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๔๘๒๐๒๒๐๒ : สาขาวิชาภาษาไทย 
คําสําคัญ :  โครงสรางในภาษาไทย/สัมพันธสาร/ออทิสติก/ไวยากรณโครงสราง 
  เกียรติชัย  เดชพิทักษศิริกุล : การศึกษาเปรียบเทียบโครงสรางวล ี ประโยค และ สัมพันธสารของเด็ก
ปกติและเด็กออทิสติก.  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  : รศ.สุวัฒนา  เลี่ยมประวัติ.  ๒๐๘ หนา. 
 
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาโครงสรางวลี ประโยค และวิเคราะหสัมพันธสารของเด็กปกติและ
เด็กออทิสติก รวมทั้งเปรียบเทียบผลการวิเคราะหขอมูลของเด็กทั้งสองกลุม ผูวิจัยเก็บขอมูลจากนักเรียนโรงเรียน
สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน ๒๒ คน จําแนกเปนนักเรียนปกติ ๑๑ คน และนักเรียน ออทิสติก ๑๑ คน 
โดยใหนักเรียนแตละคนเลาเรื่องใหฟงคนละ ๓ เรื่อง การเก็บขอมูลครั้งน้ีไดเรื่องเลาที่นํามาศึกษาทั้งสิ้น ๖๖ เรื่อง 
      ผลการศึกษาพบวาเด็กปกติใชวลีและประโยคทุกชนิดไดมากกวาเด็กออทิสติก กลาวคือในเรื่องเลาของ
เด็กปกติปรากฏจํานวนประโยคทั้งสิ้น ๔๖๘ ประโยค และปรากฏจํานวนวลีทั้งสิ้น ๑,๓๗๗ วลี สวนในเรื่องเลาของ
เด็กออทิสติกปรากฏประโยค  ๓๙๗ ประโยค และปรากฏวลีทั้งสิ้น ๙๓๕ วลี 
 เม่ือพิจารณาการใชประโยคพบวาเด็กปกติและเด็กออทิสติกใชประโยค ๓ ชนิดในการเลาเรื่อง คือ
ประโยคสามัญ ประโยคผสม และประโยคซับซอน โดยประโยคสามัญเปนประโยคที่เด็กทั้งสองกลุมใชมากที่สุด  เม่ือ
เปรียบเทียบโครงสรางประโยคสามัญของเด็กทั้งสองกลุมสรุปไดวา เด็กปกติใชโครงสรางประโยคสามัญ ๒๔ 
รูปแบบโดยใชโครงสรางแบบกริยาสกรรม – กรรมตรงมากที่สุด สวนเด็กออทิสติกใชโครงสรางประโยคสามัญ ๑๙ 
รูปแบบโดยใชโครงสรางแบบนามเดี่ยวมากที่สุด  สวนโครงสรางประโยคซับซอนพบวาเด็กปกติใชโครงสราง
ประโยคซับซอน ๘ รูปแบบ สวนเด็กออทิสติกใช ๕ รูปแบบ โครงสรางที่ปรากฏมากในเรื่องเลาของเด็กทั้งสองกลุม
คือโครงสรางแบบกริยาสกรรม – กรรมตรง รองลงมาคือโครงสรางแบบประธาน – กริยาสกรรม – กรรมตรง 
 เม่ือพิจารณาการใชวลีของเด็กทั้งสองกลุมพบวาเด็กทั้งสองกลุมใชนามวลีในการเลาเรื่องมากที่สุด 
รองลงมาคือกริยาวลี กาลวลี และสถานวลีตามลําดับ  สวนโครงสรางวลีของเด็กทั้งสองกลุมสรุปไดวาเด็กปกติใช
โครงสรางนามวลี ๗ รูปแบบและโครงสรางกริยาวลี ๑๐ รูปแบบ สวนเด็กออทิสติกใชโครงสรางนามวลี ๖ รูปแบบ
และโครงสรางกริยาวลี ๘ รูปแบบ นอกจากนี้เม่ือพิจารณาการใชโครงสรางวลีพบวา เด็กทั้งสองกลุมใชโครงสราง
นามวลีประเภทหนวยหลักมากที่สุด และใช โครงสรางกริยาวลีแบบหนวยแกนมากที่สุด 
 ดานการวิเคราะหสัมพันธสารพบวา เด็กทั้งสองกลุมใชวิธีการเริ่มตนเรื่องเลาดวยการกลาวถึงตัวละคร
มากที่สุด และลงทายเรื่องเลาดวยวลียุติเรื่องเลามากที่สุด สวนการเชื่อมโยงความของเด็กปกติและเด็กออทิสติกสรุปได
วา เด็กทั้งสองกลุมใชกลวิธีการเชื่อมโยงความ ๔ ประเภท คือการอางถึง การละ การใชคําเชื่อม และการซ้ํา การ
เชื่อมโยงความที่เด็กใชมากที่สุดคือการซ้ํา สวนการเชื่อมโยงความที่เด็กใชนอยที่สุดคือการละ เม่ือเปรียบเทียบคารอย
ละของการเชื่อมโยงความแตละประเภทพบวา เด็กปกติใชการเชื่อมโยงความประเภทการอางถึงและการใชคําเชื่อม
มากกวาเด็กออทิสติก สวนเด็กออทิสติกใชการเชื่อมโยงความประเภทการซ้ําและการละมากกวาเด็กปกติ 
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 The purpose of this research are to investigate phrase and sentence structures 

and discourse of normal and autistic children, and compare the similarities and differences 

between those of the two groups. Data used for analysis consists 66 stories collected from 

normal and autistic children who study in demonstration school of Kasetsart university. 

 The investigation shows that there are 3 kinds of sentence in normal and autistic 

children’s stories: simple sentence, compound sentence, and complex sentence. Simple 

sentence is most used by both groups of children. However, the two groups of children use 

different patterns of simple sentence. In the normal children’s stories, there are 24 patterns of 

simple sentence structure and the pattern which is most often found is [transitive verb+direct 
object]. In the autistic children’s stories, there are 19 patterns of simple sentence structure 

and the pattern which is most often found is noun phrase. As for complex sentence structure, 

8 patterns are found in normal children’s stories and 5 patterns are found in autistic children’s 

stories. The patterns which are most often used in both groups of the children are [transitive 

verb + direct object], and [subject + transitive verb + direct object].  

 The comparison of phrase structure reveal that there are 4 kinds of phrase used in 

the normal and autistic children stories: noun phrase, verb phrase, phrase of time, and phrase 

of place. Noun phrase is most frequently used in both groups of children. The normal children 

use 7 patterns of noun phrase and 10 patterns of verb phrase while autistic children use 6 

patterns of noun phrase and 8 patterns of verb phrase. The phrase structure used by the 

normal and autistic children is not different. For noun phrase, the pattern most frequently used 

is the pattern of head noun and for verb phrase, the pattern most frequently used is the 

pattern of main verb. 

 As for the discourse analysis, there are 4 kinds of cohesion strategies in normal 

and autistic children’s stories: reference, ellipsis, conjunction, and recurrence. Recurrence is 

the most favorable cohesion strategy, whereas ellipsis is the least favorable. The occurrences 

of reference and conjunction found in the normal children’s stories outnumber those found in 

the autistic children’s stories while the occurrences of recurrence and ellipsis found in the 

autistic children’s stories outnumber those found in the normal children’s stories. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารยสุวัฒนา เล่ียมประวัติ อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธที่สละเวลาใหคําปรึกษา แนะนํา และตรวจแกวิทยานิพนธดวยความเมตตาเอาใจใส 
ตลอดจนกระตุนเตือนใหมีวิริยะในการทํางาน 

 ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธทุกทาน ไดแก ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.วัลยา ชางขวัญยืน ผูชวยศาสตราจารย ดร.หมอมหลวงจรัลวิไล จรูญโรจน และ
อาจารย   ระพีพร ศุภมหิธรที่กรุณาใหคําแนะนําและแกไขวิทยานิพนธเลมนี้ใหสมบูรณยิ่งขึ้น 

 ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณอาจารยภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากรทุกทานที่ประสิทธิประสาทวิชาความรูแกผูวิจัย โดยเฉพาะอยางยิ่งรองศาสตราจารย      
จุไรรัตน ลักษณะศิริ ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุบล เทศทอง และผูชวยศาสตราจารย ดร.สายวรุณ 
นอยนิมิตรที่หวงใยและถามถึงความกาวหนาของวิทยานิพนธอยูเสมอ 

 ขอขอบพระคุณอาจารยโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรฯ ทุกทาน 
โดยเฉพาะอาจารยระพีพร ศุภมหิธรที่สละเวลาและชวยเหลือในการเก็บขอมูลเพื่อทําการวิจัยคร้ังนี้ 

 ขอขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย ดร.บูลยจีรา ชิรเวทยที่ชวยตรวจแกบทคัดยอ
ภาษาอังกฤษ 
 ขอขอบพระคุณอาจารยรัชนี สุภวัตรจริยากุล อาจารยและนักแกไขการพูดประจํา
วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี จังหวัดสระบุรี ที่ใหความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเด็กออทิสติก ตลอดจน
แนะนําหนังสือและวิทยานิพนธที่เกี่ยวของกับงานวิจัย 

 ขอขอบคุณอาจารยโอฬาร รัตนภักดี อาจารยวิมลศิริ กล่ินบุบผา อาจารยธีระ รุงธีระ 
และอาจารยนัทธนัย ประสานนาม ที่ใหคําแนะนําทั้งดานการเรียนและการทํางาน  

 ขอขอบคุณคุณลัดดา ลิมปวัฒนาภรณ คุณวิชญวานี ชูนุย คุณเกศวรางค นิลวาส คุณ
ยรรยงค สิกขะฤทธิ์ คุณอํานาจ ปกษาสุข ที่เปนกําลังใจในการทําวิทยานิพนธ  

 ขอขอบคุณคุณฉัตรมงคล สนั่นหนู คุณธีระ ธรรมสงากุล คุณยุพดี พิมพธนะพูนพร คุณ     
สุรพงษ พิบูลธนชัย และคุณภคพงศ ทรงทอง กัลยาณมิตรที่รวมเดินเคียงขางเสมอไมวาในยามอยู
บนเสนทางแหงรอยยิ้ม หรือในยามเผชิญกับอุปสรรคใด ๆ  

 สุดทายนี้ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ คุณแม คุณพอ และพี่สาวทุกคนที่หวงใยดูแลดวย
ความรัก  สละทรัพยเพื่อสนับสนุนการศึกษาดวยความเต็มใจ และคอยเปนเบื้องหลังในการสราง
เสริมพลังใจตลอดเวลา 
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บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 

 

 คําวา  “ภาษา” มีผูใหคํานิยามแตกตางกันไป  หากพิจารณาตามความหมายของ
นักภาษาศาสตร ภาษาหมายถึง เครื่องมือที่มนุษยใชพูด ประกอบดวยเสียงและความหมาย มีระบบ
กฎเกณฑแนนอน และสรางสรรคไดไมรูจบ  แตหากพิจารณาในดานจิตวิทยาแลว ภาษาจะหมายถึง 
“ความสามารถในการติดตอกับผูอ่ืน”๑คนสวนใหญเกิดมาพรอมกับศักยภาพทางกายที่จะเรียนรู
ภาษาและฝกฝนความสามารถในการใชภาษาทุกดานทั้งการฟง การพูด การอาน และการเขียน 
อยางไรก็ตามก็มีคนพิเศษอีกกลุมหนึ่งที่เกิดมาพรอมลักษณะบกพรองบางประการ ซ่ึงความ
บกพรองนี้เปนอุปสรรคสําคัญอยางยิ่งตอการติดตอส่ือสารกับผูอ่ืน หนึ่งในนั้นก็คือเด็กที่มีภาวะ
ออทิซึม 
 “ออทิซึม (Autism) คือโรคทางจิตเวชเด็กที่มีความผิดปกติทางพัฒนาการหลายดานทั้ง
ดานสังคม การสื่อความหมาย และจินตนาการ”๒  เพ็ญแข  ล่ิมศิลา๓อธิบายวา คําวาออทิซึมนี้เกิดขึ้น
หลังจากที่ ฮัน แอสเปอเกอร (Han Asperger) ไดพบเด็กที่มีลักษณะหมกมุนกับตัวเอง ไมสนใจโลก
ภายนอก และมีปญหาดานการสื่อสาร อัสเปนเจอรจึงตั้งชื่ออาการนี้วา “ออทิซึม” ซ่ึงมีรากศัพทมา
จากคําวา auto ที่หมายถึง “ตนเอง” (self) 
 เด็กที่เปนโรคออทิซึมเรียกวาเด็กออทิสติก จากการศึกษาเกี่ยวกับอัตราการเกิดเด็ก   
ออทิสติกพบวา ในจํานวนเด็ก ๑๐,๐๐๐ คน จะมีเด็กออทิสติกจํานวน ๔-๕ คน และพบวาการเกิด
เด็กออทิสติกจะเกิดในเพศชายมากกวาเพศหญิงในอัตราสวน ๓ คนตอ ๑ คน  ผลการศึกษานี้สํารวจ
จากเด็กอายุ ๘-๑๐ ป ที่ประเทศอังกฤษในป ค.ศ. ๑๙๖๔ ซ่ึงการสํารวจเชนนี้ก็ไดผลการศึกษา

