาน 

 

ตารางท่ี 1 : อุปลักษณ+มโนทัศน+ของมือในสำนวนภาษาเกาหลี การกระทำบางอยDาง  

สำนวนภาษาเกาหลี ความหมายตรง ความหมายโดยนัย อุปลักษณ+มโน

ทัศน+ 

손이 발이 되도록 

빌다 

ภาวนาจนมือกลายเป<น

เทBา 

ขอรBองใหBยกโทษใหB, 

ขอใหBใหBอภัย 

การกระทำ

บางอยDาง 

손을 내밀다 

 

ย่ืนมือออกไป  ขอความชDวยเหลือ(ทาง

การเงิน) 

ต้ังใจชDวยเหลือ 

การกระทำ

บางอยDาง 

손을 놓다  

 

ปลDอยมือ  หยุดทำบางอยDาง  

(วางมือ, ปลDอยมือ) 

การกระทำ

บางอยDาง 

손을 대다  

 

แตะมือ 1. เร่ิมทำบางอยDาง 

2. ใชBของคนอ่ืนโดยไมDไดB

ขออนุญาต 

3. ซDอม 

การกระทำ

บางอยDาง 

손을 들어 주다 ยกมือ เห็นชอบ/ เลือกขBาง การกระทำ

บางอยDาง 

손을 떼다 วางมือ เลิกทำงานบางอยDาง 

 

การกระทำ

บางอยDาง 

손을 빌리다 

 

ยืมมือ ขอความชDวยเหลือ(ทาง

การเงิน) 

การกระทำ

บางอยDาง 

손을 보다  

 

ดูมือ 1.ซDอมแซม  

2.ทำรBาย / ทุบตี  

การกระทำ

บางอยDาง 

손을 빼다  

 

ดึงมือ 

 

ถอนตัวจากงาน  

 

การกระทำ

บางอยDาง 

손을 뻗치다  

 

ย่ืนมือออกไป  ขยายอำนาจในงานหรือ

กิจกรรม 

การกระทำ

บางอยDาง 
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손을 쓰다  

 

ใชBมือ เร่ิมทำงาน  

 

การกระทำ

บางอยDาง 

손을 씻다 

 

ลBางมือ เลิกทำส่ิงไมDดี  

 

การกระทำ

บางอยDาง 

손을 잡다 

 

จับมือ รDวมมือกัน  

 

การกระทำ

บางอยDาง 

손을 털다  

 

เขยDามือ/สะบัดมือ  เลิกทำส่ิงไมDดี  

 

การกระทำ

บางอยDาง 

손에 넘어가다  ผDานมือ เปล่ียนผูBครอบครอง, 

เปล่ียนเจBาของ 

การกระทำ

บางอยDาง 

손에 넣다 

 

ใสDมือ ไดBในส่ิงท่ีอยากไดB  การกระทำ

บางอยDาง 

손에 들어가다 เขBามือ  ตกอยูDในอำนาจ การกระทำ

บางอยDาง 

손에 익다  

 

ชินมือ  คุBนเคย/ เคยชิน 

 

การกระทำ

บางอยDาง 

가슴에 손을 얹다    ทาบมือไวBบท่ีอก สาบาน การกระทำ

บางอยDาง 

 

 อุปลักษณ+มนโนทัศน+ของมือ “การกระทำบางอยDาง” โดยโครงสรBางสำนวนประกอบดBวย มือ 

เป<นประธานของประโยค ตามดBวยภาคแสดง โดยภาคแสดงแสดงถึงกริยาอาการตDาง ๆ ที่ปฏิสัมพันธ+

กับอวัยวะ”มือ” เพื่อสื่อถึงอุปลักษณ+มโนทัศน+ในความหมายของการกระทำหรือการแสดงทDาทางโดย

ใชBมือเพื่อบอกการเริ่มตBนลงมือทำบางอยDางหรือหยุดการกระทำบางอยDาง รวมไปถึงการครอบครอง 

เชDน การใชBมือเพื่อเริ่มตBนการกระทำ เชDน 손을 내밀다(ยื่นมือออกไป), 손을 대다(แตะมือ), 손을 

쓰다 (ใชBมือ) การใชBมือเพื่อหยุดการกระทำ เชDน 손을 놓다(ปลDอยมือ), 손을 떼다(วางมือ), 손을 

씻다(ลBางมือ), 손을 털다 (สะบัด/เขยDามือ) การใชBมือเพื่อครอบครอง เชDน 손을 뻗치다 (ยื่นมือ

ออกไป), 손에 넘어가다(ผDานมือ), 손에 넣다(ใสDมือ), 손에 들어가다(เขBามือ)  
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ตารางท่ี 2 : อุปลักษณ+มโนทัศน+ของมือในสำนวนภาษาเกาหลี สถานการณ+ตDาง ๆ  

สำนวนภาษาเกาหลี ความหมายตรง ความหมายโดยนัย อุปลักษณ+มโน

ทัศน+ 

손에 잡힐 듯하다 เหมือนอยูDในมือ  รูBสึกอยูDใกลBมาก สถานการณ+

ตDางๆ 

손에 물 한 방울 안 

묻힌다 

มือไมDโดนน้ำสักหยด ผูBหญิงท่ีใชBชีวิตอยDางสุข

สบาย  

สถานการณ+

ตDางๆ 

손에 달리다  

 

ข้ึนอยูDกับมือ  บางอยDางถูกควบคุมโดย

บางคน  

สถานการณ+

ตDางๆ 

손도 안 대고 코 

풀다  

 

ส่ังน้ำมูกโดยมือไมDจับ

จมูก 

ไดBส่ิงท่ีตBองการโดยไมDตBอง

ใชBความพยายาม  

สถานการณ+

ตDางๆ 

 

อุปลักษณ+มนโนทัศน+ของมือ “สถานการณ+ตDาง ๆ” โครงสรBางประโยคคำวDามือและวลีแสดง

ถึงสถานการณ+ตDางๆ หรือบรรยายสถานการณ+ท่ีเกิดข้ึนของคน  

 

ตารางท่ี 3 : อุปลักษณ+มโนทัศน+ของมือในสำนวนภาษาเกาหลี เก่ียวกับความรูBสึก  

สำนวนภาษาเกาหลี ความหมายตรง ความหมายโดยนัย อุปลักษณ+มโน

ทัศน+ 

손에 잡히지 않다 

 

มือไมDสามารถจับไดB  ไมDมีสมาธิ เน่ืองจากมี

กังวลหรือต่ืนเตBน  

เก่ียวกับ

ความรูBสึก 

손에 땀을 쥐다 เหง่ือเต็มมือ ต่ืนเตBน เก่ียวกับ

ความรูBสึก 

손이 부끄럽다 มือนDาอาย เขินอาย เก่ียวกับ

ความรูBสึก 

 

อุปลักษณ+มนโนทัศน+ของมือ “เก่ียวกับความรูBสึก” โครงสรBางประโยคคำวDามือและวลีหรือคำ

วิเศษณ+แสดงถึงความรูBสึก 

 

ตารางท่ี 4 : อุปลักษณ+มโนทัศน+ของมือในสำนวนภาษาเกาหลี ลักษณะหรือนิสัยของมนุษย+ 
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สำนวนภาษาเกาหลี ความหมายตรง ความหมายโดยนัย อุปลักษณ+มโน

ทัศน+ 

손이 작다 

 

มือเล็ก ใชBเงิน(นBอย) ไมDมีน้ำใจ ใจ

แคบ 

ลักษณะหรือ

นิสัยของมนุษย+ 

손이 크다  

 

มือใหญD ใชBเงินเยอะ มีน้ำใจ ใจ

กวBาง  

 

ลักษณะหรือ

นิสัยของมนุษย+ 

손이 빠르다  มือเร็ว  จัดการงานไดBรวดเร็ว ลักษณะหรือ

นิสัยของมนุษย+ 

손이 맵다 

 

มือเผ็ด มือหนัก(ตีเจ็บ) 

 

ลักษณะหรือ

นิสัยของมนุษย+ 

  

อุปลักษณ+มนโนทัศน+ของมือ “ลักษณะหรือนิสัยของมนุษย+” โครงสรBางประโยค มือเป<นภาค

ประธาน และคำวิเศษณ+  เชDน เล็ก ใหญD เร็ว และ เผ็ด แสดงภาพของลักษณะนิสัยของมนุษย+ เชDน 

손이 작다(มือเล็ก), 손이 크다(มือใหญD) กลDาวถึงลักษณะของการใชBเงินมาก/นBอย และความมี

น้ำใจ/ไมDมีน้ำใจ ใจกวBาง/ใจแคบ  

 

ตารางท่ี 5 : อุปลักษณ+มโนทัศน+ของมือในสำนวนภาษาเกาหลี เคร่ืองมือ/แรงงาน 

สำนวนภาษาเกาหลี ความหมายตรง ความหมายโดยนัย อ ุปล ักษณ+มโน

ทัศน+ 

손이 달리다 มือขาด(ไมDพอ) คนไมDพอ  เ ค ร ื ่ อ ง ม ื อ /

แรงงาน 

손이 가다 มือไป  ใช BความพยายามอยDาง

มาก 

เ ค ร ื ่ อ ง ม ื อ /

แรงงาน 

 

 อุปลักษณ+มนโนทัศน+ของมือ “เครื่องมือ/แรงงาน” โครงสรBางประโยคมือเป<นภาคประธาน

และภาคแสดงทำใหBมือกลายเป<นเคร่ืองมือหรือแรงงาน (คน) ในการทำงาน 

 

สรุปและอภิปรายผล  

 จากการศึกษาพบวDา มือ นอกจากเป<นอวัยวะหนึ่งที่สำคัญของรDางกายใชBสำหรับจับสิ่งตDาง ๆ 

พบวDาสำหรับชาวเกาหลีใชB “มือ” ในการสื่อถึงการกระทำบางอยDางโดยการใชBมือมากที่สุด เนื่องจาก
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มือเป<นสDวนหนึ่งของรDางกายในการดำเนินการการกระทำสิ่งนั้น ๆ เพื่อใหBบรรลุตามเป�าหมายหรือ

วัตถุประสงค+ เชDน ทักษะการทำงานจนคุBนชินกับการ แสดงถึงความคลDองในการทำงาน การใชBมือเพ่ือ

สื่อถึงการขอความชDวยเหลือ หรือแมBแตDแสดงถึงการใชBมือในการเริ่มตBนหรือลงมือทำงานบางอยDาง 

และการเลิกทำบางส่ิงบางอยDางก็ใชBมือเป<นส่ือเพ่ือแสดงเก่ียวกับการกระทำตDางเชDนกัน  

 มือ สื่อถือการเป<นเครื่องมือหรือแรงงานคนในการทำงานไดBอีกดBวย เชDน ขาดมือ แสดงถืงการ

ทำงานที่ตBองการใชBคนทำงานเป<นจำนวนมาก แสดงใหBเห็นภาพของมือหลายมือ หรือการใชBมือเป<น

เคร่ืองมือแทนการแสดงการสัญญาหรือสาบาน  

 สถานการณ+ตDาง ๆ ที่มีคำวDา มือ เขBามาเกี่ยวขBองมีความหมายเชDน อยูDในการควบคุมดูแลหรือ

ใชBมือแสดงถึงอำนาจตDาง ๆ เปรียบกับสถานภาพความเป<นอยูDท่ีดี ไมDมีความลำบาก  

 นอกจากนี้ มือ แสดงถึงลักษณะนิสัยของชาวเกาหลี เชDน มือหนัก มือเผ็ด เป<นตBน และกลุDม

สุดทBายมือส่ือถึงความรูBสึก อารมณ+ตDาง ๆ  
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Abstract 

 
This paper aims to present ESL ministry in the context of history of immigration 

and ESL education development. The topic is illustrated using a specific case of the 
Burmese refugees, which allows contextualizing the discussion of important topics 
revealing the specifics of ESL church-based education. The paper outlines some key 
characteristics of ESL ministry through the comparison with secular ESL educational 
contexts and its role for supporting people in need. Some recommendations of future 
research conclude the paper. 

 
Keywords: ESL ministry, refugees, immigration and ESL, church-based ESL 
education 
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1. Introduction 
Language is essential for people to communicate effectively. There was a time 

when everyone on the planet spoke the same language (Gen. 11:1, 6) but because of 
humanity’s rebellion, God confused their languages and forced them to scatter 
throughout the earth (Gen. 11:7-9). Since then, there has been a strong desire for the 
various people groups to communicate with each other and some languages have 
become more prominent than others.  

The United Nations has designated English, Spanish, Russian, French, and 
Chinese as official languages, but the role of a common language of international 
communication was needed. English acts as such common language, a lingua franca; 
today people can communicate and solve each other’s problems using this one language 
(Crystal, 2003). Crystal suggests that about a quarter of the world’s population is 
already fluent in English with about 1.5 billion speakers in the world. No other language 
can match this growth. According to Harvard Business Review (2012), English is 
spoken by 1.75 billion people worldwide–that is one in every four of us. Among these 
speakers, many have added English as their primary language. There are various 
reasons for this phenomenon. An important one is the desire for education. “The world 
is flooding our campuses with many international students; the United States remains 
the number one destination for students who seek a global education” (Burke, 2019, p. 
1).  

Open Doors Ministry is one of the Christian organization in America that serves 
persecuted Christians worldwide. Open Doors Ministry claims that in the fall of 2016, 
the number of international students in the United States increased by 7.1% to reach an 
all-time high of 1,043,839 students (Burke, 2019). These students need English to 
achieve college admission as well as to complete the coursework in their chosen field 
of study. Thus, English has become one of the most important commodities in today’s 
world. One in four people speak English and other three out of four are likely to be 
learning English. 

After World War II, innovations and technology grew at phenomenal rates with 
the United States becoming the clear leader in this endeavor. If other countries wished 
to acquire these technologies, a grasp of English became essential. America is now the 
most popular destination for students from Southeast Asia and the Middle East to learn 
English. To be fluent in English is regarded as a status symbol in countries where 
English is spoken as a second language. In many countries such as United States of 
America, Canada, Australia, there are better job opportunities, increased chances for 
higher education, and improved living standards for those who can speak English in 
comparison to those who cannot. In non-English speaking countries, many colleges and 
universities are under tremendous pressure to use English. “But these days there is also 
a strong lingua franca argument: the pressure to use English has grown as universities 
and colleges have 3 increasingly welcomed foreign students, and lecturers have found 
themselves faced with mixed-language audiences” (Crystal, 2003, p. 112). The use of 
English as lingua franca in educational settings requires adding the English as a second 
language component to the curriculum.  

There are other reasons for learning English as a second language. For some, it 
is a requirement to learn English in order to live in the United States of America. Others 
flock to the United States looking for an opportunity to learn English to improve their 
job prospects, increase chances for promotions, and to earn higher degrees. English 
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learning is sweeping across the world, especially in China, India, Japan, Saudi Arabia, 
and South Korea. Additionally, due to globalization, people are travelling to other 
countries as tourists. The English language in China is gaining popularity since China 
has opened doors to the outside world, and China is inviting English instructors to come 
and teach English to their students. In fact, Chinese students form the majority of those 
who are studying English in American colleges and universities. In China, children are 
required to learn English (Yang & Wu, 2018). Their parents want them to gain 
proficiency in English at a very young age. “Within the general context of the country’s 
increasingly active involvement in the process of economic globalization and 
international cooperation, it comes to no surprise that English has assumed a position 
of unprecedented importance in Chinese education” (Yang & Wu, 2018. p. 3).  

India is not far behind. Every school is required to have English as one of the 
main courses. The aim is to improve the academic and communication competence and 
thus to increase chances of job prospects (Anil, 2015). Since the time of the ‘British 
Raj’ or rule until India gained independence in 1947, English has been used for 
education and governmental purposes resulting in it becoming the medium of 
administration and education throughout the subcontinent. At present, a third of its 
people can carry out a conversation in English (Crystal. 2003). The spread of English 
in India was largely due to its colonization by Great Britain. India’s economic growth 
in different areas can be credited to the early adoption of English to be used as the 
second language in India (Alquaisi, 2016). 

Undoubtedly, English today is a global language and is used to bring different 
cultures closer together. English is widely used among people from different ethnic 
backgrounds as a means of communication (No & Park, 2008). Additionally, people 
worldwide depend on English for economic growth as well as discussing socio-cultural 
issues (Crystal, 2003). English proficiency is not just required for individual growth but 
also for understanding the value of other cultures.  
2. The Author’s Personal Experience with English as a Second Language  

In this paper, I will contextualize the ESL church-based education by sharing 
my involvement with refugee English language learners. This is why I would like to 
present my personal experience as related to ESL. I was born and raised in India. My 
native country was a British colony for over 200 years; as a result, English has become 
the second most common language in India. Even the most illiterate can say “yes,” 
“no,” “thank you,” and “please.” Accordingly, English is taught from a very early age, 
as students are required to speak in English in schools. My first encounter with English 
was in my kindergarten class in India. Later in life, I moved to the United States and 
was able to interact with the native-born citizens relatively easily. However, I became 
acutely aware of my Indian accent and hesitated to speak freely with the native speakers 
of English in schools. I started volunteering at my church to aid refugees, and I believe 
it was here that God impressed upon me that I should teach English as a Second 
Language (ESL). 

I felt sad for the struggle refugees faced due to limited English skills; hence, 
they could not communicate well. Simple tasks such as grocery shopping or going to 
see a physician were much more difficult because of the language barrier. I could see 
myself in their shoes and sympathized with their situation. Every Sunday evening I 
would visit the Burmese refugees in their homes, teaching them English for an hour and 
the Bible for another hour. They would gather around the living room with their 
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notebooks and try to comprehend every word I said. Those were some of the most 
rewarding moments of my life. I developed deep relationships with my new Burmese 
friends and fell in love with them as well. They were hungry to learn more; they wanted 
to share their food and stories of their lives as refugees. I would invite them to come to 
church and many did. However, due to their limited English proficiency, it was difficult 
for them to understand the songs and the message.  

The refugees, in turn, started their own small church gathering every Sunday, 
worshipping, and praising God in their own language. It was amazing to see the joy in 
their eyes when they sang in their native Burmese language although some of them 
spoke the Karen language. Many of these refugees gave their lives to Christ, formed 
their own Bible study groups, and worshipped in the church.  
3. Lessons Learned from our Refugee Friends  

The Burmese refugees is the largest group that has settled in America since 2002 
and according to the U.S. Refugee Processing Center, 15% of refugees who resettled in 
the US in 2016 have come from Burma (Ray, 2018). These refugees were regularly 
persecuted by the Burmese military. As a result, they had to flee their country and seek 
asylum in neighboring countries like Thailand. The Burmese government mainly 
targets non-Buddhist ethnic minorities such as Christians and Rohingya Muslims 
because they perceive them as a threat to Burma’s integrity and other regional and 
global issues (Ray, 2018). Many Chin and Karen ethnic groups are Protestant and are 
persecuted for their faith. It is worth mentioning here that American Baptist churches’ 
missionaries in Burma work with the Chin community and help them to migrate to 
America because of religious persecution. The American Baptist churches work with 
the United States Department of State and Homeland Security to offer a resettlement 
program for the Chin and Karen communities in America (Ray, 2018).  

Many refugees carry a heavy emotional baggage; they have been hurt both 
physically and emotionally, which left deep scars in their lives. This is especially true 
among the women and children who were ill-treated in their home country and in 
refugee camps. Many wives or older children who were subjected to forced labor were 
also sexually assaulted or beaten (Ray, 2018). They fled from their homeland in search 
of better prospects and a peaceful life. Instead, when they arrived in the United States, 
they are faced with many unanticipated struggles: looking for jobs, learning English, 
and becoming self-sufficient in just few months. They need people who understand 
them, build relationships with them, and are willing to share the gospel of Jesus Christ 
with them.  

As a graduate student at the University of South Florida in 2010, I interviewed 
a refugee from Burma (Bulay, personal communication, 2010). This touching story 
centers on a single mother Bulay, her eleven-year-old son, her nephew, and an aged 
father who emigrated from Thailand and settled in Tampa, Florida. Bulay was initially 
given a refugee status and within six months granted her “Green Card.” She is the sole 
earning member in her house and works at a local restaurant. The experiences leading 
up to this major milestone were not easy and include some traumatic and distressing 
years of being on the run in Burma and living in different refugee camps in Thailand.  

Many Burmese refugees have spent the last decade in the refugee camps in 
Thailand. Karen refugees started arriving in camps situated along the Thailand-
Burmese border as early as 1984 (Fuertues, 2010). As of 2008, over 140,000 live in 
refugee camps in Thailand alone, and the total number of refugees from Burma may be 
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over a million women, men, and children, including the internally displaced 
(Suwanvanichkij, 2008). Bulay along with her parents had to run away from Burma 
because of the persecution of the Karen by the Burmese government and army. The 
Burmese army would torture various ethnic tribes as well as incarcerate many based on 
trumped up charges. Because of these difficulties, her family fled Burma. They walked 
for many days hiding from the army by day and travelling during the night. They 
managed to reach Thailand border and received help in a Thailand refugee camp. Bulay 
and her family lived in the refugee camp for ten years where she had her son. Camp life 
was very hard - she struggled daily with concerns about food, shelter, and clothing. In 
2006, my pastor invited her and many other refugees to our church. Church volunteers 
helped them in a variety of ways: providing basics such as food, clothing, shelter, 
medical necessities, and financial help as well as teaching them the English language. 
Today Bulay is working in a restaurant and providing for the needs of her family.  

Bulay’s story is just one example of the struggles refugees face after settling in 
the United States. As I listened to her story and many others who suffered in the refugee 
camps, my life was changed. I do not take freedom and its many benefits for granted. 
The United States has opened doors for countless people who are suffering or being 
persecuted. Because I grasped the blessings of liberty and was convicted by the Lord 
of my need to help others, I completed my degree in Applied Linguistics allowing me 
to teach ESL. I have also continued to volunteer my time to teach English at my church 
and to the international students in various locations. I see this as a tremendous 
opportunity for evangelism through building relationships by loving and caring for ESL 
students just as Jesus taught us.  

As the immigrants and refugees started pouring into the U.S., various 
educational institutions have tooled up to teach English to those who do not speak the 
language. Many churches throughout the United States started an ESL ministry to fill 
in the gap for this great need to teach English and to reach people with the gospel. 
Sanchez (2017) states, “The influence of Christian church-based teachers on English 
teaching, both in the United States and around the world, has been impactful.” Sanchez 
further states that “for centuries, churches have been sites of education, and the work 
of missionaries spreading both English and Christianity is well documented” (p.4).  
4. The Link between Immigration and ESL  

Although English gained the status of the world’s lingua franca in the 20th 
century, the history of ESL goes much further back. In 1620, a group of settlers from 
Europe who were suffering from religious persecution, the Puritans, landed at Cape 
Cod Bay and established a settlement at what is now Plymouth, Massachusetts (Crystal, 
2003). These settlers from Europe brought with them variety of linguistic backgrounds 
and dialects of English into the country (Crystal, 2003). It is important to note that not 
all immigrants came willingly. There were slaves brought by the settlers and slave 
owners who had lived in West Indies or southern colonies to work in the sugar 
plantations (Martin, 2011). The first 20 African slaves arrived in Virginia on a Dutch 
ship in 1619 (Crystal, 2003). A group of slaves came to Pennsylvania in 1684 (Martin, 
2011). In the 1700s, many Africans entered the south colonies as a result of slave trade 
and by the eighteenth century there were about 100,000 by 1775 (Crystal, 2003). 
Fortunately, the slave trade officially ended in 1808 (Martin, 2011). The settlers had a 
clear objective: the conversion of the Native Americans in the Plymouth and 
Massachusetts colonies. Subsequently, they sent John Eliot to convert the indigenous 



The National and International Conference on Humanities, Arts and Social Sciences 

 

 

I 291 I  

people. Eliot played a major role in developing relationships with the indigenous 
population. He arrived in the Massachusetts Bay colony in 1631 where he was 
appointed as a teacher in the church in Roxbury. He was active in missionary work in 
the Massachusetts Bay colony and learned the languages of the members of the 
Wampanoag Confederacy, but it was not until 1646 that he began to preach to them in 
their own language. He published a Bible in their native dialect in 1861. Eliot preached 
the gospel to the natives; they were later referred as “Praying Indians” (Martin, 2011). 
The relationship between the colonists and the Native Americans was amicable at the 
beginning and the Plymouth plantation enjoyed a good relationship with them, which 
later resulted in the Thanksgiving celebration (Martin, 2011, p. 35). According to 
Elspeth Guild and Joanne van Selm, authors of International Migration and Security 
(2006), in 1820 the federal government began to count arrivals. Between 1830 and 
1860, 4.5 million immigrants arrived in the United States. “Never before had the 
country needed to absorb so large a number of newcomers in so short a time. The range 
of countries from which immigration took place also increased, with fewer people 
coming from Britain and more from Ireland, Germany, and the Scandinavian countries” 
(p. 132). There was a massive increase in the number of immigrants arriving to “the 
new world” due to famine, poverty, and political upheaval in Europe.  

Up to the 1880s, the majority of immigrants came from English-speaking 
countries, and they easily embraced the English language as well as the values of the 
American society (Guild, E. & van Selm, J. 2005). Due to this reason English became 
the common language for personal growth, economic progress, and political unity in 
the country. The 1920s brought a new wave of immigrants that generally did not speak 
English. They spoke languages that were not native to the United States including 
Italian, Greek, Yiddish, Polish, and Russian (Guild & van Selm, 2005). These 
immigrants had great difficulty learning English even after much time in the US. This 
was concerning for the government, and so it established various institutions and 
schools to help the immigrants deal with the language difference.  

These immigrants had to learn English through a natural process of assimilation 
(Crystal, 2003). First generation immigrants had difficulty learning English, but 95% 
of their children born in America spoke English fluently (Guild & van Selm, 2005). To 
support the new immigrants, many Christian groups conducted English language 
classes. Interest in learning English was reflected in immigrant participation in these 
classes. For example, in 1889 a group of Protestant women in Rochester, New York, 
offered English classes to Italian immigrants in the city. Ninety men enrolled 
immediately, out of an Italian population that numbered no more than 500 (Martin, 
2011). The need to learn English increased among the immigrants as it helped to get 
better opportunities for employment, education, and communication in their 
neighborhoods.  

As the number of immigrants increased, the demand for specialized programs 
to allow the immigrants to study English also increased. Knowledge of English was 
critical for survival, and numerous colleges and public schools opened special programs 
to teach English to the immigrants. Many states, municipalities, and private 
organizations opened English classes for adult immigrants. In addition, the awareness 
of the concurrent needs for immigrant children grew (Guild & van Selm, 2005). In 
1906, the Naturalization Act was passed; it required a basic knowledge of English in 
order to become a naturalized citizen (U.S. Citizenship and Immigration Services, n.d.). 
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The naturalization laws of the United States provide that no alien can become a citizen 
if they cannot speak English (Martin, 2011). As a result, Teaching English as a Second 
Language (TESL) to students, immigrants, and refugees, was increasingly supported in 
the US.  

The support for enhanced English language education culminated in the 
Americanization movement launched in 1915 (Guild & van Selm, 2005). 
Americanization was promoted as something that was good for the immigrants and for 
the society. Knowledge of speaking “proper” English was viewed as essential for social, 
economic, and political integration (Martin, 2006). The Americanization movement 
saw assimilation, and the government asked the private sectors to assist in this process. 
Henry Ford set up English classes within his plants and required 5,000 of its non-
English-speaking employees to attend them. Chicago also had 155 factory classes ready 
to start teaching English (Guild & van Selm, 2005). During this time thousands of 
immigrants flocked to the United States propelled by the desire for freedom, economic 
opportunities, and better lives. In 1923, the Bureau of Naturalization announced that it 
had more than 250,000 immigrants in 6,632 citizenship training courses across the 
nation to prepare those who had filed for naturalization and citizenship (Martin, 2011).  

The Immigration Act of 1965 brought a new wave of immigrants from Asia and 
Latin America also propelled by the desire for freedom, economic opportunities, and 
better lives. By the 1950s, the growing number of immigrants was almost 2.5 million 
and increased to 3.2 million in 1960s. It increased another million to 4.2 in the 1970s 
and then jumped to almost 50 % to 6.2 million in the 1980s (Martin, 2011). As the 
number of immigrants increased, the main concern of the government was their 
integration and specifically their English acquisition (Guild & van Selm, 2005). It was 
recognized that the acquisition of English plays a vital role for the future growth of the 
immigrants and their children. Immigrants quickly realized the need to learn English; 
however, several barriers existed for immigrants who wanted to enroll in the language 
training programs (Martin, 2011). There was a lack of English language programs, 
trained teachers, and long waiting lists. There were other issues as well: conflicting 
work schedules, a lack of child-care facilities, and transportation to attend the English 
classes (Guild & van Selm, 2005).  

Jack Burke, in Paradigm Shift: Why International Students are so Strategic to 
Global Missions, explains, “One current key strategic goal for American universities is 
the enrollment of international students. The result – institutions have seen unparalleled 
increases in international undergraduate populations, particularly from China, starting 
from as early as 2008” (Burke, 2019). Burke explains that the Book of Acts reveals that 
God sent witnesses to where the church did not exist, and He sent unreached people to 
where the church already was (i.e., the international crowd at Pentecost). God is 
flooding American communities and colleges with international students and the church 
should engage these students and immigrants in a strategic way. Many churches and 
Christian organizations have embraced ESL as an opportunity to love and evangelize 
immigrants. “All outreach ministries begin with having a heart for God and for people” 
(Burke, 2019, p.140). Churches are teaching international students and immigrants 
English by using the Bible.  

The theological basis for ESL ministry is that all are equal before God (Gen. 
1:27; Acts 10:34). Only when there is an atmosphere of equality can effective learning 
and communication take place. This means that the minister walks with the learners, 
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welcomes and learns about the new culture from them, values the learner for their 
experience and insight, and shares the faith while teaching English. This is the 
beginning of the new community of Christ where all are valued, treated equally, and 
reconciled to God and one another.  

Although there are worldly benefits of teaching English, churches should 
consider the biblical rationale of teaching English as well. The picture of heaven 
described in Revelation provides an example for the churches (Rev. 5:13) (Schmidt, 
2016). “As our communities become more diverse, the conscious goal to consider those 
around us should include being intentionally language-inclusive in our churches” 
(Schmidt, 2016, p. 49). Burke believes that missions’ strategies no longer should focus 
only on those “over there” because there are so many “over here” (Burke, 2019). He 
reminds Christians that there is no better time than now to take this God-given 
opportunity of befriending international students and refugees who are on our very 
doorstep. Several churches are developing programs to focus on their own 
neighborhoods by giving free ESL classes as an outreach ministry.  

As a member of Mission Hill Church in the Tampa, Florida area and an ESL 
educator, I feel I am an integral part of the process. My church started an ESL ministry 
in 2006. This ministry has been growing ever since and students from the neighborhood 
have been coming to learn English. Over 150 students are studying English at various 
levels. Many Muslims come to Mission Hill Church as well because they like the class 
environment and the opportunity to build relationships and friendships while acquiring 
skills in English. 

Since 2016, United States has seen a massive surge in immigration, both legal 
and illegal, with 1.75 million people entering the country (Camarota & Zeigler, 2018). 
As Christians what should be our stance towards these people? What is our 
responsibility to these immigrants? What would Jesus do? The Old Testament gives the 
answer. “The alien who resides with you shall be to you as the citizen among you; you 
shall love the alien as yourself, for you were aliens in the land of Egypt: I am the Lord 
your God” (Leviticus 19:34). Jesus loved everyone, and He was always filled with 
compassion when he saw a great multitude of people (Mk. 1:41; Matt. 9:36). Jesus 
intentionally reached all ethnicities and classes of people. He spoke the gospel to both 
Nicodemus and the woman at the well (Jn. 3, 4). He intentionally went to Samaria to 
reach an outcast woman and offer her living water (Jn. 4:10). Whoever drinks from 
Him will never be thirsty. Many Christians and Christian organizations have responded 
to what God has called them to do and have helped people who have suffered from 
earthquakes, floods, famines, epidemics, and accidents. Many Southern Baptist 
Convention (SBC) churches are sending volunteers to help the immigrants at the 
southern border to aid in the humanitarian crisis. Christians have always stood side-by-
side to help those less fortunate. 

In order to present the specifics of the ESL education in church-based and 
secular environments, in the next sections of this paper, I will examine their similarities 
and differences. Moreover, education, including language education, offered in the 
Church also aims to project ideas, instill values, and guide learners spiritually. The 
consideration of these aims motivated me to include some other aspects in my 
discussion of church-based ESL education: handling race and diversity, facing the 
challenges of the COVID-19 pandemic, and teaching conflict resolution and 
reconciliation.   
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5. Commonalities between Teachings in Secular Environments and Church-
based Environments  

There are more similarities than differences between ESL instruction in a 
secular environment and teaching in a church-based environment. The educational 
process is informed and guided by the same learning theories. In student-centered 
educational contexts, program coordinators and instructors create the curriculum and 
the course syllabi for a learning process in which every effort is made to assure learners’ 
active participation. The teacher is viewed as the facilitator who ensures that all the 
students are involved in class interaction, show mutual respect for each other and for 
their respective cultures. Teachers are also responsible for ensuring that there is 
harmony among the students and learning occurs in culturally responsive environment.  

Today, the Unites States is no longer regarded as a ‘melting pot’ where people 
come from all over and assimilate into one culture. Rather, the metaphors of the 
“multicolored quilt” or a “salad bowl” represent better the modern view on the US 
multicultural society where each piece stands for its uniqueness. Therefore, unlike it 
was in the past, today it is acceptable and even desirable for the immigrants to retain 
their cultural identity in their new home. Of course, these new approaches to 
acculturation and ESL education pose new challenges. In the present, highly polarized 
world, teachers need to be sensitive to the political processes in the regions where the 
students are coming from and avoid topics that are controversial for class discussions 
and other assignments.  

In secular universities and colleges, instructors are trained for culturally 
responsive teaching. “This instructional approach provides educators with useful 
strategies that build inclusion and focus on the academic 88 achievement of students 
using culture as a cognitive scaffold” (Hutchison & McAlisterShields, 2020, p. 3). The 
authors further suggest that when teachers are making their assignments, their focus 
should be inclusion of culturally responsive teaching.  
6. Differences between Teaching in a Secular Environment and Teaching in a 

Church-based Environment 
While there are multiple similarities between secular and church-based ESL 

environments, some important differences are worth mentioning. They include a wide 
array of aspects ranging from the way the curriculum is implemented to teacher/student 
relations. 

In a secular environments, instructors are required to teach the entire syllabus, 
whether they agree with it or not, often dealing with controversial issues such as 
evolution, homosexuality, or abortion. In a church-based ESL program, the teachers 
have the freedom to choose the topics they want to teach the students. They can use 
teaching materials to support critical thinking, guide class discussions on different 
faiths and religions, or explore cultural differences and similarities. Creating writing 
activities that help students become aware of issues of spirituality and develop God-
given abilities through writing and encouraging students to write in ways that are 
pleasing to God are other tools Christian church-based ESL ministries (Lee, 2015).  

Additionally, ESL teachers have opportunities to share the gospel with the 
students by using a Bible-based curriculum. Teachers in a church-based ESL program 
are often culturally aware of their students because of their desire to share the gospel 
and can build great relationships with their students, get them connected to churches, 
and invite them into their homes on holidays or special occasions. Both teachers and 
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students benefit from these relationships and grow in understanding of each other’s 
cultures.  

In church-based settings, teachers often build closer relationships with their 
students because they try to meet their physical, educational, and spiritual needs. These 
relationships often extend outside of class. It is not uncommon for teachers and/or the 
church to assist the students with financial needs, groceries, doctor visits, and other 
practical needs. Teachers pray for students’ needs and share their love of Jesus.  

In secular colleges and universities, teachers’ continued employment is 
contingent of good student evaluations. Whereas, in a church-based ESL program, 
although the program and teachers may be assessed to gauge effectiveness, teachers’ 
continued employment does not rely on evaluation. In secular colleges and universities, 
teachers are evaluated every semester; this is not a mandatory practice in church-based 
ESL programs.  
7. Teaching Conflict Resolution in Multicultural Classrooms 

In the past two years, the humanity worldwide was forced to deal with serious 
challenges. Along came the United States – the country faced multiple crises: a 
presidential impeachment, a global pandemic, job loss, economic downturn, racial 
tensions and riots, and a contentious presidential election. People have lost their jobs, 
businesses, and social interactions. Due to the lockdowns, most educational institutions 
were not meeting on campus but are trying a number of multimedia solutions to keep 
their students educated. Teachers, instructors, students, and parents are learning to cope 
in this new educational environment. Many are finding creative and innovative ways to 
teach and learn. 

Teachers can bring a positive approach to these topics in the classroom and give 
students the opportunity to express their own views on how to heal this nation. Christian 
ESL teachers have a biblical resource that provides guidance to addressing cultural 
diversity: Jesus! God created all humans in His image (Gen. 1:26, 27) and each has 
intrinsic worth. We are different in sex, skin color, language, etc. but equal (Molina, 
2007).  

Molina (2007) describes three key perspectives on cultural diversity: (1) 
Ethnocentrism - when one thinks that their own culture is the ‘natural one or the correct 
one. (2) Multiculturalism - advocating for the coexistence of all cultures. All cultures 
are considered equally valid and cannot be compared or criticized. (3) Interculturalism 
- promoting a deep understanding and respect for different cultures. In an intercultural 
society, no one is left unchanged because everyone learns from one another and grows 
together. The goal for all educators is to provide a safe and supporting learning 
environment in the class (Westwood, 2014) in the sense of the interculturalist paradigm.  

Teachers and students need to understand cultural diversity as a positive factor 
that enriches society and realize that each person has the unalienable rights of life, 
liberty, and the pursuit of happiness (Molina, 2014). To counter the negativity of 
society, teachers can present positivity in the classroom. Students will be more 
encouraged and inspired if the classroom environment is warm, positive, and hopeful. 
The classroom is an excellent place to practice these principles and improve individuals 
by supporting their personal, cognitive, and language growth. Then they can affect 
society.  

In this respect, reconciliation as a guiding principle in the church-based ESL 
education. Dormer and Woelk (2018) define reconciliation “as the restoration of 
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relationships, particularly where there has been a history, conflict, or 
misunderstanding” (p. 3). They point out that the idea of peace building through 
education is not new. The field of ‘peace building’ seeks to prevent, reduce, transform, 
and help people recover from violence in all forms. Teaching reconciliation in 
classroom is necessary; it empowers learners to build authentic relationships that aid in 
creating positive changes in their lives and communities. In John 16: 33, Jesus stated, 
“I have said these things to you, that in me you may have peace. In the world you will 
have tribulation. But take heart; I have overcome the world.” Furthermore, the Bible is 
full of stories about peace and reconciliation between individuals, communities, and 
countries. When Adam and Eve sinned, God provided animals skins for covering and a 
promise of a future savior (Gen. 3:21, 15). God repeatedly sent prophets and 
messengers to bring the wandering, backslidden people of Israel back to Him. 
Ultimately, Jesus became the “Lamb of God who took away the sin of the world” (Jn. 
1:29) when He gave His life for sinners on the cross of Calvary (Jn. 3:16). The story of 
the prodigal son is the most beautiful example of peace and reconciliation in a family. 
Even when the son left the house and spent all the money in gambling and bad company, 
the father was still waiting for his son to come back. When the prodigal son returns the 
father welcomes him with open arms and tells the household to celebrate because the 
son that was lost has come back home (Lk. 15:11-40). Jesus came to this world to 
reconcile us with God (2 Cor. 5:17-21; Rom. 5:6-11). God’s commandment is that we 
be reconciled with Him, our families, communities, friends, and colleagues and follow 
Jesus as our role model.  

Dormer and Woelk (2018) gives us practical applications to connect language 
learning to the skills and practices of reconciliation.  

• First, utilize the new language to help students understand the new 
culture, how to think and interact with others, and develop different 
worldviews.  

• Second, the new language may give students the opportunity to create a 
new self. In other words, they can use the new language as an additional 
language choice and be more open to new relationships, new cultures, 
and new life.  

• Teaching students about communication is another advantage to 
learning a new language. Learning about turn taking, active learning, 
listening, politeness, and assertiveness can develop the tools necessary 
for reconciliation and peace building in classroom.  

• Providing opportunities to practice respectful communication is another 
practical way to practice reconciliation. Even those students who are 
reluctant to speak in class, who develop misunderstanding, distrust, or 
animosity can be approached effectively with respectful communication 
(Dormer & Woelk, 2018).  

Teachers have the power to create an environment of peace and understanding, 
giving opportunities to dialogue and learn respect for other’s opinions even if they 
disagree with them. Dormer and Woelk (2018), tell us that we are called to live out the 
work of reconciliation with others because we have experienced this reconciliation 
through Christ. God teaches us to be kind and compassionate to one another, forgiving 
each other, just as in Christ God forgave you (Eph. 4:32).  
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8. Conclusion  
Given the specifics of church-based ESL classroom, I would suggest that more 

research is needed. It is especially important today, when we, unfortunately, see large 
groups of people due to conflict are being forced out of their native lands. Further 
research can improve the understanding of the overall ESL Ministry in the United States 
given the immigration acceleration since 2016. It would be beneficial to learn more 
about how different states use ESL to minister to the needs of the large population of 
immigrants. Such research might address the role of the church in supporting the ESL 
teaching and learning by answering some specific question such as: To what extent and 
in what manner are the churches involved? What are different ways the churches are 
trying to reach the thousands of men, women, and children that are coming to the 
country?  

Another topic that is important to research is teacher training for delivering 
online classes. The pandemic was a mixed blessing in that it forced ESL teachers to 
examine innovative ways to reach and teach their students. Teachers had to discontinue 
teaching face-to-face which led to complete halt to the ESL ministry. Some developed 
tools and used platforms (Facebook, YouTube, Zoom) to help bridge the gap. It would 
be helpful for a future researcher to examine the effectiveness of these tools, and to see 
how they can be used to further enhance ESL training.  

While this research focus is currently one of the leading and is applicable for 
both secular and church-based environments, the focus on socio-affective aspects and 
building personal connections in church-based education settings is important. 
Research on online learning suggests that students and teachers connect differently in 
online environments; they may experience disengagement, low motivation, or boredom 
(i.e. Cho & Cho, 2014; Baltà-Salvador et al., 2021). Because in the traditional church-
based ESL classroom, teachers and learners tend to build stronger and more diverse 
interpersonal connections (as compared to secular classrooms; see our earlier 
discussion), the better understanding of the socio-affective aspects and the effective 
strategies in online settings is important.  

Being involved in ESL ministry for several years now, I notice that there are 
just a few non-native ESL teachers who teach in church settings. More studies are 
needed on the role of non-native speakers as educators in ESL ministry. These studies 
can investigate several key topics. Here I will name just a few: (1) the benefits of having 
non-native speakers as educators in ESL ministry, (2) the strengths and weaknesses of 
non-native ESL teachers; (3) specifics of teacher-training of non-native speakers; (4) 
non-native speaking educators’ beliefs and how these beliefs affect their teaching and 
interaction with learners.  

This paper aimed to address the place of ESL ministry in the modern society. It 
outlined the specifics of ESL ministry and present the church-based ESL education in 
the context of its similarities and differences with secular educational settings. The hope 
is that future research that focuses on the specifics of ESL ministry will guide the efforts 
to help those that are in need.  We, as educators, are commanded to do God’s work 
wherever He has placed us. Teachers let the light of Jesus shine where they are placed. 
May God bless each teacher and multiply their ministry! “But you shall receive power, 
after the Holy Spirit is come upon you, and you shall be my witnesses in Jerusalem, 
and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth” (Acts 1:8). 
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Abstract 
 

The article aims to present the findings of the research conducted in ESL 
academic writing classroom regarding the role peer review plays in assisting ESL 
students to develop academic writing skills. While ESL students are still working on 
the development of their efficient writing skills, they might be underachieving in 
academic writing courses or any other content-based courses. Many scholars 
indicated that ESL academic writers are faced with a plethora of issues while 
developing academic writing skills; subsequently, these issues result in the 
underachievement of ESL academic writers who are enrolled in conventional college-
level academic courses. ESL learners who are also learning how to incorporate the 
already existing knowledge of their native language in their favor will more likely 
struggle with academic tasks if they are not provided with adequate support with a 
variety of teaching and learning tools designed to help them in this difficult process. 
Corrective feedback is one of these tools used by educators in academic writing 
classrooms. Constructive feedback assists students in monitoring their own progress 
and identifying specific language areas that need to be improved. However, varying 
peer review practices used in English language learning academic writing settings 
produced inconsistent research results concerning language learning students’ 
attitudes toward peer review activities. This study used the collaborative writing 
method, and the findings revealed that peer review feedback can be a very effective 
tool in ESL academic writing classrooms when students are provided with necessary 
support and detailed instructions regarding the specifics of the assignment. 
 

Keywords: Academic writing, English for academic purposes, feedback effectiveness, 
peer review. 
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1. Introduction 
The number of English as a Second Language (ESL) learners in US colleges 

has substantially increased since 2010 due to various political and economic factors 
(De Oliveira & Shoffner, 2018).  Because of this phenomenon, colleges and 
universities throughout the country are becoming more ethnically and linguistically 
diverse with each passing year (Leong & Ahmadi, 2017). Academic writing is the 
most central skill that ESL learners are required to develop to become successful 
members of an academic community, for if ESL students do not develop adequate 
academic writing skills, they will have difficulties achieving academic goals once 
they exit ESL programs. Consequently, their future education in the USA, as well as 
their future career development, will be jeopardized (Pichette & Leśniewska, 2018). 
Additionally, if international students enter the US on an F1 student visa with the 
intent to continue their education, they have to maintain a minimum 2.0 GPA to be 
able to continue their education without violating their F1 visa requirements. 

To build strong relationships with other countries, the United States needs a 
comprehensive strategy to support international students who choose to continue their 
education in the U. S. (Bukenova, Burrola, Contrata, Di Maria, Hartmann, 2020). In 
2019 NAFSA reported that more than a million college-level ESL international 
students studying in the U.S. contributed $32.8 billion and maintained more than 
400,000 jobs to the U.S. economy during the 2017-2018 academic year. This 
constituted a 7.4% increase in job creation and support, and a 7.5% increase in dollar 
amounts contributed to the U.S economy from the 2016 to 2017 academic year 
(Bukenova,et al, 2020) 

The consequences of International ESL students failing academically include 
personal, national, and global issues. According to the United States Citizenship and 
Immigration Services (USCIS) of 2018, thousands of students enter the US to receive 
a high-quality education that would allow them to enter a career field of their choice. 
To achieve this goal, students are required to maintain a 2.0 minimum GPA, which is 
challenging without sufficient academic writing skills. One of the methods designed 
to support ESL students’ academic writing development is a peer review activity used 
in academic writing classrooms. 

Development of academic writing skills has many dimensions and includes not 
only understanding of various genres of writing, but also knowledge of basic rules of 
grammar and punctuation, which may be drastically different from the grammar and 
punctuation in ESL learners’ native language (Storch, 2018, 2019). Research has 
shown that mainstream academic writing classes do not always enable ESL learners to 
perform on the same academic level as their English-speaking peers (Penris & 
Verspoor, 2017). 

There is a rising indication that the lack of skill in academic writing will 
negatively affect the overall academic performance of ESL college-level students. 
Olivas and Li (2016) linked poor second-language aptitude levels in English to the low 
academic performance of international college-level ESL students who are enrolled in 
mainstream college-level courses in the United States. Although many college-level 
ESL students have a basic understanding of grammar rules, not many of them are 
capable of writing academically at expected levels. This is further worsened by a lack 
of cognizance of students’ own aptitude in academic writing (Matsuda, Cohen & 
Koedinger, 2015; Simeon, 2016).  
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English language learners who enroll in mainstream college-level academic 
courses struggle to write in the English language correctly. However, it is important to 
know the conventional rules of writing because the academic knowledge and success 
of the students depend on the exams that are written in the English language (Elliott et 
al., 2018; Park, 2016). Ellis (1989) and Ferris (2015) stressed the role of academic 
writing by arguing that it plays a critical role in the scholarly success of ESL students 
and highlighted that second language acquisition is a long and complicated process. 
While ESL students are developing their efficient writing skills, they are 
underperforming in mainstream academic writing classes. Students, who are still 
developing their writing style, gaining a deeper understanding of the structure of the 
language with all its literary devices and learning how to utilize the existing knowledge 
of their native language in their favor are more likely to struggle with academic tasks 
if they are not provided with adequate support with a variety of teaching and learning 
tools designed to help them in this difficult process (Barrot, 2018; Ferris, 2015; Park, 
2016).  

ESL students perceive academic writing as the most difficult skill to develop 
because of their lack of grammatical and vocabulary competency. Ultimately, both 
context and insufficiencies of English language proficiency compound the academic 
writing difficulties experienced by ESL students at tertiary levels. Literature confirms 
the inadequacies experienced by university ESL students in their academic writing in 
English. Olivas and Li (2016) connected low second-language proficiency levels in 
English and low academic performance of international ESL college-level students in 
the United States. Increasingly, International ESL students were widely criticized for 
their inability to write at acceptable levels and standards (Fareed, Ashraf, & Bilal, 
2016; Li, Link, & Hegelheimer, 2015). Although many ESL students at a university 
level have a general understanding of grammar rules, few are able to write at 
academically expected levels. Most students in the foundation courses are not 
cognizant of their lack of ability in academic writing. Therefore, monitoring the 
development of academic writing skills through the assessing and grouping of 
academic skill levels of learners can be challenging for ESL instructors (Ferris, 2015 
Nordin, 2017). Four essential criteria for developing good academic writing skills 
always need to be considered: attitudes toward academic writing tasks, planning, 
writing paragraphs and essays and evaluating their own writing. Baker (2015), whose 
studies focused on ESL college-level learners, suggested that to evaluate the standards 
of academic writing, teachers need to evaluate the four elements mentioned above.  

ESL educators who are the supporters of using peer review in classrooms have 
made numerous claims about its linguistic, cognitive, social, and affective benefits. 
The majority of these claims have been substantiated by existing empirical evidence. 
Numerous studies throughout the years revealed conflicting findings regarding the 
effectiveness of peer review in ESL academic writing classrooms (Mangelsdorf & 
Schlumberger, 2017). Nevertheless, peer review has been found to help both, native-
speaking English college students (Villamil & De Guerrero, 1996) and non-native 
English-speaking language learners (Peterson, 2006) gain a deeper understanding of 
the writing and editing processes, cultivate and support a feeling of ownership of the 
text and create positive attitudes toward writing (Min, 2015). Additionally, peer review 
is linked to enhancing students’ awareness (Mendonca & Johnson, 2014), and 
facilitating students’ second language acquisition skills (Lockhart & Ng, 2015) 
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together with critical thinking, listening, and speaking skills development 
(Mangelsdorf, 2016). 
       
 2. Method 

The purpose of this case study was to understand the perceptions of college-
level ESL learners and instructors about the efficiency of peer review feedback 
provided on ESL college-level students’ written work.  A qualitative case study 
research design was selected to address the purpose of the study because this design 
allowed for a deeper understanding of the research problem (Bunch, Lotan, Valdés, & 
Cohen, 2015; Burri, Baker, & Chen, 2017;). The problem addressed by this study was 
the difficulty the ESL novice writers experience when developing academic writing 
skills which results in underachievement in mainstream college-level classes (Burri, 
Baker, & Chen, 2017).  

A case study design within a qualitative method was selected to address the 
purpose of the study. According to Yin (2015), if research questions aim to explain 
contemporary circumstances and explore why and how specific social phenomenon 
works, and if there is limited control over behavioral events, the case study method 
should be chosen for this research. As Yin (2015) noted, the case study should link 
collected data to the research questions and the research objectives.  Yin (2015) noted 
that interviews are a critical source of evidence in case studies. Additionally, Yin 
(2015) advised that interviewees in case studies offer rich data, which allows 
researchers to explore current phenomena in their usual contexts.  Because the 
objective of this study is to explore ESL students’ and ESL instructors’ perceptions, a 
case study design within a qualitative approach was selected.  As for the sources of 
data, single interviews with students and instructors at the beginning and at the end of 
the semester and class observations were used in this case study.    

The research questions in this study were designed to examine adult English 
language learners and instructors’ attitudes toward the effectiveness of peer feedback 
on students’ written work.  Therefore, these questions could not be addressed with 
quantitative research, which is about numbers, measurements, and other types of 
quantitative data, and its main concern is discovering causes, establishing relationships 
between variables, and testing hypotheses  

The selected qualitative case study research design allowed the assessment of a 
diverse language group of ESL college students. Using qualitative research design 
allowed to gain a deeper understanding of the research problem and explore ESL 
students and instructors’ attitudes toward peer review (Tee & Cheah, 2016). For the 
case study, the data collection consisted of two phases. One individual semi-structured 
interview with every participating ESL student and the instructor was conducted to 
understand students’ and instructors’ perceptions of peer review. Additionally, one in-
class observation was performed. To analyze collected data, all responses provided by 
the participants were analyzed to determine common themes and patterns using an 
emotion coding system (Evans & Andrade, 2015). NVivo10, a computer software 
program designed for qualitative data analysis, was utilized to make the task of 
managing the collected data more rigorous and thorough. One more series of interviews 
with all the participants was conducted at the end of the study. Triangulation of data 
collected from ESL students’ interview responses prior to the study, in-class 
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observations, and interview responses at the end of the study completed the data 
analysis. 

Research questions. Knowing ESL college-level students’ experiences with 
using peer review allows ESL educators to support their students during the 
development of their academic writing skills to ensure international students’ academic 
success (Allen & Katayama, 2016; Dewi & Jati, 2017; Elliott et al., 2018). The 
objective of this research was to investigate college-level ESL students’ perceptions 
about the peer review process provided in the course of one six-week period. Four 
research questions for this study guided the research: 

Q1: What are college-level ESL students’ perceptions of utilizing the peer 
review process in the academic writing classroom?  
Q2: What are the ESL students’ perceptions of the helpfulness of peer review 
in the process of development of academic writing skills? 
 
For this study, collaborative writing was selected, which could be used in a task-

based approach. While producing output, students engaged in collaborative actions, 
dialogues, and discussions, which allowed them to clearly note the gaps in their own 
knowledge and create an environment for the improvement of their own language 
awareness (Storch, 2015). Additionally, collaborative writing allowed students to have 
a sense of co-ownership and inspires language learners to participate in the decision-
making process in all areas of writing, including structure, content, and language 
(Storch, 2017). Mirzaei and Eslami (2015) noted that their ESL students who were 
engaged in a collaborative writing task generated a very facilitative learning 
environment. 

Participants. The population for this study included nine ESL students with an 
intermediate level of English language proficiency who were enrolled in the Bridge 
Program at a private catholic university in central Florida. For this research, a 
purposeful sampling strategy was selected. The sample for the study was represented 
by nine ESL international college-level students enrolled in a section of an advanced 
ESL grammar/writing class, SLU-112 Academic Writing Lab and one ESL writing 
instructor at the Bridge program. This is the mandatory ESL course in the Bridge 
program, which focuses on advanced grammar and academic writing skills, specifically 
essay development, to prepare students for mainstream college-level English 
composition classes. 

Students enrolled in SLU-112, who participated in this study, were adults of 
mixed gender and age, coming from various socioeconomic, educational, and native 
language backgrounds. There were five males and four females ages 18 to 21. The 
population was represented by students with French, Polish Korean, Arabic, Spanish 
and Italian native language speakers. They were all intermediate English learners, who 
became eligible to take SLU-112 either after taking a placement test or successfully 
passing the previous grammar/writing level, ENG-114. The Bridge program instructor 
participating in the study was a professional with an advanced degree and a wealth of 
experience in second language teaching. 

Instruments. The interview guides for this study were developed by the 
researcher who has an extensive educational background and pedagogical expertise in 
the field of second language acquisition, using research questions and interview guides 
from the literature. The interview guides focused on exploring students’ experiences 
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with peer review activities in an academic writing setting. The guide for students 
contained eleven open-ended questions, which focused on students’ experiences with 
their previous peer review process and their attitudes toward this type of in-class 
activity.  

For the second phase of the data collection, the class observation form was used. 
The purpose of this observation instrument was to measure observable behaviors of 
classroom interaction and students’ feelings toward peer review. The purpose of the 
class observation was to observe and examine ESL students’ interactions during the 
process of constructing and reviewing their essays. Guided by the research questions, 
class observation forms included questions, which concentrated on the process of 
providing and receiving corrective peer feedback and the attitudes participants 
expressed toward peer feedback.  
 
3. Results 

For this study, collaborative writing was selected, which can be used in a task-
based approach. While producing output, students engaged in collaborative actions, 
dialogues, and discussions, which allowed them to clearly note the gaps in their won 
knowledge and created an environment for the improvement of their own language 
awareness (Storch, 2015). Additionally, collaborative writing allowed students to have 
a sense of co-ownership and inspired the language learners to participate in the 
decision-making process in all areas of writing, including structure, content, and 
language (Storch, 2005, 2017).  

From the analysis of the data collected during the interviews with ESL students, 
four themes developed.   

Theme 1: ESL students’ opportunities for peer review feedback. 
Participating ESL students were interviewed to learn their perceptions of the peer 
review activity.  The majority of the participating students (seven out of nine) shared 
that while they are developing academic writing skills, they would like to have more 
activities in the classroom where they can express their opinions regarding their peers’ 
written work. One of the participants, Bruno, noted, “When we are reviewing our 
classmates’ essays, we are learning how to critique written work. I find it very 
important. I never expected it to be like this.” Another participant, Fabio, stressed the 
importance of practicing verbal skills while discussing academic writing: 

I like how we learn new [constructive] ways to critique each other’s essays. It 
is so cool to find mistakes and help our classmates understand what went wrong. 
In the beginning, I remember how upset I was when my classmates found 
mistakes. My feelings were hurt and I did not like it! Now I learned how to 
appreciate their feedback. 
Theme 2: New perspectives and learning. All participating students stated 

that providing as well as receiving peer review feedback had a positive impact on the 
development of their academic writing skills and provided them with numerous 
opportunities to become better writers. Students stressed the newly acquired ability to 
critically analyze not only their peers’ writing but also their own work. Sharing their 
own ideas and hearing the feedback of their peers allowed participating students to 
better understand written assignments given to them by the instructor. Likewise, 
students who participated in the study conducted by Magno and Amarles (2011) noted 
that a peer review activity enabled them to speak about their thoughts and voice their 
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concerns more freely as well as look at their own work from a different angle. Every 
single participant noted that any activity used to help them develop writing skills was 
useful. Some students specifically stressed the importance of using peer review 
feedback as a tool that allows them to examine someone else’s writing and learn from 
it. When students are given the assignment to write essays using the same topic, reading 
their peers’ work allows them to look at their own writing from a different angle and 
examine different approaches. All students felt they learned a lot when they had a 
chance to discuss their peer’s writing. Some were surprised by unexpected ideas their 
peers included and discussed in their essays. Checking and analyzing their classmates’ 
work made them think about their own writing and the way it could be improved. 

Theme 3: Challenges with academic writing in English and usefulness of 
peer reviews in developing academic writing skills. All participants stated that they 
struggle with writing in English. Regardless of students’ cultural backgrounds, the 
issues were similar: punctuation, grammar, and cohesiveness of their writing. Students 
whose first language was Arabic and Korean struggled with cohesive writing and 
sentence structure the most. Spanish, Polish, and French-speaking students experienced 
similar difficulties; however, based on the instructor’s comments during the 
observation, these students struggled with grammar and punctuation and not so much 
with sentence structure and cohesiveness. 

Abdul noted, “I think in Arabic in my head and translate it into English. My 
sentences become very long and confusing. I forget words when I try to 
construct sentences, but talking to my peers helped me very much to make better 
and clear sentences.”   
Theme 4: Effectiveness of the rubric. The majority of the students (eight out 

of nine) noted that the rubric they were provided with was quite useful and effective. 
Prior to using this rubric, students were asked to examine their peers’ essays and see if 
any spelling, grammar, or punctuation errors were there and if the paper could be 
improved in general. Anna expressed that “It was much easier to work with the paper 
using this rubric because it was clear what exactly to pay attention to and make sure we 
do not miss anything.”  
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4. Discussion, Recommendations, and Conclusion 
The purpose of the study was fulfilled by adding new insights to the existing 

research in the field of second language education and providing recommendations for 
future research in the area of peer review and corrective feedback. A number of 
recommendations for pedagogical practice and additional research were made. 
Recommendations included a preliminary introduction of the peer review rubric as well 
as a detailed explanation of the format, purpose, and usefulness of the entire peer review 
activity, and incorporation of peer review activities using rubrics with explicit 
simplified instructions in their academic writing curriculum. Additionally, clear 
instruction regarding the use of the peer review rubric and the process of peer review, 
monitoring of students’ understanding of the requirements of the peer review activity, 
and the importance of ESL instructors’ further development of the peer review rubric 
were recommended. Furthermore, it was recommended that additional research 
regarding the use of rubrics in ESL academic writing classes during the peer review 
activities be done in various ESL programs with different levels of language proficiency 
in U.S. schools. 

There are several implications of the study conducted with ESL students and 
instructors. One implication is that college-level ESL students with intermediate to 
advanced levels of language proficiency are capable of noticing the improvement in 
their own writing which became more organized and structured as a result of using peer 
review activity using a rubric.  Another implication is that not all students are ready to 
use a rubric for a peer review activity in class; some students might need more help and 
preliminary instruction prior to the use of this learning tool in the academic writing 
classroom. Additionally, the differences in the levels of ESL learners’ language 
proficiency could hinder their participation in the peer review activity, and even ESL 
students with advanced levels of language proficiency usually encounter multiple issues 
when developing academic writing skills in a second language. 
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Abstract 
 

This paper aims to provide an overview of the need for further research-based 
approaches on critical issues related to language education in large classroom settings. 
It overviews current statistics of the student-teacher ratio of countries worldwide and 
outlines the difference between home and schooling languages in some of these 
countries. The argument is that a deeper understanding of large classes as a 
phenomenon and looking at it through a pedagogical lens would inform and empower 
educators in many countries where the student-teacher ratio is higher than the world 
average. In many cases, this higher ratio is paired with lower availability of resources 
and support. As related to home language and language of instruction, the multilingual 
situation further complicates the problem in some of these countries. Therefore, future 
studies should address classroom size in conjunction with issues as present in specific 
educational contexts, including the availability of resources and educational language 
contexts. Such research is needed due to the learning needs arising in modern society 
and the new challenges for language learning/teaching.  

The paper aims to chart a trajectory for further studies of large language learning 
classes. Practical grass-root tips, best practices, and resources for teaching languages in 
large classes could prove helpful for professionals who are involved in the education 
enterprise around the world. The contributors of such research as well as its 
beneficiaries would include: (1) educators, who are engaged in teaching languages in 
large classes, (2) in-service teachers, who anticipate working with large classes, and (3) 
researchers, administrators, and policymakers, who are engaged in studying educational 
issues in countries with high teacher-student ratio and are responsible for decision and 
policymaking.  

The paper is motivated by the belief that charting the further research agenda is 
vital for understanding the needs and dynamics of large language learning classes as 
well as the effective practices in these settings. Furthermore, the authors believe that in 
the years to come, the solutions for the large language classrooms' effective practices 
will be based on research projects highlighting effective educational policies, theory-
supported practices, and grass-root teacher-developed approaches.  
 

Keywords: Class size, contemporary pedagogy, large classrooms, multilingualism.  
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1. Introduction 
The attention to issues related to teaching and learning in large classrooms grew 

higher in the last decade of the 20th century (e.g., Carbone, 1998; Gibbs & Jenkins, 
1992; McLeod, 1998). The interest in this topic has been growing in the past two 
decades as well; the publications addressing second and foreign language teaching in 
large classrooms presented studies related to various aspects of teaching large groups. 
These aspects include enrollment, achievement, teacher and learner beliefs, assessment 
practices, teaching and learning strategies, and motivation; multiple studies on large 
class pedagogy were addressed in journal articles, special issues, and books (e.g., 
Blatchford, 2003; Hornsby et al., 2013; Smith et al., 2017; Todd, 2006). Today the 
immediate need is to understand better foreign and second language learning and 
teaching in large classes as a phenomenon in its relation to underlying pedagogical 
conditions concerning class dynamics, linguistic context, and strategies to implement 
effective pedagogical approaches. This paper aims to provide educators with an 
overview of the need for further large classroom-focused research and research-based 
approaches on key issues related to language education in large classroom settings.   

 
2. Education in Large Classes: Some Statistics 

Millions of learners and teachers around the world study and work in 
educational contexts in which the optimal class size is not achievable. Figure 1 presents 
statistics that illustrate the vast disparity between the top 12 countries with the highest 
average primary school teacher-student ratio and their counterparts with the lowest 
ratio.  
Figure 1: Top 12 countries with the lowest and top 12 with the highest teacher-student 
ratio (data ranges from 1999-2012) (NationMaster, 2017) 
 

 
 
Interestingly, all of the countries (except the Central African Republic) with 
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world average of 1.3% for 2020 (MacroTrends, 2022) and GDP per capita much lower 
than the global average for 2020 of $ 10,918.723 (World Bank, 2020). These data 
suggest that while a high percentage of the population in these countries is of schooling 
age, the governmental financial support might be limited and inadequate (refer to Table 
1).     
 
Table 1: Population Growth and GDP per Capita for the 12 Countries with the highest 
teacher-student ratio (data cited from World Bank, 2020).  
 

Country Population growth GDP 
Uganda 3.50% $822.03 
Chad 3.23% $659.27 
Burundi 3.20% $238.99 
Zambia 3.06% $985.13 
Mali 3.01% $862.45 
Mozambique 2.90% $448.54 
Burkina Faso 2.80% $796.12 
Ethiopia 2.75% $936.34 
Malawi 2.70% $636.82 
Rwanda 2.50% $797.86 
Guinea-Bissau 2.40% $727.52 
Central African Republic 0.97% $492.80 

 
While these numbers present a sobering reality that the countries with the 

highest need for educational resources do not have the means to provide quality 
education for their children, the presented data provide only a snapshot.  

There are even more countries whose classrooms are crumbed, and the 
educational resources are scarce. For example, in India, some private schools in urban 
areas still have 65-70 students taught by one teacher (Srivastava, 2015). In Pakistan, 
the class size varies significantly - from fewer than ten to over 70 students in class, with 
higher numbers in the impoverished urban areas (Afzal, 2015). Yet, in Saudi Arabian 
schools, English classes can frequently reach an enrollment of 40 to 49 students and, in 
some cases, may go above 200 students (Bahanshal, 2013).  

The classroom size plays an important role in establishing class dynamics and 
choosing teaching strategies. Today researchers and educators advocate for 
approaching teaching and learning in large classes not as a problem but as a necessity 
to provide “descriptions of practice, in particular, ‘good practice’ as perceived by 
participants, allowing ‘positives’ of TiDC [Teaching in Difficult Circumstances] to 
emerge as well as negatives.” (Pattison, 2011, p. 2). 

 
3. Language Learning and the Large Class Setting: Concerns and Considerations 

It would be helpful to address some theoretical elements related to large 
classroom settings at the very onset. Firstly, it would be useful to discuss how to define 
a large class. This, however, has not been a straightforward definition to achieve. In 
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some contexts, 40 would be a large number, and in others – 100, yet in others – the 
number would be in between. Coleman's highly quoted study (1989) shows that there 
is no universal conception of class size, and other variables outlining setting specifics 
and teacher perceptions of a large class also vary. This relativity of the “large 
classroom” notion presents a somewhat elusive benchmark – that of comfort levels in 
the classroom. A teacher handling a “large” class of 40 students and another working 
with a “large” class of 100 would not apply the same strategies or face the same 
challenges.  

Furthermore, some questions arise: How can the research on large classes 
inform educators? Is there sufficient research on large classes? It is commonly 
understood that large classes are problematic for language learning. This shared 
understanding highlights the fracture between the language learning theories, 
recommended teaching approaches on one side, and the reality of the large classroom 
on the other.  

Some of the challenges students and teachers face in large classroom settings 
are related to: 

o Student behavior and engagement 
o The diversity of students’ knowledge, skills, ages, and preparedness as 

related to learning and language proficiency 
o The diversity of individual differences as related to different levels of 

motivation  
o Providing individualized attention and feedback 
o Assuring ample progress of the whole class while accounting for the 

curriculum timeline 
Let us envision the real situation in such classes. A typical class of 50 minutes 

includes teacher and student time to transit from one classroom to another, time allotted 
for students' attendance (easily more than 60, sometimes even 120). Once the teacher 
and students have settled in and attendance is marked, probably around 30 minutes are 
left for solid work aiming to complete the curriculum requirements and achieve the 
learning outcomes.  

Today, the influential European Framework for CLIL Teacher Education 
(Marsh et al., n.d.) offers key concepts that guide language learning: active learning, 
learning to learn, and automizing the learner. Learning paradigms that support such 
learning are well researched and proven to be effective; they are critical to informing 
teacher training. However, the Framework provides only general guidelines; it is for 
educators and researchers to find how these guidelines can be implemented in specific 
settings, including the large classrooms settings.  

There is a body of research that highlights the numerous factors affecting the 
quality of the learning process; this research has consistently shown that class size does 
matter. The smaller class size positively impacts test scores, quality of learning, and life 
outcomes (Arias & Walker, 2004; Schanzenbach, 2014); furthermore, other research 
shows a negative correlation between large classes and grades (Todd, 2006). Moreover, 
the question remains: “Is the training provided to teachers in difficult circumstances 
appropriate, and by extension, how does it help them to teach effectively in large under-
resourced classrooms …?” (Shamim, 2018, pp. 367-368).  

Many teachers have been skeptical about introducing communicative and active 
learning strategies in large classes. In addition, there is the fear of favoring one skill 
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over another in large class settings – usually the writing skills over the speaking and 
listening skills. In some settings, large classes pose limitations to adequate teacher-
student attention and have the potential to create problematic student behavior 
(Blatchford et al., 2011). Disruptions in a large class are also not unusual; paradoxically, 
the learners in this type of classes have the highest need to be engaged in an interrupted 
learning process (Descampe et al., 2007). Furthermore, learning a second or foreign 
language in large classroom settings poses an additional challenge – the specifics of the 
language acquisition process versus content learning in students’ first language. Hence, 
strategies need to vary according to the context, learners’ age and needs, and the 
targeted student learning outcomes. In this respect, rapidly expanding technological 
resources could be used in contexts that allow the implementation of active technology-
supported approaches, which have the potential to affect the learning process positively 
(e.g., Fukuzawa & Boyd, 2016; Tyers & Lightfoot, 2018).  

Teacher beliefs also come into play when dealing with large class settings. A 
common perception is that the large class poses problems in applying effective teaching 
and assessment strategies (e.g., Badrinathan, 2022; Badrinathan & Leconte, 2018; 
Çakır & Genç, 2021). Large classes often become the stooge, as teachers believe many 
of the experienced difficulties to be caused by the group size; however, in many cases, 
the issues might be related to inadequate teacher training, the underlying issues brought 
by classroom linguistic diversity, or lack of resources and strategies to incorporate 
desired pedagogical technique or technology. 

Going back to Pattison’s view on large-size classrooms (Pattison, 2011), there 
is a growing need to translate the suggested teaching guidelines (as outlined in the 
European Framework for CLIL Teacher Education) into specific strategies and best 
practices that specifically account for the essential aspects of the learning settings. This 
research should not only clearly address the type of classes in which the suggested 
strategies and best practices are implemented but also establish focused connections 
between the class size and the specifics of the educational contexts. Next, we will 
address a critical aspect in addition to the class size – that of language barrier and 
multilingualism. This aspect seems to be of a key importance for language learning. In 
many countries where classes tend to be larger, the instruction is delivered in a language 
different from students’ home language. 
 
4. Before Getting to the Classroom Numbers: Multilingualism  

In many countries where the teacher-student ratio is high (refer to the list 
provided in Table 1), there is an added hurdle – that of the language barrier in the 
classroom. Frequently, in these countries, the language of instruction differs from 
students’ home language. Let us briefly present two cases of countries with the highest 
teacher-student ratio, as presented in Table 1, to illustrate the additional pedagogical 
layer of challenges – that of the language barrier. 

Case 1: Malawi - In Malawi, 17 regional languages are spoken; these languages 
have different societal roles and status (Eberhard et al., 2020). In 1996, based on the 
Ministry of Education, Science, and Technology directive, past 4th grade English was 
mandated as the language of instruction. However, this decision was overturned in 2013 
due to the difficulties faced by students and teachers to engage in an effective 
educational process past 4th grade. These difficulties were mainly due to the 
insufficient students’ and teachers’ exposure to English and their limited mastery of the 
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English language (Dexis Consulting Group, 2021). The 2013 change was also 
motivated by the lack of resources and inadequate policymaking decisions (Language 
Education Policy, 2013).   

Case 2: Guinea-Bissau – Traditionally, in Guinea-Bissau, the official language 
of instruction is Portuguese, and teachers are expected to use only Portuguese in the 
classroom (Benson, 2010; United Nations Children’s Fund Education, 2021). This 
language policy poses a serious challenge to educators and learners as approximately 
20 different languages are spoken by 90% of the population. A Portuguese-based Creole 
(Crioulo) serves as a lingua franca in the society; however, this is a language of low 
societal prestige. Less than 15% of the population is fluent in the high-prestige language 
used in educational settings – Portuguese (Gunnlaugsson et al., 2021). 

Needless to say, the language diversity and the official language of instruction 
pose an additional serious challenge to educators, including foreign language educators. 
The situation is similar in Burkina-Faso, Burundi, Chad, and Mali, where the 
predominant language of instruction is French while the population speaks multiple 
indigenous languages. The difference between home languages and language of 
instruction leads to additional considerations related to foreign language teaching 
pedagogy. In these countries, accounting for multilingualism and the difference 
between home and school language is vital because foreign/second language education 
plays an essential role in students' future academic and career success. Their 
educational progress requires the additional step of acquiring a second language as a 
primary medium of instruction at higher educational levels.  

To assure the success of their students, educators and policymakers should be 
empowered by a deeper understanding of second language acquisition processes as well 
as recognition of the specifics of the large classroom and the role of multilingualism 
therein (Badrinathan, 2021). In such settings, applying sound teaching strategies tuned 
in to the needs of linguistically heterogeneous settings is essential in handling large 
language classrooms. 

 
5. Technology-Based and Non-digital Strategies for Large Classes  

What pedagogy can a language teacher incorporate in a large class? The 
problems of holding attention, incorporating strategies that maintain interest, and 
ensuring interaction are some of the most considerable challenges in a large class. The 
advent of technology and the important place it occupies in the contemporary academic 
environment adds yet another dimension to the art of teaching.  

Today, researchers and educators are more active than ever in sharing research, 
ideas, and practices for improving teaching and increasing student engagement. In fact, 
building an active dialogue and accessible knowledge-base on the topic is crucial for 
educators who work in large classroom settings where resources can be limited and 
technology non-existent. Despite the prevalent approach suggested in teachers’ 
manuals, learning materials, and curricula design – the communicative approach to 
language learning, educators continue to face difficulties when applying it in large 
classrooms (e.g., Dos Santos, 2020; Memon & Shaikh, 2021; Xue, 2019). These 
difficulties are related to different contextual aspects, and teachers frequently step away 
from the communicative approach and apply a combination of methods to shape their 
instruction to meet the needs of their learners. 
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Incorporating fun-based activities, dividing the class into small groups to ensure 
participation, and including creative and movement-based activities could indeed 
ensure active participation even within large groups and help create positive dynamics 
in the class. The flipped classroom technique could be another method for enhancing 
optimum learning. More than anything, it allows moving towards a learning paradigm, 
maintaining learners’ focus, and incorporating pedagogy focused on active learning.  

There are teachers, students, and institutions who do not have the privilege of 
working in an educational environment that fosters optimal class size. In such cases, 
harnessing class techniques and creative abilities would work best for enhancing 
learning in these particular settings.  

Technology, of course, has added value to the classroom and could come to the 
rescue in environments that can afford the required infrastructure. The advantages of 
including computer-based activities have been reported in numerous studies. Here we 
will mention the key strengths of computer-supported language learning outlined as 
early as 1998 by Warschauer and Healey. Computer-based activities have the potential 
to: 

o support the development of autonomous learning skills  
o achieve student-centered approaches by individualizing instruction 
o support collaborative work 
o design dynamic and engaging activities for large groups of students 
o share resources, including authentic ones 
o support exploration of authentic resources and engage students in exploratory 

learning 
o build language and computer-use skills  

The past two decades brought a rich array of digital participatory tools such as 
Socrative, Kahoot, and Padlet; these tools have the potential to transform language 
learning by allowing instant feedback, games-based activities, and opportunities for 
synchronous and asynchronous collaboration in large groups. Educators and 
researchers view these tools as a valuable addition to the classroom (e.g., Kalwar et al., 
2021). Technology-based activities can also support building autonomous learning 
skills by providing opportunities to engage actively in the learning process outside the 
classroom (Ahmed, 2019).   

Furthermore, multimedia resources, such as films, documentaries, news clips, 
and songs with subtitles could help develop target language and intercultural skills 
while working in larger groups. Technological tools and their effective use could also 
give a psychological fillip to large classes. Learners feel more involved when they 
contribute actively to classroom activities. They get a sense of participation and 
enhanced productivity, leading to better learning. This could also help achieve a higher 
cognitive level of engagement: not merely listening to the teacher passively and 
understanding the content, but directly participating and creating, thereby achieving 
higher-order skills such as critical thinking and creativity (Mahler et al., 1986). Besides, 
using participative technological tools could help remove the barrier of the impersonal 
that permeates large groups (Gibbs & Jenkins, 1992). The technology could help foster 
more interaction among peers and between learners and teachers. This is especially 
valid for language classrooms, where communication is vital, and technology can help 
in integrating active learning approaches. The effective implementation of the 
advantages of technology calls for more teacher training and developing educational 
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policies that would support the access and application of technologies, especially in 
countries where the resources might be scarce. They also call for developing sound 
strategies that would allow the implementation of technologies in under-resourced 
settings. 

Thus, teachers’ support for focused interaction in/about the target language 
(with or without the implementation of technology) plays a vital role in large classes. 
As a participant in the classroom, rather than the one that leads, the teacher should aim 
at supporting meaning-making and knowledge construction (Ekembe, 2014).  

 
6. Future Perspectives  

In this paper, we have outlined some of the critical aspects related to learning 
and teaching in large language classrooms. It is evident that learners and educators need 
further support to help them achieve their learning goals. The influential European 
Framework advocates task-based approaches and active learning, which become 
daunting for the average large-class teacher. How does one bridge the gap? Further 
research on language learning and teaching in the large class setting connecting the 
research findings, theory, and practice is much needed. 

The complexity of language acquisition in multilingual classrooms, learning 
content in a second language, age and proficiency differences, and the large class size 
make no two classrooms the same, nor two scenarios identical. Cultural beliefs and 
practices, educational policies, as well as teachers’ and learners’ backgrounds and 
beliefs further affect the process. Future studies from both low-resource and high-
resource contexts, which contend with large classes differently, would provide the 
needed guidance for educators. Studies and findings from multiple different contexts 
should not only illustrate the issues and challenges but should also inform language 
educators on best practices and specific innovative strategies that are designed for 
varied contexts. New learning needs and, thereby, new language learning/teaching 
challenges are increasingly growing. Therefore, informed experimentation in learning 
and teaching, new ways of looking at learner and teacher autonomy, and fresh 
approaches to large-class language learning and teaching would chart the research path 
in this area. In addition, revisiting local knowledge that would create a bridge with 
global knowledge about large-class language learning should be in focus in years to 
come. 
The actions of providing such support should be based on a carefully designed agenda 
based on research outcomes. We view that several key themes should guide such 
research: 

o Research on high-level issues related to evaluation and revision of countries’ 
educational policies and access to resources; 

o Assessment of the needs of the specific educational settings with considerations 
to multilingualism, culture, and current practices; 

o Grass-root research, including action research that presents best practices with 
considerations of specific educational settings;   

o Technology-based learning resources and strategies for their implementation; 
o Technology-based learning - best practices with limited resources;  
o How psychological and cultural aspects shape language learning in large 

classrooms. 
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Understanding large class as a phenomenon and looking at it through a 
pedagogical lens would inform and empower educators. Practical grass-root tips, best 
practices, and resources for large class teaching of languages could prove helpful for 
professionals who are involved in the education enterprise around the world. These 
would include:   

o Educators, who are engaged in teaching languages in large classes;  
o In-service teachers, who anticipate working with large classes;  
o Language teachers-in-training, who study issues related to teaching methods, 

educational settings, barriers, and multicultural traditions;  
o Researchers and administrators engaged in studying educational issues in 

countries with high teacher-student ratios and are responsible for decisions and 
policymaking.  
Charting the further research agenda is highly important for understanding the 

needs and dynamics of large language learning classes. In the years to come, the 
solutions for the large language classrooms' effective practices will be based on 
research projects highlighting effective educational policies, theory-supported 
practices, and grass-root teacher-developed approaches.  
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Abstract 

 
 This article outlines the main course of development taken by the Ukrainian 
language, especially  since  the 17th century, drawing on leading Ukrainian scholars to 
show how language was suppressed, and how cultural revivals took place in the 1920s, 
1960s and in the post-Independence period. Repressive policies aimed to eradicate the 
Ukrainian language by inhibiting or prohibiting its use in education, public life, and 
print. Most of these policies contributed to the forced Russification of Ukrainians in the 
Russian Empire and the USSR. Today, Ukraine is compelled to grapple with the long 
legacy of language suppression and is enjoying a revival of interest in the Ukrainian 
language and culture.  
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Introduction 
Ukraine is a country with a thousand years of recorded history. It has a powerful 

sense of cultural identity that has been formed in the face of some unfavorable and often 
tragic historical circumstances. The nation’s very survival over the last two centuries 
has sometimes appeared miraculous to observers.  Until the present war, the country 
and nation have been more an object than a subject in world politics. This situation has 
largely resulted from the way Russia diminished or attempted to silence Ukraine’s voice 
for more than three centuries. Today it is still trying to do so. One cause of the present 
war is Moscow’s desire to regain control of the country and to rob the Ukrainian people 
of agency. 

 
Language has always been an instrument by which one nation exerts control 

over another. Muscovy, which Tsar Peter 1 renamed the “Russian Empire” in 1721, 
used language policy consistently and ruthlessly. Today Russian authorities continue to 
practice linguicide on occupied territories. Since 2014 they have done so in Crimea, the 
Donetsk and Luhansk oblasts, and since 2022 in the captured cities of Kherson and 
Mariupol. Unfortunately, the issue of language has been successfully used by Putin as 
a justification of the war. Many citizens of Russia believe his claims that Ukrainians 
after thirty years of independence continue to speak Russian because they are in fact 
Russians. In his way of thinking Russian language speakers who live on Ukrainian 
territory have to be “liberated” and their territories attached to Russia.1 However, 
Russian-speaking Ukrainians have fought with extraordinary courage after 24 February 
2022 to defend their land. In doing so they have refuted Putin’s claim, proving that they 
are Ukrainian citizens who wish to live in an independent state. Russian occupation 
authorities, in turn, have conducted a war of conquest with genocidal features. One 
aspect of this reality is the refusal to recognize Ukraine as a country with its own 
language, history and right to exist as a nation. 2  

 
This article outlines the way the Ukrainian language has been suppressed over 

three centuries. It presents the narrative that has been developed by leading Ukrainian 
scholars who responded to the situation of language suppression, and it references 
several arguments and texts by authoritative researchers or commentators. These 
arguments deserve to be better known outside Ukraine. They form the basis of a 
counter-argument that challenges views presented by Putin and Russian leaders, and 
asserts that Russia has attempted to conduct a policy of linguicide over several 
generations.  

 
 

 
1 Muscovy is the original name of the core Russian land. It was renamed the Russian Empire in 1721 by 
Tsar Peter the Great. 
2 For example, Vladislav Surkov, who was until recently Putin’s chief adviser on Ukraine and the 
Donbas, in an interview published on 26 February 2020 stated: “There is no Ukraine. There is only 
Ukrainianness. Namely, a specific disorder of the mind. An enthusiasm for ethnography taken to a 
remarkable extreme. A land with such a bloody history. A muddle, not a state. They have borshch, 
Bandera and the bandura, but no nation. They have a brochure called Sovereign Ukraine, but no Ukraine. 
[…] Forcing them to establish brotherly relations is the only way, as history has effectively demonstrated 
[…]”. https://actualcomment.ru/surkov-mne-interesno-deystvovat-protiv-realnosti-2002260855.html  
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History  
Yurii Shevelov was a prominent linguist and literary critic who was educated in 

Kharkiv in the 1930s and then taught in the USA after the Second World War. In his 
Theory of the Origins of the Ukrainian Language (Teoriia pokhodzhennia Ukrainskoi 
movy) he examined the origins of Ukrainian. His research demonstrated firstly that the 
Ukrainian language derived from a common Slavic language, and secondly that there 
was no single common East Slavic tongue. In this way he rejected a fundamental tenet 
of Russian thinking, the “myth” of a “common cradle” of three peoples: the Ukrainian, 
Belarusian and Russian.   

According to him, a common Slavic language was the ancestor of Proto-
Ukrainian, out of which Old Ukrainian developed. According to Shevelov (1998), the 
Proto-Ukrainian was formed between the 6th and 11th centuries among the tribes who 
inhabited those territories that formed part of the Kyivan Rus’ state. Old Ukrainian 
began to form in the 11th century when the first written records appeared on this 
territory. From the end of the 18th century, when Ivan Kotliarevsky published his 
Eneida (Aeneid, 1798), we can speak of a fully formed contemporary Ukrainian 
language.  

In other words, according to Shevelov (1998), the Old Rus’ language (Old 
Ukrainian) took shape in the 11th century and was based on the dialects of Slavic tribes 
who from the 6th to 8th centuries lived on the lands of today’s central and northern 
Ukraine. This old Rus’ language evolved into modern  Ukrainian. In the 11th and 12th 
centuries Kyivan Rus’3 was one of the most powerful states in late-medieval Europe. It 
was described in chronicles written by its own and by foreign scribes and historians.  
The language spoken in Muscovy, by comparison, began to form in the 13th century, 
along with the Muscovite nation.  

 
Ukrainians have a long history of statelessness. For this reason language and 

culture have played a key role in preserving their sense of identity. A second prominent 
Ukrainian scholar and linguist, Ivan Ohienko, emphasized the importance of language. 
He wrote: “The [Ukrainian] language is our national signifier [oznaka]; it represents 
our culture and our level of awareness. Language is the form of our life, both cultural 
and national; it is the form of our self-organizing as a nation. … Language is the clearest 
expression of our psyche, the first guardian of our psychological ego … As long as the 

 
3 Kyivan Rus’, the first state on the territory of what is today Ukraine, lasted three 
centuries, and the memory of its existence continued to shape the Ukrainian nation and 
culture through later generations. Today it is considered the first defining moment in 
the establishment of a Ukrainian identity. In the 13th and 14th centuries mentally, 
culturally and ideologically Kyivan Rus’ continued to exist, albeit in a new format and 
under a different name: the Kingdom of Galicia-Volhynia. The lands of this state 
roughly covered what is today Western Ukraine and parts of Poland. Because of its 
geographical location, particularly the mountainous terrain, the Mongols had difficulty 
in subduing it, and the Rus’ princes were able to retain political independence by 
negotiating payment of tribute. Throughout this period the cultural traditions of Kyivan 
Rus’ continued to develop under new conditions and closer to European countries, 
which influenced them. In this period cities such as Lviv and Lutsk flourished. 
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language lives, so do the people as a nationality. Once the language disappears, so will 
the nationality: it will dissolve among stronger nations” (Ohiienko, 1918: 239-40). 

 
The dependent relationship with Muscovy began for Ukrainians in the 17th 

century. At this time they were a society with a high level of cultural development, 
education and artistic achievement. One educational center that generated cultural 
content was represented by the Kyiv-Mohyla Academy, the first higher educational 
institution among the Eastern Slavs. It was formed in 1632 and modeled itself on 
European universities.  Book culture was extensively developed in the Academy. One 
indication of this is Pamva Berinda’s Lexicon of Slaveno-rossian and Interpretation of 
Terms (Leksikon slavenorosskii i imen tlkovaniie). Described as “one of the best works 
of East Slavic lexicography  produced in the 18th century” (Nimchuk, 2003 it was in 
fact the first encyclopedia of the Old Ukrainian language. Over the next two centuries 
the book remained a popular source for the study of both the language and its literature.  

 
Gradually, during the first half of the 18th century the lecturers in the Kyiv-

Mohyla Academy were absorbed into Russian educational institutions. The Academy 
became the main donor of academic talent to Moscow University, which was founded 
in 1755. The university’s co-founder was the well-known scholar and enlightener 
Mykhailo (Mikhail) Lomonosov, who graduated from the Kyiv-Mohyla Academy in 
1751.  The Russian language and poetry were taught at the university, while in 1784 all 
lecturing in Ukrainian was prohibited (Khyzhniak, 2003: 74, 76). This is just one among 
many examples that demonstrate how the Russian Empire employed a policy of 
banning Ukrainian as part of its colonial attitude toward Ukraine. Another example 
occurred in 1769, “when the Synod of the Russian Patriarchal Church prohibited 
printing and using the Ukrainian bukvar, an alphabet book” (Encyclopedia of Ukraine). 
Scholars have now identified scores of similar prohibitions. Taken together, they played 
an important role in what contemporaries have described as a linguicide.  

 
The term has been defined as follows: “Linguicide or the killing of a language 

is the deliberate, calculated destruction of a language as the main defining characteristic 
of an ethnic group or nation. It is directed first against the written language. Its final 
goal is not genocide, meaning the biological destruction of a given people, but the 
liquidation of this people as a separate cultural and historical society, the removal of its 
national distinctiveness” (Levenets, 2011: 406). 

In the 19th century, when the Russian Empire gained control over most of what 
is today central and eastern Ukraine (today’s Western Ukraine was part of the Austro-
Hungarian Empire), use of the Ukrainian language was not allowed in any official 
communication and was not recognized in public discourse. It was therefore deprived 
of the opportunity to develop in many spheres of Ukrainian life. For example, it was 
rarely spoken in the cities. Not surprisingly the Ukrainian Mykola (Nikolai) Gogol 
(1809-1852) wrote exclusively in Russian. However, at the same time, he 
enthusiastically described Ukrainian nature, the life of Ukrainians, their traditions, and 
sense of humor. 

In these circumstances the personality of Taras Shevchenko (1814-1861) 
represented a unique phenomenon. When he published his Kobzar in 1840, he took 
literary Ukrainian to a new level of sophistication. Shevchenko was a poet, writer, 
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playwright, painter, lithographer, public and political figure, folklorist, and 
ethnographer. He was born into a serf family and because his talent as an artist was 
recognized received his freedom at the age of  24. When he was 33 he was arrested for 
participating in a group known as the Cyrillo-Methodian Brotherhood and was 
sentenced to 12 years of military service and exile, which he served in the Kazakh 
steppes. In fact he only lived for 12 years as a free man. Remarkably, even in these 
circumstances he became the father of Ukrainian literature. His poetry created an entire 
vision of the Ukrainian nation, its past and future. Today his legacy serves as a source 
of inspiration for Ukrainians who are defending their independence and their right to 
self-determination, freedom and dignity. The following lines are rendered by Vera 
Rich, one of the best known translators of Shevchenko into English:  

But it does touch me deep if knaves  
Evil rogues lullour Ukraine 
Asleep, and only in the flames 
Let her, all plundered wake again… 
That touches me with deepest pain. (Taras Shevchenko) 
Shevchenko’s Kobzar became the second most popular book after the Bible in 

Ukrainian homes, both in Ukraine itself and in emigre or diaspora communities around 
the world.  It demonstrated the power and subtlety of the Ukrainian language. It is 
therefore no accident that Tsar Nicholas 1 personally prohibited Shevchenko from 
writing and painting while in exile, a prohibition which the poet was able to circumvent 
by hiding his work during periodic searches. 

In the second half of the 19th century the Russian government produced two 
official edicts that dealt a severe blow to the Ukrainian language and significantly 
affected its development and status: the Valuev Circular (1863) and the Ems Ukaz of 
Alexander II (1876). The Valuev circular banned printing Ukrainian spiritual and 
popular educational literature. It is named after the Minister, Valuev, who stated that 
no Ukrainian language “existed, exists or could exist.” In fact from 1863 Ukrainian was 
not considered a language but merely a dialect of Russian. It took until 1905 for a group 
of Russian scholars to formally state that it was indeed a language. The second edict, 
known as the Ems Ukaz of Alexander II, prohibited printing and importing from outside 
the country any Ukrainian language literature. It also prescribed Ukrainian theatrical 
performances and the printing of Ukrainian texts on sheet music, including folk songs. 
Ukrainian theater was allowed only in provincial towns, and only if preceded by a 
performance in Russian of a play of the same or greater length. 

The situation after the Revolution of 1917 changed dramatically. In the years 
1917-1920 the Ukrainians declared first autonomy in 1917, then independence in 1918, 
and fought to defend their state and institutions. After the Bolsheviks took control, they 
were unable to overcome  resistance to their rule until in 1922 the creation of a 
Ukrainian Soviet Republic was announced and in 1923 a policy of Ukrainization was 
instituted (as part of korenizatsiia or nativization of the administrative apparatus). This 
policy made Ukrainian the official language of the republic, and encouraged its use in 
the press, education, scholarship, and all aspects of  official life. A “cultural 
renaissance” took place. During these years many literary groups and outstanding 
writers appeared.  The “renaissance” ended in the later 1920s and early 1930s when this 
entire generation of writers and intellectuals was arrested and imprisoned or executed. 
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Yurii Shevelov (1998) described Soviet linguistic policy that came afterwards 
in the following terms: “Intervention into the internal laws of language development by 
government in general, and in this case by a government controlled by Russians, was a 
Soviet invention and innovation. Neither the Poles, nor the Romanians, nor the Czechs 
tried this, nor did the tsarist administration of pre-revolutionary Russia. They all limited 
their actions to external pressure: they banned the public use of the Ukrainian language, 
completely or partially; they imposed the state language through the education system; 
they seduced Ukrainians with their culture and the possibility of a career; they resettled 
them in non-Ukrainian territories, and populated Ukrainian lands with members of the 
dominant nation, and so on. Alongside these classic methods, the Soviet system 
established control over the structure of the Ukrainian language: it prohibited use of 
certain words, syntactic constructions, grammatical forms, ways of spelling and rules 
of orthography; and instead it propagated other forms that were closer to Russian or 
were entirely taken from Russian. In this way on the territory of Soviet Ukraine the 
conflict between the Russian and Ukrainian languages was transferred from the extra-
linguistic to the intra-linguistic sphere. The struggle took place not only within the 
human psyche, but also within the language itself.” (Shevelov, 1998:173) 

 
In Ukraine in the 1930s it became dangerous to be a Ukrainian poet, artist or 

dramatist. Soviet authorities conducted a genocide of the Ukrainian elite. One of the 
most tragic pages in this history occurred in 1937, when on the occasion of the twentieth 
anniversary of the  establishment of Soviet rule (1917) an execution took place in 
Sandarmokh in the northern part of Russia, in  the Solovki archipelago in the 
Arkhangelsk oblast. Here around 7,000 people of many different nationalities, 
including 677 Ukrainians, were executed in 1937. The largest group of 1111 people 
was shot on 4 November. 

 
Among the victims were numerous outstanding Ukrainian cultural figures, 

among them the dramatist Les Kurbas, the writers and poets Mykola Zerov, Mykola 
Kulish, Antin Krushelnytskyi, Valerian Pidmohylnyi, Oleksa Vlyzko, Hryhorii Epik, 
Marko Voronyi, Mykhailo Yalovyi, and the historian Matvii Yavorskyi. The world 
community of writers knows little about these talented figures, all of whom died at a 
relatively young age, at a time when they were reaching the peak of their creativity. 
Soviet power, together with physical extermination of artists, also destroyed their 
creative legacy, branded them enemies of the people and forbade any mention of them, 
either privately or in public. To understand how talented these people were, it might be 
mentioned that Kurbas knew 12 languages and was an innovator of avant-garde theater 
whose experiments paralleled those in Western and Central Europe and Mykola Zerov 
was a classicist who knew 15 languages. This generation is now often known as the 
Persecuted of Executed Renaissance.  

 
The repressive machine of Soviet rule worked at all levels, and books were 

destroyed or removed from library holdings. As is Nazi Germany authors were 
blacklisted and their works banned. The scholar Zhovtobriukh (1991) has written: “The 
scale of the anti-Ukrainian terror is clear testimony to the fact that already in the second 
half of the 1930s the young generation of Ukrainians was deprived of educational 
literature in the Ukrainian language. School textbooks were banned, including the 
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popular Elementary Grammar of the Ukrainian Language (Pochatkova hramatyka 
ukrainskoi movy) by Olena Kurylo, Outline History of the Ukrainian Language (Narysy 
istorii ukrainskoi movy) by P. Buzuk, A Course in the History of the Ukrainian 
Language: Introduction and Phonetics (Kurs z istorii ukrainskoi movy) by Ie. 
Tymchenko, and the collectively written Advanced Course of the Ukrainian Language 
(Pidvyshchenyi kurs ukrainskoi movy) edited by L. Bulakovskyi, and Norms of the 
Ukrainian Literary Language (Normy ukrainskoi literaturnoi movy) by O. Syniavskyi. 
Because these works were removed, students in philological faculties were left without 
any textbooks on the history of the Ukrainian language and on the contemporary literary 
language” (Zhovtobriukh, 1991: 216). 

 
In the 1930s the authoritarian government developed a mechanism for 

denationalizing the languages of the Soviet Union, and paid special attention to 
Ukrainian: “After the destruction of the language studies that had developed in the 
1920s, which involved the physical elimination or long-term imprisonment of linguists, 
the banning of lexicographic, terminological and other works produced in the 1920s as 
‘hostile’ and ‘nationalist’, the Soviet leadership introduced in Ukraine a language 
policy that was guided from Moscow and completely controlled by the party 
apparatus.” This policy, with periods of weaker enforcement, remained active until the 
end of the 1980s. Ideological foundations were established for the work of institutes 
whose purpose was to monitor and direct language processes. The direction of language 
study in the Ukrainian SSR had to adhere to three main principles:  

1. The thesis that the influence of the Russian language on 
Ukrainian was “beneficial,” that  the two “brotherly” languages should draw 
closer, and that Ukrainian-Russian bilingualism was “harmonious.”  

2. The thesis that it was necessary to create a common lexical fund 
for the nationalities of the USSR 

3. The demand that international terms should be introduced on a 
large scale. 
All three principles were subordinated to the task of unifying the national 

languages by following Russian examples. For example, this meant that the process of 
forming a common lexical fund for the languages of nations under Soviet rule and for 
introducing borrowings from other languages had to look to Russian as the intermediary 
language and the model (Masenko, 2005:16). 

 
In spite of these restrictions, in the early 1960s a cultural revival took place in 

Ukraine, thanks to the “Thaw” that occurred when Nikita Khrushchev came to power 
following Stalin’s death. The weakening of totalitarian tenets allowed a whole Pleiades 
of talented young people to appear in various cultural fields and in scholarship. These 
individuals identified as Ukrainians and made efforts to develop the nation’s culture. 
Today this generation is recognized in history as the “people of the sixties” or the 
“dissident movement.” 

 
Unfortunately, the loosening of controls differed significantly in Moscow and 

Kyiv. The politics of Russification continued to be a leading concern for the Kremlin.  
As a result, the desire of Ukrainians to develop their culture and language was soon 
confronted by the heavy-handed response of the KGB. A popular saying appeared at 
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this time: “Fingers are chopped off as punishment in Moscow, while whole arms are 
chopped off in Kyiv.” The generation of the 1960s had only begun to create its cultural 
world and to revive the legacy of the 1920s when the first arrests began in 1964. There 
were several waves of arrests from the 1960s to the 1980s. Scores of individuals were 
imprisoned or exiled and given terms of one, five or ten years. Some were killed, either 
while in prison, or while not yet arrested. However, this did not stop people from 
opposing the authorities and demanding their rights and freedoms. At the time 
Ukrainian dissidents were in the avant-garde of the global movement for human rights. 
Among famous Ukrainian dissidents one could name: the poets and writers Lina 
Kostenko, Vasyl Symonenko, Ivan Drach, Mykola Vinhranovskyi, Vasyl Stus, Valerii 
Shevchuk, Ihor Kalynets, and Iryna Kalynets; the scholars, critics and philosophers 
Ivan Dziuba, Yevhen Sverstiuk, Ivan Svitlychnyi, Mykhailo Osadchyi, Viacheslav 
Chornovil, Valeriy Marchenko; the artists Alla Horska, Opanas Zalyvakha, Lyudmyla 
Semykina, Lyubov Panchenko, Halyna Sevruk, Victor Zaretskyi; the translators 
Mykola Lukash and Hryhoriy Kochur; the film makers Serhii Paradzhanov, Yurii 
Illenko; and the actor Ivan Mykolaychuk.   

 
The “generation of the sixties” began to speak about the individual, about 

personal feelings, nature and love, without giving these an “officially acceptable” 
ideological coloring. Vasyl Symonenko’s “You know that you are a human being 
(person)” can be seen as the poetic manifesto of this period. Ivan Dziuba's work 
Internationalism or Russification? published in 1965 played an important role for the 
whole dissident movement and became a rallying cry for the language and national 
issues.  

 
Beginning in 1991, after the fall of the Soviet Union, a slow return of Ukrainians 

to their own language and history began.  This gradual process has over 30 years of 
independence produced a new sense of identity among most citizens of Ukraine. 
However, this political and cultural identity has been challenged by Russia, most 
obviously in the war it unleashed in 2022. 

 
Conclusion  
The Ukrainian language has a thousand years of recorded history and a place in 

the family of Slavic languages. From the 17th century a significant portion of 
Ukrainian-speaking territories were controlled by Muscovy and then the Russian 
Empire.  This history of domination ended in 1991, but its legacy continued to affect 
the minds and attitudes of many Ukrainian citizens. In this context Ukrainian-Russian 
bilingualism as an instrument of influence played an important role.. The long history 
of Russification and linguicide, which had been practiced from the 18th century, has 
left its mark on the linguistic, cultural and political environment. Language remains a 
field of contention, and an aspect of the Ukrainian struggle for identity assertion and 
self-determination. From a historical perspective Ukraine has already won the struggle 
to be seen as a nation, because it has preserve and developed its chief national attributes 
– language and culture.  It is struggling now to defend this victory in the face of a 
challenge from an imperial mentality that is attempting force a return to political 
dependence and cultural invisibility. An imperial attitude toward the Ukrainian 
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language, nation or culture is a throwback to an oppressive and authoritarian past and 
has no place in the 21st century.  
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Abstract 
 

 This article is based on the experience of providing critical thinking education 
for teacher students in Ukraine from 2011 to 2019. This education, conducted as part 
of democratic education for teacher students who have no experience in democracy, is 
a good example for education in countries in similar situations. First, in order to educate 
critical thinking (reasonable thinking) in a country without democratic experience, a 
theoretical review of the conditions under which critical thinking took place was 
necessary. Critical thinking is an education to maintain and develop a democratic 
society in a soil called a democratic society, so educating critical thinking in Ukraine, 
which has completely different soil, requires a new teaching strategy. Different cultures 
may differ in what they call rationality, so the traditional epistemological position that 
language reflects the attributes that exist outside has limitations According to the late 
Wittgenstein theory, each society has its own system of behavior according to its culture 
and historical background, and the meaning of language reflects this system of 
behavior. The meaning of language is like a game rule and follows the rules of the game 
implicitly, which is different from the symbolic semantics that reflect the attributes of 
the external object the language dictates. Matthew Lipman's critical thinking education 
is a developing context-sensitive judgment. His critical thinking is to consider what 
kind of person I want to be and what kind of society I should pursue in cooperation with 
other persons. His reasoning theory takes into account facts, intention and 
consequencies as a criterion for judgment in the case of ethical judgment. This is not 
just a method of critical thinking, but a method of critical thinking education based on 
competency. 
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 이글은 2011-2019년간의 우크라이나에서 교사 학생들을 대상으로 비판적 

사고교육을 실시하였던 경험을 바탕으로 쓴 글이다. 민주주의경험이 없는 

교사학생들에게 민주주의 교육의 일환으로 실시한 이 교육은 비슷한 처지에 있는 

나라들의 교육에 좋은 사례가 된다고 본다. 먼저 민주주의경험이 없는 나라에서 

비판적 사고(합리적 사고)교육를 하기위해서는 비판적 사고가 이루어지는 

조건들에 대한 이론적 검토가 필요하였다. 비판적사고는 민주주의사회라고 하는 

토양에서 민주주의사회를 유지 발전시키기 위한 교육이다, 때문에 전혀 다른 

토양을 가지고 있는 우크라이나에서 비판적 사고를 교육한다는 것은 새로운 

교수전략을 필요로 한다. 문화에 따라 이른바 합리적이라고 생각하는 것은 다를 

수 있다, 그래서 언어는 외부에 존재하는 속성을 그대로 반영한다는 전통적 

인식론적 입장은 한계를 갖는 것이다, 후기 비트겐시타인 이론에 따르면 

각사회는 나름대로의 문화와 역사적 배경에 따른 행위체계가 있으며 언어의 

의미는 이 행위체계를 반영하는 것이다. 언어의 의미는 게임규칙과 같아서 

암묵적으로 정해져 있는 게임의 규칙을 따르는 것으로 본다, 이것은 언어의 

의미는 그 언어가 지시하고 있는 외부대상의 속성을 반영한다는 표상주의 

의미론과는 다른 것이다, 매튜립맨의 비판적 사고교육방법은 단순히 형식논리를 

비판적 사고교육으로 보는 것이 아니라 맥락에 민감한 판단력을 기르는 것이며 

스스로를 비판적으로 반성하여 끈임없이 변화시켜 나가는 존재라는 것을 

상정한다. 그의 비판적 사고는 내가 어떤 사람이 될 것인지 협력해서 추구해가야 

할 사회가 어떤 사회인지를 고려하는 것이다. 그의 추리이론은 윤리적 판단의 

경우 사실과 의도 결과 등을 모두 고려하여 판단기준으로 삼는다. 이것은 단순한 

비판적 사고의 방법이 아니라 역량을 기르는 비판적 사고교육방법이라고 할 수 

있다.   

 최근 브랜덤은 비트겐시타인의 영향을 받아서 이를 더욱 발전시킨 

사람이다, 그에 따르면 언어의 의미는 언어가 쓰이는 것을 참조해야 한다는 

것이다, 언어의 쓰임은 그 사회가 암묵적으로 가지고 있는 행위규칙을 반영하는 

것인데 민주화이전의 우크라이나의 경우 마르크스레닌주의 이념에 의해 

오랫동안 통치되었던 사회이다, 우크라이나 교사학생들은 그들이 의식하지 

못하며 언어를 사용하지만 그 의미는 마르크스 레닌주의와 연결된 것임을 알 수 

있었다, 이것은 민주주의교육의 일환으로 비판적 사고를 배우는 입장에서는 

커다란 걸림돌이다. 브랜덤은 이 의미를 알기 위해서는 그 가 왜 그런 단어나 
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문장을 사용하였는지를 이유를 댐으로서 드러나지 않았지만 암묵적으로 

전제하고 있는 규범체계가 들어 냄으로 의미가 명백 해진다고 주장한다.  이것이 

의미를 밝히는 방법이기도 하다, 이런 방법은 자신이 누구인지를 자각하는 

방법이기도 하다. 민주주의 지식을 가르치고 있으나 막상 자신은 마르크스 

레닌주의의 행동양식, 언어를 사용하고 있는 것을 알게 되는 것이다, 우크라이나 

학교교육에서 비판적 사고교육은 여기서부터 시작해야한다. 마르크스 

레닌주의에서 바람직한 인성, 내지 태도는 마르크스 레닌주의 입장을 굳건히 

유지하고 비타협적 태도를 갖는 것이다, 그러나 이런 인성이나 태도는 

민주주의시민교육의 일환으로 행해지는 비판적 사고교육과는 매우 다른 것이며 

오히려 정반대의 것이다.  

 하버마스는 민주적 인성 태도를 갖는 것이 비판적 사고의 핵심인 합리적 

합의를 보장하는 방법이라고 생각하였다, 그의 입장은 표상주의와는 다른 

입장이다, 표상주의는 외부의 대상의 속성을 표상하는 것인데 대하여 하버마스의 

입장은 성원들의 태도 즉 다른 사람의 입장을 존중하고 개방적 태도를 갖는 것이 

합리성을 보장하는 방법이라고 주장한 것이다, 우크라이나 비판적 

사고교육민주적 성격의 형성 없이는 민주사회가 요구하는 합리성(비판적 

사고)도 없다. 하버마스는 합리성을 맥락에서 본다. 

 주장, 증거, 근거가 함께 작용하여 논리를 만들어내는 툴민의 합리성과는 

달리 우리는 의사소통적 합리성을 해석하여 어떤 사람이 명확한 입장, 적절한 

이유, 건전한 논리를 가지고 있지만 논쟁에 열려 있는 태도가 결여되어 있는 

경우를 제안합니다. 그리고 합의를 위해 노력하는 사람은 ‘합리적인 사람’으로 

간주되어서는 안 됩니다. 

 참여자들이 타인에 대한 관용의 태도, 자신의 입장에 대한 지적 겸손의 

태도, 모든 사람의 참여권을 인정하는 태도가 없다면 합의가 이루어지지 않고 

결국 합리성이 존재할 수 없다. 

 의사소통적 합리성 하버마스는 ‘의사소통적 합리성’이라고 하는 합리성에 

대한 다른 관점을 제공합니다. 참가자들은 단순히 주관적인 견해를 

극복합니다”(Habermas, 1984, p. 10). 

 하버마스의 입장을 받아들인다면 우크라이나 에서의 비판적 사고교육은 

참여자들의 태도 인성을 바꾸는 일로부터 시작해야했다. 참여자들 간의 보이지 

않는 권력관계도 중요하다. 소련지배하의 우크라이나 사회는 불변적 진리를 
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전제로 하였던 사회이기 때문에 이런 문화에서 참여자들의 평등한 관계는 

인정되기 어렵다, 통상 진리에 가까이 있는 자로 여겨지는 엘리트 학생들이 

토론을 지배하고 있는 현상을 볼 수 있었다. 푸코는 권력 문제에 대한 강조를 통해 

하버마스의 담론 윤리의 보편화 원칙에 대해 비판하였다. 푸코적 의미에서 

합리적이기 위해서는 맥락에서 권력 문제를 인식하고 토론을 독점하고 있는 

권력관계를 비판적으로 고려해야한다,  주변성과 지배를 비판적으로 보는 푸코의 

입장에서 보면 권력관계에 의해 부당하게 억압되고 있는 민주주의 가치인 차이, 

다양성은 존중되어야 한다.  정체성의 문제에 있어서도 소수에 의해 지배되는 

다수는 스스로를 주변인으로 인식하고 무력한 존재로 인식한다. 푸꼬에 따르면 

단순한 참여자들의 태도를 바꾸는 것만으로 권력 중립성 내에서의 합의가 

가능하고 합리성이 보장된다는 하버마스의 생각은 너무 이상주의적이라는 

것이다. 수업에 있어서 소수 엘리트가 토론을 독점하는 것을 막기위해 모두에게 

발표할 수 있는 기회를 제공하기위해 노력하는 것이 필요하였다. 다른 하나의 

문제는 편견에 관한 것이다. 마르크스 레닌주의가 전통적 문화라면 민족주의 

자유민주주의문화는 새로운 문화이다, 사회가 급변하고 있는 상황에서 문화간의 

충돌이 일어나고 친러파와 민족주의파 친서방파간의 문화면에서도 예외는 

아니었다, 가다머는 역사를 달리하는 성원들 간의 합의가 어려운 것은 

당연하다고 보며 합의가 바람직한 것도 아니라고 주장한다, 다만 그 것을 

편견으로 인정하고 그 편견을 생산적으로 만들기 위한 노력이 필요하다고 

주장한다. 

 생산적 편견에 대해 Gadamer는 1. 그것을 표현하기  2. 다른 편견과 상호 

작용하기, 3. 그것에 대해 사려 깊은 질문을 하기의 세 가지를 강조한다.  

 브랜덤은 각각의 편향들을 관점주의로 이해하는 것으로 보인다. 앞에서 

언급한바와 같이 소통하는 공동체에서 언어들은 암묵적으로 인정하는 규범이 

있으며 그 규범들을 밝혀내기 위해서는 주장이나 개념들을 논거를 제시하는데 

이때에 명제적 형태로 제시할 것을 주장한다. 그러한 이유묻기 이유대기를 통한 

대화에서 공동체가 공동의 규범들을 확인할수 있고 내가 누구인지 우리가 

누구인지를 확인할 수 있게 된다. 규범을 명백하기를 통해 얻어질수 있는 소득은 

이 언어규범으로 설명할 수 없는 부분을 발견하게 된다는 것이다, 툴민은 

논증구조에서 그 논증이 설명할 수 없는 한계를 논증구조에 포함시켰다. 이것은 

가다머가 이야기하는 편견의 한계를 자각하는 단계와 같다고 하겠다.   
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 다른 입장(편견)에 대한 질문을 통하여 다른 편견과의 대화의 길이 열릴 수 

있는 것이다. 적어도 대화가 불가능한 경우라도 이해의 길이 열릴 수 있는 것이다. 

이때의 추론은 어떤 것이어야 하는가? 전통적 비판적 사고에서 추론은 

형식논리를 의미한다. 최근의 비판적 사고교육에 형식논리가 갖는 인식론적 

한계들을 지적한다. 앞에서 언급한바와 같이 하버마스는 합리성의 조건으로 

합리적 인간을 언급한데 이어 가다머와 푸꼬등은 합리성이 사회적 산물임을 

강조함으로서 보편주의와 객관주의를 전제로 하는 표상주의 형식논리는 더 이상 

설득력을 상실하고 있다, 이들은 인간은 이미 정해진 전제들을 따르는 존재라기 

보다는 지금까지의 전제들에 대해 의문을 던지고 그것이 잘못된 것이라면 그 

전제들을 수정해가는 주체들을 상정해야한다는 것이다, 예를 들어 지금까지 

자신이 누구인지 자신의 행동체계나 신념의 근본전제들이 무엇인지를 확인한 

개인은 그 전제들이 갖는 한계들을 인식하고 다른 신념들과 비교해 봄으로서 

바람직한 세상 바람직한 나와 우리로 변화를 도모하는 도모할 수 있는 개인들을 

상정해야 한다는 것이다. 보편적이며 일반적인 비판적 사고가 아니라 참여하는 

주체들의 태도나 인성이 중요하다는 최근의 주장들은 비판적 사고의 전통적 

인식론적 기반들의 중대한 변화를 가져오고 있다.  

 논리에 의해 확립된 올바른 추론의 기준을 검토함으로써 비인격적이고 

객관적이며 초연한 방법으로 추리와 사고 과정을 탐구하는 문제와 우리의 

개인적인 관점에서 사고 과정을 고려하는 것은 전혀 다른 문제이다. (립맨 1985년, 

페이지 12-xiii).  

 최근의 비판적 사고의 학자들은 그 모형을 립맨의 윤리탐구에 있어서의 

비판적 사고의 역할에 주목한다. 결론적으로 이야기하면 비판적 사고교육 

일반에 작동하는 인식론적 전제들이 립맨이 언급한 윤리탐구에 

비판적사고에서의 인식론적 전제들이 원용될 수 있다는 것이다. 립맨에 있어서 

참여자의 정체성은 하버마스가 이야기하는 태도 인성의 연장선상에 있는 것으로 

보인다. 한걸음 더 나아가서 기존의 입장이 잘못된 것인지 살펴보고 만일 잘못된 

것이라면 바꾸려는 태도를 갖는 정체성이다, 그러므로, 스스로 생각하는 것은 

개인적인 방향 감각을 개발하는 것을 포함한다. 이것은 자신의 경험과 

세계에서의 위치에 대한 반성으로 해석되지만, 이것은 또한 자신의 가치와 

정체성에 대한 반성이 필요하다 결론적으로 립맨에게 있어 비판적 사고의 주체는 

자기수정적(self-correcting ) 존재이다.  



The National and International Conference on Humanities, Arts and Social Sciences 

 

 

I 336 I  

 다음으로 형식논리에 의한 추론이 한계를 갖는다면 그 대안적 추론형식은 

어떤 것인가? 립맨이 리자 프로그램에서 제시한 추론형식은 그가 해리의 

발견에서 제시한 추론형식과는 다른 것이다.해리에서는 주로 형식논리를 

제시했다. 립맨은 참과 거짓을 다루는 것과 옳으나 그르냐의 문제를 다루는 

문제는 다르다고 전제하는 듯하다, 그러나 앞에서 언급했듯이 알레시아는 그것이 

다르지 않다고 주장한다. 윤리적 판단에 작동하는 것은 근거들을 논하면서 

해리의 아버지는 머리가 셋달린 노르웨이 동화에 나오는 거인 이야기를 한다, 

하나는 사실 또는 진실의 머리요 다른 하나는 의도의 머리요 나머지 하나는 

결과의 머리다. 어떤 것을 판단함에 있어 구체적 상황에서 이 세가지요소를 

동시에 고려해야 한다는 것이다. 그래서 그는 결과만을 보는 결과주의나 

의도만을 보는 의도론 또는 시실 여부만을 판단의 기준으로 삼으려는 입장을 

거부한다. 이런 요소들을 모두 고려하여 판단의 기준으로 삼아야 한다는 것이다.  

 그는 연습문제를 통하여 구체적 맥락에서 사실여부를 밝히는 작업이 쉽지 

않음을 보여주고 있으며 상대방의 의도나 나의 의도 또한 파악하기가 쉽지 

않음을 보여주고 있다. 결과 또한 미래에 일어나는 것이기 때문에 정확히 

예측하기란 쉽지 않다. 이 모든 것을 동시에 고려하여 판단의 기기준으로 삼는 

것은 더욱 어려운 일이다. 우크라이나 교사의 경우 마르크스 레닌주의에 입각한 

판단은 매우 단순한 것이다. 모든 판단은 삼단논법에 의해 내려질 수 있다. 그 

대전제는 마르크스 레닌주의이다. 소전제는 그것이 대전제에 포함될 수 있는 

사례인가만을 판단하면 되는 것이다.  

 비슷하게도 자유민주주의 도덕이론도 유사한 경우가 많이 있다. 

칸트주의윤리판단이나 공리주의윤리판단이 그것이다. 또한 도덕교육에서 많이 

사용되고 있는 의사결정이론이나 가치명료화이론, 도덕판단 발달단계론 등은 

이러한 종류에 해당된다. 립맨은 이러한 입장들이 적절한 도덕판단의 모형이 될 

수 없음을 지적한다. 이것은 마치 농부가 농사짓는 수고를 생략하고 수확하는 것 

만을 적용하려는 것과 같다는 것이다.  

 도덕 교육을 의사 결정모형, 가치명료화 모형, 또는 도덕판단 발달단게 

모형으로 축소하는 것은 농업을 추수와 동일시할 수 있다고 말하는 것과 같다. 

사실 농부의 주요 관심사는 쟁기질, 토양 경작, 물주기 및 기타 여러 활동을 

준비하는 것이다. (Lipman, 1985, p.i). 



The National and International Conference on Humanities, Arts and Social Sciences 

 

 

I 337 I  

 자유민주주의에서 도덕판단의 기준은 모든 사람의 판단이 중요한 것이 

아니라 나 자신의 개인적관점이 중요한 것이다. 내가 되고 싶은 인간형 내가 다른 

사람과 협력하여 이루고 싶은 세상이 판단기준이 되어야하는 것이다. 이러한 

바탕위에 기준 외에 세머리를 가진 거인의 예에서 보여준 고려사항들을 고려한 

판단기준에 의해 판단하여야 한다. 립맨의 이러한 입장은 어렵기는 하지만 

형식논리에 입각한 비판적 사고교육을 대치할 수 있는 방안이라고 생각한다. 

앞에서 언급한 브랜덤은 이러한 추리를 실질적 추리로 분류한다. 타당한 형식에 

맞는 추리를 형식적 추리라 한다면 경험적 측면에 바탕을 둔 판단에 필요한 여러 

고려사항들을 포함하는 추리를 의미한다. 물론 이런 판단은 관점을 달리하는 

여러 이질적 요소들을 동시에 고려하는 것이기 때문에 양적으로 계산될 수 있는 

성질의 것이라기 보다는 질적인 것이며 오랜 경험과 숙련을 통해서 얻어지는 

아리스토텔레스의 실천적 지혜에 해당하는 것일 수 있다. 

 그럼에도 불구하고 이러한 판단력을 기르는 것이야말로 진정한 자유를 

얻는 최선의 대안으로 보인다. 마르크스 레닌주의에 의해 지배 받던 사회에서 

자유란 오직 이념에 따르는 것 내지는 이념을 가장 잘 해석한다는 당의 명령에 

따르는 것이었다. 그러나 민주주의 337 민으로서 의자유란 스스로의 판단에 

의존하는 것이다. 어떤 지시를 내리는 상급자도 없으며 유일하고도 

보편적이라고 부여되는 진리도 없다. 각자 개인들은 어떤 인간이 되고 

싶어하는지 함께 협력하여 이룩하고자 하는 사회가 어떤 사회인지를 주체적으로 

결정해야한다. 그런 바탕위에서 관련된 모든 고려사항들을 고려하면서 

각요소들의 가중치를 가늠하면서 스스로 판단해야 한다. 립맨의 리자 소설에서 

해리는 지적했듯이 세머리를 가진 거인이 멋있는지 그렇지 않은지는 세머리를 다 

보기 전까지는 판단할 수 없다고 한다. 이것이 시사하는 바는 그 판단이 

과학적이거나 수학적 이라기보다는 미학적이라는 것이다, 이같은 판단양식은 

분석적이고 수학적 인 서양의 철학전통에서 보다는 전체적이고 경험적인 동양의 

철학전통에 가깝다. 

 우크라이나의 전통철학은 서양적 전통 보다는 동양의 철학 전통에 

가까웠다. 따라서 그들이 민주시민을 위한 립맨의 비판적 사고교육방식은 매우 

효과적이었다. 과거 소련치하에서 형성된 문화는 명령만 따르면 되는 것이나 

민주시민으로서 살아가기 위해서는 스스로 생각하고 판단하는 고통을 감내해 

가야한다. 그들이 이런 고통스러운 과정을 견디며 진정한 의미의 자유를 향유할 
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수 있게 되는 이유중의 하나는 소련치하이전의 그들의 문화전통이 예술적이고 

자율적인 측면이 있었기 때문이라고 생각한다. 

 이들은 지금 자신들보다도 강력한 외세의 침략에 맞서 진정한 자유의 

가치를 위해 목숨 걸고 싸우고 있다. 그들은 더 이상 과거 소련치하의 문화속의 

노예와 같은 존재가 아니다. 스스로의 운명을 스스로 결정해가는 민주투사가 

되어 있는 것이다.  
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부록 

 
 립맨의 윤리탐구 매뉴얼 중에서 진실, 의도 및 결과에 대한 연습문제와 

토론계획의 예 Pp162-171 

 목격자가 법정에 설 때 그 사람은 “진실만을, 진실 전부를, 오로지 진실만을” 말할 

것을 맹세한다. 이제 “진실 전부”란 말을 또 다른 방향에서 “모든 진실"이라 

말하기로 하자. 그리고 “오직 진실만"이란 말은 다른 측면에서 “유일한 진실”이라 

말하자. 그럼 여기서 “모든 - 유일한”의 경우를 진실 말하기에 적용시키기로 하자. 

  다음 경우에서 질문에 대한 답이 어느 것에 해당하는 지를 말하라. 

(1) 모든 진실 (2) 유일한 진실 (3) 약간의 진실 (4) 진실이 아님(하나 이상을 체크할 

수 있다 ) 

1. 지방검사 : 김동수씨, 당신은 1980년 9월 16일밤에 어디에 있었습니까? 

김동수씨 : 자고 있었소. 그리고 그것을 증명할 많은 증인들이 있소. 
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2. 보영엄마 : 선생님이 보영이를 맡은 이후부터 보영이가 학교에서 어떻게 

생활하는지 말해주세요. 

선생님 : 글쎄, 그는 주로 여기서 지내요. 그리고  체육관에서도 말썽을 부리지 

않아요. 

3. 명진 : 길상아, 너의 사촌을 만나보고 싶어. 그녀가 아름답다고 들었거든. 

  길상 : 그렇지만 사실 그녀의 치아 중 썩은 것이 몇 개 있어. 

4. 기자 : 선생님, 오늘 나라안에서 일어난 일 중  가장 최악의 일은 무엇이라고 

생각합니까? 

어떤 신사 : 왜곡된 보도요. 
 
중심개념 8 : 의도 

  학생들이 보통은 “의도하다”나 “의도”란 단어는 사용하지 않는다. 그들은 대신 

그들이 “-하려고 하는 것”에 대해서 이야기할 것이다. 그러나 개념상으로는 

유사하다. 

행동은 바른 것인지 그른 것인지로 평가받게 될 것이기 때문에 파괴적인 행위를 

하려고 하는 의도는 건설적인 행동을 하려는 의도와 구별되어야 할 것 같다. 예를 

들어 만약 이웃집에 불을 지르고자 한 것이 옳지 못한 것이라면 그것은 오늘밤 그 

집에 불을 지르려고 한 당신의 의도는 악의의 징후이다. 다른 예를 보면 경찰들은 

은행 옆을 지나쳐서 운전하는 당신을 체포할 수는 없다. 그러나 만약 당신이 은행 

주위를 돌고 돈다면 경찰은 조금 의심을 할 것이고, 당신의 차에서 권총과 

다이너마이트와 은행내부 설계도를 발견하고서는 당신이 범행을 의도하는 

증거라고 생각하게 될 것이다. 비록 당신이 범행하지 않더라도 말이다. 노마의 

아버지는 원인이 될 수 있는 의도에 관심을 가지게 된다. 

만약 학생들이 의도하고자 하는 것과 의도하지 않은 것에 대하여 알고싶어 

학생들의 주장을 살펴본다면 학생들 자신이 그들 행동의 어떤 것이 의도를 

가지는지 가지지 않는지를 인식하고 있다는 것을 알게 될 것이다. 그럼에도 

불구하고 학생들이 “그는 누군가를 해칠 의도가 없었다”라고 말할 때 이것은 매우 

진실된 설명이라고 봐도 된다. 왜냐하면 학생들은 종종 그들이 행동한 것과 

그들의 행동이 가져올 지도 모를 결과를 연결시킬 줄 모르기 때문이다. 
 
토론계획 : 사람들의 의도를 아는 것 

1. 때때로 다른 사람이 무엇을 하고 있는지 이해하기 어려울 때가 있는가? 
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2. 가끔 다른 사람이 네가 무엇을 하고 있는지 이해하기 어려울 때가 있다고 

생각하는가? 

3. 의도가 항상 명백하게 드러나는 사람들이 있는가? 

4. 너희 반에는 언제나 순진해 보이지만 대체적으로 의도가 있는 장난기를 가진 

아이가 있는가? 

5. 너희 반에는 언제나 실수를 저지르고 장난기 있어 보이지만 사실은 매우 

순진한 아이가 있는가? 

6. 동물들은 의도를 가지고 있는가? 예를 들어 너의 고양이나 개가 문을 긁어 

대거나 다른 고양이나 개를 쫒아낼 때 그것은 의도를 가진 것이라 말할 수 

있는가? 

7. 도토리가 언젠가는 참나무가 될 것이라는 의지를 가질 수 있는가? 

8. 너는 누군가에게 고의적으로 짓궂은 장난을 하면서 아프게 할 의도를 가지지 

않았다고 주장할 수 있는가? 

9. 네가 우연히 어떤 것을 누군가에게 매우 유리한 쪽으로 해놓았다면 “좋은 

행동”을 했다고 인정받을 수 있겠는가? 

10. 네가 한 어떤 일이 의도하지 않았던 결과들을 가져왔다면 너는 그것들에 

책임을 져야 하는가? (예를 들어 네가 소풍가서 무심코 나뭇잎에 불을 

피웠는데 숲에 불이 나는 결과를 가져옴) 
 
토론계획 : 어떤 것을 의도적으로 할 때 무슨 일이 일어날까? 

1. 파티에 초대를 받아서 갈 의향이었다면 그것은 파티에 가기를 계획했다는 

의미인가? 

2. 파티에 갈 의향이었다면 네가 가기를 원했다는 의미인가? 

3. 너를 파티에 초대했다면 그것은 그 사람이 너를 초대하기를 원했다는 

의미일까? 

4. 누군가가 너를 파티에 초대한 것을 기억해 냈다면 그것은 그 사람이 너를 

초대한 것을 고의로 잊고 있었다는 의미일까? 

5. 누군가가 너를 파티에 초대한 것을 잊었다면 그것은 의도적으로 너를 초대한 

것을 잊었다는 의미일까? 

6. 매일 아침 칫솔질하는 것이 습관이라면 그것은 네가 실제로 하기 전에 매일 

아침 칫솔질하려는 것을 의도했다는 의미일까? 
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7. 아파서 숙제를 할 수 없다면 그것은 네가 아프기 전에 숙제를 할 의도를 

가졌었다는 의미일까? 

8. 다음 대화에 대해서 논의 해보자. : 

   선생님 : 너는 숙제를 했느냐? 

   학생 : 아니요, 아팠어요 

   선생님 : 아프기 전에 숙제를 할 의도가 있었느냐? 

   학생 : 아니요.  

   선생님 : 아니라니? 

   학생 : 그런 맘을 먹을 기회가 없었어요. 하지만 저녁식사 후에는 숙제를 하려고 

했던 것이 생각나요. 
 
토론계획 : 악의가 담긴 의도와 호의가 담긴 의도들   

1. “지옥으로 가는 길은 호의로 포장되어 있다.”는 격언이 의미하는 것은 

무엇인가? 

2. 계획과 의도 사이의 차이점이 있는가? 

3. 의도와 목적 사이의 차이점이 있는가? 

4. 의도와 야심 사이의 차이점이 있는가? 

5. 의도와 소망 사이의 차이점이 있는가? 

6. 남을 돕겠다고 했을 때 결과가 안 좋게 나타난 적이 있는가? 

7. 다른 사람에게 해를 끼치려고 했음에도 예상과는 달리 결과 또는 행동이 좋게 

나타난 적이 있는가? 

8. 좋은 의도를 가진 사람들이 나쁜 의도를 가진 사람들보다 무엇을 할지 아는 

것이 더 어렵다는 것을 발견할 수 있는가?   

9. 만약 누군가가 우연히 너의 생명을 구했다면 너는 그들에게 고마워할 것인가? 

10. 만약 누군가가 직업의 일부분으로써(소방관이나 경호원을 말할 수 있다) 너의 

생명을 구했다면 너는   그에게 감사해 하겠는가? 

11. 어떤 일이 우연히 잘못된 것과 잘못된 어떤 일을 계획했지만 그것을 실행에 

옮기지 않은 것 중 어느 것이 더 나쁜가? 

12. 너의 친구가 약속을 하고선 지키지 않은 것과 네가 쉽게 그렇게 해 줄 수 

있음에도 너의 친구를 도와주겠다는 약속을 하지 않는 경우 중 어느 것이 더 

나쁜가?  
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토론계획 : 악의가 있는 의도 

다음 경우들을 악의가 있는 행동의 예라고 생각할 수 있는지 없는지를 

토의해보자. 

1. 수희는 타이어가 펑크난 차를 보는 것을 좋아한다. 그래서 그녀는 항상 집 앞 

도로에 큰 납작못을 깔아 놓는다. 

2. 혜성이는 아기 형제들이 철분을 충분히 섭취하지 못하고 있다고 생각했다. 

그래서 아기들의 이유식에에 철가루를 넣었다. 

3. 도덕선생님은 남동생이 여름에 낚시하는 것을 좋아한다는 것을 알았다. 그래서 

그는 크리스스 선물로 남동생에게 살아있는 지렁이를 주었다. 

4. 수경이는 대진이가 그녀에게 관심을 보여주길 원했고 그래서 그녀는 그를 

꼬집었다. 

5. 대진이는 수희가 그에게 관심을 보여주길 원했고 그래서 그는 그녀를 

꼬집었다. 
 
 중심 개념 9. 해로운 결과들 

우리는 의도와 행위, 행위의 결과를 구별할 수 있다. 어떤 사람이 무엇을 하고자 

하는 의도를 졌지만 그것을 행하지 않을 수도 있다. 특정한 의도를 가지고 있는 

것이 그러한 의도를 가지고 있는 사람에게 해로운 결과를 낳을 수도 있다. 

마찬가지로  행위는 그 행위의 결과와는 분명히 구별된다. 돌을 던지는 것 자체는 

나쁜 일이 아니지만 그것이 창문이나 어린아이에게 맞게 되면 나쁜 결과를 

초래한다. 또는 진실을 말하는 것 자체는 비난받을 일이 아니지만, 어떤 

상황에서는 누군가에게 상처를 입히는 원인이 될 수 있다.  

어떤 행위의 결과는 행위로부터 뒤따르는 것이고 그 행위에 의해 직․

간접적으로 행위의 원인이 된 것이다. 다음 글에서 잘 나타난다. 

            발톱이 없기 때문에 신발을 잃었고 

            신발이 없기 때문에 말을 잃었고 

            말이 없기 때문에 기수를 잃었고 

            기수가 없기 때문에 전쟁을 잃었고 

            전쟁이 없기 때문에 나라를 잃었고 

            모든 것은 발톱이 없기 때문이다. 

  윤리적 목적을 위해 학생들이 자신들의 행동의 결과로 일어날 일을 예상하는 

것을 배우는 것은 중요하다. (그러한 예상은 필요하지만 충분한 것은 아니다. 
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그들은 또한 다른 사람들이 그들의 행위에 어떻게 반응할지를 예상해야만 하고 

사회가 그들이 행하도록 기대하고 있는 것이 무엇인가를 예상해야 하기 

때문이다.) 

결과는 이익이 되거나 해롭거나 아니면 둘 다 아닐 수도 있다. 해로운 결과가 

되기 위해서는 꼭 물리적 결과일 필요는 없다. 심리적 고통 같은 해로운 결과도 

있다. 또한 있을 법한 해로움이나 이로움을 예상하려고 할 때, 우리 자신 뿐만 

아니라 우리의 행위에 의해 영향 받게 될 모든 사람에게 어떤 영향을 주게 될지를 

계산해야만 한다. 그러나 어떤 학생은 행위의 결과를 생각할 때 행위에 의해 영향 

받게 될 사람들 중에서 한사람 이상이 아니라 단지 한사람인 자신을 생각할 지도 

모른다. 
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Abstract 

Rhetorical devices such as alliteration, allusion, simile, and metaphor are unique 
word arrangements that make a speaker’s idea or thought sound more pleasing and 
easier for listeners to remember. Incorporating these devices into one’s speech, 
however, is daunting, especially for less experienced public speakers. The objective of 
the present study was to identify rhetorical devices used by toastmasters’ world 
champions of public speaking between 2011 and 2020 and examine how they were 
used. The winning speeches were transcribed, coded, and analyzed using descriptive 
statistics. It was found that the top three rhetorical devices used by the world champions 
included repetition, metaphor, and alliteration whereas allusion was used the least. The 
findings regarding the rhetorical devices employed by the world champions may aid 
novice public speakers, English public-speaking students and teachers as well as the 
general public in better understanding and adding rhetorical tactics into their speeches 
to improve their effectiveness. 

 
Keywords: alliteration, English public speaking, metaphor, rhetorical devices, 
toastmasters 
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1. Introduction 
Rhetoric first gained widespread popularity in ancient Greece where the 

Sophists believed that the way one spoke was just as essential as the content of what 
one said (Plato’s Protagoras). Despite Plato's criticism that rhetoric obscured the truth, 
the art form continued. Since then, European and American leaders such as Churchill 
and Lincoln have used rhetorical devices to persuade their audience and improve the 
eloquence of their speeches. According to Toastmasters International (2015), rhetorical 
devices are unique word arrangements that make a speaker’s idea or thought sound 
more pleasing and easier for listeners to remember. When used appropriately, these 
devices could give a speech a timeless memorable quality. However, most people find 
incorporating rhetorical devices into their speeches challenging, especially for less 
experienced speakers whose first language is not English. As a result, the goal of the 
present study was to discover and analyze the rhetorical devices used by toastmasters’ 
world champions of public speaking. The findings on the types and applications of these 
devices may help novice public speakers, English public-speaking teachers, and others 
better understand and use rhetorical devices in their speeches to improve their 
effectiveness. 

 
2. Literature Review 
Public Speaking 

Making a speech in front of a group of audience is a process, an act, and an oral 
art form known as public speaking (Nikitina, 2011). The purpose of a speech is 
generally to inform, convince, entertain, or inspire the audience. For example, students 
who conduct oral presentations in class, Presidents of the United States who deliver 
inaugural addresses, and toastmasters members who give speeches at their clubs are all 
examples of public speakers delivering speeches with a purpose. Individuals who have 
mastered this art form have been able to galvanize small groups to almost entire nations 
behind a cause. Improving this important skill can be challenging due to fear and a lack 
of a platform to develop such skill. For many Americans, public speaking is a fear worse 
than death. However, there are platforms such as TED, TEDX, Pecha Kucha, and 
Toastmaters International that provide a supportive environment for developing and 
improving public speaking skills in English.   
Toastmasters International 

Toastmasters International is a non-profit organization that provides members 
and guests with an educational program to help them improve their public speaking and 
leadership skills. During club meetings, toastmasters members can practice delivering 
prepared or impromptu speeches, receive feedback from evaluators, and observe more 
experienced speakers. The first Toastmasters club was founded by Ralph C. Smedley 
in the United States of America in 1924. Currently, there are approximately 364,000 
members in 16,200 clubs in 145 countries (Toastmasters International, 2021).  

Toastmasters has a tradition of hosting speech contests. Each year, thousands of 
Toastmasters members compete in the Evaluation, Table Topics (impromptu speaking), 
and International speech contests. The competition begins with club competition with 
winners advancing to the Area, Division, and District levels.  Winners of the District 
level International Speech Contest proceed to the regional quarterfinal level. Following 
the regional quarterfinals, winners advance to the semifinals for a chance to compete in 
the World Championship of Public Speaking. In the International speech contest, 
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contestants must present a five- to seven- minute speech on any subject they choose 
(Toastmasters International, 2021). 
Rhetorical Devices 

In public speaking, there are rhetorical devices that help speakers call the 
audience’s attention and persuade them to change their thoughts or behaviors. These 
persuasive devices also allow them to express their thought and expression creatively 
and effectively (Taping, Juniardi & Utomo, 2017). In A Handbook of Rhetorical 
Devices, Harris (2013) listed 60 literary devices, nine of which are alliteration, allusion, 
assonance, metaphor, onomatopoeia, oxymoron, personification, repetition, and simile. 
These rhetorical devices are discussed below: 
Alliteration is a technique in which the initial sounds in words or in stressed syllables 
within words are repeated in a pleasing or memorable way.  
 
Example: 
 "This generation of soldiers, sailors, airmen, Marines, and Coast Guardsmen have 
volunteered in the time of certain danger. They are part of the finest fighting force that 
the world has ever known. They have served tour after tour of duty 
in distant, different, and difficult places…” 

          (Barack Obama, Fort Hood Memorial 
Service Speech)    

 
Allusion references a person, place, thing, or event. These references can be direct or 
indirect, but they often broaden the reader's understanding.  
Example: “I’ve been to the mountaintop.” “I’ve been to the Promised Land.”  
     (Martin Luther King, Jr. I’ve Been to the 
Mountain Top) 
 
King alluded the mountaintop and the Promised Land to the Bible and Moses’s 
Journey up Mount Sinai and to Jerusalem in his speech.  
      
Assonance is the repetition of identical or similar vowels—especially in stressed 
syllables—in a sequence of nearby words. In the example below, the sound of /o/ was 
repeated in so and go, and the sound of /au/ was repeated in down and ground. 
Example:  
“So go ahead. Fall down. The world looks different from the ground.” (Oprah 
Winfrey) 
Metaphor is a figure of speech that refers to the comparison of two seemingly 
dissimilar items that share a commonality without using the words "like" or "as." 
George W. Bush, for example,  compared Christmas' enormous hope to a light shining 
in the darkness of a tragic event that had occurred earlier in the year. 
 
Example: 
 
“The year now ending saw a few acts of terrible evil. It also saw many more acts of 
courage and kindness and love. And these reflect the great hope of Christmas: A 
light shines in the darkness, and the darkness shall not overcome it.” 
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     (George W. Bush, Radio Address, December 22, 
2011)  

 
Onomatopoeia, also known as echoism, refers to the use of words that imitate non-
linguistic sounds (Cochrane, 2003). In the excerpt below, Ramona used “Boom!” to 
create a sound effect of the astonishing blow.  
 
Example: 
 
“We were married for eight long, beautiful, amazing months.  
You heard right—months, not years.  
It was like immediately after we said I do,  
the heavyweight champion came in and delivered an electrifying knockout blow to 
our vows.  
Boom! Divorced.  

     (Ramona J. Smith, Still Standing, 2018) 
 
 
Oxymoron refers to a figure of speech by means of which two ideas of opposite 
meaning are combined to form an expressive adjective or phrase. 
Example:  
Parting is such sweet sorrow that I shall say goodnight till it be morrow.  

(Shakespeare’s Romeo and Juliet) 
Personification represents an animal or inanimate object as having human 
characteristics such as form, character, feelings, and behavior. Ideas and abstractions 
can also be personified.  
Example:  
This coffee is strong enough to get up and walk away. (Harris 2013)                                              
I can't get the fuel pump back on because this bolt is being uncooperative. (Harris 
2013) 

Repetition refers to a rhetorical device in which a word or phrase is repeated for two 
or more times. Churchill (1940) repeated the phrase “We shall fight” several times 
when he addressed the nation to resist if Britain was invaded by Hitler.  
 
Example:  
“We shall go on to the end. We shall fight in France, we shall fight on the seas and 
oceans, we shall fight with growing confidence and growing strength in the air, we 
shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches, we 
shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we 
shall fight in the hills; we shall never surrender.” 

        (Churchill, June 4, 1940) 
 
Simile is a stated comparison between two things, using the words like or as. Martin 
Luther King Jr. used “rolls down like waters” and “like a mighty stream” to give the 
audience a clear visualization of the point he was making about justice and 
righteousness. 
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Example: 
“We will not be satisfied until justice rolls down like waters, and righteousness like 
a mighty stream.” 
      (Martin Luther King Jr. I Have a Dream) 
3. Method 
Research Questions 
 The present study was guided by the following two research questions: 

1. What are the types and frequencies of rhetorical devices appeared in World 
Champions’ speeches? 

2. How are rhetorical devices used in World Champions’ speeches? 
 
 
Data Collection 

With purposive sampling, the script of eleven Toastmasters’ world Champion 
speeches (approximately 8,649 words) from 2010 to 2020 were downloaded from 
Youtube and reviewed for accuracy. These speeches were chosen mainly because of 
their effectiveness and timeliness. The titles of the speeches included That’s My Boy, 
Just So Lucky, Trust is a Must, Changed by a Tyre, I See Something, Power of Words, 
Outsmart Outlast, Pull Less, Bend More, Still Standing, An Unbelievable Story, and 
the Librarian and Mrs. Montgomery, respectively. 
Data Analysis 
 The collected data were analyzed by two coders who were experienced English 
teachers and also members of toastmasters clubs. Both maintain the rank of Competent 
Communicators who have delivered more than 10 prepared speeches based on the 
Toastmasters Competent Communication manual and have experienced competing in 
speech contests at the club, area, and division levels. One of the coders is a native 
speaker of English. The analysis procedure comprised three major steps: 

1. The two coders discussed the types and functions of rhetorical devices in 
speeches. Then a list of rhetorical devices was created. The list is consisted of 
alliteration, allusion, assonance, metaphor, onomatopoeia, oxymoron, 
repetition, and simile. 

2. Independently, each coder coded a speech which was dissected into sentences. 
The results were compared and differences in the coding were discussed to 
ensure the consistency of the coding system.  

3. Coder 1 continued to code the rest of the corpus whereas Coder 2 coded 30% 
of them.  
Results were compared, and the reliability of agreement was shown at 87%.  

4. Results 
The goal of the present study was to discover and analyze rhetorical devices 

employed by world champions of public speaking between 2011 and 2020. Two 
research questions guided this study: 1) What are the types and frequencies of rhetorical 
devices appeared in World Champions’ speeches? 2) How are rhetorical devices used 
in World Champions’ speeches? Findings are presented based on the research questions 
below. 
 
1. What are the types and frequencies of rhetorical devices appeared in World 
Champions’ speeches? 
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The corpus of the 11 winning speeches totaled 8,649 words with an average of 
786 words per speech. The longest speech was 1046 words long whereas the shortest 
one contained 470 words. There was a total of 179 rhetorical devices with nine different 
types including alliteration (34), allusion (2), assonance (12), metaphor (42), 
onomatopoeia (17), oxymoron (5), personification (5), repetition (53), and simile (9). 
The top three rhetorical devices were repetition, metaphor, and alliteration respectively. 
The least used rhetorical device in the corpus was allusion which appeared in two 
instances. Table 1 presents the frequencies of the nine different types of rhetorical 
devices.  
 
Table 1 Frequency and Percentage of Nine Types of Rhetorical Devices.  
Types of Rhetorical 
Devices 

Frequency Percentage 

alliteration 34 18.50% 
allusion 2 1.12% 
assonance 12 6.74% 
metaphor 42 23.60% 
onomatopoeia 17 9.55% 
oxymoron 5 2.80% 
personification 5 2.80% 
repetition 53 29.78 
simile 9 5.06% 
Total 179 100% 

 
The following sections describe each of the individual rhetorical devices along 

with sample excerpts drawn from this corpus.  The source of each excerpt was 
indicated by using the year of the speech contest. 

1. Alliteration is a strategy that involves repeating the initial sounds of words or 
stressed syllables within words in an attractive or memorable way. This 
technique was used in 34 instances in eight speeches in this corpus. Three 
examples of alliteration used in this corpus are presented below: 
 
(1) This is an old friendship forged from birth, a lifelong link between my past 

and future. [2011 speech] 
(2) The man behind the light, big belly over a belt buckle, lip full of dip. 

[2012 speech] 
(3) Ever since then, I have walked through life with a little librarian Landon 

sitting on this shoulder. [2020 speech] 
 

From the excerpts above, the words friendship, forged, and from (excerpt 1); 
big, belly, belt, and buckle (excerpt 2); and little, librarian and London (excerpt 3) are 
alliterative, beginning with the /f/, /b/, and /l/ sounds respectively. This technique is 
used for making a group of words sound unified and pleasant (Cochrane, 2003). 
Moreover, alliterations help call attention of the audience to the words or phrases, 
emphasize them, and imprint them in the minds of the audience (Harris, 2013).  
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2. An allusion is a reference to a person, place, thing, or event. These allusions 
can be direct or indirect, but they usually help the audience to understand what they 
hear better. Allusions appeared in only two speeches as shown in the excerpts below:  

 
(4) I was still waiting for Cupid to shoot his arrow and find me the perfect 

partner. [2017 speech] 
(5) I got my degree and I graduated magna cum laude. [2018 speech] 

 
Cupid, the ancient Roman god of love, referred to as a matchmaker whereas  

magna cum laude is an allusion that makes a reference to the educational degree system 
and indicated graduation with honors. Both allusions allow the speakers to compress a 
great deal of information into a single word or phrase. However, if the audience is not 
familiar with the allusions, they might misunderstand or are confused.  
 

3. An assonance is the repetition of identical or similar vowels—especially in 
stressed syllables—in a sequence of nearby words.  

 
(6) Trust is a must. [2012 speech] 
(7) Let us all face our inner bullies, acknowledge its presence, and fight. 

Let us all be vulnerable together as a family, supporting one another 
because we can all outsmart and outlast. [2012 speech] 

(8) I don't want to cause an international incident over a pair of shoes. [2019 
speech] 
 

As can be seen, both trust and must used the repetition of the vowel /ə/ while 
the sound /aut/ was repeated in outsmart and outlast. Additionally, the sound /in/ was 
repeated at the beginning of the words international and incident.   

 
4. A metaphor is a persuasive device that compares two dissimilar things without 

using the words “like” or “as.” In this corpus, metaphors appeared 42 times in 
nine speeches. The excerpts below show how metaphors are used. 
 
(9) Now the answer to that can be a little difficult to find because 

sometimes, 
life has a cruel way of picking out your petals, breaking you in two and 
throwing you into the trash. [2014 speech] 
(10) This whole war against smoking is just to restrict the farming of 

tobacco.  
[2015 speech] 
(11)  You are here in some way to increase your leadership skill, and this world   
desperately needs leaders who will create fertile soil for innovation to grow. 
[2020 speech] 
In excerpts 9 and 10, metaphors were used to compare life hardship to a rose 

being destroyed and the fight against smoking to the war against it. Meanwhile, the 
innovation in excerpt 11 was metaphoric, being compared to a tree or a plant growing 
in the soil. 
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5. An onomatopoeia is the use of words that mimics non-linguistic sounds. For 
instance, 
 
(12)  Bang! The jack collapsed, the car collapsed, my lungs collapsed. 

[2013 speech] 
(13)  I saw that machine go beep, beep, beep. [2015 speech] 
(14)  When that final bell rings— ding, ding, ding— the fighters and the 

coaches will raise their hands in victory…[2018 speech] 
Bang in excerpt 12 mimicked the sound of a car hitting something; beep 

imitated the sound of the machine making noise; and ding mocked the sound of the 
bell ringing. These non-linguistic sounds bring life to the speeches and provide 
opportunities for the speakers to make use of their vocal variety.  

6. An oxymoron is a figure of speech in which two opposing ideas are combined 
to form an expressive adjective or phrase. In this corpus, there were five 
oxymorons appeared in three speeches, and three of them are presented below: 
 
(15)  Each nothing in themselves but adding up together to something 

wonderful. [2011 speech] 
(16)  I used logic. I used emotion. I even showed her a role-model. [2017 

speech] 
(17)  But gentlemen, have you ever seen a girlfriend or wife smile yet at the 

same time you just felt scared? [2019 speech] 
 

Using oxymorons, the speakers emphasized the contrast by pairing two 
opposing words such as nothing in themselves with something wonderful, logic with 
emotion, and smile with scared. These contradictory words or concepts could create a 
lasting impression and at the same time entertain the audience.   

 
7. Personification refers to the techniques of giving an object, an animal or an 

abstract idea a character to create an interesting imagery. Only two speeches 
contained a total of five personifications in this corpus.  

 
(18) That night in Chicago, a flat tire changed me. [2013 speech] 
(19)  He said, my friend, was your car doing push-ups? [2013 speech] 
(20)  What? All y'all think smoking kills? [2015 speech] 

 
A human character was attributed to a flat tire in excerpt 18 and push-ups in 

excerpt 19 while smoking was assigned to a killer in excerpt 20. This technique was 
used to tell an interesting story or ask a rhetorical question. 
 

8. Repetition refers to a rhetorical device in which a word or phrase is repeated 
for two or more times. Repetition was used most frequently (53/179) in this corpus. It 
is important to note that all of the 11 speeches made use of repetition. 
 

(21)  I've never told them, never told the things I'm telling you, but I do freely 
give them advice they didn't ask for. I do give comfort when they need it. I 
do make them laugh when perhaps, they'd rather cry. [2011 speech]  
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(22) The jack collapsed. The car collapsed. My lungs collapsed. [2013 
speech] 

(23) So, my dad introduced me to this strange club that had a strange man 
with  
strange people, talking. 
 
In excerpt 21, the speaker repeated the phrase “I do” three times in three 

sentences to emphasize what he does for his friends. In excerpt 22, the repetition 
of the word “collapsed” conveys that the jack, the automobile and his lungs all 
came crashing down. In excerpt 23, the word “strange” was repeated three times 
to convey that the speaker was in an unfamiliar environment.  
 

9. Simile is a stated comparison between two things, using the words like or as. 
There were nine similes appeared in the five winning speeches. The example excerpts 
are presented below: 

 
(24)  She looked at me like a deer in headlights. [2010 speech] 
(25) I let my mind rewind like an old-school VHS tape. [2012 speech] 
(26) She looked like a star from Bollywood. She looked at me like I was 
George Clooney. [2017 speech] 
The three excerpts above compared the individual with another person, 

animal, or object. This technique uses the word like to connect the two by juxtaposing 
them with culturally relevant examples, such as a deer in headlights, an old-school 
VHS tape, a star from Bollywood, and George Clooney.  
 
2. How are rhetorical devices used in World Champions’ speeches? 
 
 A typical speech comprises three main parts including an introduction or 
opening, a body, and a conclusion or closing. In the introduction, a speaker should 
immediately grab the audience’s attention. The body, which is the main part packed 
with facts and opinions, must support the idea the speaker wishes to convey. The 
conclusion should leave the audience with a lasting impression (Dale, 2013).  