                                             
๑ศรียาและประภัสร นิยมธรรม, พัฒนาการทางภาษา (กรุงเทพฯ : รําไทย เพรส จํากัด, ๒๕๔๐), ๑. 
๒เพ็ญแข  ลิ่มศิลา, ๔๐ป ออทิสติกไทย [ออนไลน],อางถึงใน ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๐. อางถึงจาก 

http://www.yuwaprasart.com 
๓เพ็ญแข  ลิ่มศิลา, “ออทิซึม,” ใน จิตเวชเด็กสําหรับกุมารแพทย  (กรุงเทพฯ: ชวนพิมพ, ๒๕๓๘), 

๓๕๘, อางถึงใน ศรีเรือน  แกวกังวาล, จิตวิทยาเด็กพิเศษแนวคิดสมัยใหม (กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 
๒๕๔๓), ๒๑๐. 
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เชนเดียวกันในประเทศเดนมารก สวนในประเทศไทย เพ็ญแข ล่ิมศิลา๔ พบวาในป พ.ศ. ๒๕๔๗ มี
อัตราการเกิดเด็กออทิสติก ๑ : ๑,๐๐๐ กลาวคือในจํานวนเด็กทุก ๆ ๑,๐๐๐ คน จะพบเด็กออทิสติก ๑ 
คน นอกจากนี้อัตราการเกิดเด็กออทิสติกในประเทศไทยจะพบในเพศชายมากกวาเพศหญิงใน
อัตราสวนเพศชาย ๔-๕ คนตอ เพศหญิง ๑ คน  
 ความผิดปกติของเด็กออทิสติกสามารถตรวจพบไดกอนอายุ ๓๐ เดือน ซ่ึงสาเหตุของ
โรคออทิซึมยังไมสามารถสรุปไดอยางแนชัดแตจากการวิจัยของแพทยและผูเชี่ยวชาญแสดงใหเห็น
วา สาเหตุหลักของการเกิดโรคออทิซึมคือความผิดปกติของสมองและหนาที่ของสมอง กลาวคือเด็ก
ออทิสติกจะมีขนาดของสมองที่ใหญกวาเด็กปกติเล็กนอย และมีความผิดปกติที่คล่ืนสมอง 
นอกจากนี้แพทยดานประสาทวิทยาและพยาธิวิทยายังพบวา สมองของเด็กออทิสติกจะมีเซลลสมอง
ผิดปกติอยู ๒ แหงซ่ึงไมพัฒนาไปตามวัยคือ บริเวณที่ควบคุมความจํา อารมณ และแรงจูงใจ  และ
บริเวณที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของรางกาย  นอกจากความผิดปกติทางสมองแลว สาเหตุประการ
อ่ืนไดแก กรรมพันธุ ระดับสารเคมีซิโรโตนินและโดปามินในระบบประสาท ตลอดจนความ
ผิดปกติในระบบภูมิตานทาน  เปนตน 
 เด็กออทิสติกจะมีลักษณะผิดปกติที่แตกตางกัน ทั้ง ๆ ที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปนเด็ก  
ออทิสติกเหมือนกัน อยางไรก็ตามในการวินิจฉัยภาวะออทิซึมในเด็กนั้น ศรียา นิยมธรรม๕ กลาววา
สามารถพิจารณาไดจากความบกพรอง ๓ กลุมอาการ  กลุมอาการแรกคือความบกพรองดานการ
ส่ือสาร สังเกตไดจากเด็กจะไมสนใจคําพูดของคนอื่น ไมเลนเสียง มีพัฒนาการทางภาษาลาชาหรือ
ขาดพัฒนาการทางภาษา ตลอดจนใชภาษาของตนเองที่คนอื่นฟงไมเขาใจ  กลุมอาการที่สองคือ
ความบกพรองดานปฏิสัมพันธทางสังคม สังเกตไดจากเด็กจะขาดทักษะทางสังคม ผูกมิตรไมเปน 
เลนกับคนอื่นไมเปน และมีความผิดปกติในการตอบสนองกับบุคคลอื่น เปนตน สวนกลุมอาการ
สุดทายคือความบกพรองในการทํากิจกรรม การแสดงออกและความสนใจ กลุมอาการนี้สังเกตได
จากเด็กจะมีการเคลื่อนไหวซ้ํา ๆ อยางผิดปกติ มีอาการย้ําคิดย้ําทําหรือหมกมุนกับส่ิงใดสิ่งหนึ่ง
เพียงอยางเดียว ขาดจินตนาการในการเลน อีกทั้งมีการแสดงออกทางอารมณอยางรุนแรงไรเหตุผล 
เมื่อกิจวัตรประจําวันและสิ่งแวดลอมเปลี่ยนไป 
 

                                             
๔เพ็ญแข  ลิ่มศิลา, ๔๐ป ออทิสติกไทย [ออนไลน] อางถึงใน ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๐.อางถึงจาก 

http://www.yuwaprasart.com 
๕ศรียา  นิยมธรรม, การวัดและประเมินผลการศึกษาพิเศษ, พิมพครั้งที่๓ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ พี. เอ. 

อารต แอน พริ้นติง, ๒๕๔๒), ๒๔๐ – ๒๔๑. 
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๓ 
 

 จากลักษณะความบกพรองของเด็กออทิสติกขางตนจะเห็นไดวา ความบกพรองดานการ
ส่ือสารเปนปญหาที่สําคัญอยางยิ่งประการหนึ่งของเด็กออทิสติก กลาวคือเด็กจะไมมีพัฒนาการทาง
ภาษาและไมสามารถใชภาษาเพื่อส่ือความเขาใจกับบุคคลอื่นได  ซ่ึงทําใหเด็กขาดการมีปฏิสัมพันธ
กับบุคคลอื่น และทําใหเกิดปญหาในการดําเนินชีวิต  อยางไรก็ตามหากเด็กไดรับการศึกษาและการ
แกไขปญหาการใชภาษาอยางตอเนื่องและถูกวิธีแลวก็จะทําใหพัฒนาการทางภาษาของเด็กดีขึ้นได  
ดวยเหตุนี้การแกไขการพูด และการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมจึงเขามามีบทบาทสําคัญตอเด็ก
ออทิสติก 
 ในขั้นตนเด็กออทิสติกจะไดรับการแกไขปญหาการใชภาษาและการใชชีวิตในสังคม
จากแพทยและนักแกไขการพูด โดยเริ่มจากฝกใหเด็กพัฒนาการสื่อความหมาย และฝกการรับรูและ
การเรียนรูส่ิงตาง ๆ รอบตัวเพื่อเตรียมความพรอมกอนนําเด็กสูสังคมนอกบาน รวมทั้งสังคมใน
โรงเรียนตอไป ในขั้นนี้แพทยและนักแกไขการพูด จะกระตุนประสาทสัมผัสทั้งหาของเด็ก ฝกให
เด็กหันตามเสียงเรียก ฝกใหเด็กสื่อสารโดยใชภาษาทาทาง และฝกใหเด็กรับรูการแสดงอารมณทาง
สีหนา นอกจากนี้ยังแกไขความผิดปกติตาง ๆ ที่เกิดจากการพูดของเด็กอีกดวย 
 เมื่อเด็กออทิสติกมีพฤติกรรมตาง ๆ ดีขึ้นแลว และมีอายุอยูในวัยเรียน เด็กจะไดรับ
การศึกษาเหมือนเด็กปกติ  ปจจุบันมีโรงเรียนหลายแหงที่จัดใหมีการเรียนรวมระหวางเด็กปกติและ
เด็กออทิสติก โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรก็นับเปนหนวยงานหนึ่งที่ใหบริการใน
เร่ืองดังกลาว โรงเรียนแหงนี้จะเปดรับเด็กออทิสติกในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ เขาเรียนรวมกับ
เด็กปกติประมาณปละ ๕ คน เด็กเหลานี้จะไดรับการศึกษาอยางตอเนื่องจนสําเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือตามศักยภาพของเด็ก  
 อนึ่ง ในเบื้องตนเด็กออทิสติกที่จะเขาศึกษาในโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตรไดน้ัน จะตองผานการตรวจวินิจฉัย การบําบัดรักษา รวมทั้งการเรียนในหองเรียน
การศึกษาพิเศษของโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภฯ กอน เพื่อใหเด็กมีทักษะการเรียนรูที่
เหมาะสม หลังจากนั้นเด็กออทิสติกที่ผานการทดสอบทางจิตวิทยา และผานการพิจารณาของ
กรรมการบริหารศูนยวิจัยการศึกษาเพื่อเด็กที่ตองการความชวยเหลือพิเศษของโรงเรียนสาธิตแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแลว ก็จะเขาสูระบบการเรียนในโรงเรียนได 
 จากที่กลาวมานี้ทําใหผูวิจัยสนใจวา เด็กปกติและเด็กออทิสติกที่ เรียนรวมอยูใน
ส่ิงแวดลอมเดียวกันจะมีการใชภาษาและสรางสรรคภาษาเหมือนหรือแตกตางกันหรือไม ดวยเหตุนี้
ผูวิจัยจึงจะศึกษาโครงสรางวลี ประโยค และสัมพันธสารของเด็กออทิสติก โดยเปรียบเทียบกับเด็ก
ปกติ การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยจะมุงวิเคราะหทั้งชนิดของประโยคที่เด็กใช โครงสรางของวลีและ
ประโยครูปแบบตาง ๆ ที่ปรากฏในการใชภาษาของเด็ก ตลอดจนวิเคราะหสัมพันธสารจากเรื่องเลา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๔ 
 

ของเด็ก เพื่อเปนประโยชนในการสงเสริมพัฒนาการทางภาษาของเด็ก และเปนแนวทางในการวิจัย
ขามศาสตรระหวางภาษาศาสตรและจิตวิทยาเด็กพิเศษตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 ๑.  เพื่อวิเคราะหชนิดและโครงสรางของวลีและประโยคที่ใชโดยเด็กปกติและเด็ก   
ออทิสติก 
 ๒. เพื่อวิเคราะหสัมพันธสารจากเรื่องเลาของเด็กปกติและเด็กออทิสติก 
 ๓. เพื่อวิเคราะหเปรียบเทียบชนิดและการใชโครงสรางของวลีและประโยคที่ใชโดยเด็ก
ปกติและเด็กออทิสติก 

๔. เพื่อวิเคราะหเปรียบเทียบสัมพันธสารจากเรื่องเลาของเด็กปกติและเด็กออทิสติก 
   
สมมติฐานของการวิจัย 
 ๑.  ภาวะออทิซึมทําใหเด็กออทิสติกใชจํานวนวลีและประโยคในภาษาไทยไดจํากัดกวา
เด็กปกติ 
 ๒. ภาวะออทิซึมทําใหเด็กออทิสติกใชรูปแบบโครงสรางวลีและประโยคในภาษาไทย
ไดนอยกวาเด็กปกติ 
 ๓. เด็กออทิสติกใชการเชื่อมโยงความแบบการซ้ํามากกวาเด็กปกติ 

 
ทฤษฎีท่ีใชในการวิจัย 
 วิทยานิพนธเลมนี้จะวิเคราะหโครงสรางวลีและประโยคโดยใชทฤษฎีไวยากรณ
โครงสรางตามแนวการศึกษาของ วิจินตน ภาณุพงศ และวิเคราะหสัมพันธสารตามแนวการศึกษา
ของ ชลธิชา บํารุงรักษ 
 
ขอบเขตของการวิจัย  
 ๑. ศึกษาขอมูลประเภทเรื่องเลาภาษาไทยจํานวน ๖๖ เรื่อง จากการเลาเรื่องของเด็ก
นักเรียนออทิสติกที่กําลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๑-๒ และเด็กปกติในระดับชั้นเดียวกัน 
ที่ศึกษาในโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
 ๒. ศึกษาเฉพาะเด็กออทิสติกที่สามารถพูดเลาเรื่องได และไมมีภาวะแทรกซอนอื่น ๆ ที่
เปนอุปสรรคตอการวิจัย 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๕ 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ๑. สํารวจวิทยานิพนธ งานวิจัย และเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
 ๒. เก็บขอมูลเพื่อนํามาวิจัยโดยมีขั้นตอนในการเก็บขอมูลดังนี้ 
  ๒.๑ ขอความรวมมือจากคณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรในการออก
หนังสือขอความอนุเคราะหถึงอาจารยใหญโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อการ
เก็บขอมูล 
  ๒.๒ เลือกสถานที่เก็บขอมูลโดยเก็บขอมูลจากโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เนื่องจากเปนโรงเรียนที่จัดการเรียนรวมสําหรับเด็ก
ออทิสติกโดยเฉพาะ 
  ๒.๓  เลือกกลุมตัวอยางโดยกลุมตัวอยางที่นํามาศึกษาในครั้งนี้เปนนักเรียนในชั้น
เรียนรวมระดับประถมศึกษาปที่ ๑ และ ๒ จากโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
จํานวน ๒๒ คน แบงเปนนักเรียนออทิสติก ๑๑ คน และนักเรียนปกติอีก ๑๑ คน สาเหตุที่เลือก
ศึกษากลุมตัวอยางระดับประถมศึกษาเนื่องจาก ศรียาและประภัสสร นิยมธรรมกลาวถึงพัฒนาการ
ทางภาษาของเด็กไววา “เด็กในชวงอายุ ๗-๑๐ ปเปนขั้นที่เด็กใชภาษาไดดีแลว สามารถพูดประโยค
ยาว ๆ ซับซอนได” ๖ ซ่ึงเด็กในชวงอายุนี้จะตรงกับระดับชั้นประถมศึกษา  
  สวนสาเหตุที่ เลือกศึกษาเฉพาะเด็กในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ และ ๒ 
เนื่องจากเด็กออทิสติกทั้งสองระดับชั้นยังไมไดเรียนรวมกับเด็กปกติอยางเต็มเวลา กลาวคือเด็กจะ
เรียนรวมกันเฉพาะวิชาพลศึกษา ศิลปศึกษา สนทนาภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร และวิชาในกลุมการ
งานเทานั้น สวนวิชาอื่น ๆ เด็กออทิสติกจะเรียนในหองเรียนของโครงการการศึกษาเพื่อเด็กที่
ตองการความชวยเหลือพิเศษ ในขณะที่เด็กชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ ขึ้นไปจะเรียนรวมกับเด็กปกติ
ทุกวิชา การที่เด็กออทิสติกระดับชั้น ป.๑ และ ป.๒ไมไดเรียนรวมกับเด็กปกติโดยตลอดทําใหภาษา
ของเด็กทั้งสองกลุมคือเด็กปกติและเด็กออทิสติกยังไมลูเขาหากัน ซ่ึงนาจะทําใหเห็นการใชวลีและ
ประโยคของเด็กทั้งสองกลุมไดชัดเจนมากกวาเด็กในระดับชั้นอื่น 
  ๒.๔ วิธีเลือกกลุมตัวอยางจะใชวิธีเลือกเด็กออทิสติกทั้งหมดในแตละระดับชั้น  
จากการสํารวจพบวาในปการศึกษา  ๒๕๕๐ โรงเรียนแหงนี้มีนักเรียนออทิสติกระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๑ จํานวน ๖ คน และระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ จํานวน ๕ คน รวม ๑๑ คน สวน
เด็กปกติจะสุมเลือก จํานวน ๑๑ คนเท