In the current corpus, 18 instances of rhetorical devices such as, alliteration, 
metaphor, onomatopoeia, personification, repetition, and simile were used in the 
opening of nine speeches to catch the listeners’ attention. For instance, in his winning 
speech of 2010, Ted Lyberogiannis, repeated the word “you” in “You speak the 
language, you have a family, and you who have every opportunity, you should become 
better than me.” to call the audience’s attention and give the effect of speaking directly 
to them. Similarly, in the speech “Pull Less, Bend More”, 2017 world champion of 
public speaking, Manoj repeated the word nice three times when he opened his speech 
by delivering “I was 24 years old. I had a nice job, nice car and nice hair.” This simple 
repetition technique was used to describe his good life then. The practice of using a 
rhetorical device in the opening could also be seen in the opening of the 2018 
toastmasters’ world champion, Ramona who employed a simile in “Life will sometimes 
feel like a fight”. The rhetorical devices used in these three examples helped the 
speakers effectively draw the attention of the audience.  
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 In the body of the 11 speeches, 143 occurrences of nine types of rhetorical 
devices; namely, alliteration, allusion, assonance, metaphor, onomatopoeia, oxymoron, 
personification, repetition, and simile, were present. This is because the body is the 
main part of the speech which contained most words when compared with those in the 
opening and closing sections. The nine devices can be divided into three categories: 
sound-based, word-based and change of meaning based rhetorical devices (Dlugan, 
2008). Sound-based rhetorical devices included alliteration, assonance, and 
onomatopoeia. For example, when delivering “This is an old friendship forged from 
birth, a lifelong link between my past and my future”, Jock Elliott (2011) repeated the 
same sound of /f/ and /l/ at the beginning of nearby words, employing the alliteration 
technique. Additionally, the use of onomatopoeia such as “drill, snapped, jerked, 
doodled, bang, wow, hey, and oh yeah” was employed in 17 instances.  
 The second category of rhetorical devices is word-based which involves the 
repetition of words, phrases, clauses, and sentences. For instance, the 2017 world 
champion of public speaking repeated the word “between” in “You can see problems 
in any relationship: within families, between friends, between colleagues, between 
races, cultures, nations.”  to convey the meaning that problems are everywhere. Also, 
in the speech “I See Something,” Dananjaya Hettiarachchi (2014) echoed the phrases 
“tears of …” in tears of joy, tears of sorrow and tears of shame in a series of three. 
Similarly, he recited the message “I see something in you, but I don’t know what 
it is.” throughout his speech. Using the story-telling technique, the speaker narrated 
his life story consisted of two major events and concluded each event by repeating 
that expression. By the end of his speech, the audience could predict how he would 
close it. The method of repetition was utilized to repeat crucial words or ideas and 
accentuate them so that the audience would remember them. Simultaneously, this 
repetition sounded rhythmic and pleasurable to listen to.  

The third category of rhetorical devices changes word meanings as in allusion, 
metaphor, personification, and simile. According to Dlugan (2008), speakers often 
include metaphor, simile and personification in storytelling as an effective means of 
communication. Using metaphor, the 2017 world champion compared human 
relationship to a bow and string as in this line “Ego is what pulls the string; still the 
mighty bow bends because it cares for the partner.” As such a bow and string takes new 
meanings. Another example of metaphor was in Romano’s line “My challenge to you 
is to stay in the ring.” Stay in the ring in this speech means to keep on fighting despite 
life challenges. Simile, an explicit metaphor signaled by like or as, was featured in Ryan 
Avery’s (2012) speech. He used a human bulldozer to describe how his mother rushed 
towards him in “Like a human bulldozer, Mom plows through the crowd”. 
Personification which gives human qualities to abstract ideas, inanimate objects, 
plants, or animals, also changes the meaning of words like a flat tire that changed the 
speaker’s life or smoking that can kill smokers. 
 In the conclusion part, 18 persuasive devices such as alliteration, assonance, 
metaphor, oxymoron, personification, and repetition were employed to make the take-
home messages memorable. For example, Presiyan, 2013 toastmasters’ world 
champion closed his speech by giving advice to the audience by saying “Maybe you 
want a better voice, reach out to a singer. Maybe you want better writing, reach out to 
a writer. Maybe you want better tire changing skills, reach out to me.” The technique 
that he used was a repetition of “maybe you want better…, reach out to” three times 
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which made it interesting and memorable to the audience. Similarly, Mike Carr, the 
2020 world champion, used metaphors in his closing remarks, saying, “Be a 
Montgomery leader, encourage risk, try new things. The victory is not in the result, my 
friends. The victory is in the try.” In this case, the audience was persuaded to take risks 
and try new things. Also, Manoj Vasudevan, the 2017 World Champion of Public 
Speaking used oxymoron by saying “Yes, but now even when we argue, we are still 
holding hands.” to conclude his speech. In this instance, he used the two ideas “argue” 
and “holding hands” which have opposite meanings to form an expressive phrase.  
 
Pedagogical Implications 
 Based upon the findings of this study, the knowledge and application of 
rhetorical devices used in speeches will be useful for students studying English public 
speaking. Suggestions for a rhetorical devices lesson plan are provided below: 

1. Explain that rhetorical devices are techniques that speakers use to persuade the 
audience.  

2. Watch famous speeches and ask students to identify and analyze rhetorical 
devices. If the speeches are too fast for students, the scripts may be provided.  

3. Ask students to discuss the effects of rhetorical devices used in the speeches.  
4. Ask students to draft a short speech and include rhetorical devices where 

appropriate.  
5. Ask students to practice delivering their speeches. 
6. When students are ready, they will give their speeches in front of their 

classmates. 
7. After each speech, the audience will identify rhetorical devices and discuss their 

effects on them.  
 

5. Conclusion 
The present study identified and analyzed rhetorical devices used by 

Toastmasters’ world champions of public speaking between 2011 and 2020. Findings 
revealed a total of 179 rhetorical devices with nine different types including alliteration, 
allusion, assonance, metaphor, onomatopoeia, oxymoron, personification, repetition, 
and simile. The top three most frequently used rhetorical devices were repetition, 
metaphor, and alliteration whereas allusion was used the least. These persuasion 
methods were primarily utilized to draw the audience's attention, emphasize key words 
or concepts, generate rhythms, and give visualization for the audience throughout the 
introduction, body, and conclusion of the speeches. The researcher hopes that the 
findings of the present study will contribute to the body of literature on the use of 
rhetorical devices in speeches as well as a better understanding and application of 
rhetorical devices in public speeches. 
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Abstract 
 

To provide the graduates with a standardized tool to ascertain their English 
ability, The Business English Standard Tests (UTCC BEST) have been developed for 
the students at the University of the Thai Chamber of Commerce to take as an exit test 
before they can leave the university.  To construct reliable scale scores for UTCC 
BEST, this study attempted to equate the UTCC BEST raw scores of two test forms. 
The study aimed to study the link between the newly constructed scaled scores of 
UTCC BEST and the TOEIC scores. The correlation coefficient of the UTCC BEST 
Scale scores and TOEIC was at 0.88.  This means that there was a positive high 
correlation between the UTCC BEST and the TOEIC. The correlations indicate a 
degree of commonality between the two tests. This would indicate that the UTCC BEST 
could arrange the students along a continuum of proficiency levels very much like the 
TOEIC did.  Therefore, it was possible to use the UTCC BEST scores to predict the 
TOEIC scores and it was proved that, to some certain extent, UTCC BEST produces 
similar results as TOEIC does. 

Keywords: language test validation, standardized test, test development. 
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I. Introduction 
These days there is great competition in international business and investment.  

Most of the countries are competing in the business world to improve their countries’ 
economy and people’s quality of living.  To survive in the demanding economic world, 
the ability to communicate in English has become an important issue, especially in 
Thailand where English is mostly taught and used as a foreign language.  This leads to 
the focus in English studying in Thailand at all educational levels. It has been accepted 
that the better commands of English that people have, the more opportunities to succeed 
in international business a country has. This idea has resulted in a requirement for 
English communication ability of the workers from a lot of established business 
companies. To answer the huge demand to certify people’s English business 
communication ability, there are a few well-known commercial test agencies that 
provide this kind of tests, namely, the Test of English for International Communication 
(TOEIC) and Cambridge ESOL’s Business Language Testing Service (BULATS). 
However, the use of TOEIC scores is popular and familiar among business workers and 
students not only in Thailand but also in other countries.  For instance, Hsieh (2017) 
conducted a survey in Taiwan on using the TOEIC tests as an exit test to certify the 
students’ English ability and the results indicate that students had positive views about 
the use of the test scores for graduation. 

Multinational companies wishing to remain competitive in the current 
economic climate has required their prospective or current workers to take one of 
these tests to prove that their English language ability is proficient enough to work 
with the companies.  Sometimes, the tests’ results are used to measure and 
develop their employees’ language ability and even considered in work 
promotion. These large companies use the test results to make recruitment and 
promotion decisions because the tests are well-known and proved in their 
robustness and reliable results. 

University of the Thai Chamber of Commerce (UTCC) has claimed itself able 
to produce graduates with academic and business abilities.  The university plays a vital 
role in meeting society’s need to prepare graduates with necessary knowledge and skills 
for their future employment. The students are not only taught and trained in their 
focused fields, but also are equipped with English for their future careers.  The four 
English foundation courses are mandatory from the first to the third year at the 
university.  Though students are normally evaluated and graded at the end of each 
course, the evaluation process is not standardized and the students who need the 
confirmation of their English ability for their future work still have to take some forms 
of commercial English tests.  The most popular test for Thai students and workers is 
TOEIC. Taking TOEIC is not cheap for Thai students and a lot of them need to take the 
test for several times until they achieve the required scores.  Chu and Yeh (2016) 
suggested that almost every university and college which set its English benchmark for 
graduation had to provide other options for students who could not take the external 
commercial tests before graduation. The most common method was that these schools 
offered an internal test for students to take on campus in addition to the external tests. 
The use of an exit test as a condition of graduation is the high-stakes testing situation 
which has a strong impact on students’ success in education and their future jobs.  
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Consequently, an exit test must be carefully designed, prepared, and validated to ensure 
accountability in education (Berry and Lewkowicz, 2000). 

In order to provide its graduates with a standardized tool to ascertain their 
English ability, The Business English Standard Tests (UTCC BEST) have been 
developed for the students to take in their final year before they leave the university and 
enter the job market.  This is to provide the students with standardized test results which 
are proved to be as reliable and valid as other commercial test results.  As mentioned 
by Wu (2007), a serious problem might occur if there was no evidence to show that a 
student passing an internal exam had the same level of required English proficiency for 
graduation as those who passed the external commercial test.  Therefore, the results of 
the study are expected to be used to verify the UTCC BEST scores and help the 
prospective employers make decisions about UTCC graduates.  Moreover, the results 
can also reflect the quality of UTCC students and the existing English curricula of the 
university. This, as a result, can lead to teaching improvement.    
 
Objectives of the study 
 In an effort to construct reliable scale scores for UTCC BEST, this study, 
therefore, attempts to equate the UTCC BEST raw scores of two test forms.  In addition, 
the study aims to study the link between the newly constructed scaled scores of UTCC 
BEST and the TOEIC scores. There are two principal purposes relating to the study: 

1. To convert the UTCC BEST raw scores to scale scores and to equate the scores 
of three different test forms. 

2. To find the projection relationship between the UTCC BEST scale scores and 
the TOEIC scores. 
 

Research questions 
 The research questions of the study are as follows: 

1. What are the appropriate scale scores for UTCC BEST? And how are the scores 
of two different test forms equated? 

2. What is the projection relationship between the UTCC BESET scale scores and 
the TOEIC scores? 

 
Test Linking: Test’s Concurrent Validity  

When two tests measure very different content or have different constructs, we 
generally refer relationship between scores of such two tests as “linking” (Kolen and 
Brennan, 2004).  The purpose of linking the two tests is to demonstrate the concurrent 
validity of a test.  The test construct validity is proved when it correlates well with a 
measure that has previously been validated. The two measures may be for the same 
construct, or for different, but presumably related, constructs. Concurrent validity is a 
type of criterion-related validity, and it applies to validation studies in which the two 
measures are administered at approximately the same time.  To validate a new measure, 
the results of the measure are compared to the results of the established test obtained at 
approximately the same point in time (concurrently), so they both reflect the same 
construct. This approach is useful in situations when a new or untested tool is 
potentially more efficient, easier to administer, more practical, or safer than another 
more established method and is being proposed as an alternative instrument (Strok 
Engine, 2010). If a single group design is employed to collect the data for a test linking, 
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a correlation coefficient can be used to quantify the relationship between the two tests.  
The resulting correlation would be, then, a concurrent validity coefficient.  
 

Concurrent and predictive validity can be a statistical measure. Concurrent 
validity examines the relationship of skills in one test to a similar skill in another. 
Yazdinejad and Zeraatipishe (2019) gave an example that if a dictation correlates highly 
with a listening multiple-choice test, then these two components can be related to 
hypothesized ‘listening’ construct. Predictive validity explores the future. Assuming all 
other variables are controlled, there is a good case for the predictive validity of the 
language tests administered. 
 

Kolen and Brennan (2004) described a linking condition when the two tests 
have no prior requirement that the same constructs or contents are being measured as 
‘projection’.  The projection relationship is almost always obtained via a regression 
which is a non-symmetric relationship.  That is the best projection of X on Y is not the 
same as the best projection of Y on X (Kolen and Brennan, 2004:431).  A regression 
simply analyses the relationship between two variables, X and Y. The linear regression 
line can be used as a standard curve to find new values of X from Y, or Y from X. 

Method 
The purposes of this study are to construct a set of scale scores for UTCC BEST 

and to equate scores from the two test forms. It also aims to link UTCC BEST scores 
with TOEIC scores to verify that UTCC BEST is an eligible test which produces good 
and reliable results as TOEIC does. The process of conducting the study is described as 
follows:  
 

a. Selecting the Research Design 
The UTCC BEST, in the future, would be administered to a large number of 

students of approximately 3,000 to 4,500 test takers each time.  Therefore, it is 
appropriate to conduct the study in a similar manner with a big group of students.  The 
random groups design or the equivalent-group design was selected.  In this design, 
examinees were randomly assigned to the form to be administered.  This equating 
design was preferable because there is no need to adjust for group ability differences, 
to estimate data, or to rely on an imperfect anchor. 

 

 
 

b. Population and sample 
The population of the study was the UTCC third-year students who had 

completed the English compulsory courses.  These students were studying in eight 
schools namely: School of Business Administration, School of Accountancy, School of 
Economics, School of Humanities, School of Science, School of Communication Arts, 
School of Engineering and School of Laws. There were approximately 3,200 third-year 
students in the 2010 academic year, and there were 3,157 students who took the test. 
 The sample was randomly selected and assigned to the subgroups using a 
spiraling process.  The process could be used to randomly assign test forms using this 

𝑐(𝑦) =
𝜎(𝑠𝑐)
𝜎(𝑌)

𝑦 + *𝜇(𝑠𝑐) −	
𝜎(𝑠𝑐)
s(𝑌)

µ(𝑌). 
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design. Basically, Form 1 and Form 2 were alternated when the test booklets were 
packaged.  The two test forms were spiraled in a single administration. When the tests 
were handed out, the test takers in test room 1 received Form 1, the test takers in test 
room 2 received Form 2, the third- room students receive Form 1, and continued to 
other rooms in the same manner.  There were 105 test rooms where different forms of 
the test were administered at the same time.  As a result, there were 1,586 students 
taking form1 and 1,571 students taking form2. 

Later, the test takers who took each form of the UTCC BEST were randomly 
selected to take the TOEIC test.   Using a table for determining a sample size from a 
given population (Krejcie and Morgan, 1970: 608), with the reliability of 95% and error 
rate of 5%, the sample size required to be representative of 3,000 students is 341.  
Because the cost in taking the TOEIC test is about 750 baht per head (UTCC special 
rate), the researcher decided to have the sample size of 300 students due to the study’s 
limited budget.  Therefore, 300 students were randomly chosen from the two test forms, 
and approximately 150 students were selected from each form.  However, since the day 
that the TOEIC test was arranged was the final day of their final examination test at the 
university; therefore, there were only 95 chosen students who came for the TOEIC. 

 

                          
 

FIGURE 1: 
Illustration of the sampling technique 

 
c. Instruments 

 There were two main tests in this study: 
 1. University of the Thai Chamber of Commerce Business English Standard 
Test (UTCC BEST) developed by University of the Thai Chamber of Commerce. 
 2. The Test of English for International Communication (TOEIC) developed by 
the US-based Educational Testing Service (ETS). 
 

d. Procedures and Data Analysis 
 This study was divided into three phases according to the data analysis.  The 
first phase involved the UTCC BEST equating and scaling. The second phase involved 
in the projection relationship between the UTCC BEST and the TOEIC scores.  The 
third phase concentrated on cut-off scores setting for each ability level.  The analyses 
were as follows: 
 

Phase I: Equating and Scaling 
a. Scaling: a raw-to-scale score transformation 

Sample 
Size of 
300 ss

Group 1 
(1,500 students)

randomly 
selected 150 ss

Group 2 
(1,50 0 students)

randomly 
selected 150 ss
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The raw scores from test form I, which was used as a base form, were 
transformed.  A linear raw-to-scale score transformation was used, and the 
transformation formula was: 
 

 
 

b. Equating: a raw-to-raw transformation, a raw-to-scale conversion 
The equipercentile equating technique was applied.  At this stage, a computer 

program called “RAGE-RGEQUATE” developed by Zeng, Kolen, Hanson, Cui and 
Chien (Kolen and Brennan, 2004) was employed to assist adjusting the most 
appropriate scaled scores for UTCC BEST.   

Phase II: The Relationship between the UTCC BEST and TOEIC Scores 
The correlation between the UTCC BEST and the TOEIC scores was estimated 

and interpreted by applying Pearson product-moment correlation coefficient.  The 
correlations indicate a degree of commonality between the two tests.  After that, the 
Regression Analysis was used to predict the scores of TOEIC from taking UTCC 
BEST. 

 
Phase III: Cut-off Scores Setting 

 The cut-off scores were established by means of calculating the mean and the 
standard deviation of the UTCC BEST scores in the normal distribution. The cut-off 
scores received from the calculation were revised and the scale scores of UTCC BEST 
were equated with the adjusted cut-off scores.  Finally, the terms for each ability level 
were added. 
 

II. Results 
The findings for this research study can be concluded in the following conversion 

table 
 

Table 1 
UTCC BEST Conversion Table 

UTCC BEST Listening   UTCC BEST Reading 

Form1 Form2 
Scale 
Scores 

Predicted 
TOEIC Form1 Form2 

Scale 
Scores 

Predicted 
TOEIC 

1 0 55 27 1 0 65 42 
2 0 60 27 2 0 70 42 
3 0 65 27 3 1 75 48 
4 0 70 27 4 2 80 54 
5 1 75 35 5 3 85 60 
6 3 80 50 6 4 90 66 
7 4 85 58 7 5 95 72 
8 6 90 66 8 6 100 78 
9 7 95 81 9 7 105 84 
10 8 100 89 10 8 110 90 

𝑐(𝑦) =
𝜎(𝑠𝑐)
𝜎(𝑌)

𝑦 + *𝜇(𝑠𝑐) −	
𝜎(𝑠𝑐)
s(𝑌)

µ(𝑌). 
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UTCC BEST Listening   UTCC BEST Reading 

Form1 Form2 
Scale 
Scores 

Predicted 
TOEIC Form1 Form2 

Scale 
Scores 

Predicted 
TOEIC 

11 9 105 97 11 9 115 96 
12 10 110 105 12 10 120 102 
13 11 115 112 13 11 125 102 
14 12 120 120 14 12 130 108 
15 13 125 120 15 13 135 114 
16 14 130 128 16 14 140 120 
17 15 135 136 17 15 145 126 
18 16 140 143 18 16 150 132 
19 17 145 151 19 17 155 138 
20 18 150 159 20 18 160 144 
21 19 155 167 21 19 165 150 
22 20 160 175 22 20 170 156 
23 21 165 182 23 21 175 156 
24 22 170 198 24 22 180 162 
25 24 175 206 25 23 185 168 
26 25 180 213 26 24 190 174 
27 26 185 221 27 25 195 180 
28 27 190 229 28 26 200 186 
29 28 195 237 29 27 205 192 
30 30 200 245 30 28 210 198 
31 31 205 252 31 28 215 204 
32 32 210 260 32 29 220 204 
33 33 215 268 33 30 225 210 
34 34 220 276 34 31 230 216 
35 35 225 284 35 32 235 222 
36 36 230 291 36 33 240 228 
37 37 235 299 37 33 245 228 
38 38 240 307 38 34 250 234 
39 39 245 322 39 35 255 240 
40 40 250 330 40 36 260 246 
41 42 255 338 41 37 265 252 
42 44 260 354 42 38 270 258 
43 46 265 369 43 39 275 264 
44 48 270 385 44 40 280 270 
45 49 275 392 45 42 285 276 
46 49 280 400 46 43 290 288 
47 49 285 400 47 45 295 294 
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UTCC BEST Listening   UTCC BEST Reading 

Form1 Form2 
Scale 
Scores 

Predicted 
TOEIC Form1 Form2 

Scale 
Scores 

Predicted 
TOEIC 

48 49 290 400 48 47 300 306 
49 50 295 400 49 49 300 318 
50 50 300 400 50 50 300 318 

 
The cut-off Scores for ability levels are presented in the following table: 

Table 2 
UTCC BEST Cut-off Scores 

 

Ability Levels 

Scale Scores Raw Scores 

Min Max Min Max 

Advanced-high  512 600 80 100 

Advanced-low 445 511 67 79 

Intermediate-high 377 444 54 66 

Intermediate-low 309 376 40 53 

Beginner-high 242 308 27 39 

Beginner-low 174 241 13 26 

Novice 120 173 1 12 

 
Results from Question 1: What are the appropriate scale scores for UTCC BEST? 
And how are the scores of two different test forms equated? 

The first research finding concerned constructing UTCC BEST scale scores 
and equating the two UTCC BEST test forms.  It is generally assumed that equating 
will be effective when two test forms are close to parallel (Kim et al, 2010), which 
was the case in this present study.  From Table 1, the scale scores set for UTCC BEST 
help solving the problem of the test difficulty difference in the test form 1 and 2.  The 
test form2 is more difficult than the test form1 (p=0.363 for form2 and p=0.417 for 
form1).  If test takers who share similar ability take these two test forms. The one who 
takes form 2 will score lower than the one who takes form 1.  However, with the use 
of scale scores constructed, there will be no difference in reporting the scores to test 
takers. Those who possess equal ability should be awarded similar scores. This means 
that if the test is hard, the students will be scaled up. On the other hand, if the 
examination is easy, their scores will be scaled down.  The results of scaling the UTCC 
BEST scores can be explained by Figure 2. 
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Figure 2: 

UTCC BEST Scores Before and After Scaling 
      

Notice that before scaling the scores of students who take form 2 are lower than 
the scores from test form 1. Then, the scores are adjusted from scaling so that the two 
test forms produce similar results and the students are reported the same scores.  Since 
the test forms do differ in difficulty, this equating is important to ensure fairness to 
candidates. 
 
Results from Question 2: What are the relationships between the UTCC BEST scale 
scores and the TOEIC scores?  

The second research question concerned the relationship between the UTCC 
BEST Scale Scores and the TOEIC scores.  When studying the relationship of scores, 
a correlation coefficient is used to represent the degree of association between the two 
sets of measurements. It ranges from +1(perfect positive correlation) through 0 (no 
correlation at all) to -1(perfect negative correlation) The closer the coefficient is to 1, 
the stronger the relationship is.   

The correlation coefficient of the UTCC BEST Scale scores and TOEIC was at 
0.88.  This means that there was a positive high correlation between the UTCC BEST 
and the TOEIC.  The correlations indicate a degree of commonality between the two 
tests.  This would indicate that the UTCC BEST could arrange the students along a 
continuum of proficiency levels very much like the TOEIC did. Therefore, it was 
possible to use the UTCC BEST scores to predict the TOEIC scores further.  It was 
proved that, to a certain extent, UTCC BEST produces similar results as TOEIC; 
however, from 95 students who took the TOEIC test, the one who had the highest scores 
from TOEIC test got the score of 695 and this same student got 540 on UTCC BEST 
scale score.  This might have an effect on calculating the score prediction of TOEIC 
scores for UTCC BEST.   
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Table 3 
UTCC BEST Scale Scores and Predicted TOEIC Scores 

 

Level  
 
Terms 

UTCC Scaled 
Scores  Raw Scores  

Predicted 
TOEIC  

A Advanced-high 512 600 80 -- 100 576 -718 
B Advanced-low 445 511 67 -- 79 479-575 
C+ Intermediate-high 377 444 54 -- 66 401-478 
C Intermediate-low 309 376 40 -- 53 303-400 
D+ Beginner-high 242 308 27 -- 39 215-302 
D Beginner-low 174 241 13 -- 26 117-214 
F Novice 120 173 2 -- 12 69-116 

 
From Table 3, even though an outstanding student who can get the highest score 

from UTCC BEST which is 600, the predicted TOEIC score possible for that student 
can reach only at 718.  Since the highest possible score of TOEIC is 990, people might 
perceive UTCC BEST as easier.  Moreover, test takers who are very good in English 
might be able to get a full score in UTCC BEST and these people might interpret the 
predicted TOEIC scores wrongly.  Therefore, the predicted scores must be reported 
with a careful manner and should be reported with the standard error value every time. 
The error for the calculation is ±56.49. 
 

III. Conclusion and Recommendation 
 

 UTCC BEST test form provides only the test of listening and reading.  There 
might be a plan to develop the speaking and writing test for UTCC BEST; therefore, it 
is very crucial to establish standards for the two skills testing as well.  A research study 
which is similar to this present study is needed for writing and speaking skill 
assessment.  The approach in conducting a research study on these two skills will be 
different because the writing and speaking test do not use the multiple-choice format. 
 In addition, there is no one best method in equating scores and setting cut scores 
as stated by Kolen and Brennan (2004). There are other methods in equating scores and 
setting cut scores, a future study might try to use other methods and compare the results 
with this present study’s results. 
 Moreover, there is some limitation in conducting this present study and this has 
an effect on UTCC BEST and TOEIC scores prediction.  As discussed earlier, the best 
student who took TOEIC test scored only 695 and this person got the level of 
Advanced-high from UTCC BEST.  To fix this, in the future, we might conduct the 
calculation again by sending more Advanced-high students to take the TOEIC test. It 
is very interesting to see the different results.  A better prediction might be produced.  
If the results are similar to this present study, it will confirm that TOEIC test is more 
difficult than UTCC BEST. 
 Further, this present study focuses on equating the scores and setting cut scores 
for UTCC BEST, a study that describes UTCC BEST developing in details together 
with its band descriptors is also essential to be conducted.  
 Lastly, recommendation is also made for teachers to consider revising their 
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current teaching and testing that can provide more exposure to authentic English use in 
working situation.  It is suggested that graduates should be equipped and acquainted 
with English for general business.  The result from the present study reflects that more 
than half of the students fell in the level of ‘Beginner”.  This means that these students 
need more practice and learning of English in order to be able to use English for their 
future work. 
 In conclusion, there is always still more room for studies on establishing 
standards, setting cut-off scores and their descriptors. Further studies on appropriate 
test design in English for general business in Thailand are very interesting and waiting 
to be conducted.    
 
 

References 
 

Berry, V., & Lewkowicz, J. (2000). Exit-tests: Is there an alternative? Hong Kong 
 Journal of Applied Linguistics, 5(1), 19– 49. 
Chu, H. Y., & Yeh, H. N. (2017). English Benchmark Policy for Graduation in 
 Taiwan's Higher Education: Investigation and Reflection. Journal of 
 Language Teaching and Research, 8(6), 1063- 1072. 
Hsieh, C. N. (2017). The case of Taiwan: Perceptions of college students about the 
 use of the TOEIC® tests as a condition of graduation. ETS Research Report 
 Series, 2017(1), 1-12. 
Kim,S., Walker, M.E.& McHale, F. (2010). Comparisons among Designs for 
 Equating Mixed-Format Tests in Large-Scale Assessments. Journal of 
 Educational Measurement, 47(1), 36-53. 
Kolen, M. J. & Brennan, R. J. (2004). Test Equating, Scaling and Linking: Methods 
 and Practices (2nd. ed). New York: Springer-Verlag.  
Krejcie, R.V. & Morgan, D.W. (1970).  Determining sample size for research 
 activities. Journal of Educational and Psychological Measurement, 30, 607- 
 610. 
Strok Engine. (n.d.).  Glossary of Terms.  Retrieved June 1, 2010, from the Strok 
 Engine Website:  

http://www.medicine.mcgill.ca/strokengine-assess/definitions-en.html   
Wu, J. R. W. (2007). English language assessment in Taiwan: Where do we go from 
 here? Proceedings of the 2007 International Conference and Workshop on 
 TEFL & Applied Linguistics, 574-586. Taipei: Crane Publishing Company. 
Yazadinejad, A. & Zeraatipishe, M. (2019).  Investigating the Validity of Partial 
 Dictation as a Tool of Overall Language Proficiency. International Journal of 
 Language Testing. 9(2), 44 – 56.  

 
 
 
 
 
 
 



The National and International Conference on Humanities, Arts and Social Sciences 

 

 

I 367 I  

Analysis of illocutionary acts used in the motivational quotation of 
the famous people 

 
Yanawut Kanthawong1, Pennapa Klaisingto2 

 
1,2 Program English, Faculty of Liberal Arts  

1,2 University of Phayao, Thailand 
1 61201819@up.ac.th, 2 Pennapa.kl@up.ac.th 

 

Abstract 
This research aimed at analyzing types of illocutionary act used in motivational 

quotation of the famous people. The scope of sample was 100 motivational quotations.          
They were classified into 5 fundamental types of illocutionary acts based on the Searle’s 
principle (1976) and analyzed how these types of illocutionary act were used to inspire 
the addressees. The results illustrated that the highest frequency was representative 
because the famous people would like to inform what they believed and reflected from 
their experiences, followed by directive because the famous people would like to 
command the addressees to do what they wanted. Commissive and expressive were 
least likely to be found and declarative was not found. In aspect of classifying the 
famous people following their fields, there were 7 fields; politics, entertainment, 
scientist, athlete, business, religion, and polymath. The famous people in politics field 
mostly used representative. The highest usage of directive was found in athlete. For 
commissive, the famous people in entertainment highly used commissive.               For 
expressive, scientist was more likely to use to motivate the addressees. Consequently,               
the motivational quotations of the famous people in the fields used types of 
illocutionary act differently and it probably depended on the different characters in their 
field and different purpose.  
 
Keywords: Illocutionary acts, motivational quotation, speech acts 
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1. Introduction 
 The definition of quotation based on Cambridge dictionary (2021) referred to a 
phrase or short piece of writing taken from a longer work of literature, poetry, etc. or 
what someone else has said. On the other hand, the meaning of the quotation in the 
different context as social media was not the same. According to PARADE website 
(2021), it said whether a funny quotation from a famous celebrity or an encouraging 
message about giving it your best from a successful businessperson, we can all use a 
little motivation and inspiration days via a life quotation. To illustrate, “The best way 
to predict the future is to create it.” Peter F. Drucker stated, from 
https://www.rd.com/article/quotes-from-famous-people/. The famous people would 
like to inspire the addressees and they probably abide by. Thus, quotation can be a way 
of encouraging for those who read it and then had positive energy to overcome their 
fear or the struggle situation in life. Apart from the statement, the researcher can notice 
that language in quotation was organized as a group of word which can express how to 
have better life or success. Moreover, the person who used the quotation to motivate 
the addressees was famous. Hence, his quotation could more or less influence the 
addressees.  
 According to the previous research, Nemer (2015) investigated in the topic 
“Celebrities Acting up: A Speech Act Analysis in Tweets of Famous People” and Putri, 
Yanti, and Thamrin (2020) analyzed the speech act displayed in Justin Bieber’s tweet. 
Theses research focused on the celebrities’ message on Tweeter. Nemer (2015) had 
identified the celebrity speech pattern in tweets according to speech act theory. He 
accumulated information from the active Tweet account of the famous people who were 
Oprah Winfey, Shaquille O’Neal, Britney Spears, and Chris Colfer. The result found 
that the patterns used in the tweet of the celebrity had many patterns in order that it 
depended on the various purposes and the different groups such as family, friends, fans, 
other celebrities, and the general public.  
 Whereas Putri, Yanti, and Thamrin (2020) also used speech act theory to 
analyze Justin Bieber’s tweets. The result demonstrated that 3 types of speech act used 
in Justin Bieber’s tweet namely representative, directive, and expressive. The most 
dominant function used in the tweet was expressive and directive function. 
 Apart from celebrities’ message, it also had analyzed the influencers’ message. 
Carlsson (2017) explored Instagram influencers’ usage of persuasive speech act. This 
research focused on what strategies of different fitness Instagram influencers used in 
speech act in the purpose of marketing. The result showed that the highest frequency 
was directive because the intention of all influencers was to request or command their 
addressees to do what the influencers asked for. Consequently, the function of those 
speech acts in form of directive was often to convince the addressees. 
 Corresponding to the previous research, these studies concentrated on speech 
act via social media such as Tweet and Instagram. The data resource was on social 
media which influencers or celebrities who used to share experience, thought, emotion, 
including the purpose of marketing. Therefore, the researcher thought that the result 
would be different apart from the earlier studies in owing to the fact quotation was 
performed in the aspect of motivation, but it still existed in online and was uttered by 
those who were celebrity, famous people. 
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2. Method 
 The study of speech acts accumulated from the famous people to analyze was 
observational analytic studies. The purpose of this research was to explore the speech 
acts which the famous people used to inspire or encourage the addressees. The 
following sections below will elucidate the methodology used in this research. 
Accordingly, there are 4 issues such as the research design, population, sampling, data 
collection, and data analysis. 
 
 1. Population 
 The population in this research was the information accumulated from 4 
websites which consisted of greater than 80 quotations in each website. There are 605 
quotations in total.  
 2. Sampling 
 For this research, the sampling was specifically selected the 25 quotations in 
each website. There were 100 quotations in total. 
 

 3. Data collection  
 3.1 The information was accumulated by searching “quotation of the famous 
people” on the internet. There were 2 criteria of data sources in this study; the year of 
publication and the amount of information. The year of publication was from 2021 
onward. The amount of information must have greater than 80 quotations in each of the 
websites. The websites were included as the followings: 
 1. https://blog.hubspot.com/sales/famous-quotations     
 2. https://www.rd.com/article/quotations-from-famous-people/ 
 3. https://everydaypower.com/famous-quotations-by-famous-people/  
 4. https://www.overallmotivation.com/quotations/best-inspirational-quotations 
-by-famous-personalities/   
 3.2 The total information had 605 quotations. Therefore, there are two criteria 
to select quotations; motivational purposes, the addressers. The quotations must have 
motivational purpose and the addressers must be celebrity or famous people. The data 
sources were specifically selected from 25 out of a number of quotations in each 
website. Accordingly, they are selected 100 out of 605 quotations. 
 3.3 The researcher analyzed the types of illocutionary act following Searle’s 
principle (1976) and calculated it in term of the frequency and percentage.  
  
 4. Data analysis 
 This research scrutinized 5 fundamental types of the illocutionary act according 
to Searle’s principle (1976). There were assertive or representative, directives, 
commissive, expressive, and declarative. The data analysis process was demonstrated 
as the followings. 
 1. The researcher analyzed the quotation in the form of clause. For this 
quotation, it was accumulated from https://blog.hubspot.com/sales/famous-quotes. 
For example 
 Tell me and I forget.  Teach me and I remember.  Involve me and I learn. 
             (1)                                   (2)                                     (3) 
 As this quotation was mentioned above, it was able to be separated into 3 
utterances. Additionally, 3 utterances were counted as frequency of directive, and they 
expressed in the form of imperative sentence as follows: 
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 - Tell me and I forget. 
 - Teach me and I remember. 
 - Involve me and I learn. 
 2. When the utterances were analyzed to differentiate types of the illocutionary 
act based on Searle’s principle (1976). There were 5 basic types of illocutionary act 
such as representative, directives, commissive, expressive, and declaration. Moreover, 
the famous people were classified following 7 fields such as politics, entertainment, 
scientist, athlete, business, religion, and polymath.  
 3. The researcher analyzed and explained how the utterances motivated the 
addressees through the famous people’s quotations or how the famous people used the 
utterances to inspire their addressees. 
For example  
 “Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn.” 
 This quotation was stated by Benjamin Franklin, and it was split into 3 
utterances.                  It meant that frequency in this quotation was 3. Moreover, all of 
them were categorized as directive because it can be noticed that the utterances 
beginning with verbs as “tell”, “teach”, and “involve”. Hence, they were considered as 
imperative sentence. The meaning of this quotation that addresser intended to express 
was that learning would be substantial by doing it on our own and we were able to see 
the levels of learning through this quotation. 
 
3. Result  

This research was to explore the types of illocutionary acts demonstrating in the 
quotation of the famous people. The research was conducted following Searle’s 
principle (1976) of speech acts involved with types of illocutionary analysis act of 157 
utterances from 100 quotations from the famous people. According to the analyzed 
information, it was found that there were 4  types of illocutionary acts: representative, 
expressive, directive, and commissive, respectively. This chapter, therefore, will 
demonstrate the analysis consequences prioritized into 7 sections as the followings:  

1) The frequency and percentage of types of illocutionary act displayed in quotation 
of the famous people  

2) The frequency of illocutionary act classified in the fields 
3) Percentage of illocutionary acts classified in the fields 
4) Representative act displayed in the quotation of the famous people   
5) Directive act displayed in the quotation of the famous people  
6) Commissive act displayed in the quotation of the famous people  
7) Expressive act displayed in the quotation of the famous people 
 
1. The frequency and percentage of types of illocutionary displayed in 

quotation of the famous people 
The result of types of illocutionary acts which existed in the quotation of the 

famous people consisted of representative, directive, commissive, and expressive. 
Declarative was not found because the messages existed in the social media did not 
express intention to result in the changes in the world. 
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Table 1 the frequency and percentage of types of illocutionary displayed in 
quotation of the famous people 
No. Types of illocutionary Frequency Percentage 
1. Representative 108 68.79 
2. Directive 45 28.67 

3. Commissive 2 1.27 
4. Expressive 2 1.27 

Total 157 100 
 According to the table 1, it depicted the result and the distribution of data 
analysis in term of frequency and percentage. There were 100 quotations in total, and 
it was split as 157 utterances. It revealed that there were 4 types of the illocutionary act 
which displayed in the quotation of the famous people. Mostly, the main type of the 
illocutionary act was representative with 67.52%, followed by 29.94% of directive, 
1.27% of commissive, and 1.27% of expressive.  
 
 
 

2. the frequency of illocutionary act classified in the fields 
The consequences of types of illocutionary acts which were classified quotation 

of the famous people following the fields. There were 7 fields; politics, entertainment, 
scientist, athlete, business, religion, and polymath. It demonstrated the data as the 
followings. 

 
Table 2 the frequency of illocutionary act classified in the fields 

Types of      
illocutionary  

acts 
 
Fields 

Assertive Directive Commissive Expressive Declarative 

Politics 16 3 - - - 
Entertainment 62 24 2 1 - 
Scientist 8 3 - 1 - 
Athlete 2 4 - - - 
Business 10 4 - - - 
Religion 7 5 - - - 
Polymath 3 2 - - - 
Total 108 45 2 2 - 

 
According to the table 2, it depicted the result and the distribution of data 

analysis in term of frequency. There were 157 utterances in total. It revealed that there 
were 4 types of the illocutionary act which were classified in 7 fields. In the field of 
politics, there were 16 representatives and 3 directives. In the field of entertainment, 
there were 62 representatives, 24 directives, 2 commissives, and 1 expressive. In the 
field of scientist, there were 8 representatives, 3 directives, and 1 expressive. In the field 
of athlete, there were 2 representatives and 4 directives. In the field of business, there 
were 10 representatives and 4 directives. In the field of religion, there were 7 
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representatives and 5 directives. In the field of polymath, there were 3 representatives 
and 2 directives. 
 

3. Percentage of illocutionary acts classified in the fields 
The outcomes of types of illocutionary acts which were classified quotation of 

the famous people following the fields and were calculated as the percentage in order 
to notice the tendency in each of illocutionary acts.  

 
Table 3 Percentage of illocutionary act classified in the fields 
 

Types of      
illocutionary  

acts 
Fields 

Assertive Directive Commissive Expressive Declarative Total 

Politics 84.21 15.79 - - - 100 
Entertainment 69.66 26.97 2.25 1.12 - 100 
Scientist 66.67 25 - 8.33 - 100 
Athlete 33.33 66.67 - - - 100 
Business 71.43 28.57 - - - 100 
Religion 58.33 41.67 - - - 100 
Polymath 60 40 - - - 100 

 
According to the table 3, it illustrated that the tendency in each type of 

illocutionary acts in 7 fields. For representative, the highest tendency was politics, 
followed by business, entertainment, scientist, polymath, religion, and athlete. The 
maximum tendency of directive existed in the quotation was athlete, followed by 
religion, polymath, business, entertainment, and scientist. In aspect of commissive, it 
showed only in the field of entertainment.                      For expressive, it was found in 
scientist and entertainment. For the declarative, it was not found in any fields. 
 
 4. Representative act displayed in the quotation of the famous people   
 Searle (1976) stated that representative or assertive was one of the fundamental 
types of illocutionary act. The principal function of this type was to explain about what 
an addresser believed. Furthermore, the utterances displayed in sentence shown the 
meaning in statement of fact or truth including describing, reminding, representing, 
telling, informing, and etc.  
 From the result, it demonstrated that representative was mostly found in the 
quotation and the percentage of representative is at 68.79. Most of the quotation was 
related to the attitude of the famous people toward life. Additionally, most of the 
quotations used “verb to be” like “is” as the joining between a subject and its 
complement and modify what the meaning of subject was.   
 
 (1) “The best revenge is massive success.”  
 This quotation was stated by Frank Sinatra. This sentence was categorized as 
representative for telling what the addresser believed. The addresser would like to 
inform the listener that the ultimate goal of achievement in life was the way to prove 
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yourself. If the vengeance can be turned into positive energy to motivate the listener, it 
can lead the addressees the accomplishment. 
 
 (2) “The only impossible journey is the one you never begin.”  
 This quotation was stated by Tony Robbins. This sentence was categorized as 
representative for showing and comparing journey as the beginning of what we had to 
do.           In addition, the meaning of this quotation represented that dream still was a 
dream unless          we were able to step forward to do something. Moreover, if we wait 
for perfect time and perfect condition, our dream probably never becomes true.  
 
 (3) “The purpose of our lives is to be happy.”  
 This quotation was stated by Dalai Lama. This sentence was categorized as 
representative for reminding the listener what the goal of living life was. This quotation 
displayed that many people concentrated on outer factors until they forgot what the 
meaning of life was.   
 
 (4) “Imagination is more important than knowledge.”  
 This quotation was stated by Albert Einstein. This sentence was categorized as 
representative for showing the fact. The addresser would like to express the fact that 
knowledge is limited, whereas imagination can enhance the world in the creative way. 
If we do not have imagination, the innovation will not exist. It was due to the fact that 
imagination was the beginning state of doing something new.  
 
 (5) “Life without purpose is meaningless.”  
 This quotation was stated by Amy Torres. This sentence was categorized as 
representative for informing the fact that the track of life will be meaningful if we have 
goal to reach. Moreover, we can notice “is” as the joining point between subject and 
complement. As a matter of fact, both of them are the same but the complement as the 
role of making more meaning to understand. 
 
 According to aforementioned examples of representative act, it demonstrated 
that the procedure of inspiring people by using representative utterances was that the 
famous people reminded or informed the fact to the addressees. Moreover, these 
quotations possibly came from the famous people’s experiences. Consequently, it 
emphasized the famous people’s belief that was true, and they would like to use their 
quotation to express his thoughts and experiences in order to inspire other people. 
Furthermore, the purpose of expressing the quotation mostly emphasized about the way 
of life or success. We were able to notice from these clauses such as “massive success”, 
“the only impossible journey”, “the purpose of our lives”, and “life without purpose”. 
   

5. Directive act displayed in the quotation of the famous people  
 Searle (1976) stated that directive was another fundamental type of 
illocutionary.        The main concept of this type was what the addresser asked the 
listeners to do something.           It implied that the addresser desired the listener to do 
what the addresser wanted. The meaning of directive statement was to suggest, 
encourage, warn, order, command, request, teaching, and etc.  
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 From the result, it demonstrated that the percentage of directive was found in 
the quotation as 28.67. Most of the quotation was related to the emotion of the famous 
people toward their experiences occurred in their life and uses quotation in aspect of 
directing other people.  
 The characteristics of directive act were that the addresser must have power to 
order or command the addressees and the addressees abided by. It will be shown and 
analyzed as the followings: 
 
 (6) “Spread love everywhere you go. Let no one ever come to you without leaving 
happier”  
 This quotation was stated by Mother Teresa, and it was split into 2 utterances. 
Both of them were categorized as directive for commanding. The addresser would like 
the addressees to be a positive energy and expressed kindness to other people regardless 
“who” or “where”. Moreover, when there was someone coming to you, and you may 
be a consultant to listen what happens to their life. Every time they came to you, those 
would be free and relief to live with you. Whenever you treated other people with 
kindness, they will be more likely to do the same for you.  
 
 (7) “Do one thing every day that scares you”  
 This quotation was stated by Eleanor Roosevelt. It was categorized as directive 
for commanding. The addresser would like to motivate the addressees to be courage 
and encounter their fear. Doing something fear will make us stronger, more courage, and 
more confident.         The more we face the problems, the more we grow.  
 
 (8) “Don't judge each day by the harvest you reap but by the seeds that you 
plant”  
 This quotation was stated by Robert Louis Stevenson. It was categorized as 
directive for commanding. The addresser would like to represent the harvest as the 
result of what you did. Normally, we only focused on the consequences more than the 
factors which reached you to the destination such as patience, time, effort and so on. 
Moreover, this quotation expressed the connotative meaning instead of literal meaning 
in order to understand what the famous people expressed. 
 (9) “Never let yourself be defeated.”  
 This quotation was stated by Maya Angelou. It was categorized as directive for 
commanding. The addresser would like to order the addressees to be brave and faced 
the problems. Furthermore, it taught us that we were unable to win all the time, but we 
at least we find the way to overcome and learn from them. 
 
 (10) “Don’t be afraid to be afraid”  
 This quotation was stated by Maurice Chevalier. It was categorized as directive 
for commanding. The addresser would like to command the addressees not to be afraid. 
The feeling of scare was general for human. Thus, don’t be afraid and climb the wall 
of scare. 
 
 According to aforementioned examples of directive act, it demonstrated that the 
procedure of inspiring people by using directive utterances was that the addressers 
would like to order or suggest the addressees to do what the addressers wanted, and the 
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consequences will happen if addressees abide by. Moreover, we were able to notice the 
imperative sentence in the directive utterances to express the intentions of the addresser 
such as command, suggest, request and etc. 
 Additionally, most of the quotations were used the famous people’s feeling 
toward the tough time or fear in the past to motivate their addressees. We are able to 
notice the words such as “scare”, “defeated”, “afraid”. And sometimes it cannot directly 
understand the meaning of quotation because of expressing the connotative meaning. 
When the addressees interpret the meaning of quotation, they will be ready to face the 
problems. Besides, we can notice that the directive act is imperative sentence and have 
no grammatical subject in term of the linguistic form. 
 

6. Commissive act displayed in the quotation of the famous people  
 Searle (1976) stated that commissive is a type of illocutionary and its general 
attribution of this types was to commit the addresser to do something to the listener. Or, 
what the addresser says bound or involved with the situation in the future. Mostly, the 
meaning of the utterance in the commissive was to promise, offer, threaten, wish, 
guarantee and etc.  
 From the result, it demonstrated that the percentage of commissive was at 1.27. 
Most of the quotation have conditional clause to express the binding between the 
famous people and the situation in the future. Additionally, we can notice that the 
quotation was used in the conditional form or called if-clause (type-1). This form was 
used to talk about the possible situation in the future, but we cannot use this structure 
to assume all of the quotations were commissive. Therefore, we need consider the 
pronoun existed in the quotation together when analyzing because the concept of 
commissive act was that the addresser bound him/herself with the situation in the future.  
 

(11) “If you are not willing to risk the unusual, you will have to settle for the 
ordinary.” 
 This quotation was stated by Jim Rohn, and it was split into 2 utterances. Both 
of them were categorized as representative for informing. The addresser would like to 
show that unless the addressees do something different, they will be the same as other 
people. When the addressees read it, they will feel challenged and are ready to prove 
themselves. The reasons why we are unable to classify it as directive are because even 
this quotation was in the form of conditional clause to show the possibility in the future, 
it bound the addressees with this situation instead of the famous people. Moreover, we 
can look at “you” existed in the quotation. It shows that the famous people do not 
include yourself with their utterance. Consequently, we cannot categorize it as directive 
in order to the fact that the concept of directive was the addresser’s utterance binding 
him/herself with the further event. Therefore, this quotation was classified as 
representative. 

 
(12) “All our dreams can come true if we have the courage to pursue them.” 

 This quotation was stated by Walt Disney, and it was split into 2 utterances. 
Both of them were categorized as commissive for wishing. The addresser would like to 
point out that if we have passion to do whatever we want, one day our dream will 
become true. Moreover, we are able to notice that the sentence shows the condition in 
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the quotation, and it uses subject pronoun “we” to include the famous people and the 
addressees with the possible situation that will happen. 
 
 According to aforementioned examples of commissive act, it demonstrated that 
the procedure of inspiring people by using commissive utterances was to show the 
possibility in the future in the quotation and the addresser used subject pronoun “we” 
to bind him/her including the addressees to follow their dream.   
 Moreover, we were unable to assume all of the directive act in the form of 
conditional clause. Therefore, we need consider the pronoun existed in the quotation 
and the meaning together when analyzing because the concept of commissive act was 
that the addresser bound him/herself with the situation in the future. 
   

7. Expressive act displayed in the quotation of the famous people  
 Searle (1976) stated that expressive was a type of illocutionary which 
accentuated upon what the addresser would like to express his emotional state or 
feeling. Most of the utterances which expressed addresser’s feeling were the emotional 
states of pleasure, pain, likes, dislike, happy, appreciate, sorrow and etc. The result 
showed that the percentage of expressive act was 1.27 and was least likely to be found.  
 From the result, it demonstrated that the percentage of expressive was at 1.27. 
Most of the quotation talked about the famous people’s emotion toward the struggle 
time in the past.  
 
 (13) I am thankful for all of those who said NO to me. 
 This quotation was stated by Albert Einstein. It was categorized as expressive.              
The addresser would like to express his emotion to thank for other people to refuse him. 
Thus, that’s the reason why he has to do it on his own and succeed by himself.  
  
 (14) Be Thankful For The Hard Times. 
 This quotation was stated by Leonardo DiCaprio. It was categorized as 
expressive.                  The meaning of this sentence was that the addresser intended to 
appreciate the struggle times that he experienced because it boosted him up in many 
ways; physical and mental.   
 
 According to aforementioned examples of expressive act, it demonstrated that 
the procedure of inspiring people by using expressive utterances so that the addressers 
would like to express their feeling toward the struggle situations that happened in their 
lives, and finally it made them success in their path. We can notice from the word 
“thankful” that displayed the emotion of the addressers to categorize this quotation into 
expressive act.  
 
4. Discussion and Conclusion 
 This part presented the discussion and the conclusion of the study. The results 
of the study were then concluded based on the research objective. 
 The main purpose of this study was to analyze types of illocutionary act used in 
quotation the famous people. The research would like to illustrate the research results 
in overview and each issue related to types of illocutionary act as follows: 
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 According to the results, it illustrated that there were 4 types of the illocutionary 
act which displayed in the quotation of the famous people. Mostly, the main type of the 
illocutionary act was representative with 68.79%, followed by 28.67% of directive, 
1.27% of commissive, and 1.27% of expressive.  
 For the representative, this type was mostly found in the quotation. The 
frequency and the percentage of representative were at 108 and 68.79, respectively. The 
technique which the famous people used was to inform the fact or something that the 
famous people believed was true such as the way of life, success, and general. It can 
influence the addressees to understand what the famous people believed, and the 
addressees probably accepted the famous’s attitude until they abided by. 
 For the directive, it was the second type existed in the quotation. The frequency 
and the percentage of directive act were at 45 and 28.67, respectively. The directive act 
displayed in the quotation was in the form of imperative sentence and the famous 
people’s intention to command the addressees to overcome their fear or bad things. 
Additionally, some quotations needed to be interpreted the meaning because it used 
connotative meaning instead of literal meaning. 
 For the commissive, the frequency and percentage of commissive act were at 2 
and 1.27, respectively. The strategy which the famous people used in their quotation 
was to bind the addresser and the addressees together with the possible situation and 
used pronoun as “we”. Moreover, we can classify the commissive act from the 
conditional clause in the previous study, but we found that this structure cannot apply 
in this research so that the concept of commissive act was that the addresser’s utterance 
binding his/herself with the situation in the future. 
  For expressive, the frequency and percentage of expressive act were at 2 and 
1.27, respectively. The expressive act displayed in the quotation showed the emotions 
of the famous people to toward what happened in the past. The famous people intended 
to thank the struggle time to make him/her like these days. 
 For declarative, it was not found in the motivational quotations due to the fact 
that the purpose of quotation was different. Moreover, the principal concept of 
declarative was that the addresser used the statement to bring about the change, not to 
cheer up or motivate the addressees to do something.  
 As mentioned earlier, the highest type of illocutionary act was representative 
because the famous used it to express their believes. Whereas the previous studies 
showed that there was the directive as the highest because it was used in the specific 
purpose such as communication, marketing, and so on. But in this research, we focused 
on only the motivational quotation that was used to inspire the addressees. So, the result 
may be changed because it depended on the purpose to express the information. 
 This research analyzed the types of illocutionary act in quotation of famous 
people. More specially, it was researched the usage of the famous people’s quotation to 
motivate the addressees. This study investigated the types of illocutionary act in the 
quotation of famous people in the motive purpose. The research based on the Searle’s 
principle (1976) which categorized illocutionary act into 5 fundamental types: 
representative, directive, commissive, expressive and declarative. 
 The results demonstrated that the most common illocutionary act existed in the 
quotation was representative because the famous people wanted to inform their 
believes.         For directive act, it is due to the fact that the famous people wanted to 
command the addressees to be brave and overcome the fear. Consequently, most of the 
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directive act existed in the quotation were in the form of imperative sentence. For 
commissive act, it showed the binding between the famous and the addressees and the 
possible situation. It could be considered from the conditional clause along with the 
subject pronoun which included the famous people and the addressees as “we”. For 
expressive act, the characteristic of this type was to express the famous people’s feeling 
and used it to motivate the addressees and declarative was not found in quotation 
because the main function wasn’t used to motivate but used to change the world.  
 According to Nemer’s research (2015), it did not show the highest type of 
illocutionary act owing to the fact that it depended on different group of addressee and 
various purpose. Whereas Putri, Yanti, and Thamrin (2020) analyzed Justin Bieber’s 
tweets and Carlsson (2017) studied about persuasion in social media of Instagram 
influencers’ usage. Both of them showed that the directive was the highest type of 
illocutionary act found on social media.                                    For this research, the 
highest type of illocutionary act wasn’t directive, but it was representative due to the 
fact that the famous people wanted to inform the fact and believed what they believed. 
But directive was found as the second one prior to representative. 
 Consequently, we can assume that the motivational quotation used by the 
famous people had different types of illocutionary acts because of the famous people’s 
career. Furthermore, the different purpose can also influence the result if we compare 
to the other previous research.  
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Abstract 
 

 Deixis is a study of language phenomena that focuses on words with multiple 
meanings. Deixis is a word that may be encountered in both spoken and written 
language. In this study, the researcher analyzes deixis used in the short story Trifles. 
This content analysis study aims to (1) explore the types of deixis used in Trifles and 
(2) reflect the meaning in context of deixis used in Trifles. The researcher not only 
analyzes the types of deixis but also the meaning in the context of Trifles, in which the 
story reflects the gender role of women. 
 Based on Levinson’s theory, here are summaries of the deixis that existed in the 
characters’ utterance of Trifles. This study showed that there were a total of 805 deixis; 
488 person deixis, 45 place deixis, 40 time deixis, 25 social deixis, and 207 discourse 
deixis. In this study, the finding was that 805 deixis existed in the story. According to 
the analysis using Levinson’s theory (1983), the researcher found 488 person deixis, 45 
place deixis, 40 time deixis, 25 social deixis, and 207 discourse deixis. The types of 
deixis commonly found in the connotative reflection of context meaning are person 
deixis, place deixis, and discourse deixis, except time deixis and social deixis. Both 
time and social deixis point to their meaning directly. 
 
Keywords: Deixis, short story Trifles  
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1. Introduction 
Background and Significance of the Research Problem 
 "Trifles" is a story depicting a murder inquiry in which John Wright is 
discovered strangled in his bed and his wife, Minnie, is accused of the crime. The story 
concentrates on the county attorney, George Henderson, who has been brought in to 
investigate the murder; Henry Peters, the local sheriff; Lewis Hale, a neighboring 
farmer; and the spouses of the two local men, Mrs. Peters, and Mrs. Hale. While the 
three men went about the farmhouse looking for clues, the two ladies found proof in 
the "trifles" that the suspect wife had left in her kitchen: baking, cleaning, and sewing. 
Men are oblivious to the reality that is right in front of their eyes because they neglect 
the world of women. The story addressed one of the most pressing subjects of the day, 
feminism. The story takes place in a kitchen, in the home realm, and everything in the 
environment reveals women's lives. The short story was written by Susan Glaspell, 
whose best-known work is "Trifles", which is the short story set in a rural Iowa 
farmhouse. It is based on a true murder case from the year 1900. Susan Glaspell covered 
this case as a teenage newspaper writer, and subsequently used the event as the 
foundation for her writing "Trifles". 
            Therefore, that is to say, the story happened in Trifles is rather in contrast to 
nowadays when we generally regard everyone as an equal individual who is entitled to 
equal rights. This point of view did not exist at the turn of the twentieth century. Men 
dominated nearly every area of society, and women were frequently overlooked. 
Gendered duties have placed women in the kitchen throughout history, serving meals, 
preparing bread, and canning fruits and jellies. They were also expected to look after 
their husbands and raise their children well (Ferguson: 6-12, 1977). 
            From the language used in the short story Trifles, the researcher found out that 
there was language that could be understood by using context to interpret the story, 
reflecting the gender role. Thus, interpreting to understand the meaning of the story is 
the way that is related to context which is the term of deixis. Simply, deixis exists in 
every language. On the other hand, it is a branch of Pragmatics concerned with the link 
between language and context (Levinson, 1992). Pragmatics is a branch of linguistics 
that explores the role of context in the formation of meaning. People can understand 
what the message behind utterances means because of pragmatics. 
            Deixis is an essential subject of language research for second language learners 
since it pertains to the examination of both spoken and written text utterances. 
According to Yule (1985), several terms in the English language, such as here, there, 
this, that, now, then, yesterday, and most pronouns, such as I, you, him, her, and them, 
cannot be understood without context. Deictic expressions, according to Yule (1985, p. 
99), are dependent on the immediate physical environment in which they are expressed. 
The speaker and the listener must have the same context in order to comprehend those 
terms. 
 
            The use of language in the short story might be varied. It can assist the reader 
in comprehending and experiencing the play's mood, storyline, and atmosphere. The 
language and the story are inextricably linked because people sometimes have difficulty 
deciphering the message in the conversation while they are reading a short story as a 
literary work. This study will investigate the type of deixis and the meaning via the 
short story "Trifles". The theory of deixis was chosen to examine the Trifles because 
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deixis is utilized to point things out in order to make it apparent what the character is 
saying. 
            The writer chose "Trifles" as the subject of this study because we can observe 
the expressions of the characters in the story and sense the mood of the story by looking 
at their expressions through their utterances. We have significant proof that we can see 
from the visual rather than the writing form by examining deixis in the short story 
"Trifles". 
            Corresponding to the previous studies, those studies have the main purpose of 
finding out the types of deixis used and the most frequent deixis found in their data. 
Meanwhile, the researcher also reflects on the connotative meaning in the context of 
the deixis used. For data resources, the previous studies have used novels, songs, 
narratives, and movies. As a result, the researcher chose the short story to study because 
no previous research had been conducted on it. Besides, the short story "Trifles" is 
distinctive of the gender role. Hence, the researcher thinks that there are a lot of deixis 
used that can point out and reflect on the concealed meaning in the story. 
 
Research Objectives 
 1.To explore the types of deixis used in Trifles.  

 2. To reflect the meaning in context of deixis used Trifles. 
 
Review of Related Literature 
 Trifles Synopsis 
 The story opens on the scene of an abandoned farmhouse. The house is in 
disarray, with various activities interrupted, such as dishes left unwashed and bread 
prepared but not yet baked. Five people arrived at the house to investigate the scene of 
a crime, including the county attorney, George Henderson; the local sheriff, Henry 
Peters; and the neighbor, Lewis Hale, who discovered a murdered man, John Wright, 
strangled with a rope in his bed. The men are accompanied by two of their wives, Mrs. 
Peters and Mrs. Hale. Mr. Hale describes to the country's attorney the experience of 
finding John Wright’s dead body the previous day. He stopped by his neighbors’ house 
to ask if they’d want to install a party line telephone. He encountered Minnie Wright 
sitting in her rocking chair, and she calmly announced that her husband was dead. Mr. 
Hale went upstairs to find the body and left everything in place for the inspection of the 
attorney and the sheriff. Minnie claimed that she didn’t wake up when her husband was 
strangled in their bed. 
 Mrs. Wright (Minnie) has been arrested for the crime and is being held until her 
trial. The men do not look closely around the kitchen for evidence of a motive, but 
discover Minnie’s frozen and broken canning jars of fruit. Mrs. Peters and Mrs. Hale 
know that Minnie was worried her canning jars would explode in the cold weather, and 
the sheriff jokes that a woman would worry about such things while being held for 
murder. The men criticize Minnie’s poor housekeeping, as evidenced by the mess in 
the kitchen and a dirty towel. 
 The men go upstairs to inspect the bedroom, and Mrs. Peters and Mrs. Hale 
collect items from the kitchen that Minnie requested be brought to her at the jail, 
including clothes and an apron. The women comment on the strangeness of strangling 
a man to death when the men had pointed out that there was a gun in the house. The 
women admire a quilt that Minnie was working on, and are wondering if she was going 
to finish it by "quilting" or "knotting" when the men reenter and, overhearing the 
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women talking, joke about the women’s trivial concerns at a time like this. Once again 
left alone by the men, the women notice that some of the stitching on the quilt is very 
poor, as if Minnie were nervous or upset. 
 The women then find a bird cage without any birds in it. Mrs. Hale expresses 
strong regrets for having not come to visit Minnie more often, acknowledging that John 
Wright was a hard man and that it must have been very difficult for Minnie to be alone 
at her house. She recalls Minnie before she married and how cheerfully she sang in the 
choir. The women then uncover a beautiful red box, and inside it, the dead bird that was 
missing from the birdcage, its neck broken. 
 When the men return, Mrs. Hale hides the box with the body of the bird. Once 
the men leave again, Mrs. Peters remembers a boy who killed her childhood pet kitten, 
and her certainty that she would have hurt him in return if she could have. And yet, 
Mrs. Peters says, "the law has got to punish crime." Mrs. Hale berates herself for what 
she sees as her own crime of not visiting her neighbor Minnie, crying out, "Who’s going 
to punish that crime?" 
 
 The men return, and the sheriff asks if the county attorney wants to take a look 
at the items Mrs. Peters is bringing to Minnie at the jail. He says that Mrs. Peters doesn’t 
need supervision and assumes the things she’s taking aren’t harmful. The women hide 
the box with the body of the bird. The county attorney jokes that at least they discovered 
the fate of Minnie’s quilt project, and Mrs. Hale reminds him that she was planning to 
finish the quilt by knotting it. http://www.litcharts.com/lit/trifles/summary (accessed 
December 1, 2021). 
 For this study, the short story was chosen since it showed the writer’s thoughts 
about gender roles. After reading, the reader will be conscious of what the writer wanted 
to communicate her point of view through the characters, incidents, settings, and 
atmosphere in the story. Moreover, the utterances of all the characters in the story can 
be referred to the context by using the analysis of deixis to point out the meaning in 
context of gender roles in the short story. 
 
 Deixis 
 In Levinson (1992, p. 54), he stated that the deixis is the most visible method in 
which the relationship between language and context is represented in the structures of 
languages themselves. Deixis is concerned with how languages transmit or 
grammaticalize characteristics of the context of an utterance or a speech event, and 
hence with how the interpretation of an utterance is dependent on the study of that 
context of an utterance. 
 Deixis is concerned with the relationships between discourse and the context in 
which it is used. Deixis is a Greek word that means "to exhibit" or "to indicate." It is 
utilized to identify the parts of a language that are directly related to the circumstances. 
Deictic words have a reference point that is determined by the speaker or writer's 
context in space and time (Renkema, 1993, p. 76). 
 Deixis is a pragmatic term that refers to words or expressions whose meaning 
is entirely dependent on context. Deixis is an important subject of language research 
for second language learners since it pertains to the analysis of both spoken and written 
text utterances. According to Yule (1996, p. 9), deixis is a technical term (from Greek) 
for one of the most basic things humans do with utterances. It literally means "pointing" 
in a linguistic sense. The most fundamental differences between deictic expressions are 
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"near speaker or proximal" and "away from speaker or distal," indicating that it is 
clearly a type of reference related to the speaker's environment.Deictic expressions are 
any verbal forms that are used to point at anything, such as I, me, you, here, this, that, 
there, now, then, and etc. 
 Furthermore, Levinson (2000, p. 68) indicated that people, places, and time are 
the ordinary categories of deixis. According to some linguists, "there are five sorts of 
deixis: person, special, social, temporal, and discourse," as stated by Cummings (2015: 
201). The philosophical concept of indexical expression, which refers to the usage of 
words in a discourse backwards or forwards, is the same as the term deixis (Crystal, 
2008, p. 133). 
 In actuality, the terms deictic and deixis are interchangeable because both are 
based on the situational sourced reference (Radden and Driven, 2007, p. 97). In deixis 
reference, it is critical that the speaker reveal the deixis center of the speech situation. 
In fact, all varieties of deixis demonstrate strong parallelism in that they distinguish 
between central and distal domains of reference (Radden and Driven, ibid.). 
 
 Types of Deixis 
 In this study, the researcher focused on five types of deixis based on Levinson 
theory (1983). They are person deixis, place deixis, time deixis, social deixis, and 
discourse deixis. 
  
 Person Deixis 
 Person deixis, according to Levinson (1992, p. 62), is the encoding of 
participants' roles in the speech event in which the utterance in question is delivered. 
Whereas person deixis is immediately represented in the grammatical categories of 
person, it may be asserted that we need to establish a separate pragmatic framework of 
participant roles in order to see how and to what extent these roles are grammaticalized 
in different languages. Levinson (1992, p. 68–69) categorized the basic grammatical 
distinctions into five kinds: first, second, and third person deixis. 
 In addition, these sorts of elements are typically used to communicate person 
deixis: pronouns, possessive affixes of nouns, and agreement affixes of verbs. Yule 
(1996, p. 10) points out that person deixis is clearly based on a three-part structure, as 
demonstrated by the pronouns for first person (I), second person (You), and third person 
(You) (he, she, and it). Meanwhile, in many languages, these deictic categories of 
speaker and listener are supplemented with signs of relative social status, such as 
receivers of higher and lower status. 
a) First Person Deixis  
 According to Levinson (1992, p. 62), first person is the grammaticalization of 
the speaker's self-reference. A deictic reference to the speaker, or both the speaker and 
referents associated with the speaker, is known as a first-person deixis. Conversely, 
Renkema (1993, p. 77) claims that personal pronouns are used to materialize person 
deixis. The speaker directs the statement to the listeners in the first person, "I." The 
pronouns for the first person, "I," exemplify how person deixis works on a simple three-
part division (Yule, 1996, p. 10). 
b) Second Person Deixis 
 The second person deixis is the encoding of the speaker's reference to one or 
more addressees (Levinson, 1992, p. 62). Furthermore, in English, second person deixis 
is a deictic reference to a person specified as the addressee, such as you, yourself, 
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you're, and yours. When the context is required to determine the reference, the word 
can be used both deictically and non-deictically. When the reference is generic rather 
than to specific, identifiable individuals, the word you can be used both deictically and 
non-deictically. You are also employed in a far broader range of social contexts in 
English than a single second-person reference term would be in most other languages 
(Grundy, 2000, p. 26). 
c) Third Person Deixis  
 Levinson (1992, p. 62) states that the encoding of a reference to people or things 
who are neither the speaker nor the addressee of an utterance is known as third person 
deixis. Third-person deixis, on the other hand, is a deictic reference to a referent who 
isn't the speaker or the addressee. He, she, and they, as well as third-person singular 
verb suffixes, such as he occasionally flies, are instances. The solitary pronouns "he, 
she, and it" plus the single plural pronoun "them" make up the third-person pronouns. 
He goes on to say that the only difference between third person singular pronouns is 
gender, or whether the referent is male, female, or neither. According to Renkema 
(1993), person deixis in many languages can also incorporate other meaning aspects, 
including the third person's gender (1993, p. 78). In the meantime, according to Grundy 
(2000, p. 78), Likewise, according to Grundy (2000, p. 78), the third person pronouns 
(he, she, and they) are generally used anaphorically to point to objects or people already 
mentioned in the discourse, rather than deictically. 
 
Place Deixis 
 The concept of distance is strongly linked to the concept of place, which 
indicates the relative placement of people and things (Yule, 1996, p. 12). Moreover, 
Brown (1995, p. 109) claims that an individual's place of residence is obtained by 
pointing at an object or site in the immediate area. The encoding of place locations 
related to the position of participants in the speech event is concerned with the place of 
deixis (Juez, 2009, p. 63). The basic language realizations of this form of deixis are 
demonstrative (– for example, this/that) and deictic adverbs of place (– for example, 
here/there). That and there are examples of proximal (or near the speaker) place deixis, 
whereas this and here are examples of distal (or not near the speaker) place deixis. 
 A distinction is made between three planes in place of deixis. Firstly, cutting 
between the vertical centers of the structure, such as left and right, Secondly, cutting 
through the structure's horizontal plane at some point, such as up and down, Thirdly, 
cutting through the structure's vertical center, such as before (in front of) or behind 
(ibid, 110). Additionally, Wilson (1990, p. 198) defines place deixis as "when the 
context gives a place or a direction, especially as a reference point for spatial orientation 
on which other deictic are dependent." It is common for speakers to describe the actual 
placement of objects from the perspective of the listener. 
 
 Time Deixis 
 Based on Levinson (2006, p. 73), he considers time diaxis to occur when a time 
reference is made that necessitates knowledge of the moment of the speech. The tense 
system and some temporal adverbs, which attach speech to a specific moment, are the 
most pure expressions of time deixis. Under tense and time, the specifics of time 
structure are discussed in greater depth. The present, or the contextual moment at which 
the speech happens, is the primary reference point for temporal deixis. The denotations 
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are based on a reference point of remoteness, which languages use to provide more 
precise temporal deictics (Frawley, 1992, p. 332). 
 The encoding of temporal points and spans relative to the time at which an 
utterance is delivered is called time deixis. This is the encoding time, which may or 
may not be the same as the receiving time (Juez, 2009, p. 63). Meanwhile, Grenoble 
(1998, p. 52) indicates that the act of anchoring a speech to a temporal reference point 
is known as time deixis. A time deictic is a type of deictic that indexes temporal spans 
and expresses their relationship to one another. Time adverbials and verbal tense, both 
of which can be categorized as temporal deictic devices, are used to communicate 
temporal deixis. 
 
 Social Deixis 
 According to Hatch (1992, p. 221), absolute and relational social deixis are the 
two types of social deixis. On the one hand, absolute deictics are frequently and 
universally associated with social roles, such as "Mr." and "Miss." We address the 
"office" rather than the "person" when we utilize these. Relational deictic terms, on the 
other hand, differ from absolute deictic terms in that they place people in relation to the 
speaker rather than their functions in society as a whole. 
 Social deixis is defined as "the classification of the speaker's, addressee's, or 
third person's, social standing, as well as the social interactions that exist between 
them." Social deixis, according to this concept, can encompass social class, kinship, 
age, sex, occupation, and ethic group. (Huang, p. 208) Many linguistic strategies, such 
as adverbial forms, affixes, particles, and vocabulary selections, can be used to achieve 
social deixis (ibid., p. 211). 
 The study of social deixis focuses on the grammaticalization of social 
information and pronoun analysis, but it also encompasses features of language usage 
(Hinze, 2006, p. 3). Fillmore (1975, p. 76) defines social deixis as the feature of a 
sentence that reflects, establishes, or is determined by certain realities of the social 
setting in which the speech act takes place. 
 
 Discourse Deixis 
 Discourse deixis, based on Marmaridou (2000, p. 95), can be anaphoric or 
cataphoric, depending on whether the deictic relationship it establishes refers to earlier 
speech, in which case it is anaphoric, or to subsequent discourse, in which case it is 
cataphoric. Because anaphora and cataphora are text cohesive devices, discourse deixis 
and text cohesion are connected. Furthermore, according to Huang (Hu p. 216), 
discourse deixis is the employment of a language term inside some utterances to point 
to the speaker's or written discourse's present, previous, or following utterances. The 
proximal demonstrative (e.g. this), adverbial space (e.g. here), and distal demonstrative 
are all examples of discourse deixis (e.g. that, already, this, and next). 
            Similarly, Juez (2009, p. 64) proposes a new concept of discourse deixis, which 
he defines as the usage of phrases in an utterance to refer to a piece of conversation that 
includes the utterance. The contrast between discourse deixis and anaphora is critical. 
Anaphora, on the one hand, usually refers to the usage of pronouns to refer to the same 
referent at a previous phrase. Discourse deixis, on the other hand, frequently involves 
a pronoun or statement that refers to a verbal expression (ibid). 
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            For the scope of this study, according to the related theory above, the main 
objectives of this research are to explore the types of deixis used and to reflect the 
meaning in the context of deixis used in the short story Trifles by sorting through the 
utterances of all the characters when they had the conversation together at the site in 
the story, which means both speaker and listener. Based on the theory of Levinson’s 
theory (1983), person deixis, place deixis, time deixis, social deixis, and discourse 
deixis were used to analyzed in the study as they were mentioned in the related research 
in the next point. 
 
Previous Studies 
 In a previous study, the researcher found some research that is relevant to this 
study. Bagus (2014) is based on Levinson’s theory entitled "Deixis Used by The Main 
Character in The Iron Man 3 Movie." The findings of this study are five kinds of deixis, 
which are person, place, time, social, and discourse deixis. Persona deixis was mostly 
found in its results. Person deixis is classified into three types: first person (we), second 
person (you), and third person (he, she, or it).The type of person deixis most often found 
is third person deixis, because Tony Stark (the main character) often talks about other 
people. 
 Similarly, Lenggahing (2018) conducted a study entitled "Deixis Analysis in 
the First Chapter of The Rainbow Troops Novel: Ten New Students by Andrea Hirata." 
He used Levinson’s theory to analyze Deixis's first chapter of the Rainbow Troops 
novel. The findings of this study are five kinds of deixis, namely person deixis, place 
deixis, time deixis, discourse deixis, and social deixis. The deixis that is mostly used in 
this story is the person deixis. The time device is hardly used in this novel. 
 
 In addition, Kholis (2016), whose a study named "Deixis Analysis of the Good 
Dinosaur the Movie" She focused on analyzing the conversation between all the 
characters that existed on the site of the story by using the theory of Levinson. The 
study found some data about the types of deixis which were used in the movie. There 
are five types of deixis: personal deixis, time deixis, place deixis, social deixis, and 
discourse deixis; they are found in the film in the different data percentages. Personal 
deixis is associated with the narrator's point of view in the film "The Good Dinosaur." 
This is due to the discovery of personal deixis involving the first, second, and third 
pronouns in the story's determination. Furthermore, this contributes to the personal 
deixis dominating the film's deixis. 
 According to the previous studies, there was a difference between those studies 
and this one because the researcher focused the study on the deixis used in the story, 
which is entitled "Trifles." The similarities were in the concept or the theory that was 
used. Bagus (2014), Kholis (2016), and Lenggahing (2018) used Levinson’s theory of 
deixis, which was the same theory used by the researcher. They analyzed the different 
data sources, but they used the same concept to show their research results, finding the 
types of deixis used. In contrast, for this study, the differences were the objective of the 
study. The researcher took the data from the story and also investigated the meaning of 
deixis itself by interpreting it in connection with the context of deixis. Moreover, this 
study also focused on all the characters’ utterances to study and analyze some 
connotative context to reflect the gender role in the story, which the previous studies 
didn’t analyze, so this made this study different from them. 
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2. Method  
Data Source 
    The data source was Trifles, the short story written by Susan Glaspell, one of the 
interesting female writers in 19 centuries. She was the writer during transformation 
between regional writing to modern writing of America. As a famous writer at that time, 
she contributed to find the new movement of American drama 
(http:www.georgetown.edu/faculty/bassr/ heath/syllabuild/iguide/Glaspell.html, 
retrieved 29 November 2021). Susan Glaspell's Trifles is a one-act drama whose 
deceptively innocuous surface reveals the characters' intense feelings and the story's 
overall impact. It shows women's social pressure to perform as allies in times of crises. 
It is unlike any other dramas, written by women writers, which betray their own sex. 
Additionally, the researcher chose Trifles, which means the little thing, because it 
associated with two main viewpoints, showing the different gender role between men 
and women, and it reflected to what people judge for women’s role. The data of the 
study were deixis found in the whole conversation of Trifles since the researcher wanted 
to study and analyze types of deixis appeared in the story to study. 
 