                                            

ากับเด็กออทิสติก โดยมีเงื่อนไขวาเด็กที่เลือกตองมีเพศ
เดียวกันกับเด็กออทิสติกที่เปนกลุมตัวอยาง 

 
๖ ศรียาและประภัสร นิยมธรรม, พัฒนาการทางภาษา (กรุงเทพฯ : รําไทย เพรส จํากัด, ๒๕๔๐), ๕๑. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๖ 
 

  ๒.๕ กําหนดระยะเวลาในการเก็บขอมูล โดยผูวิจัยจะเริ่มเก็บขอมูลตั้งแตวันที่ ๑๖ 
มกราคม ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ ตั้งแตเวลา ๙.๐๐-๑๕.๓๐น. เปนระยะเวลาทั้งสิ้น 
๔๕ วัน 
  ๒.๖ เก็บขอมูลโดยใชการสัมภาษณประกอบกับการใหกลุมตัวอยางแตละคนเลา
เร่ืองใหผูวิจัยฟง โดยผูวิจัยจะใหกลุมตัวอยางเลือกเลาเรื่องคนละ ๓ เร่ืองจากเรื่องที่ผูวิจัยกําหนด ๕ 
เร่ืองคือ พอของฉัน แมของฉัน โรงเรียนของฉัน บานของฉัน และครอบครัวของฉัน ทั้งนี้ผูวิจัยจะ
ไมจํากัดความยาวของเรื่อง และเวลาที่ใชเลาเรื่อง อีกทั้งผูวิจัยจะเก็บขอมูลดวยเครื่องบันทึกเสียง
โดยไมใหกลุมตัวอยางรูตัว  
 ๓. วิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวโดยมีขั้นตอนดังนี้ 
  ๓.๑  ถายถอดเสียงพูดของกลุมตัวอยางเปนอักษรไทย 
  ๓.๒ นําขอมูลที่ไดของเด็กทั้งสองกลุมมานับจํานวนประโยคโดยมีหลักเกณฑวา 
หากพบชวงตอหาง (open external juncture) ๑ คร้ังจะนับเปน ๑ ประโยค 
  ๓.๓ นําขอมูลที่ไดจากเด็กทั้งสองกลุมมาจําแนกชนิดของวลีและประโยคใน
ภาษาไทย หากมีวลีหรือประโยคที่ซํ้ากันผูวิจัยจะนับทั้งหมด 
  ๓.๔  นําขอมูลที่ไดจากเด็กทั้งสองกลุมมาวิเคราะหโครงสรางของวลีและประโยค
ในภาษาไทย 
  ๓.๕  นับความถี่ของวลีและประโยคแตละชนิด รวมทั้งนับความถี่ของโครงสราง
ของวลีและประโยคแตละรูปแบบ 
  ๓.๖  คํานวณหาคารอยละของวลีและประโยคแตละชนิด รวมทั้งคํานวณหาคารอย
ละของโครงสรางของวลีและประโยคแตละรูปแบบ  โดยมีวิธีการคํานวณตามตัวอยางดังนี้ 
   ๓.๖.๑ หาคารอยละของประโยคแตละชนิด เชน 
ตัวอยางที่ ๑ หาคารอยละของประโยคสามัญที่ปรากฏในการพูดของเด็กออทิสติก มีวิธีดังนี้ 

        คารอยละ =
 
จํานวนประโยคสามัญที่ปรากฏในการพูดของเด็กออทิสติก  x  ๑๐๐ 

    จํานวนประโยคทั้งหมดที่ปรากฏในการพูดของเด็กออทิสติก 

   ๓.๖.๒  หาคารอยละของวลีแตละชนิด เชน 
ตัวอยางที่ ๒ หาคารอยละของนามวลีที่ปรากฏในการพูดของเด็กออทิสติก มีวิธีดังนี้ 

              คารอยละ =
 
จํานวนนามวลีที่ปรากฏในการพูดของเด็กออทิสติก  x  ๑๐๐ 

    จํานวนวลีทั้งหมดที่ปรากฏในการพูดของเด็กออทิสติก 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๗ 
 

   ๓.๖.๓  หาคารอยละของรูปแบบของประโยคแตละโครงสราง เชน 
ตัวอยางที่ ๓ หาคารอยละของโครงสรางประโยคสามัญแบบประธาน+กริยาสกรรมที่ปรากฏในการ
พูดของเด็กออทิสติก มีวิธีดังนี้ 

คารอยละ =  จํานวนโครงสรางประโยคสามัญแบบประธาน+กริยาสกรรมของเด็กออทิสติก  x  ๑๐๐ 

      จํานวนโครงสรางประโยคสามัญทั้งหมดที่ปรากฏในการพูดของเด็กออทิสติก 

   ๓.๖.๓  หาคารอยละของรูปแบบของวลีแตละโครงสราง เชน 
ตัวอยางที่ ๓ หาคารอยละของโครงสรางนามวลีประเภท หนวยหลักที่ปรากฏในการพูดของเด็ก
ออทิสติก มีวิธีดังนี้ 

 คารอยละ =
 
จํานวนโครงสรางนามวลีประเภท หนวยหลักของเด็กออทิสติก  x  ๑๐๐ 

   จํานวนโครงสรางนามวลีทั้งหมดที่ปรากฏในการพูดของเด็กออทิสติก 

  ๓.๗  นําขอมูลที่ไดจากเด็กทั้งสองกลุมมาวิเคราะหสัมพันธสารและลักษณะการ
เชื่อมโยงความ 
  ๓.๘  นับความถี่ของลักษณะการเชื่อมโยงความแตละรูปแบบในเรื่องเลาของเด็ก
ทั้งสองกลุม 
  ๓.๙  คํานวณหาคารอยละของลักษณะการเชื่อมโยงความแตละรูปแบบในเรื่องเลา
ของเด็กทั้งสองกลุม โดยมีวิธีการคํานวณดังตัวอยางตอไปนี้ 
ตัวอยางที่ ๔ หาคารอยละของการเชื่อมโยงความดวยการใชคําเชื่อม มีวิธีดังนี้ 

 คารอยละ  =   จํานวนการใชคําเชื่อมทั้งหมด       x    ๑๐๐ 
                                             จํานวนการเชื่อมโยงความทั้งหมด 

 ๔.  เปรียบเทียบผลการวิเคราะหชนิดของวลีและประโยคที่ปรากฏในการพูดของเด็ก
ปกติและการพูดของเด็กออทิสติก 
 ๕.  เปรียบเทียบผลการวิเคราะหโครงสรางของวลีและประโยคที่ปรากฏในการพูดของ
เด็กปกติและการพูดของเด็กออทิสติก 
 ๖.  เปรียบเทียบผลการวิเคราะหวิเคราะหสัมพันธสาร และลักษณะการเชื่อมโยงความ
ของเด็กปกติและเด็กออทิสติก 
 ๗.  สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และขอเสนอแนะ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๘ 
 

นิยามศัพทท่ีใชในการวิจัย 
 ๑. เด็กปกติ หมายถึงเด็กนักเรียนทั่วไปที่เรียนในชั้นเรียนรวมของโรงเรียนสาธิตแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยเปนเด็กที่ไมมีภาวะออทิซึมหรือมีความพิการที่เปนอุปสรรคตอการ
เรียนและการดําเนินชีวิต 
 ๒. เด็กออทิสติก หมายถึงเด็กที่ไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวาเปนโรคออทิซึม และเปน
นักเรียนที่เรียนในชั้นเรียนรวมของโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 ๓. การเรียนในชั้นเรียนรวม หมายถึงการจัดระบบการเรียนการสอนที่ใหเด็กปกติและ
เด็กออทิสติกเรียนรวมชั้นเดียวกัน 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๑. ไดรับความรูเร่ืองโครงสรางวลีและประโยคของเด็กออทิสติก 
 ๒. เปนแนวทางใหแกครูและผูปกครองในการสงเสริมพัฒนาการทางการใชภาษาของ
เด็กออทิสติก 
 ๓. เปนแนวทางในการศึกษารวมกันระหวางศาสตรความรู ๒ สาขาคือภาษาศาสตรและ
จิตวิทยาเด็กพิเศษ ตลอดจนเปนแนวทางในการวิจัยเกี่ยวกับการใชภาษาของเด็กออทิสติกตอไป 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี  ๒ 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
 ในบทนี้ผูวิจัยจะจําแนกเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเปน ๒ ประเภท คือ แนวคิดและ
ทฤษฎีที่ใชในการวิจัย และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 
๑.  แนวคดิและทฤษฎีท่ีใชในการวิจัย 

 

 แนวคิดและทฤษฎีที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย ๔ หัวขอ คือ ทฤษฎีไวยากรณ
โครงสราง แนวคิดเรื่องการวิเคราะหสัมพันธสาร แนวคิดเรื่องพัฒนาการทางภาษาของเด็ก และ
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเด็กออทิสติก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ๑.๑ ทฤษฎีไวยากรณโครงสราง 
  ไวยากรณโครงสรางเปนไวยากรณที่เกิดขึ้นในราวตนศตวรรษที่ ๒๐ ซ่ึงพัฒนามา
จากแนวคิดโครงสรางนิยม (structuralism) ไวยากรณโครงสรางเนนการศึกษาภาษาอยางเปน
วิทยาศาสตร กลาวคือเนนภาษาพูดและรูปภาษามากกวาความหมาย อีกทั้งเนนการประกอบสราง
หนวยตาง ๆ ในภาษา เชน หนวยเสียง หนวยคํา คํา วลี และประโยค จากหนวยเล็กรวมกันเปน
หนวยที่ใหญขึ้น 
  ในภาษาอังกฤษ ผลงานที่นับวาเปนตนแบบของไวยากรณโครงสรางเลมหนึ่งก็คือ 
หนังสือเร่ือง The Structure of English ของ ชารลส คารเพนเตอร ฟรีส (Charles Carpenter Fries) 
โดยฟรีสมีความเห็นวาภาษาศาสตรเปนวิทยาศาสตร นอกจากนี้ฟรีสยังใหความสําคัญกับการ
วิเคราะหโครงสรางภาษามากกวาพิจารณาดวยเกณฑทางความหมายอีกดวย 
  ฟรีส๑ แสดงใหเห็นวาการแบงชนิดของคําและการใหคําจํากัดความชนิดของคําใน
ไวยากรณดั้งเดิมไมมีหลักเกณฑแนนอน บางครั้งจําแนกคําโดยใชความหมายเปนเกณฑ เชน 
คํานาม แตในบางครั้งก็จําแนกคําโดยใชหนาที่เปนเกณฑ เชน คําคุณศัพท ดวยเหตุนี้ฟรีสจึงเสนอ
หลักเกณฑที่ใชสัญญาณทางโครงสราง (Structural Signals) หรือกรอบโครงสรางของประโยคเพื่อ

                                             
๑ Charles Carpenter, Fries, The Structure of English (London: Longman, ๑๙๕๒), อางถึงใน อมรา 

ประสิทธิ์รัฐสินธุ,     ยุพาพรรณ หุนจําลอง และ สรัญญา เศวตมาลย, ทฤษฎีไวยากรณ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔), ๑๓๔-๑๓๖. 
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๑๐

 
 

                                            

จําแนกชนิดของคํา โดยเกณฑการจําแนกคือ หากเปนคําชนิดเดียวกันตองปรากฏในกรอบประโยค
ทดสอบชุดเดียวกันได เชน  
  
กรอบโครงสรางของคํานาม 
กรอบโครงสราง ๑ (The) ____ is/was good.   The concert was good. 
   ____s are/were good.   Reports were good. 
กรอบโครงสราง ๒ The ____ remembered the ____.  The woman remembered the 

tax. 
กรอบโครงสราง ๓ The ____ went there.   The team went there.  
 

  เมื่อพิจารณาตามหลักเกณฑของ ฟรีส คําที่ปรากฏในกรอบโครงสรางเหลานี้ไดจะ
จัดวาเปนคําชนิดเดียวกัน ดังนั้นจึงสรุปไดวาคําที่พิมพตัวหนาทั้งหมดทางดานขวา คือ concert 
reports woman tax และ team เปนคําชนิดเดียวกันคือคํานาม เปนตน 
  สวนในภาษาไทย วิจินตน ภาณุพงศไดนําทฤษฎีไวยากรณโครงสรางมาวิเคราะห
ภาษาไทย โดยวิจินตนมีหลักเกณฑในการวิเคราะหภาษาเชนเดียวกับฟรีส กลาวคือ เนนการ
วิเคราะหภาษาพูด สนใจรูปภาษามากกวาความหมาย ตลอดจนเนนความเปนวิทยาศาสตร วิจินตน๒ 
กลาวถึงประโยค วลี และหมวดคําในภาษาไทยไวดังนี้ 
 

๑. ประโยค 
  ประโยคตามคําจํากัดความของวิจินตน หมายถึง “หนวยที่สมบูรณในทาง
ไวยากรณ อาจนําหนาหรือตามหลังดวยการหยุดอยางไมมีกําหนด ในเวลาพูดจะมีลักษณะเฉพาะ
ดานเสียงคือมีทํานองเสียง (Intonation) บงบอกใหรูในตอนกอนจะหยุด”๓ ความรูเร่ืองประโยคมี
รายละเอียดดังนี้ 
 

 
๒ วิจินตน ภาณุพงศ, “ไวยากรณโครงสราง:ประโยคและวลี,” ใน เอกสารการสอนชุดภาษาไทย ๓ 

ห น ว ย ที่  ๗ -๑ ๕  ม ห า วิ ท ย า ลั ย สุ โ ข ทั ย ธ ร ร ม า ธิ ร า ช ,  พิ ม พ ค รั้ ง ที่  ๑ ๑ ( น น ท บุ รี :โ ร ง พิ ม พ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,๒๕๔๗), ๑๒๗-๑๗๒; และ โครงสรางของภาษาไทย:ระบบไวยากรณ, พิมพ
ครั้งที่ ๑๕(กรุงเทพฯ:สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง,๒๕๔๓) 

๓ วิจินตน ภาณุพงศ, โครงสรางของภาษาไทย: ระบบไวยากรณ, พิมพครั้งที่ ๑๕(กรุงเทพฯ: 
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๔๓), ๑๑๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
๑๑

 
 
  ๑.๑ ชนิดของประโยค 
   วิจินตน ภาณุพงศ  กลาวถึงชนิดของประโยควาสามารถจําแนกชนิดของ
ประโยคได ๒ วิธี คือจําแนกตามสถานการณที่ใชประโยค และจําแนกตามลักษณะโครงสรางของ
ประโยค 
    ๑.๑.๑ การจําแนกตามสถานการณที่ใชประโยค สามารถแบงประโยคได
เปน ๒ ชนิด คือ ประโยคเริ่ม และประโยคไมเร่ิม  
    ๑.๑.๑.๑ ประโยคเริ่ม คือประโยคที่สามารถใชเร่ิมตนบทสนทนาได 
เมื่อพูดแลวผูฟงสามารถเขาใจความหมายไดทันที เชน “วันนี้อากาศรอนมาก”  “เหนื่อยจัง” หรือ 
“เธอเคยดูโทรทัศนบางไหม” เปนตน 

๑.๑.๑.๒ ประโยคไมเร่ิมสามารถแบงไดเปน ๒ ประเภทคือประโยค
ไมเร่ิมแบบปกติ และประโยคไมเร่ิมแบบพิเศษ ประโยคไมเร่ิมแบบปกติคือประโยคที่ใชเร่ิมบท
สนทนาไมได เพราะผูฟงไมเขาใจความหมายของประโยคที่มากอน เชน “ไมเห็น”  “ฉันใหแลว”  
หรือ “แผนเดียวพอ” เปนตน สวนประโยคไมเร่ิมแบบพิเศษคือ ประโยคที่ใชเร่ิมบทสนทนาได แต
ตองใชในสถานการณพิเศษที่ผูพูดและผูฟงสามารถรับรูรวมกันไดดวยประสาทสัมผัสทั้งหา หรือ
กลาวถึงในสิ่งที่รับรูรวมกันมากอนแลว เชน พูดวา “หอมมาก” ในขณะที่คนหนึ่งกําลังดมดอก
กุหลาบ หรือพูดวา “ในงานหวังวาฝนคงไมตก” ในสถานการณที่ทั้งผูพูดและผูฟงรูวากลาวถึงงาน
อะไร 

๑.๑.๒ การจําแนกประโยคตามลักษณะโครงสราง สามารถแบงประโยค
ไดเปน ๔ ชนิด คือ ประโยคสามัญ ประโยคซับซอน ประโยคผสม และประโยคเชื่อม 

๑.๑.๒.๑ ประโยคสามัญหมายถึง ประโยคที่มีสวนประกอบเพียง
สวนเดียวหรือหลายสวนเรียงกัน แตไมมีสวนเปนอนุพากย ประโยคสามัญอาจเปนไดทั้งประโยค
เร่ิม และประโยคไมเร่ิม  

๑.๑.๒.๒ ประโยคซับซอนหมายถึง ประโยคที่ประกอบดวยอนุพากย
ตางชนิดกัน ๒ อนุพากยขึ้นไป ประโยคซับซอนอาจมีโครงสรางเชนเดียวกับประโยคสามัญ หรือมี
ลักษณะโครงสรางเฉพาะอีก ๓ แบบคือ แบบ  ท  ร  ต แบบ ป  ท  ร  ต และแบบ ต  ร  ป  ท ประโยค
ซับซอนอาจเปนไดทั้งประโยคเริ่ม และประโยคไมเร่ิม 

๑.๑.๒.๓ ประโยคผสมหมายถึง ประโยคที่ประกอบดวยอนุพากย
หลักตั้งแต ๒ อนุพากยขึ้นไป แตไมสามารถวิเคราะหเปนโครงสรางแบบตาง ๆ ได ประโยคผสม
อาจเปนไดทั้งประโยคเริ่ม และประโยคไมเร่ิมเชนเดียวกับประโยคสามัญและประโยคซับซอน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
๑๒

 
 

๑.๑.๒.๔ ประโยคเชื่อม หมายถึงประโยคสามัญชนิดไมเริ่ม ซ่ึง
ขึ้นตนดวยคําเชื่อม เชน ถาเขาไมมาละ เปนตน 

๑.๒ สวนประกอบของประโยค 
สวนประกอบของประโยค จัดวาเปนหนวยไวยากรณประเภทหนึ่งอาจ

ปรากฏลําพัง หรือรวมกันเขาเปนประโยคได สวนประกอบของประโยคมี ๑๐ ชนิด ซ่ึงแบงไดเปน 
๒ ประเภทคือ สวนมูลฐานและสวนเสริม 

สวนมูลฐานมีอยู ๗ ชนิดไดแก 
๑.๒.๑ หนวยประธาน (ป) คือ คํานามที่มีหนาที่เปนสวนประกอบของ

ประโยค อยูขางหนาคํากริยา 
    ๑.๒.๒ หนวยกรรมตรง (ต) คือ คํานามที่มีหนาที่เปนสวนประกอบของ
ประโยค อยูขางหนาคํานามที่ทําหนาที่เปนหนวยกรรมตรงตามหลังคํากริยา 
    ๑.๒.๓ หนวยกรรมรอง (ร) คือ คํานามที่มีหนาที่เปนสวนประกอบของ
ประโยค อยูขางหนาคํากริยา 
    ๑.๒.๔ หนวยนามเดี่ยว (นด.) คือ คํานามที่มีหนาที่เปนสวนประกอบของ
ประโยค ที่อยูลําพังโดยไมมีคํากริยาอยูเลย 
    ๑.๒.๕ หนวยอกรรม (อ) คือ คํากริยาที่มีหนาที่เปนสวนประกอบของ
ประโยค โดยไมมีหนวยกรรมตรงตามหลัง 
    ๑.๒.๖ หนวยสกรรม (ส) คือ คํากริยาที่มีหนาที่เปนสวนประกอบของ
ประโยค โดยจะมีหนวยกรรมตรงตามหลัง 
    ๑.๒.๗ หนวยทวิกรรม (ท) คือ คํากริยาที่มีหนาที่เปนสวนประกอบของ
ประโยค โดยจะมีหนวยกรรมตรงและหนวยกรรมรองตามหลัง 
  

   สวนเสริมมีอยู ๓ ชนิดไดแก    
    ๑.๒.๘ หนวยเสริมพิเศษ (พ) หนวยเสริมที่ปรากฏในตําแหนงตนหรือทาย
ประโยคก็ได โดยไมทําใหความหมายโดยรวมของประโยคเปลี่ยนแปลง เชน ตามธรรมดา โดยปกติ 
เปนตน 
    ๑.๒.๙ หนวยเสริมบอกสถานที่ (ถ) หนวยเสริมที่ปรากฏในตําแหนงตน
หรือทายประโยคก็ได โดยไมทําใหความหมายโดยรวมของประโยคเปลี่ยนแปลง และทําหนาที่
บอกสถานที่ เชน บนสะพาน ที่ตลาดนัด เปนตน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
๑๓

 
 
    ๑.๒.๑๐ หนวยเสริมบอกเวลา (ว) หนวยเสริมที่ปรากฏในตําแหนงตนหรือ
ทายประโยคก็ได โดยไมทําใหความหมายโดยรวมของประโยคเปลี่ยนแปลง และทําหนาที่บอก
เวลา เชน กลางคืน เชา ๆ เปนตน 

๑.๓ โครงสรางของประโยค 
    เมื่อนําสวนประกอบของประโยคมาประกอบกันจะไดโครงสรางของ
ประโยคหลายรูปแบบ สามารถจําแนกไดดังนี้ 
    ๑.๓.๑ โครงสรางของประโยคสามัญ มีทั้งส้ิน ๒๒ รูปแบบ แบงเปน
โครงสรางที่ปรากฏรวมกันทั้งประโยคเริ่มและไมเริ่ม ๑๔ รูปแบบ และโครงสรางที่ปรากฏเฉพาะ
ประโยคไมเร่ิม ๘ รูปแบบ 
 

    โครงสรางที่ปรากฏรวมกันมีดังนี้ 
     ๑.๓.๑.๑ แบบ อ   เชน เหนื่อย 
    ๑.๓.๑.๒ แบบ ป/อ เชน ผา/แหงแลว 
     ๑.๓.๑.๓ แบบ อ/ป  เชน เหนื่อยไหม/เธอ 
     ๑.๓.๑.๔ แบบ ส/ต  เชน อยากได/กลวยสักหวี 
     ๑.๓.๑.๕ แบบ ป/ส/ต  เชน คน/เคาะ/ประตู 
     ๑.๓.๑.๖ แบบ ส/ต/ป  เชน กําลังทํา/อะไร/นะเธอ 
     ๑.๓.๑.๗ แบบ ต/ป/ส  เชน บานนี้/พอ/เพิ่งปลูก 
     ๑.๓.๑.๘ แบบ ท/ต/ร  เชน ลืมทอน/สตางค/ลูกคา 
     ๑.๓.๑.๙ แบบ ป/ท/ต/ร  เชน แม/จะแจก/สตางค/นอง ๆ 
     ๑.๓.๑.๑๐ แบบ ท/ต/ร/ป  เชน ไมนาถาม/เรื่องนี้/ฉัน(เลย)/เธอ 
     ๑.๓.๑.๑๑ แบบ ต/ป/ท/ร  เชน สตางค/แม/จะ/แจก/นอง ๆ 
     ๑.๓.๑.๑๒ แบบ ร/ป/ท/ต  เชน นอง ๆ/แม/จะแจก/สตางค 
     ๑.๓.๑.๑๓ แบบ นด.  เชน แมจา! 
     ๑.๓.๑.๑๔ แบบ นด./นด.  เชน ขนม/ของใคร 
 

    โครงสรางที่ปรากฏเฉพาะประโยคไมเร่ิมมีดังนี้ 
     ๑.๓.๑.๑๕ แบบ ส  เชน จะใชแลว 
     ๑.๓.๑.๑๖ แบบ ป/ส  เชน แดง/ชวยปอกดวย 
     ๑.๓.๑.๑๗ แบบ ท  เชน ทวงแลว 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
๑๔

 
 
     ๑.๓.๑.๑๘ แบบ ป/ท  เชน เพื่อน/เคยให 
     ๑.๓.๑.๑๙ แบบ ท/ต   เชน ไมรูจะให/อะไร 
     ๑.๓.๑.๒๐ แบบ ป/ท/ต  เชน แม/จะถวาย/สบูนี่   
     ๑.๓.๑.๒๑ แบบ ท/ร  เชน ตองถาม/พอ 
     ๑.๓.๑.๒๒ แบบ ป/ท/ร  เชน เขา/ไมเคยบอกขาย/ผม 
 