Data Collection 
 In collecting the data for this study, there are some steps used. Firstly, the 
researcher downloaded and read the reprinted Trifles from One-Act-Plays.com. It 
consists of 9 pages with 5 characters in the form of a drama. After reading the whole 
story, the researcher found the deixis appearing in the utterances of characters and 
categorized them into 5 types of deixis: person deixis, time deixis, place deixis, social 
deixis, and discourse deixis. Lastly, the researcher analyzed the symbolic objects that 
related to the gender roles of men and women, finding from the deixis used in clauses 
and sentences of the characters’ utterance. 
 
Data Analysis 
 1. Finding deixis used in characters’ utterances. 
 2. Categorizing the types of deixis if they are person deixis, time deixis, place 
deixis, social deixis, or discourse deixis by using Levinson’s theory. The researcher 
used the table to analyze data of deixis found in Trifles. 
 3. Interpreting the existing deixis that can be pointed to the context with the 
connotative which reflect to the women’s role under the force of society when they get 
married.  
 4. Concluding the data that separated into two parts; Deixis found in Trifle and 
connotative context existing in Deixis. 
 
3. Result  
Research Finding 
 Deixis Analysis  
 Based on Levinson’s theory, here is a summary of the deixis that existed in the 
characters’ utterance of Trifles. This study showed that there were a total of 805 deixis; 
488 person deixis, 45 place deixis, 40 time deixis, 25 social deixis, and 207 discourse 
deixis. 
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  Table 1: Overall view 
Types of Deixis Number of Deictic 

Word 
Percentage (%) 

Person Deixis 488 60.62 
Place Deixis 45 5.59 
Time Deixis 40 4.97 
Social Deixis 25 3.11 

Discourse Deixis 207 25.71 
Total 805 100 

 
 Types of Deixis 
 The data analysis used in this study is Trifles, the short story. The data was 
analyzed by using Levinson’s theory of deixis (1983); person deixis, time deixis, place 
deixis, social deixis, and discourse deixis. There are 805 deixis found in the whole 
conversation of the story.  
 Person deixis  
 For person deixis, the researcher found out that they can be separated into 3 
kinds based on Abrams in Nurgianto (2002:252) as follows: 
 1. The first person 
 In Trifles, the first-person deixis existed in 2 kinds of expression: singular and 
plural. When the utterance’s speaker used "I", "me", "my", and "myself", these words 
referred to only him/her, which are singular first-person deixis, and when they used 
"we", "us," and "our," these referred to him/her and his/her company. 
 
Table 2: First person deixis found in Trifles 
Types of Deixis Deictic Expressions Frequency 
Person Deixis First  I 145 

We 26 
Me 14 
My 12 
Us 3 

Myself 2 
Our  2 

Total 204 
 
 From the table above, here is first person deixis example found in Trifles: 
(1) I didn’t hear or see anything: I knocked at the door, and still it was all quiet inside. 
(2) I don't know as there's anything so strange, our takin' up our time with little things 
while we're waiting for them to get the evidence. 
 The first person singular pronoun "I" is the most commonly used by the 
characters in the story. Every character has their own utterance to give their opinion on 
the murder and also talk to each other. As a result, "I," which is classified as first person 
deixis, was the most commonly used and was spoken by the speaker. 
 2. The second person 
 The second-person deixis "you," "your," and "yourself" appeared when the 
speakers talked directly to other characters who were there at that house in the story, 
and those referred to him/her whom the speaker spoke with.  
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Table 3: Second person deixis found in Trifles 
Types of Deixis Deictic Expressions Frequency 
Person Deixis Second 

 
You  73 
Your  6 

Yourself 1 
Total  80 

 
 From the table above, it shows the second deixis “you” that spoken by the 
characters in the story to mention to whom they talked with in. The following are 
examples of second person deixis. 
(1) But of course you were awful busy, —your house and your children. 
(2) You weren't raised round here, were you? You didn't know—her? 
 The second person dative "you" directs variation with the first person dative "I" 
since these two pronouns usually appear when the character talks together. 
 Additionally, the first utterance example shows that the women had to handle 
their husband’s role while taking care of their housework and their children. This 
reflects that they were forced to do their gender role, which they didn’t choose.  
 3. The third person 
 For the third-person deixis, the researcher found that the character used many 
deictic expressions to refer to other characters who were not in sight. Throughout the 
whole conversation, "he", "she", "his", and "her" were mainly spoken when the speaker 
mentioned them. 
 
Table 4: Third person deixis found in Trifles 
Types of Deixis Deictic Expressions Frequency 

 Third She 84 
Her 44 

They 23 
He 21 

Him 13 
His 9 

Their  5 
Herself  3 
Himself 1 
Them  1 

Total 204 
 
 The table shows that the most common third person adjective found is "she" and 
followed by "her." Both of them are person deixis uttered by the characters in the first 
half of the story. "She" is the pronoun they mentioned to Minnie, who was arrested, and 
she hadn’t been there at her house in the story. The possessive adjective "her" referred 
to the things Minnie owned, the main murderer in the story. 
 (1) Oh, her fruit: it did freeze, she worried about that when it turned so cold. She said 
the fire’d go out and her jars would break. 
(2) She was kind of like a bird herself—real sweet and pretty, but kind of timid and—
fluttery. How—she—did—change. 
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 These two utterances above were said by the women in the story who were at 
the site. They were talking about Minnie, who was worried about her jar of fruit. The 
jar of fruit appeared in person deixis, which gave the possession that this belonged to 
Minnie, who was away on the site. This jar of fruit is used as a metaphor for Minnie’s 
extreme worry over her responsibilities of housework and being a wife. She felt society 
forced her to have a role wife who had to deal with a lot of housekeeping, and it caused 
her anxiety with her jar of fruit, worrying about trifles. 
 Besides, Minnie was said to compare her with the bird that appeared in the story, 
which was the dead bird. In this context, the bird is compared to Minnie’s spirit and 
freedom. Her animation was strangled by marriage. That meant Minnie was caged and 
had no freedom to enjoy her life. Furthermore, the dead bird showed that John didn’t 
acknowledge Minnie’s need and also took out her happiness in a brutal way. 
 
 Place deixis 
 In place deixis, they existed when the speaker pointed out the location related 
to the story. The place deixis "here" referred to the place where the speaker was, and 
it’s opposite to the word "there". Deixis also used the words "inside" and "outside" to 
refer to where they were in and out of the house in the Trifles when the story took 
place. 
 
Table 5:  Place deixis found in Trifles 
Types of Deixis Deictic Expressions Frequency 

Place Deixis Here 27 
There 14 
Inside  2 

Outside  2 
Total 45 

 
 From the table above, the place deixis “here” and “there” are most occurred in 
the story to show the distance or extension with the speaker, and that can be seen in the 
following example: 
(1) Why, here's a bird-cage, did she have a bird, Mrs Hale? 
(2) I wish you'd seen Minnie Foster when she wore a white dress with blue ribbons and 
stood up there in the choir and sang. 
 The first utterance example existed in the word "here", which refers to the 
birdcage that the speaker found at the site of the story, and its one hinge was already 
pulled apart. Minnie's husband, a cold and unsociable man, had locked her up in a 
birdcage. Hence, in this context, the birdcage was Minnie's way of having limited space 
and freedom, and the way her husband treated her in married life. Minnie had no right 
to be what she used to be and do what she loved. She was a housewife, which was her 
role. It cut her off from social life and she had no friends because her hands were full 
with housework. 
 For the next example, it pointed to "choir" by using the word "there." Also, this 
utterance reflected that once in the past, when Minnie was a young girl, she was so 
talkative and also loved singing. On the contrary, everything changed when she got 
married to John Wright, her husband, and that made her withdraw and taciturn. 
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 Time deixis 
 The researcher found that they appeared when the speakers pointed to the time 
when some events happened. A lot of time deixis existed in characters’ utterances in 
Trifles, such as "now", which referred to the time when the speaker was speaking; 
"today," which referred to the day that the speaker spoke; and "yesterday," which 
referred to the last day that a situation happened before that day when the speaker spoke. 
Thus, this made the listeners know when those situations occurred. 
Table 6: Time person deixis found in Trifles 
Types of Deixis Deictic Expressions Frequency 

Time Deixis Now 9 
Yesterday 8 

Before 5 
After 4 

Morning  3 
Later 2 
Soon 2 

Sooner 2 
Afternoon  1 

today  1 
Last summer 1 

Last year 1 
Last night 1 

Total 40 
 
 The table shows the time deixis in Trifle, here is time deixis example found in 
Trifle: 
(1) I want to get the lay of things upstairs now. 
(2) By the way, has anything been moved? Are things just as you left them yesterday? 
 Nevertheless, "Now" and "Yesterday" are the most commonly used for this type 
of deixis. That is because the event of the murder happened on the last day before the 
story ran. Thus, "Now" and "Yesterday" were spoken to explain the situation between 
that moment and the last day. From the second example, the context of the utterance 
shows that there were people who came to the site of the murder since it happened 
yesterday. 
 
Social deixis 
 The social deixis of Trifles occurred when the speaker talked to listener whom 
they were not close to. Therefore, those social deixis presented the relationship between 
them. The researcher found “Mr.”, “Mrs.”, and “ladies” in the utterance. In other word, 
they made the speaker do honor to whom they spoke with. 
Table 7: Social deixis found in Trifles 
Types of Deixis Deictic Expressions Frequency 

Social Deixis Mr. 13 
Mrs. 8 

Ladies  4 
Total  25 
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 As the table above shows, there are only three kinds of social deixis used in this 
story. The speaker said "Mr." and "Mrs." before their names. This reveals that they have 
a social gap with the different social status in the story.  
(1) We call it—knot it, Mr Henderson. 
(2) Mrs Peters, look at this one. Here, this is the one she was working on, and look at 
the sewing! 
 From the example above, that is to say, all the characters are not that close 
together. The men came to that house, the site where the murder happened, as their 
duty. There are a county attorney, a sheriff, and a neighboring farmer for the main 
male characters in the story. Also, the two women are the sheriff's wife and the 
neighbor farmer’s wife. These show the way they mentioned each other to make it 
formal and also show respect to others. 
 
Discourse deixis 
 The discourse deixis. The researcher found that they existed frequently in this 
story. The characters said some discourse deixis to mention the portion of something, 
such as "this," "that," "these," and "those." That is to say, the speaker and the listener 
had the same context at that place and time in the story.  
 
Table 8: Discourse deixis found in Trifles 
Types of Deixis Deictic Expressions Frequency 
Discourse Deixis It 102 

That  61 
This 24 

There 16 
These  2 
Those 2 

Total 207 
 
 The table shows the discourse deixis in Trifle, the following utterance examples 
will show how they existed: 
(1) I don't know as there's anything so strange, our takin' up our time with little things 
while we're waiting for them to get the evidence. I don't see as it's anything to laugh 
about. 
(2) Oh, I guess they're not very dangerous things the ladies have picked out. No, Mrs 
Peters doesn't need supervising. For that matter, a sheriff's wife is married to the law. 
Ever think of it that way, Mrs Peters? 
 The discourse deixis that most appeared in the Trifles are "it". From the first 
utterance example, one of the women said that as the men laugh at them, that was 
because "little thing" that women wondered was the un finished quilt. Hence, they 
wondered whether Minnie was going to quilt it or knot it. In other words, the context 
of quilting and knotting implied to the way she killed her husband. While the men just 
laughed what the women wondered because they thought the women always concerned 
about the trifle thing, so they didn’t give an attention to the answer when one of the 
women said Minnie was going to "knot it", which that means the women believed 
firmly that Minnie killed her husband by using the rope tie round his neck as the way 
to knot the quilt.  
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            However, as the second example, at the beginning of the story the county 
attorney said that Mrs. Peter, having to take things to Minnie, had to show him what 
she brough. But at the end of the story, from the whole story running, he saw and judge 
the women wondered about only little things which he thought that could not be the 
evidence for the murder. Therefore, he didn’t investigate what the women took along 
but it was the important evidence. 
 
4. Discussion and Conclusion 
Discussion 
 Deixis, according to Levinson’s theory of deixis (1983), is used to analyze the 
short story Trifles. There are five types of deixis found in this study. In Trifles, there 
are 805 deixis, which consists of 488 person deixis, 207 discourse deixis, 45 place 
deixis, 40 time deixis, and 25 social deixis in order. 
 Based on Abrams in Nurgianto (2002:252), person deixis is classified into 3 
kinds, which are first, second, and third person deixis. The characters in the novel often 
employ the first person deixis, "I." Every character has their own line of dialogue in 
which they express their thoughts on the murder and converse with one another. As a 
result, "I," which belongs to the first person deixis, was the most commonly used and 
stated by the speaker. Variation with the first person "I" is guided by the second person 
"you."Lastly, the third person narrative, the most frequent spoken word is "she." This 
third person deixis helps the reader interpret the story context and reflect the gender 
role by using deixis to point to the meaning. "She" refers to Minnie, the woman who is 
being held for the murder. For example, "I suppose she felt she couldn't do her part.", 
the person's deixis "she" can be interpreted as meaning Minnie can’t do anything she 
likes as she only has to deal with being a housewife. There is another third person deixis 
referred to as Minnie, "her" (e.g., "worryin' about her preserves"). said by the man in 
the story). The researcher considered "her" with the context of the utterance and found 
that "her preserves" here reflects the men's thinking that women are always concerned 
about the little things, but that is because women are forced to be used to their duty of 
housework. 
 For place deixis, when the encoding of spatial position was linked to the 
characters' utterances, place deixis occurred. For the meaning of "here", which exists 
mostly in the story, if the listener doesn't know where "here" is or what the context is 
at the time, he or she may have a different understanding. The term "here" was used 
throughout the story when they stated, "Here's a birdcage," and it denoted some area 
inside Minnie's house. From this point, "here" points to the birdcage, which has 
connotative context that can be interpreted as Minnie’s life that had limited space and 
freedom. 
 Time deixis existed when encoding related to the time at which an utterance was 
spoken. The various times included in and referenced in a speech event were the focus 
of time deixis. The time deixis "now" was mostly said because there was almost "now" 
occurred when the speaker insisted on what to do at that moment, as in the utterance 
"Now let's go up again." Nevertheless, the researcher found that there isn’t any time 
deixis that reflects the connotative meaning in the context of the story. 
 Social deixis is the encoding of social distinctions that are associated with 
characters' roles, particularly aspects of the social relationship between speaker and 
addressee or speaker and some referent, which is referred to as social deixis. That 
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results in social deixis appearing in Trifle. They are "Mr." for the men, "Mrs.", and 
"ladies" for the women in the story. These demonstrate how they addressed each other 
in a formal manner while still showing respect for others. 
 Lastly, discourse deixis, which is concerned with the encoding of reference to 
elements of the unfolding discourse in which the speech is positioned, is called 
discourse deixis, or when the characters express with specific utterances to relate to 
certain parts of the conversation. For example, "Wright wouldn't like the bird, a thing 
that sang." She used to sing. He killed that, too. " The word "that" had a different 
meaning if the listener did not know what the context was at that time. The word "that" 
referred to the bird that was killed by John Wright, the man who died in the story, killed 
by his wife (Minnie). This utterance obviously related to the context of the story, 
interpreted from the bird that pointed by the discourse deixis "that," meaning that once 
in the past, when Minnie was a young girl, she was so talkative and also loved singing 
like a bird. On the contrary, everything changed when she got married to John Wright, 
her husband, and that made her withdraw and taciturn. So, that’s why she bought the 
bird to be her company since the bird represented the unmarried Minnie, who was ever 
lively. Otherwise, when the bird was killed by her husband, it was comparable to killing 
his wife when she was a cheerful girl. 
 Compared to the previous studies, Bagus (2014), Kholis (2016), and 
Lenggahing (2018) used Levinson’s theory of deixis. They analyzed the types of deixis 
found in their data into person deixis, place deixis, time deixis, social deixis, and 
discourse deixis. Person deixis is the most frequent type of deixis since it contains the 
characters who in their utterances usually use person deixis to talk as well as in this 
study. However, based on the actual definition of deixis theory (Levinson, 1983), it has 
to be explained relatedly with context in the story, and it makes this study different 
from others because the researcher has reflected the meaning in connotative context 
about the gender role that is the main point of the short story "Trifles". Therefore, in 
this study, the researcher investigated the meaning of deixis itself and interpreted it in 
accordance with the context. That is, this study proves that deixis can reflect the 
connotative meaning in the context of writing a short story. 
 
Conclusion 
 This study, titled "The Study of Deixis Used in Short Story Trifles," focuses on 
all characters’ utterances that contain deixis kinds. According to the analysis in the 
previous chapter, in the short story Trifles could be found the deixis elements, which 
were divided into several types of deixis marked by deictic. The researcher found five 
types of deixis in Trifles. In this story, there are a total of 212 deixis. The deixis that is 
mostly used by the characters is the person deixis, with a frequency of 488 (60.62%). 
The following deixis is a discourse deixis that exists 207 times (25.71%). The place 
deixis exists with a frequency of 45 (5.59%), while the time deixis exists with a 
frequency of 40 (4.97%), and the social deixis hardly appeared in this story with only 
25 (3.11%). 
 Based on Mushin (2000), the language must be surrounded by a context. In 
addition, there must be deixis between the context and the language in order for the tale 
to be comprehensive, meaningful, and agreeable to the reader. Therefore, the analysis 
of deixis represents the interaction between the structure of language and the context, 
which cannot be divided and must be transmitted contextually and pragmatically. 
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Suggestion  
 There are various items that might be advised based on the results of this 
research. As discussed earlier, this work will hopefully provide useful references for 
future researchers looking to do research in the deixis sector. Future researchers will be 
able to distinguish between deixis and context in data analysis. In order to undertake 
more study, the author recommends examining other literary works that address 
different issues of socioeconomic rank or inequality. 
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Abstract 
 

 The research aimed to analyze the syntactic structures of Korean Series titles 
between 2013 and 2021 a total of 107 titles at word, phrase, and sentence levels and, to 
study the meaning of Korean Series titles. The study was done qualitatively by 
purposive sampling by selecting 107 Korean series titles on Netflix. This study was 
focused on analyzing the syntactic structure of Korean series titles and their meaning 
of Korean series titles. The results of the research were classified into 2 topics; 1) 
Syntactic structures in Korean series titles, according to the results of the study, the 
phrase structure was used the most in the Korean series titles out of all 107 titles 
(74.77%), followed by word structure (14.95%) and sentence structure (10.28%). The 
most type of phrase structure was found in noun phrases, accounting for 93.75% of all 
phrase structures found in Korean series titles. 2) Meaning of Korean series titles, 
according to the results of the study, the meaning of Korean series titles; there are names 
from the plot (58.88%), and naming from main characters (41.12%). Korean series 
often use a noun phrase structure as the naming of the Korean series, and the titles of 
Korean series use the plot of the story to describe the meaning of the series. 
 
Keywords: Korean series, syntactic structure, the meaning of titles 
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1. Introduction 

 Background and Rationale of the Study  

 At present, the use of English is widespread in the Korean community, its use 
in Korean advertisements, K-pop music, and TV shows, as well as via the popularity of 
Hollywood films. Accordingly, the use of English in Korean broadcasting is a reflection 
of the domination of the English language in the Korean community, including a means 
by which this domination is publicized (Baratta, 2014). The researchers noticed that the 
titles of Korean series on Netflix also used the English language, such as Navillera, Live 
Up to Your Name, Legend of The Blue Sea, and so on.  
 From the study, the researcher found the research in English analysis of 
Denotation and Connotation in Korean Drama Titles (Pakphan, 2021) this research is 
an analysis of Semantics in Korean Drama Titles. The researcher agrees with this 
research that the titles of Korean series can be in words, phrases, and sentences. Every 
title has its meaning to transfer to the viewers. From the title, there is information to be 
delivered to viewers but to get the information we have to look for the meanings of the 
titles. However, there are some Korean series where the titles are unclear cut. Even if it 
is a word, phrase, and an entire sentence, these Korean series come with names that are 
elusive references or have heartfelt meaning. The meaning of the titles of a Korean 
series is one of the main things in choosing to watch the Korean series. If the titles of 
the Korean series have a meaningful meaning, it will encourage viewers to be more 
interested in the Korean series. Consequently, the title of Korean series has often 
denotation and connotation, story, place, or main character to make the series more 
interesting. 
 The title is considered the heart of every drama genre. The title is the most 
important because it is the first word or message that the reader can see. The meaning 
of the title will motivate the reader's mind and will make readers want to follow the 
content of the story drama. Consequently, the meaning of the title is an important thing 
for the audiences in choosing to watch the Korean series, if the meaning of the title has 
distinguished, unique, and meaningful related to the story, it will make the audiences 
choose to watch more Korean series. Sometimes, the titles of some Korean series also 
incorporate the plot, place, or main character's traits for naming. To be a point of 
temptation and encourage the audience to want to watch it. 
 From the research in the Thai language, it was found the research about 
Syntactic Structure of Thai TV Drama Titles (Indrambraya, 2019) Therefore, there is 
research about Korean series only analyzed the meaning of the title, not the syntactic 
structure of the Korean drama titles. From the past research, the use of the English 
language in the titles of Korean series is the use of the English language to bring the 
Korean series to the attention of many countries. The researcher is interested in studying 
analyzing the syntactic structure of Korean series titles on Netflix between 2013 and 
2021 and studying the meaning of Korean series titles to reflect that each Korean series 
creates a selling point by using what selling points in the naming of Korean series titles. 
 
Literature Review 
 This research is to analyze the syntactic structure of Korean series titles and 
their meaning of Korean series titles. The researcher has researched the body of 
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knowledge related to the study, including the part of research papers related to the topic 
studied. The details are divided in the following order. 
 (Reina, 2017) said that function of the syntactic to fuse sounds and meaning. 
Syntax learning is the mastering of how good the sound and the meaning are made in a 
scheme of syntactic structure. Syntactic structure in the English language can be 
remarked as good for language derivative and language evolution. In Syntactic 
structure, the construct of the language system can be identified at the basic structure 
and the maximal structure. In elementary constructions are the phrases and the clauses 
with their types. The maximal constructions are those meanings indicated as an 
independent structure as a simple sentence, compound sentence, and complex sentence. 
A generalized language that is a syntactic structure consists of an elementary structure 
and a maximal structure. (Chomsky, 1986) the syntactic structure is a language system 
that the learners' language that can be identified as symmetric. The symmetric is the 
syntactic standard.  
 The research (Indrambarya, 2019) studied the syntactic structure and syntax of 
Thai drama titles for 60 years that broadcast from 1956 until the Thai dramas began 
broadcasting in May 2018. This research was studied by collecting data on TV dramas 
broadcasted on television stations and digital TV appearing on social media with a total 
of 1200 titles. The research result found the titles of Thai dramas are created in the 
language to predispose the attention of the audiences. Whether it's using compound 
words or catchy idioms or changing words to adapt the story, including the use of 
sentence structures that do not correspond to the characteristics of Thai grammar. What 
is interesting about Thai dramas is that the English language has influenced the 
syntactic structure of Thai TV drama titles. Both in terms of using Roman numbers to 
show the quantity in front of nouns and the use of modifiers before the main noun. 
Another thing that is seen in teenage dramas have begun to use the title writing in Thai 
massages along with English messages written in Roman characters instead of 
transliteration and there is a tendency for more and more English titles to be used, 
especially in modern digital dramas. At the present, the naming of the titles in English 
with Roman characters shows the open acceptance of Western culture in Thailand. In 
addition, the naming of the titles in English with a rather long message makes it look 
wordy and which is different from the meaning of Thai TV dramas in the beginning 
that they usually only use one word and use noun phrases later to show conciseness. At 
the current, the naming of the title dramas ignores brevity but prefers to communicate 
clearly and openly, so using the English language with Thai drama titles and the naming 
of Thai TV dramas, it can be seen that noun phrases are used the most in the Thai drama 
titles. The above research is consistent with the researcher's research that the English 
language has a major influence on the syntactic structure of Korean drama series at the 
present. The naming of the titles using the English language plays an important role in 
motivating audiences to watch more Korean series, and the titles of Korean series found 
the most use of naming noun phrases as well. 
 In this study, (Pakpahan, 2021) studied analyzing the denotative and 
connotative meanings in Korean series titles. The research result found the titles of 
Korean series can be in words, phrases, and sentences. Every title has its meaning to 
transfer to the viewers. The majority of the Korean series titles were not delivered in 
the real sense, but there were different references or implicit meanings behind all the 
titles. This was so because a title is created to be striking, a term that is usually used in 



The National and International Conference on Humanities, Arts and Social Sciences 

 

 

I 400 I  

marketing. Moreover, those implicit meanings in the Korean series titles were 
represented in such a way as to stimulate the mood of the audiences. It can be seen that 
the titles of Korean series, it is often used with implicit meanings to motivate and attract 
the audiences to watch Korean series. Korean series titles generally originate from the 
plot, and various places, including the main characters of the story. As the titles of 
Korean series have implicit meanings, the audiences want to search for the answer to 
the meaning of the titles. So, the audiences are interested in Korean series. 
 
Research Objectives  
1. To analyze the syntactic structures of Korean Series titles. 
2. To study the meaning of Korean Series titles. 
 
2. Method 
Population and sampling 
 Population  
  Korean Series titles on Netflix 
 Sampling 
  Korean Series titles on the Netflix website that popular each year 
between 2013 and 2021 for a total of 107 titles. 
 
Data Collection 
 This research collected data using purposive sampling from the Netflix website 
and selected names of Korean series titles between 2013 and 2021 for a total of 107 
titles by choosing information in the K-drama category from the Netflix website. The 
researcher selected only Korean series on the Netflix website by selecting from the 
genre grouping of popular Korean Series each year. 
 
Data Analysis 

Analyzing syntactic structures in Korean Series titles  
1. Analyzing syntactic structure that appears in Korean Series titles by using a 

syntactic structures analysis framework (Thomas, 1997) that classifies word, 
phrase, and sentence levels. 

  1.1 Classifying word structures from Korean Series titles; there are 4 
types of word structure noun, verb, adjective, and adverb. 
  1.2 Classifying phrase structures from Korean Series titles; there are 5 
types of phrase structures noun phrase, verb phrase, adjective phrase, adverb phrase, 
and preposition phrase. 
  1.3 Classifying sentence structures from Korean Series titles; there are 
4 types of sentence structure, a declarative sentence, interrogative sentence, and 
negative sentence. 
2. Classifying frequency of syntactic structure in Korean series titles by counting 

frequency from all Korean series titles and classifying the percentage of the 
syntactic structure. 

3. Discussion of the result of the research 
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Analyzing the meaning of Korean Series titles 
1. Analyzing the meaning of Korean Series titles by categorizing meaning as 

meaning of Korean Series titles from the plot and meaning of Korean Series 
titles from the main character. 

2. Classifying frequency of meaning of Korean Series titles by counting 
frequency from all meanings of Korean Series titles and classifying the 
percentage of the meaning of Korean Series titles. 

3. Discussion of the result of the research. 
 
3. Results 
 The research result can be divided into two parts analyzing syntactic structures 
in Korean Series titles and studying the meaning of Korean Series titles. 
 

1. Syntactic structures in Korean Series titles 
Table 1: Syntactic Structures in Korean Series titles 

Syntactic structures Frequency Percentage 
Phrase 80 74.77 
Word 16 14.95 
Sentence 11 10.28 
Total 107 100 

  
 Table 1, shows how syntactic structures appeared in Korean Series titles. The 
most common phrase used in the naming of Korean Series titles is phrase structures. It 
reveals that there were 3  types of syntactic structures. Mostly, the main types of the 
phrase structures with a frequency of 80 (74.77%), followed by word structures with a 
frequency of 16 (14.95%), and sentence structures with a frequency of 11 (10.28%). 
 
 1.1) Word Structures in Korean Series titles 

Table 2: Word Structures in Korean Series titles 
Word structures Frequency Percentage 

noun 12 75 
verb 2 12.5 
adjective 1 6.25 
adverb 1 6.25 
Total 16 100 

 
 The results showed that the titles of Korean Series out of 107 titles were found 
in word structures for 16 titles. Mostly, a noun with a frequency of 12 (75%), followed 
by a verb with a frequency of 2 (12.5%), an adjective with a frequency of 1 (6.25%), 
and an adverb with a frequency of 1 (6.25%). 
 

Samples of word structures in Korean Series titles 
 Noun -Vincenzo Goblin Stranger Navillera Pinocchio Kingdom 
 Verb - Encounter Tempted 
 Adjective - Extracurricular 
 Adverb – Nevertheless 
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 1.2) Phrase Structures in Korean Series titles 
Table 3: Phrase Structures in Korean Series titles 

Phrase structures Frequency Percentage 
noun phrase 75 93.75 
verb phrase 2 2.50 
adjective phrase 1 1.25 
adverb phrase 1 1.25 
preposition phrase 1 1.25 
Total 80 100 

  The results showed that the titles of Korean Series out of 107 titles were 
found in phrase structures for 80 titles. Mostly, noun phrases with a frequency of 75 
(93.75%), followed by verb phrases with a frequency of 2 (2.50%), adjective phrases 
with the frequency of 1 (1.25%), adverb phrases with the frequency of 1 (1.25%), and 
preposition phrase with the frequency of 1 (1.25%). 
 

Samples of Phrase Structures in Korean Series titles 
Noun phrase 
 A noun phrase composes of ahead, which is typically a noun, and of elements 
that determine the head and modify the head or complement another component in the 
phrase (Khalid, 2018). 
   
  N+N    Itaewon class  
  N+N    Chicaco Typewriter  
  DET+N    My Ghost  
  DET+ADJ+N  My Shy Boss  
  ADJ+N   Revolutionary Love  
Verb phrase 
 Verb phrase composes of the main verb which either stands by oneself as the 
entire verb phrase or is antedated by four verbs in helping function (Khalid, 2018). 
  VP    Clean with Passion For Now  
  VP+DO (NP)   Find me in your memory  
Adjective phrase 
 Adjective phrases compose of an adjective as a head, optionally preceded or 
followed by modifying elements (Khalid, 2018). 
  ADV+ADJ   Uncontrollably Fond  
Adverb phrase 
 An adverb phrase is similar to an adjective phrase in its structure, except that it 
has an adverb, instead of an adjective, as its head (Khalid, 2018). 
  ADV+ADV  Once Again 
Prepositional phrase 
 A prepositional phrase composes of a preposition followed by a prepositional 
complement, which is ordinarily a noun phrase (Khalid, 2018). 
  P+NP   Into The Ring 
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1.3) Sentence Structures in Korean Series titles 
Table 4: Sentence Structures in Korean Series titles 

Sentence structures Frequency Percentage 
declarative sentence 8 72.72 
interrogative sentence 2 18.18 
negative sentence 1 9.10 
Total 11 100 

 
 The results showed that the titles of Korean Series out of 107 titles were found 
in sentence structures for 11 titles. Mostly, a declarative sentence with a frequency of 
8 (72.72%), followed by an interrogative sentence with a frequency of 2 (18.18%), and 
a negative sentence with a frequency of 1 (9.10%). 
 

Samples of Sentence Structures in Korean Series titles 
 

Declarative sentences 
 Declarative sentences consist of a subject part and predicate part with complete 
grammatical themes. The function of a declarative sentence is to inform or give some 
information. From the analysis of the data, it was found that sentence structures that 
appeared in Korean Series are (subject + verb + subject complement). 
 

Subject + Verb + Subject complement 
• She was pretty 
• You are my Spring 
• He is psychometric 
• Romance is a bonus book 
• My ID is Gangnam Beauty 

 
 The structure in which the subject is in form of a noun phrase and verbs belong 
to the intensive verb, which includes the verb to be and the linking verb. Subject 
complement can be in form of a noun phrase, adjective phrase, and prepositional phrase. 
Interrogative sentence 
 An interrogative sentence is a sentence that includes question words in the 
English language; there are 2 types as Wh-Questions / Yes-No Questions 

• What’s Wrong with Secretary Kim? 
 
Negative sentence 
 A negative sentence is a sentence that has the opposite meaning of a declarative 
sentence. It shows that the subject of the sentence denies the action of the verb in the 
sentence, often with the word "no", or "not", in the front of the verb of the sentence. 

• I’m Not a Robot 
 

2. Meaning of Korean Series titles 
Table 4 Meaning of Korean Series titles 

The naming of the 
Korea Series Frequency Percentage 

Plot 63 58.88 
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Main character 44 41.12 
Total 107 100 

  
 Table 4 , shows the results of studying the source of the meaning of Korean 
Series titles. It reveals that there were 2 types of the meaning of Korean Series titles. It 
was found in the meaning from the plot with the frequency of 63 (58 .88%) , and the 
meaning from the main character with the frequency of 44 (41.42%). 

 
Samples of the meaning from the plot  

 
Encounter 
 The title of the plot in the series, namely the encounter meeting between the 
hero and heroine and the difference between the two people, leads to a heart-
wrenching romance that makes the two's lives change as the boot is on the other foot. 
 
 
Hospital Playlist 
 The title of the plot in the series, namely the 5 main characters are a physician 
at the hospital, and they are also the same group of friends who have their music band. 
When they have free time, they practice together. 
Romance Is a Bonus Book 
 The title from the plot in the series, namely the main character has fallen in 
love with a woman since childhood due to an accident she saved him, so they have to 
look after each other until they grow up. 
 
 

Samples of the meaning from the main character 
 

Vagabond 
 The source of the series name is that the heroine meets a hero who is looking 
for the truth about the plane crash case. They lead up to wandering across the country 
and fleeing the killer. They search for the mastermind behind the scenes in countries 
such as Korea, Portugal, and Morocco, by Vagabond in the name of the series means 
wanderer. 
Tale of the Nine-Tailed 
 The source of the series name is the main character is the Gumiho or Nine Tail 
Fox. 
What’s Wrong with Secretary Kim? 
 The source of the series name from the main character who is working as a 
secretary and her surname of her is Kim. 
 
4. Discussion and Conclusion 
 The main purpose of this research was to analyze the syntactic structures of 
Korean series titles and to study the meaning of Korean series titles. The data used in 
the analysis were selected from the K-drama category on the Netflix website. By using 
a theoretical framework based on structural grammar (Thomas, 1997). The syntactic 
structure analysis revealed phrase structures of 80 phrases, word structures of 16 words, 
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and sentence structures of 11 sentences. Then the syntactic structure was analyzed. The 
results of the analysis revealed that the syntactic structure that appears the most in 
Korean series titles is phrase structures at 74.77%, followed by word structures at 
14.95%, and sentence structures at 10.28%. 
 The research results indicated that Korean series titles appear the most in the 
noun phrase structures. This is consistent with the research (Indrambarya, 2019) that 
found using the most noun phrase structures in Thai TV drama titles. Research shows 
that Korean series titles are most commonly used from noun phrase structures; such as 
Chief of Staff, A Love So Beautiful, and Zombie Detective. The examples are all noun 
phrase structures. The meaning of the Korean series titles; the analysis results revealed 
that the meaning of Korean series titles is most often based on the plot in the series 
titles. Korean series titles often use a noun phrase structure for the naming of Korean 
series, and the titles use the plot of the story to describe the meaning of the series titles. 
(Pakphan, 2021) point out that Korean series titles often have implicitly meaning to 
encourage the audiences to search for the answer to the Korean series titles and want to 
watch more Korean series. The plot of most Korean drama titles often tells about the 
life story of the main character, the occupation of the main character, and the love story. 
For this reason, using a plot in naming the Korean series is the most popular because 
using the plot will be an option to decide and choose to watch the Korean series of 
viewers. It will be linked to the story of the series. What is particularly interesting is 
that the English language has influenced the naming of Korean series titles. According 
to a study, Korean series titles often use English language titles to put on the global 
market and attract audiences to watch the Korean series. This is consistent with the 
research (Baratta, 2014) studying the use of English language titles in Korean series. It 
shows that the English language has come to dominate in various matters such as 
Korean advertisement, K-pop music, TV shows, and so on, and to make Korean series 
popular in many countries, the English language is used in the naming of the Korean 
series. 
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Abstract 
 

 This research was conducted 1) to explore tour guides’ needs concerning 
English competency in the marine tourism sector in Sikao District, Trang Province, 2) 
to identify the topics required to improve the English skills of local marine tourism 
guides to reach international standards. The participants of this study comprised 40 
local tour guides from marine tourism agencies in Sikao District, Trang Province. The 
data was designed to implement the information collected from the questionnaire to be 
used as research instrument. The data analysis was performed by using percentage, and 
mean evaluation. Findings revealed that listening and speaking skills were of high 
importance to their professional. The research also showed that the most important 
English language skills needed were giving details about tour itinerary, followed by 
answering questions about tourist attractions and listening to tourists’ enquiries. In 
addition, the topics needed by tour guides to improve English language skills were 
welcoming tourists/greetings, giving introductions, giving information about tourist 
attractions, and listening and responding to tourists enquiries in various contexts. Also, 
they indicated that they needed to attend an English training course via online digital 
learning platforms such as YouTube. To conclude, the results proved useful in 
designing a short business English training course and development of tour guide 
English competency in the marine tourism industry in the Andaman region of Trang 
Province. 
 
Keywords: English for Specific Purposes, Marine Tourism, Sikao District, Tour Guide, 
Trang Province  
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1. Introduction 
Marine tourism is a global industry that generates employment and earnings 

worldwide. It also plays a major role in the economies of many nations. According to 
the Thai ministry of tourism, the tourism industry is projected to increase significantly 
with a key component of the industry coming from marine tourism. In this respect, 
Thailand has long-term tourism potential as a sourcing and destination market for 
maritime tourism because such a market is rapidly increasing and expanding, 
particularly in Asia. In addition, the authorities of Thailand are exploring the 
opportunities to promote sustainable marine tourism in the Andaman sea, especially in 
the provinces of Phuket, Phang-nga, Krabi, and Trang. This will ultimately help boost 
maritime tourism in Thailand as a whole. 

Amongst all marine tourism destinations, Trang Province where is located in 
the Andaman cluster and is a magnificent coastal province with a long, beautiful 
shoreline that stretches 199 kilometers along the Andaman Sea. It is the most eminent 
one as it plays a significant role in welcoming the tourists who travel to the Andaman 
sea by acting as the Andaman Sea gateway. Sikao district, a northern district located in 
Trang Province is in the spotlight as the study area for this research. There are numerous 
famous marine tourist attractions such as islands and beaches along the coast as well as 
nature-based tourism. For example, Pakmeng beach, Chao Mai beach national park are 
located in the Sikoa district where 21 islands located in the Sikao District.  The most 
popular destination for marine tourism is Kradan island, Muk island and Morakot Cave, 
Chueak island and Ngai island (Tourism Authortity of Thailand,2021).  Pakmeng pier 
is located in the Sikoa district of Trang province. It serves as the connecting point for 
people visiting the islands off the coast and acts as a new landmark for Thai and 
international tourists. Therefore, Trang province plays an important role as the top 
destination for marine tourism for both Thai and foreign tourists. The tourist packages 
offered by marine tourism sector are one day trip to islands. 
  The tourism industry accounted for 18.4% (or close to one fifth) of its GDP in 
February 2019 (The Office of the National Economic and Social Development Council, 
2020). This is an increase of 4.2% from a level of 14.2% of GDP just four years earlier. 
In addition, the number of tourists visiting Thailand increased from 35.35 million in 
2017 to 39.80 million in 2019.While marine tourism can generate considerable 
economic opportunities and reduce poverty, enhancing Thailand’s competitiveness is a 
key strategy towards long-term national development according to the twelfth National 
Economic and Social Development Plan. This plan focuses on improving the high 
potential service sectors of tourism as well as supporting the manufacturing sector in 
order to increase the country’s competitiveness and improve the people’s quality of life.  

According to a strategy in development of the Province in Andaman Southern 
Coast or Southern Provincial Cluster, the goal is to encourage marine tourism to play a 
major role in tourism development as a global marine tourism hub. The key plan aims 
to develop an integrated tourism marketing system in order to maintain the original 
tourist levels and increase the number of tourists visiting the Andaman sea and to 
enhance the advantages and potential development of proactive tourism for the 
Southern Province Andaman Cluster. The Southern Province Andaman Cluster consists 
of five provinces which are located on the coast of the Andaman sea namely, Ranong, 
Phang-Nga, Phuket, Krabi and Trang (The Office of Strategy Management for Southern 
Province Cluster,2021). 
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In addition, Rajamangala University of Technology Srivijaya’s framework of 
Innovation Driven Economics & Social Project on the Andaman Coast of Southern 
Thailand is focused on raising the standard of the marine tourism industry on the 
Andaman coast by means of innovation. The objective of this framework aims to retrain 
and advance employees in tourism industry, to manage tourism by digital technologies 
(BIG DATA), to construct a database of tourist attractions, activities, accommodations, 
foods and services, tourist route sites and souvenirs and to raise the standard in marine 
tourism as well as to promote tourism marketing for marine tourism industry in 
Thailand as a whole (Rajamangala University of Technology Srivijaya, Trang 
Campus,2021). 
  When considering marine tourism, English plays an important role for tour 
guides in the marine tourism industry. They are the frontline people who are in contact 
with both domestic and foreign tourists. The role of local, independent tour guides 
cannot be underestimated. These groups of people are responsible for serving tourists 
by providing information about tourist attractions, accommodation, food and beverages 
and to facilitate what travelers need when they travel to marine tourist attractions and 
sites. Good tour guides must be knowledgeable and resourceful. Therefore, they should 
possess a level of English proficiency to communicate and negotiate with tourists 
efficiently and effectively.  

However, when unprecedented changes happen, as for example, with the 
COVID-19 epidemic, digital technology will be increasingly integrating with the 
marine tourism industry. Therefore, English language training using digital technology 
is one of tools which must be given to the local tour guides, especially after the recovery 
of the economy in Thailand. In addition, local tour guides are needed to be flexible in 
order to adapt to the changes in the hospitality landscape after the recovery of economy 
from the emergence of COVID-19. In this respect, digital technology platforms allow 
them to keep working while enabling social distancing. For example, it is necessary to 
contact the tourists by using online platforms to offer services and give information 
about tourist attractions as well as using emails to communicate instead of meeting face 
to face. This is a new form of working for tour guides that will occur during and after 
a particular crisis such as COVID-19. 

Therefore, this research investigated the background of tour guides who work 
in the marine tourism industry in terms of English language skills needed in their 
careers. This research is beneficial to be conducted in order to develop appropriate short 
English language training courses (ESP) with respect to the local tour guides in the 
marine tourism in Sikao district, Trang province based on their needs. The topic was 
chosen based on several reasons. This research was conducted in response to the local 
tour guide’s needs with respect to English communication skills. The researcher 
surveyed their English language skills needs and identified topics needed to improve 
their English language skill. The benefits of the study were to know the needs of local 
tour guides with respect to English communication skills and address the suitable 
materials and topic areas needed by tour guides in response to the situation after the 
crisis and recovery of the Thai economy. This research will serve to raise the standard 
of those who work in the marine tourism industry and communicate with foreigner 
tourists. 
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Objectives of the Study 
1. To explore the tour guides’ needs with respect to English competency in the 

marine 
tourism sector in Sikao District, Trang province 

2.  To identify topics needs to improve based on English communication skills 
by local tour guides in the marine tourism sectors  
 
Scope of the Study 
     The scope of the geography is Sikao District, Trang Province. The scope of 
content is on the needs analysis of English language skills in the selected group in 
professional contexts, namely the marine tourism industry in Sikao district, Trang 
province. The population of this study comprised 40 local people who work as tour 
guides in the marine tourism sector in Sikao district, Trang province.  
 
Framework 

This study focuses on local tour guides who work in the marine tourism sector. 
The data was collected from the questionnaire, and processed by means of an SPSS 
program. In the present study, the needs analysis for English for specific purposes 
(Communicative skills: listening, speaking, reading and writing) was investigated and 
served as the framework of this study. 
 
Research Questions 

1. What English skills do tour guides in the marine tourism sector use at their 
workplace?. 

2. What English skills do tour guides in marine tourism sector need as when 
they use    
    English to conduct their jobs? 
3. What topics of interests for an English language tour guide training course 
would tour  
    guides in the marine tourism sector like to study in order to develop their 

skills?  
 
Literature Review 

Needs Analysis and English for Specific Purpose (ESP) 
In this regard, needs analysis plays a vital role in developing English for specific 

purposes (ESP). Teachers are needed to identify which ESP learning needs will be 
required to meet the learners’ expectations and needs.  According to Hutchinson and 
Waters (1992) the ESP teacher should find a good and  proper response to language 
description. In addition, the theory of learning provides the theoretical basic for the 
methodology. This will help to discover how the learners learn. The different strategies 
of learning are applied in line with the learners’ aptitude, ability and age. The result for 
the study will be seen not as any particular language product but as an approach to 
language teaching in which all decisions as to content and method are based on the 
learner's reason for learning. 
Dudley Evan and St. John (1998:121) stated that needs analysis is the process of 
establishing the what and how of the course”. Dudley-Evans and St John (1998: 126) 
stress three aspects of needs analysis. First, needs analysis aims to know learners as 
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people, as language users and as language learners. Second, needs analysis study also 
aims to know how language learning and skills learning can be maximized for a given 
learner group. Third, needs analysis study aims to know the target situations and 
learning environment so that data can appropriately be interpreted. The current study 
focuses on the third aspect because there are no previous studies  investigating the needs 
or English language proficiency of tour guides in marine tourism industry. 
 

Marine Tourism in Trang, Thailand  
The role of marine tourism is considered to be crucial in Thailand. The marine 

industry generates significant revenue in key tourism sectors especially hotels and 
marinas. According to Thailand’s Ministry of Tourism and Sports, they cooperated with 
agencies to explore the opportunities for developing Thailand as a marine tourism 
destination. This plan aims to create a sustainable development model to promote 
maritime tourism in the Andaman sea, especially in the provinces of Phuket, Phang-
Nga, Krabi, Trang and Satun. This will help to boost maritime tourism in Thailand. The 
tourism industry is important to Thailand's economy. The government has continued to 
promote Thailand as a global tourist destination, while expanding its transportation and 
tourism infrastructure to support foreign visitors during their stay. When considering 
marine tourism, English plays an important role for tour guide in the marine tourism 
industry. With respect to the role of tour guides who work in the marine tourism sector, 
English communicative skill plays important role in performing tasks in their 
professional.  

As a result, this research will increase the efficiency of marine tourism industry 
in order to support the Andaman’s tourism economy. Hopefully, improving the tourism 
employees’ communicative competence in English in Thailand can contribute to the 
tourism industry in Thailand as a whole. 

 
Previous Studies  
Past research has been given to determining the English language needed in 

various tourism sector and travel department, which includes the study of the English 
communicative needs. For example, Salisna, Harahap, and Sofyan (2019) conducted a 
case study of English language needed of tour and travel department in Bengkulu city, 
Indonesia. The research indicated that listening and speaking are the two prioritized 
skills needed by the tour and travel departments. The results also revealed that topics 
of listening which have the most important are flight reservation, prices and payment, 
tourist destination, tourist attractions, direction and booking hotels. Those researches 
applicable to the language needs of the tourism which are relevant to the present 
research are as follows:  

First, Chumphong and Chuai-in (2020) conducted a research to investigate the 
usage of English language in tourism workplaces. The results indicated  that listening 
and speaking skills were of  high  importance to their participants in tourism 
workplaces. Topics which have the greatest  importance were vocabulary relating 
hospitality and tourism , giving information about  hotel services and tourist services 
and giving information about tourist attractions.  

In a similar vein, Al-Malki et al. (2022) examined the need analysis of English 
language of employees in the Saudi tourism workplaces. Data were collected through 
survey. The findings revealed that listening and speaking were found to be highly 
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important to those working in the tourism workplaces, in particular, understanding 
instructions and requirements and providing details about tourist attractions. They 
proposed ESP teaching model to meet the English language communicative needs of 
the tourism employees in  tourism sectors in Saudi Arabia. 

In a similar context to the current research, Widiyati (2017) investigated the 
needs of 20 prospective tour guides in Semarang Regency Indonesia. Data were 
gathered through open questionnaires, interviews and observation. Results of research 
indicated that speaking skill is needed by the learners in order to communicate with 
foreign tourists. Greeting, introduction, and purposive conversation dealing with the 
questions were the recommended topics required by tour guides.  The results also reveal 
the design of ESP training course for prospective tour guides based on their needs. 

Finally, Ratminingsih, Suardana, and Martin (2018) conducted a research of 
English need analysis for local tour guides in Indonesia. Data were collected throug 
observation sheet, questionnaire and interview guide. The findings revealed that 
participants need oral English speaking and listening. Additionally, they required 
conversation as the most important learning need. This research  is different  from the 
previous ones which focus on needs analysis of tour guides in marine tourism sectors 
in Sikao, Trang province before developing English training course based on their 
needs. 
 
 
2. Method 
Sample used and participants 
 The participants of this present research include 40 tour guides in the marine 
tourism sector in Sikao district, Trang province. A total of 40 participants were 
purposively selected. The questionnaire was divided into three sections; (1) general 
information and background, (2) English tasks performed at work, (3) needs for taking 
English tour guide course.  Opened and closed-ended questions, checking boxes, and a 
five-point Likert scale were used as research instruments. All items in the questionnaire 
were validated by three experts comprised of English lecturers. Index of Item-Objective 
Congruence (IOC) was employed to judge the congruence between the questionnaire 
items and the objectives on which they were based, using  a score range from -1 to 1. 
The items with scores lower than 0.5 were excluded, while the items with scores greater 
than 0.5 were retained. 
Data collection 

The questionnaires were distributed to the 40 tour guides at marine tourism 
sector in 

Sikao,Trang in order to gather the data relating to their needs or wants for the English 
training course.  
 
Data analysis 

Data was analyzed by descriptive analysis. The SPSS program was used to 
calculate frequencies, means, percentage and standard deviation. The researcher 
analyzed the data with respect to the tour guides’ opinions on the usage of English 
language skills in marine tourism jobs as well as to investigate the needs of the 
English language skills and their topics needed to improve  their career. 

The mean score was interpreted based on the following criteria: 
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Mean Range                                         Need Level 

                        4.50 - 5.00                                           Very High 
    3.50 - 4.49     High 
   2.50 - 3. 49        Moderate 

1.50- 2.49     Low 
 

3. Results 
The results covered need analysis of the tour guides’ needs with respect to 

English language 
communication skills and English topics required to improve in the marine tourism 
sector in Sikao District, Trang province. 

The first part of the questionnaire sought background information with respect 
to gender,  

age, educational background, the period of working, training experience, and the digital 
learning platform needed to learn by tour guides. The questionnaire’s results indicate 
that the majority of the participants were males (55 %) with female participants 
accounted for 45 %. The age range of  participants was wide, ranging from 20 to 59 
years old. A total of (27.5 %) were in the age group 23-25 years old. With respect to 
the participants’ years of experience as tour guides in the marine tourism sector 12.5 % 
of them had 1 year of working experience. The majority of the participants (80 %) had 
a bachelor’s degree.  A total of 2 participants reported that they had a master’ degree. 
In addition, most of the participants (77.5 %) mentions that they had experience to 
attend an English training course for tour guide. In addition, 32.5% of the participants 
wanted to attend an English training course on a digital platform via websites such as 
Youtube during COVID 19 pandemic. The results of the study were tabulated in the 
following categories.  
 
Table 1: English language skills used by tour guides in marine tourism sector  
 
           Skills  M S.D. Levels 

1. Listening 4.10 0.871 High 
2. Speaking 3.88 0.939 High 
3. Reading 3.80 0.966 High 
4. Writing 3.78 1.187 High 

English language skills 3.89 0.991 High 
 
As show in Table 1, it can be seen that most tour guides considered that listening 

skills were found to be highly important in their career (M = 4.10, followed by speaking 
skills (M = 3.88), reading skills (M = 3.80) and writing (M = 3.78), respectively. The 
total score is ranked in importance for the tour guide (M = 3.89).
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Table 2: English language skills needed by tour guides  
 

Title M S.D. Levels 
1. English listening skill needs 
• Listening to tourists’ enquiries 3.98 0.80 High 
• Listening to complaints 3.85 0.97 High 
• Listening to different English accents 3.93 0.88 High 

2. English speaking skill needs 
• Pronouncing vocabulary correctly 3.78 0.97 High 
• General Conversations 3.95 0.84 High 
• Answering questions about tourist attractions 3.98 0.94 High 
• Describing tourist attractions 3.95 1.03 High 
• Giving information about tour itinerary  4.15 0.89 High 
• Describing/explaining the reason for complaints 3.93 0.94 High 

3.English reading skill needs 
• Reading signs at tourist attractions 3.93 0.832 High 
• Reading rules and regulations/notices at tourism 

attractions  
3.93 0.859 High 

• Reading travel documents, and leaflets 3.88 0.91 High 
• Reading emails of tourists 3.68 1.07 High 

4. English writing skills needs 
• Writing to introduce tour itinerary 3.88 0.85 High 
• Writing messages/ sentences to express the 

meaning 
3.88 1.06 High 

• Writing emails to tourists 3.55 1.15 High  
• Writing important memo while talking to tourists 

on telephone 
3.83 0.95 High 

• Writing tourist attractions’ directions 3.95 0.98 High 
• Writing descriptions of tourist attractions 3.93 0.94 High 
• Using technique vocabulary related to tourist 

attractions 
3.82 1.13 High 

• Using appropriate language structure in the 
sentence 

3.73 1.06 High 

 Note. M= mean; S.D. = Standard deviation 
 

Table 2 illustrated the results of the questionnaire that investigated the 
importance of the English language communicative skills for tour guides in performing 
their careers in the marine tourism sector. The most important English language skills 
needed in their career was giving information about tour itinerary (M = 4.15). The top 
three most important skills needed by tour guides are giving information about tour 
itinerary (4.15), answering questions about tourist attractions (M =3.98), and listening 
to tourists’ enquiries(M =3.98). 
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Table 3: Topics needed to develop in English language skills 
  

Topic needed M S.D. 
1.Welcoming tourists/Greetings and giving introductions 4.43 0.74 
2. Giving information about tourist attractions  4.40 0.70 
3. Reading and identifying details about tour itinerary  4.25 0.84 
4. Reading emails 3.97 0.86 
5. Listening to tourists’ questions  4.25 0.92 
6. Listening and responding to tourists in various contexts 4.28 0.84 
7. Writing tourist attractions’ directions 4.13 0.85 
8. Writing and replying emails 4.02 1.02 
9. Using vocabulary relating to tourism 4.10 0.92 
10.Handling with complaints from tourists 4.20 0.93 

 
As shown in Table 3, the results of the questionnaire show the topics needed by 

tour guides to improve their English communicative skills. The results revealed that the 
three most topics needed by tour guides to develop their English language 
communicative skills in the marine tourism sector were welcoming tourists/greetings 
and giving introductions (M = 4.43), followed by giving information about tourist 
attractions((M= 4.40), and listening and responding to tourists in various contexts 
(M=4.28), respectively. In contrast, the topics needs in reading emails (M=3.97) were 
reported as the least topic needed to improve their English languages skills in their 
professionals.  

 

4. Discussion and Conclusion 
The finding of this research indicated that listening skill and speaking are two 

prioritized skills needed by the local tour guides in the Marine tourism sector in Sikoa, 
Trang. They use both listening and speaking skills to communicate with international 
travelers when performing tasks in the marine tourism sector. The findings of this study 
are accordance with the studies of  Al-Malki et al.,2022; Chumphong & Chuai-in, 2020; 
Ratminingsih et al., 2018;Salisna et al.,2019). These results indicated that listening and 
speaking were found to be highly important to their professional in tourism workplaces. 
In addition, the most important English language skills needed in their career was 
giving information about tour itinerary, answering questions about tourist attractions, 
and listening to tourists’ enquiries.  

Besides that, the finding of questionnaire, the tour guides in the marine tourism 
sector need to learn English to improve their English communicative skills. Topics that 
are needed and required by tour guides are welcoming tourists/greetings and giving 
introductions, giving information about tourist attractions, and listening and responding 
to tourists in various contexts. These findings are also in line with Widiyati (2017) who 
examined the English needs of prospective tour guides. The study revealed that 
greeting, introduction, and real examples of questions delivered by foreign tourists were 
materials required by tour guides. 
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In addition to these findings, the local tour guides in marine sector also need to 
attend an English course via online platform such on a website such as YouTube. Need 
analysis can meet the learners’ need in English for specific purposes. There are three 
main items in describing the tour guide in the marine tourism sector as the learners in 
this study. The first, listening skill became the most desired skill used by tour guides in 
performing their career. Secondly, speaking skills particularly providing information 
regarding tour itinerary, were the highly prioritized among other 
 language communicative skills. The last was about the topics needed by them 
based on need analysis. Based on those three points, the lecturers are better able to 
design the appropriate English training course focused on listening and speaking using 
digital online platforms for the learners in becoming and reaching standard of tour 
guides. 
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Abstract 
The objectives of this research were 1) to study the effectiveness of task-based 

learning and collaborative strategic reading on reading comprehension and 2) to study 
the level of satisfaction of students using task-based learning and collaborative strategic 
reading to improve reading comprehension. The participants of this research were 
fourteen Mattayomsuksa 2 students at Rajini Foundation School, Chachoengsao 
province who were enrolled in an English subject during the second semester of 
academic year 2021 selected via enumeration sampling.  

It was found that the students’ reading comprehension scores obtained in 
posttest were higher than pretest after using Task-Based Learning and Collaborative 
Strategic Reading at 0.001. The differences between students’ pretest and post-test 
scores were analyzed using mean scores, standard deviations and nonparametric 
statistics. Nonparametric Statistics used was the Wilcoxon signed - rank test and it was 
found to be statistically significant. In addition, the data rated in the questionnaire by 
the students analyzed using mean (x̄) and standard deviation (S.D.) exhibits the 
students’ overall satisfaction on learning with task-based learning and collaborative 
strategic reading, at the mean 4.48, at satisfied level. 

 
Keywords: Task Based Learning, Collaborative Strategic Reading 
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1. Introduction 
Background and statement of the problem 

Reading skills are essential tools for learners throughout their lives. Reading is 
the foundation of education and the key to understanding. It is beneficial for future 
cognitive development and life quality. Thus, reading abilities are vital. Furthermore, 
it is crucial for students of all ages. As a result, present-day teaching and learning build 
on students’ reading skills through reading skills practice. Students may be able to learn 
and write at the primary school level. Moreover, improving reading comprehension 
skills at the secondary school level can be considered a foundation for developing 
advanced reading skills, which learners can use to further their education in the future. 
When students begin reading, the primary goal is to improve their ability to comprehend 
what they are reading; as Pholomani (2002) states that reading comprehension is a 
medium for brain growth and problem-solving skills. In addition, comprehension and 
interpretation of the materials read can assist in training the brain’s ability to understand 
text-based language. This relates to Warathon (2002)’s statement that reading for 
comprehension is critical for advancing reading ability. 

Reading difficulties are caused by three major factors: teachers, pupils, and 
reading teaching methods.  Since reading is a necessary learning activity, resolving 
reading difficulties is difficult. Therefore, reading instructional approaches in English 
can promote high-level critical reasoning, metacognition, and writing a summary. It 
aids in developing reasoning, interpreting meaning, and concluding the main ideas. It 
helps students read effectively and develop reading and writing skills in English. 
Moreover, it complies with the Thai curriculum or the core of basic education, BE 2551, 
which requires students to analyze, make conclusions, interpret, and express opinions 
about what they read. 
         Rajini Foundation School is a private school that offers an English program 
based on the Cambridge curriculum. Therefore, the school, which has been open for 
two years, offers an English program only. The school opened in 2019 and has focused 
on the crucial role of enrolling all students in the English program.  Subjects taught in 
English include English language, Science, Mathematics, Social Studies, Civic 
Education, Fine Arts, Physical Education, and Health Education. The school’s 
management has a policy for students to practice all four English language skills by 
organizing related activities, projects, and providing conducive environments to 
encourage students to develop their English skills regularly. The policy, while 
productive, still does not show much effect on the development of all four English 
proficiency skills, especially English reading skills. Reading is a skill-based task that 
differs in various subjects. The problems with reading are apparent in Mattayomsuksa 
1 students’ scores in the past academic year. From 14 students, they acquired an average 
score of 61.25 points. This average score does not meet the curriculum criterion set at 
70 points. 
         After analyzing student reading tests, it was apparent that the section where 
students made the most errors was vocabulary. Students understood the meaning of the 
words but could not use them in sentences correctly. Moreover, there were also a few 
students who were unfamiliar with the definitions of these vocabulary words. The 
students were unable to interpret the asker’s predetermined query. Students lacked 
systematic reading comprehension strategies and were incapable of comprehending 
texts. The following are the scores by exam type: comprehension in the literal sense, 
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with an average score of 35 percent, and comprehension of inferential texts, with an 
average score of 26.25 percent. These scores are less than 60 percent, the minimum 
score defined by the educational institution in the school curriculum to pass the exam 
without retaking it. 
         As an English teacher of Mattayomsuksa 1-3, the researcher studied and 
analyzed the problem and the reasons behind the unsuccessful results of the poor 
achievement of students in reading comprehension. Based on the experience of teaching 
students and interviewing the English teacher at Rajini Foundation school, it was found 
that there are three causes for this problem. First of all, causes concerning the students 
include students having different levels of learning abilities and concentration spans, 
having different background knowledge regarding the subject matter, lack of 
enthusiasm in studying, the unfamiliarity of new vocabulary, lack of reading strategies 
and critical thinking methods. Secondly, the educational system does not encourage 
learners to develop good reading habits. Finally, the problem of how to learn reading; 
learners generally lack reading comprehension skills caused by the lack of suitable 
methods or reading techniques.  

According to Montha (2018) teachers play an essential role in students’ 
academic achievements following the objectives of learning management leading to 
parents’ and teachers’ satisfaction. According to Carrell quoted in Munlaong (2018), 
often, the learners are only taught a method or a technique in learning a second language 
and not how to use the strategies in reading. As a result, the learners use their adjusted 
technique since they have not experienced the actual benefits of using accurate reading 
strategies in their learning process. It is then essential to train learners to apply reading 
strategies by engaging them in reading exercises based on the techniques taught. 
         Based on the problem found in this study, the researcher believes that the 
students need to receive proper skills training in reading strategies. They also need to 
be given engaging and exciting reading practice exercises to help students read more to 
improve their reading comprehension. 
         After studying different textbooks, research papers, academic journals, and 
teaching guidelines for creating learning activities, the researcher found two effective 
teaching methods to solve the students’ current reading comprehension problem. The 
two methods include task-based learning (TBL) and collaborative strategic reading 
(CSR). Collaborative strategic reading developed by (Klingner, 2000) includes four 
steps in the reading process: 1) the reading strategy (Preview) 2) understanding (Clink 
& Clunk) 3) the gist strategy (Get the Gist) and 4) the wrap-up strategy. These methods 
will help teachers have a clear and organized reading comprehension process. Apart 
from organizing reading skills teaching, there are also other positive effects on students. 
Using those four steps in the reading process would encourage students to work 
together. As a result, they also enhance the students’ teamwork skills, intimacy, and 
friendship. Lastly, they promote a sense of responsibility among learners by helping 
each other read and find solutions, which would allow students to exchange ideas 
regarding how to find the correct information in texts. 
         Farnaz Masoud Kabir (2017) conducted a study about the effect of collaborative 
strategic reading on Iranian students’ achievements in English reading comprehension 
and vocabulary. The results showed that applying a collaborative reading strategy 
would positively affect groups’ reading comprehension and vocabulary learning. The 
findings would be helpful to English teachers in deciding whether to choose pair or 
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group work over individual work because it forces participation and provides more 
chances for language usage among learners. The researcher believes that collaborative 
reading strategies are a practical and valuable teaching method. Since this teaching 
method values students and encourages them to share their views on the topic, it can be 
used to teach junior high school students reading for comprehension. 
         Furthermore, the researcher found that task-based learning (TBL) is an 
important teaching tool that can be applied to enhance the English reading 
comprehension of learners. This approach would support the learner’s thinking skills 
and learning techniques regarding academic language by providing related exercises or 
assignments in which learners are required to do some research to find answers (J. 
Willis, 1996). Task-based learning would integrate reading instruction approaches in a 
variety of ways. It also stresses the preparation of learning activities that will support 
students in improving foundational skills essential in reading, such as vocabulary, 
grammar, synthesis, and reading-analysis, to find the answer to the reading exercises 
by themselves. The significant part of work-based learning and teaching with an 
instructor as a guide is that it would motivate and direct learners to gain experience 
using the language in various situations (Willis, and Willis 2007). 
         Chaengraj (2014) studied improving English reading achievement through a 
task-based reading activity model. The instruments used in this study were four lesson 
plans with extra task-based reading tasks, pre-reading and post-reading skill 
assessments, and a survey of the student’s thoughts about the activities. The findings of 
this study were as the following: 
         The average formative test score for the four lesson plans and supplemental 
reading tasks was 77.17 percent, while the average summative test score was 73.04 
percent (77.17/73.04). All of which were higher than the predicted criteria (70/70). 
Also, at the 0.05 level, the student’s reading skill after completing the activities was 
slightly higher than before learning the supplemental reading activities. Moreover, the 
students were pleased with the plans and reading opportunities they were given. 
         For the reasons mentioned above, the researcher is interested in conducting a 
study on reading comprehension development using task-based learning (TBL) and 
collaborative strategic reading (CSR) for Mattayomsuksa 2 students at Rajini 
Foundation School Chachoengsao province. 
 
Research question 
  The research questions of the study are: 
         1. What effect does the Task-Based Learning and collaborative strategic reading 
have on reading comprehension? 
         2. What is the level of satisfaction of students using Task-Based Learning and 
collaborative strategic reading to improve reading comprehension? 
 
Objectives  

The objectives of the study were               
         1. to study the effectiveness of task-based learning and collaborative strategic 
reading on reading comprehension. 
         2. to study students’ level of satisfaction using task-based learning and 
collaborative strategic reading to improve reading comprehension. 
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Research Hypotheses 
             1. Achievement of reading comprehension after the use of task-Based Learning 
and collaborative strategic reading with increases significantly. 
             2. The level of satisfaction of task-Based Learning and collaborative strategic 
reading integrating on reading comprehension is more than 3.51. 
 
Research Methodology  

1. Quantitative Research Phase 
         This study was a one-group experimental research design aimed at studying the 
effectiveness of task-based learning and collaborative strategic reading to enhance the 
students’ achievement and satisfaction in reading comprehension. The quantitative data 
is composed of students’ pretest and posttest scores derived from the English reading 
comprehension test and satisfaction scores in task-based learning and collaborative 
strategic reading, as shown in the following charts. 
 
 
Table 1: This research is Pre-experimental Design using a one-group experimental 
model. pretest-posttest design (Unaromlert, 2012). 
 

Pre-test Treatment Post-test 

O1 X O2 

 
O1 is the pretest applied to measure the students’ achievement before using task-based 
learning and collaborative strategic reading. 
X is the task-based learning and collaborative strategic reading instruction, which was 
the method used in the course. 
O2 is the posttest that was applied to measure the students’ achievement after using 
task-based learning and collaborative strategic reading instruction. 

2. Qualitative Research Phase 
Qualitative research was conducted to investigate issues and instructions to 

develop the reading comprehension of Mattayomsuksa 2 students. The details are as 
follows. 

1. Students’ learning log using task-based learning and collaborative strategic 
reading in class. 

2. Interview: teacher interviewed students about their reading comprehension 
three times (1) before using TBL+CSR, (2) while using TBL+CSR, and (3) after using 
TBL+CSR. 

3. Observation: teacher observed students’ development in reading 
comprehension during the research. 
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Participants 
The participants of this research were 14 Matthayomsuksa 2 students at Rajini 

Foundation School, the academic year of 2021 selected via enumeration sampling with 
these reasons: 1) they had achievement in reading comprehension below of the school 
standard. 2) they should improve of collaborative in group for their study or career in 
the future. 

 
Research Instruments 

1. Quantitative Research Instruments  
         The quantitative instruments of this research are described as follows: 

1.1. Pretest and Posttest  
            Pretest was given before teaching by using task-based learning and 
collaborative strategic reading.  The pretest recorded the students’ reading 
comprehension score before undergoing the treatment.  The pretest consisted of 
multiple-choice 40 items. The researcher used multiple choice because the items were 
one popular method of test reading comprehension, and it was easy to administer and 
could be graded quickly—the pretest and posttest consisted of a literal comprehension 
and inferential comprehension test. The pretest and posttest were duplicates.   

The test was self-constructed based on the learning objective of reading 
comprehension according to the Basic Education Core Curriculum A.D. 2008. The test 
encompassed all learning aims with multiple-choice items.  Then submitted to the three 
experts in the field of English language teaching and evaluation and measurement for 
the validity test using Index-Object Congruence (IOC). The validity of the pretest and 
posttest was higher than 0.50, which is acceptable. The pretest and posttest validity 
scores were at 0.67-1.00. 

Moreover, in terms of reliability issues, the test was piloted to the students who 
are not the actual participants of the research but having similar sampling 
characteristics. The score was processed through the SPSS program to investigate the 
discrimination and difficulty of the test. The test items have a difficulty score between 
0.20- 0.80, and discrimination scores more than 0.20 were selected with the difficulty 
of the test at 0.43-0.77.  

Lastly, the test items were analyzed for reliability test with KR-20 using Kuder 
and Richardson ‘s formula. Reliability result was 0.802. 

1.2. Satisfaction Questionnaire 
            The satisfaction questionnaire was designed with task-based learning and 
collaborative strategic reading in developing reading comprehension.  The 
questionnaire was adapted from the Metacognitive Awareness of Reading Strategies 
Inventory (MARSI) developed by Reichard (2002). The processes for developing 
satisfaction questionnaires were 

Design content specifications for each question item using a 5-point Likert type 
scale ranging from 1 to 5. The scale for students’ questionnaire is as follows 
5 = Very satisfied, 4 = Satisfied, 3 = Neutral, 2 = Unsatisfied, 1 = Very unsatisfied. 
  

2. Qualitative Research Instruments  
         The qualitative research instruments used in the study are described as the 
following. 
         Learning Log 



The National and International Conference on Humanities, Arts and Social Sciences 

 

 

I 426 I  

The Learning Log of the students’ task-based learning and collaborative 
strategic reading was the primary research instrument. 
         Interviews: the researcher interviewed the students on their reading 
comprehension. The researcher used non-structured interviews, according to 
(Kerlinger, 2000). Non-structured interviews use only broadly defined issues or topics, 
but the sub-points are added during the discussion. The interviewer can change 
questions depending on the situation. There is no fixed order of questions. Teachers do 
not have to ask everyone the same questions. This makes it more flexible and open than 
the structured interview. This type of interview helps create diverse and profound 
information for consideration for data analysis. Non-structured interviews are suitable 
for interviewers who have much experience and expertise to collect and analyze data. 
The researcher interviewed students three times (1) before using TBL+CSR (2) during 
using TBL+CSR (3) after using TBL+CSR. The interview transcripts analyze using 
Collaizi’s Method by identifying significant statements, theming and coding.  
         Observation: the researcher observed students’ development in reading 
comprehension during the research. 
 
Procedures 

This study took six weeks after the students and their parents signed the consent 
forms.  The participants were asked to complete the pretest in the first week. Before the 
pretest, the researcher interviewed students about their background of reading 
comprehension. The students then participated in the English reading class using lesson 
plans based on task-based learning and collaborative strategic reading. After the 
instruction, the researcher observed students develop reading comprehension and 
interviewed them about their reading comprehension improvement. The students then 
completed the posttest. After that, the researcher gave the questionnaire to students to 
measure their satisfaction with task-based learning and collaborative strategic reading. 
The duration of data collection was 12 periods. It was conducted during semester 2 of 
the academic year 2021. Each period took 50 minutes. The class took up two periods 
per week. The study covered approximately six weeks in total. 

 
 

Data Analyses 
The scores from the pretest and posttest of the English reading comprehension 

were analyzed for mean scores, standard deviations using a nonparametric statistic, 
Wilcoxon signed-rank test to determine whether there were any differences in the mean 
score of pretest and posttest.   The analysis of covariance was employed to study the 
effects of task-based learning and collaborative strategic reading to enhance students’ 
reading comprehension. The 5-point scale of students’ satisfaction showed a very 
satisfying level.  The mean values were 4.51-5.00 = Very satisfied, 3.51-4.50 = 
Satisfied, 2.51-3.50 = Neutral, 1.51-2.50 = Unsatisfied, 1.00-1.50 = Very unsatisfied. 

 
2. Research Results 

The results of Task-Based learning and Collaborative Strategic reading to 
enhance the students in reading comprehension. The study was applied in 
Mattayomsuksa 2 students with fourteen students at Rajini Foundation School, who 
study in English subject in the second semester of academic year 2021. In a pretest 40 
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items was given to all 14 samples. Then, the same test was administered as a posttest 
40 itens to the same target group in order to collect data after treatment of the Task-
Based learning and Collaborative Strategic reading is as follows in figure 1 
 
Figure  1 below depicts the comparison of pretest and posttest after using Task-Based 
learning and Collaborative Strategic reading had increased. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
The overall of the pretest and posttest is presented in Figure  1 above. The 

Lowest score of the pretest is 11 scores and the Lowest score of the posttest is 22 scores. 
The Highest score of pretest is 30 scores and the Highest score of posttest is 35 scores. 
The  Lowest difference score is 2 scores and the Highest difference score of posttest is 
17 scores.  
The findings are summarized as follows. 

1. The students’ reading comprehension scores obtained in the posttest were 
higher than the pretest after using task-based learning and collaborative strategic 
reading at 0.001. The differences between students’ pretest and posttests were analyzed 
using mean scores and standard deviations using nonparametric statistics; the Wilcoxon 
signed-rank test was statistically significant.   
Table 2 The comparison of pretest and posttest after using task-based learning and 
collaborative strategic reading. 
 

Test Total  Score Mean S.D. % Z- Score P 

Before 40 18.50 4.65 46.25 -3.306 0.001 

After 40 27.93 4.44 69.82 

                                                          ***p<0.05 
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The overall descriptive statistics of the participants’ performance on the pretest 

and posttest is presented in Table…above. The mean score of pretest and posttest  were 
compared by using  a Wilcoxon signed ranks test. The mean score of pre-test scores 
was 18.50, S.D.=4.65. The mean of posttest scores was 27.93, S.D = 4.44. The results 
revealed that the students acquired better English comprehension reading abilities after 
using Task-Based learning and Collaborative Strategic reading, at statistically 
significant 0.001. This revealed that the mean of posttest scores received significantly 
higher score that pretest. The differences between pretest and posttest were statistically 
significant at the level of (p<0.05), which is in accordance with research hypothesis 
no.1.  

 2. Data were collected from students’ satisfaction forms. The data rate in the 
student questionnaires was analyzed by using mean (x̄) and standard deviation (S.D.). 
The result shows the students’ overall satisfaction with task-based learning and 
collaborative strategic reading at a satisfying level, with a mean score of 4.48. 
  3. The qualitative results. The researcher conducted three interviews with all of 
the students participants selected at random. The researcher asked them overarching 
questions about their feelings about the English subject, and their perspectives on Task-
Based Learning and Collaborative Strategic Reading. The interview questions included 
open-ended questions that encouraged students to freely share their opinions and 
allowed for further explanation. After school, students were questioned individually, 
one-on-one, using an online tool (Zoom). The interview lasted an average of ten 
minutes. Prior to the start of the interview, students were told that the interview would 
be recorded for transcription and analysis, and then the audio recording would be 
destroyed. The methodology followed for qualitative data analysis was to first create a 
written transcription of each recorded interview. The researcher used an online program 
(Zoom) to record the video and save it to the researcher’s computer.  
  Thematic analysis of student-participant interviews revealed two major themes: 
Students' answers to Task-Based Learning and Collaborative Strategic Reading were 
influenced by: 1) their feelings about the English subject; and 2) group dynamics. The 
discussion of each theme, the qualitative evidence for the theme, and the importance of 
each theme within the context of the use of Task-Based learning and Collaborative 
Strategic reading. 