๑.๓.๒ โครงสรางประโยคซับซอน มีทั้งสิ้น ๒๕ รูปแบบ แบงเปน
โครงสรางที่มีเหมือนประโยคสามัญ ๒๒ รูปแบบ และโครงสรางเฉพาะอีก ๓ รูปแบบ ในที่นี้จะ
กลาวถึงโครงสรางเฉพาะเทานั้น 
     ๑.๓.๒.๑ แบบ ท/ร/ต  เชน ชวยบอก/แดงดวย/วาฉันจะไปงานคืนนี้ 
     ๑.๓.๒.๒ แบบ ป/ท/ร/ต  เชน ฉัน/ถาม/เขาแลว/วาเขาจะมาอีกไหม 
     ๑.๓.๒.๓ แบบ ต/ร/ป/ท  เชน หนังสือพวกนี้/ใครสนใจภาษาอังกฤษ 
จริง ๆ/ครู/จะให 
  

๒.  วลี 
  วลี หมายถึงสวนประกอบของประโยค แบงออกเปน ๕ ชนิด คอื นามวลี กริยาวลี 
พิเศษวลี สถานวลี และกาลวลี ซ่ึงวลีแตละประเภทจะมีองคประกอบและโครงสรางแตกตางกัน 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  ๒.๑ นามวลี  
  นามวลี หมายถึง คํานามคําเดียว คําสรรพนามคําเดียว คํานามกับสวนขยาย หรือคํา
สรรพนามกับสวนขยาย ซ่ึงทําหนาที่เปนสวนของประโยค นามวลีมีองคประกอบและโครงสราง
ดังนี้ 
    ๒.๑.๑ องคประกอบของนามวลี  

องคประกอบของนามวลี คือสวนของนามวลีที่สามารถปรากฏลําพัง 
หรือเขาประกอบเปนโครงสรางของนามวลี แบงเปน ๕ ชนิด คือ หนวยหลัก (ล) หนวยคุณศัพท (ค) 
หนวยจํานวน (จ) หนวยกําหนด (ก) และหนวยขยายเสริม (ขส) 
    ๒.๑.๑.๑ หนวยหลัก (ล) คือองคประกอบของนามวลีอาจประกอบได
จากหมวดคํา ๓ หมวด ไดแก คํานาม คําสรรพนาม และคําเชื่อมนาม คํานามและคําสรรพนามอาจ
ปรากฏลําพังหรือปรากฏรวมกัน แตคําเชื่อมนามจะไมปรากฏามลําพัง 
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    ๒.๑.๑.๒  หนวยคุณศัพท (ค) คือองคประกอบของนามวลีอาจ
ประกอบไดจากหมวดคํา ๒ หมวดไดแกคําคุณศัพท และคําลักษณนาม โดยมีเพียงคําคุณศัพท
เทานั้นที่ปรากฏตามลําพังได 
    ๒.๑.๑.๓ หนวยจํานวน (จ) คือองคประกอบของนามวลีอาจประกอบ
ไดจากหมวดคํา ๕ หมวด ไดแก คําลักษณนาม คําจํานวนนับ คําลําดับที่ คําหนาจํานวน คําหลัง
จํานวน แตตองมีคําลักษณนามปรากฏ ๑ คํา 
    ๒ .๑ .๑ .๔  หนวยกําหนด  (ก) คือองคประกอบของนามวลีอาจ
ประกอบไดจากหมวดคํา ๓ หมวด ไดแก คําบอกกําหนดเสียงตรีและจัตวา คําบอกกําหนดเสียงโท 
และคําลักษณนาม โดยที่คํา ๒ หมวดแรกเทานั้นที่ปรากฏตามลําพังได 
    ๒.๑.๑.๕ หนวยขยายเสริม (ขส) คือองคประกอบของนามวลีชนิด
หนึ่งอาจประกอบไดจากวลีลดฐานะหรือวลีที่ทําหนาที่เปนเพียงสวนหนึ่งของวลี ๓ ชนิด ไดแก 
พิเศษวลีลดฐานะ กาลวลีลดฐานะ และสถานวลีลดฐานะ 
    ๒.๑.๒ โครงสรางนามวลี  
     โครงสรางนามวลี ที่เกิดจากองคประกอบวลีตาง ๆ ที่กลาวขางตน 
สามารถประกอบกันไดเปนโครงสรางทั้งส้ิน ๑๗ รูปแบบ ดังนี้ 
     ๒.๑.๒.๑ แบบ  ล  เชน ตนไม 
     ๒.๑.๒.๒ แบบ  ล/ค  เชน ตนไม/ใหญ 
     ๒.๑.๒.๓ แบบ  ล/จ  เชน เด็ก/หลายคน 
     ๒.๑.๒.๔ แบบ  ล/ก  เชน เส้ือ/ตัวนี้ 
     ๒.๑.๒.๕ แบบ ล/ค/จ  เชน ตนไม/ใหญ/๒ ตน 
     ๒.๑.๒.๖ แบบ  ล/จ/ค  เชน เนื้อ/๒ ช้ิน/ใหญ 
     ๒.๑.๒.๗ แบบ  ล/ค/ก  เชน เส้ือ/ใหม/นี่ 
     ๒.๑.๒.๘ แบบ  ล/จ/ก  เชน ตนไม/๒ ตน/นั้น 
     ๒.๑.๒.๙ แบบ  ล/ก/จ  เชน จาน/ชุดนี้/สัก ๓ ใบ 
   ๒.๑.๒.๑๐ แบบ ล/ค/จ/ก  เชน ตนไม/ใหญ/ ๑๒ ตน/นี ้
   ๒.๑.๒.๑๑  แบบ  ล/ค/ก/จ  เชน  เส้ือ/ใหม/นี่/ตัวเดียว 
   ๒.๑.๒.๑๒ แบบ  ล/จ/ค/ก  เชน  เนื้อ/ ๒ ช้ิน/ใหญ/นี ่
    ๒.๑.๒.๑๓  แบบ  ล/ขส  เชน  เด็ก/สวนมาก 
    ๒.๑.๒.๑๔  แบบ  ล/ค/ขส  เชน  เด็ก/เล็ก ๆ /สวนมาก 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
๑๖

 
 
    ๒.๑.๒.๑๕  แบบ  ล/ขส/จ  เชน  เด็ก/ที่บาน/ทุกคน 
    ๒.๑.๒.๑๖  แบบ  ล/ค/จ/ขส  เชน  บาน/หลังใหญ/สองหลัง/ที่เชิงเขา 
    ๒.๑.๒.๑๗  แบบ  ล/จ/ค/ขส  เชน  เนื้อ/ ๒ช้ิน/ใหญ/ในจาน 
 
  ๒.๒ กริยาวลี  
    กริยาวลี หมายถึง คํากริยาคําเดียวหรือหลายคํา หรือคํากริยากับสวนขยาย 
ซ่ึงทําหนาที่เปนสวนของประโยค กริยาวลีมีองคประกอบและโครงสรางดังนี้ 
    ๒.๒.๑ องคประกอบของกริยาวลี 
     องคประกอบของกริยาวลี คือสวนของกริยาวลีที่สามารถปรากฏ
ลําพัง หรือเขาประกอบเปนโครงสรางของกริยาวลีได แบงเปน ๔ ชนิด คือ หนวยแกน (ก) หนวย
ชวยกริยาหนาหนวยแกน (ช๑) หนวยชวยกริยาหลังหนวยแกน (ช๒) และหนวยขยาย (ข) 
     ๒.๒.๑.๑ หนวยแกน (ก) คือองคประกอบของกริยาวลีอาจประกอบ
ไดจากหมวดคํา ๕ หมวด ไดแก คํากริยาอกรรม คํากริยาสกรรม คํากริยาทวิกรรม คําหนากริยา และ
คําหลังกริยา โดยมีเพียงคํากริยา ๓ หมวดที่ปรากฏตามลําพังได สวนคําหนากริยาและคําหลัง
คํากริยาจะไมปรากฏลําพัง 
     ๒.๒.๑.๒ หนวยชวยกริยาหนาหนวยแกน (ช๑) คือองคประกอบของ
กริยาวลีอาจประกอบไดจากหมวดคํา ๒ หมวด คือ คําชวยหนากริยา และคําปฏิเสธ โดยคําทั้งสอง
หมวดสามารถปรากฏตามลําพังได 
     ๒.๒.๑.๓ หนวยชวยกริยาหลังหนวยแกน (ช๒) คือองคประกอบของ
กริยาวลีประกอบจากหมวดคําชวยหลังกริยาเพียงหมวดเดียว 
     ๒.๒.๑.๔ หนวยขยาย (ข) คือองคประกอบของกริยาวลีประกอบจาก
หมวดคําคุณศัพทเพียงหมวดเดียว หรืออาจประกอบดวยสถานวลีลดฐานะ หรือกาลวลีลดฐานะ
อยางใดอยางหนึ่ง 
    ๒.๒.๒ โครงสรางกริยาวลี  
    โครงสรางกริยาวลีที่เกิดจากองคประกอบวลีตาง ๆ ที่กลาวขางตน 
สามารถประกอบกันไดเปนโครงสรางทั้งส้ิน ๑๐ รูปแบบ ดังนี้ 
     ๒.๒.๒.๑ แบบ  ก  เชน สวย  เดินหา 
     ๒.๒.๒.๒ แบบ  ก/ช๒  เชน คอย/อยูแลว 
     ๒.๒.๒.๓ แบบ  ก/ข  เชน ปวย/บอยทีเดียว 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
๑๗

 
 
     ๒.๒.๒.๔ แบบ  ก/ช๒/ข  เชน  เดือด/อยู/บนเตา 
     ๒.๒.๒.๕ แบบ  ก/ข/ช๒  เชน  อยู/บนโตะ/แลว 
     ๒.๒.๒.๖ แบบ  ช๑/ก  เชน  กําลัง/เดิน 
     ๒.๒.๒.๗ แบบ  ช๑/ก/ช๒ เชน กําลัง/เดิน/อยู 
     ๒.๒.๒.๘ แบบ  ช๑/ก/ข  เชน  คง/ปวย/บอย 
     ๒.๒.๒.๙ แบบ  ช๑/ก/ช๒/ข  เชน  คง/เดือด/อยู/บนเตา 
     ๒.๒.๒.๑๐ แบบ  ช๑/ก/ข/ช๒  เชน  ยัง/ปรึกษา/กัน/อยู 
 
 

  ๒.๓ พิเศษวลี 
    พิเศษวลี หมายถึง คําพิเศษคําเดียว หรือคําพิเศษกับสวนขยาย ซ่ึงทําหนาที่
เปนสวนของประโยคชนิดหนวยเสริมพิเศษ พิเศษวลีมีโครงสรางจากการประกอบคํา ๒ รูปแบบคือ 
    ๒.๓.๑ คําพิเศษคําเดียว เชน นากลัว ธรรมดา ปกติ ที่จริง เปนตน 
    ๒.๓.๒ คําบุพบทกับคําพิเศษ เชน ตาม/ปกติ ตาม/ธรรมดา เปนตน 
 

  ๒.๔. สถานวลี 
    สถานวลี หมายถึง คําบุพบท ๒ คํา หรือคําบุพบทกับนามวลี ซ่ึงทําหนาที่
เปนสวนของประโยคชนิดหนวยเสริมบอกสถานที่ สถานวลีมีโครงสรางจากการประกอบคํา ๒ 
รูปแบบคือ 
    ๒.๔.๑ คําบุพบท ๑-๓ คํากับนามวลี เชน ใน/บาน  ขางหลัง/รถคันใหญ  
ตรงขางหลัง/หอนาฬิกา เปนตน 
    ๒.๔.๒ คําบุพบท ๒ คํา เชน ขางนอก ขางใต ตรงกลาง เปนตน 
 

  ๒.๕. กาลวลี 
    กาลวลี หมายถึง คําบอกเวลาคําเดียวหรือหลายคํา หรือคําบอกเวลากับ
สวนขยาย ซ่ึงทําหนาที่เปนสวนของประโยคชนิดหนวยเสิมบอกเวลา กาลวลีมีโครงสรางจากการ
ประกอบคํา ๑๑ รูปแบบคือ 
    ๒.๕.๑ คําบอกเวลา ๑-๓ คํา เชน เชา ๆ   เมื่อเชา  เมื่อตอนเชา เปนตน 
    ๒.๕.๒ คําบอกเวลากับคําบอกกําหนดเสียงตรีและเสียงจัตวา เชน เดือน/
นั้น  คืน/ไหน 
    ๒.๕.๓ คําบอกเวลากับวลีตายตัว เชน เดือน/ที่แลว  ศุกร/ที่จะถึง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
๑๘

 
 
    ๒.๕.๔ คําบอกเวลา/คําจํานวนนับ/คําบอกเวลา เชน ตอน/สอง/โมง 
    ๒.๕.๕ คําบอกเวลากับคําลําดับที่ เชน เดือน/แรก 
    ๒.๕.๖ คําบอกเวลา/คําจํานวนนับ/คําบอกเวลา/คําบอกกําหนดเสียงตรี
และเสียงจัตวา เชน เมื่อ/สอง/วันกอน/นี้ 
    ๒.๕.๗ คําบอกเวลา/คําจํานวนนับ/คําบอกเวลา/วลีตายตัว เชน เมื่อ/สอง/
เดือน/ที่แลว 
    ๒.๕.๘ คําหนาจํานวนกับคําบอกเวลา เชน อีก/วัน  สัก/คืน 
    ๒.๕.๙ คําหนาจํานวน/คําจํานวนนับ/คําบอกเวลา เชน อีก/สอง/วัน 
    ๒.๕.๑๐ คําหนาจํานวน/คําจํานวนนับ/คําบอกเวลา/คําหลังจํานวน เชน 
อีก/สอง/วัน/เทานั้น 
    ๒.๕.๑๑ คําหนาจํานวน/คําบอกเวลา/คําลําดับที่ เชน สัก/วัน/หนึ่ง 
 

๓. หมวดคํา 
  วิจินตนจําแนกหมวดคําดวยการใชกรอบโครงสรางประโยคทดสอบเหมือน ฟรีส 
โดยสามารถแบงคําไดเปน ๒๖ หมวดดังนี้ 
  ๓.๑ หมวดคํานาม 
กรอบโครงสรางคือ ____ เสร็จ แลว   (งาน บทความ อาหารเย็น ฯลฯ) 
  ๓.๒ หมวดคํากริยาอกรรม 
กรอบโครงสรางคือ งาน ____ แลว   (เสร็จ ดี เรียบรอย ทํา ฯลฯ) 
   ฝน กําลัง ____    (ตก มา เท ฯลฯ) 
  ๓.๓ หมวดคํากริยาอกรรมยอย 
กรอบโครงสรางคือ  นอง ____ กวา พี่   (อวน สวย ดี ผอม ฉลาด ฯลฯ) 
  ๓.๔ หมวดคํากริยาสกรรม 
กรอบโครงสรางคือ แม (กําลัง) ____ อาหารเย็น แลว (ทํา ปรุง จัด กิน ฯลฯ) 
  ๓.๕ หมวดคํากริยาทวิกรรม 
กรอบโครงสรางคือ  แม ____ สตางค นอง แลว  (ให) 
   ครู กําลัง ____ คะแนน นักเรียน (ให บอก) 
  ๓.๖ หมวดคําสรรพนาม 
กรอบโครงสรางคือ ____ มา แลว    
   ____ กําลัง มา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
๑๙

 
 
  คําที่เติมในกรอบไดคือ คําสรรพนาม เชน เขา ดิฉัน ทาน ผม คุณ ฯลฯ และคําเรียก
ญาติ เชน พี่ นอง ลุง ปา เปนตน 
  นอกจากนี้ยังมีคําอื่นที่จัดเปนคําสรรพนามอีก ไดแก ใคร อะไร ไหน นี่ นั่น โนน 
นูน นี้ นั้น โนน เปนตน โดยจะปรากฏในกรอบโครงสรางที่ตามหลังคําบุพบทดังตอไปนี้ 
กรอบโครงสราง  เรือ กําลัง แลน ใต ____   (นี้ อะไร) 
   แดง จะ นั่ง กับ ____   (ใคร) 
   เด็ก เพิ่ง ขึ้น จาก ____   (นี่ ไหน) 
  ๓.๗ หมวดคําลักษณนาม 
กรอบโครงสรางคือ มีด ____ นี้ ทื่อ แลว   (เลม) 
   เกาอ้ี หา ____   (ตัว) 
  ๓.๘ หมวดคําคุณศัพท 
กรอบโครงสรางคือ เขา มี หอง ____    (เกา สวนตัว เปลา น้ําตาล มวง เทา) 
   แดง เปน คน ____   (ดี งอย ใบ หัวปลี) 
  ๓.๙ หมวดคําจํานวนนับ 
กรอบโครงสรางคือ เพื่อน จะ ซ้ือ หนังสือ ____ เลม (หนึ่ง สอง สาม ฯลฯ บาง ทุก กี่ หลาย) 
  ๓.๑๐ หมวดคําลําดับที่ 
กรอบโครงสรางคือ พอ เพิ่ง ปลูก บาน หลัง ____ (ที่หนึ่ง ที่สอง ฯลฯ เดียว แรก สุดทาย 

หนา หลัง กลาง) 
  ๓.๑๑ หมวดคําหนาจํานวน 
กรอบโครงสรางคือ เพื่อน จะ ซ้ือ หนังสือ ____ สอง เลม (อีก สัก ทั้ง ตั้ง เพียง ประมาณ เกือบ 

เกือบ ๆ ราว ราว ๆ) 
  ๓.๑๒ หมวดคําหลังจํานวน 
กรอบโครงสรางคือ เพื่อน จะ ซ้ือ ผา สอง หลา ____ (เศษ กวา เทานั้น คร่ึง พอดี ถวน) 
  ๓.๑๓ หมวดคําบอกกําหนดเสียงโท 
กรอบโครงสรางคือ เสื้อ สอง ตัว ____ เกา แลว (นี่ นั่น โนน นูน อ่ืน ฯลฯ) 
  ๓.๑๔ หมวดคําบอกกําหนดเสียงตรีและจัตวา 
กรอบโครงสรางคือ รถ คัน ____ (นี้ นั้น โนน นูน ไหน ฯลฯ) 
  ๓.๑๕ หมวดคําบอกเวลา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
๒๐

 
 
กรอบโครงสรางคือ อากาศ หนาว มาก ____ (กลางคืน กลางวัน ค่ํา ๆ เชา ๆ บาย ๆ 

หนาหนาว) 
   เสื้อ นี่ จะ เสร็จ ไหม ____ (มะรืน  (นี้ )  สัปดาห  (หนา )  เดือน 

(หนา)) 
  ๓.๑๖ หมวดคําลงทาย 
    เปนคําที่ปรากฏทายประโยค เชน คะ จะ คะ นะ ฮะ ฮะ ไหม ละ เปนตน 
  ๓.๑๗ หมวดคําพิเศษ 
    เชน คําวา ปกติ ธรรมดา นากลัว โดยทั่วไป โดยทั่ว ๆ ไป สวนมาก สวน
ใหญ ที่จริง เปนตน 
  ๓.๑๘ หมวดคําชวยหลังกริยา 
กรอบโครงสรางคือ ฝน ตก ____    (อยู แลว อยูแลว) 
  ๓.๑๙ หมวดคําชวยหนากริยา 
กรอบโครงสรางคือ ฝน ____ ตก (กําลัง เคย เพิ่ง จะ จวน แทบ มัก ยอม

เกิด เกือบ คง คอนขาง ทาจะ เห็นจะ 
ออกจะ คลายจะ จะได ฯลฯ) 

  ๓.๒๐ หมวดคําปฏิเสธ 
กรอบโครงสรางคือ แดด ____ ออก เลย (ไม) 
  ๓.๒๑ หมวดคําหนากริยา 
    ม ี๒ คําคือ คําวา ไป และ มา เชน ไปพบ มาสง เปนตน 
  ๓.๒๒ หมวดคําหลังกริยา 

     มี ๑๑ คําคือ คําวา ไป มา ขึ้น ลง เขา ออก เสีย ไว เอา ให และดู เชน สงไป 
เขามา อวนขึ้น รีบทําเขา ขยายออก กินยาเสีย นิ่งไว เดี๋ยวยุงกัดเอา เดี๋ยวตีเพื่อนให และ ฟงดู เปนตน    
  ๓.๒๓ หมวดคํากริยาวิเศษณ  
กรอบโครงสรางคือ ขาว สวย ____    (จัง เหลือเกิน ออก) 

   เพื่อน มา ____  (กอน  ดวย  อีก  กระมัง  บอย  เ ร่ือย 
เหมือนกัน     ยังไง ทีเดียว เอง เสมอ 
หนอย ทําไม เทาใด) 

  ๓.๒๔ หมวดคําบุพบท 
กรอบโครงสรางคือ เรือ กําลัง แลน ____ สะพาน  (ใต) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
๒๑

 
 

                                            

    เด็ก เพิ่ง ขึ้น ____ น้ํา                        (จาก) 
    นอกจากนี้ยังมีคําวา บน ขาง นอก ใน เหนือ กวา ตาม ตรง กับ แต ตั้งแต 
หลัง หนา   เปนตน 
  ๓.๒๕ หมวดคําเชื่อมนาม 
    มี ๕ คํา คือ กะ กับ หรือ ของ และ เชน ชอนกับสอม ปากกาของนอง   
เปนตน 
  ๓.๒๖ หมวดคําเชื่อมอนุภาค 
    เชน คําวา เพราะ เลย แต หลังจากที่ นอกเสียจาก ถาเผื่อ ที่วา ตามที่วา  
เปนตน 
 
 ๑.๒  แนวคิดเรื่องการวิเคราะหสัมพนัธสาร 
  ชลธิชา บํารุงรักษ๔ กลาวถึงการวิเคราะหสัมพันธสาร (discouse)๕ไวดังนี้ 
  การวิเคราะหสัมพันธสาร หมายถึง การศึกษาภาษาในสถานการณที่เปนจริง เพื่อ
คนหาคําอธิบายลักษณะภาษาที่เกิดขึ้น การศึกษาสัมพันธสารเปนการศึกษาแบบอเนกรูป กลาวคือ
เปนการศึกษาที่ตองคํานึงถึงองคประกอบที่เกี่ยวของกับการใชภาษาดวย ทั้งวัตถุประสงคของการ
ใชภาษา และสถานการณที่ใชภาษา เปนตน เนื่องจากองคประกอบของการใชภาษาที่แตกตางกัน
ยอมทําใหรูปภาษาแตกตางกันไป ดวยเหตุนี้ในการวิเคราะหสัมพันธสารจึงตองใหความสําคัญแก
วัตถุประสงคและสถานการณที่ใชภาษานั้น 
  สัมพันธสารสามารถจําแนกไดหลายประเภทตามวัตถุประสงคในการใชภาษา คาล
โลว๖ จัดประเภทของสัมพันธสารเปน ๖ ประเภท คือ ขอความประเภทเรื่องเลา (narrative 
discourse) ขอความประเภทกระบวนการ (procedural discourse) ขอความประเภทโนมนาว 
(hortatory discourse) ขอความประเภทอรรถาธิบาย (explanatory discourse) ขอความประเภท
โตแยง (argumentative discourse) และขอความประเภทการสนทนา (conversational discourse) 

 
๔ สรุปความจาก ชลธิชา บํารุงรักษ, การวิเคราะหภาษาระดับขอความประเภทตาง ๆ ในภาษาไทย(

กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร, ๒๕๓๙) 
๕ “discouse” ในหนังสือของชลธิชา บํารุงรักษจะใชคําวา “ภาษาระดับขอความ” แตในวิทยานิพนธ

เลมนี้จะใชคําวา “สัมพันธสาร” ตามหนังสือศัพทบัญญัติทางภาษาศาสตร ของราชบัณฑิตยสถาน 
๖ Callow, K, Discourse Considerations in Translating the Word of God (Grand Rapids: Zondervan 

Publishing House, ๑๙๗๔), อางถึงใน ชลธิชา บํารุงรักษ, การวิเคราะหภาษาระดับขอความประเภทตาง ๆ ใน
ภาษาไทย, ๔. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
๒๒

 
 
ลักษณะของภาษาที่ปรากฏในขอความแตละประเภทจะมีความแตกตางกัน ในที่นี้จะกลาวเฉพาะ
การวิเคราะหลักษณะของภาษาที่ปรากฏในขอความประเภทเรื่องเลา (narrative discourse) เทานั้น 
  การวิเคราะหลักษณะของภาษาที่ปรากฏในขอความประเภทเรื่องเลา (narrative 
discourse) 
  ๑. การเริ่มตนและการลงทาย (starting and ending) 
  ภาษาเรื่องเลาที่เปนนิทานและเรื่องเลาสําหรับเด็กนั้นมีรูปแบบการเริ่มตน
และการลงทายคอนขางจํากัด ดังนี้ 
   ๑.๑ การเริ่มตน พบ ๔ วิธีคือ 
     ๑.๑.๑ เร่ิมตนดวยการกลาวถึงตัวละคร ซ่ึงอาจอยูในรูปของ      สา
มานยนาม หรือวิสามานยนามก็ได เชน 
     ทอฟฟเปนสุนัขของฉัน......... 
    ๑.๑.๒ เร่ิมตนดวยคําวา “มี” ตามดวยตัวละครหรือผูแสดง เชน 
      มีสิงโตเฒาตัวหนึ่ง ปวยอยูในถ้ํา......... 
    ๑.๑.๓ เร่ิมตนดวยวลีแสดงเวลาตามดวยตัวละครและเหตุการณที่
เกิดขึ้น เชน 
     กาลครั้งหนึ่งนานมาแลว นกเคาแมวกับอีกาเปนเพื่อนกัน......... 
    ๑.๑.๔ เร่ิมตนดวยวลีแสดงสถานที่ตามดวยตัวละครและเหตุการณ
ที่เกิดขึ้น เชน 
     ณ บึงใหญแหงหนึ่ง มีน้ําใสสะอาด......... 
    ๑.๒ การลงทาย พบ ๓ วิธีคือ  
     ๑.๒.๑ แสดงตอนจบของเรื่องราวที่เกิดขึ้น เชน 
     ...เพื่อน ๆ หัวเราะเจาจอม แลวจึงพาเจาจอมเขาบาน 
     ๑.๒.๒ แสดงบทสรุปของเหตุการณ เปนการขมวดปมของเรื่องทํา
ใหเห็นผลของเหตุการณทั้งหมด เชน 
     ... เมื่อสัตวปามีความรับผิดชอบตอสวนรวม และปกครองตนเองได 
หุบเขานั้นจึงมีสัตวจากที่อ่ืนมาอาศัยอยูดวย จนรูกันไปทั่ววาเปนหุบเขาที่สัตวปาทุกตัวมีความสุข 
     ๑ .๒.๓ แสดงอุทาหรณหรือขอคิด เชน 
     ... นิทานเรื่องนี้สอนใหรูวา อยาหวาดกลัวในสิ่งที่ยังไมเกิดขึ้น เมื่อ
เกิดความกลา ความกลัวจะจางหายไป 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
๒๓