The example of interviews before using TBL+CSR, while using TBL+CSR, and 
after using TBL+CSR were transcribed as follows; 

 
Student (No.1)  
  Before using Task-Based learning and Collaborative Strategic reading “I love 
English but reading comprehension is very difficult for me because I cannot understand 
all of the text I read and I don’t like to work with a groupmate”. 
  While using Task-Based learning and Collaborative Strategic reading “ I think 
I should change my mind about collaborative work because using Task-Based learning 
and Collaborative Strategic reading, we can choose the position and I like the card for 
each position. It helps us a lot when we work in groups but I think I still don’t 
understand the text well. I always ask my group mates about vocabulary that I don’t 
know”. 
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  After using Task-Based learning and Collaborative Strategic reading. “I 
understand the reading passage better than before; I can use many reading 
comprehension strategies. 
 
Student (No.2)  
  Before using Task-Based learning and Collaborative Strategic reading “I like 
speaking part in English but I don’t like reading because there are many vocabularies 
that I don’t know. I always open the dictionary while I read the passage; that makes me 
feel bad. I like to work with group mates. 
  While using Task-Based learning and Collaborative Strategic reading “ I think 
I am very poor in the summarizing part. I know because I don’t know vocabulary well, 
which makes me unable to write long sentences. I like the brainstorm part; we can share 
our opinion and it relates to the passage that we read. 
  After using Task-Based learning and Collaborative Strategic reading. “ I think 
I know the tips about how to find the meaning of the word that I don’t know. It is very 
important while we do the reading comprehension exam. I like to ask questions after I 
read, it helps me understand the story well but I am still poor at summarizing because I 
don’t know vocabulary. 

In conclusion, after the researcher read the learning log of the students. 
Summary of the students’ comment is as follows: 
  Step 1 (Pre-task) Before reading: preview; They like previews because it helps 
them get deeper understanding in what they are going to read and share their 
background knowledge about the passage with their group mate. 
  Step 2 ( Task cycle) While reading : Click and Clunk Strategy; They like the 
Click and Clunk part, they share the vocabulary that they know and they don’t know in 
group and fix up strategy. They don’t use a dictionary and they can apply for the reading 
comprehension exam. Get the gist (Main idea). Almost all the students think this part 
is very difficult because they don’t know much vocabulary that is very difficult for them 
to write by their own words.  
  Step 3 (Post task) After reading : Wrap up ; They like making questions about 
the main idea and summarizing the passage using their own words. It makes them 
understand clearly but some students don’t like summarizing the passage because they 
don’t know more vocabulary and some students don’t understand how to write clearly. 

Step 4 ( Evaluation) ; They like the evaluation part, They know which skill or 
part They need to improve from themselves after the teacher reflects on improvement. 
 

Observing the Action: The researcher uses observation checklists to record the 
progress in each stage of learning. They are employed to record the students’ activities 
that related the participation during the teaching and learning reading activities. In this 
case, the researcher filled the observation checklists from the students’ responses during 
the teaching and learning process. Further, observation checklists are also used to 
record the teacher’s activities that reflect the implementation of strategy during the 
teaching reading activities.The Observation Checklist detals was 1) involved in 
brainstorming activity and predicting activity before reading 2) Making some questions 
related to the topic 3)Reading the text carefully 4) Participating in group 5) Wrote a 
summary or the passage by their own sentence 
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Every lesson, the researcher observes students individually using the 
Observation Checklist. Lesson 1 was the first time students studied collaboratively and 
strategically through ask-based learning and collaborative strategic reading. They lack 
a clear understanding of the process, some students dislike working in groups, and a 
few students lack proficiency in English, preventing them from creating their own 
questions and summaries or passages. 12 students involved in brainstorming activity 
and predicting activity before reading. 6 students making some questions related to the 
topic. 9 students read the text carefully and 10 students participated in groups. and 9 
students wrote a summary or the passage in their own sentences. Lesson 2 was better 
than lesson 1. Students understood the process and how to follow the learning log and 
understood the position of themself following the clue cards. 12 students involved in 
brainstorming activity and predicting activity before reading. 10 students making some 
questions related to the topic. 11 students read the text carefully and 12 students 
participated in groups. and 14 students wrote a summary or the passage in their own 
sentences. Lesson 3 was 1 student who could not make the question because her basics 
of learning English were low. 14 students involved in brainstorming activity and 
predicting activity before reading. 13 students made some questions related to the topic. 
14 students read the text carefully and 14 students participated in groups. and 14 
students wrote a summary or the passage in their own sentences. Lesson 4 was the flow 
lesson where every student understood the process and the important thing: work in a 
group that made them improve their reading skills. 14 students involved in 
brainstorming activity and predicting activity before reading. 14 students made some 
questions related to the topic. 14 students read the text carefully and 14 students 
participated in groups. and 14 students wrote a summary or the passage in their own 
sentences. 
 
The figure 2 Below depicts the comparison of the observation checklist in 4 lessons. It 
showed the improvements of  individuals’ students had increased. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Discussion and Conclusion 

Discussion 
According to the previous findings and conclusions in this chapter, the 

effectiveness of task-based learning and collaborative strategic reading to enhance the 
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students’ reading comprehension was found. The students’ satisfaction also increased 
after using task-based learning and collaborative strategic reading at the satisfied level. 
For more details, this part presents the discussion on the findings as follows:  

3.1. The quantitative data were collected to provide insight into the first research 
question The study’s findings revealed that the posttest score of the reading 
comprehension test was higher than the pretest scores and was statistically significant 
at the level of  p <0.001. 
The following are the explanations for this discovery. 

Firstly, through the integration of task-based learning and collaborative strategic 
reading, the positive effects were (1) improving students’ test in content area reading 
comprehension; (2) enhancing students’ satisfaction with their learning experience; (3) 
developing students’ social skills; and (4) improving students’ English content terms 
vocabulary, as attested by Richavee Chatviriyawong (2017) 

The organization of teaching and learning activities included the concept of 
Collaborative Strategic Reading (CSR) and the task-based approach. Collaborative 
Strategic Reading (CSR), according to Klingner (2000), is a set of instructional 
practices meant to help students of various abilities acquire and practice comprehension 
strategies to use with informational literature. Collaborative Strategic Reading (CSR) 
aims to promote reading comprehension and conceptual learning in ways that optimize 
students’ participation by modeling and encouraging students’ ability to employ 
comprehension methods while cooperating. It was discovered that when students were 
treated with task-based learning and collaborative strategic reading, their reading scores 
improved. 

Furthermore, the teachers’ role in facilitating better learning and promoting 
learners’ performance in all skills is shared by both TBL, and CSR approaches, as they 
are designed to increase learners’ interaction, motivation, and independence. The 
structures of each approach emphasize scaffolding and peer-mediated learning. This is 
also in line with Vygotsky’s Zone of Proximal Development Theory, Chomsky’s Input 
Theory, and Krashen’s Input Hypothesis Model, which suggest that learners need 
plenty of opportunities to interact meaningfully with others while using the target 
language and that teachers should provide comprehensible input 
in the target language. This can be accomplished by encouraging student-teacher 
cooperation, student-published author collaboration, writer-reader collaboration, and 
student-to-student collaboration (Crawford, 2013; Newman, 1985; Verenikina, 2003). 

3.2 The qualitative data were collected in order to support the answer of the first 
research question. The researcher conducted three interviews with randomly selected 
student-participants. The interviews revealed two major themes: Students' answers to 
Task-Based Learning and Collaborative Strategic Reading were influenced by: 1) their 
feelings about the English subject; and 2) group dynamics. Based in the discussion of 
each theme, the qualitative evidence for the theme, and the importance of each theme 
within the context of the use of Task-Based learning and Collaborative Strategic 
reading, the researcher found  that the majority of students had a favorable attitude 
toward English; their favorite part was the reading part, but they were unable to 
comprehend how to improve when they were unfamiliar with the passage's language. 
They are constantly referring to the dictionary when they read English books. The first 
interview revealed that many students dislike working in groups because they believe 
it takes too much time, that group members converse excessively, and that group work 
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is never completed on time. Following that, they enjoyed working in groups because 
the Task-Based Learning and Collaborative Strategic Reading process included hint 
cards for each position's assigned task.  

The researcher discovered that during the first class, students were unclear about 
the steps of the lesson plan, lacked background knowledge, and were unwilling to work 
in groups, which resulted in students failing to complete all steps on the observation 
checklists. Then, in lesson two, students were required to create some questions relating 
to the topic and produce a summary or an original statement for the reading. The 
researcher studied them until period three of lesson two and discovered they had a low 
fundamental level of English and also had the lowest score on the pretest. However, 
following practice in lesson two, they were able to do so, but not successfully; the 
researcher observed in class and group members encouraged them and help the posttest 
score more than pretest.  

3.3. The findings of students’ satisfaction using task-based learning and 
collaborative strategic reading to improve reading comprehension. 
Considering each item, 
         (1) lesson design was at a very satisfactory level; the mean score was 4.64, 
S.D.=0.29 (92.8%). Similarly, Skierso cited in Munlaong (2018), good textbook design 
should include straightforward typography and illustrations. Also, images should be 
directly related to the content and typed close enough to the content to help learners 
understand the content. 

(2) The learning activities, the mean score was 4.38, S.D.= 0.33 (87.6%), were 
at the satisfied level. In the learning process, students need material provided by the 
researcher systematically following a planned, step-by-step, Task-Based Learning and 
Collaborative Strategic reading process that allows students to continue the practice 
experience. The researcher organized the students into subgroups with mixed abilities. 
Teaching in this style reduces problems with the grouping of students according to the 
usual learning method where students are grouped amongst themselves with similar 
abilities or are familiar with each other, which can result in a significant difference in 
students’ learning and make students with less talent become discouraged and bored 
with learning. However, with Task-Based Learning and Collaborative Strategic 
reading, the atmosphere is filled with friendship and cooperation with group work 
among students, where everyone has a role to play in completing assignments and 
allowing students to practice their reading skills. Classroom management and 
leadership skills benefit the class atmosphere by making students more active. Good 
classroom management also develops a positive attitude towards school, promoting 
motivation and completing tasks. As a result, students can improve their reading 
comprehension abilities in a cohesive atmosphere explicitly developed for reading 
comprehension skill-building. This aligns with Austin’s cited in Thongphao (2016) 
belief that peer-to-peer teaching is an energy-saving teaching method that effectively 
engages learners to participate in the learning process. This participation benefits 
learners in at least two ways: proficient learners are encouraged to pass on what they 
know to their peers. The second way is that the good learners may better understand the 
lesson and pass on their knowledge to other students. It is also consistent with research 
by Farnaz Masoud Kabir (2017); Kaitlyn Mathews (2018); Shally Mursalina (2018) 
which found that in group learning atmospheres, students help each other, advancing 
learning and resulting in developing better reading ability. 
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(3) The benefits of the learning activity were in the very satisfied category with 
a mean score of 4.54, S.D.=0.36 (90.8%).  

 
Conclusion 

The conclusion is based on research questions regarding qualitative and 
quantitative data collected through the course of the research to answer the two research 
questions:  

2.1 What effect do task-based learning and collaborative strategic reading have 
on reading comprehension? 

Based on the quantitative data, the student’s reading comprehension scores 
improved after using task-based learning and collaborative strategic reading at 0.001.  

In terms of qualitative data, the interviews revealed two significant themes: 
students’ satisfaction toward task-based learning and collaborative strategic reading 
were influenced by: 1) their feelings about the English subject; and 2) group dynamics. 

The majority of the students had a favorable attitude toward English, but they 
could not comprehend how to improve when they were unfamiliar with the passage’s 
language. 

2.2. What is students’ level of satisfaction using Task-Based Learning and 
collaborative strategic reading to improve reading comprehension? 

This section answers the second research question regarding students’ opinions 
after using task-based learning and collaborative strategic reading. Data were collected 
from students’ satisfaction forms. The data ratings in the student questionnaires were 
analyzed by using mean (x̄) and standard deviation (S.D.). The result exhibits the 
students’ overall satisfaction on learning with Task-Based Learning and Collaborative 
Strategic reading, at the satisfied level with a mean score of 4.48. 
 
Recommendations 

Recommendations for applying the learning activity 
1. Teaching and learning activities using task-based learning and collaborative 

strategic reading to improve reading comprehension must focus on student-
centeredness. Therefore, if any school organizes teaching with an emphasis on learners, 
it can apply this activity to reading classes or other subjects. However, if some schools 
still use the same teaching style, focusing on teacher-centered lessons, the learning 
process using Task-Based Learning and collaborative strategic reading to improve 
reading will not be appropriately applied. 
  2. It is crucial to allow students to choose their own stories to read. Giving 
students options enhances the likelihood students will study and intend to read. The 
researcher had the learners choose the chapters they liked before formulating a learning 
management plan. Therefore, the learners are excited in each lesson. Moreover, in 
dividing groups, the researcher mixed the learners’ abilities. Mixed skill level grouping 
encourages students to recognize the importance of collaborative learning and help each 
other more often. To this end, to apply task-based learning and collaborative strategic 
reading effectively, teachers should test their essential ability to read English before 
studying so that students can work together. Also, there should be a survey of the 
reading topics that the learners are interested in because it motivates them to engage in 
the lesson. 
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3. During the orientation, teachers should explain the procedures for learners to 
understand in detail. If possible, there should be a handbook explaining the learning 
process and tasks in various activities because the process is quite complicated for 
learners to remember. Most importantly, students should practice using task-based 
learning and collaborative strategic reading to improve reading frequently to increase 
their understanding. 

 
Recommendations for Further Studies 
1. A test should be given during the lesson to see the students’ improvement and 

progress. 
2. There should be studies that can be used in other subjects with reading content 

at several levels in the same way, such as Thai language subjects, social subjects, and 
history subjects. 
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Abstract 
 

This study aimed to compare the recognition of students on English grammar 
structure before and after being taught through English grammar song instructional 
media to develop Grade 6th student's Memorization of English Grammar. The 
Participants in this study were grade 6th students currently studying English in the 
second semester, the academic year 2020, at Banhinlad school. Pre-test and Posttest of 
English grammatical structures including three units of lesson plans were (Unit 1) 
Present simple, (Unit 2) Present continuous and (Unit 3) Past simple. The data were 
analyzed using percentage (X) and standard deviation (SD).  

The study results showed that the average post-test scores of the students were 
significantly higher than the score of pre-tests in all three chapters that were embedded 
with the English grammar song instructional media lesson plan. 

 
Keywords: English grammar song instructional media, grammar 
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1. Introduction 
A language is an essential communication tool for people who live within the same 

or different societies. When people from different societies meet, one of the languages 
must be selected as a means of communication to convey the meaning, the English 
language, which is considered an international language (Rao P.S, 2019). Speaking, 
listening, reading, and writing are the foundation for people for whom English is not 
their first language. It is also crucial for second language learners to learn grammatical 
structures and vocabulary (Nisanthi,2018). 

English teaching and learning in Thailand are critical. According to the Ordinary 
National Education Test (O-Net) of grade 6 students in 2018, 701,456 learners took the 
test and found that 34.42 per cent out of 100 were the average scores of Thai students. 
Such an English Test score illustrated the low score of the national test. One of the 
obstacles for Thai students is not knowing how to use grammatical structure 
communicatively (Noom-ura, 2013). If learners of English lack grammatical 
knowledge, they cannot communicate well because grammar is set as a rule of 
languages (Thornbury, 1999).  

Nonetheless, the equipment that helps language learners understand grammar is the 
medium of teaching, which is the tool that makes it possible to increase students' 
knowledge and transfers data to students effectively. Moreover, the medium of teaching 
increases the learner's exposure to it and the opportunities they must communicate. For 
instance, song activities give students an experience of singing together in any content 
they must learn. In addition, humans have communicated through mouths and ears since 
we were young, gaining more knowledge from listening and analyzing the data (Erlina, 
2018). Thus, the most crucial key to understanding things is listening. Also, song 
activity is a tool to help language learners remember and understand grammar. Song 
activity can allow students to understand complex lessons more efficiently, and learners 
can learn actively when they feel relaxed because the song is the best media that 
expresses people's thoughts and admission. Song activity can change the complicated 
content and become easy to remember. Therefore, song activities can make students 
learn effectively (Putri, 2018). While the previous study was conducted to focus on the 
listening ability of the study, this current study aims to explore the writing ability of the 
study.   

From the problem and importance of grammar mentioned above, English grammar 
teaching material is used as a teaching material that helps learners understand the 
correct form of grammar. Nevertheless, the current use of the song as a tool of teaching 
material has not yet impressed learners, resulting in the English grammar of Thai 
learners being not very satisfactory. The researcher presents an educational innovation 
in English grammar by using song learning media as the objective of teaching media 
because songs help students recognize the grammar and enhance students' imagination 
more than grammar tables are just pictures (Romero, 2011). As a result, students' long-
term memory are vital elements that can enhance a student's academic achievement.  
 
1. Objectives 

This study aims to compare the student grammar recognition of students before and 
after being taught through English song instructional media to develop the student's 
recognition grammar of grade 6th students by using grammar song material. 
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2. Methods 
In this study, the researcher uses quantitative research methods to explore and 

compare students' recognition before and after being learnt through English grammar 
song instructional media. The research instruments are as follows: 1) 3 lesson plans, 2) 
English grammar song instructional media, 3) pre-test and post-test. The data were 
gathered from 20-grade sixth students of Banhinlad School and were analyzed 
according to the following framework. Check it with experts to analyze the Index of 
Item Objective Congruence (IOC). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3. Results 
This study entitled "The Development of English grammar through song activity of 

grade 6 students" presents the data results. According to the research objectives. The 
results of the study were described as follows. 
Table 1: The Comparison of scores in English grammar memorization of students 
before and after being taught by using English grammar song instructional media in 
Unit 1. Present simple 

 
Student 

Grammar capability score  
Progress 
percentage Pre-test Post-test 

1 3 8 50 

2 4 7 30 

3 2 6 40 

4 4 8 40 

5 5 9 40 

6 7 10 30 

7 4 8 40 

8 5 10 50 

9 4 9 50 

10 3 7 40 

English grammar song 
instructional media 

The student grammar recognition of students 
before and after being taught English grammar 

song instructional media 
  

Pre-test Post-test 

 
Result 
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11 4 8 40 

12 6 7 10 

13 6 9 30 

14 7 10 30 

15 3 8 50 

16 4 8 40 

17 3 9 60 

18 5 9 40 

19 2 5 30 

20 4 7 30 

Average 4.25 8.1 38.5 

Table 1 shows that the student's progress in memorizing English grammar is 
above the set criteria. Learning by using English grammar song instructional media 
about Present simple helps students improve their ability to remember English 
grammar. 
Table 2: The Comparison of the results of Grammar capability of students before and 
after being taught by using English grammar song instructional media, Unit 1 Present 
simple  

Situation Full score Average (X) SD. 
pre-test 10 4.25 1.45 
post-test 10 8.1 1.33 

Table 2 shows that the average score of recognition capability before and after being 
taught by English grammar song instructional media of post-test is higher than pre-test. 
This means that the students can apply such a technique of teaching to increase their 
ability to learn grammar in the classroom.   
Table 3: The Comparison of scores in English grammar memorization of students 
before and after being taught by using English grammar song instructional media on 
Unit 2 Present continuous 

 
Student 

Grammar capability score  
Progress 
percentage Pre-test Post-test 

1 1 6 50 

2 3 8 50 

3 2 5 30 

4 3 7 40 
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5 1 6 50 

6 6 9 30 

7 4 7 30 

8 3 8 50 

9 5 9 40 

10 2 7 50 

11 2 8 60 

12 3 7 40 

13 1 6 50 

14 7 10 30 

15 3 5 20 

16 2 6 40 

17 2 5 30 

18 3 7 40 

19 3 5 20 

20 4 9 50 

Average 3 7 40 

When considered individually, it can be seen from table 3 that students' progress in 
memorizing English grammar was all above the criteria. The results demonstrate that 
learning through English grammar song instructional media about the Present 
continuous helps students improve their ability to remember English grammar. 
Table 4: The Comparison of the results of Grammar capability of students before and 
after being taught by using English grammar song instructional media: Unit 2 Present 
continuous 

Situation Full score Average SD. 
pre-test 10 3 1.58 
post-test 10 7 1.52 

Table 4 demonstrates the students' capability to recognize present continuous tense 
after being taught using English grammar song instructional media. It is denoted that 
the post-test scores are higher than the average scores taken before the song was 
integrated into the lesson. 

Table 5: The Comparison of scores in English grammar memorization of students 
before and after being taught by using English grammar song instructional media on 
Unit 3 Past simple 
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Student 

Grammar capability score  
Progress 
percentage Pre-test Post-test 

1 4 7 30 

2 4 8 40 

3 3 5 20 

4 2 5 30 

5 1 5 40 

6 6 10 40 

7 3 8 50 

8 2 9 70 

9 2 9 70 

10 3 6 30 

11 2 7 50 

12 1 5 40 

13 4 8 40 

14 6 9 30 

15 5 9 40 

16 3 7 40 

17 2 8 60 

18 5 7 20 

19 5 9 40 

20 3 8 50 

Average 3.3 7.45 41.5 

Considered individually, Table 5 illustrates the students' progress in memorizing 
English grammar, compared between pre-test and post-test integrated the sing into the 
lesson. The results show that using the English grammar through the song activity 
technique on the topic of Present Progressive can help students improve their English 
grammar competency. Overall, the average scores of post-integrated songs are higher 
than the actual teaching method.  
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Table 6: The Comparison of the results of Grammar capability of students before and 
after being taught by using English grammar song instructional media: Unit 3 Past 
simple 

Situation Full score Average SD. 
pre-test 10 3.3 1.52 
post-test 10 7.45 1.57 

Table 6 presents the capability of the students’ recognition in Past Simple tense. 
The results compare the students’ competency between pre-test and post-test teaching 
English grammar song instructional media into the lesson. The mean scores of the post-
test are more significant than the pre-test overall.  
 
4. Discussion 

Based on the findings, it is found that the ability to recognize the grammatical 
structure of students after using the three units of English grammar song instructional 
media, including present simple, present continuous and past simple, is higher than 
before using this kind of method. Overall, the students' post-test test scores were 
significantly higher than the pre-test. Using such media in the classroom improves the 
students' ability to recognize grammar. Similarly, Heba, A. M. N. (2019) also stated 
that rhythm in the song could help students focus on the content in class, which makes 
students like the English language and clearly understand the set of rules of non - 
mother-tongue grammar. In this study, using the English grammar song instructional 
media shows that students can experience the grammatical lesson by singing a song 
together, making students have a good mood for learning and keen to learn something 
new. In the same vein, Pongsatorn (2020) agreed that song promotes students' ability 
to learn English and creates an atmosphere of learning in class, making students have a 
long–term experience in recognizing grammar content. The results from the pre-test 
and post-test confirm that English grammar song instructional media can develop 
student recognition of grammar in the English language. 
 
5. Conclusion 

This part demonstrates the results of the study. There are three units of lesson plans; 
namely, (1) present simple, (2) present continuous, and (3) past simple. 

English grammar song instructional media, Unit 1 presents simple, and the results 
illustrate that the average post-test score was 8.1, with an average pre-test score of 4.25, 
ten scores, and a progress percentage of 38.5. 

English grammar song instructional media, Unit 2 present continuous, the results 
illustrate that the average post-test score was 7, with an average pre-test score of 3, a 
total ten score, and a progress percentage of 40. 

English grammar song instructional media, Unit 3 past simple, the results illustrate 
that the average post-test score was 7.45, with an average pre-test score of 3.3, a total 
ten score, and a progress percentage of 41.5. 

Using all three units of lesson plans, the post-test scores were higher than the total 
scores pre-test. 
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Abstract 
 
 Factors that affecting learning: A case study, Creating a melody from 
instruments name Music Department, Faculty of Fine and Applied Arts, Suan Sunandha 
Rajabhat University aims to 1. To study the level of further opinions to Factors that 
affecting learning by creating a melody from instruments name 2. To compare the 
satisfaction level determined from creating a melody from instruments name Music 
Department, Faculty of Fine and Applied Arts, Suan Sunandha Rajabhat University. 
The sample group in the study were 31 people of 3rd-year student Music Department, 
Faculty of Fine and Applied Arts, Suan Sunandha Rajabhat University. The statistical 
data was analyzed by Microsoft Word Microsoft Window and SPSS for Window 
(Statistical Package for the Social Science) program. 
 The results of this study found that Factors that affecting learning: A case study, 
Creating a melody from instruments name Music Department, Faculty of Fine and 
Applied Arts, Suan Sunandha Rajabhat University consists of four factors: 
responsibilities factor was widespread agreement that they should be given activities 
that suited their talents and required the appropriate amount of effort, which has an 
average (�̅�) = 3.87 and standard deviation (𝑆. 𝐷. ) = 0.67; Learning factor  was a lot 
of discussion regarding the students' cooperation, thinking, teamwork, and problem-
solving abilities, which has an average (�̅�) = 3.48 and standard deviation (𝑆. 𝐷. ) =
0.96; Environment factor was a high level of opinion that the environment for 
developing music from the instrument's name is neat and tidy conducive to the creation 
of works, which has an average (�̅�) = 3.71 and standard deviation (𝑆. 𝐷. ) = 0.69, and 
Evaluation factor was a moderate opinion that the evaluation of the work was 
appropriate and fair, which has an average (�̅�) = 3.35 and standard deviation (𝑆. 𝐷. ) =
0.88. 
 
Keywords: factors, case study, making melodies, instruments 
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1. Introduction 
Music Department, Faculty of Fine and Applied Arts, is in charge of managing 

the education of students who have had a variety of educational experiences, which 
might make studying together difficult. The researchers, as student instructors in Music 
Department, were aware of the aforementioned issues and the importance of 
encouraging 3-year students.     Therefore, the researchers are interested in studying the 
factors that affect the students' studies performance. This is to implement the findings 
in 3-year student classrooms, which will have a greater impact on teaching efficacy and 
effectiveness. 

In this study applies Frederick Herzberg’s theory which include 3 factors as 
follows: Motivational Factors, Maintenance or hygiene Factors used in the assessment 
of Factors that affecting learning: A case study, Creating a melody from instruments 
name. It consists of 4 components are responsibilities, learning, environment to 
create the melodies from instrument names and evaluation. Because of the students 
have shared their musical experiences, they may have different or similar options. 

Therefore, it is necessary to study Factors that affecting learning: A case 
study, Creating a melody from instruments name to serve as a guideline for 
developing creativity in the creation of high-quality musical works that will affect 
the efficiency and effectiveness of creating basic melodies by utilizing the 
knowledge of music theory of 3rd-year students who are motivated to study and 
have the morale to continue creating works. 

 
2. Objectives 
Factors that affecting learning: A case study, creating a melody from 

instruments name Music Department, Faculty of Fine and Applied Arts, Suan Sunandha 
Rajabhat University has the following objectives: 

1. To study the level of further opinions to Factors that affecting learning: A case 
study, Creating a melody from instruments name Music Department, Faculty of Fine 
and Applied Arts, Suan Sunandha Rajabhat University. 

2. To compare the satisfaction level in case studies, creating a melody from 
instruments name Music Department, Faculty of Fine and Applied Arts, Suan Sunandha 
Rajabhat University. 

 
3. Scope of research 
The sample group in the study were 31 people of 3rd-year student Music 

Department, Faculty of Fine and Applied Arts, Suan Sunandha Rajabhat University. 
The statistical data was analyzed by Microsoft Word Microsoft Window and SPSS For 
Window (Statistical Package for the Social Science) program. 

 
4. Research tools 
1. Learning management plan, an activity to create a melody from an instrument 

name. 
2. Questionnaire on factors affecting learning of 3rd-year students Music 

Department, Faculty of Fine and Applied Arts, Suan Sunandha Rajabhat University 
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5. Data collections 
Data collection is gathered from pre-determined data sources, such as 

primary data or secondary data. The goal of this research is to increase students' 
motivation to 3rd-year students Music Department, Faculty of Fine and Applied Arts, 
Suan Sunandha Rajabhat University using the activity to create a melody based on the 
instrument's name to help students improve their thinking skills. 

6. Data analysis 
This research, Factors that affecting learning: A case study, creating a melody 

from instruments name Music Department, Faculty of Fine and Applied Arts, Suan 
Sunandha Rajabhat University have operating procedures as follows: 

1. Gathering data to make hypothesis. 
2. Assigning variables to create a questionnaire. 
3. Content Validity: validating the questionnaire's content by the experts to 

ensure that the content is accurate and consistent. 
4. Quality control of questionnaire integrity (Cronbach’s Alpha Coeffient) after 

attempting to distribute the samples using the questionnaire. 
5. Sample sizing using the formula of Krejcie and Morgan 
6. Sample selection 
7. Descriptive Statisticis a preliminary data analysis to describe information 

about general characteristics of 3rd-year students Music Department, Faculty of Fine 
and Applied Arts, Suan Sunandha Rajabhat University which included gender, with 
frequency and percentage, and for 4 factors of motivating students' learning is 
calculated mean and standard deviation. 

 Research methodology details are: 
1. Questionnaire creating, which is a tool that is used to gather data. This 

questionnaire contained only closed-ended questions, was constructed by a literature 
review and associated studies. It is divided into 3 parts, 

Part 1 asks about the respondents' status, gender. 
Part 2: Questions regarding Factors that affecting learning: A case study, 

Creating a melody from instruments name Music Department, Faculty of Fine and 
Applied Arts, Suan Sunandha Rajabhat University. By using the Interval Scale, 
respondents were asked to grade the values (Rating) on five levels, which included the 
most, more, moderates, low, and the least according to the Likert method. 

Part 3: Questions about factors affecting the learning of 3rd-year students Music 
Department, Faculty of Fine and Applied Arts, Suan Sunandha Rajabhat University. 
By using the Interval Scale, respondents were asked to grade the values (Rating) on five 
levels, which included the most, more, moderates, low, and the least according to the 
Likert method. 

The researcher used the criterion for interpreting the result of calculating the 
interval as follows: (Malika Bunnag, 2548)   

  Interval     =     Maximum – Minimum  
                                  #Class intervals 

     =     5 – 1    
             5 

        =     0.8 
As a result, the evaluation criteria interval scale is used in the descriptive statistics 

section, the researcher used the average criteria as follows: 
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Scores average  4.21 – 5.00  means  completely agree 
Scores average  3.41 – 4.20  means  somewhat agree 
Scores average  2.61 – 3.40  means  neutral 
Scores average  1.81 – 2.60  means  somewhat disagree 
Scores average  1.00 – 1.80  means  completely disagree 

2. Content Validity, is checking for consistency in the content. The 
questionnaire that the researcher had created was shown to the expert panel to verify 
the content's completeness and consistency before distribution to improve and alter it 
for suitability.  

3. The quality of reliability was measured by Cronbach's alpha coefficient 
method to determine the overall level of confidence and various parts of the 
questionnaire. The researcher tested the 30 sets of questionnaires to guarantees the 
respondents have the same understanding and answering all of the truthful questions, 
including those are statistically accurate. After that, the tested questionnaire was 
examined for accuracy on each side of the questions by using statistics and considering 
Cronbach's alpha coefficient. The correctness of the questionnaire was appropriate is 
near to 1 but not below 0.50 (Ananya Kannasoot and Worawan Ongkrutraksa, 2559) 
Factors that affecting learning: A case study, Creating a melody from instruments name, 
Music Department, Faculty of Fine and Applied Arts, Suan Sunandha Rajabhat 
University. It consists of 4 factors as follows: 

3.1 Responsibilities, such as 
  3.1.1 Assignment of work pieces that are appropriate for the student's 

abilities and provide the appropriate amount of work. 
  3.1.2 Feedom of decision by using Cronbach's Alpha Coefficient was 

calculated using commands from the SPSS program. 
3.2 Learning, such as 
  3.2.1 3rd-year students Music Department, have a good understanding of the 

theoretical aspects of authorship.      
  3.2.2 3rd-year students Music Department, gain a better understanding of the 

content of making music by practicing. 
  3.2.3 3rd-year students Music Department, collaborate, work together, share 

ideas, work together and solve problems by using Cronbach's Alpha Coefficient that 
calculate from the SPSS program. 

3.3 Environment to create the melodies from instrument names, such as
     3.3.1 The location, supplies, and equipment are all in good working order 
and adequate to meet the requirements 

  3.3.2 The surroundings are neat and tidy that favorable to the creation of new 
works. 

  3.3.3 Music Department, is risk-free for both people and property. 
Cronbach's Alpha Confidence Coefficient was calculated by using commands from the 
SPSS program. 

  3.4 Evaluation 
  3.4.1 Performance evaluations are appropriate and equitable. 
  3.4.2 Suggestions for the development and improvement of the work are 

made without prejudice by using Cronbach's Alpha Coefficient was calculated from the 
SPSS program.  
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 Quality assessment of fidelity by Cronbach's Alpha Coefficient method to find 
the overall confidence and various components of the questionnaire. The results are 
summarized in Table 1. 

Variable Cronbach's 
Alpha Coefficient (n 

= 30) 

Cronbach's 
Alpha Coefficient (n 

= 31) 
Responsibilities 0.85 0.85 
Learning 0.86 0.85 
Environment to create the 

melodies from instrument name 
0.89 0.90 

Evaluation 0.88 0.88 
Total 0.87 0.87 

Table 1 Cronbach’s Alpha Coefficient 

From table 1, the researchers tested to find the Cronbach's alpha coefficient 
from the experimental group of 30 people. It is divided into 4 components including: 
“Responsibilities”, “Learning”, “Environment to create the melodies from 
instrument name”, and “Evaluation” have confidence 0.85, 0.86, 0.89 and 0.88 
respectively. The quality of reliability was examined by Cronbach's alpha coefficient 
method. To be regarded valid, the value must be more than 0.50 (Ananya Kannasoot 
and Worawan Ongkrutraksa, 2559) 

 
Cronbach's Alpha Coefficient criteria are taken into consideration as follows, 

Cronbach's Alpha Coefficien Interpreting the level of fidelity 
>0.90 Very good 
>0.80 Good 
>0.70 Fair 
>0.60 Quite fair 
>0.50 Low 

If Cronbach’s Alpha Coefficient is less than or equal to 0.50, it cannot be 
determined. Since coefficient from the experimental group of 30 people including: 
“Responsibilities”, “Learning”, “Environment to create the melodies from 
instrument name”, and “Evaluation” are 0.85, 0.86, 0.89 and 0.88 respectively to 
assess the quality of reliability by Cronbach's Alpha Coefficient method, instruments 
greater than 0.5 are considered valid. (Ananya Kannasoot and Worawan Ongkrutraksa, 
2559) 

4. Using Krejcie and Morgan's formula, calculate the sample size to be 
distributed questionnaires to 3rd-year students Music Department, Faculty of Fine and 
Applied Arts, Suan Sunandha Rajabhat University. 

 
 the result of the formula    𝑛 = !!"#(%&#)

(!("&%))!!*(%&#)
 

  when    is the sample size 
                is the population 

n
N
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                  is the sample error  (𝑒 = 0.05) 

            is Chi-Square where df = 1 and confidant interval is 95% 
(𝜒+ = −3.841) 

                        is the proportion of population (If unknown, specify  = 0.50) 

sample size = (,../%)(,,)(0.1)(%&0.1)
(0.01)!(,,&%))(,../%)(0.1)(%&0.1)

 
           = 30.46 
As a result, a sample size of 31 samples was established in this study to make data 

collection easier and to reduce discrepancies. The calculations are consistent with Krejcie 
and Morgan’s table when estimating the sample size for a small population of ten or more 
people. 

5. The researchers use purposive sampling for select a sample group from 3rd-year 
students Music Department, Faculty of Fine and Applied Arts, Suan Sunandha Rajabhat 
University. 31 questionnaires were prepared for the sample group then inquire about the 
convenience of answering the questionnaire. Only students who are interested in 
participating in the survey will be received the questionnaire which the students collaborate 
nicely to complete the questionnaire. 

6. The researchers use descriptive statistics to describe about status information 
of 3rd-year students Music Department, Faculty of Fine and Applied Arts, Suan 
Sunandha Rajabhat University that complete the questionnaire.  It consists 5 areas as 
follows: 

  6.1 Information classified by gender of 3rd-year students Music Department, 
Faculty of Fine and Applied Arts, Suan Sunandha Rajabhat University, using commands 
from SPSS program to find number and percentage. 

Gender Amount Percentage Ranking 
Male 24 77.40 1 

Female 7 22.60 2 
Total 31 100.00  

 
Table 2: Information classified by gender of 3rd-year students Music 

Department, Faculty of Fine and Applied Arts, Suan Sunandha Rajabhat University 

From table 2 shows that 3rd-year students Music Department, Faculty of Fine and 
Applied Arts, Suan Sunandha Rajabhat University, males made up the majority of them, 
with 24 people accounting for 77.40% of the total, compared to females with 7 persons 
accounting for 22.60%. 

  6.2 Questions regarding Factors that affecting learning: A case study, 
Creating a melody from instruments name of 3rd-year students Music Department, 
Faculty of Fine and Applied Arts, Suan Sunandha Rajabhat University contains 4 
factors, as follows: 

    6.2.1 Responsibility factors are 
      6.2.1.1 Assigning tasks that are appropriate for their skills and 

workloads. 
     6.2.1.2 Freedom of decision 

e
2c

p p
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Responsibility 
factors 

Mean  
 

Standard 
Deviation  

S.D. 

Interpretation 

1. Assigning tasks 
that are appropriate for 
their skills and workload 

3.87 0.67 Well 

2. Freedom of 
decision 

3.29 0.86 Moderate 

Average 3.58 0.77 Well 
 

Table 3: Mean and Standard Deviation of The responsibility factors that 
affecting  

 
learning: 

A case study, Creating a melody from instruments name of 3rd-year students 
Music Department, Faculty of Fine and Applied Arts, Suan Sunandha Rajabhat 

University 

From table 3 shows that 3rd-year students Music Department, Faculty of Fine 
and Applied Arts, Suan Sunandha Rajabhat University, were a high level of feedback 
on the responsibility factors ( =3.58). When considering the details, it was found that, 
students were a high level opinions on assigning tasks that are appropriate for their 
skills and workloads          

( =3.87) and had a moderate level of opinion on freedom of decision  (
=3.29). 

    
     6.2.2 Learning factors are 
   6.2.2.1 3rd-year students Music Department, have a good understanding 

of the theoretical aspects of authorship.       
   6.2.2.2 3rd-year students Music Department, gain a better understanding 

of the content of making music by practicing. 
     6.2.2.3 3rd-year students Music Department, collaborate, work 

together, share ideas, work together and solve problems. 
Learning factors Mean  

 
Standard 

Deviation 
S.D. 

Interpretation 

1. Have a good 
understanding of the 
theoretical aspects of 
authorship. 

3.45 0.85 Well 

2. Gain a better 
understanding of the 
content of making music by 
practicing. 

3.32 1.05 Moderate 

3. Collaborate, 
work together, share ideas, 

3.48 0.96 Well 

x

x

x x

x
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work together and solve 
problems. 

Average 3.42 0.95 Well 

Table 4: Mean and Standard Deviation of The learning factors: 
A case study, Creating a melody from instruments name of 3rd-year students 

Music Department, Faculty of Fine and Applied Arts, Suan Sunandha 
Rajabhat University 

From table 4 shows that 3rd-year students Music Department, Faculty of Fine 
and Applied Arts, Suan Sunandha Rajabhat University, were a high level of feedback 
on the learning factors. ( =3.42) When considering the details, it was found that, 
students were a high level opinions on collaborate, work together, share ideas, work 
together and solve problems, ( =3.48) followed by opinion on students have a good 
understanding of the theoretical aspects of authorship. ( =3.45) and opinion on gain a 
better understanding of the content of making music by practicing is a moderate level. (
=3.32) 

 6.2.3 Environment to create the melodies from instrument names factors, 
are 

   6.2.3.1 The location, supplies, and equipment are all in good working 
order and adequate to meet the requirements. 

  6.2.3.2 The surroundings are neat and tidy that favorable to the creation of 
new works. 

         6.2.3.3 Music Department, is risk-free for both people and property.  
Environment to 

create the melodies 
from instrument 

names factors 

Mean  
 

Standard 
Deviation 

S.D. 

Interpretation 

1. The location, 
supplies, and equipment 
are all in good working 
order and adequate to 
meet the requirements. 

3.39 0.84 Moderate 

2. The 
surroundings are neat and 
tidy that favorable to the 
creation of new works. 

3.71 0.69 Well 

3. Music 
Department, is risk-free 
for both people and 
property. 

3.61 0.72 Well 

Average 3.57 0.75 Well 

Table 5: Mean and Standard Deviation of Environment to create the 
melodies from instrument names factors: 

A case study, Creating a melody from instruments name of 3rd-year students 

x

x
x

x

x
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Music Department, Faculty of Fine and Applied Arts, Suan Sunandha 
Rajabhat University 

 
From table 5 shows that 3rd-year students Music Department, Faculty of Fine 

and Applied Arts, Suan Sunandha Rajabhat University, were a high level of feedback 
on the environment to create the melodies from instrument names factors. (
=3.57)  When considering the details, it was found that, students were a high level 
opinions on surroundings are neat and tidy that favorable to the creation of new works. (

=3.71)  followed by opinion on Music Department, is risk-free for both people and 
property. ( =3.61) and opinion on the location, supplies, and equipment are all in good 
working order and adequate to meet the requirements is a moderate level.  ( =3.39) 

6.2.4 Evaluation factors are  
   6.2.4.1 Performance evaluations are appropriate and equitable. 
    6.2.4.2 Suggestions for the development and improvement of the work 

are made without prejudice. 
Evaluation 

factors 
Mean  

 
Standard 

Deviation 
S.D. 

Interpretation 

1. Performance 
evaluations are appropriate 
and equitable. 

3.35 0.88 Moderate 

2. Suggestions for 
the development and 
improvement of the work 
are made without prejudice. 

3.29 0.86 Moderate 

Average 3.32 0.87 Moderate 

Table 5: Mean and Standard Deviation of evaluation factors: 
A case study, creating a melody from instruments name of 3rd-year students 

Music Department, Faculty of Fine and Applied Arts, Suan Sunandha 
Rajabhat University 

 
From table 6 shows that 3rd-year students Music Department, Faculty of Fine 

and Applied Arts, Suan Sunandha Rajabhat University, were a moderate level of 
feedback on the create the melodies from instrument names factors. ( =3.32) 
When considering the details, it was found that, students were a moderate level of 
feedback on performance evaluations are appropriate and equitable, ( =3.35)  and 
Suggestions for the development and improvement of the work are made without 
prejudice. ( =3.29) 

 
7.  Summary 
1. In terms of gender, a sample of 31 students from 3rd-year students Music 

Department, Faculty of Fine and Applied Arts, Suan Sunandha Rajabhat University, 
found that the majority of respondents were male rather than female. 

2. Factors that affecting learning: A case study, creating a melody from 
instruments name, ents Music Department, Faculty of Fine and Applied Arts, Suan 
Sunandha Rajabhat University all 4 factors including responsibility, learning, 

x

x
x

x

x

x

x

x
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environment to create the melodies from instrument names, and evaluation can 
be concluded that 

  2.1 For the responsibility factors, founded that 3rd-year students 
Music Department, Faculty of Fine and Applied Arts, Suan Sunandha Rajabhat 
University, were a high level of feedback on overall. When considering the details, 
students were a high level opinions on assigning tasks that are appropriate for their 
skills and workloads with mean, (�̅�) = 3.87 and standard deviation, (𝑆. 𝐷. ) = 0.67
       

  2.2 For the learning factors, founded that 3rd-year students Music 
Department, Faculty of Fine and Applied Arts, Suan Sunandha Rajabhat University, 
were a high level of feedback on overall. When considering the details, students were 
a high level opinions on collaborate, work together, share ideas, work together and 
solve problems with mean, (�̅�) = 3.48 and standard deviation, (𝑆. 𝐷. ) = 0.96 

  2.3 For the environment to create the melodies from instrument 
names factors, founded that 3rd-year students Music Department, Faculty of Fine and 
Applied Arts, Suan Sunandha Rajabhat University, were a high level of feedback on 
overall.  When considering the details, students were a high level opinions on 
surroundings are neat and tidy that favorable to the creation of new works with mean,  
(�̅�) = 3.71 and standard deviation, (𝑆. 𝐷. ) = 0.69 

  2.4 For the evaluation factors, founded that 3rd-year students Music 
Department, Faculty of Fine and Applied Arts, Suan Sunandha Rajabhat University, 
were a moderate level of feedback on overall. When considering the details, students 
were a moderate level opinions on performance evaluations are appropriate and 
equitable  with mean, (�̅�) = 3.35 and standard deviation, (𝑆. 𝐷. ) = 0.88 

 
8. Suggestions 
For next time, researchers may use Multiple Regression Analysis by using 

"ENTER" command is a mechanism for bringing independent variables for analyze in 
the regression equation. Determine the statistical significance level 0.05 and examine 
each component of the independent variable when assessing the regression equation, as 
follows: 

 1. The relationship between factors and motivation in music rehearsals. 
 2. The relationship between factors and motivation to study music. 
 3. The relationship between social, cultural, musical and motivational 

factors for study, etc. 
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Abstract 
The study aimed to investigate the factors influencing consumers’ online buying 

behavior during the coronavirus pandemic (COVID-19) in Thailand. The study 
examines the influence of perceived risks factor, service, and infrastructure factor, 
psychological factor, and administrative and restrictions factor on consumers’ online 
buying behavior during the coronavirus pandemic (COVID-19). A survey questionnaire 
was collected by the online method through a social media platform with five-point 
Likert scales from 414 Thailand online shopping consumers. Data were analyzed using 
reliability analysis, exploratory factor analysis,  principal component analysis, and 
multiple regression analysis. Results exhibited that the convenience risk factor is the 
most influencing consumers’ online buying behavior during the coronavirus pandemic 
(COVID-19) in Thailand, psychological factor, administrative and restrictions factor, 
and product risk factor have been found to be factors influencing followed by 
convenience risk. 

 
Keywords: Consumer behavior, COVID-19, Online shopping, Factor influence, 
Thailand 
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1. Introduction 
Coronavirus disease (COVID-19) is an infectious disease caused by the SARS-

CoV-2 virus spread out to others through direct contact and touch. In December 2019 
coronavirus disease (COVID-19) was detected firstly in Wuhan, China. Later it has 
been spread out worldwide expeditiously and the World Health Organization (WHO) 
has declared it a pandemic. Outside China, Thailand was the first country to detect a 
case of COVID-19. On 13 January 2020, Thailand reported that a Wuhan resident who 
traveled to Bangkok on 8 January had tested positive for the SARS-CoV-2 virus. The 
COVID-19 outbreak isn’t only a health crisis but also invading world societies and 
economies. The economic damage caused by the COVID-19 pandemic is largely driven 
by a fall in demand, meaning that fewer consumers are willing to purchase the goods 
and services available in the global economy. This dynamic can be seen in heavily 
affected industries such as travel and tourism. Thai businesses were hit hard by the 
pandemic, especially tourism and retail commerce suffer from the loss of revenue and 
customer base. Since lockdown policies were in place in all of Asia and all over the 
globe, users have been spending more time on social media platforms. E-commerce had 
become mainstream in Thailand. Social shopping platforms such as Shopee, Lazada, 
JD Central, and Alibaba have taken the center stage. COVID-19 has affected the world 
and changed the world to live in new normal. The global average time spent per person 
on social networking sites is 6.9 hours per month (Delaney, Salminen & Lee 2012). 
Changes in consumer behavior due to social media are one of the most intriguing 
aspects of contemporary marketing and the economy. The emergence and rapid growth 
of the Internet and E-commerce have triggered off many changes in consumer behavior. 
This new phenomenon has promised change, challenges, and even a bright future, not 
only to consumers but also to companies, suppliers, middlemen, and the government. 
Acknowledging that consumer behavior in online shopping during the COVID-19 
pandemic is a relatively interesting and broad topic, which would be challenging for 
the researcher to gather. The study aimed to investigate the factors influencing 
consumers’ online buying behavior during the coronavirus pandemic (COVID-19) in 
Thailand. 

 
2. Concepts and Theories 

2.1 Theories and literature review 
Perceived risks. It is defined as the uncertainty of bad outcomes that consumers 

may make when making purchasing decisions (Naovarat & Juntongjin, 2015; Tsiakis, 
2012). There are several factors of perceived risk when it comes to online shopping. 
The most frequently cited risks associated with online shopping include financial risk, 
product risk, convenience, and non-delivery risk. The level of uncertainty surrounding 
the online purchasing process influences consumers’ perceptions regarding the 
perceived risks (Bhatnagar et al., 2000). Financial risk is defined as the risk involved in 
conducting a financial transaction through the internet, such as the loss of credit card 
information, theft of credit card information, or overcharge (Bhatnagar, Misra & Rao, 
2000; Forsythe & Shi, 2003). Product risk is defined as the risk of receiving a product 
that is different from what’s perceived to be in the product description. This could be 
resulted from the quality of the retailer’s product description and the visual 
representation of the product, significantly influencing the consumer’s ability to 
understand the product. The inability of physical product examination and insufficient 
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product information on the screen may increase concerns of consumers. Convenience 
risk is defined as the discontent that comes from shopping via the Internet. The ease of 
shopping at the online retailer’s website influences consumers’ perceptions of the level 
of convenience risk (Jarvenpa & Tractinsky, 2001).  

 
Psychological Factor. Generally, psychological factors work as driving forces 

for an individual. The psychological factor consists of four key elements: motivation, 
perception, learning, and attitudes or beliefs (Smith and Rupp, 2003) stated that 
consumers make decisions when they purchase, and they are influenced mostly by 
perception, attitudes motivation, personality, and emotion, which play a vital role in 
their online buying behavior. Vainikka (2015) found that internal influences 
motivations, emotions, personality, and attitudes are the most influencing factors in 
consumers’ purchase decisions. All these factors work as driving forces inside an 
individual to make a choice and a purchase decision. 

 

Service and infrastructural. Additional challenges for E-commerce diffusion 
in developing countries are the lack of telecommunications infrastructure throughout 
the country (Bingi et al., 2000; Hoffman, 1999). These concerns may no longer be 
significant deterrent for online shopping in many developed countries. The concerns 
associated with delivery of the product ordered, such as shipping fees, delayed delivery 
and/or not receiving a product ordered. This is due to most postal careers being 
unreliable except for the government owned one that is pricey. Thus, online shoppers 
are forced to choose the pricey postal career for more secure delivery or to take a risk 
of not getting the product delivered when choosing other careers. 

 
Administrative Factor. In a developing country, the government plays an 

important role in developing and promoting e-commerce sites. The government can 
maintain online payment security and build strong ICT infrastructures that can be 
accessible (Neger & Uddin 2020). Governmental support may be considered an 
influential factor for e-commerce in a country (Kabango & Asa, 2011). The government 
is an external environment that assists in increasing the e-commerce platform and it 
influences positively consumers to make online purchases (Hai & Kamal, 2015).  

 
In March 2020 the Thai Ministry of Public Health (MOPH) declared a public 

health emergency and called for the cooperation of all government agencies, the private 
sector, and the population to help prevent and contain the spread of Covid-19. The first 
phase of measures was to prevent the entry of the Covid-19 virus into Thailand and 
reduce the epidemic spread of Covid-19 in the country. After those measures were 
implemented, the Thai government announced financial support projects. The table 
below summarizes the public health measures, administrative, and restrictions 
implemented by the Royal Government of Thailand from January 2020 to March 2021. 

 
Table 1: Measures, administrative, and restrictions in response to COVID-19 

in Thailand  
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Public health measures, administrative, restrictions and financial support 
State of 

emergency  
From 26 

March to 31 May 
2020 

All foreigners are banned, a 14-day state quarantine for all 
travelers entering Thailand, a curfew from 22.00 – 04.00, avoid 
movement between provinces, ban of alcohol sales, restrictions on 
mass gatherings, 50% of people should work at home   

Social 
distancing 

From 29 
April 2020 

Hand hygiene, wearing face masks and physical distancing. 
Closure of public venues   

Schools 
closure  

All schools except international private schools 7 April – 17 
May 2020, Experimental phase 18 May – 30 June 2020 

Rao-Cha-Na 
Project  

 

The government will provide qualified Thai citizens support 
money amounting to THB 3,500/person/month for two months. 

Khon-La-
Krueng Project 

Subsidise purchases at small shops where a person will pay 
half and the government subsidies the other half up to THB 150 per 
person per day, capped at THB 3,000 per person for the duration. 

Section 33 
Rao-Rak-Gun 
Project 

 

Support salaryman or the insured person under section 33 of 
the Social Security. The government will pay support money 
amounting to THB 4,000 to each person at the rate of THB 1,000 per 
week for four weeks.  

 
Previous studies (Sinha & Kim,2012) attempted to identify factors affecting 

Indian consumers’ attitudes toward shopping online by investigating Indian consumer 
risk perceptions about shopping online. Constructs tested included convenience risk, 
product risk, financial risk, perceived behavior control, return policy, subjective norm, 
attitude, technology-specific innovativeness, and Indian-specific factors. The concerns 
associated with the delivery of products and social and perceived behavioral control 
have been found to be significant factors affecting attitudes toward using the Internet 
for shopping. (Neger &Uddin, 2020) attempted to investigate the factors affecting 
consumers’ internet shopping behavior during the coronavirus disease (COVID-19) 
pandemic in Bangladesh including product factor, price factor, time-saving factor, 
payment factor, security factor, administrative factor, and psychological factor. The 
results of this study show that all factors except price factor and security factor had a 
momentous and positive association with consumers’ internet shopping behavior 
during the coronavirus disease (COVID-19) pandemic in Bangladesh. Sinha and Kim 
(2012) attempted to identify factors affecting Indian consumers’ attitude toward 
shopping online including convenience risk, product risk, financial risk, perceived 
behavior control, return policy, subjective norm, attitude, technology-specific 
innovativeness, and Indian-specific factors (concerns associated with the delivery of an 
ordered product and cyber laws, shipping fees, and after service). The results of this 
study show that delivery of products and social and perceived behavioral control have 
been found to be significant factors affecting attitudes toward using the Internet for 
shopping. In terms of gender difference, perceived risks (product, convenience, 
financial, and non-delivery) and technology-specific innovativeness were found to be 
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significant for males and, for females, convenience risk and attitude towards online 
shopping were significant factors. 

 
2.2 Conceptual Framework and Hypotheses 
From the above discussion, seven hypotheses (from H1a to H5) are 

formulated: 
H1a: The financial risk has a negative influence on consumers’ online shopping 

behavior.  
H1b: The product risk has a negative influence on consumers’ online shopping 

behavior.  
H1c: The convenience risk has a positive influence on consumers’ online 

shopping behavior.  
H2: The delivery concern has a negative influence on consumers’ online 

shopping behavior.  
H3: The return policy has a positive influence on consumers’ online shopping 

behavior. 
H4: Psychological factor has a positive influence on consumers’ online 

shopping behavior. 
H5: Administrative and restriction factor has a positive influence on 

consumers’ online shopping 
The conceptual model was developed to examine the factors influencing 

consumers’ online buying behavior during the coronavirus pandemic (COVID-19) in 
Thailand. This model examines the influence of previously identified risks factor 
(financial, product, and convenience risks), service and infrastructure factor (associated 
with a delivery concern and return policy), psychological factor (attitude and 
perception, interest), and administrative and restrictions factor (state of emergency, 
social distancing) 

 
Figure 1: Research Conceptual Framework / Model 
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Research Objectives  
This research aims to investigate factors influencing consumers’ online buying 

behavior during the coronavirus pandemic (COVID-19) in Thailand.  
 

3. Method 
The type of research is quantitative, data have been collected from primary 

sources by the online survey questionnaire, collected through a social media platform 
from September 1, 2021, to October 1, 2021, with five-point Likert scales from 414 
Thai online shoppers. Cronbach’s alpha coefficients and KMO and Bartlett's sampling 
sufficiency to test the reliability. Exploratory factor analysis (EFA) and principal 
component analysis (PCA) were us to analyze factors influencing. Principal component 
analysis has been used to factor in observed interrelated variables together. To test the 
hypothesis multiple regression analysis was used. 

 
4. Research Results  

According to the research on the demographic profile, the total number of 
respondents obtained was 414. 114 (27.54%) were male and 300 (72.46%) were female. 
In the case of age group, 340 (82.13%) respondents were in the age range 18-28 years. 
217 (52.42%) respondents who have a monthly income of less than 15,000 baht and 
based on the education level 321 (77.54%) respondents was a bachelor’s degree 
graduated. In the case of the area of residents, 131 (31.64%) respondents lived in 
Bangkok and 72 (17.39%) lived in Chiang Mai. In Employment status/occupation, 233 
(56.28%) respondents were a student and 68 (16.43%) were private Workers. 395 
(95.41%) respondents were single and 19 (4.59%) were married. 282 (68.12%) 
respondents have family members between 2-4 people, 125 (30.19%) between 5-10 
people and 7 (1.69%) more than 10 people and 316 (76.33%) respondents lived with 
family and 98 (23.67%) did not live with family. 

Researchers use 30 respondents to test the questionnaire and test the scale 
reliability by using Cronbach’s alpha coefficients. The test shows a computed alpha 
coefficient between 1 and 0, where 1 means perfect internal reliability and 0 means no 
internal reliability. The result of reliability tests indicated all the construct measures to 
be reliable with Cronbach’s alpha scale being 0.939 over 0.70 which is good accuracy 
with Cronbach’s Alpha coefficient >0.7 the scale will be accepted. KMO and Bartlett's 
sampling sufficiency tests and Bartlett’s Sphericity tests were used executed to affirm 
the applicability of the data in factor analysis. This analysis was conducted as a 
reduction technique. It is highly recommended that the KMO value is higher than 0.5 
(Meloun et al., 2012). Analysis results of KMO value 0.943 represent very strong 
sample sufficiency. This test demonstrates that the variables are interrelated to each 
other in this study. 

 
Table 2: Cronbach’s Alpha Reliability Statistic 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha 
Cronbach's Alpha 

Based on Standardized Items 
N of 

Items 
.939 .942 37 

 
 
 



The National and International Conference on Humanities, Arts and Social Sciences 

 

 

I 462 I  

Table 3: KMO and Bartlett's Test 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. 

.943 

Bartlett's 
Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 12777.6
00 

df 666 
Sig. .000 

 
After testing the reliability, Exploratory Factor Analysis (EFA) was used to 

summarize the data of the scale. This method is based on the extraction ratio factor 
(Eigenvalue), under which only those factors extraction ratio or Eigenvalue are greater 
than 1 will be retained, while the smaller ones will not work for better information 
summarizes of the original variables because, after the original standardized variance, 
each variable equal 1. The results of Exploratory Factor Analysis (EFA) in Table 4 
showed the total variance extracted is 72.096% greater than 50%. This means that the 
withdrawing factors would explain 72.096% of the model, and 27.904% is explained 
by other factors. The extraction ratio factor (Eigenvalue) is greater than 1. 

 
Table 4: Exploratory Factor Analysis 

C
ompon
ent 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of 

Squared Loadings 
Rotation Sums of 

Squared Loadings 

T
otal 

% 
of 

Variance 

C
umulative 

% 
T

otal 

% 
of 

Variance 

C
umulative 

% 
T

otal 

% 
of 

Variance 

Cu
mulative 

% 
1 1

5.854 
42.
848 

42
.848 

1
5.854 

42.
848 

42
.848 

5
.754 

15
.553 

15.
553 

2 3
.058 

8.2
65 

51
.113 

3
.058 

8.2
65 

51
.113 

4
.851 

13
.112 

28.
664 

3 2
.492 

6.7
36 

57
.850 

2
.492 

6.7
36 

57
.850 

4
.274 

11
.551 

40.
215 

4 1
.862 

5.0
31 

62
.881 

1
.862 

5.0
31 

62
.881 

3
.878 

10
.480 

50.
695 

5 1
.319 

3.5
64 

66
.445 

1
.319 

3.5
64 

66
.445 

3
.507 

9.
479 

60.
174 

6 1
.065 

2.8
79 

69
.324 

1
.065 

2.8
79 

69
.324 

3
.349 

9.
051 

69.
225 

7 1
.026 

2.7
72 

72
.096 

1
.026 

2.7
72 

72
.096 

1
.062 

2.
871 

72.
096 

 
Based on the Rotated Component Matrix in Table 5, as a rule of thumb to access 

the significance of factor loadings, factor loadings of 0.3 to 0.4 are minimally accepted 
(Hair et al. 2010). Variables with factor loadings below 0.4 were eliminated (Hair et 
al., 2010). Based on the table of Rotated Component Matrix, The table shows the 
loadings of the 37 observed variables that can be divided into seven groups of factors. 
The gap on the table represents loadings that are less than 0.4, all variables have 
coefficients loading factor > 0.4. These factors can be used as variables for further 
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analysis. In a multiple regression analysis, all variables that have coefficients Loading 
Factor> 0.4 in this study are consistent and can conduct a multiple regression analysis 
with seven groups of factors. In groups of factors, this study was conducted and 
collected the factors from previous studies, researcher decided to follow the divided 
groups from previous studies, PRCR (Convenience Risk), PRFR (Financial Risk), 
PRPR (Product Risk), SIDC (Delivery Concern), SIRP (Return policies)), PC 
(Psychological Factors) and AR (Administrative and Restrictions). 

 
Table 5: Rotated Component Matrix 

C
ode 

Constructs 1 2 3 4 5 6 7 
P

RCR3 
Product search in-convenience .

870 
      

P
RCR2 

Detail information .
870 

      
P

RCR4 
Online shopping in-

convenience 
.

806 
      

P
RFR2 

Credit card security issues .
749 

      
P

RCR6 
Take less time to purchase .

730 
      

P
RFR1 

Credibility of online portal .
719 

      
P

RCR5 
24 hours to buy .

557 
      

P
RPR4 

Product authentication 
(unofficial) 

 .
856 

     
P

RPR3 
Product quality  .

828 
     

S
IRP1 

Money back and returns 
guarantee  

 .
723 

     
S

IDC5 
Shipping cost  .

717 
     

S
IDC2 

On-time delivery  .
656 

     
P

RFR5 
Transaction security  .

592 
     

S
IDC1 

Delivery options  .
466 

     
A

R6 
Take-away services only   .

785 
    

A
R5 

Restrictions and closure of 
shopping mall open until 20.00. 

 

  .
782 

    

A
R8 

24hour stores close 20.00-
04.00. 

  .
746 

    
A

R4 
Closing down airports and 

restriction 
  .

743 
    

A
R7 

Nationwide curfew 21.00 – 
04.00. 

  .
734 

    
A

R3 
Closing schools, universities, 

and academy 
  .

704 
    

P
C2 

Share experience    .
729 

   
P

C1 
Lifestyle and hobby    .

700 
   

S
IRP4 

Quick claims clearance    .
671 

   
S

IRP3 
Free return shipment service    .

666 
   

S
IDC4 

Product damaged at delivery    .
601 

   
S

IDC3 
Product lost at delivery    .

479 
   

S
IRP2 

Clearly stated return policy    .
461 

   
P

C5 
Fun and enjoyable     .

792 
  

P
C3 

Feel confident     .
782 

  
P

C4 
Influence of friends and family     .

775 
  

A
R2 

Social distancing     .
660 

  
A

R1 
Work from home     .

651 
  

P
RPR1 

Accuracy of product description      .
746 

 
P

RPR2 
Product features as promised      .

736 
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Table 6: Analysis of multiple linear regressions 

Model Summaryc,d 

M
odel R 

R 
Squareb 

A
djusted 

R 
Square 

S
td. Error 

of the 
Estimate 

Change Statistics 
D

urbin-
Watson 

R 
Square 
Change 

F 
Change 

d
f1 

d
f2 

S
ig. F 

change 
1  

.977a 
.

954 
.

953 
.

71077 
.

954 
10

44.927 
8 4
06 

.
000 

2
.080 

 
As shown in Table 6, the value of the correlation coefficient, R= 0.977 (97.7%) 

mentions that there is a reasonable positive link between consumers’ online shopping 
behavior during the coronavirus (COVID-19) pandemic in Thailand and convenience 
risk factor, financial risk factor, product risk factor, service and infrastructure (delivery 
concern) factor, service and infrastructure (return policies) factor, psychological factor 
and administrative and restrictions factor. Nevertheless, the above result shows the R-
square 95.4% (R-square values of 0.954) which means variation in consumers’ online 
shopping behavior during the coronavirus (COVID-19) pandemic in Thailand is 
accounted for. The adjusted R2 is 0.953 implying that the 95.3% of the consumers’ 
online shopping behavior during the coronavirus (COVID-19) pandemic in Thailand 
(Y) shift is explained by the seven independent variables (Xi), perceived risks 
(convenience risk) factor, perceived risks (financial risk) factor, perceived risks 
(product risk) factor, service and infrastructure (delivery concern) factor, service and 
infrastructure (return policies) factor, psychological factors and administrative and 
restrictions factors. Coefficient Durbin - Watson (d) = 2.080 proved that the model has 
no autocorrelation problem. In the case of the heteroscedasticity test by White test and 
breusch-Pagon-godfrey test by using EViews 12, found that this data does not has a 
heteroscedasticity problem. 

 
Table 7: ANOVA 

ANOVA 
Model Sum 

of Squares 
d

f 
Mean 

Square 
F S

ig. 
1 Regressi

on 
4223.1

37 
8 527.8

92 
104

4.927 
.

000c 
Residual 205.10

9 
4

06 
.505   

Total 4428.2
47d 

4
14 

   

As shown in Table 7 ANOVA is to assess the relevance of the theoretical 
regression model. In this study regression analysis is attained to study the linking 
between perceived risks (convenience risk) factor, perceived risks (financial risk) 
factor, perceived risks (product risk) factor, service and infrastructure (delivery 
concern) factor, service and infrastructure (return policies) factor, psychological factor 

P
RFR4 

Personal information and 
privacy 

     .
694 

 
P

RFR3 
Overcharging      .

681 
 

P
RCR1 

Broader selection of products       .
958 
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and administrative and restrictions factor with consumers online shopping behavior 
during the coronavirus (COVID-19) pandemic in Thailand. The test results F = 
1044.927 value and Sig. = 0.000 with 8 and 406 degrees of freedom, shows the building 
model is consistent with the data set, and the variables included in the model are related 
to the dependent variable, therefore approving the fitness of the model. 

 
Table 8: Coefficients 

Model Unstandardize
d Coefficients 

Standar
dized 
Coefficients 

t S
ig. 

B Std. 
Error 

Beta 
PRCR (convenience 

risk) 
PRCR 

.
243 

.062 .315 3
.951 

.
000 PRFR (financial 

risk) 
.

009 
.060 .011 0

.155 
.

877 PRPR (product risk) .
161 

.058 .188 2
.762 

.
006 SIDC (delivery 

concern) 
.

024 
.077 .029 0

.319 
.

750 SIRP (return 
policies) 

.
118 

.064 .144 1
.850 

.
065 PC (psychological) .

281 
.049 .287 5

.759 
.

000 AR (administrative) .
144 

.045 .164 3
.165 

.
002 From Table 8, The convenience risk factor, product risk factor, delivery 

concern factor, return policies factor, psychological factor, and administrative and 
restrictions factor are significantly related to consumers’ online shopping behavior 
during the coronavirus (COVID-19) pandemic in Thailand at p < 0.05. Therefore, 
hypotheses H1b, H1c, H4, and H5 are accepted. Conversely, H1a, H2, and H3 are 
rejected as perceived risks (financial risk) factor, delivery concerns and return policy 
have no significant connection with consumers’ online shopping behavior during the 
coronavirus (COVID-19) pandemic in Thailand. 

 
5. Discussion and Conclusion 

According to the analysis, four factors are correlated to the impact of online 
shopping behavior, in that order respectively: (1) perceived risks (convenience risk), 
(2) psychological, (3) perceived risks (product risk), (4) administrative and restriction. 
These are the main factors that affect the consumers’ online shopping behavior during 
the coronavirus (COVID-19) pandemic in Thailand and are important to consider the 
strategic development in the future. Convenience risk is the most influential factor, 
psychological factor followed by convenience risk is second and administrative and 
restrictions is a third most influential factor on consumer behavior. This result confirms 
the positive impact of convenience risk, psychological and administrative and 
restrictions, and identified that product risk has a negative impact on consumers’ online 
shopping behavior during the coronavirus (COVID-19) pandemic in Thailand. During 
the COVID- 19 pandemic in Thailand, the customer seems to be preferring to purchase 
online because of convenience, psychological drives, and administrative and 
restrictions that the Thai government announced during the pandemic. This means if 
consumers have more convenience and a good experience while shopping, they are 
more likely to make more online purchases, and if the government announced more 
restrictions or extends the expiration date, it also can drive consumers to make more 
online purchases. Product risk is a factor that has a negative impact. Consumers are 
likely to be hesitant to shop online when they have concerns associated with product 
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risks, such as product features, products quality, and product descriptions. Consumers 
cannot directly check products, asymmetric information among consumers makes 
consumers unsure about the products to make online purchases. For suggestions for 
online marketing practicing companies and government policymakers regarding the 
actual policy of internet shopping for online consumers during the coronavirus 
pandemic (COVID-19) pandemic in Thailand. Government can support by focusing on 
helping customers feel more convenient while shopping online, promoting and 
supporting online retailers or platforms through government advertising, providing 
information about the internet, shopping online and platform for new internet users, 
providing an easy to navigate the website as well as an extensive customer service 
center, support the creation and development of online shopping platforms for easy and 
convenient for consumers to have good experience and environment while shop online. 
Furthermore, Thai government support policies do not cover online shopping because 
the support project can use just only offline and local stores. The government should 
release the support project that also supports online businesses and sellers, put forward 
a policy to encourage the development of products, and strict punishment of false 
propaganda programs or advertising to protect the consumer.  

However, the managerial implications of this study would be that this study was 
limited to Thailand only during the coronavirus disease (COVID-19) pandemic, the 
result may be not applied to other places or other countries, other pandemics situations, 
and other duration like post-pandemic situation. The data may not represent overall 
Thailand consumers’ views due to the sample size of only 414 respondents and 
collected the questionnaire only through an online platform. The study found few 
influences of the independent variables, such as perceived risks (convenience and 
product risk) factor, psychological factor, and administrative and restrictions factor. So, 
there may be some other factors that influence consumers’ online shopping behavior 
during the coronavirus (COVID-19) pandemic. 
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Abstract 
 
 The paper aimed to provide a brief, yet critical reporting remark upon the 
investigation of the gender issues in workplace with communication as the nexus.  
Within the qualitative research paradigms endorsing the Feminist Communicology of 
Organization (FCO), the bifurcated methods of in-depth interviews and the thematic 
analysis were used to investigate how the 8 female academicians working in the 
managerial positions in the educational industry sector settings in Thailand exercised 
some communication strategies in communicating with various groups of 
organizational stakeholders; especially with the male counterparts.  Based upon the Co-
Cultural Communication Model, the Conversational Constraints Theory, and Strategic 
Communication approaches as theoretical frameworks, three themes emerged from the 
thematic analysis involving: (1) the effects of high contextualization of the Thai culture 
on genderism and gender identity development, (2) the omnipresent influences of 
organizational structure and culture as key determinants of communication strategies 
used as women enacting and engendering their communicative strategies; (3) the 
conversational constraints as being discursively constructed in relation to compliance 
to social relation, and as embedded in the agency of gender-schema.  The research 
finding manifested the issues of gender representation, power, and gender organizing 
through communication in workplace in the contemporary Thai society. 
 
Keywords: A Feminist Communicology of Organization (FCO), Co-cultural Model, 
Communication Strategies, Conversational Constraints Theory, High 
Contextualization, and Strategic Communication



The National and International Conference on Humanities, Arts and Social Sciences 

 

 

I 470 I  

1. Introduction 
The issues of gender and power are ever-present in organizations (Allen, 2016).  

Position is perceived as a shorthand symbol for potential or actual power determining 
the communication strategies available to organizational members.  Women tend to be 
channeled in to positions lower in power, information, and organizational support upon 
entering the workplace and, as a result, are unable to keep pace with men starting out 
in positions of status and influence even when they were posted in the managerial 
positions (Eagly & Jonnson, 1990).   

Apart from hierarchical position, informal organizational practices may also 
serve to disadvantage women and empower men.  Women face difficulty in being 
accepted as key figures in important communication networks. Many may be excluded 
from key information that could help them interpret and adapt to organizational 
practices.  This further limited the opportunity of women to increase their power and 
maximize their success in the workplace.  While mentoring is one strategy that can be 
used to compensate for this problem, many women are not given access to mentorship. 
Consequently, the limited channels made available to women may lower their 
opportunities for exercising power and communicating influence in the workplace 
(Brass, 1985). 

Consequently, women generally are perceived as being given control of fewer 
valued resources, are made less visible in the organization, and are given limited 
opportunities for success, upward mobility, and perceived influence.   Talking about 
influence is talking about the ability to communicate and exercise power through 
communication. A manager’ s inability to influence the organization for the benefit of 
his or her subordinates may lead to decreased perceptions of managerial competence, 
communication competence, and leadership ability.  Being relegated to low power 
positions possibly leads not only to decreased success but also to lower motivation, 
optimism, and satisfaction.  In a survey of males and females in lower- level positions, 
Mottaz ( 1986)  found that women tend to perceive fewer intrinsic rewards from their 
jobs and fewer opportunities for upward movement in the organization than men.   

Within the theoretical framework entitled a Feminist Communicology of 
Organization (herein called ‘FCO’) proposed by Ashcraft and Mumby (2004), this 
research paper presented a dialectical approach to the relationships among gender, 
power, resistance, and communication as the process of organizing through FCO.  The 
dynamic power relations were engendered and played out in disjunctive and 
contradictory ways through everyday language and communication in workplace.  To 
note, FCO framework provided a point of convergence for critical and feminist studies 
in organization, illustrating a variety of power bases exist within organizations.  FCO 
contended that organizational structure and position in the organizational hierarchy 
were the most important source of power, as driven by organizational culture.  Thus, 
these two factors: structure and culture became the basis for power differences between 
men and women with the major assumptions that task and work outcomes, such as 
productivity and career success, were primarily rooted in the organizational hierarchy.   

According to FCO, an analysis of historical context is crucial to understanding 
the ongoing dynamics of gendered organizing.  According to Gardner, Gabriel, and Lee 
(1999), situations prime individuals to think or behave in individualistic or collectivistic 
ways; as living in a high context culture primes people to think, behave, and 
communicate in a high-contextualized way; as explained by Samovar, Porter, & 
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McDaniel (2007) that “high context cultures, because of tradition and history, change 
very little over time”.   

According to Samovar et al. (2007), high context cultures are more found in 
traditional cultures.  These are cultures in which consistent messages have produced 
consistent responses to the social environment. Because meaning is not necessarily 
contained in words, in high-context cultures, information is provided through inference, 
gestures, and even silence.  Meaning in high-context cultures is also conveyed through 
status (age, sex, education, etc.) and affiliates.  Because high-context cultures end to be 
less open, they consider conflict harmful to most communication encounters. It could 
be said that conflict should be dealt with discreetly and subtly.  Interestingly, those who 
live in high context cultures are characterized as indirect and contemplative.  Women 
are perceived to be even more confined to these cultural norms, lifeways, and patterns 
of communication.  

Despite the fact that Asian women have considerable authority in decision 
making in their homes and families, Asian men often perceive them as emotional, 
incapable of making decision at work, and somewhat lacking in perceived the social 
credibility needed to be accepted in the workplace, which may reflect cognitive biases 
based upon the conception of gender.  Therefore, the interplay among personal and 
contextual factors that influence gender stereotypes in the organizational contexts 
should be also extensively examined (Samovar et al, 2007). 
   For the notion of the Co-Cultural Communication Model (CCCM), proposed 
by Orbe in 1998, was based on the Muted Group theory and Standpoint theory. The 
Muted Group frameworks exist within any societies that include asymmetrical power 
relations.  This line of research also examines how muted group members, like women, 
use specific verbal and nonverbal communication practices to overcome attempts to 
make them inarticulate.  An important aspect of the development of co-cultural theory 
is that it approaches the communication among these groups from the perspective of 
those without power.  For Standpoint theory represents a conceptual framework that 
lends itself to such an approach. The cornerstone of both models posited that the 
dominant group members will formulate a communication system that support their 
worldview and conceptualized it as the appropriate language for the rest of society.   

Subsequently, any marginalized or underrepresented or co-cultural groups, like 
women who traditionally have been muted by a male-dominated communication 
systems, were perceived as subordinate social groups whose experiences cannot be 
effectively expressed within the confinements of the dominant communication systems. 
Thus, the co-cultural group members adopt certain communicative behaviors to 
confront oppressive dominant structures and achieve any measure of communicative 
success  
 From the perspectives of Conversational Constraints Theories (CCT), 
human conversations were seen as goal directed activities and require coordination 
between communicators.  According to its major tenets, in the pursuit of 
communicative goals, individuals generated messages while adhering to a variety of 
constraints, either personal or cultural.  Notably, these conversational constraints 
influenced the manner in which messages are constructed personally, interpersonally, 
and socio-culturally and they would be gradually developed to form habits of 
expression of the patterns of the linguistic properties and individuals’ conversational 
styles (Kim, 1993).  There were five universal conversational constraints put into 
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contexts: (1) clarity, (2) minimizing imposition, (3) consideration for the other’s 
feelings, (4) risking negative evaluation by the receiver, and (5) communication 
effectiveness.  

The fundamental aspects of these five constraints were about social relational 
and task-oriented.  The former type of constraint emphasized the concern for others 
focusing on avoiding hurting hearers’ feelings and minimizing imposition on hearers.  
The latter constraint emphasizes on a concern for clarity or the degree to which the 
intentions of messages are communicated explicitly.  Theoretically, these five 
constraints pivoted on the notion of if a culture was more social relational 
(collectivistic); or task oriented (individualistic).  The social relational approach 
focuses on having more concerns for the receiver’s feelings, holding more importance 
upon saving face for the other persona than being concise. When constructing 
messages, the social relational approach takes into accounts how their words and 
actions will affect the listener’s feeling. Communication is influenced by the customs, 
rules, and norms of that culture.  The central focus of CCT was not necessarily what 
was said, but how it was said communicatively.  

Kim discussed the need for approval, need for dominance, and gender roles to 
analyze conversational constraints.  The more approval a person needs, thus more 
feminine, the more they view minimizing imposition and being concerned with the 
hearer’s feelings as being important.  The more dominant, the more masculine, the more 
they view message clarity and directness as being important.  In terms of effectiveness, 
collectivistic cultures tend to use effectiveness within their conversations as more 
diffused and watered-down so as to lessen negativity and offense.  Communicative 
message is strategically crafted and structured in a way that will minimize dissonance 
at all costs.  

In relation to the concepts of communication, Carey (1992) identified the two 
different approaches to communication: (1) the transmission view; mainly concerned 
with the meaning of communication as being related to the aspects of effectiveness and 
the influence of messages; and (2) the ritualistic view; primarily interested in the 
process of meaning-making and connectivity and association building among 
individuals in organizations, communities, and societies.  

Moreover, communication was defined by Wilson, Goodall & Waagen (1985) 
as (1) intentional behaviors; (2) a process that creates and constitutes human and 
technical relationships, and (3) an evolutionally, culturally dependent system of 
assigning meanings to symbols.  Even when the degree of intention and intentionality 
of communication is rather questionable, this textbook would take it as deliberate 
behaviors people perform; therefore, their performances shape and affect their own 
identities; as well as other’s identities in organizations.  The term also references a 
process that creates and constitute human relationships.  By the functional component 
of the communication process, “communication basically involves (1) the source(s) of 
a message; (2) the channel(s) conveying the communication; (3) the receiver(s) of the 
message; (4) the message itself, either verbal or nonverbal and meta-verbal or the  
implications of the words spoken or communicative actions performed (a message 
about a message), including any noise or communication distortion or breakdown; (5) 
the feedback, or responses and elicited reaction to the stimuli of the message by the 
receiver; (6) the physical and cultural environment; and (7) the effects of 
communication or the meaning assigned to the episode and relationship.    
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Wilson, et al.  (1985, p. 19) defined the term of organization as “manageable 
communication environments”.  By this brief definition, it implied: the primary 
purpose of any organization is the successful accomplishments of its objectives; (2) 
communication is the means by which any organizational objectives are accomplished; 
(3) a practical view of managing the organizational environment is required to improve 
how objectives are accomplished through communication.  Since an organization 
emerges through communication, it is always being constituted; an organization then 
is “a property of communication” (Taylor & Van Every, 2000, p.37). Importantly, 
organization could be seen as a symbolic and social construction of the ongoing and 
overlapping conversations of its members (Tayler & Van Every, 2000). The last 
definition here will be Keyton (2011)’s definitions of organization by which this 
textbook would like to substantially endorse since it emphasizes on seeing 
communication as nexus to organization.   

For Keyton (2011), in answering the question ‘what is an organization’, she 
proposed to look at organization as “a dynamic system of organizational members, 
influenced by external stakeholders, who communicate within and across 
organizational structures in a purposeful and ordered ways to achieve a superordinate 
goal” (p.9).  With this definition, an organization is defined by the linguistic properties 
that reside in its internal and external communication interdependencies.    

For the term Strategic Communication, Allen (2016) emphasized the urgent 
and pressing need for the enactment of strategic communication for contemporary 
organizations that yearns for sustainability in their outcomes and for the restoration of 
equality and equity of human dignity in workplace.  Strategic communication was 
mandatory to be used to capture, motivate, and even to sway the undecided or 
unmotivated targeted groups of audience in any communication situations with 
desirable change as ultimate goals.  Allen (2016) stated that:  

 
“Strategic communication is needed to alert, persuade, and help people enact 
initiatives within and between organizations. Strategic communication also 
orients our consciousness by inviting us to take a particular perspective, by 
evoking certain values and not others, and by creating referents for our attention 
and understanding. Sometimes effective communication is characterized by 
strategic ambiguity. Organizations face multiple challenges in terms of their 
communication. Some are silenced because of their fear of speaking out. For 
others, the messages they create are not processed because message recipients 
are unmotivated. Knowledge regarding the elaboration likelihood model of 
persuasion and the use of repetition are important tools when designing strategic 
communication. Communicators need to think critically about where their 
audience is in their understanding and how to present information in an 
accessible way.” (p. 22) 

  
Defining strategic communication as the purposeful use of communication by 

an organization to fulfill its mission is related to goal setting, audience analysis, and 
message strategies. The term strategic has been most often used in the context of 
message design and decision-making power to craft communicative strategies to be 
utilized towards targeted groups of audience.  Drawn from Orbe’s propositions, 
communicative practices as a manifestation of a form of strategic communication 
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among women in workplace may involve some communication strategies; for instance, 
emphasizing commonalities, developing positive face, censoring self, averting 
controversy, etc. 

Grunig & Hunt (1984) proposed the quite well-known ethical model of the two-
way symmetrical model, which emphasizes mutual understanding as the purpose of 
strategic communication involving more of a dialogue than a monologue (Grunig & 
Hunt, 1984: 22-23).  This comprises the four kinds of speech acts that need to be crafted, 
designed, and employed in a strategic way by managers and leaders in an organizational 
setting:  

First, Communicatives are speech acts that open lines of communication. As 
such, they should be intelligible to the person to whom they are directed. The 
communicator should clarify, offer synonyms, make whatever repetitions are necessary 
so that a hearer understands, and select channels of communication that increase the 
likelihood of understanding.  

Second, Constatives are speech acts that assert, report, explain, predict, deny, 
object, or estimate. They make an implicit claim to truth, and the communicator should 
support that claim to truth by providing grounds or reasons.   

Third, Representatives are expressive speech acts that reveal how a speaker 
feels. In making such statements, a communicator should be sincere and show 
trustworthiness by behavior, that matches his or her expressed intention.   

Fourth, Regulatives include orders, commands, requests, admonitions, 
promises, agreements, and refusals. In making them, the communicator claims that they 
are based on valid norms or on his or her authority and responsibility. The 
communicator, therefore, must justify these claims by explaining the norms that give 
the speaker the conviction that he or she is right. If the hearer disagrees, the claim should 
be debated and debatable.   

In its broadest sense, strategic communication means communicating 
purposefully to advance (the organization’s) mission.  The notion implies that managers 
and leaders, females or males will be engaged in deliberate communication practice on 
behalf of organizations, causes, and organizational movements. Being strategic does 
not necessarily mean being manipulative, because practitioners often decide that being 
inclusive and collaborative will be more strategic and effective than being 
propagandistic or manipulative.  

However, influencing the levels of knowledge, changing or maintaining 
attitudes and influencing the behaviors towards issues, products or services remain the 
preferred outcomes for strategic communication (Holtzhausen & Zerfass, 2015). It 
could be inferred from these statement that, rather than merely concentrating on the 
strategic communication process, strategic communication also focused on the factors 
that enable or prevent communicators to execute a communication plan of an 
individual, a team, or an organization with her or his communication strategies.   

Surely, all communicators should believe in their rationality, logics and reason 
in the justification of their communication to a certain degree.  According to Habermas 
(1981) proposed his communicative reason as substantialized in a strategic dialogue 
and discussion open to the plurality of the members of an ideal argumentation 
community without manipulation and domination.  The end result would lead to a 
consensual solution of the problems.  According to Habermas, the conditions under 
which consensus justification may occur are marked by the symmetrical opportunity of 
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participants assuming dialogue positions in various types of speech acts. Those 
conditions constitute the ‘ideal speech situation’ involving: No relevant argument can 
be suppressed or excluded; (2) No force except that of the better argument is exerted; 
(3) Everybody must have access to the public debate; (4) Everybody can express her 
needs and desires.  Also, the ideal speech situation would invoke a presupposition of 
all speech acts, facilitating the dialogue between the organization and its public. This 
parallelism would have consequences on the four kinds of speech acts, as theorized in 
Habermas’s Universal Pragmatic.   

Thus, the objectives of this study were to investigate how female managers 
perceive their gender identity either as restricted or empowered through the emphasis 
on their choice of communication strategies used in engaging in conversation with other 
stakeholders, especially male counterparts in their workplace. Gender organizing as a 
linguistic, communicative, and discursive process in workplace is theorized.   

From the above-mentioned research rationale and literature review, this 
research paper proffered the following Research Questions: 

RQ1: How do the Thai women in management in the Thai contemporary society 
perceive their gender identity in workplace?  

RQ2: To what extent do these Thai women in management face and manage 
gender stereotypes or any forms of gender biases, if any, in workplace?  

RQ3: What are some communicative strategies selected and practiced at most 
by these Thai women in management in communicating and interacting with the male 
counterparts as dominant culture in an organizational context? 
 

2. Method 
 Under the paradigms and theoretical perspectives of Interpretivism, the 
bifurcated methods of in-depth interviews and the thematic analysis were used to 
investigate how the 8 female chief executive officers (CEO) working in the educational 
industry sector settings in Thailand exercised some communication strategies in 
communicating with various groups of organizational stakeholders; especially with the 
male counterparts.  

For their demographic backgrounds, all of them had been serving their 
organizations for more than 10 years; their academic backgrounds were higher than 
Bachelor’s degree, and their age ranges were 45-55 years of age. Half of the 
respondents served the private universities, while the other half work with public 
universities in Thailand. All of the respondents represented middle management and 
were considered to be selected based on the purposive sampling method, also known 
as judgmental, selective or subjective sampling, reflecting a group of sampling 
techniques that rely on the judgment of the researcher, when it comes to selecting the 
units that are studied.  These 8 research subjects were preferred to call co-researchers 
in this research to emphasize the active roles of research subjects in interpreting, sense-
making, and responding to the researchers’ research questions.  
 For in-depth interviews, it is an open-ended, discovery-oriented method to 
obtain detailed information about a topic from a stakeholder.  It is a form of qualitative 
research method with aims to explore in depth a respondent’s point of view, 
experiences, worldviews, attitudes, beliefs, perspectives, and affective approaches to 
communication.  Using a small number of respondents, this research method could 
yield rich perspectives on a particular issue, idea, program, incident, or situation. 
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Normally, it involves an interviewer and interviewee discussing specific topic in-depth.  
With face-to-face encounters between the researcher and informants, it could be used 
to direct toward understanding the emic (insiders’) perspectives of the respondents and 
toward gaining insights into certain issues using a semi-structured interview guide.  In-
depth interview is thus considered to be a special kind of knowledge-producing type of 
conversation (Bernard, 2000).  
 After conducting the in-depth interviews with these 8 middle-management-level 
female managers, the qualitative research called the Thematic Analysis (Adopted from 
Braun & Clarke, 2006) was used.  For the method called Thematic Analysis, it 
comprises five phases: from (1) narrative preparation and familiarization of data 
through transcribing data, rereading the data and noting down the initial ideas; (2) Initial 
coding scheme engagement through coding features of data into a systematic manner 
across entire data set and collating data relevant to each code into the generation of 
initial codes; (3) Collating codes translated into potential themes; (4) reviewing themes 
through the checking if themes work in relation to the coded extracts and in relation to 
the entire data set; especially in searching for additional themes to generate a thematic 
map of the analysis for validity and reliability of themes; and (5) defining and naming 
themes with an-ongoing analysis to refine the specifics of each themes and to generate 
clear definitions and explanation for producing reports with the final analysis of 
selected extracts.   
 

3. Results 
This part would discuss the research findings in relation to each of the 3 research 
questions and the three key themes as emerged from the thematic analysis.  

For Research Question 1 
All of the research respondents confirmed that their gender identities had been 

performed and restricted to a certain degree due to organizational structure and culture. 
All respondents agreed that gender should be understood as a basic, constitutive feature 
of organization and exclusive determinant of social roles, social interactions, and social 
practices in a system of organizational hierarchy.  In particular, the role of gender-
schemata (a generalized description or a conceptual system for understanding how 
knowledge about one’s gender is represented and how it is used) must be interpreted 
and analyzed as intrapersonal mediating process of gender identity construction and 
how it could be possibly related to choices of communication of female managers 
within their psychological environment of organizational culture as relevant to 
prevailed assumptions, values, and artifacts. 
 For Research Question 2  

All of the respondents reported that social expectations, to certain extents, 
toward women in management increased pressures on their shoulders; and the 
perpetuation of stereotypes on women, even in the managerial positions, still subtly 
existed.  Six out of eight respondents asserted that organization in Thailand should be 
seen as political arena influenced by Patriarchy-based values and as sites of struggle; 
especially the power struggle among women against men and in the worst cases, women 
against women. Cognitive biases and tokenism against women in management were 
perpetuated even in the contemporary Thai society. 
 For Research Question 3 
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The various typologies of communication strategies were reported being enacted in 
communicating with stakeholders; especially male counterparts or male in higher 
positions by 8 co-researchers.  The lists of communication strategies that were reported 
as widely and highly adopted were: (1) emphasizing commonality (or focusing on 
human similarities while downplaying or ignoring co-cultural differences); (2) 
developing positive face (or assuming a gracious communicator stance where one is 
more considerate, polite, and attentive to dominant group members); (3) extensive 
preparation or (engaging in an extensive amount of detailed (mental, concrete) 
groundwork prior to interactions with dominant group members; (4) manipulating 
stereotypes (or conforming to commonly accepted beliefs about group members as a 
strategy to exploit them for personal gain); (5) increasing visibility (or covertly, yet 
strategically, maintaining a co-cultural presence within dominant structures); (6) 
communicating self (or interacting with dominant group members in an authentic, open, 
and used by those with strong self-concepts); (7) intra-group networking (or Identifying 
and working with other co-cultural group members who share common philosophies, 
convictions, and goals); and (8) overcompensating (or engaging in an extensive amount 
of detailed (mental, concrete) groundwork prior to interactions with dominant group 
members.  

For communication strategies that were selectively used were about (1) 
censoring self or remaining silent when comments from dominant group members are 
inappropriate, indirectly insulting, or highly offensive; (2) averting controversy or 
averting communication away from controversial or potentially dangerous subject 
areas; and (3) mirroring (or adopting dominant group codes in an attempt to make one’s 
co-cultural identity less (or totally not) visible.  

For the communication strategy that was not put into practices due to ethical 
constraints were about sabotaging others or undermining the ability of dominant group 
members to take full advantage of their privilege inherent in dominant structures. 

Concerning the key emerging themes derived from the three research questions, 
they were reported as follows: (1) the effects of high contextualization of the Thai 
culture on genderism and gender identity development, (2) the omnipresent influences 
of organizational structure and culture as key determinants of communication strategies 
used as women enacting and engendering their communicative strategies; (3) the 
conversational constraints as being discursively constructed in relation to compliance 
to social relation, and as embedded in the agency of gender-schema.  

 
4. Discussion and Conclusion  

For the summary of this study and the discussion of the results, it could be inferred from 
the research finding that context provided a prescription indicated what behavior is 
obligated, preferred, encouraged, or prohibited.  There is little question that gender 
influences communication, perception, and power in organizations as sites of power 
struggle of genderism.    

In the Thai context, female managers could learn to tap into bases or power in 
the contemporary organizational settings if they chose to empower themselves and 
others through crafting strategic communication in workplace. Two out of 8 
respondents stated that while the number of female managers significantly increased in 
their organizations, only a few percent of upper- level managers were women.  This 
finding suggests that gender also influences leadership within organizations.  One 
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possible reason for the gender discrepancy in leadership may be due to power 
differences between men and women. Women appear to be given lesser amounts of 
power than men, which, in turn, directly influences the projection of their 
communicated identities and images in workplace. Moreover, since power is correlated 
to personal success in organizations, women become disadvantaged in the workplace.  

Apparently, all of these female co-researchers said that their forced adoption of 
organizational culture were unsurprisingly determined very largely by their 
organizational culture and structure comprising line of command, communication, and 
rules and regulation enforced.  Moreover, their behaviors and codes of conducts were 
attributed to a great extent to the discourses, practices, and expectations produced 
within the boundaries of organizational life; which was just a part of the larger context: 
the very context of Thai culture and its High Contextualization.  

At the surface, things could be perceived as rapidly changing, but at the core, 
the essence of the traditional Thai ways of doing things through Thai-ification was still 
kept sacredly; including gender-identity construction and gender roles. The Thai ego-
orientation and the quest for grateful and smooth interpersonal relationships combine 
to develop a caring and considerate interpersonal style, or kreng jai.  Suppressing a 
desire to criticize and acknowledging another’s kindness creates a pleasant atmosphere, 
soothing to all parties concerned. 

For the Thais, the expression of emotion, especially negative, is considered 
unwise, uncouth, and a jeopardy of the smooth interpersonal rapport considered so 
important. The author of this article argue that being born, raised up, socialized in the 
high context type of environment, women as co-cultural groups are even more expected 
to learn, internalize, and comply with these structured logics of the history; whereas 
history itself was a form of discourse that had transformed itself from historical 
narratives into mundane narratives that had weave women from one generation to 
another, into the web of discursive practices of “high contextualization”; which 
tremendously shaped their perception and communication.   

Understanding the context is crucial to understanding the messages.   Thai 
women, even in the managerial positions and in this case working in the rather 
promising working environments like in the educational industry, stated that proper or 
prototypical gender organizing is considered to be paramount to one’s success in an 
organization.  Being on top does not necessarily remove all existing stereotypes towards 
female bosses.  Even equipped with legitimate power, referent power, expert power, 
they stated that knowing how to communicate strategically with the male dominants, 
regardless of their positions in an organization, is a must. 

More to the point, the effects of national culture also play as communicative 
backdrops on how one converses with another: it could be inferred that collectivism 
influences the importance members of cultures place on relational concerns in 
conversations.  The emphasis on relational concerns centers on face.  Members of 
collectivistic cultures view face-supporting behaviors as more important when pursuing 
goals. Members of collectivistic cultures have higher thresholds for face support and 
select strategies that maximize face support more than members of individualistic 
cultures; and importantly, the more feminine individuals’ psychological sex roles prone 
to be developed, the more importance they place on not hurting hearers’ feelings and 
not imposing on hearers. 
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 This is quite supportive of FCO premise that positioning gender organizing as 
a discursive, communicative process.  As Ashcraft and Mumby (2004) contended that 
gender is an ongoing interactive accomplishment that creates possibilities for and 
limitations to the process of organizing. Even if knowing that biases against women 
were hard to conquer, coming out into the working worlds; which already possessed 
structured systems of some beliefs, knowledge, and cognitive biases with male as 
norms, women need to learn to communicate in a ‘high contextualizing’ way.  Knowing 
how and when to be tactically silent, strategically muted, competently indirect, or 
timidly yet charming and elegant direct are some preferred options of doing 
performative acts of discourse as influenced by both gender-schemata, communication 
and conversation constraints-schemata.  

To elaborate, communication schemas are mental structure or cognitive 
representation of a conversation, concerning themes, types of conversations individuals 
may engage in, and features of conversational elements such as topics of conversation, 
affective responses, who is talking, the things they are saying, the tone of the 
conversation, the attitude of each person toward their conversational partner, and 
anything else that may be notable about the encounter. As such, schemas include not 
only perceptions of a conversational partner, but also perceptions of self in a given 
situation.  

Hajek and Giles (2005) added that the communication schemas serve to mediate 
actual, situated, intergroup encounters, as do stereotypes.  Therefore, communication 
schemas can also be regarded as “stereotypes of conversations” (p.163). Therefore, 
according to Hajek and Giles, one’s experience of a communicative encounter is filtered 
through individual beliefs, expectations, and fears, and that it is similarly colored by 
unique cultural, gender, age, and educational filters that are formed over the course of 
a lifetime.  “These filters also exist at the socio-cultural level, and may take the form of 
“legitimizing myths” affecting how bureaucracy evolved in workplace (p. 176).   

Essentially, Ashcraft and Mumby (2004) contended that a bureaucracy was the 
practical realization of modernist efforts to render society orderly, rationalized, and 
predictable through systematic procedures.  Since bureaucracy is evident in human 
society and the enforcer of the patriarchal texture of modernism, it institutionalized 
what feminists called ‘othering’ of women and femininities.   

This showed the discursive struggle in which women have to learn to live with 
and live through.  This was how their social knowledge of ‘being female boss in the 
still masculine world’ has been constructed and reconstructed.  Their organizations 
have thus become ‘their living ‘mundane’ societies in which representations of 
gendered social life are the products of processes of construction, communication and 
transformation’.  It is also where ‘history of the present’ has been passed on with high-
contextualized communication as centering.   

Specifically, this could be explained using the communicological framework; 
which aimed at examining the dialectical tensions between mundane micro-level social 
practices and macro-level institutional processes of reproduction and transformation of 
self and meaning.  FCO also recognizes the degree to which social actors—as 
communicative beings—actively and reflexively navigate institutionalized and 
sedimented organizational structures innately embedded in the societal ones.  The 
analysis of masculine and feminine identities requires a focus on the dialectics of gender 
relations and the co-construction of masculinities and femininities. 
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To note, as stated by McCallagh (2004), “People’s behavior is not only a 
product of their state of mind; it is also influenced by the culture and society in which 
they are placed. If people’s lives are shaped by the discourses they adopt, then their 
actions are largely directed by their culture.  Discourses help to define social practices 
and roles, as well as justify (or criticize) them. People can also identify practices and 
roles by observing regular patterns of behaviors in those around them: the cultural and 
social causes of human actions” (p.99). 

The forays into these concepts are  to shed some lights on her previous research 
findings using FCO as theoretical framework and hence the author proposed to look 
anew at (1) the importance of how a contextual feature could become the main 
influencer of the gendered identity construction and transformation process in an 
organization; (2) conversational constraints as being  perceived and discursively 
constructed and as embedded in gender-schema and inter-gendered communication 
schema within the contested realities of dominant interest groups; and (3) women 
enacting and engaging in engendering of mundane dynamics of organizing through the 
use of the co-cultural communicative strategies.  

When trying to account for the apparent differences between men and women 
in the workplace, it is important to recognize that our conceptions of what we view as 
power may be biased.  With that in mind, one explanation for the power differences 
between men and women combines aspects of the two competing models.  This 
combination best explains the power and communication differences between men and 
women in the workplace.   Notably, whereas communication had become the 
constitutive of organizing in an organization; it was contextually bounded and still 
gender-restricted.  Thus, the author also proposed to look anew at (1) the importance of 
how a contextual feature could become the main influencer of the gendered identity 
construction and transformation process in an organization; (2) communication 
strategies and the conversational constraints as being  perceived and discursively 
constructed and as embedded in gender-schema and inter-gendered communication 
schema; and (3) women enacting and engaging in engendering of mundane dynamics 
of organizing through the use of the co-cultural communicative strategies. 

However, the limitation of this study reflects the cognitive bias of researcher as 
woman working the educational industry and her personal standpoint toward genderism 
and gender equality in workplace.  Consequently, her interpretive approaches and 
subjectivities virtually exert profound impacts upon her interpretation of research 
results.   

Lastly, this could reflect FCO’s framework which proposed to examine closely 
at : (1) ‘who’ of discourse—a speaking subject who engages in agentic communicative 
praxis; and their subjectivity as both stable and in flux, coherent and contradictory; as 
well as ‘their bodies as a constitutive and constituted element in the construction of 
subjectivity;  (2) discourse—not simply as text or symbolism, but as invoked by social 
actors who engage in real (albeit socially constructed) world; and (3) rhetorical, 
performative aspects of communication; which is always constitutive of the dynamic 
and ongoing process of making meaning and performed moment by moment through 
the communicative practices of their members.  How the scripts are produced, 
reproduced, resisted and transformed should be extensively clarified in further research 
studies; especially on preferred outcome, field of experience, abilities, situational 
context, perceived costs and rewards, and the communication approaches strategically 
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crafted by female management, if the emancipatory journey toward empowering female 
representation in management would be ultimately enhanced 
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An Analysis of the Learning Interests of Chinese Language in Thai 
Elementary level–Take Bangkok Wat Sawet Bilingual school as an 

Example 
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Abstract 
 

 Compared with fifteen years ago, Chinese language teaching in Thailand has 
developed rapidly. So the necessity of research on the reasons for current Chinese 
learners to learn Chinese and their learning interests has prominent significantly; The 
author has investigated on the Chinese language learning motivations and interests of a 
Thai elementary bilingual school, and found that 40% of the students' Chinese learning 
motivation are passive factors, and the students' active learning of Chinese accounts for 
60%. So to Improve students' Chinese learning interest will still be a problem need us 
continuous efforts. The author hope that by studying the learning motivations and 
interests of Chinese language learners in Thailand, can provide more specific details 
for scholars, by refer to the research results of this thesis, maybe can help scholars 
compile Chinese textbooks that are more suitable for Chinese language learners in 
Thailand, or maybe can help scholars to research more suitable teaching methods for 
Chinese language learners in Thailand. And the author hope could make a little more 
contribution to the Chinese teaching of Thailand. 
 
Keywords: Thailand; Chinese language learners; learning interest; learning 
motivation; 
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浅析泰国小学阶段汉语学习兴趣 

--以曼谷圣唯寺双语学校为例 
 

*Shaofan Zhang 1, Yi Shao2 
 

1,2Huawen College,Jinan University 
 

摘要 
 

     当前泰国汉语教学有了飞速的发展，汉语学习者学习汉语的原因和学习的兴
趣较十五年前已经有了显著的变化，因此对于当前汉语学习者学习汉语的原因

和学习的兴趣的研究的必要性明显提高。笔者通过对泰国一政府双语小学汉语
学习者的汉语学习动机和兴趣的调查研究发现学生汉语学习动机中40 %属于被

动因素，学生主动学习汉语的因素占据了60 %,因而提高学生的汉语学习主动性

仍将是一个需要持续努力的研究方向。笔者期望通过本论文的研究能为海内外

学者提供更详细的泰国汉语学习者的特点，为海内外对外汉语教育界编写出更

适合泰国汉语学习者的汉语教材，或者研究出更适合泰国汉语学习者的教学方

式或方法做出一点点贡献。 
 
关键词：泰国；汉语学习者；学习兴趣；学习动机 
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1.引言 
     自郑和公下南洋始，中泰就开始了一定的经贸文化往来，早期华人华侨集薪

火之力创办华校，使得华文教育得以在泰国如同星星之火一般延续下来；公元 

2000年左右中国以汉办为执行单位开始加大了对海外汉语教育的支持力度，泰

国早在2001年便于《基础教育教学大纲》中规定汉语作为外语教学科目，之后

不断推出推动泰国汉语教育发展的国策；到如今，泰国已经大部分大中小学，

甚至很多幼儿园都开设了汉语课。今时泰国的汉语教育面貌较二十年前已经有

了极大的发展。泰国首都曼谷市是泰国人口最集中的城市，拥有全泰国最多的

政府学校、华校、普通私立学校和国际学校，以及大小规模不一的语言培训中

心。泰国大部分汉语学习者都集中在曼谷，因此通过对曼谷地区汉语学习者的

分析可以极大地体现全泰国汉语学习者的情况。但是截止目前为止对于曼谷地

区的汉语学习者现状的研究并不多。 
 
2.泰国首都汉语教育现状的研究综述 

陈毓芳，张百川，俞瑞康（1981）认为学习动机是直接推动学生学习活动

的心理动因。它不是学生主观自生的，而是社会和教育的客观要求在学生头脑

中的反映。学生学习动机的形成和发展是受社会生活条件和教育制约的，也受

学生年龄特征和个性等影响。 
   付楚涵，周荣（2021）认为受内在动机影响较大的学习者首先会对学习本身

产生一定的兴趣，而基于外在动机而引发的学习行为大多将语言学习视为一种
回报或者为了达到一定目标的手段。做为内在因素之一的学习兴趣对学生的二
语学习产生了重要的作用。 

笔者同样认为对教学对象-对学生汉语学习动机和学习兴趣的研究具有比较
重要的现实意义。 

笔者研究“知网”中的文献发现对于泰国曼谷地区汉语教育情况的研究论文
主要有： 

汪向（2012）研究发现很少有学者对泰国小学汉语教学的情况进行系统的
分析研究。 
其对曼谷市6所政府小学学生通过问卷调查研究发现绝大部分学生确实是因为对

汉语有兴趣而学习，但也有部分学生缺乏学习汉语的兴趣和动机。 

吴佳（2013）通过对曼谷地区汉语教学现状的研究认为要想汉语的传播具

有连贯性，中小学的汉语教学至关重要，是汉语在海外传播的主体，是一项长
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期艰巨的任务。认为中小学生学习汉语的目的性不强，学习积极性也不高。建
议汉语在泰国的推广小学、中学和大学分别研究。 

王惜美（2014）以曼谷市9所中学为研究对象发现曼谷市中学的汉语课时量

太少了（有些学校每周只有一节汉语课，甚至有时两三周没能上汉语课）。认

为学习汉语（包括其他语言）兴趣是非常重要的。建议学校提供汉语课程试学
或成立汉语俱乐部，让学生先有机会自己体验，然后自己开始喜欢、自己愿意

、自己选择学习汉语。政府、社会、学校、家长和教师应该支持那些真正喜欢

学习汉语的学生并提高正在学习汉语的学生的兴趣。 

吴爱媛（2014）以曼谷市5所著名高中为研究对象发现高中阶段只有汉语专

业的学生学习汉语，其论文从学生学习动机方面研究发现一部分学生学习汉语

是因为家长安排或者和朋友一起选的学习汉语，因此学习态度很不好。 

陈汉青（2015）认为泰国成为第一个将汉语纳入国民教育体系的亚洲国家

。曼谷作为泰国的首府，已经将汉语普及到所有的中小学。小学作为汉语学习

的初级阶段是至关重要的。 

张传立，马会平（2015）认为家长和学生对汉语课的认可是汉语在泰国小

学推广的最重要的基础。并调查发现曼谷市吞武里地区17所小学中有15所小学

都开设了汉语课，覆盖率达到了88.24%。调查发现90.59%的家长知道孩子在学

习汉语，83.5%的家长表示完全支持（孩子）汉语的学习。也发现学生选修汉语

课程大部分是被动的，但学生对汉语这门课程的接受度较高。 

冯晓艳（2016）认为曼谷Watnang学校作为泰国小学小学汉语教学的缩影

，认为学生习惯分组讨论，共同完成学习任务。喜欢轻松直观的教学方式，喜

欢通过做游戏来掌握知识。动手能力强，喜欢做手工。布置抄写的课堂作业，
每个班只有10%学生都会按时并认真完成任务。勇于挑战、喜欢表演。 

张欣（2017）通过对曼谷地区17所小学调查发现学校的学生大多来自附近

地区，也包括教师子弟。发现学生虽然在学习汉语时表现不积极，但在课堂互
动环节非常活跃，并且能够非常快速的配合老师做游戏。解决泰国学生上课不
认真问题的关键在教学时是否能遵循“寓教于乐”的原则。 

毕菲（2019）通过对曼谷幼儿园汉语教学现状的研究认为家长的教育理念

、教育方式，都会影响幼儿的学习态度与学习方法，尤其是对于外语的学习，

家长的态度能深深的影响在幼儿的身上。 
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贺爽（2020）以曼谷市华小新育民公学为研究对象发现虽然泰国汉语教学
形势一片大好，但是也存在青少年学习热情不高等问题。 

以上论文部分的研究了泰国地区汉语学习者学习动机、兴趣和爱好，笔者
在上述研究之外从泰国曼谷地区基础教育阶段汉语学习者学习兴趣和爱好方面
进行一定的完善和补充。 

 
3.1研究方法 
（1）文献研究法 

笔者在阅读大量文献后选定论文题目，再就论文题目进行选择性的阅读相

关的有参考价值的文献，借以了解前人的研究成果现状，对前人做过的研究进

行深入思考和分析，从而为笔者的论文写作提供可靠的理论依据。 

（2）调查问卷法 

对汉语班学生发放问卷，调查学生汉语学习方面的兴趣和爱好；  
 

3.2研究背景和意义 

泰国政府于2001年制订基础教育课程（Basic Education Curriculum A.D. 

2001）规定汉语作为第二外语教学, 2003年制定了争取3-5年在全泰国中小学普

及汉语课程的发展规划，力促汉语教学进入泰国主流社会中小学。在这样的大

背景下，曼谷市开始实施泰中双语小学项目，到目前为止，已经在曼谷开办了

14所泰中双语小学。根据曼谷市教育局规定泰中双语学校汉语班学生每星期学

习5课时汉语课。 

本文以曼谷市圣唯寺双语小学为例对泰国首都曼谷市政府双语学校学生的

汉语学习动机和兴趣进行研究，以为一线汉语教师能够更快的适应泰国小学汉
语教学工作，研究出更适合泰国小学阶段汉语推广的教育方式或方法，或编写

更符合泰国国情的本土化汉语教材，或为泰中两国汉语教育界制定更适合泰国

国情的推广策略提供案例参考。以期望通过本文的研究能对促进泰国汉语教育

的发展有一定的裨益。 
 
3.3调查研究的对象： 

笔者于佛历2564学年（2021学年）对曼谷市圣唯寺双语小学汉语班的97名

学生发放了关于学生汉语学习动机和兴趣等的调查问卷。该问卷的调查对象为
一年级到六年级汉语班，学生年龄为六岁到十二岁，男生共计44位，女生共计

53位；总计97位。其中华裔0位。调查问卷共发放了97份，有效问卷97份。 
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调查对象情况统计表 
序号 班级 男生 女生 学生总数 华裔 

1 一年级一班 6 12 18 0 

2 二年级一班 6 8 14 0 

3 三年级一班 7 11 18 0 

4 四年级一班 9 4 13 0 

5 五年级一班 9 10 19 0 

6 六年级一班 7 8 15 0 

-- 总计 44 53 97 0 

注：该统计表收集于2021学年（佛历2564学年） 
 

3.4问卷调查的结果和分析 

（1）学生汉语学习动机的调查结果和分析 
 

 
图一: 你为什么学汉语？ 

 
由图一调查结果可见，从调查对象的学习动机方面看，同样占比第一的两

项分别是学校安排和想去中国旅游，这两项各占26%；因为该校设置一班的学

生必修汉语课，这是被调查对象学习汉语的最主要被动因素。因而凡是一班的

学生则必修汉语，否则则进入普通班学习。而同样占比26%的学习动机则是想

去中国旅游，因为中国是一个风景秀丽，地域广阔，人文景观众多的国家，而

泰国普通民众实际能够有机会到中国旅游的很少，因此学生希望学习了汉语后
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能去中国旅游，旅游时用汉语进行交流会更便利，这个是主动因素中的工具型

动机。其次则是因为父母希望他/她们学习汉语，占比17%；想去中国留学则占

比10%。至于其他诸如喜欢中国明星，喜欢中国电影，对中国功夫感兴趣和喜
欢中国歌曲这四项占比比较少，究其原因在于小学生，特别是小学低年级阶段
学生，实际接触到中国电影、明星、歌曲或中国功夫的几率极小，而且在泰国

流行的中国电视或电影还以古装剧为主，配音是泰文，很多甚至字幕也是泰文

的；歌曲也是以比较老的歌曲为主，比如邓丽君的经典老歌；功夫电影或电视

方面能知道一些老牌功夫明星，如成龙等。小学高年级阶段情况会稍微好一些
。 

 
（2）学生汉语学习比较感兴趣方面的调查结果和分析 
 

 
图二： 你对中国哪方面更感兴趣？ 

 
由图二调查结果可见，在对中国哪些方面感兴趣这个问题上，按照学生关

注度，依次为中国的音乐、饮食、传统历史文化、现代潮流文化、城市、中国

的明星和中国的风土人情。可见排名第一的是中国音乐，占据了30%的比率，

是学生最感兴趣的方面；其次则是中国饮食，占比20%，其他诸如传统历史文

化、现代潮流文化和城市风貌占据了剩下的一半比率，也相对来说是学生比较

感兴趣的内容。汉语教师们在教学时可以有意识的把这些学生感兴趣的内容加
入到自己的教学内容中去，从而增强学生对汉语学习的兴趣，学生对汉语学习
的兴趣的提高，在一定程度上也可以增加教师教学的成果。 

 
（3）学生对于中华才艺的爱好方面的调查结果和分析 
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图三： 你最喜欢哪些中华才艺？ 

 
由图三调查结果可见学生喜欢的中华才艺中居首的是剪纸，其次是武术，

接着是国画、舞蹈、乐器和中国结。中国剪纸、武术和国画是中国悠久文明的

结晶，对海外汉语学习者有着强烈而且持久的吸引力。所以我们汉语教师需要
加强自己的传统文化素养，并把我们的传统文化素养应用到实际教学中去，在
我们汉语教师进行汉语教学时，可以有意识的把这些方面融入到我们的汉语教

学中去，从而起到促进学生汉语学习兴趣的作用。 

所以汉语教师工作时，在备课和教学时，在教必学的知识点外，还应尽可能多

的把学生比较喜欢的方方面面有效率的融入到教学内容中去；还需要增加教师

自己的中华才艺修养，把中华才艺传播给学生，为中华才艺在泰国的发扬光大
加油。 
 
 
（4）学生对汉语课后作业形式的喜好和完成度分析 
 

 
图四： 你喜欢做哪种课后作业？ 
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由图四调查结果可见，排名前四的最受学生们喜欢的课后作业形式依次是
：1. 制作和中国有关的手工制作，占比 25%；2. 根据所学内容画画，占比 22%
；3.抄写汉字、课文 ，占比21%； 4. 做课本练习，占比20%。学生们最不喜欢

的课后作业形式是：1. 背诵课文,占比 0%,；2. 阅读汉语课外书，占比3%；3. 用

汉语去完成听说任务，占比 9%；由此可见泰国学生对于背诵课文和阅读汉语课

外书可以说是非常的不喜欢，一定程度上说明泰国学生们的汉语学习主动性非

常有限。而手工、画画、抄写汉字和课文、做课本练习则是很受学生喜欢的课

后作业形式。至少说明学生们不讨厌学习汉语，相反他们很喜欢学习汉语，享

受学习汉语带来的学习乐趣，只是不喜欢比较辛苦烧脑细胞的汉语学习方式。 
 

 
图五： 你什么时候能完成汉语作业？ 

 
由图五调查结果可见，学生在完成汉语作业方面，完成度比较可观，没有

学生有无法完成汉语作业的情况出现，高达60%的学生可以在放学后完成作业

，更有27%的学生在课堂上就把汉语作业做完了。说明汉语教师布置的汉语作

业量并不会对学生的汉语学习造成困扰，或者增加学生的学习压力。 

从学生主要因为学校安排和父母期望才学习汉语，喜欢手工或者画画这样的作

业形式；虽然学生能比较准时的完成作业，但是喜欢的作业形式属于比较简单
的机械性的抄写汉字或课文，对于汉语水平的提高的效果很有限。 
 
（5）学生对教师课堂教学内容的期望 
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图六： 你喜欢的课堂活动有哪些？ 

 
由图六调查结果可见在学生喜欢的课堂活动中，最受欢迎的课堂活动的前

三项依次是：观看视频 20%，分组竞赛19%,歌曲演唱 17 %；最不受学生喜爱的

三项则是：听写词语 2%，记课堂笔记 3%，朗读背诵课文3 %。仅有3%的学生

喜爱课堂朗读背诵课文，这个和图3-16中最受学生欢迎的课后作业形式中背诵

课文占比为0%的比率差不多，基本可以说明学生对于汉语本体基础知识的学习

兴趣有限，而追求更高层次的较“快乐”的学习方式，但是无米不可炊，无砖不

可砌墙，只有在打牢汉语语言本体根基的情况之下，才能够有更高层次的发展
，而朗读背诵课文和听写单词则是汉语学习之基本功，基本功不牢，之后的汉

语学习肯定是停滞不前，犹如逆水行舟。 
 

 
图七： 你希望老师上课时多用哪些教学形式？ 

 
    由图七调查结果可见，多达33%的学生希望上课时汉语老师多组织游戏活动

，可见泰国学生对于“寓教于乐”的要求很高，但事实上，该校汉语教师授课很
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少能以游戏教学的形式进行，主要形式为集中于教授知识点，主要在于汉语老

师有教学成果考核的压力，曼谷市教育局对汉语老师考核的度量衡之一就是学

生的统考成绩。20%学生希望老师上课时多讲解课文内容，23 %的学生希望练

习汉语对话，要求多进行对话练习；14%的学生希望汉语教学时多介绍中国文

化，剩余10%希望老师多教中文才艺。所以总体可见学生们对汉语学习希望以

比较有意思的教学形式进行，希望有比较有意思的教学内容。 

按照教育局的规划要求汉语教师授课的每一门课必须有泰国老师配课，汉语教
师用汉语教学，泰国教师负责用泰文对汉语授课内容进行必要的讲解。 
 
（7）学生期望的教师教学法 
 

 
图八： 你希望老师用什么教学法上课？ 

 
由图八调查结果可见做为图3-22中汉语教师使用的最频繁的教学法-翻译法

占比25%，只能排在学生最喜欢的教学法的第二，受欢迎的程度低于用多媒体

教学的30%，可见教师们并不能够太依赖于使用翻译法来教导学生。教师们需
要做到融会贯通，把学生喜爱的多做教学法融入到自己的教学中去，从而可以
吸引更多学生的注意。 
 
（8）学生课余汉语学习情况的调查和分析 
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图九： 空闲时你看汉语书或电影吗？ 

 
由九调查结果可见，学生偶尔看汉语书或电影的比较多，占了一半人数，

而经常看汉语书或电影的仅仅只占5 %，另45 %的学生只看过一两次或者从来

不看汉语书或电影，该调查结果可以说明汉语班学生学习汉语的主动性很弱。

仅仅靠汉语教师上课时教，学生课后很少或者基本不复习汉语，这在一定程度

上影响了学生的汉语学习效果和教师的汉语教学效果。 
 

（9）学生汉语学习成果自评 

学生对于自己汉语学习成果的自估能从侧面体现汉语教师教学成果，本论

文调查问卷中针对学生的调查问卷中“你觉得自己汉语学的如何？”调查结果如

图十所示： 
 

 
图十：你觉得自己汉语学的如何？ 

 
据图十问卷调查结果显示该校汉语班没有学生认为自己不会汉语，47 %的

学生认为自己汉语学的不好，其余53 %的学生认为自己汉语学的好或者很好, 没
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有学生认为自己不会汉语。事实上，即使47 %自认自己汉语学的不太好的学生

，笔者通过观察和对返校探望老师的毕业生访谈得知他（她）们在他（她）们

目前就读的学校所在班级的汉语水平也属名列前茅。这在一定程度上证明该校

的汉语教学是成功的，也证明曼谷市教育局的泰中双语学校项目是成功的。 
 
3.5调查结果总结 

1.学生汉语学习的主动因素占了60%，基本能达到及格标准。汉语虽然在泰
国已经被列为仅次于英语的第二外语，但是学生们学习汉语的主动性仍然欠佳

。学生汉语学习动机中40 %属于被动因素，学生主动学习汉语的因素占据了60 

%,可见学生汉语学习的主动性达到了及格标准，但是学生学习汉语的主动性性

还有很大的提高空间。值得欣慰的是现象是经过中国的大力促进，泰国政府的

政策许可，曼谷市政府泰中双语学校项目的十多年耕耘，所调查的五分之一的

学生家长开始意识到孩子学习汉语的重要性而开始主动送自己的孩子学习汉语

。提高学生的汉语学习主动性仍将是一个持续努力的问题。 

2.汉语听说、抄写、写课本练习、做手工和画画是学生比较喜欢的课后作

业形式；学生基本能够完成作业；但是空闲时喜欢看汉语书或电影的极少；说
明学生的学习主动性还是不够，除了老师的努力之外，需要加强引导学生家长
的配合力度。 

3.学生对于中国感兴趣的方面前三项分别是：音乐、饮食、传统历史文化
；中华才艺方面，学生最喜欢的是剪纸，其次是武术，之后便是国画、舞蹈、

乐器和中国结。但总的来说泰国学生的学习主动性较差，需要老师耐心的多方

面引导学生的汉语学习兴趣和爱好。 

4.课堂活动方面，学生最喜欢的前三项活动是：观看视频、分组竞赛和歌

曲演唱；最不喜欢的三项课堂活动是记课堂笔记、听写词语和朗读背诵课文。

上课时学生最希望老师上课时多组织游戏活动。这需要老师统筹布局，加强备
课，把学生喜欢的学习活动和最不喜欢的学习活动形式有机的结合起来，就像

炒菜一样做好荤素搭配，从而提供学生的学习兴趣。 
 
 
4.小结 

4.1对学生自身来说，从小树立认真扎实学习汉语的心态对自己的今后发展

有极其重要的意义。中国是联合国五常之一，汉语是联合国常用语之一，汉语

做为泰国邻近大国的语言在世界范围内具有比较大的实用性和适用性。因此，
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如果泰国学生从小开始学习汉语，学好了汉语对于自身将来的发展甚至走出国

门必然有一定的裨益，通过学习汉语增加改变自身发展的几率。近年来（新冠
疫情以前）中国游客占泰国游客总量的很大的一部分，以曼谷石龙军路

ASIANTIQUE为例，新冠疫情以前该景点中国游客比肩接踵，入耳皆中文，为

当地提供了非常多的掌握了基础汉语口语即可就业的岗位。 

4.2对于学生家长来说，泰国政府提供如此优良的汉语教育福利，值得珍惜

；家长们的后代在校学习时间，如果自己的后代有机会学好汉语这门外语，一
定程度上意味着有更大的几率在泰国获得比其他人更多的就业机会，或者到中

国和使用汉语的其他国家或地区就业的机会。后代的职业发展好必然对家庭有

所补益，因此家长应大力支持自己的后代学好汉语，并做好子女的汉语学习督

导工作。 

4.3对于教师来说，学生学习情况和教师自己的职业发展情况息息相关。学

生学习到的汉语知识越多，意味着教师教学水平越高。但是汉语教师们应该牢

记的是趣味教学吸引学生的汉语学习兴趣非常重要，但是让学生掌握汉语知识
才是根本。发掘学生的汉语学习兴趣点和寻找更适合学生的教学法方面仍然是
当前吸引学生汉语学习主动性的最实际措施。学生汉语学习兴趣的提高，最根
本在于汉语学习的趣味性上，而汉语学习的趣味性则最终需要通过汉语教师们

的教学来体现；因此汉语教师们除了在汉语教学方面不断增加自己的教学业务

能力之外，更需要想方设法的展示汉语的魅力，通过展示汉语的魅力，来增进

学生的汉语学习兴趣，从而从根本上提高学生的汉语学习主动性。打铁需要自
身硬，解决学生汉语学习兴趣方面的问题，根源上还是落在汉语教师身上。汉
语教师们可以通过提高自己的职业素养，因地制宜的拓展教学法来教育学生，

吸引学生的学习兴趣； 也可以发散思维，利用多种教学形式把音乐、饮食和传

统历史文化等学生感兴趣的内容融入到教学内容中去；此外教师们需要发挥自
己的艺术专长，在剪纸、武术、国画、舞蹈等方面下功夫，通过教授这些内容

来提高学生的汉语学习兴趣；也可以尝试把学生最喜欢的课堂活动形式和学生
最不喜欢的课堂活动形式有机的结合起来，通过组织课堂游戏活动把课文知识

和对话练习有机的结合起来，让学生不再为记课堂笔记、听写词语和朗读背诵

课文发愁； 

4.4对于相关专家学者的参考为：泰国的汉语教材编写应该有其自身的特点

，把针对欧美的普适性汉语教材直接翻译成泰语版来解决泰国的汉语教材短缺
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的情况只能是应急举措，进一步的举措或许是针对泰国汉语学习者的特点，进

行针对性的开发出符合泰国汉语学习者特点的教材。 

4.5对于泰国政府来说，政府对于推广和促进汉语教学可以说是不遗余力，

已经取得了瞩目的成绩，只要继续贯彻下去，春风化雨，润物无声，就能整体

上提高泰国的汉语水平，从而从中泰经贸文化往来中获益更多。 
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Abstract 

Hua Hin, Prachuap Khiri Khan province, is a popular tourist destination for both 
Thais and foreigners with capacity in terms of services, accommodations, hotels as well 
as arts, cultural and natural tourist attractions. Covid-19 pandemic has impacted the 
tourism businesses. Firm sanitary measures and service practices, adjusted in line with 
the situation for the safety of customers and service providers have been undertaken in 
order to gain trust and credibility. In addition, hotel identity management plays an 
important role in service selection particularly staff uniforms which are crucial for 
service provision. The conceptual frameworks of the research consist of 1) design 
process conceptual framework, 2) physical and aesthetic conceptual framework, 3) 
identity management analysis conceptual framework and 4) Covid-19 and post Covid-
19 usage conceptual framework. The results of the research will formulate learning 
styles and knowledge adaptation for tourism identity management and hotel service 
development. This is to support the development, quality of life of in the urban area and 
development in the rural areas as well as the development and management of identity 
to increase the capacity and efficiency in management for the improvement of the 
service quality of the tourism business. In this research, the hotel case study was used 
at Let's Sea Hua Hin Al Fresco Hotel. 

 
Keywords: covid-19, identity, tourism, uniform 
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1. Introduction  
  Hua Hin, Prachuap Khiri Khan is a popular tourist destination for both Thais and 
foreigners and has the potential to be ready in terms of lodging services, hotels, cultural 
and natural tourism attractions. The impact of the Covid-19 disaster, tourism businesses 
have been impacted. The hygiene procedures and service patterns have been altered to 
reflect the situation in order to ensure the safety of service users and providers. To 
develop trust in the service, there are explicit safety precautions in place include 
lodging, restaurant, and spa as well as the communal areas used by the service users. 
  Research on hotel employee uniform design guideline is a part of the hotel's 
identity management. It helps to the flexibility, ease, and suitable of use in many 
services, weather or upkeep. Uniform design must take into account the shape of the 
person, skin tones and sizes that are various unlike other costume designs. 
  The results of the research will cause learning patterns, applying knowledge to 
modify the identity of management to develop the hotel industry's tourist and service 
work of the hotel business, support the improvement of the city's residents' quality of 
life and establish prosperity to the countryside. Identity development and management 
methods boost management capacity and efficiency in service quality for tourism 
companies. 

2. Objectives 
 1. To study and analyze the demand for hotel staff uniforms from the COVID-19 
impact. 
 2. To present a way to manage hotel identity in relation to the staff uniform. 
 3. To design hotel staff uniforms that can meet the usability effectively.  

3. Scope of research 
• Area scope 

- Research area: Let's Sea Hua Hin Al Fresco hotel, Hua Hin, Prachuap Khiri 
Khan 

 
• Respondents' sample group scope 

- Respondents' sample group consisting costume design specialist, and travel 
and service business operators. 

               Sample group in this research are: 
1. Costume design specialist 3 people. 
2. Travel and service business operators 3 people. 
3. A sample of 100 consumers was sampled by Thai tourists.  

• Content and processes of the educational plan scope 
1) Books, researches, academic papers, and field resources from relevant 

specialists is used to codify knowledge regarding the design of hotel 
staff uniforms. 
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2) Knowledge on the usability of design and identity management that is 
codified from expert field resources, including books, research, 
academic papers, and field materials.  

3) Evaluate the satisfaction of the appropriate hotel staff uniform design 
guidelines. 

4) Summary and creation of hotel staff uniform design guidelines.  
• Content of hotel staff uniform design scope 

       The researchers studied the design of hotel staff uniforms, and determined the 
scope of the research as follows: 

• Design Let's Sea Hua Hin Al Fresco hotel‘s staff uniform 1 collection.  
• Publication designs Let's Sea Hua Hin Al Fresco hotel‘s staff uniform in 

information systems to guide further design. 
• Research project theories, hypotheses, and conceptual perspectives 

o An important perspective is used in this research 
1)   Design process perspectives 

         2)   Physical and aesthetic perspectives 
                            3)   Identity management analysis perspectives 

4)   Perspectives for use in the situation of the pandemic and after 
the COVID-19 pandemic. 

 
Picture 1 Research perspectives 
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4. Research Methodology 
Step 1: Research design 
 Identity management for hotel staff uniform design is a qualitative research that 
involves reviewing literature on variables about staff's uniform role. To research and 
analyze the management of identity communication, as well as to develop research 
tools. As a result, qualitative research is divided into 4 stages following:  

1) Data was gathered through focus group conversations with professionals in 
hotel management and costume design to analyze the hotel's distinct identity, 
including concepts and decorations, as well as the service style. 

2) Analyze variables in order to apply in costume design. 
3) Analyze Covid-19 that impact to hotel service and apply designs suitable for 

realistic usable. 
4) Designs are presented, and tested for further development.  

Step 2: Research area 
Let's Sea Hua Hin Al Fresco hotel, Hua Hin, Prachuap Khiri Khan. 

Step 3: Populations and sample group 
1) Populations are costume design specialist, and travel and service business 

operators. 
2) A sample of 100 consumers was sampled by Thai tourists. 

Step 4: Research tools 
The tools that used to collect data is questionnaires to assess satisfaction which 

contains a 4-level approximation scale. 
Data were analyzed with SPSS program for statistical analysis to accompany 

the presentation of the analysis results: 
1. Percentage 

 2. Mean 
Step 5: Data collection 

1) Procedures and methods for gathering data from academic documents about 
uniform design and identity management corporate as follows:  books or 
textbooks, research papers or theses, academic publications, research 
articles, and documents presented at academic conferences or seminars 

2) Gather data through field trips, surveys, and interviews. 
Step 6: Techniques and methods for processing, reviewing, and analyzing data 

1) Describe Let's Sea Hua Hin Al Fresco hotel‘s general information and service 
style. 

2) Describe the qualities of hotel staff uniforms in different departments. 
3) Study tourism characteristics, at Hua Hin, Prachuap Khiri Khan. 
4) Analyze pattern of Thai tourists' changing tourism behavior in the aftermath 

of the Covid-19 issue. 
5) Summary of guidelines for applying in hotel staff uniform design. 

Step 7: Design and evaluation 
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1) Let's Sea Hua Hin Al Fresco hotel‘s uniform design. 
2) Evaluation of the design. 

Step 8: Conclusion and presentation 
1) Summarize the results of data analysis by using the SPSS package for 

statistical data analysis and present results as follows: 
- Percentage 
- Mean 

2) Present research results 
- Presented research results at an academic conference or published in 
an academic journal article. 

 Research on uniform design guidelines for hotel staff is a part of the hotel's identity 
management system. It also contributes to the flexibility, convenience, comfort, and 
suitability of the service working behavior, weather and upkeep. Uniform design must 
take into account the shape of the person, skin tones and sizes that are various unlike 
other costume designs. Including supporting hotel identity management to be 
consistency and participation in development tourist and hotel industry services and 
increase management efficiency to improve tourism industry operators' service quality. 
 Tourism business is the main business that builds reputation and income into the 
country. It's also a business with components from a variety of industries such as food, 
decoration, art, culture, and environment. As a result, responsibilities of 4-5 star hotel 
staff is divided into numerous sections in order to give efficient service. Therefore, the 
uniform plays an important role in expressing the hotel's identity. This includes cultural 
identity and the identity of that area. Also, it should be beneficial to the departments' 
operations or activities and staff's personality plays a vital role in establishing a hotel's 
image.  
 Hua Hin, Prachuap Khiri Khan is chosen for this research since it is a popular tourist 
destination for both Thais and foreigners and has the potential to be ready in terms of 
services, accommodations, hotels, cultural and natural tourism attractions. As a case 
study, researchers chose Let's Sea Hua Hin Al Fresco hotel. The aftermath of the Covid-
19 disaster As a result, tourism businesses have been impacted including the hygiene 
procedures and service patterns have been altered to reflect the situation in order to 
ensure the safety of service users and providers. There are measures in place to ensure 
cleanliness and hygiene at a high level that has been certified according to specific 
standards that establish the service's credibility in lodging, restaurant, and spa, as well 
as the communal areas used by the service users. 
 The following materials and relevant research were studied as a guideline for the 
design and development of staff uniforms for Let's Sea Hua Hin Al Fresco hotel based 
on the above related information:  
 Part 1 Type of tourism business and the 12th National Economic and Social 
Development Plan (2017-2021). 
 Part 2 Tourism identity in Hua Hin, Prachuap Khiri Khan. 
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 Part 3 Preventive measures and tourism practices to prevent the spread of the 
coronavirus disease 2019 (COVID–19). 
 Part 4 Changing of the behavior of Thai tourists after the Covid-19 outbreak issue.
  

5. Research result 
“Let's Sea Hua Hin Al Fresco hotel combines inspirational design, unparalleled 

personalized service and an authentically relaxing character in a concept we call 
barefoot luxury. At the center of property, there are 40 beautifully constructed guest 
suites in front of a gorgeous lagoon pool, with every detail chosen to enhance your time 
at the resort. At the restaurants, bar and room service, you can test your taste senses to 
their limits with a dizzying diversity of local and international dishes, as well as a great 
collection of exquisite wines and bravura cocktails. Great service is the soul of the 
resort; our Holiday Hosts are dedicated to the task of providing attentive, unobtrusive 
assistance and maintaining impeccable standards whilst nurturing a deliciously carefree 
ambiance. Let's Sea Hua Hin Al Fresco hotel is purpose-built to give the vacation 
experience your heart desires, as well as a collection of experiences you'll never forget, 
whether it's a romantic getaway for two or a simply solitary refuge from the stresses of 
daily life.”( Let's Sea Hua Hin Al Fresco hotel, 2007)  From the service concept of Let's 
Sea Hua Hin Al Fresco hotel, which in this research has concluded that, 

1. From the design concept living close to nature, "Al Fresco" in Hua Hin, and 
personal space (Human Space / Comfort Zone) is also respected. Customer target is 
couples of all ages and genders, as well as children under the age of 12, are not 
permitted to stay. The following is a list of service kinds and department personnel: 

1.1. Holiday Host & Guests Fulfillment 
1.2. Gaia Spa 
1.3. Happily Refuel 
1.4. Cooking Artist 
1.5. Clean & Care 
1.6. Proper Property Management 
1.7. Safe Sure 
1.8. Supply Chain & Profit Optimizers 
1.9. Trust & Reliable 
1.10. Earth & Team Engagement 

The results of the uniform satisfaction questionnaire found that employees pay 
attention to the style of clothing that is easy to wear and help in the development of 
personality and work adaptability. The first place is the demand for uniforms that are 
easy to wear, flexible, and convenient to work. Second place is a uniform with duties 
that are appropriate for service during and after the Covid-19 epidemic. Also third place 
is uniforms are easy-to-care and durable fabrics., and finally uniforms support 
personality. 
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1. Uniforms with the hotel's identity by taking into account the convenience and 
safety of service providers and service receivers during and after the Covid-19 
outbreak, where behavior has changed. This is in line with the organizational 
identity creation idea (Corporate Identity) (Melewar, T.C., Karaosmanoglu, E., 
& Paterson, D. (2005). In a way that the hotel uniform becomes a part of the 
corporate culture, representing the organization's operations, vision, structure, 
and image, through the staff that are the hotel's representatives. The hotel 
uniform plays an essential part in the image and system of the hotel's operation, 
Employees gain confidence and perform more efficiently as a team by allocating 
roles and responsibilities in a methodical, organized manner. At the same time, 
clients who come to obtain services will be able to distinguish the hotel's 
identity through the use of uniforms. 
 

Table1 : Design guidelines 
Observations Design guidelines 

Concepts - Mature but playful. 
- Hua Hin nature at its best. 
- Service according to today guests’ expectation. 

Keywords - Architecture related as a scene or platform  
- Enhance personality and confidence in the job. 
- Convenience and flexibility in work. 

Silhouettes Slim line, Free form 
Materials Cotton, Linen, Polyester 
Color way Morning Sand Dune is Color of scene/platform 

Details - Functional 
- Not hot, Not easily wrinkled, Resistant to washing 120 times in 
1 year. 

 
3. Another important aspect of the design is the budgeting for staff uniform, 

including in upkeep factors to make the usage of the staff uniform to be the most 
beneficial. Perhaps it's not only a matter of cost but also the perspective and 
responsibility to the environment which is another issue that Let's Sea Hua Hin Al 
Fresco hotel focuses on. There are 95 employees in total. Employees will be given 3 
uniforms per person, with a one-year average usage duration. However, the uniform 
has been ruined by using and upkeep, and to transform the image of the employees and 
consumers that use the service with an average budget for changing staff uniforms of 
800-900 baht per set. From the data presented above, an important component in the 
design of hotel staff uniforms must be considered both the nature of the work position 
and usage functions, as well as the hotel's image and identity, suitability for various 
wearers, including shape, skin color, personality, usage behavior, etc. 
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4. Compliance measures and standards in regard to service patterns and 
employee uniforms such as masks, caps, gloves, and various disinfection equipment 
that staff must carry are set forward by the Safety & Health Administration (SHA) and 
(SHA+). 
 

 

 
Picture2 idea sketch 

 

 
Picture3 mask with iconic design 

 
6. Discussion and Conclusion 

 
Because of Hua Hin's popularity as a tourist destination. Therefore, it is a city 

with a variety of hotels of varying degrees that makes Hua Hin's tourism identity has a 
wide range of recollections. As a result, each hotel must develop its own personality 
whether it's a type of architecture or an interior design, room, facility and service. 
Another important aspect of the hotel's image is activities and uniforms. In this research 
findings are base on discussions with senior hospitality professional and got their views 
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on the trends in staff’s uniform in the hotel business about the various factors during 
COVID-19 to be considered while selecting the right uniform. In current scenario, it is 
advisable to keep the designs simple when it comes cozy and sensibility. This research 
has been summarized as a guideline for future development according to the following 
issues: 

1. Uniform design that is consistent and takes into account wearing behavior and 
upkeep procedures are critical in order to be suitable and able to complement the 
wearer's personality while working. 

2. Describing hotel identity through staff uniforms with the style to match the 
concept of the hotel. The uniform of the Holiday Host & Guests Fulfillment staffs plays 
a major role in advertising and promoting the hotel concept by word of mouth through 
guests, as the Happily Refuel staffs in the uniform creates and appealing impressions 
in the mind of the guests because their working area create a strong impact on 
customer’s mind. Also, in relation to architectural style, interior design, and other hotel 
aspects through selected textiles and materials, tone or color combination with graphics, 
logos, or monograms. 

3. During the period of the pandemic and after the Covid-19 outbreak, staff 
uniforms are much more important. Because of precautionary procedures that will keep 
both service providers and service recipients safe. A variety of accessories were added 
to the kit, such as masks, face shields, gloves, caps, including protective clothing and 
disinfection procedures vary depending on the responsible department and the nature 
of the activity. 

4. Budget for uniform management operations is a crucial to consider the first 
factor. Because there is a glaring issue with fabric and material procurement and 
suitable. 

The uniform plays a major role in the hotel industry. Being in the hospitality 
industry, hotel uniforms convey the image of the hotel. Apart from creating lasting 
impressions and memories through hotel personnel’s personalities, hotel uniforms must 
be designed in a way so that the hotel personnel can feel confident, teamwork and can 
pass on positive energy to service operation. There are factors that need to be taken into 
consideration for hotel uniform design during the normal situation. However, during 
the COVID-19 period, additional factors require attention as in the increase uses of 
facial masks, gloves, alcohol spray as well as the hygiene, trust and care with their 
increased steps and details.  

The important hotel uniforms are for those in the client-facing departments such 
as the reception and restaurants. As a results, the design has been improved with 
additional COVID-19 prevention measures more than other operational departments. 
The 2 departments are also another form of hotel’s public relations as Let's Sea Hua 
Hin Al Fresco Hotel is known for its service with popular restaurants. A number of 
tourists therefore visit the hotel for photo-taking purpose with online platform contents. 
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The design of hotel uniforms is thus crucial for the image and sustainable tourism 
promotion.  

This research can be expanded for management purposes and creating staff 
uniforms to serve both the service tourism and hotel industries in terms of epidemic 
prevention and environmental protection in the future. 
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Abstract 
 

The purposes of this study were 1) to survey the perception of the Alcohol 
Control Board Announcement on criteria, methods and conditions regarding alcoholic 
beverage labels 2015 and 2) to survey opinions on persuading to drink when seeing 
alcoholic beverage labels. A sample was selected from 400 first to third year students 
at Institute of Physical Education, Phetchabun Campus. The instrument used in the 
study was a questionnaire. The statistics used for data analysis were frequency, 
percentage, mean, and standard deviation. The results of the study were as follows: 1. 
59.50% of the students of the Institute of Physical Education Phetchabun Campus has 
seen the publicity "Announcement of the Alcoholic Beverage Control Committee on 
Rules, Procedures and Conditions on Alcoholic Beverages Label 2015" with a channel 
that has seen publicity from television and know that in Thailand there are laws 
governing with "Label and packaging of alcoholic beverages. The study was found that 
it still does not raise much awareness. Therefore, it should be the government's efforts 
to facilitate awareness and to protect people from being easily influenced by the 
marketing strategies of alcoholic beverages through labels or packaging. 2. 54.50% of 
the students of the Institute of Physical Education Phetchabun Campus thinks that 
seeing the warning message on the alcohol label above will reduce their alcohol 
consumption and 93.8% agreed with the warning message on the alcohol label. 
 

Keywords: Perception, Label, Alcohol beverage
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Introduction 
 Although alcohol is legal in almost every country in the world, both domestic 
and international research data have shown that drinking alcohol causes more negative 
health impacts than positive. Alcohol is one of the leading risk factors causing diseases 
and injuries, as well as affecting the overall society and economy of the country. From 
the above effects, the Government of Thailand has announced the Alcoholic Beverage 
Control Act, BE 2551 (2008). 
 Phaisan Limsatit (2018:  1 )  summed up about "act Alcohol control 2008  " as 
follows: For a period of 10  years after the 2008  Alcoholic Beverage Act came into 
effect on 14  February 2008.  There is a reason for publicizing the law since alcoholic 
beverages cause health, family, accidents and crime which have an impact on society 
and the economy as a whole. Therefore, there must be a set of measures to control 
alcohol, including treatment or rehabilitation of alcoholic addicts, to help reduce 
problems and social and economic problems, help promote the health of people in order 
to be aware of the dangers of alcohol, as well as help prevent children and youth from 
easily accessing alcohol, especially introducing false values for children and youth 
through various types of advertising media. 
 Significantly, the Research Center for Social and Business Development (2017) 
from the survey of perception of alcoholic beverage labels and alcohol drinking 
behavior: a case study of people in 16  provinces in all regions of the country, has set 
the objective of surveying Public Perception of Alcohol Beverage Control Board 
Announcement on Rules, Procedures and Conditions Regarding the label of alcoholic 
beverages 2015, with emphasis on the experience, perception and sight of the public on 
the taboo characteristics and the influence of the label on drinking motivation. The 
results of the survey are summarized as follows: Perception on the announcement of 
criteria, methods, and conditions regarding alcoholic beverage labels in the initial stage, 
found that more than half or 55.0 percent have never seen and acknowledged publicity. 
"Announcement of the Alcoholic Beverage Control Committee on Rules, Procedures 
and Conditions on Alcoholic Beverages Label 2015". For the rest, seen and perceived, 
identified important channels such as television, social media such as Facebook, 
Twitter, Instagram, posting at alcohol shops, newspapers, magazines and radio on 
Inquire about the recognition of the law governing "Label and packaging of alcoholic 
beverages" found that less than half of the known. 
 The researcher was aware of the effects and there have been no studies on the 
perception of alcohol labeling of students in the Institute of Physical Education. 
Phetchabun Campus following the announcement of the Alcohol Control Committee 
The criteria, methods and conditions regarding the labels of alcoholic beverages, 2015, 
therefore focus on the perception and understanding of label measures, including 
factors affecting the success and failure to enforce the measures as said in order to 
promote the implementation of label measures, including the development of measures 
to be more appropriate, which will help protect people from being drawn to convince 
clients of the text or pictures on the labels of alcohol, which led to a reduction in alcohol 
consumption in order to stay healthy. 
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The objectives 
  1) To survey the perception of the Alcohol Control Board Announcement on 
criteria, methods and conditions regarding alcoholic beverage labels 2015  
  2) To survey opinions on influence of drinking when noticing alcoholic 
beverage labels. 
 
Methodology 
 This study applied quantitative research by survey research methodology and 
questionnaire as tools for data collection. The respondents were 4 0 0  1 st – 3 rd year 
students at Physical Education Institute, Phetchabun Campus. Data were analyzed by 
using a computer program and presented with frequency and percentage, average and 
standard deviation. 
 
Result 
   Part 1 General information of respondents 
 
     From the figure 1, it shows the number and percentage of general 
information of the respondents classified by gender. 
 
       
 
 
 
 
 
 
     
 
 From the figure 1, it shows that most of the respondents are 81% of male  and 
19% of female.  
 
   From the figure 2, it shows that the number and percentage of general 
information of the respondents classified by year. 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
  
From the figure 2, it shows that most of the respondents are 1st year students. 
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  Part 2 Awareness of the announcement Subject: Rules, procedures and 
conditions regarding the label of alcoholic beverages 
 
  From the figure 3, it shows that the number and percentage of respondents 
indicating that they have seen publicity "Announcement of the Alcoholic Beverage 
Control Committee on Rules, Procedures and Conditions relating to Alcohol Label 
2015" Or not. 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 From the figure 3, it shows that respondents have seen publicity 
"Announcement of the Alcoholic Beverage Control Committee on Regulations, 
Procedures and Conditions on Alcohol Label 2015". 
 
    From the figure 4, it shows that the number and percentage of respondents 
indicating that acknowledgment that Thailand has laws governing "Label and 
packaging of alcoholic beverages" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
  
 From the figure 4, it shows that  most of the respondents know that in Thailand 
there are laws governing "Label and packaging of alcoholic beverages" the most, 73.3% 
 
   From the figure 5, it shows that the number and percentage of the respondents 
indicating they agree with warning messages on the images about the effects of alcohol 
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on "Label and packaging of alcohol" (similar to the picture and warning message on 
cigarettes), such as warning. Alcohol increases the rate of cancer in various organs. 
Alcohol causes damage to the brain and nervous system. Alcohol causes diseases of the 
cardiovascular system, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 From the figure 5, it shows that the respondents agree with warning messages 
on the images about the effects of alcohol on "Label and packaging of alcohol" (similar 
to the picture and warning message on cigarettes), such as warning. Alcohol increases 
the rate of cancer in various organs. Alcohol causes damage to the brain and nervous 
system. Alcohol causes diseases of the cardiovascular system. The most, for example, 
92.0 percent. 
  Part 3 Recognition / sighting of prohibited characteristics on the labels and 
packages of alcoholic beverages 
 
  From the figure 6, it shows that the number and percentage of respondents 
indicating that the warning messages on the alcohol label cause them to drink less 
amount of alcohol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
From the figure 6, it shows that 54.5 % of the respondents think that noticing the 
warning message on the alcohol label cause them to drink less amount of alcohol. 
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    From the figure 7, it shows that the number and percentage of the 
respondents indicating agree with the warning message on the alcohol label. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 From the figure 6, it shows that 93.8% of the respondents agree with the warning 
message on alcohol labels. 
Conclusion 
  From the research findings, there are key findings from the conclusions to be 
discussed as follows:   
  1.  Only 59.5% of the students had seen the publicity "Announcement of the 
Alcoholic Beverage Control Committee on Rules, Procedures and Conditions on 
Alcoholic Beverages Label 2015".  Therefore, it is still a problem that should be 
considered to raise awareness and awareness of the government's efforts to protect 
people from being easily influenced by the marketing strategies of alcoholic beverages 
via labels or packaging. 
  As for the channels that should be used for public relations, it is still the main 
media recommended, such as television which creates more awareness than other media 
  2.  More than 90% of the samples agreed with warning messages on the images 
about the effects of drinking alcohol on "Alcohol labels and packages"  ( similar to the 
picture and warning message on a cigarette pack)  such as warning that alcohol can 
cause cancer.  It is consistent with the research of Chai Chet, Muang Thong (2012) on 
the effectiveness of warnings in alcohol advertisements on purchasing decisions of 
working people in Bangkok which was found that the warnings in alcoholic beverage 
advertisements affect our purchasing decisions of working group in Bangkok found that 
the message " Alcohol can be a cause of contention and crime. "  and warnings about 
health impacts affect the decision to buy alcohol for working people causing to quit 
drinking forever when knowing the warnings, representing 40.50% and the decision to 
buy alcoholic beverages as a whole, of working people in Bangkok at a medium level 
Which the message that has the highest purchasing decision is Alcohol abuse messages 
The second highest was the destruction of society with alcohol messages, which caused 
controversy and crime. Alcohol use caused death and disability. 
  3. Even though there is the use of athletes, singers, artists, bands celebrities and 
cartoons as a medium appears on the label and the packaging as a medium appears on 
the label, which is the paper box on the label and the packaging of alcoholic beverages 

375
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25
6%

Having this warning message on an alcohol 
label

Agree Disagree
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which mostly does not influence students to buy less amount of alcoholic beverages. In 
contrast, they are interested in buying images of the people appeared on the label and 
the packaging of alcoholic beverages which affects their demand to drink a lot more. 
Therefore, law enforcement officers must have used with stricter checks and controls. 
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Abstract 
 

By now, a good deal is being written and said about the history of the 
vocational school education system in the 19th century in Croatia. However, there has 
been little study done concerning the role and the concept of business people for their 
education.  

This research clarified the crucial role and meanings of the business 
community in building a non-school education system in the 19th century. Business 
people who were members of the Chamber of commerce established a trade and craft 
museum as an educational infrastructure to complement their vocational skill training 
and to keep up with technological progress. In addition to that, this study will argue 
the meanings of the museum from the social aspect of the business people. Back in 
those days, they were discontent with their social status compared to the traditional 
elite who received a classical education. Under such social circumstances, the exhibits 
in the museum could show evidence that their knowledge was based on the 
achievements of cutting-edge scientific technology. And that could make a way to 
enhance their social status. For these reasons, business people struggled to establish a 
trade and craft museum in the 19th century. 
 