 
 
  ๒. การแสดงหัวเร่ือง (topic marker) และการแสดงการเปลี่ยนหัวเร่ืองยอย (sub-
topic shift marker) 
    ๒.๑ การแสดงหัวเร่ืองมี ๔ รูปแบบคือ  
     ๒.๑.๑ แสดงหัวเร่ืองดวยช่ือตัวละคร เชน ปูกับสุนัขจิ้งจอก นกเคา
แมวกับอีกา  
     ๒.๑.๒ แสดงหัวเร่ืองดวยช่ือตัวละครพรอมสวนขยาย เชน กระตาย
ในดวงจันทร 
     ๒.๑.๓ แสดงหัวเรื่องดวยนามวลีแสดงสถานที่ที่เกี่ยวของกับเรื่อง 
เชน หุบเขาชาง 
     ๒.๑.๔ แสดงหัวเร่ืองดวยประโยค เชน กบเลือกนาย 
    ๒.๒ การแสดงการเปลี่ยนหัวเรื่องยอย ( sub-topic shift marker ) มี ๓ วิธี
คือ 
      ๒.๒.๑ แสดงการเปลี่ยนตัวละคร เชน 

 เมื่อหมาจิ้งจอกเขามาอยูในปา สัตวทั้งหลายตางก็ไมสบายใจ 
ครอบครัวหนูตองระวังตัวเปนพิเศษ เพราะลูกหนูทุกตัวยังเล็ก พอและแมเรียกลูกหนูมาสอนวา ถา
หมาจิ้งจอกมาใหวิ่งหนีลงรูลึก ๆ 
     พอและแมกระตายก็เปนหวงลูก แมกระตายสั่งใหลูกหลบหมา
จิ้งจอกไกล ๆ ......... 
     จากตัวอยางจะเห็นวามีการเปลี่ยนหัวเรื่องยอย จากเรื่องหมาจิ้งจอก
เปนเร่ืองหนู และเรื่องกระตายตามลําดับ 
     ๒.๒.๒ แสดงการเปลี่ยนเวลา เชน 
     เมื่อมันเห็นสิงโตคร้ังแรก มันก็หวาดกลัวมาก สุนัขจิ้งจอกรีบ
หมอบลงกับพื้น...พอวันที่สองมันก็พบสิงโตอีก คราวนี้มันยืนดูสิงโตผานไป...วันที่สามสุนัข
จิ้งจอกก็พบสิงโตอีก......... 

     ๒.๒.๓ แสดงการเปลี่ยนสถานที่ เชน 
     ในสมัยที่โลกยังมียักษอยูทั่วไปนั้น มียักษตนหนึ่งชื่อ อิน......... ทาง
เมืองสุพรรณบุรีก็มียักษอีกตนหนึ่งชื่อทิ่ม......... 

 

  ๓. การเชื่อมโยงความ (cohesion)  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
๒๔

 
 
  การเชื่อมโยงความ คือการศึกษาความสัมพันธของประโยคแตละประโยค
ที่ประกอบกันเปนขอความ โดยความสัมพันธนี้อาจเปนความสัมพันธระดับโครงสราง ระดับคํา 
หรือระดับความหมาย การเชื่อมโยงความที่ปรากฏในเรื่องเลาแบงเปน ๒ ประเภทคือ การอางถึง 
(reference) และการใชคําเชื่อม (conjunction) มีรายละเอียดดังนี้ 
   ๓.๑ การอางถึง (reference) 
   ภาษาเรื่องเลามีการใชรูปแทนเพื่ออางถึงรูปหลักที่ปรากฏในภาษา 
การอางถึงอาจจําแนกไดเปนการอางถึงหนวยนาม การอางถึงอนุพากยหรือประโยค และการอางถึง
ขอความ ดังนี้ 
    ๓.๑.๑ การอางถึงหนวยนาม ภาษาเรื่องเลามีการอางถึงรูปหลักดวย
รูปภาษา ๔ ประเภทคือ บุรุษสรรพนาม คําเรียกขาน คํานามและสวนขยาย และสุญญนามวลี เชน 
    มีไกตัวหนึ่ง หากินอยูตามทุงนา อยูมาวันหนึ่ง มันคุยเขี่ยดินจนพบ
พลอย.........(มัน อางถึง ไกตัวหนึ่ง) 
    ๓.๑.๒ การอางถึงอนุพากยหรือประโยค รูปแทนในการอางถึงอนุ
พากยหรือประโยคมี ๓ ประเภทคือ คําบงชี้ คํานามและสวนขยาย และสุญรูป เชน 
    ... มนัพูดกับกบวา “เจาวาเจารักษาสัตวทั้งหลายใหหายปวยไดอยาง
นั้นหรือ” สุนัขจิ้งจอกพูดเยยหยัน “เชนนั้น ทําไมเจายังทรมานกับสภาพนาสังเวช.........(เชนนั้น 
เปนรูปแทนประโยคที่ขีดเสนใต) 
     ๓.๑.๓ การอางถึงขอความ รูปแทนในการอางถึงขอความมี ๓ 
ประเภทคือ คําบงชี้ คํานามและสวนขยาย และสุญรูป เชน 
    ... มีกระตายตัวหนึ่งพูดวา “ฉันมีวิธี ฉันมีวิธี ฉันจะออกอุบายเอง 
ฉันจะหลอกชางวากระตายในดวงจันทรจะลงมาอาบน้ําที่นี่ ทานหามใหใครมาทําน้ําสกปรก”
    กระตายทั้งปวงไดฟงเชนนั้นก็เห็นดีดวย...(เชนนั้น เปนรูปแทน
ขอความที่ขีดเสนใต) 

   ๓.๒ การใชคําเชื่อม (conjunction) 
    ภาษาเรื่องเลามีการใชคําเชื่อมเพื่อแสดงความสัมพันธระหวาง
เหตุการณในประโยคที่อยูใกลเคียงกัน  ความสัมพันธของเหตุการณมีหลายประเภท ไดแก 
ความสัมพันธแบบคลอยตาม ความสัมพันธแบบขัดแยง ความสัมพันธแบบเงื่อนไข ความสัมพันธ
แบบแสดงผล ความสัมพันธแบบแสดงวัตถุประสงค เปนตน ดังตัวอยาง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
๒๕

 
 
    ...ลุงหมีตัวโตก็ไมกลัวหมาจิ้งจอก แตก็ไมชอบหนามัน... (คําเชื่อม 
“แตก็” แสดงความสัมพันธแบบขัดแยงกัน) 

    ...ยักษทึ่มหนาสลดทันที พูดกับตัวเองวา “ตายแลว ลูกของมันยัง
ใหญขนาดนี้ ถาเปนพอของมันจะใหญขนาดไหน”...... (คําเชื่อม “ถา” แสดงความสัมพันธแบบ
เงื่อนไข) 

 

  ๔.  การซ้ํา (repetition) 
   การซ้ําสามารถจําแนกได เปน  การซ้ํารูป  (recurrence) การซ้ําความ 
(paraphrase) และการซ้ําโครงสราง (parallel structure) 
    ๔.๑ การซ้ํารูป (recurrence) เปนการเชื่อมโยงความที่เกิดจากการซ้ําสวน
ของเรื่องที่มีรูปภาษาเหมือนกัน การซ้ํารูปมีทั้งการซ้ําในระดับคํา ระดับกลุมคํา และระดับประโยค  
    ๔.๑.๑ การซ้ําในระดับคํา เชน 
    ...เมื่อมัน๑เห็นสิงโต๒ครั้งแรก มัน๑รูสึกหวาดกลัว มัน๑รีบหมอบลง
กับพื้น แตสิงโต๒ก็เดินผานมัน๑ไป.... (ซํ้าคําวา “มัน” และ “สิงโต”) 

    ๔.๑.๒ การซ้ําในระดับกลุมคํา เชน 
    แมปูพาลูก ๆ ของมันออกหาอาหาร มันมองดูลูก ๆ แลวรูสึกไม
พอใจเปนอันมาก เพราะลูก ๆ ของมันเดินเฉไปเฉมาไมตรงทาง...(ซํ้ากลุมคํา ลูก ๆ ของมัน)  

    ๔.๑.๓ การซ้ําในระดับประโยค เชน 
     ... “เอาของคืนมา...เอาของคืนมา” ดํารองไห...(ซํ้าประโยค เอาของ

คืนมา) 
   ๔ .๒  การซ้ํ าความ  (paraphrase) เปนการซ้ํ ารูปภาษาที่ตางกัน  แตมี
ความหมายเหมือนกันหรือใกลเคียงกัน การซ้ําความสามารถซ้ําไดทั้งในระดับคํา ระดับกลุมคํา และ
ระดับประโยค  
    ๔.๒.๑ การซ้ําความในระดับคํา สวนใหญอยูในรูปของการใชคํา
ซอน เชน 
    คร้ังหนึ่งเจาหมาปาอด๑โซ๑ เดินทางไปพบกับสุนัขปารูป๒ราง๒อวน
๓  ทวน๓ ก็ทักทายขึ้นวา...(ซํ้าความในคําวา อดโซ  รูปราง และอวนทวน) 

    ๔.๒.๒ การซ้ําความในระดับกลุมคํา เชน 
    ...เพราะเขาชอบซื้อของกินเลนที่ไมจําเปนและไมมีประโยชนสัก
เทาไร...(จะเห็นวากลุมคํา ไมจําเปน และไมมีประโยชน มีความหมายคลายกัน) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
๒๖

 
 

    ๔.๒.๓ การซ้ําความในระดับประโยค เชน 
  หมาตัวนั้นรูปรางผอมผิดปกติ มันเลาใหสัตวอ่ืนฟงวา มันผอม
เพราะมันเลิกกินเนื้อ เมื่อมันไมกินเนื้อแลว ก็ไมจําเปนตองลาสัตวอ่ืนเปนอาหาร ( จะเห็นวา 
ประโยค มันเลิกกินเนื้อ และ มันไมกินเนื้อแลว  มีความหมายเหมือนกัน) 

 ๔.๓ การซ้ําโครงสราง (parallel structure) เปนการซ้ํารูปภาษาที่ใช
โครงสรางเหมือนกัน เชน 
  ... “พอหมีจะใหหาอยางไร เอาสัตวที่ตัวใหญ หรือสัตวที่มีเขี้ยวแหลม 
หรือจะเอาสัตวที่มีอาหารเก็บตุนไวมาก ๆ” หมูปาถาม...(จะเห็นวาซ้ําโครงสรางกริยาวลี เอา...สัตว
ที่...หรือจะเอาสัตวที่...)  

 
  ๑.๓ แนวคิดเรื่องพัฒนาการทางภาษาของเด็ก 
   จากการศึกษาแนวคิดเรื่องพัฒนาการทางภาษาของ ศรียา และประภัสร นิยมธรรม
๗ และพิณทิพย ทวยเจริญ๘สามารถสรุปพัฒนาการทางภาษาของเด็กไดเปน ๓ ระดับ คือ พัฒนาการ
ทางภาษาในระดับเสียง พัฒนาการทางภาษาในระดับคําและความหมาย พัฒนาการทางภาษาใน
ระดับวลีและประโยค ดังนี้ 
  ๑.๓.๑ พัฒนาการทางภาษาในระดับเสียง 
   พัฒนาการทางภาษาในระดับนี้แบงไดเปน ๒ ระยะ คือ การรองไห และ
การสงเสียงออแอ 
   ๑.๓.๑.๑ การรองไห 
   การรองไหนับเปนการเปลงเสียงเพื่อส่ือความหมายครั้งแรกของเด็ก 
การรองไหของเด็กสวนใหญเกิดขึ้นจากการปลดปลอยความตึงเครียดของสภาวะทางรางกาย หรือ
ความตึงเครียดจากสิ่งแวดลอมภายนอก ในชวง ๓ เดือนแรกเด็กมักรองไหเพราะหิว หรือเกิดอาการ
จุกเสียด เมื่อโตขึ้นอาจรองเพราะเจ็บปวด เสียงดัง อยูในทาที่ไมสบาย ถูกรบกวนขณะนอนหลับ 
เมื่อยลา หรืออึดอัดจากการใสเสื้อผาที่แนน เปนตน 
  เสียงรองไหของเด็กมีความแตกตางกันและเสียงรองไหที่แตกตางกัน
นี้ก็สามารถสื่อความหมายไดแตกตางกันดวย เชน เสียงรองเนื่องจากความเจ็บปวดมักเปนการหวีด

                                             
๗ ศรียาและประภัสร นิยมธรรม, พัฒนาการทางภาษา (กรุงเทพฯ: รําไทย เพรส จํากัด, ๒๕๔๐), ๕-