Keywords: Chamber of Commerce, 19th century in Croatia, Education for business 
people, Museum. 
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要旨 

 

19世紀後半のクロアチアにおける市民たちの実業教育思想を、商工業

博物館についての議論から考察する。市民主導による商工業博物館整備の意

図には、クロアチア経済を近代的な産業へとキャッチアップさせるという目

的だけではなく、彼らの社会的な地位の向上という側面もあったことが論じ

られる。 

 

キーワード: 19世紀クロアチア、経済市民、実業教育、博物館、商工会議所 
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１．はじめに：先行研究と１９世紀クロアチアの経済市民層 の社会的背景  

 “近代的市民社会生成の重要な要因として位置づけられる18世紀から

19世紀にかけての教育制度の近代化への視点”。これは2014年から2018年ま

での3年半のあいだに国立「クロアチア歴史研究所」の長期プロジェクトとし

て行われた『クロアチアにおける学校教育の前近代化から近代化』の研究趣

旨の中で挙げられた言葉である 。このプロジェクトでは、従来から研究蓄積

が進んでいた教育制度史のみにとどまらず、ジェンダーの問題や、身体への

眼差し、教育機関外での学びの伝統など従来の枠を超えた幅広い視点からの

研究が行われ、プログラムが終了した2018年2月の報告会によると、この期間

に43の専門論文、2冊の書籍刊行、関係者による国内外でのカンファレンス参

加数33回、一般向けの公開講座開催数27回というように規模の大きな研究プ

ロジェクトとなった。19世紀後半におけるクロアチアでは様々な教育制度が

整えられ、多角化、複線化した時代でもあり、そこには様々な社会参加者の

思惑が表され、社会を映す鏡とも言えるものであった。その点、上記のよう

な多面的な視点から近代の教育形成を論じるためには、経済市民たちが実業

教育についてどのような思想を持ち、教育制度の整備に参加していたのかと

いう視点をもつことも非常に重要である。しかし、前述した2018年までの歴

史研究所の教育史プロジェクトにおいては、実業教育に関して主要な論考を

行ったものはなかった。 

 ここで、クロアチアにおける一般的な経済市民研究に目を向けてみる

と、これまでの研究においては19世紀の民族運動や政治的独立と関連されて

語られることが多かった。当時、ハプスブルク帝国（1867年からはオースト

リア・ハンガリー）内の一部を構成していたクロアチア地域は「クロアチア

・スラヴォニア・ダルマチア王国」という名称のもと、内政に関する一定の

自治権は有していたものの、経済政策や産業振興、財務制度、徴税制度など

国政にかかわる多くの分野においては、ウィーンやブダペストの中央政府の

影響下にあった 。このような事実から経済市民の活動についても政治的自立

の問題から切り離して語ることは困難であろう。カラマン（1991.）は、クロ

アチア経済の近代化や経済市民の活動を統計的数字などを用いて、産業別に

その変遷を明らかにしたが、その際、政府の産業育成政策と実業教育政策を

その政治的意図から解き明かすという研究方法が取られた 。 

 一方、社会史の立場からは、成長する市民層や実業家が政治的な関心

や活動を強めていく過程が研究された。サボーやグロス（1992.） 、またイ

ヴェリッチ（2007.） などは、19世紀後半のクロアチアにおける主要な経済

市民と政治思想家のクヴァテルニク（Eugen Kvaternik, 1825.-1871.）との

関係に注目し、民族意識が強まった「クロアチア系」の市民たちが愛国的な

理由から、またはビジネス上の理由からクヴァテルニクの思想に共鳴する過

程が研究された 。 

 このように、これまでのクロアチア経済史研究の多くは、様々な経済

的発展やイベント、経済市民の活動、思想などをクロアチアの政治的立場を

通して見る手法が多かった。しかし、こうした中で前述のイヴェリッチはい

くつかの経済市民の家族に注目し、彼らの社会的な生活を「ビジネス」「教
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育」「結婚」「余暇」など様々な切り口から研究し、民族運動や政治問題の

みでは語ることのできない社会的な存在としての彼らを多方面から描き出す

ことに成功している。この研究では実業家の「世代」に主眼が置かれ、１９

世紀の前半から後半を通して、彼らの社会的な存在意義に少しずつ変化が生

じていたことが論じられた。そして伝統的な土地貴族でもなく、また古典語

中心の高等教育も受けていなかった経済市民たちは、国政の分野でこそ、限

定的な権利しか持たなかったが、彼ら自身が身を置く社会の運営およびその

近代化に対しては大きな役割を担っていたことが明らかにされた。そしてこ

のように社会的には重要な立場にありながらも国政への権利の制限など、そ

れに見合った社会的地位が十分に得られていないという実業界としての矜持

の問題も存在していたことが指摘された。本研究では、このような社会的な

存在としての経済市民の矜持の論点を教育との関連でさらに深めることが目

的である。専門教育のためのインフラ形成については、すでにイヴェリッチ

も研究の中で、商業教育などの学校システムの形成に経済市民たちが関わっ

ていたことを詳述しているが、学校システム以外の教育制度については触れ

られてはいない。また産業の最新技術の導入に関する教育的議論も、十分に

は考察されてはいない。しかし商業や工業などの実業教育の分野では、最新

技術の導入は大規模産業化を成功させるための一つの道筋であり、この問題

が経済市民たちの間でどのように議論され、また教育と結び付けられていた

のかを論じることは重要であると考える。そこで、本論文では１９世紀後半

にクロアチアに設立された商工業博物館に注目し、その教育的側面や社会的

意義について考察する。またこのような産業の近代化や機械などの技術導入

を進めることによって、実業家たちが、前述した社会的地位の問題を相対化

しようとしていたことが明らかにされる。 

 

２．研究手法 

 研究対象としては、クロアチアの首都であるザグレブにあったザグレ

ブ商工会議所の事務局長を務めたミラン・クレシッチ（Milan Krešić,1844.-

1929.）の議論を取り上げる。彼は1876年から商工会議所に勤め、その後、30

年近く事務局長 という会頭の次に重要な位置を担った人物であった。彼はイ

ヴェリッチが研究対象としたいくつかの主要な「経済エリート」家族の一人

であり、19世紀後半においては、ザグレブ経済界の中心人物の一人であった

。特に商工会議所の意向を代表して自治政府などと書簡を交わすという役割

も担っており、その思想や意見は単に彼一人のものというよりもザグレブの

経済界を代表するものであると考えられる。本研究では、クレシッチが自治

政府や行政当局に宛てた書簡や、彼自身が編集していた商工業者向けの新聞

上で展開されて議論を通して、台頭する社会主義思想に対する対抗、そして

伝統的な知的エリート層に対する経済市民の「知」の対抗という２つの論点

を明らかにした上で、それらを解決する手段としての商工業博物館の意義が

論じられる。このため、研究内容は二節に分けられる。まず第1節では、1890

年代のクレシッチの産業の機械化議論を論じる。特に彼が主催する経済市民

向けの新聞『Obrtnik， オブルトニク（手工業者）』と社会民主党の機関紙
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『Sloboda，スロボダ（自由）』の間で戦わされたクロアチアの産業の方向性

に関する論争を通して、社会主義思想が台頭し始めていた１９世紀後半のク

ロアチアにおいて経済市民がどのような視点によって産業の機械化やその教

育の問題を論じていたのかということが考察される。 

 第2節では、クレシッチが設立に貢献した商工業博物館の教育的側面と

その意義が、経済市民の社会的地位の問題と関連して考察される。研究資料

としてはクレシッチが著した外国の博物館取材記や、商工業博物館設立の際

に彼が作成したパンフレット、自治政府に宛てた書簡などが用いられる。そ

して結論として、商工業博物館の教育的意義が明らかにされる。それは、科

学的な「知」を用いた産業化に貢献するという主張を通して、経済市民の「

知」を伝統的なエリート市民のそれと相対化し、それによって経済市民が目

指した社会的地位の向上を企図するものであった。 

  

３．研究内容 

３－１．１９世紀末クロアチアでの日本産業論争から見る産業の機械

化と人材育成の問題 

 

以下は1895年の社会民主党の機関紙『Sloboda』(以下、スロボダ)上の

論説である。 

“ミラン氏へ……….私はあなたが泣きながら涙を拭いて「私はもう20

年もこの仕事をしているのに・・・」なんて言っているのが目に見えるよう

ですよ ” 

これを書いている人物が「ミラン」なる者を個人的に敵視しているこ

とがよくわかる文章であるが、著者は社会民主党のアンツェル（Ivan Ancel, 

1870.-1922.）である 。アンツェルは、ザグレブの商工会議所事務局長であ

ったミラン・クレシッチと長年にわたりクロアチアの経済のあり方について

論争を戦わせた人物でもあった。論争は、前述した社会民主党の機関紙『ス

ロボダ』と、クレシッチが編集を担当し、ザグレブ商工会議所会頭が代表を

務めていた経済市民向けの新聞『Obrtnik』（以下、オブルトニク）において

、戦わされていた。本節では、この二人の産業論を対比させながら、クレシ

ッチが代表していた経済市民の産業論と人材育成の問題について考察する。 

“資本や機械に対する絶え間無い糾弾の声がますます高まる中で、イ

ンテリたちは工場企業という形態への自信をますます弱めていき、自らの経

営手段を他の方法によって確かなものにしようとしている。今日、極東の産

業化の進展が聞こえてくる中で、現在のような社会状況のヨーロッパでは、

いつかは自分たちが完全に東方の製品に駆逐されてしまうのではないかとい

う危機感が経済学者の間では共有されている 。” 

これは、1895年5月1日のメーデーを前にして『オブルトニク』に掲載

された記事である。ここで言及されている“極東”とは日本のことである。

記事では、統計資料を引用しながら、日本の絹、布などの繊維製品、鏡、傘

などの工業製品が近代化、機械化された工場インフラによって生産されてい

ること、そして、これらはイギリスの東インド製品にも劣らないレベルであ
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ることが説明されている。またイギリスの67の紡績工場の昨年の収支がマイ

ナスだったのに対し、日本の21の紡績工場の昨年の配当は平均17％であった

として、伸び悩むヨーロッパに対して、発展する日本の産業を対比させてい

る。 

この「日本の成功」の要因について、記事では以下のような説明が続

く。 

“日本は労働市場が安いのである。なぜなら労働者はかなり低い賃金

にもかかわらず、米という安価なものを食べ、節約もしているからである。

” 

現代的な感覚で言えば、文化的な隔たりを感じさせるところもある論

理によって記事の筆者が主張することは、日本の労働者がこのように努力し

ているのに対して、クロアチアでは未だに労働者が集まり“資本主義反対、

機械化反対”と叫んでいることに対する批判であった。本節冒頭に引用した

“絶え間無い糾弾の声”とはまさに、クロアチアで行われていたメーデーで

の労働者たちの物理的な叫び声（シュプレヒコール）を意味していたのであ

る。このような主張に対し、その翌週に発行された『スロボダ』では、それ

を労働者に対する搾取によって実現している「発展」であるとして以下のよ

うに皮肉的に反論している 。 

“労働者の皆さん、クレシッチ氏がみなさんに対してどのように生き

て欲しいのかが説明されています。（中略）あなた達は1日に10時間しか働か

ないなどということはできませんよ。それに8時間なんてとんでもないです。

あなた達は18時間働かなければならないのですよ。（中略）だってあなた達

は、投資資本に対する17％の利益を出するために生まれてきたのですから” 

。 

論争の内容を要約すれば、クレシッチが労働者の性質と技術の問題、

または生産の効率化に重心を置いている一方、アンツェルの方は労働条件を

論じていることがわかる。このことは『スロボダ』の反論記事の翌週に発行

された『オブルトニク』においても見ることができる。この週には、クレシ

ッチを擁護するクレシッチ以外の人物が書いた投稿記事が掲載されている。

“スロボダとクレシッチ”と題されたこの記事の論点は、人材育成に関する

ものである 。記事では『スロボダ』のクレシッチ解釈は誤りであり、彼こそ

“労働者のすばらしい友人”であるという解釈を展開する。 

“日本の産業論においてクレシッチ氏が言いたいことは、つまり、自

らの「利」とは何かということをよく考えるように努力することである。そ

れは物質的な「利益」を資本家だけのものと考えるのではなく労働者と資本

家双方の「利益」と考えることである” 

この投稿記事では「利」とは外国との経済競争によって得られるもの

であるため、資本家のみに帰属する「利益」とは別のものであるという論旨

になっている。ここではまず、外国との競争によって得た資本家の「利益」

（probitak）が、より広い意味での、つまり社会にとっての「利」（interes

）につながるという理論で説明され、資本家を“敵”とみなす人材ではなく

“友人”とみなす人材が広範な「利」に対して必要であるということが主張
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される。そして、その競争のために避けては通れないのが“技術”や“機械

”であり“それのみが唯一、西欧に対して優位性を担保してくれるものであ

る”としている。このような論理においては、クレシッチ論、あるいはクレ

シッチの擁護者が社会の「利」のために必要な人材としているのは、メーデ

ーでシュプレヒコールをあげる者ではなく、新技術やそれを取得する意欲が

あるものであるということが理解できる。こうした考えは、クレシッチの翻

訳活動にも表れている。1880年代から90年代にかけて、クレシッチは『スロ

ボダ』との論争を展開すると同時に、フランスの自由主義経済学者の書作を

数多く翻訳している 。彼は『スロボダ』上で展開されていた“資本の蓄積と

は、つまり搾取の蓄積にほかならない”という考え方に対して、自身が翻訳

した経済書の翻訳などを例に取り、反論している 。クレシッチはフランスの

経済学者らを“賢人たち” と表現していたが、彼らの理論が単純な商売の指

南書などではなく、科学的な理論に基づいた科学的な「知」であるという考

えに基づいていた。彼は後述するような「国民経済学」の訳書を出版するの

はもちろんのこと、クレシッチ自身がその設立に奔走し、1883年に開設され

た（高等）商業学校でも、簿記や商業通信などの実務的な指南のみではなく

化学や物理に加えて「国民経済学」という名のもとに体系的な学問としての

経済学をカリキュラムに組み込んでいた 。クレシッチは商業学校開設以前に

自治政府にあてた請願書において国民経済学の重要性に触れている 。このこ

とは、論敵であるアンチェルも十分把握してたはずである。クレシッチの産

業論に対して反論している。 

“クレシッチさん（中略）もしあなたが知識を独占し、経済分野の科

学を全て知っていると考えていらっしゃるならば、それは間違っています。 

” 

『スロボダ』のアンツェルは、クレシッチが展開している理論を資本

家のための「経済分野の科学」として批判しているが、このことは、受け手

側にもクレシッチがその理論を科学的な「知」であると主張していると理解

されていることがわかる部分である。冒頭で述べたように、経済市民たちが

、貴族の家系でないこと、または古典的な高等教育を受けていないことを理

由に、実際の社会貢献に比べて、その社会的な地位は過小評価されていると

感じていたことはイヴェリッチも言及している。そのため、経済活動に従事

する市民たちの「知」が科学に裏付けられたものであるという考え方は重要

であった。19世紀の科学万能主義は、経済市民にとっても自らの社会的地位

の正当化を主張するのに都合の良いものであった。しかしそのためには、彼

らの「知」が単なるビジネス上の慣習や勘に頼ったものなどではなく、しっ

かりとした理論や科学に基礎づけられているという「知」の裏付けがになる

のである。このような考えと親和性が高かったのが近代的な産業技術のひと

つである「機械」であった。そのためクレシッチら経済市民層は、単なる産

業の効率化というのみならず、彼らの「知」の正当化のために、積極的に機

械や技術を擁護する必要があった。クレシッチの翻訳による労働者のための

経済学入門書として『国民経済学基礎についての適当なノート』 がある。こ

こでは、技術は以下のように語られている。機械化は、労働者から仕事を奪
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うのではなく、むしろ二つの方法で彼らの仕事を増やすとされる。まず一つ

は、機械化がその産業自体を興隆させることによって労働需要が増えるとい

う結果である。これは機械化以前のイギリス繊維産業の例で説明されている

。そして、もう一つは、機械化による産業構造の変化により、新たな産業分

野で労働者の需要が増えるということが説明される。これは、流通が郵便馬

車から鉄道に変わり、鉄道建設のための労働者需要が一気に増えたことが証

拠として挙げられている 。また1893年の記事 では、機械の使用の一般化が

多くの民衆の貧困化を招いているという“偏見”について説明がなされてい

る。内容として前述した翻訳書と同じであり、余剰労働力が別の生産需要に

振り分けられて、全体的な生産の向上が見込めるというものである。しかし

、この記事は単なる機械についての説明というだけではなく、教育論との関

連でも読み解くこともできる。要約すると以下のようになる。記事の冒頭で

は、道具を使うということが人類の本性の内にあるということを前提とした

上で、そのような本性に属する道具（技術）使用とその発展の時代において

、貧困問題が顕在化していることは認められている。しかし、道具や技術の

発展は人類が歴史を通して行ってきたものであることも同時に主張されてい

る。つまり機械化は人類の歴史そのものであり、それは貧困化の本質的な原

因ではない。貧困の出現は、人類の歴史の副産物ではなく、機械の使用と経

済構造がミスマッチしているために起こったものである。そのため、機械を

排斥するのではなく、むしろ機械化への順応によって、余剰労働力の適切な

振り分けができるような社会構造に変えることこそが重要であると主張する

。“全ての光が闇を作り出すことは疑いのないことである。それは機械も例

外ではない。しかし、その闇は日々、薄くなっている。”この“闇”として

の機械化の負の側面を弱めるための原動力として、記事が慈善団体の活動な

どとともに期待するのが、教育であった。 

クレシッチは機械化や新たな技術の導入による経済、産業構造の変化

を積極的に評価し、その効果をわかりやすく読者に伝えることに努めていた

。機械化が進展する社会にあって、労働者が単なる「余剰労働力」にならな

いためには、それに対処する方法が必要であり、それは彼ら自身が機械自体

を知ることであった。上で紹介したクレシッチ翻訳の『国民経済学基礎につ

いての適当なノート』は一つ一つのテーマが非常に短くまとまっており、例

が豊富なため読みやすい構成となっている。アンツェルらの社会主義者によ

れば、クレシッチはまさに労働者の敵の代表格として紙面に登場するお決ま

りの人物であったが、彼の翻訳活動や記事を見る限りクレシッチ自身は常に

労働者にメッセージを送っていたのである。 

クレシッチが発行していた新聞の名前である“Obrtnik（オブルトニク

）”という言葉に注目してみると、これは日本語にすると「職人」や「手工

業者」「工業者」などと訳せる言葉であるが、さらに広く商業やサービス業

までを含み財やサービスを生産する者たち一般を指す言葉であった 。新聞創

刊当時（1884年）のクロアチア経済の労働者構成は、地元資本の強化と大規

模産業化というクロアチアの商工関係者の理想とはかけ離れ、手工業、流通

、サービスなど非第一次産業の企業形態の約98％は5人以下の規模の小さなも
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のであった 。つまりクロアチアの経済的な課題の一つは、大きな資本とは結

びつかず、急速な資本化も望めず、それゆえ産業化の進展もそれほど進まな

い状況において域外の工業製品や流通サービスなどとの競争にさらされた大

多数の小規模な実業者としてのObrtnik（オブルトニク）に対する対処をいか

になすかということにかかっていたのである。 さらに、1890年代には、一部

企業の規模拡大が進み始めたが、一方では都市へ流れ込んでくる労働者人口

が増加していたことも商工会議所事務局長としてのクレシッチが対処しなけ

ればならないもう一つの問題であった。都市の人口増加は、十分な雇用が確

保できなければ貧富の格差の拡大とともに、彼らのプロレタリア化という結

果にも繋がる。19世紀末の社会民主党の結成は、このような問題の結果でも

あった。進展する商工業の国際競争化の中で全てを労働者の自助努力に任せ

、キャッチアップできなかった者は切り捨てるという方策は社会的な不安を

増大させるものであり、少なくともクレシッチの選択肢の中にはなかったは

ずである。このことに関して彼自身が使ったObrtnikという言葉についてさら

に考察する。当時、手工業者や職人を表す語としてはZanatlijaという言葉も

使われていたが、クレシッチが両方の言葉を引用した箇所では、以下のよう

になっている。 

“旦那達のお屋敷や、その豪華な装飾品はObrtnikの仕事がなかったと

したら、一体どんなものになるのであろうか。一方、素晴らしい実験やその

研究成果のための器具を提供するZanatlijaの助けなしに、科学は発展しない

のではないだろうか ” 

このように、ObrtnikはZanatlijaに比べて芸術的な知識や技をもった

手工業者として理解されていたと推測できる。また、この点に関して、サボ

ーとグロスはこのZanatlijaという言葉に対して、Obrtnikという言葉は、小

規模な工場だけではなく、より大規模な工場企業家など規模の大小を問わず

に幅広く物づくりをする人々を意味していると指摘している 。つまり、この

新聞が目指しているObrtnikとは、現状としての小規模なZanatlijaが、高い

技術を持ちつつ大規模産業化した経済構造にもキャッチアップできるような

経済市民のことを表していると言えるだろう。 

『オブルトニク』創刊号で、クレシッチは、大規模産業化が進んだ外

国の製品に“小さなZanatlija”が対抗するためには自らの技術を“工芸（

Obrt i Umjetnost）”にしなければならないと説明している 。後半の

Umjetnostという言葉は単純に翻訳すれば「芸術」であるが、両者をセットに

したこの言葉は博覧会などでも見られた表現方法である。つまり、それは単

純に手工業と芸術を並列させた言葉ではなく、博覧会での展示がそうであっ

たように、それらは「見られる」に値する価値ある技術という意味合いを兼

ね備えていた。小規模なZanatlijaがどのように、価値ある製品の創造に近づ

き得るのか。経済市民の教育に関して、すでに80年代には専門学校のインフ

ラが整い始めてはいたが、技術や機械が絶え間なく発展する近代において、

市民自らが独自に学ぶ必要性はより高まっていた。これはクレシッチの父親

であるミヨ・クレシッチ（Mijo Krešić, 1818.-1888）の考えとも通じるもの

であった 。しかし、独学するためにも教育的なインフラ整備は必要である。
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次節では、実業のための教育インフラとしての博物館のあり方と、クレシッ

チの商工業博物館開設にかかわる活動やその思想を考察する。 

 

３－２. 教育インフラとしての博物館と経済市民の「知」の問題 

1895年、ザグレブ商工会議所からザグレブ市参事会に対してある請願

がなされた。それは“地元の商工業の競争力を高める手段”としての、商工

業博物館を設立するための土地購入に関する請願であった。請願の目的は、

そのまま『オブルトニク』に以下のように引用されている。 

“このような博物館は地元の生産業者や流通業者に対して、工業製品

のモデルを学ぶ機会を提供し…..原材料の取得に関して、生産方法に関して

、値段や関税などの価格に関して彼らが知るべきものを説明するためのもの

である。（中略）また展示の目的としては、外国企業の（資金調達における

）信用取引や、手形が各地域において経済や流通にどのように用いられてい

るかを知ることによって、それがいかに商工業の広範な「利」になるかとい

うことを学ぶことができる。そして博物館は商工業に従事する若者に対して

実際的な理論知識のみならず、実践的な教育を与えるのである “ 

また商工業博物館が開設された際にクレシッチが著したパンフレット

では、博物館の教育的側面への説明が全面的に押し出された内容になってい

る。このパンフレットの内容によれば、博物館は現在のクロアチア地域の各

産業の具体的な企業がどのような技術を用いて、生産活動を行っているかが

展示され、1886年から見習い職人たちが通うことが義務化されていた職人学

校の学生が学ぶ良い機会になることが強調されている 。 

このように商工業博物館は、当初から「若者に対する理論と実践」の

教育インフラという目的を有していた。それは経済活動に従事する市民のた

めの最新の技術展示も含めた総合的な「知」の形態を実現するための手段で

あった。しかし、実際にそれが現実のものとなるには、この請願から約10年

もの歳月が必要であった（開設は1904年）。この間、クレシッチは各国の様

々な博物館を見て回り、また万博や博覧会に脚を運びながら多数の報告書を

書き、市民に対して新たな技術を「見ること」「見せること」を通して学ぶ

重要性を訴え続けている。彼が、1870年代から1900年代にかけて訪れた内国

博覧会や万国博覧会は大小合わせて以下の通りである 。 

・パリ万国博覧会（1872年） 

・トリエステ博覧会（1882年） 

・イタリア博覧会（トリノ）（1884年） 

・オシエク博覧会（1889年） 

・ベルリン博覧会（1889年） 

・ハンブルグ博覧会（1889年） 

・ケルン博覧会（1889年） 

・イタリア博覧会（トリエステ）（1898年） 

・パリ万国博覧会（1900年） 

・リージュ国際博覧会（1906年） 
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これらに加えて、1884年のハンガリー建国千年祭と1891年のザグレブ

博覧会には、実行員として参加している。さらにクレシッチは、ヨーロッパ

からトルコまで各国の商業博物館、工業博物館の概要について実際に、その

多くは自ら足を運んで視察し、新聞に投稿していたが、これを『商工業博物

館旅行記』としての一冊のパンフレットにまとめて発行している 。このよう

に博覧会や博物館マニアとも言えるような熱意によって各地を見て回ってい

たクレシッチの思想について、以下では博覧会と博物館に対する二つの思想

との関連から考察する。 

博覧会も博物館も「見ること」「見せること」を主眼としたものであ

るという点では変わらない。19世紀における鉄道網の伸長による交通革命は

、それ以前よりも圧倒的に多くの人々に遠隔地に赴き、実際にその目で様々

なものを見る機会を提供した 。19世紀後半以降、ヨーロッパ各地で催された

各種の博覧会に人々は実際に出かけて行き、新たな技術を目の当たりにして

いた。しかし産業先進国から地理的にも離れていたクロアチアやザグレブの

市民にとって鉄道に乗って外国の博覧会を見に行くということは誰にでもで

きるわけではなかった。そのような状況の中でクレシッチが出版した多数の

博覧会報告は、経済市民にだけではなく、より幅広い層に対して新たな技術

を「見せる」ことを可能にするものであった。 

多くのザグレブ市民にとって初めての博覧会体験は、おそらくは地元

で催された1864年の「ダルマチア＝クロアチア＝スラヴォニア第一回博覧会

」であった。これはザグレブの商工会議所が中心となって内国博覧会の形で

実施され、クレシッチの父親であるミヨ・クレシッチも実行委員の一人とし

て運営に参加している 。運営委員は、出展された3865点の展示品を12のカテ

ゴリーにランキングした 。このようなランク付けには、一体どのような意味

があったのだろうか。19世紀前半のフランスの産業博覧会では既に出品作品

が審査され、それに付随する報奨制度によって明確なランキングと評価が行

われていた。それは、制作物を品質、効用、価値などによって可視化された

尺度の枠内に位置づけるという方法によって、作る者にとっては、自己の作

品が世界市場内に位置づけられているという認識を持たせ、また見る者にと

ってもランキング化された技術を「質」として意識することによって、その

ような価値観をもった観察者となることが期待された 。それは、つまり域内

の需要を満たすという旧来のギルド的な伝統の下の技術ではなく、クロアチ

アでも自らの存在がより幅広い経済システムに組み込まれ始めた1860年の「

営業の自由」令以降の世界で、外国との競争にさらされた経済市民が生き残

るために必要なことであった。こうした環境のもとでの経済活動の参加者は

、必要な機能を満たす製品を作るという常識を捨て、その質によって競争し

、それがビジネスの成功につながるものであることを意識しなければならな

い。クロアチアにおける製品の質の向上は、1860年代にクヴァテルニクが危

惧していたような単なる原材料供給地としてではなく、経済的に独立するた

めの必要条件であったと考えられる。そして、一方で最新技術という科学的

な「知」という側面にもう一度目を戻してみると、経済市民層のもう一つの

意図も見えてくる。それは、博覧会や博物館というイベントやインフラが財
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務的な面や収支からみて、プラスになるかマイナスになるのかという問題か

ら考えることができる。もし、収支的に利益にならないのであれば、経済市

民にとって、博覧会や博物館を作る意味が説明されなければならない。当時

、博覧会に対する否定的な見解として「芸術・工芸社協会」の機関紙には以

下のような意見が寄せられている。 

曰く“ある時からは、皆は近代的な博覧会としてのスポーツの歓声を

心待ちにするようになっていった。（現在では）手工業にとっても工芸にと

っても博覧会は有益であるというよりも、むしろ有害であるという確信はま

すます広がっている。つまり、それは博覧会に対する興味がなくなっていっ

たこと、また博覧会が収支的にマイナスになること、それへの疑念がもたら

す結果なのである” 。博覧会が収支的に利益にならないのなら「見せる」イ

ンフラとして、それを常設化した博物館の経営にも大きな疑問が投げかけら

れることは明らかである。しかし、そのような状況においても経済市民が博

物館の必要性を主張するには、それなりの意義が必要なはずである。既にも

述べたように、技術を「見る」「見せる」という点において博覧会と博物館

は共通しているが、博覧会が長くても数ヶ月の期間であるのに対して、博物

館は常設である。つまり博物館の方は、クロアチアの製品を他地域の者を含

めた多くの人に対して、長期間にわたって紹介できるという利点が挙げられ

る。つまり本来の目的である地元の若者への技術教育という点だけではなく

、現在でいうところのアンテナショップ的な意味合いが期待できるというこ

とである 。それに加えて、経済市民の「知」が、常に最新の科学技術と結び

つきながら日々、更新されることを社会に示し続けられるということも重要

な側面であった。すでに述べたように伝統的な古典教育を受けた伝統的なエ

リート層がその洗練された知的趣味において、社会的な地位を享受していた

19世紀後半において、経済市民層もそれに対抗できるような「知」を持つ必

要があった 。 

クレシッチは『商工業博物館旅行記』においてドイツ各地の商工業博

物館について詳細な記述と考察を行っているが、ドイツの経済的な勢いが現

在、フランスを凌駕している理由を、その商工業の発展度合いの違いだとし

ている。その際に、彼は各種の工業作品の展示が、ゴシック調の壮麗な建物

の中で、多くの芸術品と同様に展示されている様を克明に描写している。そ

こには、製品展示を単なる実践的な教育効果に留めるのではなく、古典的な

教育で言うところの「趣味」の領域にまで拡大させる意図が見られる。クレ

シッチは、博物館の教育効果を論じる中で、「趣味(英語で言うtaste,クロア

チア語のukus)」という言葉を用いて、その利点を説明している。つまり、博

物館の目的として、産業に携わる若者の「趣味」を向上させることが博物館

教育の役割であり、またそれが祖国の商業機会を加速させるものとして説明

しているのである 。若者の「趣味」を向上させる手段として用いられるのは

、ギリシア語ラテン語を中心とした伝統的な古典教育だけではなく、博物館

に展示された工業製品や、機械、モーターなどによっても可能である。ビジ

ネスの理論的な体系、そして大規模産業化や工業化を進めるための産業技術

。このように経済市民が拠り所とする技術のための「知」を社会的エリート
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の古典的教養の「知」と同列として置くことで、クレシッチは自分たちの社

会的地位の向上に対する理論的な正当化に挑戦している。また古典的な教養

のみが「知」の優位性を独占するものではないという考えは、彼の外国語に

ついての記述からも読み取れる。ドイツの産業の優位性の記述として、彼は

ドイツ産業界の外国語習得をも例として挙げている。それらの言語はラテン

語でも古典ギリシア語でもない。ビジネスの拡大と効率性に貢献しているの

は「現代」外国語であり、ドイツ人が駆使しているのが英語、フランス語、

ロシア語、スペイン語であると紹介されている 。フランス語、ドイツ語、英

語は1883年に開校した中等レベル以上の教育機関としての（高等）商業学校

のカリキュラムで教えられていた言語でもあり、クレシッチ自身も教師とし

てフランス語や商業通信などの教鞭をとっていた 。『商工業博物館旅行記』

では、工業製品のみならず経済市民が学ぶべきこのような「現代」外国語ま

でが「趣味」の向上と結び付けられて結論付けられることになる。科学的な

理論としての国民経済学を学び、現代外国語や博物館の展示によって「趣味

」を向上させた経済市民は、その「知」において、伝統的なエリート市民と

社会的地位の相対化を期待できることになる。 

また、クレシッチは、ドイツの博物館において、そこで展示される様

々なモデルや商品は鉱物資源なども含め、海外市場での適正価格をすぐに知

ることができること、そして博物館が発行する機関紙によって国外のビジネ

ス動向やビジネスチャンスを把握できることについても紹介している 。これ

らのことを合わせて考えれば、博物館は、職業学校や商業学校に通う学生の

ためだけの教育インフラのみにとどまらず、ビジネスに関する情報センター

であり、アンテナショップであり、経済市民の生涯教育の場を担うための複

合的な施設としての重要性が求められていたということがわかる。クレシッ

チはそれ以前の講演において、機械の常設展の必要性を説いているが、そこ

では“今日においては、作業を手助けしてくれる機械は小さな生産者（オブ

ルトニク）にとっても非常に大きな貢献をしています。そして工業の本当の

発展は、もう機械の力無しには不可能なのです ”。と述べている。将来への

発展において絶え間なく更新される機械や産業技術に対して、博物館は生涯

教育を通してこれにキャッチアップするための施設として必要不可欠なもの

である。これについては、経済市民の社会的地位の側面というよりも、純粋

にクロアチアの経済的な面からの論点であり、第1節の社会主義者との論争で

述べられた高度かつ大規模な産業化の必要性の認識が反映されたものである

。このようにして見るとクレシッチの博物館教育論には大きく2つの意図が隠

されていたことがわかる。つまり、一つには外国との競争や台頭する社会主

義者に対抗するための機械化と大規模産業化についての正当性を主張しなが

ら実業教育とクロアチアのビジネス拡大のための複合的教育施設としての博

物館の必要性を論じることである。そして、他方では、常に新たな産業技術

を社会に見せ続けることで、伝統的な社会的エリート層に対して、経済市民

の「知」の面での平等化、あるいは相対化に挑戦するという二重の正当化の

意図があったと考察できるのである。 
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４．考察と結論 

ザグレブ商工会議所事務局長として1883年の高等商業学校開校にこぎ

つけたクレシッチは、その後1909年に引退するまで経済市民の人材育成につ

いて取り組み続けた。その一つが商工業博物館の開設であった。経済市民の

教育については、これまでの先行研究では学校教育制度を中心に語られるこ

とが多かったが、本研究では経済市民の手によって、学校という形態以外の

教育インフラの整備も模索されていたことが明らかにされた。また19世紀ク

ロアチアの政治的自立の問題と関連付けられて語られることが多かったこの

時期の経済市民の活動について、イヴェリッチは彼らの社会的地位の問題と

いう側面に焦点を当てるという手法を用いたが、本研究では経済市民の教育

をテーマにして彼らの地位の問題について考察を深めた。そうすることによ

り、経済市民主導による商工業博物館整備の意図には、クロアチア経済を近

代的な産業へとキャッチアップさせるという目的だけではなく、彼らの社会

的な地位の向上という側面もあったことが明らかにされた。 
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1
 市民、中産階級、中間層、経済市民、ブルジョワジー、実業家、経済エリ

ートなど、ビジネスに携わっていた市民をどのように呼ぶかは、それが書か

れた時代や歴史家の問題意識に依存している。社会主義時代に書かれたもの

、例えば、後述するカラマン（1991）は、「ブルジョワジー」という語を多
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く用いれいるし、イヴェリチ（2007）は社会の指導的な役割を担ったという

者に限定して「経済エリート」という言葉を使っている。「中間層」という

言葉は、19世紀当時の彼らが好んで使う言葉であるが、本稿では彼ら自身の

「自称」自体を客観的に考察する対象とするため、より広く社会活動に携わ

っていた市民を表す言葉としては「経済市民」を採用する。これは、後に説

明するように伝統的な古典教養を身につけた教養的な「市民」に対して、実

業分野に携わる者をその規模の大小を問わずに市民として捉えるためのもの

である。この言葉は、本論文では土地貴族や伝統的な古典教育を受けた「教

養」市民と対となる概念としても使用される。 
2
「クロアチアにおける学校教育の前近代化から近代化」の研究プロジェクト

についてhttp://histedu.isp.hr/radionica-za-doktorande/ （2019年4月17日閲覧） 

2 1868年のナゴドバ締結以来、税収の半分以下しか独自に使い道を決めら

れないという制約があった上に、関税や流通など経済の肝心な部分は「

共通事項」とされてブダペシュト政府の意向が優先されていた。Despot, 

M (1979). Industrija I trgovina građanske Hrvatske 1873-1880., 
JAZU, Zagreb, pp.101-104. 

日本語文献としては、以下を参照。月村太郎『オーストリア＝ハンガリーと

少数民族問題 クロアティア・セルビア人連合成立史』1994. 

 

 

______________________________ 
4
 Karaman, I (1991). Industrijalizacija građanske Hrvatske 1800.-

1941., Naprijed,  Zagreb. 
5
 Gross & Szabo (1992). Prema hrvatskome građanskom društvu, Globus 

Naknadni Zavod. Zagreb, pp., 296-297. 
6
 Iveljić, I (2007) Očevi i sinovi - Privredna elita Zagreba u drugoj 

polovici 19. Stoljeća- , Laykam International, Zagreb.  
7
 Iveljić, p.199. 

Kvaternik, K (1863). Hrvatski glavničar ili Putokaz k narodno 
obrtnosti a kroz ovu k narodnjemu blagostanju, Politicni Spisi 
(1971)., Znanje, Zagreb. 

フランス滞在中に株式市場を用いた資本システムの近代化や、拡大する資本

を裏付けにして社会的立場を強くしていった市民の存在を目の当たりにして

いたクヴァテルニクは、祖国クロアチアにおいても資本蓄積の重要さと、そ

れがもたらす経済的な独立の恩恵という道筋を示し、1860年代以降、後述す

るように一部のクロアチア系の経済市民の間に支持を得始めていた。 
8
 クロアチア語はtajnikで、直訳すれば「書記」であるが、会頭は名誉職的

な位置づけであり、ほぼ唯一の専任の職務かつ、当時の商工会議所の主要な 
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______________________________ 

 

役職であったことから、本論文では「事務局長」という言葉を使用している

。 
9
 Sloboda : Glasilo sicijalno demokratske stranke, br.6., 1895. 

10
 1892年に創設された社会民主党の最初期の中心人物であり、ギムナジウム

を修了した大工という特殊な経歴を持っていた。当時、社会民主党は、農村

への活動拡大を目指しており、1889年の第二インターナショナル以降、活動

の本格化とともに、これを警戒した政府の干渉にもあっていた。Stetipetić, 

V (2013). Povijest hrvatske ekonomske misli (1848.-1968.), 
Sveučilište u Zagrebu ekonomski faklutet, Zagreb, p.140. 

本章で扱う1890年代の『スロボダ』の記事には検閲にあって削除された多く

の白いスペースが見られる。 
11
 Obrtnik, br.12.,1895. 

12
Sloboda, br.9., 1895. 

13
 『オブルトニク』の記事も、『スロボダ』の記事も、この時点では無記名

であり、論争の後半の方で、最終的にはお互いが自分の名前を出すことによ

ってこれがクレシッチとアンツェルによって書かれたものであることが確定

するが、後述するように両雑誌の論争の過程を考慮すれば名前の記名がなく

てもこれが誰によって書かれたものなのかは当事者同士では周知の事実であ

ったと考えられる。 
14
Obrtnik, br.14., 1895. 

15
クレシッチは社会主義者との論争が激しくなる90年代半ば頃から様々な形

でフランスの経済学者や経済理論を紹介している。第4章で紹介したM・

Grimala（1898）や後述するY・Gyota（1894）の他にもCourcelle-Seneuila（

1895）などがある。これらに加えて、少しのちの時代の翻訳になるが19世紀

前半の経済ジャーナリスト 

 

Frederic Bastiatの『国民経済学における繁栄』（1912）などもある。最後

のものは、非国家主義的な完全自由主義の主張者としてハイエクにも影響を

与えた人物で 

ある。Bastiatは「国家はまず市民から何かを奪い取らない限り、彼らに対し

て何も施すことはできない」そして「与えられるものよりも奪われるものの

方が大きい」として経済における国の役割を完全に否定した。こうした考え

によれば、保護主義も共産主義も同様の特徴を持つものとして批判されるも

のである。翻訳の時系列を見れば、クレシッチの翻訳対象が社会主義批判の

ための自由主義論から次第に、非国家型の自由貿易を目的とする自由主義へ

と変わっていったことがわかる。Stetipetić, Povijest hrvatske, pp.168-
169. 
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16
 このような『スロボダ』上での批判を引用したうえで同年の『オブルトニ

ク』第20号では、幾人かの経済学者の名前と彼らの理論が社会主義に対する

対抗思想として挙げられている。中でも有名なのはセイ（Jean-Batiste Say, 

1767.-1832.）である。 Obrtnik, br.20., 1895. 
17
Obrtnik, br.20., 1895. 

18
クロアチアにおける最初の「国民経済学者」は、ロルコヴィチ（Blaža 

Lorković, 1839.-1892.）であるが、は若い頃、ミヨ・クレシッチの雑誌の編

集を手伝っていたこともある若者で、ミラン・クレシッチとも旧知の仲であ

った。彼はクロアチアの大学において最も早い時期に「国民経済学」の講義

を行った人物でもある。またザグレブの商業者組合である「メルクール」で

“商人における国民経済学”などを講演し、早い段階から経済市民が体系的

な学問としての国民経済学を学ぶことを主張していた。Narodne novine, 
br.72.73.74., 1873. 

商業学校における国民経済学は最終学年である2年生の科目として設定されて

いた（3年制に移行してからは3年生の科目）。年報の講義概要によれば“国

民経済学の概念とその重要性”を目的とし、内容としては、生産について、

特に生産要素 、つまり資本や土地、労働の論理。そして資金循環や流動性の

問題として為替や様々な金融機関について。また分業や、消費財などの理論

についても学ぶことが言及されている。Godišnje izvješće kraljevske 
velike realke i spojene s njom trgovačke škole u Zagrebu. koncem 
školske godine 1886/87., Zagreb, 1887., pp.87-89. 
19
HDA（クロアチア国立文書館）, UOZV, 1878-1880,  385/79。（商工会議所

から自治政府宛て） 
20
 Sloboda, br.12., 1894.  

21
 Grimal, prev. Krešić, M (1989). Prigodone Bilješke o počelima 

narodnoga gospodarstva, Tisak dioničke tiskare, Zagreb. 
22
 Grimal, prev. Krešić, pp.24-25. 

23
 Obrtnik, br.4., 1893. 

24 
例えば、本論文では「営業法」と訳しているobrtni zakonは、商業、手工

業、サービス業など二次産業のみではなく、三次産業まで含まれていた。 
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25
 Karaman,p.168. 

 業種（企業数） 

従業員数 製造 商業 流通貿易 サービス 合計 

5人以下 25816 5496 722 5087 37121 

6-10人 272 60 42 45 419 

11-50人 198 26 54 9 287 

51-100人 27 3 7 － 37 

101人以上 18 10 3 － 31 

合計 26331 5595 828 5141 37895 

 
25
クロアチアでは1890年代に企業形態の大規模化と労働者人口の増加が進ん

だ。Karaman, p.202を一部修正。 
 大規模企業数の推移（企業数）  労働者の推移 （人） 

雇用従業員数 1890年 1900年 1910年  1890年 1900年 1910年 

21－100人 85 162 207  3687 7017 8682 

101人以上 25 51 64  6205 11782 14922 

合計 110 213 271  9892 18799 23604 

 
26
 この議論は、すでにクレシッチの父親であるミヨ・クレシッチの代から継

続的に行われていた。Osamu TAMAKI, ”The idea of common good among the 

business people of 19th century of Croatia”,（Ramkhamhaeng 

University, 2019.（วารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑิตศึกษา ปีที9 7 ฉบับที9 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561).  
27
 Obrtnik, br.1., 1894. 

28
 Gross, Prema hrvatsksome, p.295. 

29
 Obrtnik, br.1.,1894. 

30
 ミヨ・クレシッチは、経済市民が独学する必要性から1884年にビジネス書

を出版していた。Krešić, Mijo (1884). Mladi trgovac, Praktična uputa 
za jednostavno vodjenje prometnih knjigah, trgovačko dopisivanje i 
mjenične poslove, Zagreb. 
拙稿「若者の就職観と企業家精神の問題－１９世紀のビジネス書に見る経済

市民の自己定義について―」『タイ日研究ネットワーク研究論文集』

1.vol.1/2020., Bangkok. 
31
 Obrtnik, br.33., 1895. 

32
 Krešić, Milan (1904). Budućnost trgovačko-obrtnog muzeja u 

Zagrebu, Tisak dioničke tiskare, Zagreb. 
33
 Krešić,Milan, Izvješće o paržioj Izložbi, Zagreb, 1878. 

Izvješće tarščankoj izložbi, Zagreb, 1882. 
Izvješće Talijanskoj izložbi, Zagreb, 1885. 
Izvješće o pet izložba, Zagreb, 1900. 
Izvješće Talijanskoj izložbi, Zagreb, 1900. 
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Izvješće o liežkoj medjunarodnoj izložbi u gradu liež te o dva 
tamošnja kongresa uz bilježke o dojmovima s puta , Zagreb, 1906. 
34
 Krešić, Milan (1903). Putne crtice i smarni navod glavnih 

trgovačko-obrtnih muzeja. Tisak dioničke tiskare, Zagreb. 
35
 19世紀後半の鉄道とクロアチアの実業家の活動との関係については社会史

の一大テーマであるため、本論文参考文献のうちカラマン（1991）、グロス

（1992）イヴェリッチ（2007）などが様々なテーマで取り上げている。 
36
 Prva Izložba Dalmatinsko-hrvatsko-slavonska 1., Zagreb, 1864., 

pp.131-132. 
37
 Prva Izložba, p.145. 

38
 吉見俊哉『博覧会の政治学』中公新書、1992年、128-129頁。 

39
 Obrtnik, br.1., 1886. 

40
 他地域から訪れた他人たちに地元の名産を紹介するためのアンテナショッ

プ的な役割を期待できることも、パンフレットで触れられている。Krešić, 

Milan ,  Budućnost, pp.8-10. 
41
 古典的な教養と趣味に関して言えば、19世紀の教育会に大きな影響を与え

たヘルバルト(Johann Friedrich Herbart, 1776.-1841.）は、その初期の主

要論文である『世界の美的表現』（Die ästhetische Darstellung der Welt, 
1804.）において、教育の唯一の目的とした「道徳性」のよりどころを、趣味

の美的判断に求めているが、人間の陶冶に結びつく道徳性を美と関連させて

論じる方法は、ヘルバルトと同時代、あるいはやや先行する時代の代表例と

してのカントの美と道徳・善についての議論や、シラーの『人間の美的教育

について』（Über die ästhetische Erziehung des Menschen, 1795.）に見

られるように、多くの例が見られる。拙稿「19世紀クロアチア教育界におけ

るヨシップ・クリジャンの活動とその意義」『東欧史研究』33号、2011年。 
42
 Krešić, Putne crtice, p.9., p.12. この冒頭部分は、彼が投稿した当時

の新聞にも掲載されている。Narodona obrana, br.251., 1903. 
43
 Krešić, Putne crtice, p.10. 

44
 Godišnje izvješće kraljevske velike realke i spojene s njom 

trgovačke škole u Zagrebu. koncem školske godine 1886/87., Zagreb, 
1887.pp.106-107. 
45
 Krešić, Putne crtice, pp.11-12. 

46
 Hrvatski trgovac, List za trgovački sviet, Glašilo Hrvatske 

trgovačkog Družtva Merkur, Zagreb, 1899. 
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Abstract 
 

The primary goals of intangible cultural heritage protection are transmission and 
development. Li Brocade has the inherent advantages of cultural and creative product 
development as Hainan’s only world-class intangible cultural heritage project. Through 
field research and literature research, this study employs a qualitative research methods 
to understand the current state of the inheritance and protection of traditional Li ethnic 
fabrics. Traditional fabrics of the Li ethnic group’s heirs, heads of Li Brocade 
cooperatives, cultural and creative companies designers, and university researchers are 
among the samples. This study sorted out the problems in the development model and 
R&D process of Li Brocade cultural and creative products through in-depth interviews 
and market research.  

The research results show that a study of the background and culture of the 
indigenous fabrics of the Li ethnic group and the current status of their heritage and 
protection. The traditional fabrics of the Li ethnic group have a long history. At present, 
Li brocade cultural and creative products in the market embody the basic characteristics 
of culture, nationality and artistry. However, being monotonous in the designing idea, 
these products simply extract Li brocade pattern elements for creation, which lacks 
innovation. The research emphasizes that the long-term development of cultural and 
creative products of traditional Li ethnic group fabrics needs to be realized by building 
an open design ecology, implementing diversified industrial integration, and building a 
strong cultural and creative brand IP. 

 
Keywords: Li Brocade, Intangible Cultural Heritage, Cultural and creative products, 
Sustainability 
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1. Introduction 

 
Figure 1  Map of the five dialect areas of the Li ethnic in Hainan Province 

 
Li ethnic group is the native nationality of Hainan island in China, and it is a 

special minority ethnic in Hainan Province. According to the legend, as early as 3000 
years ago in the Shang and Zhou dynasties, Li ancestors had settled in Hainan, 
becoming the earliest pioneer of Hainan Island. The Hainan Li ethnic is famous for its 
ancient handicrafts and Intangible Cultural Heritage (referred to as “ICH”), the vitality 
of which have been passed down to date. As of the end of 2019, Hainan’s Li ethnic 
group boasts a world-class ICH project, 12 state-level ICH projects and 27 provincial 
ICH projects. Among them, the traditional spinning, dyeing, weaving and embroidering 
skills of Li ethnic (referred to as “Li Brocade” skill) is one of the oldest skills of its kind 
in both China and the world. In 2006, the Li ethnic’s traditional spinning, dyeing, 
weaving and embroidering skills were involved in the first batch of Intangible Cultural 
Heritage protection work in China. In 2009, the United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization(UNESCO) included "the traditional Li textile techniques of 
spinning, dyeing, weaving and embroidering " in the first List of “Intangible Cultural 
Heritage in Need of Urgent Safeguarding”. It marks a new stage in the protection of Li 
Brocade's skills in Hainan Province, which makes Li Brocade, a precious and 
outstanding national cultural treasure, widely passed on, spread and carried forward. 

On March 12, 2017, China’s Ministry of Culture, the Ministry of Industry and 
Information Technology, and the Ministry of Finance jointly launched the "Chinese 
Traditional Crafts Revitalization Plan". The purpose is to handle the relationship 
between inheritance and development in traditional crafts, and to do well in creative 
transformation and innovative development, including cultural and creative product 
design as well. After ten years of policy and financial support, inheritance and 
protection, the traditional Li ethnic fabrics skills have gradually got rid of the 
endangered situation. The next task is how to transform the Li ethnic fabrics products, 
through modern technical processing and innovative development, from traditional 
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handicrafts to cultural and creative products which are suitable for modern life and 
popular among the public, so as to realize the inheritance, development as well as 
protection of intangible cultural heritage via sustainable development. 

Nowadays, with the construction of the Hainan Free Trade Port and the 
International Tourism Island, given the current situation of the lack of cultural and 
creative products in Hainan, it is urgent to study on how to better inherit the “Li 
Brocade”, how to carry forward the ICH projects under the premise of ensuring the 
authenticity, and how to better develop the cultural brand of “Li Brocade”, facilitating 
the development of the intangible cultural heritage creative products of Li ethnic group. 
As an elite skill mastered by a few people, the traditional intangible heritage skills of 
the Li ethnic and the traditional Li ethnic fabrics cannot just stay in the museum under 
the isolated protection. Instead, it should be tapped and protected through development 
by making good use of its culture, so as to meet the cultural needs and services of 
modern society and modern people. 

Hainan’s Li ethnic group boasts a unique intangible cultural heritage. As the only 
world-class ICH, “Li Brocade” should be the focus of inheritance and development. 
The traditional Li ethnic fabrics provides a natural soil for the research and development 
of Hainan cultural and creative products. However, the research and design of Hainan 
Li Brocade intangible cultural and creative products have so far just begun. The 
development of excellent local tourism cultural and creative products can effectively 
promote the development of Hainan’s tourism industry as well as cultural and creative 
industries. Using tourism cultural products as the carrier to display the unique intangible 
cultural heritage of the Li ethnic group will enable future generations to further deepen 
their understanding of the national intangible cultural heritage. The research aims to 
actively explore the ways of expression of intangible cultural heritage elements of Li 
Brocade in cultural and creative products, innovative design and development 
strategies, to provide a reference for the layout of local tourism cultural and creative 
product development in Hainan and facilitate the inheritance and development of the 
ancient Li Brocade intangible cultural heritage through the carrier of modern cultural 
and creative products. 

 
1.1 Objective 

To investigate the historical and cultural background of Hainan Li Brocade and 
the current status of inheritance and protection. 

 
1.2 literature review 
 1.2.1 Theory, Concept and Related Research 

At present, there is little research on the combination of Hainan Li Brocade 
intangible cultural heritage and cultural and creative design, and the depth and breadth 
of the research are still insufficient. Research on the design and development of Li 
Brocade cultural and creative products is still in the preliminary stage. There is little 
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research on transforming intangible cultural heritage into commodities through creative 
design, and a systematic theoretical system that can support the development of Hainan 
cultural and creative industries has not yet been formed. 

(1) Li Brocade is a traditional handmade technique used by women from Li 
nationality in Hainan to make clothes and other daily necessities using cotton, linen and 
other natural fibers. It has important historical, scientific and artistic value (Chen Pei, 
2014) . The historical status of Li Brocade in the development of Chinese textile culture 
is just like that of Chinese silk in the development of world culture (Chen 
Jiang,2016).Li Brocade is the textile woven with cotton thread as the main material and 
hemp thread and silk thread as auxiliary materials. It is woven with primitive manual 
looms, including four major technological processes of spinning, dyeing, weaving, and 
embroidery (Zhang Hongmei, 2020) .  

 
Figure 2 Li ethnic’s traditional spinning, dyeing, weaving and embroidering skills 

(Meifu Dialect-Speaking Area) 
 

 
Figure 3 The Skills of Li ethnic's waist machine Weaving(Ha Dialect-Speaking Area) 

 
(2) Zhang Yingping (2020) believes that the design of cultural and creative 

products can be completed through the three stages of “observation”, “thinking” and 
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“hand drawing”, and propose to use creative ideas to address the product similarity. 
Cultural and Creative Product Design co-authored by Yao Xiang and Hu 
Hongyan(2020) mainly describes the application of Chinese culture in product design. 
It builds a three-dimensional map, which take application content, cultural categories, 
and design carrier axes, to precisely position cultural products and develops a set of 
procedures and methods for the design of cultural creative products. 

(3) In terms of the design of Li Brocade cultural and creative products, Jia Meixin 
(2020) proposes starting from Hainan traditional fabrics of the Li ethnic group's pattern, 
color extraction, and composition characteristics to find the combination of Li Brocade 
and cultural and creative products, and then realizing the living inheritance of Li 
Brocade culture through redesign. Cultural and creative tourism products can convey 
emotional sustenance as well as various characteristics of local carriers. Silk scarves, 
for example, are popular among consumers as an aesthetically pleasing and functional 
product. As a result, inject Hainan's local culture's genes into the development of 
cultural and creative products, and use culture to interpret the story behind each product 
by excavating Hainan's most distinctive elements, historical connotations, folk 
customs, and cultural values. Designers strive to combine modern people's aesthetic 
needs and fashion trends, to achieve the perfect balance of artistry and functionality, 
and to create the most distinctive and best-selling Hainan tourism cultural and creative 
products (Zhang Lei, 2019). 

 

 
Figure 4 Cultural and creative product store in Wuzhishan Ethnic Museum, Hainan 

Province 
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Figure 5 Cultural and Creative Products Store in Hainan Provincial Museum 

 
(4) The concept of sustainable development focuses on the process of continuous 

development of human society, and proposes a virtuous cycle development model that 
effectively utilizes resources, optimizes the environment, and promotes social and 
economic development. Therefore, sustainable development has become an important 
guiding principle for dealing with various undertakings of resource exploitation and 
development in contemporary society, and it has also become an important principle 
for this article to study the development of Li Brocade culture. Sustainable development 
is to engage in development and practice activities on the basis of considering the multi-
dimensional factors in the evolution and development of Li Brocade intangible cultural 
heritage, especially resources, environment, society and economic factors. The creative 
design and development of Li Brocade culture is in essence to protect cultural diversity. 
The development of Li Brocade must be based on the basic principles of sustainability, 
and the research on the sustainable development and design of Li Brocade is still in the 
blank stage. In order to realize the sustainable development of Li Brocade culture, it is 
necessary to re-understand the relationship between “people and nature”, “nature and 
Li Brocade”, “Li ethnic group and Li Brocade”, “people and Li Brocade”, so as to 
protect and promote the cultural diversity of Li ethnic group and the harmonious 
development of culture. 
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 1.2.2 Research Framework 

 
Figure 6 Research Framework 

 
2. Method 

The historical and cultural background, inheritance and protection status of the 
traditional Li ethnic fabrics were studied. Through market research and observation, the 
basic situation of the current design and development of Li brocade cultural and creative 
products was successfully concluded. This research mainly takes the form of qualitative 
research, and conducts qualitative research through observation of cultural and creative 
products, interviews with inheritors and experts (talk records, photos, audio 
recordings), and analysis of physical products. The researchers used the method of 
descriptive analysis to conduct the research, and the steps were as follows:  

1. Research and collect data from the literature, books, textbooks and academic 
papers on the historical and cultural background of the traditional fabrics of the Li 
ethnic group.  

2. Research and collect on-the-spot data in the research area, namely the 
inheritance villages in the Li area, the Hainan Provincial Museum, and the Qilou Old 
Street in Haikou City to collect relevant information about historical culture, status of 
inheritance and protection, status of design and development of cultural and creative 
products, etc.  

(1) A random questionnaire survey was conducted among tourists in the research 
area.  
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(2) Select more than a dozen specific target groups from the inheritors of Li 
brocade’s intangible cultural heritage, the head of the local government’s intangible 
cultural heritage protection center, the person in charge of the cultural center, the head 
of the Li brocade cooperative, designers of cultural and creative product companies, 
and university researchers. In-depth interviews were conducted with these people and 
detailed interview records were made.  

(3) Observing the forms, materials, craftsmanship and prices of various Li brocade 
handicrafts and cultural and creative products in the market.  

(4) Research and analyze conceptual data, compare and correlate the theories.  
 

3. The Results 
The research results of the historical and cultural background of the traditional Li 

ethnic fabrics found that the traditional fabrics of the Li ethnic fabrics have gone 
through three periods in the development process: the non-woven era, the Bast fiber 
spinning era, and the cotton spinning era. The ancestors of the Li ethnic fabrics in 
Hainan mastered the craft of making bark cloth as early as 3,000 years ago; in the pre-
Qin period, the women of the Li ethnic would use ramie (Boehmeria nivea) and kapok 
(Gossampinus malabarica) to weave; Li brocade skills in the Han Dynasty reached a 
high level; during the Three Kingdoms period, the ancestors of the Li ethnic already 
used "Jibei" silk wool to make "five-color spotted cloth". Research shows that from the 
Song Dynasty to the Qing Dynasty, China's textile industry of Li brocade and cotton 
was very developed, with excellent craftsmanship and a wide variety, becoming a bulk 
commodity in overseas trade. Since the middle of the last century, the social life of the 
Li people has remained in a relatively primitive state, and they have always maintained 
a self-sufficient agricultural production method, which has allowed the traditional Li 
brocade textile skills to be preserved and inherited relatively completely. Hainan's 
cotton and linen textile technology has continued to this day, and Li brocade has 
naturally become an ancient traditional textile in China. In the era of cotton textiles, 
hemp textiles and non-woven bark fabrics have not withdrawn from the stage of history. 
The three eras blended with each other and the three techniques coexisted. According 
to research findings, cotton textiles account for about 60% of modern Li textiles, hemp 
textiles account for 20%, and the rest are cotton, linen and cotton-silk blended 
fabrics(Luo Wenxiong,2011). 

The results of the research on the protection of Li brocade's intangible cultural 
heritage found that: 

(1) In terms of the legal system, the government is currently drafting the Hainan 
Province Regulations on the Protection of Intangible Cultural Heritage. It has issued 
the "14th Five-Year Plan for the Protection of Intangible Cultural Heritage in Hainan 
Province" as well as the "Three-Year Action Plan for the Protection and Development 
of Li Nationality's Traditional Textile, Dyeing, Weaving and Embroidery Skills (2021-
2023)". In July 2010, in order to promote the protection of Li brocade craftsmanship 
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and other intangible cultural heritage items, the Hainan Provincial Government 
approved the establishment of the Hainan Provincial Intangible Cultural Heritage 
Protection Center, improving the protection mechanism and establishing an effective 
mechanism for the public to actively participate in protection. In August 2012, the 
"Notice on the Interim Measures for the Inheritance, Protection and Training of the 
Traditional Spinning, Dyeing, Weaving and Embroidering Skills of Li Ethnic in Hainan 
Province" (hereinafter referred to as the "Training Measures") was formulated and 
issued. Article 12 of the "Training Measures" specifically stipulates the following 
obligations that representative inheritors should perform; To carry out inheritance 
activities and cultivate successors (Each national-level inheritor shall train no less than 
10 successors, each provincial-level inheritor shall train no less than 5 successors and 
each city and county level inheritors shall train no less than 3 successors); To weave 
and produce fine Li brocade products via traditional skills; To properly preserve 
relevant physical objects, materials and representative works; To conduct intangible 
cultural heritage surveys in cooperation with cultural authorities and other relevant 
departments; To participate in public welfare publicity of intangible cultural heritage, 
etc. 

(2) The results of the study on financial investment show that, the Hainan 
provincial government has spent 102.6 million yuan over the last 11 years on the 
protection, inheritance, dissemination, research, and utilization of Li Brocade skills.At 
present, there are three national-level inheritors of Li brocade skills, 30 provincial-level 
inheritors, as well as 316 city and county level inheritors in Hainan Province. National-
level inheritors are provided with central government financial subsidies of 20,000 yuan 
per year for the inheritance activities; Provincial-level inheritors are provided with 
provincial-level financial subsidies of 5,000 yuan per year; Some cities and counties 
also give the city and county level inheritors a certain amount of money, such as the 
annual subsidy of 1,500 yuan per person in Wuzhishan City, and 4,000 yuan in Sanya 
City. 

(3) In order to support and assist the inheritors to carry out the teaching, 
apprenticeship, education and training activities, Hainan Province has set up special 
funds to invest in 16 inheritance villages and 16 training centers in many natural 
villages of the Li ethnic group in the province. It has also established 5 training centers 
in the Li Autonomous County. The inheritors of the project are organized by the city 
and county cultural centers to carry out regular training and exchange activities. The 
management and the use of the Li Brocade Training Center: The cultural departments 
of the cities and counties are responsible for organizing three sessions of training 
courses every year (5-6 days each), with 50-student enrollment for each session. 
Students are selected and sent by the township cultural centers. The students can have 
access to not only the on-site teaching from masters of the provincial, city and county 
level inheritors, but also subsidies of 40 yuan per day for each person. The subsidy, 
meals, accommodation and other expenses are all paid by the cultural centers. 
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(4) The results of research on inheritance educational show that, the Li Brocade 
special training hall, Li Brocade training centre, and Li nationality city and county 
primary and secondary schools will serve as the cradle for the next generation of Li 
Brocade inheritors. On August 5, 2013, the Hainan Provincial Department of Culture 
and Sports and the Provincial Department of Education jointly issued the "Notice on 
the Pilot Practice of Li Brocade Skills in Primary and Secondary Schools in Minority 
Cities and Counties". The book titled "Traditional Spinning, Dyeing, Weaving and 
Embroidering Skills of Li Ethnic" organized by the Hainan Provincial Department of 
Culture and Sports, was uniformly printed and distributed as a school-based textbook, 
and was officially used for the pilot teaching in 18 primary and secondary schools in 9 
ethnic cities and counties in the autumn of 2013. At the same time, the "Basic 
Requirements for the Teaching of Li Ethnic Traditional Spinning, Dyeing, Weaving 
and Embroidery Skills Courses" was issued, and the document put forward standard 
requirements for the teaching of Li brocade skills courses. For example, the general 
teaching target is the primary school students who are above third grade. There shall be 
no less than one class hour each week, and the total annual class hours shall be no less 
than 32, with no less than 20 class hours for the study of operational skills. Inheritors 
shall give some practical teaching, and the subsidy is generally 100 yuan per class hour. 
When the course is completed, students shall submit plain weaving or jacquard work 
as a basis for judging a certificate of completion, etc. 

Currently, 62 primary and secondary schools in 9 cities and counties of the Li 
nationality have Conducted practical classes in Li Brocade skills on campus, with over 
20,000 students participating(Guo Cui,2020). In the province, the number of people 
who have successfully mastered Li Brocade skills has risen to 25,000, a 25-fold increase 
from 2009.Hainan Province currently has 3 national representative inheritors, 22 
provincial representative inheritors and 200 city and county representative inheritors of 
traditional Li textile in dyeing, weaving and embroidery skills. 

 
 

 
Figure 7 Inheritance activities of Li ethnic Brocade in Zafen Village Wuzhishan City 
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Table 1. Findings in the features of Li Brocade's cultural and creative products 
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Table 2. Findings in the functional types and the basic characteristics of Li Brocade's 
cultural and creative products 

 
Based on the research data in Tables 1 and 2,it is shown through the classification 

and analysis of the Li Brocade's cultural and creative products in the current market, 
the functions of the products mainly include four types: decorative handicrafts, 
clothing, stationery, and household Supplies. These cultural and creative products have 
both handmade and machine batch production. Among the 20 cultural and creative 
products collected, 8 use traditional fabrics of the Li ethnic group. All products use Li 
brocade pattern elements and reflect different basic characteristics such as culture, 
nationality and artistry. There is clear price differentiation in Li Brocade's cultural and 
creative products. A piece of Li Brocade modern clothing on the market can cost more 
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than 10,000 yuan, whereas the paper tape, handbook, and canvas bag made with Li 
Brocade elements cost a few yuan to dozens of yuan. There is a lack of level transition 
of products due to the lack of development types and weak functions of Li nationality 
brocade cultural and creative products, and price differentiation is quite apparent. 

 
4. Conclusion 

In the investigation and research on the traditional fabrics and cultural and creative 
products of the Li ethnic group, it is shown that the Li brocade craftsmanship, as a 
world-class intangible cultural heritage, has a long history and rich culture, and has 
achieved certain results in inheritance, protection and rational use, but Li brocade still 
has not really entered the daily life of people. First of all, young people of the Li ethnic 
group no longer have the habit of wearing traditional Li ethnic fabrics and clothing; 
secondly, the traditional craftsmanship of Li brocade is complicated, time-consuming 
and labor-intensive. The number of people learning the traditional Li fabrics production 
skills accounts for just 1.63% of the total Li ethnics. All these have once again 
demonstrated the high handicraft value and collection value of Li brocade itself, which 
makes the price of its products high, letting most consumers feel intimidated and 
hindering the marketization and life-oriented process of Li brocade. 

The results of this study emphasize that the charm of the traditional fabrics of the 
Li ethnic group in Hainan needs to be inherited and protected. Government 
departments, cooperatives, and inheritors of intangible cultural heritage should work 
together to continuously explore and innovate in the process of inheritance, and 
continue to promote the intangible cultural heritage of Li brocade in the modern 
context. The dimension and temperature in the brocade will eventually form a cultural 
atmosphere that adapts to the times, returns to life, and is full of vitality, promoting the 
inheritance and sustainable development of the traditional skills of Li brocade. Natural 
and environmentally-friendly raw materials should be guaranteed in the production 
process of Li traditional fabrics; the production should also keep pace with the times in 
light of the market demand and aesthetic changes; it should adhere to the concept of 
green design to make Li brocade cultural and creative products innovative to meet 
people's expectations both emotionally and culturally. In addition, the prosperity and 
development of Li traditional fabrics and Li brocade cultural and creative products can 
also be achieved through the following measures: 

(1) Construct an open design ecology. The “Inheritor + Designer” research and 
development method can be experimented in promoting Li Brocade’s cultural and 
creative product in Hainan, but it also requires a more open design ecology and design 
platform. 

(2) Pay attention to in-depth research and development. With the construction of 
the Hainan International Free Trade Port, a more international perspective should be 
considered in developing the products. The product type will shift from a single Li 
Brocade product to clothing, accessories, textiles, bags and soft furnishings as more in-
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depth research are being conducted with well-known domestic and foreign brands and 
design studios. 

(3) Inmplement the integrated development of diverse industries. Li Brocade 
products can not only help realize the notion of “Cultural Tourism Plus” to promote 
integrated development of the cultural tourism industry, but also use investment to build 
integration platforms such as Li Brocade Cultural Village, Li Brocade Cultural and 
Creative Industrial Park, and Li Brocade Characteristic Town. 

(4) Develop a strong cultural and creative brand IP. Li Brocade cultural and 
creative product companies must vigorously promote brand building, improve their 
market visibility and reputation, and attract consumers through the quality and brand 
value of their cultural and creative products. 

 
5. Discussion 

The main research issues of this paper are the historical and cultural background, 
protection and development status of Hainan Li brocade. The research results show that 
Li brocade craftsmanship, as a world-class intangible cultural heritage, has achieved 
certain results in its inheritance, protection and rational utilization. The legal system 
related to the protection of the intangible cultural heritage of Li brocade has been 
gradually improved. Government funding as well as investments from private 
enterprises have increased year by year. The number of Li brocade inheritors has been 
growing. The variety of cultural and creative products derived from the traditional Li 
fabrics has increased. However, judging from the research results of these cultural 
products and their markets developed from the traditional Li ethnic fabrics in Hainan, 
the design ideas of cultural and creative products remain monotonous when it comes to 
R&D. Also, there exists serious product homogeneity problem; the design of cultural 
and creative products stays on the surface and simply extracts the elements of Li 
brocade patterns. The creation of cultural and creative products lack innovation. We 
believe that the current problems and difficulties in the development and transformation 
of Hainan Li brocade cultural and creative products are mainly caused by the lack of 
clarity and orientation. Therefore, after obtaining the research results, this paper 
proposes four measures including constructing an open design ecology and advocating 
in-depth research and development given the current situation. Overall, our research 
methods of interviews, product observation and analysis have yielded effective results 
and recommendations. These research results are rarely mentioned in the existing 
literature by other scholars who have studied traditional Li fabrics, including an updated 
systematic summary of the types, prices, and characteristics of Li brocade cultural and 
creative products. Therefore, these studies provide theoretical support and data support 
for the further R&D of the Li brocade cultural and creative products. Meanwhile, there 
exists certain limitation in the research, such as, the applying of the patterns of 
traditional Li fabrics, the improvement of its production technology, and the innovative 
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design of the Li brocade cultural products. Our research hasn’t gained certain results 
concerning the above issues, which are still awaiting to be further studied. 
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Abstract 
 
The purpose of this research is to study the history, social aesthetic and cultural 

background of blue and white porcelain in Xuande period of Ming Dynasty, and to 
promote the inheritance and development of traditional culture through the research 
results. The research method of descriptive analysis was adopted in this paper. Within 
the scope of data research, the researcher studied four types of ornamentation on blue 
and white porcelain of Xuande period. Through extensive literature review, researcher 
went to the ceramic museum, Imperial Kiln and other places for field investigation, and 
obtained related information about the decoration of blue and white porcelain in the 
Xuande period. The results show that: 1) The themes, forms and meanings of 
ornamentation on blue and white porcelain during Xuande period are closely related to 
the historical background, social aesthetic and cultural background at that time. 2) 
Floral patterns are the most popular among plant patterns. It adopts the expression 
techniques of twines and broken branches, and the floral patterns of theme decoration 
are often decorated with a variety of flower combinations. For example, the 
combination decoration of lotus, peony, chrysanthemum, camellia, all types of blue and 
white porcelain of Xuande period are decorated in combination with flower patterns. 3) 
The forms and styles of several common flower patterns are diversified. 4) The 
combination of flower patterns and modern ceramic products highlights the cultural 
connotation of the products. 

 
Keywords: Ceramic Culture, Porcelain, Creative Ceramic Products, Ceramic Cultural 
and Creative Products 
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1. Introduction 
The Ming Dynasty (1368-1644) was another heyday of the development of 

ceramics in China. Based on black porcelain, white porcelain and celadon, painted 
porcelain began to develop vigorously. It was rich in forms and sophisticated in 
craftsmanship, reaching the peak of ceramic art. Blue and white porcelain was the most 
prominent development of painted porcelain. Zhu Yuanzhang (1328-1398), the first 
emperor of the Ming Dynasty, started as a commoner, so the social aesthetics in the 
early Ming Dynasty tended to be common. The emperors and their ministers had a 
special liking for blue and white porcelain and vigorously developed it. By the Xuande 
Period (1426-1435), blue and white porcelain rapidly entered its golden age. Compared 
with the previous dynasties, blue and white porcelain in this period had further 
innovation and development. The quality of its glaze was exquisite, and the types of 
patterns and designs were extremely rich. The blue and white porcelain at this time also 
reflected the rich cultural connotation of the porcelain in Xuande period and had 
important aesthetic value. 

Since the 18th National Congress of the Communist Party of China, President Xi 
Jinping has vigorously inherited the excellent Chinese traditional culture, and in the 
report of the 19th National Congress of the Communist Party of China, he even elevated 
the excellent Chinese traditional culture to a brand new stage, sublimating it to "the 
genes of the Chinese nation", "the cultural bloodline of the nation" and "the spiritual 
lifeline of the Chinese nation" (2017). The report of the 19th National Congress of the 
Communist Party of China proposes to "promote the creative transformation and 
innovative development of excellent Chinese traditional culture" (2019). The 
emergence of cultural creative products was conducive to promoting the inheritance 
and development of excellent traditional culture. Through new product design, the 
excellent traditional culture was given a new form and the essence of excellent 
traditional culture was retained. At the same time, it has the characteristics of the times 
and plays a good role in promoting the spread and development of traditional culture. 
Jingdezhen's ceramic cultural and creative products are diverse. Designers of ceramic 
cultural and creative products with blue and white elements have made some 
explorations. For example, some depict the traditional blue and white decorative 
pictures in contemporary shapes, and some design modern pattern elements with blue 
and white materials. Blue and white porcelain has a long history, and the products of 
each dynasty have their own different characteristics according to the historical 
background. In the past, the cultural and creative products of blue and white porcelain 
selected a broad concept, and did not investigate the creation into a certain dynasty or 
a certain generation. In the past, the cultural and creative products of blue and white 
porcelain selected a broad concept, and did not investigate the creation into a certain 
dynasty or a certain generation. Although the public has come into contact with some 
products related to blue and white porcelain, their understanding of blue and white 
porcelain is still superficial or vague, and they have little understanding of the culture 
of blue and white porcelain. 

Based on the vague cultural concept of blue and white porcelain cultural and 
creative products in the current market, we chose the ceramic culture of Xuande period 
as the object of promotion and conveyed the corresponding culture through ceramic 
cultural and creative products. 
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1.1 Objective 
To study the historical, social aesthetic, and cultural background of blue and white 

porcelain in the Xuande period of the Ming Dynasty. 
 
1.2 Literature review 

Cultural creative products are a way of presenting the inheritance and development 
of traditional culture and a new form of presentation in line with modern life. The theme 
content of this kind of product is regional traditional culture. Combined with modern 
aesthetic trend and thinking mode, a kind of practical and aesthetic creative product 
containing regional culture is designed (Tian Li, 2018). 

In the second year of Hongwu of the Ming Dynasty (1368-1398), the imperial 
court began to build an imperial kiln in Jingdezhen. It was specially used for the 
emperor's daily porcelain and the reward of ministers, so it was also called "royal kiln" 
(Expert Committee of Chinese Society of Cultural Relics, 2011). In the early Ming 
Dynasty, in order to stabilize the political situation, the court adopted measures such as 
strengthening the centralization of power. During the 70 years from Zhu Yuanzhang 
(1368-1398), emperor Taizu of Ming dynasty, to Zhu Zhanji (1426-1435), many 
preferential policies were issued. For example, agriculture was strongly supported, so 
that agriculture quickly recovered and developed, and the situation was thriving. At that 
time, agricultural productivity was greatly improved, the output of crops continued to 
expand, the population surged, handicrafts and industry and commerce were greatly 
developed. At the same time, seaports were built along the coast, laying a good 
foundation for foreign trade. The social economy developed vigorously, which 
promoted the progress of social ideology, and the aesthetic fashion became increasingly 
rich (Xu Ming, 2000). 

Zhu Yuanzhang (1368-1398), emperor Taizu of the Ming Dynasty, was born a 
commoner with a taste for commoners. Therefore, the aesthetic preference in the early 
Ming Dynasty changed greatly compared with that in the Yuan Dynasty (Zhu Yuping, 
2015). The development of handicraft industry in the Ming Dynasty boosted the rapid 
development of commodity economy, and vulgar culture prevailed in this period (Gao 
Zheng, 2016). It can be seen that the aesthetic preference of the whole society in Xuande 
period (1426-1435) tended to be civilian and secularity. 

Blue and white porcelain was introduced from Persia during the Tang Dynasty 
(618-907) and developed in the Song Dynasty (960-1279). The end of the Yuan 
Dynasty (1271-1368) was the first peak of the development of blue and white porcelain. 
During this period, blue and white porcelain was mainly used for export. In the Ming 
Dynasty, the founding emperor Zhu Yuanzhang loved the simplicity of blue and white 
porcelain. Therefore, it became the mainstream porcelain in the Ming Dynasty, which 
was strongly supported by the court and developed greatly. In the Xuande period of the 
Ming Dynasty (1426-1435), blue and white porcelain ushered in its second peak. 
During the Yongle Period (1403-1424), blue and white porcelain began to show the 
decorative style of the Ming Dynasty, which was elegant, gentle and delicate. By the 
Xuande Period (1426-1435), the art of blue and white porcelain had reached a mature 
stage in all aspects and became the mainstream of daily porcelain (Zhu Yuping, 2005). 

Blue and white porcelain decoration is closely linked with traditional Chinese 
philosophy and culture. The cultural aesthetics of blue and white porcelain 
ornamentation is permeated with Confucianism, Buddhism and Taoism. For example, 
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in Confucianism, people-oriented and harmony are the most valuable, which is reflected 
in the selection of decoration on blue and white porcelain. The themes with better 
meanings and different flower patterns have different meanings, such as peony 
symbolizing wealth, chrysanthemum symbolizing longevity, lotus symbolizing 
sanctity, plum blossom symbolizing high purity, etc. All of these express people's 
emotions through natural scenes, reflecting the aesthetic characteristics of 
Confucianism (Jiao Kehua, 2020). The ruling policies of the emperors in the early Ming 
dynasty centered on peace and peace, and introduced many policies to appease the 
people. During the Reign of Emperor Xuanzong (1426-1435), the emperors advocated 
the combination of benevolence and righteousness. In the early Ming Dynasty, neo-
Confucianism was promoted in order to ensure social stability and the stability of 
traditional rule. Neo-Confucianism was based on traditional Confucianism. In the early 
Ming Dynasty, the ideas of "unity of man and nature" and "following nature" were 
promoted (Chen Baoliang, 2014). Therefore, as reflected in blue and white porcelain, 
the decorative themes were natural, reflecting the natural style of life and advocating 
natural beauty. In the composition of ornamentation, the composition adopted the 
combination of theme ornamentation and auxiliary ornamentation. The ornamentation 
layout included a single ornamentation and a combination of various ornamentation. 
The structure was rigorous and orderly, rich in levels and diverse in changes; The 
implication of ornamentation was rich and far-reaching. During the Xuande Period 
(1426-1435), the types of blue and white ornamentation basically involved all aspects 
of life. We can roughly classify them into the following four categories of 
ornamentation: 

1)Plant Pattern made from natural materials. In the period, the decorative style was 
mainly twines and broken-branches flowers. Plant patterns had chrysanthemum, peony, 
pomegranate, Chinese rose, lotus, camellia, pomegranate, grape, loquat, Ganoderma 
lucidum, etc. There were so many kinds of plants that we could probably classify them 
as flowers, melons and fruits, grass and leaves, and the “three cold-weather friends” -- 
pine, bamboo and plum. Most of them were flower patterns, mainly lotus pattern, peony 
pattern, chrysanthemum pattern and camellia pattern. According to the different growth 
rules of several flower patterns, the expression forms of different decorative styles were 
different, such as lotus pattern and twine pattern had two forms of expression. One was 
based on C-shaped bones, which were formed in a circular form around the bowl in a 
two-sided continuous formation. The other was based on C-shaped bones, which were 
decorated inside the plate in a four-sided continuous formation. Lotus patterns of 
broken branches were generally suitable for pattern decoration in the middle of the 
plate, and there were also two bunches of lotus and lotus leaves. Peony patterns were 
in the form of one flower or two flowers in one branch. The peony pattern of the twined 
branch was based on S-shaped bones, which were formed in a circular form around the 
bowl in a two-sided continuous formation. The other was based on C-shaped bones, 
which were decorated on the ware in a four-sided continuous formation. The peony 
pattern of folded branches was decorated with flowers and leaves, which were 
decorated in the central part of the inner bottom of the bowl and plate. Chrysanthemum 
pattern, in which the petals are single, double, triple, double petals were more common. 
It took the form of one flower or two flowers in one branch. The chrysanthemum pattern 
of twined branches was based on S-shaped bones, which were formed in a circular form 
around the belly of bowl in a two-sided continuous formation, and the other was based 
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on C-shaped bones, which were decorated on the belly of ware in a four-sided 
continuous formation. The chrysanthemum pattern of folded branches was fully 
decorated around the ware, which was surrounded along the mouth of the ware The 
camellia pattern was in the form of one flower and two flowers in one branch. The 
camellia pattern of twined branches was based on C-shaped bones, which were 
decorated on the belly of ware in a four-sided continuous formation. The camellia 
pattern of the folded branches was decorated around the belly of ware. Decorative styles 
were basically realistic and deformed, and individual flower patterns only used realistic 
style, such as camellia patterns. During Xuande period, due to advocating neo-
Confucianism, that is to say, Taoism as the main ideology and Confucianism, Buddhism 
and Taoism were integrated. Therefore, the selected plant patterns were all embedded 
with auspicious meanings. Such as lotus patterns, which had the auspicious meanings 
of nobleness and brightness, as well as the auspicious meanings of prosperous 
descendants. Peony, was "the king of flowers", represents the wealth and good fortune. 
Chrysanthemum had a high integrity, known as the "gentleman of flowers". Peach tree 
was a tree of longevity, the fruit was called longevity peach. Pomegranate was a mascot 
that symbolized fertility and good fortune. Ganoderma lucidum was an ancient Chinese 
herb, known as immortal grass. After eating it, people could live forever and got rid of 
all diseases. Banana leaves symbolized prosperity, implying family and business. The 
"three cold-weather friends" referred to pine, bamboo and plum, and it symbolized high 
moral integrity. The expression style of plant pattern was open, both realistic and 
freehand brushwork were available, with various forms of expression, which would 
change according to different decorative patterns. For example, the lotus pattern in plant 
pattern, in which there were bilateral lotus petals and multilateral lotus petals, the 
number of bilateral lotus petals was large; Peony pattern, some were one flower in one 
branch, some were two flowers in one branch. The variation of chrysanthemum pattern 
was rich, and the petals had single, double and triple layers. 

 

 
Fig.1 Blue and white lotus patterns in Xuande period of Ming Dynasty 

Source: baijiahao.baidu.com 
 

 
Fig.2 Blue and white peony pattern plate in Xuande period of Ming Dynasty 

Source: www.kongfz.com 
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Fig.3 Disk with folded rims with white and chrysanthemum patterns in Xuande period 

of Ming Dynasty 
Source: www.gucn.com 

 

 
Fig.4 Blue and white Zun with camellia pattern in fish basket in Xuande period of 

Ming Dynasty 
Source: www.cguardian.com 

 
2) Animal patterns. The animal patterns of the period include dragon patterns, 

phoenix patterns, flower and bird patterns, exotic animal patterns, fish and algae 
patterns, etc. During the Xuande period (1426-1435), dragon patterns were widely used 
in blue and white porcelain in royal kilns, and the images were greatly different from 
those of the Yuan Dynasty. Some dragons in the dragon patterns had vertical hair, some 
were covered with hair, and some were covered with hair in front. The claw tips in the 
dragon patterns also changed, showing a banded circle image, including three-claw 
dragon, four-claw dragon and five-claw dragon. There were three-clawed dragons, 
four-clawed dragons and five-clawed dragons. Dragon and cloud were drawn 
separately in many patterns, such as seawater dragon, round dragon, dragon frolicking 
with a fire pearl and Lotus dragon, flying-wing dragon. During this period, the 
characteristics of dragon and phoenix patterns were that the dragon and phoenix would 
not be drawn together. Among the bird patterns, the pattern of loquat paradise flycatcher 
was typical. In Xuande period, dragon and phoenix patterns were the most widely used 
animal patterns, which were the symbol of imperial power (Ma Guixi, 1999). Kirin was 
an auspicious beast in ancient legend, and it was said that it would appear in peaceful 
and prosperous times or when nobles came. The lion pattern symbolized power and 
prestige. The mandarin duck symbolized perfect love. The crane represented 
prolonging life, high purity and wealth. Paradise flycatcher was about longevity. The 
pattern of fish and algae symbolized abundance and wealth every year (Zhou Zhongyan, 
2017). The expression styles of animal patterns varied according to the different 
contents. For example, dragon and phoenix patterns often adopted decorative 
techniques, while bird patterns and animal patterns had realistic, freehand and fine 
brushwork techniques. The expression forms of animal patterns were diversified, for 
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example, dragon patterns had walking dragon, falling dragon, rising dragon and round 
dragon. 

 
Fig.5 Blue and white dragon  pattern celestial vase in Xuande period of Ming Dynasty 

Source:  books and Literature 
 

 
Fig.6 Rhomboid disk with folded rims of blue and white loquat ribbons of bird pattern 

in Xuande period of Ming Dynasty 
Source:  books and Literature 

 
3) Figure pattern. In Xuande period (1426-1435), figure decoration liked to combine 

figures with landscape pavilions. Its form changes were very rich, the common figure 
pictures are pictures of landscape ladies, baby play, mountain of immortals, etc., and 
there were more women than men in the depiction. In this period, the patterns of figure 
themes were decorated with elegant and clear patterns, which reflected the peace and 
tranquility of the peaceful times (Zhu Yuping, 2015). The main purpose of picture of 
baby play was to pray for more children and more happiness. Picture of profound 
scholars expressed the literati yearning for leisure, quiet, retreat, freedom. Figures in 
mythological stories often reflected the moral meaning of lucky gods (Zhou Zhongyan, 
2017). Figures were abstract and figurative in their expressive style. Figures were taken 
from scenes in life and placed in certain scenes in their expressive form. 
 

 
FIG. 7 Blue and white picture of ladies bowl in Xuande period of Ming Dynasty 

Source:  books and Literature 
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FIG. 8 Jar of blue and white picture of baby play in Xuande period of Ming Dynasty 

Source: www.kongfz.com 
 

4) Auspicious patterns. Auspicious ornamentation in this period included eight treasures, 
Tibetan, Sanskrit, etc. In terms of implication, such as the eight treasures which 
reflected the significance of Buddhism. The Ming Dynasty was the heyday of 
auspicious ornamentation, which fully expressed people's yearning for a better life. The 
expression style of auspicious ornamentation was mainly decorative, and the forms of 
expression included eight treasures of lotus, blue and white Tibetan, blue and white 
Sanskrit and so on. 
 

 
FIG. 9 A high-footed bowl with eight-treasure lotus pattern of blue and white twines 

in Xuande period of Ming Dynasty 
Source: www.kongfz.com 

 

 
FIG. 10 Halberd pot of blue and white Sanskrit in Xuande period of Ming Dynasty 

Source: books and Literature 
 

Chinese traditional patterns in modern design should follow the rule of formal 
beauty, which is derived from human experience and perception in the process of life. 
The rule of formal beauty in design is formed with the development of design, and its 
interpretation of formal beauty in Chinese traditional pattern design is very stunning. 
As a result, the rule of formal beauty runs through the design from beginning to end. In 



The National and International Conference on Humanities, Arts and Social Sciences 

 

 

I 559 I  

modern design, the redesign of Chinese traditional elements should also obey the rules 
of formal beauty. The rules are summarized as follows: Change and unity, symmetry 
and balance, rhythm and metric, personality and order (Editorial Department of Art 
Panorama, 2016). As an excellent traditional culture of China, the innovative 
application of blue and white porcelain elements in cultural creative products can be 
studied from the aspects of color, ornamentation and implication. The innovative design 
of traditional cultural elements in cultural creative products can follow the following 
principles: The principles of cultural creativity, aesthetic experience and practical 
purpose. As the carrier of traditional culture, the purpose of cultural creative products 
is to introduce excellent traditional culture into public life. Therefore, the expression 
form of art is more contemporary and vital only when it conforms to the current public 
aesthetic. Excellent traditional culture is the foundation of our creativity and the source 
of our vitality. (Li Yuxin, 2019). 

 
2. Method 

Leading to the success of the design of creative ceramic products in the Xuande 
period (1426-1435 of the Ming Dynasty. Qualitative research and quantitative research 
were used in the dimension of product design in creative art. Researcher used a 
combination of descriptive analysis, questionnaire survey and field investigation. The 
sequence was as follows: (1426-1435) 

1. Studied and collected on-site data of the research area in Jingdezhen; Collected 
the historical, social aesthetic and cultural background of blue and white porcelain from 
the Xuande period of the Ming Dynasty (1426-1435), as well as the composition, 
decoration layout and implication related to porcelain. The following methods were 
adopted: 

1) Literature research method. Studied and collected literature data related to 
this study. The data collected came from books, journals, online materials, etc. 

2) Field investigation method. Visited Jingdezhen's Ceramic Museum and 
royal kiln (the ruins of royal kiln in Ming Dynasty). Collected primary data of blue and 
white porcelain of Xuande period, compared and connected theories. 

2. Research on the information of existing cultural and creative products in the 
sales markets of two major cultural and creative products in Jingdezhen. 

3. The population and sample group were 90 tourists visiting Jingdezhen, which 
were divided into three groups: There were 30 participants in the youth group (20-35 
years old), 30 participants in the middle age group (36-45 years old), and 30 participants 
in the senior group (46 years old and above). 

4. Questionnaire survey and data of evaluating concepts. 
1) A questionnaire survey was conducted on 90 tourists' preference for 

ceramic cultural and creative products to make product market positioning. 
2) Experts evaluated the pattern design of cultural and creative products. 
3) Experts and visitors evaluated the results of ceramic cultural and creative 

products. 
5. On the basis of the dimension of ceramic culture, the research results of ceramic 

cultural and creative product design were summarized. 
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3. Results and discussion 
Research showed that the cultural communication of excellent traditional culture 

through ceramic cultural and creative products was a lasting and sustainable method. 
During the Xuande Period (1426-1435), the patterns of blue and white porcelain 
reflected the historical background, social aesthetic and cultural background of that 
time from the aspects of subject matter, form and implication of patterns. 

 
Table 1: The relationship between the themes, forms, meanings of patterns and 
historical background, social aesthetic and cultural background of blue and white 
porcelain discovered in Xuande period (1426-1435) 

Themes, forms and implications of patterns of blue and white porcelain in Xuande 
period 

Subject of Patterns Form of 
Composition 

Meaning of Patterns 

Plant 
Pattern 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Animal 
Pattern 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flower 
patterns: 
Lotus 
pattern, 
peony 
pattern, 
chrysanthe
mum 
pattern and 
camellia 
pattern 
Grass-
blade 
patterns: 
Ganoderma 
pattern, 
banana 
pattern 
Fruitty 
patterns: 
grape 
pattern, 
peach 
pattern, 
pomegrana
te pattern 
） 
Auspicious 
patterns: 
the “three 
cold-
weather 
friends” -- 

1. Theme 
decoration is 
combined 
with auxiliary 
decoration 
2. 
Combination 
of single 
pattern and 
various 
patterns 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Theme 
decoration is 
combined 
with auxiliary 
decoration 

Lotus patterns, which had the auspicious 
meanings of nobleness and brightness, as 
well as the auspicious meanings of 
prosperous descendants.  
Peony, was "the king of flowers", 
represents the wealth and good fortune. 
Chrysanthemum had a high integrity, 
known as the "gentleman of flowers".  
Peach tree was a tree of longevity, the fruit 
was called longevity peach.  
Pomegranate was a mascot that symbolized 
fertility and good fortune.  
Ganoderma lucidum was an ancient 
Chinese herb, known as immortal grass. 
After eating it, people could live forever 
and got rid of all diseases.  
Banana leaves symbolized prosperity, 
implying family and business.  
The "three cold-weather friends" referred 
to pine, bamboo and plum, and it 
symbolized high moral integrity. 
 
 
 
 
 
 
 
Dragon and phoenix patterns were the 
symbol of imperial power.  
Kirin was an auspicious beast in ancient 
legend, and it was said that it would appear 
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Figure 
Pattern 
 
 
 
 
 
 
 
Auspicio
us Pattern 

pine, 
bamboo 
and plum 
 
Dragon 
pattern 
Phoenix 
pattern 
Pattern of 
flowers 
and birds 
Exotic 
animal 
pattern 
Fish and 
algae 
pattern 
 
 
Pattern of 
ladies  
Pattern of 
baby play 
Pattern of 
profound 
scholars 
Pattern of 
fairy tale 
figures 
 
Pattern of 
eight 
treasures 
Tibetan 
Sanskrit 

2. 
Combination 
of single 
pattern and 
various 
patterns 
 
 
 
 
1. Theme 
decoration is 
combined 
with auxiliary 
decoration 
2. 
Combination 
of single 
pattern and 
various 
patterns 
 
 
1. Theme 
decoration is 
combined 
with auxiliary 
decoration 
2. 
Combination 
of single 
pattern and 
various 
patterns 

in peaceful and prosperous times or when 
nobles came. 
The lion pattern symbolized power and 
prestige.  
The mandarin duck symbolized perfect 
love.  
The crane represented prolonging life, high 
purity and wealth.  
Paradise flycatcher was about longevity.  
The pattern of fish and algae symbolized 
abundance and wealth every year 
 
Patterns of figure themes reflected the 
peace and tranquility of the peaceful times. 
The main purpose of picture of baby play 
was to pray for more children and more 
happiness. 
Picture of profound scholars expressed the 
literati yearning for leisure, quiet, retreat, 
freedom.  
Figures in mythological stories often 
reflected the moral meaning of lucky gods. 
 
 
The eight-treasure pattern reflected the 
significance of Buddhism 
Tibetan expressed the pray for good luck 
Sanskrit expressed the pray for good luck 

      As can be seen from Table 1, the decorative themes, forms and meanings of blue 
and white porcelain during Xuande period were closely related to the historical 
background, social aesthetic and cultural background at that time. The natural 
decoration could reflect the social aesthetic pursuit of nature in the Xuande period 
(1426-1435). Its forms and levels were rich and varied, and it was rigorous and orderly, 
which had a great relationship with the social political stability, national peace and 
people's safety, and the country's governing philosophy. During the Xuande period, due 
to the belief in neo-Confucianism, which was reflected in the art, it was required that 
the patterns must have auspicious meaning. Patterns at that time showed that "pictures 
must be intentional and intentions must be auspicious". Based on the types of patterns 
of blue and white porcelain during Xuande period, the following patterns were 
explained from the themes of patterns, forms of patterns and meanings of patterns. 
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Plant patterns. There were a wide range of plant patterns in that period, which 
could be roughly classified as flower patterns, grass-blade patterns, fruitty patterns and 
auspicious patterns. Among them, each type of pattern covered a large number of plant 
elements. The patterns commonly used in flower patterns include lotus, peony, 
chrysanthemum and camellia patterns. The commonly used patterns in the gras-blade 
patterns included Ganoderma lucidum pattern and banana pattern. Fruitty patterns 
included grape, peach and pomegranate. Auspicious patterns are mainly the “three cold-
weather friends” -- pine, bamboo and plum. Among several kinds of patterns, flower 
patterns were the most popular. In the form of composition, the plant pattern adopted 
the combined decoration of theme pattern and auxiliary pattern. There were single 
pattern decoration and combined decoration of various patterns in the pattern layout. 
The combination decoration of various patterns was widely used. In terms of the 
meaning of pattern, plant pattern had auspicious meaning. Depending on the pattern of 
the plant, the meaning could be slightly different. 

Animal patterns. The animal patterns of that period included dragon and phoenix 
patterns, which symbolized imperial power. There were auspicious and strange animals 
with auspicious connotations, as well as flower and bird patterns and fish algae patterns 
from life. There were auspicious and strange animals with auspicious connotations, as 
well as flower and bird patterns and fish algae patterns from life. In the form of 
composition, animal patterns were combined with theme patterns and auxiliary 
patterns. In the pattern layout, there were single pattern and multiple combinations of 
patterns. Among them, the combination decoration of multiple patterns was used more. 
For example, dragon pattern was often combined with sea water pattern, plant pattern 
and other patterns, such as sea dragon, Lotus dragon, round dragon, etc. The Kirin 
pattern was combined with the ruffle grass or banana leaf to form the motif of Kirin 
watching the moon. Lion patterns were often combined with hydrangea to form the 
motif of lion rolling hydrangea. Mandarin ducks were often combined with lotus leaves, 
flowers and various algae to form a scene. Bird patterns were often paired with broken 
flowers, fruits or rocks to make a scene. The fish pattern was generally combined with 
lotus, lotus seeds, lotus leaves and all kinds of algae to become the theme of the fish 
pattern. In terms of the meaning of patterns, animal patterns expressed different 
meanings according to different contents. 

Figure patterns. Figure patterns of that period reflected the figures in the life 
scenes, such as figure of ladies, figure of baby play, figure of profound scholars, and 
figure of fairy tale, among which the figure of ladies was the most chosen. In the form 
of composition, the figure pattern adopted the combination of theme pattern and 
auxiliary pattern. There were single pattern and combination of multiple patterns in the 
pattern layout. The combination of multiple patterns was widely used. People were 
often put into the composition of life scenes. For example, the theme decoration of 
figure of Ladies often depicted the combination of ladies and landscape pavilions. In 
figure of profound scholars, people and environment were generally combined together, 
and the overall decoration was similar to landscape paintings of people. The themes of 
pictures of baby play were sometimes combined with scenes, such as those of courtyard 
baby play and outdoor baby play. The symbolism of patterns reflected the auspicious 
meaning of harmony, peace, children and blessings. 

Auspicious patterns. The auspicious patterns at that time mainly included pattern 
of eight treasures, Tibetan and Sanskrit, which was closely related to neo-
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Confucianism, the mainstream ideology at that time. In the form of composition, the 
combination of theme ornamentation and auxiliary ornamentation was adopted. In the 
pattern layout, there were single decoration and combination of multiple patterns. For 
example, the pattern of eight treasures pattern was often combined with the lotus pattern 
to form the theme pattern of lotus supporting eight treasures. Tibetan sometimes 
combined with the pattern of eight treasures and pattern of lotus, so as to form the theme 
pattern of lotus supporting eight treasures in Tibetan. In terms of the meaning of 
patterns, the pattern of eight treasures symbolized the meaning of Buddhism. 
Auspicious patterns were written in Tibetan and Sanskrit to pray for good luck. 

According to research findings, among several types of patterns during the Xuande 
period (1426-1435), flower patterns among plant patterns were the most widely used, 
and it adopted the decorative styles of twine and broken flowers patterns. In terms of 
the layout of theme decoration, flower patterns were often decorated with the 
combination of various flowers, such as lotus, peony, chrysanthemum and camellia. 
The flower pattern was combined with all types of blue and white porcelain from the 
Xuande period (1426-1435). 
Table 2 Decorative styles, pattern layout and ware collocation of blue and white flower 
patterns in Xuande period (1426-1435) 
Decorative styles, pattern layout and ware collocation of blue and white flower 
patterns in Xuande period (1426-1435) 
            

Decorative Styles     Pattern Layout                      Ware Collocation 
Flowe
r 
patter
n 

Twin
e 
patter
n 

Brok
en-
flow
ers 
patte
rn 

Sing
le 
patte
rn  

Combinat
ion of 
multiple 
patterns 

Bo
ttle 

Po
t 

W
as
h 

Bo
we
l 

Hi
gh
-
fo
ot 
bo
we
l 

Di
sc 

Ta
nk 

Fo
r 
enj
oy
me
nt 

Lotus 
patter
n 

√        
  
  
 

√       √      
       

The most 
common 
decoratio
n was the 
combinati
on of 
lotus 
pattern, 
peony 
pattern, 
chrysanth
emum 
pattern 
and 
camellia 
pattern 

√      
          

√ √ √ √ √ √ √ 

Peony 
patter
n 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Chrys
anthe
mum 
patter
n 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Camel
lia 
patter
n 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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From Table 2, we can conclude that the blue and white flower patterns during the 
Xuande Period (1426-1435) were varied in style and in pattern layout, and the flower 
patterns were matched with various types of wares. 

The patterns of blue and white flower patterns during the Xuande Period (1426-
1435) were also very rich and varied, which can be obtained from the forms and styles 
of expression. 
Table 3 Expression forms and styles of blue and white flower patterns during Xuande 
period 
Expression forms and styles of blue and white flower patterns during Xuande period 
Flower Patterns                 Expression Forms                        Expression Styles 
Lotus pattern 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peony pattern 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chrysanthemu
m pattern 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Twine pattern had two forms of 
expression. One was based on C-
shaped bones, which were 
formed in a circular form around 
the bowl in a two-sided 
continuous formation. The other 
was based on C-shaped bones, 
which were decorated inside the 
plate in a four-sided continuous 
formation.  
Lotus patterns of broken 
branches were generally suitable 
for pattern decoration in the 
middle of the plate, and there 
were also two bunches of lotus 
and lotus leaves. 
 
In the form of one flower in one 
branch or two flowers in one 
branch. 
The peony pattern of the twined 
branch was based on S-shaped 
bones, which were formed in a 
circular form around the bowl in 
a two-sided continuous 
formation. The other was based 
on C-shaped bones, which were 
decorated on the ware in a four-
sided continuous formation. 
The peony pattern of folded 
branches was decorated with 
flowers and leaves, which were 
decorated in the central part of 
the inner bottom of the bowl and 
plate. 
 

Realism, deformation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realism, deformation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realism, deformation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realism 
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Camellia 
pattern 

Petals had single, double, three 
layers, of which the double layer 
was more common. In the form 
of one flower in one branch or 
two flowers in one branch. 
The chrysanthemum pattern of 
twined branches was based on S-
shaped bones, which were 
formed in a circular form around 
the belly of bowl in a two-sided 
continuous formation, and the 
other was based on C-shaped 
bones, which were decorated on 
the belly of ware in a four-sided 
continuous formation. 
The chrysanthemum pattern of 
folded branches was fully 
decorated around the ware, 
which was surrounded along the 
mouth of the ware. 
 
In the form of one flower in one 
branch or two flowers in one 
branch. 
The camellia pattern of twined 
branches was based on C-shaped 
bones, which were decorated on 
the belly of ware in a four-sided 
continuous formation. 
The camellia pattern of the 
folded branches was decorated 
around the belly of ware. 
Decorative styles were basically 
realistic and deformed 

From Table 3, we can conclude that the forms and styles of expression of blue and 
white flower patterns during Xuande period were diversified. In the form of expression, 
there were also changes in different decorative forms according to the style of 
expression. Most of the expression style was realism and deformation, only the camellia 
pattern had one form of realism. 

According to the research results, two sets of patterns were designed by selecting 
several flower patterns commonly used in Xuande period (1426-1435), such as lotus 
pattern, peony pattern, chrysanthemum pattern and camellia pattern, as well as two 
common decorative patterns, twine pattern and broken-flowers pattern. Market 
positioning of ceramic cultural and creative products was conducted according to the 
questionnaire survey of visitors to Jingdezhen on their understanding and preference of 
ceramic cultural and creative products. Then, according to the evaluation results of 
experts on the two types of flower patterns, the flower patterns were determined and 
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the following ceramic cultural and creative product design was carried out. Visitors and 
experts evaluated the results of product design in a comprehensive way. 

 
4. Conclusion 

Culture is the spiritual backbone of a society. Excellent traditional culture is the 
foundation of cultural development, and the emergence of ceramic cultural and creative 
products is a good form of inheriting and carrying forward excellent traditional culture. 
Cultural concept is not only a formal symbol, but also linked with the way of life of the 
masses. The Xuande period of the Ming Dynasty was a glorious period in the 
development of Chinese ceramics. The blue and white porcelain of this period is praised 
as "the unprecedented development of ancient China and the wonderful work of the 
opening generation" (Cheng Xiaozhong, 2019). Therefore, the value of ceramic culture 
in this period is huge. Through research, the artistic characteristics of typical patterns 
of blue and white porcelain in Xuande period can be obtained. The researcher chooses 
four flower patterns commonly used in this period for pattern design, and then designs 
creative ceramic cultural products based on modern popular utensils. 

1. Lotus pattern. According to the composition and pattern characteristics of the 
lotus pattern, two types of lotus pattern are designed, namely, the twine lotus pattern 
and the broken-flowers lotus pattern. Using the blue and white underglaze painting 
method to express the pattern, and then combining the designed lotus pattern with 
modern popular utensils, the final design of ceramic products is done. 

2. Peony pattern. According to the composition and pattern characteristics of 
peony patterns, two kinds of peony patterns are designed, namely, peony patterns with 
twisted branches and peony patterns with broken-flowers branches. Using the blue and 
white underglaze painting method to express the pattern, and then combining the 
designed peony pattern with modern popular utensils, the final design of ceramic 
products is done. 

3. Chrysanthemum pattern. According to the composition and pattern 
characteristics of chrysanthemum patterns, two types of chrysanthemum patterns are 
designed, namely, chrysanthemum pattern of twined branches and chrysanthemum 
pattern of folded branches. Using the blue and white underglaze painting method to 
express the pattern, and then combining the designed chrysanthemum pattern with 
modern popular utensils, the final design of ceramic products is done. 

4. Camellia pattern. According to the composition characteristics and pattern 
characteristics of camellia patterns, two types of camellia patterns are designed, 
namely, camellia pattern of twined branches and camellia pattern of the folded 
branches. Using the blue and white underglaze painting method to express the pattern, 
and then combining the designed camellia pattern with modern popular utensils, the 
final design of ceramic products is done. 

Taking ceramics as raw materials and based on the research and development of 
regional culture, it is worth our further thinking and research to establish the classical 
culture of the past with modern thinking mode. 
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Abstract 

 
Yan Hui is a sage admired by Confucianism in ancient Chinese society. Yan 

Hui's behavior was recorded in the Analects of Confucianism represents the traditional 
Confucian values of "sanctification" and everyone can be “Yao and Shun". As societies 
modernize, it affects both the social form and Chinese new generations. The main 
characters in some online Xuanhuan novels, such as "Dao Yuan Ru Xian", "Fo Ben Shi 
Dao", and "Xie Du" are different from traditional main characters, and the values of 
these main characters have also broken through the tradition. Therefore, this article 
compares the main characters created in modern online Xuanhuan novels with the 
image of Yan Hui, which shows the contrast between reality and tradition as well as the 
turning values in society’s modernization. 

 
Keywords: Yan Hui, The Analects, online Xuanhuan novel, perspective  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



The National and International Conference on Humanities, Arts and Social Sciences 

 

 

I 569 I  
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摘 要 

 

 颜回是中国古代社会儒家推崇的圣贤，《论语》中所记录颜回的行为方

式，代表着传统儒家“成圣观”和“人皆可为尧舜”的价值理念。而在现代社

会中，社会形态的变化也导致现代中国人的价值理念已经有所转变。在一些网

络玄幻小说当中，例如：《道缘儒仙》、《佛本是道》、《亵渎》当中塑造的

偶像与传统的偶像有所差异，这些偶像所具有的价值理念也已经突破了传统。

因此，本文以现代网络玄幻小说中塑造的偶像与《论语》中颜回的形象进行对

比，展现出现实与传统的反差，探讨现代社会中价值理念的转向。 

关键词 ：颜回     儒家     网络玄幻小说    价值理念 
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一、引言 
颜回是儒家的偶像派，虽然去世很早，但是却是中国历朝历代所尊崇的圣贤。其颜氏

之儒也是孔门一大重要思想。由于颜回所代表的儒家非常适应中国古代的历史社会环境，

也适应古代社会的政治化的需求。尤其是在古代社会商品经济不发达，人对物质的需求并

不旺盛的情况下。颜回生活的形态被皇帝们所尊崇。劳苦大众则以“仁爱”、“忠恕”之

道为精神枢纽。劳其心志的“成圣观”
51
则是传统儒学在社会体系中表现的一种价值理念。 

从儒家文化的基本价值理念出发，颜回是符合强烈的道德理想主义色彩的人性观念。

《孔子家语 · 五仪解》 ：“ 所谓圣人者 ， 德合于天地 ， 变通无方 ， 穷万事之始

终 ， 协庶品之自然 。 明并日月，化行若神，下民不知其德，睹者不识其邻。此则圣人

也。 ”也就是说在传统儒家的价值取向当中，每一个正直的人都应当以成圣、成神为目标

志向。这与西方把“神”与“人”区分开来是有极大差异的。颜回不仅仅是一个人，而且

还是一位圣贤。正直的人必须体现完美人格，而且还要达到高不可攀的完美人格境界。所

有的普通人都可以通过自身的努力达到这种境界，所以这就构成了儒家价值理念的核心表

述：“人皆可为尧舜。”
52
 

但是中国经过千年的发展至今，社会历史文化变迁十分迅速，现代与古代的现实社会

环境差异非常之大，简单的生活不再是现代人应该具备的生活状态。铺天盖地的物质生活

已经掩盖了精神世界的面容。多元文化视角其实已经出现。那么“成圣”的价值理念与中

国人的现代社会是否还存在多少的匹配度？这是一个值得思考的问题。 

先秦时代典籍——《论语》承载了先哲的精神，同时也塑造很多形象来说明儒家价值

理念，而现代社会的网络小说也充斥着中国人的精神世界，我们会发现其中一种类型的小

说——玄幻小说塑造的偶像。例如：《道缘儒仙》中的叶昊天、《佛本是道》中的周青、

《亵渎》里的罗格也是现代社会人的价值理念体现。因此将颜回与网络玄幻小说塑造的形

象进行对比可以找到二者的价值理念的差异以及变化。 

 

二、研究对象 
1. 颜回在传统儒家中的圣贤形象 

(1) 颜回是谁？ 
对颜回生平的记载主要来自《孔子家语》和《史记》。《孔子家语卷九·孔子七十二

弟子解第三十八》
53
中记载：颜回是鲁国人，字子渊，比孔子小三十岁。二十九岁的时候头

发变白，三十一岁的时候去世。《史记卷六十七·仲尼及其弟子列传》中也记载了颜回的

大致情况：颜回，字子渊，亦称颜渊，春秋晚期鲁国人。
54
而颜回在二十九岁那年，头发突

然全部变白，死的时候非常年轻。颜回的去世让孔子哭得非常悲伤，因为孔子认为，颜回

是他最得意的门生。
55
 

 
51 他在《中国哲学史》中说：“物之中之至灵者为人，人之中至完备者为圣人。冯友兰：《中国哲学史》

（下），商务印书馆2001版，第172页 
52 “曹交问曰：“人皆可以为尧、舜，有诸？”孟子曰：“然。”[汉]赵岐注，[宋]孙奭疏：孟子注疏

[M]，十三经注疏委员会，北京：北京大学出版社，2000年12月第一版，第377页 
53 “颜回，鲁人，字子渊，少孔子三十岁。年二十九而发白，三十一早死。孔子曰：“自吾有回，门人日
益亲。”回以德行著名，孔子称其仁焉。”王国轩、王秀梅译注：《孔子家语》，中华书局，2009年10月 
54 “颜回者，鲁人也，字子渊。少孔子三十岁。” [汉]司马迁：《史记卷六十七·仲尼弟子列传第七》，
中华书局，第2659页 
55 “回年二十九，发尽白，蚤死。孔子哭之恸，曰：“自吾有回，门人益亲。”鲁哀公问：“弟子孰为好
学？”孔子对曰：“有颜回者好学，不迁怒，不贰过。不幸短命死矣，今也则亡。”[汉]司马迁撰，[宋]
裴骃集解，[唐]司马贞索隐，[唐]张守杰正义：《史记卷六十七·仲尼弟子列传第七》（点校本二十四修
订本），中华书局，2014年，第2660页 
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孔子在他的时代最推崇的弟子就是颜回，颜回是一个学识渊博，品德高尚的人，曾经

被被列为当时“德行科”之首，同时也被认为是孔子最得意的弟子，因此，作为被世人传

颂的七十二贤之首，对中国秦朝以后的思想影响非常大。 

在孔子眼中他的这个小弟子已经达到了他所认为的那些儒家应该具有的品质：“己所

不欲，勿施于人”，“夫仁者，己欲立而立人，己欲达尔达人”。在《论语》中孔子表

示：颜回是一个有贤德的人，吃喝都很简单，而且对住所要求也不高，在这种简陋的环境

下还能够保持好学的乐趣。而颜回听课的时候，看似很愚蠢，但是下课后却能够把课堂上

的内容使用在现实当中。这种态度让孔子很欣赏。
56
 

 

(2) 颜回在《论语》中的形象 
作为孔门弟子，颜回在《论语》中出现的频率不高，但孔子对他的称赞则较为频繁。

《论语》中所记述的颜回受赞赏的品质应该是孔子为儒家学者树立的楷模典范。比起佛道

的偶像都是看不到、摸不着的神仙来说，颜回这个活生生的人可能对世人更具有表率作

用。
57
首先，我们先来看看作为儒家树立的偶像，颜回在世人当中那为万世楷模的的一面。

颜回出身于庶民家庭，有强烈的求知欲望。十三岁时就进入孔门，开始了学习生活。他在

孔子的弟子中，年龄最小，非常聪慧，虽然生活很清苦但是并不贪恋富贵，孔子对他非常

喜爱。在长期的学习生活中，他把“笃信好学，求仁为仁，博学多能，尊师重道”这些东

西都完成地很好，最终成为孔门弟子中的德行之首。      

而孔子教育学生要“志于仁”，教育学生立定志向，实行仁道，为真理而斗争。这是

当时成为君子的第一个条件，所以当孔门师徒在谈理想、说志向的时候： 

5.26颜渊季路侍。子曰:书主各言尔志”？子路曰:“愿车马衣轻裘与朋友共，肚之而
无憾。”颜渊曰:“愿无伐善，无施劳。”子路曰：“愿闻子之志。”子曰:“老者安之，
朋友信之，少者怀之。”58

 

颜回就直截了当的表达了自己着重修养自己，不夸耀自己的长处，不将劳苦的事情加

于别人，表现出不违仁，努力做一位仁者的志向。 

并且在学习过程中，颜回不畏艰苦，不怕困难，表现出顽强的乐学精神。孔子说：

“颜回是个贤人，经常吃一碗饭，喝一瓢水，居住在很简陋的地方，别人受不了艰苦的忧

愁，但是颜回却其乐融融”。在学习方法上，颜回能够做到学思结合，融会贯通，举一反

三。对所学的知识，认真进行分析研究，抓住本质间题深刻领会，加以消化吸收，变为自

己的精神财富。 

颜回也注重自省的学习方式： 

6.3哀公问：“弟子孰为好学？”孔子对曰：“有颜回者好学，不迁怒，不贰过。不幸
短命死矣，今也则亡，未闻好学者也。”59 

并且把这种内省式的自学方法联系实际，注重个人品德修养，身体力行，把所学的道

理转化为实践，做到“不迁怒，不贰过”。对人对己心平气和，不把自己的烦恼苦痛发泄

出来，拿别人出气，一旦发现过失，当即改正，不再犯同类过失。颜回笃信好学，博学多

识，致思醒悟，通理推论的治学精神和经验，是难能可贵的。 

 

(3) 颜回在中国历史中的地位 

 
56 孔子曰：“贤哉回也！一箪[箪：古代用来盛饭食的竹器。]食，一瓢饮，在陋巷，人不堪其忧，回也不
改其乐。”“回也如愚；退而省其私，亦足以发，回也不愚。”“用之则行，舍之则藏，唯我与尔有是

夫！”[汉]司马迁撰，[宋]裴骃集解，[唐]司马贞索隐，[唐]张守杰正义：《史记卷六十七·仲尼弟子列传
第七》（点校本二十四修订本），中华书局，2014年，第2660页 
57由于《论语》出自孔门弟子及其再传弟子之手，关于颜回的内容较为可信，此后的文献记载，大多数沿

用《论语》中的语句，如《孟子》、《史记》、《汉书》等，它们或者原文抄袭，或者稍有改动，但意思

基本相同。 
58 杨伯峻译注：论语译注[M]，北京：中华书局，2016年第52页 
59 杨伯峻译注：论语译注[M]，北京：中华书局，2016年第55页 
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中国古代社会中，王朝更替不断，但是都会尊崇孔子，而又因为颜回在道德修养方面

表现出了高尚的品质，所以也对颜回进行偶像塑造。从春秋时代开始，颜回的历史地位一

直都被塑造。在中国历史上，颜回在皇帝心中的地位极高。 

春秋时代，鲁国鲁定公在颜回去世后，亲自吊唁。
60
 可见颜回在当时鲁国统治者中的

影响巨大。西汉时期，汉高帝刘邦十二年（公元前195年）：“东巡狩适鲁，以颜子配享孔

子，祀以太牢。
61
 古代帝王第一次开始祭祀孔子、颜子。而汉惠帝又册封颜子十一代孙颜

异为大夫。到汉武帝时，实施的独尊儒术的政策中君权神授的概念不但神化了汉代的皇

帝，同时也神化了孔子和颜子。《论衡·书虚》和《搜神记》都有相关事迹说明。
62
 这种

神化孔子、颜子的倾向一直延续到南北朝时期。到了唐代，唐太宗尊颜回为“先师”，唐

高宗赠颜子太子少师，睿宗赠颜子太子太师，唐玄宗封其为“亚圣”。同时,根据经、史所

载有关颜子的言行事迹，提出了“孔颜之道”的新命题。不少人把孔子与颜子并称。
63
 宋

代由于儒佛道三家趋于融合，正统官学中确立了孔子、颜回的地位。而在明代，大力提倡

理学，对颜回品质的形象的树立更达到登峰造极之处。明世宗嘉靖九年，尊颜回为“复

圣”，颜回与孔子地位等同。清朝初年，康熙、乾隆等皇帝多作《颜子赞》，颂扬颜子之

德。 

 

2. 网络玄幻小说中偶像的形象 
20 世纪 90 年代互联网的兴起是网络小说兴起的契机，从此各大网站成了网络小说生

长的温床，网络小说分类非常多，而武侠、玄幻类型的小说异军突起，如同雨后春笋般一

样，成为流行的小说样式。植根于中国本土文化、宗教、神话所创造出来的玄幻小说更加

丰富多彩，例如：鬼雨的《道缘儒仙》，梦入神机的《佛本是道》，烟雨江南的《亵渎》

都以中国传统文化为根，根据对现实社会的体验而塑造了新的文化形象，表达出一种崭新

的价值理念。 

 

(1) 《道缘儒仙》中的叶昊天 
鬼雨在《道缘儒仙》64 中塑造的形象被称之为叶昊天，他是一个由儒入道，由道入

佛，佛道合一，吸取魔性才能最终达到儒家的海纳百川，有容乃大，天人合一的至高境

界。所以，主人公叶昊天的形象包含中国传统的文化同时也增加了新的内涵。 

这种新的内涵是通过《道缘儒仙》小说中魔教的教义体现出来的：“个人有至高无上

的自主权，可以选择自己所想做的事物，可以为了相互利益而彼此订立契约’；‘不自

由，毋宁死’；‘自由者，天下之公理，人生之要具，无往而不适用者也。’”这种教义

从侧面表达了一个重要的观点：就是现代社会已经承认了“个体自由”的存在，人不一定

要成圣，而是以“成人”为目标。 

所以，中国人对“传统”的认知有所转变，认为传统的束缚已经不可能完全承担起世

人的精神生活，只有加入所谓的“魔”教找到自由，人生才有乐趣。 

 

(2) 《佛本是道》中的周青 

 
60 杨明照：《抱朴子外篇校笺下·逸民》，中华书局，1997年版，第100页 
61 [明]陈镐纂修，《阙里志》，孔承业出版，明嘉靖31年[1552] 
62 《论衡·书虚》则记有孔子和颜子俱登泰山，颜子因“望吴门马”，下山后发白齿落，遂以病死的神

话。另《搜神记·八》载有 
63 《陋巷志》载唐太宗贞观二年年尊其为“先师”,高宗总章元年年赠颜子太子少师睿宗太极元年年,赠颜
子太子太师唐玄宗开元八年年封为“亚圣…列“十哲,,之首,二十七年年加封`。充公,。②同时,唐宋据经、

史所载有关颜子的言行事迹,提出了“孔颜之道”的新命题。还有不少人把孔子与颜子并称,但更多的是以

论、赞、祝文等形式颂扬颜回的圣贤品格,进而达到自勉或励人。颜景琴等《新编陋巷志》，齐鲁书社，

2002年9月，第63页. 
64 作者鬼雨，中国仙侠小说儒家学派开山大师，山东人，兼有中国传统文化硕士学位、现代科学博士学位

及美国一流大学博士后经历。 
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梦入神机作为当今网络玄幻小说作家的典型代表之一，在他的作品中融入了他对现实

社会的认知、感悟。他的《佛本是道》作为洪荒小说的开山之作，布局宏大，在接纳传统

神话的概念中，重塑了现代人的价值理念。 《佛本是道》的主角周青性格被称之为“腹黑

果断，智勇并重，以力证道，后天成圣，大气雄浑，纵横捭阖”，冲破了《封神演义》所

建构的有序的神话体系，描写了在为了冲破“天地不仁以万物为刍狗”的概念，为了找到

一丝生机而与各教圣人的智斗周旋的故事。个人冲破天道也就暗含有“成人”的概念。 

 

(3) 《亵渎》中的罗格 
而《亵渎》

65
这本小说的主人公是非常能够体现出现代人直截了当的心态。主人公叫罗

格刚开始的性格是那种“睡觉睡到自然醒，数钱数到手抽筋这就是罗格的幸福生活”，
“要说赚钱，这学问自也不小。赚钱之道，首在识势，次在得人。识天下大势，知道大势
所趋，顺势而为，自然处处逢源。谈到识人，要知道人力有时而穷，任你聪明绝顶，也不
会无所不能。能聚天下英贤为我所用，财源滚滚自不待言。最后一点在于能弃。人贵有自
知之明，能进能退，见事不可为，要有断腕认输之勇。输一次两次，只要不伤筋动骨，何
愁不能卷土重来。”这就是对物质要求永远都不满足的人。而且它的身份是死灵法师，死

灵法师在西方认为是黑暗、邪恶的代表，“人性本恶”这一点在罗格身上毫无遗漏的体现

出来。 

但是，这篇小说最大的与众不同就是，这个邪恶死灵法师不择手段的追求金钱、女

人、权力的同时，居然还存在人类所具有的感情有着儒家所谓的“仁爱，忠恕”的处理事

物的方式。当罗格答应保护弱小的精灵族的时候，那拥有金钱、权力、欲望的邪恶之心，

被平凡人也有的感情，小小的同情心，那在金钱和酒色中依然不泯的友情，那被人爱与爱

别人的幸福和痛苦全部替代了。所以，这也是另外一种成人的方式。 
 

三、研究与分析 
颜回的形象在现代社会中并不适应，因为社会性质不同，物质积累不同，所以，现代

人对儒家思想的认知也有所不同。从现代社会的角度来看，颜回的形象已经被解构。现代

小说中以儒家思想出现的形象已经转向。 

 

1. 在现代社会中对颜回形象的解读出现翻转 
颜回在过去的认知中，总是以“完美”的形象出现。但是，那是由于当时的社会现实

所塑造的形象。如果，在现代社会中，可以这样认为其实是孔门弟子中性格最不开朗，最

木讷内向，恭慎拘谨的一个，也可以说是最卑己自牧，人格最萎顿窝囊的一个“在他身上

几乎看不到一丝半缕刚毅威严！从其师友对他的行述的评价来看，他似乎是个只会一味承

仰孔子鼻息的人，在他身上几乎找不到一点点怀疑批判精神的影子和气魄，从不敢对孔子

的学说发起任何的挑战和争辩”。 

所以，孔子只要一提到这个颜回，语气之中似乎就会不知不觉地浸满深深赞赏的气

息。赞赏什么呢？无非是这么几条：一是乖顺，对他言听计从；二是特别能熬穷，抗得住

清苦。《论语》中载录了不少这类言语： 

2.9子曰：“吾与回言终日，不违，如愚。退而省其私，亦足以发，回也不愚。”
66
 

6.7子曰：“回也，其心三月不违仁，其余则日月至焉而已矣。”67 

 
65 《亵渎》（奇幻小说）作者是烟雨江南，原名邱晓华，阅文集团旗下起点中文网签约作者，中国作家协

会会员，超人气奇幻小说作家，代表作奇幻类小说《亵渎》，这部作品历时三年完成，共两百余万字。已

达到2300多万点击，600多万推荐，高居推荐榜第九位，收藏更是高达13万之多。 
66 杨伯峻译注：论语译注[M]，北京：中华书局，2016年第16页 
67 杨伯峻译注：论语译注[M]，北京：中华书局，2016年第57页 
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6.11子曰：“贤哉，回也！一箪食，一瓢饮，在陋巷，人不堪其忧，回也不改其乐。
贤哉，回也！”68

 

颜回一死，就再也找不出第二个能好学如颜回的弟子了，可见得颜回在孔子心目中的

好学程度极高。 

11.7季康子问：“弟子孰为好学？”孔子对曰：“有颜回者好学，不幸短命死矣，今
也则亡。” 
你跟他讲学，能始终聚精会神，毫不懈怠的，恐怕只有颜回一人做得到。言下之意

是，夫子讲学时，别的弟子常会有心不在焉的时候，为什么会心不在焉呢？可能是嫌夫子

的话过于迂远，言不及义而不耐烦。也可能是另有自己的看法，对夫子所讲之学不以为

然，甚至忍不住出来插嘴打断夫子的话头等等，都是有可能的。但颜回从来没有过诸如此

类的举动，所以孔子认定他最好学。但一个从不知道对经由别人传授的专业知识提出点质

疑和作出点分析的人，一个在学术上自始至终建立不起独出机杼的裁断根底的人。他的博

学，他的学问的精深程度，都将是很值得怀疑的。 

在我看来这样的人，除了有可能成为“两脚书橱”外，很难想象他再会有别的大出

息。所以颜回就是孔门弟子中最没脾气！最没性格！最乏味的弟子！当固步自封的特点被

塑造起来以后，儒家思想的突破就出现很大的难度。近代资本主义社会无法在中国出现的

原因很多，探讨也很多，而这种颜回的性格特点也可能是封建社会不能转型到资本主义社

会的内因。 

 

2. 以颜回为代表的儒家形象在网络玄幻小说中被解构 
颜回身处春秋时代，他与孔子一样都是当时的没落贵族，在以修身、齐家、平天下为

目标生活，即使鲁国国王对他深表佩服，但是也不能把自己的人生理想付诸实践。而且历

朝历代都是利用儒家思想建立帝王统治，而现代小说中，折射出对儒家思想的解构，这种

解构就是不在使人们迷幻在对政治的极大的兴趣中，而是以自身行为为目标，将自己的现

实想法落实在现实的、自由的层面。尤其是在现代性的影响下，传统的儒家思想被钢铁社

会所解构。 

现代社会中价值理念的转向已经出现，小说中所谓的“魔”其实是对自由的渴望。颜

回所处的时代以及颜回本人的社会阶层必定使颜回不得不按照既定的目标行动，而现代社

会在物产丰富，相对平等的状况下，寂寞的颜回无法体会现代人的自由快乐。但是，在对

本体的认知之下，又由于传统哲学的影响，我们会看到现代人对中国传统哲学“濡化”和

“传承”。尤其是在小说中，大量使用神佛概念的使用。在《佛本是道》69 中，作者讲的

虽然是佛教与道教对主角的影响，但是又使用“魔”的概念暗指西方哲学的进入，这种

佛、道、儒、魔的融合其实是中国人传统思想的转向。 

 

3. 社会现实不同导致价值理念蜕变 
颜回不是在神坛上的仙,而是一个地地道道的人，内心世界总是由高尚的道德情操和低

俗的世俗生活所组成。只不过通过儒家的修炼方式，就是《大学》里所总结的“知止而后

有定；定而后能静；静而后能安；安而后能虑；虑而后能得。”所谓的知、定、静、安、

虑、得这是儒家的修身的方法。通过这些方而达到“古之欲明明德於天下姐先治其国。欲

治其国者先齐其家。欲齐其家者先修其身。欲修其身者先正其心。欲正奇心者先诚其意。

欲诚其意者先致其知。致知在格物。”这是儒家修身的不同阶段。所以无论人事处在任何

 
68 杨伯峻译注：论语译注[M]，北京：中华书局，2016年第59页 
69 《佛本是道》，网络小说，作者是梦入神机，毕业于中山大学，职业写手，原起点中文网白金作家，现

纵横中文网专栏作家。在首届网文之王评选中位列五大至尊之一。 代表作品：《佛本是道》、《黑山老

妖》、 《龙蛇演义》、《阳神》、《永生》、《圣王》、《星河大帝》、《点道为止》。网传现实职业

中国棋院象棋大师。 
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的层次上都要通过修炼达到这些境界当中。让儒家学者可以在那个时代承受住人生当中不

可承担之痛。所以中国古代的封建社会是那么的恒定、顽固的坚持了二千多年。 

而现代人的生活状态已经是处于一个相对物资丰富的时代，没有“成圣”的需求存

在，尤其是在物质基础上对其它事物追求转变为个体需求的认知。现代人的追求在于：

“如果酸甜苦辣咸是生活的五味，那我都想一一尝遍；如果世间的颜色有着千百万种，那

么，我想为我的生活一一涂上不同的颜色！”所以现实社会与古代社会相比较价值理念差

异很大，“成圣观”转变为了“成人观”。 

 

四、结论：传统儒家的价值理念的当代转向 
这些网络玄幻小说中，无论是《道缘儒仙》、《佛本是道》这种具有中国传统神话的

小说还是渗透了西方世界的玄幻小说《亵渎》都对传统的儒家思想有着解构，但是又因为

中国哲学本身的延展性，又对儒家思想的形象有着重塑过程。 

1. 二元对立走向多元主义 
现代网络小说中虽然解构了儒家形象，但是并未抛弃对传统儒家思想的认同，重塑了

新的精神形象而是把忠恕、仁爱的思想落实在现实当中，在“修身”的前提下自由生活。

不再将“平天下”的想法强加在不切实际的虚幻当中。而是对自身的认可度提升，以自身

的自由为前提，继续在自己的生存现实下生活。 

2. 成圣的价值理念转向为成人的价值理念 
传统儒家的价值理念是“人皆可为尧舜”，所有人都可以成圣。而在网络玄幻小说中

的偶像例如周青从人变成了圣，容纳了成圣观，但是为了冲破天道找到自由，又没有离开

“成人”的概念。叶昊天把魔引入了其它教派，在自由的角度把神落地为人。罗格更是人

性的善与恶体现的淋漓尽致。从这些偶像的性格来看，这些偶像不仅接受了传统的价值理

念，把中国传统的成圣观发挥到了极致，同时也增加了自由、开放的观念，把西方的人性

观念纳入其中。使“成圣”的理念转向为“成人”的理念当中。 

 

参考文献： 
   
[1] [汉]司马迁撰，[宋]裴骃集解，[唐]司马贞索隐，[唐]张守杰正义：史记[M]，北京：中

华书局，2014年8月（点校本二十四修订本） 

[2] [汉]赵岐注，[宋]孙奭疏：孟子注疏[M]，十三经注疏委员会，北京：北京大学出版社，
2000年12月第一版 

[3] 王国轩、王秀梅译注：孔子家语[M]，北京：中华书局，2009年10月 

[4] [宋]朱熹：四书章句集注[M]，北京：中华书局，1983年 

[5] 杨伯峻译注：论语译注[M]，北京：中华书局，2016年 

[6] 萧功秦：儒家文化的困境[J]，广西师范大学出版社，2006年 

[7] 黄慧英：儒家伦理：体与用[M]，上海三联出版社，2005年 

[8] 董韶华、韶军：关于颜回研究的几个问题[J]，山东师大学报(社会科学版)，1997年 

[9] 余树苹：再寻“孔颜乐处”[J]，浙江学刊 ，2003年第3期 

[10] 李振声：颜回与孔子[J]，神州学人 ，1998年 

[11] 姚晓燕：颜回“安贫乐道”精神的时代意义[J]，新校园，2021-05-25 

[12] 戴庆：“孔颜乐处”与儒学的内圣化转向[J]，枣庄学院学报，2021-05-01  

[13] 陆建华：孔子的人性世界述论[J]， 江南大学学报(人文社会科学版) ，2021-04-13  



The National and International Conference on Humanities, Arts and Social Sciences 

 

 

I 576 I  

[14] 邵宇、余贵奇：何谓“孔颜之乐”——基于“生活向度”与“状态向度”之谈儒学与文
明[J]，2021-03-31  

[15] 沈鸿：孔子弟子形象在先秦两汉的演变[D]，东北师范大学硕士论文，2004-05-01  

[16] 鬼雨：道缘儒仙[M]，内蒙古人民出版社，2004年，（作品首发于起点中文网） 

[17] 烟雨江南：亵渎[M]，朝华出版社，2005年9月。（作品首发于起点中文网） 

[18] 丘克达：鬼律师[M]，内蒙古人民出版社，2007年11月（作品首发于起点中文网，第二

部首发玄道论坛） 

[19] 梦入神机：佛本是道[M]，花山文艺出版社，2007年（作品首发于起点中文网） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



The National and International Conference on Humanities, Arts and Social Sciences 

 

 

I 577 I  

Development of local cultural capital 
A case study of hand-woven fabrics, Ban Nong ling, Suphanburi 

 
Pukkaporn Pimsarn1 , Wanasak Padungsestakit2, Sun Tawalwongsri3 

 
1,2,3 Department of Performing Arts (Theatre Arts and Creative Entrepreneurship) 

1,2,3 Faculty of Fine and Applied Arts 
1,2,3 Suan Sunandha Rajabhat University 

pukkaporn.pi@ssru.ac.th, wanasak.pa@ssru.ac.th, sun.ta@ssru.ac.th 
 
 

Abstract 
 This research, Development of local cultural capital: a case study of hand-
woven fabrics Ban Nong Ling, Suphanburi was funded by Thai Beverage Public 
Company Limited under the project “Local loincloth Thai craftsmanship” in the form 
of research and development. The objectives of this research were: 1.To study the hand-
woven fabrics of Ban Nong Ling, Suphanburi, 2.To study the product patterns of hand-
woven fabrics, and 3.To create and publicize contemporary apparel. Tools in data 
collection method, researcher used unstructured in-depth interviews, field visits, 
photography, and documentary information. In addition, is also used analytic induction, 
is an interpretation to create a conclusion from the data collection. 

The results showed that the identity of Ban Nong Ling's hand-woven fabrics is 
7 colors of loincloth weaving: purple, indigo, blue, green, yellow, orange and red, and 
embroidering the hand-woven fabrics with Eggplant flower pattern and Mace flower 
pattern. From the analysis, researcher found that Ban Nong Ling's hand-woven fabrics 
products are ready-made garments (Ready to Wear) and unfashionable. The researcher 
applied character analysis, key visuals, and designing costumes for performances 
concepts as a guideline to create a new personality of the wearer who is confident in 
himself and likes to dress. Clothing styles are dresses, strapless tops and skirts, based 
on 7 colored loincloths cut with plain colored fabrics and use computer printed 's 
eggplant flower pattern on sequin fabrics to make space on clothing. The highlight of 
this research is using hand-woven fabrics to make boots.  

 
Keywords: culture capital, hand-woven fabrics, Ban Nong Ling, costume design 
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1. Introduction 
Culture is a reflection of national identity and identity through ideas, beliefs, 

attitudes, values, traditions and mutually expressive behavior. Human life style is 
constantly changing and improving to achieve social prosperity. It consists of tangible 
cultures, including architecture, archaeological sites, and various artworks. Intangible 
cultures include traditions, customs, wisdom, lifestyle, beliefs, etc. ( Throsby, 2000) 
Therefore, culture is an important component of social capital as a driving force for 
value creation in the community and society.  This has led to sustainable development 
and strengthening communities. 

Development of local cultural capital to make the most of benefits, is necessary 
to understand the cultural capital of the community that person gains from the process 
of social casting, to become a passive feature that allows the person to increase value 
to their own and communities. It is divided into three characteristics: 1. Embodied form: 
cultural capital embedded in the identity that characterized by the expression of the 
body and mind, it is capitalized on the level of character which has undergone a process 
of socialization. It serves to convey ideas, attitudes, beliefs and values, affect their 
understanding and perception of tastes, whether it is the way of life or art. In order to 
change, it requires periods, society, and social classes. This characteristic is condensed 
with the value of the new cultural capital that enters the community through the ages 
can be related to economic capital 2. Objectified form: cultural capital that are 
expressed in the form of objects such as monuments, tools, equipment, literary books, 
paintings, etc. Similarly to the value of apparel, which initially needed to convey power, 
utilitarian values that connect other dimensions around it. For example, a weaving area 
in the house, areas to grow cotton in the field, wear black dyed clothes in everyday life, 
or identity clothing in ethnic groups. ( Renu Muenjanchoey,  2013) and 3. 
Institutionalization State: institutionalized cultural capital is a reference to the basic 
properties of cultural capital as guarantees, certificate, or valuation. In parallel, it 
distinguishes between formal knowledge, accreditation and traditional knowledge. 
Once comparisons are made. For this reason, the value of institutionalized capital 
depends upon the investment of time and effort. 

Suphanburi Province has a long history, abundance of natural resources, and it 
was said that is a breadbasket. There are 10 ethnicities, including native Thai, Thai-
Chinese, Thai Songdam, Khmer, Yuan, Karen, Lawa, Lao Wiang, Lao Si, Lao Krang, 
Lao Phuan, and Mon that made Suphanburi outstanding in art, culture and traditions. It 
reflects the entire of beliefs, language, food, utensils, performing arts, including the 
apparel that is distinctive identity of Suphanburi. Another is a dialect accent, which 
shows sincerity and honesty that is the charm of the people. 

Originally, Ban Nong Ling, Suphanburi was geographically densely forested. 
There is a large swamp in the center of the village, where animals especially a lot of 
monkeys are used water from this swamp. Until people came to live, the village was 
called Ban Nong Ling consists of 285 families, with a total population of 1,114 people. 
Mr. Jaroon Bunluesrisakun the village headman said that the population of this village 
is varied. There are people of Thai, Chinese and Mon, some of whom have been 
evacuated from Thung Khen village. The area of Ban Nong Ling is lowland area, with 
an irrigation system suitable for agriculture. The main occupation of the villagers such 
as sugarcane farming, and secondary occupations are husbandry and employment. 
However, due to agriculture has suffered from declining productivity prices, 
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communities are underfunded, insufficient income to make a living, and no additional 
occupation resulting in higher unemployment. 

Later, Mrs. Nitaya Jaidee formed ban Nong Ling Weaving Group to transfer 
knowledge and inherit the wisdom of traditional weaving of the Thai-Mon community 
to remain and be able to build a career as an extra income for themselves and their 
families. Ban Nong Ling woven fabric has the distinction of being hand-woven fabrics 
dyed with natural colors from marigolds, red laterites, bellyache bush leaves, golden 
shower leaves, turmeric and heart-wood of jackfruit. Then it is woven with 2 twitches, 
looms into a multicolored loincloth, knits the edges and embroider with thread to add 
more beauty. Most of the embroidered patterns are represent to the art of the 
Dharawadee period, Khun Chang Khun Phaeng literature, Swan Parade and Centipede 
Flag, 12 zodiac, natural patterns, eggplant flower patterns (traditional and 
contemporary style). This is a unique feature that has been very prominent. The Nong 
Ling Weaving Group is divided into 4 divisions as follows: 1. Weaving department 2. 
Sewing department 3. Embroidery Department and 4. Sales Department. The products 
that created can be divided into 2 categories: Apparel, such as fabrics, scarves, shawls, 
breast cloth, clothing, and Lifestyle such as bags, pillows and key chains. 

From this point, the researchers are interested and would like to study the 
cultural capital of the hand-woven fabrics group, Ban Nong Ling, Suphanburi to 
develop a creative design of contemporary apparel and increase a variety of products.  
It is able to be more responsive to the needs of consumers, bringing local wisdom to 
create and add value to the products of Ban Nong Ling community in a sustainable way. 

 
2. Objectives 
 2.1 To study the hand-woven fabrics of Ban Nong Ling community, 
Suphanburi. 

2.2 To study the patterns of products from the community's hand-woven fabrics.  
2.3 To create and publicize contemporary apparel. 
 

3. Research Methodology 
This research, Developing community culture capital: a case study of hand-

woven fabrics Ban Nong Ling, Suphanburi takes study duration since July to November 
2021 with details of operations as follows:  

3.1 Population and sample 
       The population and samples in this research were 1. Hand-woven fabrics 

group, Ban Nong Ling, Suphanburi. The researcher used the selection criteria for a 
population group by a specific method (Purposive Sampling) who engaged in 
secondary occupations of weaving and embroidery in the community, consisting of 15 
members of community, with the head of the Ban Nong Ling Weaving Group, Mrs. 
Nitaya Jaidee is provided key information and 2. Target group is 100 people of young 
working who is dress enthusiasts. 

3.2 Data Collection Tools 
     1. Qualitative data: i.e. documentary information, in-depth interviews with 

key informants as unstructured questions along with audio recording and photography, 
field visit to learn about community’s lifestyle. 
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     2. Quantitative data: I.e. product satisfaction questionnaire to evaluate data 
in different sections, consists of demographic data such as gender, age, education and 
occupation, consumer behavior data includes product types and usage patterns. 

       The researchers examined the tools used in the interviews, questionnaires, 
and satisfaction forms by experts in terms of product type and usage. Then, the 
researchers send questionnaires and assessments to 100 people in target group as an 
online form. 

3.3 Data collection and analysis 
     The researcher collected documentary information that related to hand-

woven fabrics Ban Nong Ling, Suphanburi from community resources and educational 
institutions library resources both onsite and online. This research is in form research 
and development, so the researchers use the analytic induction which is an 
interpretation, create results from collecting the identity of hand-woven fabrics Ban 
Nong Ling community data.  

 3.4 Research Methodology  
      The researcher has two stages in conducting research as follows: 1. 

Preparation data, and 2. Design and development process. The details are: 
       1. Preparation data, including 
          1.1 field visits to collect data. 
          1.2 summary of data from the analysis of documentary information, 

interviews.  
 1.3 meeting, brainstorming with research team to find guidelines for 

design. 
       2. Design and development process, includes 7 steps as follow, 
          2.1 Key Art: defining the main idea 
          2.2 Sketch design 
          2.3 Examine: draft check 
 2.4 Development 
          2.5 Produce 
 2.6 Fitting 
 2.7 Performance 
 

4. Results 
The results of the research on the Developing community culture capital: a case 

study of hand-woven fabrics Ban Nong Ling, Suphanburi, are as follows: 
4.1 Designing concept: Color Block    
     Suphanburi Province was said that a breadbasket of Thailand. It also has 

historically important and has been thriving for thousands of years. Therefore, it is full 
of arts, culture, customs and traditions that passed on are passed on from generation to 
generation through different ethnic backgrounds. Hand-woven fabrics Ban Nong Ling 
is a traditional woven fabric of the Thai-Mon community, where inherited the wisdom 
of weaving and embroidery the native clothes from planting cotton, spinning cotton, 
yarn dyeing, weaving, embroidery, garment manufacturing are apparel based on the 
identity of their own ethnic groups.  

     Color: conveys ethnic diversity, arts, culture and traditions, which is a 
beautiful tradition in Suphanburi. 
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     Block: conveys a formality, pattern on the loincloth, continuation from 
weaving, field plots, fields separating that refer to geometric shapes, subdistrict zoning 
plan in Suphanburi. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Picture 1. Key Art: defining the main idea 
Source: Pukkaporn, 2564. 

4.2 The uniqueness of hand-woven fabrics and patterns 
     Characteristics of hand-woven fabrics Ban Nong Ling, are woven from 

nature and dyeing from the bark of various trees, such as rainbow fabric, crepe fabric, 
mudmee fabric. From further study, the most distinctive identity are 7 colors of 
loincloth weaving: purple, indigo, blue, green, yellow, orange and red, and 
embroidering the hand-woven fabrics.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Picture 2 7 colors of loincloth weaving, hand-woven fabrics Ban Nong Ling 
identity 

Source: Pukkaporn Pimsarn, 2564. 
 

From the appearance of the loincloth, it is seen in 7 colored canals of the same 
size as the entire piece and the stitching of the hem is always colored according to the 
color palette. This issues encountered in designing showed a variety of color and 
smaller color grids that create a dizzy eyes. Therefore, the researcher had to bring the 
plain weave fabric to merge in order to create a gap to make it more comfortable for 
the eyes. 
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Picture 3 eggplant flower pattern embroidering (original) hand-woven fabrics 
identity 

Source: Pukkaporn Pimsarn, 2564. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Picture 4 development of the eggplant flower pattern embroidering from 
original 

Source: Kornkrit Koikitcharoen, 2564. 

From eggplant flower pattern embroidering (original) that is culture capital. The 
researcher developed embroidered fabrics according to the following table: 

 
The development of the eggplant flower pattern embroidering 

Artistic element Original pattern Developed pattern 
Color Pink, green and orange Pink, green, orange, yellow and 

purple 
Size Same size Multiple size 
Texture - Embroidered on a flat 

cloth 
- Have equal convexity 

- To increase the fabric 
dimensions by embroidery in 
sequins 
- Use screen printing technique 
- Separate embroidering patterns 
and  screen on fabric to increase 
convexity 
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4.3 Product types 
     The analysis of product patterns from hand-woven fabrics Ban Nong Ling, 

found that products were ready-to-wear apparel and unfashionable. The researchers 
used the process of designing costumes to reconstruct the personality of the wearer, 
reflecting the personality of confident women who likes to dress up. Clothing styles are 
dresses, strapless, and skirts which can be adopted to match the opportunity to use. 
Clothing based on 7 colors of loincloth weaving, contrasted with a plain colored to 
reduce the dizziness eye from loincloth’s colors, but it remains connects them together. 

 
 

 
Picture 5 Clothing products from loincloth woven and the fabric with 

embroidered 
Ban Nong Ling, Suphanburi 

Source: https://web.facebook.com/RoiLaiDee 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Picture 6 Clothing products developed from hand-woven fabrics Ban Nong Ling, 
Suphanburi 

Designer Kornkrit  Koikitcharoen 
Source: Pukkaporn Pimsarn, 2564. 

 
5. Summary and suggestions 
 Research has shown that hand-woven fabrics Ban Nong Ling, Suphanburi, is a 
unique community. This can be seen in clothing woven in natural colors, crepe fabric, 
mudmee fabric, ก staining from heartwood, 7 colors loincloth, embroidered weaving, 
which is definitely the inheritance of the wisdom of Thai-Mon such as art of Trawadee, 
Khun Chang Khun Phaen Literature, natural embroidery pattern, vine pattern, bullet 
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wood pattern, watermark, swan parade and centipede flag, flag lanna pattern and the 
most unique pattern is the eggplant pattern. Nowadays, the livelihoods of the Thai-Mon, 
Ban Nong Ling have changed over time, but the wisdom of weaving, dyeing, 
embroidery that are a unique culture still remains by organized into Ban Nong Ling 
weaving group where make products for sale to the community and the general public. 
As a result, more people in the community are wearing Ban Nong Ling woven fabrics. 
It is a continuation of the Mon tradition’s clothing not to be lost over time.  
 Developing local cultural capital of hand-woven fabrics Ban Nong Ling, 
Suphanburi aims to study woven fabrics and product patterns as a guide to design and 
create contemporary apparel. A result of the designs in this research can effectively 
reflect the 3 areas of cultural capital as follows: 

Embodied form: cultural capital embedded in the identity that characterized by 
the expression of the body and mind, reflected through the eggplant flower embroidery 
patterns that are unique by using the principles of artistic composition, it well create 
dimensions for the fabric, in line with the research’s Kattiya (2558) “The combination 
of knowledge contained within the person, which is local wisdom and modern 
knowledge, will help to strengthen the production potential that utilizes profitable 
cultural capital.” However, the evaluation satisfaction results of the strapless that was 
created from fabrics that were embroidered with the whole eggplant flower pattern, at 
50 percent which is quite a bit. This can be because of the amount of fabric used too 
little and so the embroidery pattern is not clearly visible. 

Objectified form: cultural capital that are expressed in the form of objects, 
bringing 7 colors loincloth woven to cut into a skirt and insert with simple space color 
that make the skirts looks more comfortable and use of loincloth to sew into boots. 
According to the results of the satisfaction evaluation of the secondary target group, 
which are workers, it was found that 80% were satisfied with the boots. Reflects that 
increasing the multiplicity of products contributes to the local fabrics reach the young 
generation very well, in line with research’s Chomchan ( 2558)  “The use of fabrics as 
products is usually produced from skills, expertise and understanding that has been 
passed down, but lacks creativity.”  It is also along the lines of the Sombat (2015) study 
that “various products help broaden the consumer experience, making them more 
recognizable.”  

Institutionalization State: institutionalized cultural capital is a reference to the 
basic properties of cultural capital as a guarantee, evaluation. The hand-woven fabrics 
Ban Nong Ling, Suphanburi received a cultural networking notification certificate at 
the sub-district level of the network organization, local philosopher network type from 
Suphanburi Provincial Cultural Office. In addition, hand-woven fabrics Ban Nong Ling 
group also participated in the local Thai Handicrafts project is a collaboration between 
the fundamentals economic development and civil society, and Thai Beverage Public 
Company Limited that works to improve the livelihoods and earnings of rural people 
across Thailand with Pracharat Rak Samakkhi Company Social Enterprise (Thailand) 
Co., Ltd. cooperate with Community Development department, Ministry of Interior, 
Pracharat Rak Samakkhi Company group, Social enterprises across the country, 
Affiliate network of educational institutions which is Suan Sunandha Rajabhat 
University and the Office of Arts and Culture Suan Sunandha Rajabhat University has 
to be a costume designer from hand-woven fabrics weaving group, Ban Nong Ling, 
Suphanburi. 
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Picture 7 present research results Local loincloth Thai craftsmanship project 
in “ผา้ขาวมา้ทอใจ 2564” event, The concept “Thai loincloth team”  

November 21st, 2021 at Samyan Mitrtown 
Source: https://www.banmuang.co.th/news/social/259918 

 
 Suggestions 

1. The weaving procedure takes a long time. As a result, the product is not 
produced in sufficient quantities to meet consumer demand. The weaving group should 
organize training to pass the knowledge of woven fabric manufacture, embroidery, and 
design to young people. To be the foundation of the power that drives the production 
of fabrics and design aspects in order to successfully fulfill market needs. 

2. Adding promotional strategies such as photo-filled booklets or catalogues, as 
well as costume collections, accessories and fashion lifestyles for usage in sales 
promotion to reach people swiftly and sustainably, use the digital media medium. 
 
6. Acknowledgments 

The researcher would like to thank Thai Beverage Public Company Limited and 
the Office of Arts and Culture Suan Sunandha Rajabhat University under the project 
“Local loincloth Thai craftsmanship" that funded research and Mrs. Nitiya Jaidee, head 
of the woven fabric group, Roi Lai Dee, Ban Nong Ling, Suphanburi Province that 
provides information and knowledge as a well as facilitating, Kornkrit  Koikitcharoen 
who is a costume designer, and 4th year students who is an important supporter that go 
a long way toward making this study a success. 

 
 

References 

Anan Katiyachan, Phrasamu Kitphisit Jarphan and Suwan Poonorn. (2021). 
Development of Cultural Capital by Using a Community Foundation in 
Thailand’s Border Areas  Nong Khai Province. Journal of MCU 
Nakhondhat., 8(1), 188-200. 



The National and International Conference on Humanities, Arts and Social Sciences 

 

 

I 586 I  

Banmuang. (2021). Retrieved 30 November 2021. From https://www.banmuang. 
co.th/news/social/259918. 

Chomchan Dowduen. (2015). Development and Design of Ladies’ Bags with 
Traditional Textile Patterns form Ban Pa Tang, Uthai Thani Province. Art and 
Architecture Journal Naresuan University. 6(1): 121–133. 

David Throsby. (2000). Economics and Culture. Cambridge University Press. 
Macquarie University, Sydney. 

Kattiya Kattiyawara. (2018). A Knowledge Transfer of Business Planning for 
Development of Handicraft Community Enterprise, Pong Yang Khok 
Community, Hang Chat District, Lampang Province. Journal of Community 
Development and Life Quality. 3, 3 (Jul. 2018), 261–269. 

Laddawan Someran, Soraya Supaphol and Benjamas Nakwong. (2021). Weaving 
Knowledge Management of Ban Nong Ling Weaving Group Bo Suphan 
Subdistrict Song Phi Nong District Suphanburi Province. Rajamangala 
University of Technology Suvarnabhumi. 

Patthanit Sittinoppan. (2021). Model Development and Value Creation Project for 
Community TextilesSuphanburi Province (Community Enterprise of Ban Sra 
Bua Kam Antique Weaving Group). Journal of Community Development 
Research (Humanities and Social Sciences), 14(4), 128-141. 

Renu Muenjanchoey. (2013). Cultural Capital of the Thai Song Dam and 
Transformation of the Community. Damrong Journa of the Faculty of 
Archaeology Silpakorn University, 12(2), 175-202.  

Rujirapha Ngamsakoo and Punyapha Phollawan. (2018).  Knowledge and Product 
Development from Thai Song Dum’s Native Textiles in Bandon Subdistrict, U 
Thong District, Suphanburi Province. Journal of Community Development and 
Life Quality, 6(1) (January - April), 176-201. 

Sombat Prajonsant. Graphic Patterns Adopting from Architectural Decoration of 
Khmer Temples in Ikat Silk of Cloth Design. Journal of Community 
Development and Life Quality, 3(3) (Jul. 2018), 331–338. 

 
 
 

 