๒๕. 
๘ พิณทิพย ทวยเจริญ, ภาษาศาสตรเชิงจิตวิทยา (กรุงเทพฯ : เทพมงคลการพิมพ, ๒๕๒๘). ๖๖-๗๖. 
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รองเสียงแหลมดัง สลับดวยเสียงสะอื้นสั้น ๆ   เสียงรองเนื่องจากการอึดอัดมักเปนเสียงตาง ๆ และ
เปนทํานองฮึดฮัด ครวญคราง สวนการรองไหเพราะความหิวมักเสียงดังและสลับดวยเสียงดูดปาก 
เปนตน 
   โดยปกติการรองไหของเด็กในครั้งแรกเปนการแสดงอารมณชนิด
ที่ไมไดวางเงื่อนไข กลาวคือเด็กไมไดคาดหวังวาจะไดรับการตอบสนองจากการรองไหนั้น แต
ตอมาเมื่อเด็กรูวาพอแมตอบสนองความตองการของตนหลังจากไดยินเสียงรองไหแลว เด็กจึงเกิด
การเรียนรูวาตนตองใชการรองไหเพื่อส่ือความหมายใหพอแมสนใจหรือเพื่อตอบสนองความ
ตองการของตน 
   ๑.๓.๑.๒ การสงเสียงออแอ 
   การสงเสียงออแอเปนการเลนเสียงของเด็ก ในระยะ ๓-๕ เดือนแรก
จะเปนระยะออแอตอนตน เสียงออแอของเด็กมีลักษณะคอนขางเหลวฟงไมมีน้ําหนัก เสียงที่เปลง
ออกมามีรูปแบบไมชัดเจนประกอบดวยเสียงคลายเสียงสระเปนสวนใหญบางครั้งอาจมีเสียงขึ้น
จมูกบาง เสียงเหลานี้เปลงออกมาในขณะที่รูปปากอยูในลักษณะกลาง ๆ คือไมหอเต็มที่หรือไม
เหยียดเต็มที่เนื่องจากอวัยวะในการออกเสียงของทารกวัยนี้ยังเจริญไมสมบูรณ เสียงออแอที่เปลง
ออกมาระยะนี้เปนเสียงที่ไมมีความหมาย แตเปนเสียงที่เปลงออกมาโดยการฝกใชกลามเนื้อ 
    ในระยะ ๕-๘ เดือนเสียงออแอยังปรากฏในลักษณะแบบเหลวอยู
บาง แตส่ิงที่พัฒนาขึ้นคือเสียงออแอในระยะนี้จะเปนเสียงที่มีรูปแบบ มีจังหวะชัดเจน และฟงเปน
รูปพยางคมากขึ้น ในวัยนี้พอแมหรือผูดูแลเด็กจะพูดหรือเลียนเสียงเด็ก และมักทําเสียงใหเด็ก
เลียนแบบมากขึ้น เด็กรูวาเสียงที่ตนเปลงออกมามีความหมายเพราะไดยินผูใหญออแอกลับมา เด็ก
จะมีการรับรูทางตาดีขึ้นและจะมองปากผูใหญเมื่อผูใหญพูดดวย ระยะนี้เด็กจะออแอในลักษณะ
ดังกลาวมากขึ้น พอแมจึงทึกทักวาลูกเรียกชื่อของตนไดแลว 
   ในระยะ ๘-๑๑ เดือนเสียงออแอในระยะนี้มีทั้งแบบเหลว และแบบ
ที่เปนรูปพยางคชัดเจน นอกจากนี้ในระยะนี้เด็กจะเลนเสียงมากขึ้นอาจทําเสียงรัวที่ปลายล้ิน หรือ
ทําเสียงรัวที่ปากคลายเลนน้ําลาย หรืออาจเลนเสียงแบบทํานอง เปนตน 
 

  ๑.๓.๒ พัฒนาการทางภาษาในระดับคําและความหมาย 
   เมื่อผานระยะออแอมาแลวตอมาเด็กจะเริ่มพัฒนาใชคําที่มีความหมาย 
กลาวคือในชวงอายุ ๑๑-๑๖ เดือน เด็กจะเปลงเสียงเลียนคําพูดที่ไดยินมาจากผูใหญมากขึ้น และเริ่ม
พูดเปนคําคําไดเองเพื่อส่ือความหมายกับผูใหญ เชน เมื่อเด็กหิวเด็กเปลงคําวา “หม่ํา” หรือเมื่อ
ตองการออกไปเที่ยวขางนอกบาน เด็กใชคําวา “เอาะ” เปนตน นอกจากนี้เด็กเริ่มใชเสียงวรรณยุกต 
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เสียงสามัญ เสียงเอก และเสียงตรี และใชเสียงเลียนเสียงธรรมชาติไดดี เชน เสียงรถ เสียงแมวรอง 
เสียงเสือคําราม และเสียงแตรรถ เปนตน 
   กลาวโดยสรุปในชวงนี้เด็กจะพูดคําโดดไดประมาณ ๑๕-๒๐ คํา แตจะ
แสดงทาทางตาง ๆ แทนคําพูดไดมากมาย เด็กเริ่มใชคําส่ือความหมาย และเริ่มขยายวงศัพทในการ
พูด ซ่ึงการขยายวงศัพทนี้จะเกิดขึ้นตลอดเวลา ตั้งแตวัย ๑๑-๑๖ เดือนไปจนถึงประมาณ ๓-๕ ขวบ 
 

  ๑.๓.๓ พัฒนาการทางภาษาในระดับวลีและประโยค 
  ในชวงอายุ ๑๒-๑๘ เดือน นอกจากเด็กจะใชคําโดดสื่อความหมายแลว 
เด็กจะเริ่มใชประโยคที่ยาวข้ึนโดยนําคําที่ตนพูดได หรือพึ่งเรียนรูใหมมารวมเปนประโยค เชน 
เอาะบาน หมายถึงออกนอกบาน   ไปโตย หมายถึงไปดวย   เอายด หมายถึงเอารถ เปนตน   เมื่อเด็ก
อายุ ๒  ขวบเด็กจะรวมคํามาตอเปนประโยค ประโยคมักประกอบดวยคํานาม และคํากริยาเปนสวน
ใหญบางครั้งอาจมีคําวิเศษณดวย สวนคําที่ไมนํามาใช คือคําบุพบท คําสรรพนาม และคําสันธาน   
ในวัย ๔ ขวบเด็กพูดเปนประโยคไดเกือบสมบูรณและรูจักใชคําเกือบทุกประเภท ในวัย ๖ ขวบเด็ก
รูจักใชประโยคเกือบทุกรูปแบบ ประโยคที่ใชตอนแรกมักเปนประโยคงาย ๆ และคอยซับซอนขึ้น
ตามลําดับ ความยาวของประโยคก็เชนกันจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนอายุ ๙ ขวบครึ่ง จะคงที่ หรือลดลง
เล็กนอย 
   ในการเพิ่มความยาวของประโยคเด็กเล็กจะเพิ่มความยาวดวยการใช 
“และ” มาเชื่อม สวนเด็กโตจะมีการรวมประโยคโดยใชอนุประโยค อยางไรก็ตามความยาวและ
ลักษณะของประโยคที่เด็กใชอาจแตกตางกันไปในเด็กแตละคน เด็กฉลาดที่มาจากครอบครัวที่มี
ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมสูงมักใชประโยคซับซอนมากกวาเด็กที่ไมฉลาดหรือเด็กที่มีฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคมต่ํา   นอกจากนี้เด็กผูหญิงมักมีความสามารถในการสรางประโยคเหนือกวา
เด็กผูชายในทุกระดับอายุ  
 
 ๑.๔ ความรูท่ัวไปเก่ียวกับเด็กออทิสติก 
  ในหัวขอนี้จะกลาวถึงความรูเกี่ยวกับเด็กออทิสติก โดยแบงเปนสาเหตุของโรค 
เกณฑในการวินิจฉัยโรค พฤติกรรมของเด็กออทิสติก ลักษณะทางสติปญญาของเด็กออทิสติก และ
ความบกพรองดานภาษาของเด็กออทิสติก โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  ๑.๔.๑ สาเหตุของโรคออทิซึม 
   โรคออทิซึมเปนโรคทางจิตเวชเด็ก เด็กจะมีความบกพรองทางพัฒนาการ
ดานการสื่อสารทั้งภาษาถอยคํา และไมใชภาษาถอยคํา และดานความสัมพันธกับบุคคลอื่น   สาเหตุ
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ของการเกิดโรคออทิซึมสามารถจําแนกไดเปน ๒ แนวคิด คือสาเหตุทางจิตวิทยา และสาเหตุทาง
ชีววิทยา 
   สาเหตุดานจิตวิทยากลาววาโรคออทิซึมในเด็กเกิดจากความสัมพันธทาง
ลบในครอบครัว เด็กใชกลไกปองกันตัวแบบหลบไปอยูในโลกของตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงความรูสึก
กดดันและการปฏิเสธของพอแมผูปกครอง อยางไรก็ตามแนวคิดนี้ยังไมคอยเปนที่ยอมรับใน
ปจจุบัน  
   สาเหตุทางชีววิทยากลาววาโรคออทิซึมเกิดจากความผิดปกติของเซลล
สมอง และการทํางานของสมอง โดยขอมูลนี้มีที่มาจากการผลการวิจัยของนักวิจัยหลายทาน เชน  
   ในป ค.ศ. ๑๙๖๐ มีการคนพบวา Fragile X Syndrome เปนสาเหตุที่ทําให
เกิดโรคออทิซึม และมักเกิดกับเด็กชายมากกวาเด็กหญิง แตโบลตันและคณะ๙เชื่อวา Fragile X 
Syndrome ไมใชสาเหตุหลักของการเกิดโรคออทิซึม 
   ดอวสัน และคณะ๑๐เชื่อวาสาเหตุสําคัญของโรคออทิซึมเกิดจากความ
บกพรองของ ระบบประสาทสวนกลางซึ่งอาจเกิดจากเซลลของสมองและความไมสมดุลของ
สารเคมีในระบบประสาท นอกจากนี้ยังพบวามีความผิดปกติในตําแหนงของสมองในสวนที่เรียกวา 
Virmis ซ่ึงอยูใน Cerebellum ทําใหเด็กกลุมนี้มีปญหาดานสติปญญาและการเรียนรู 
   เพ็ญแข ล่ิมศิลาไดรายงานการศึกษาของเคมเพอร และบาวแมน ๑๑เกี่ยวกับ
ความผิดปกติของสมองที่กอใหเกิดภาวะออทิซึมไววา เมื่อนับจํานวนเซลลในบริเวณตาง ๆ ของ
สมองโดยเปรียบเทียบระหวางเด็กออทิสติก และเด็กปกติพบวาเด็กออทิสติกมีความผิดปกติอยู ๒ 
แหง คือที่ Linbic system และที่ Cerebellum ในสวนของ Amygeala และHippocampus ซ่ึงทําหนาที่
ควบคุมความจํา อารมณ การเรียนรู และแรงจูงใจ ความผิดปกติที่พบคือลักษณะของเซลลบริเวณนี้มี
ขนาดเล็กมาก มีจํานวนเซลลมากกวาคนปกติจนมองเห็นวาเบียดกันอยางหนาแนน เปรียบเทียบกับ

 
๙ Bolton P. Pickle and others, “Fragile X in families multiplex for autism and related phenotypes : 

prevalence and criteria for cytogenetic diagnosis.” Psychiatric Genetics ๒  (April1991), ๒๗๗-๓๐๐, อางถึงใน 
ศรีเรือน แกวกังวาล, จิตวิทยาเด็กพิเศษแนวคิดสมัยใหม (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๓), ๒๑๑. 

๑๐ Dawson G. Finley and others, “ A comparison of hemispheric asymmetrics in speech – related 
brain potentials of autistic and dysphasic children.” Brain and Language , ๓๗, ๒๖-๔๑, อางถึงใน ศรีเรือน แกว
กังวาล, จิตวิทยาเด็กพิเศษแนวคิดสมัยใหม (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๓), ๒๑๑. 

๑๑ เพ็ญแข ลิ่มศิลา, เรื่องนารูเกี่ยวกับออทิซึม (กรุงเทพฯ : กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 
๒๕๔๑), ๒๑๒. 
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การทํางานของคอมพิวเตอรที่มีหนวยความจํามากแตไมสามารถเชื่อมโยงความจําได เด็กออทิสติก
จึงมีความผิดปกติดานอารมณและการตั้งความสนใจ 
   นอกจากนี้สาเหตุอ่ืนของการเกิดโรคออทิซึม เชน การบกพรองในชวง
การพัฒนาการของทารกวัยกอนคลอด การทําคลอดไมถูกตอง การไดรับการปนเปอนของสารตะกั่ว 
และการเปนโรคบางชนิด เชน หัดเยอรมัน เปนตน 
 

  ๑.๔.๒ เกณฑการวินิจฉัยโรคออทิซึม 
   ในปจจุบันแพทยไทยใชเกณฑ DSM - IV หรือ Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders (๔thed.) เปนเกณฑในการบงชี้วาเด็กคนใดมีภาวะออทิซึม เกณฑใน
การบงชี้สามารถพิจารณาไดจากตารางนี้ 
 
ตารางที่ ๑ พฤติกรรมบงชี้ภาวะออทิสติก๑๒

 
หัวขอ คําอธิบายหัวขอ 

๑. จํานวนขอที่บงชี้ 
 
 
 
๒. ขอบงชี้ ก. , ข. , ค. 
ก. ความบกพรองใน

พฤติกรรมสังคมดาน   
ตาง ๆ 

 
 

๑.   ตองมีลักษณะอยางนอย ๖ ขอ จากลักษณะบงชี้ ๑๒ ขอ ใน ขอ 
ก. , ข. และค. รวมกัน 

๒.   ตองมีลักษณะอยางนอย ๒ ขอในหวัขอ ก. 
๓.    ตองมีลักษณะอยางนอย ๑ ขอในหัวขอ ข. และค. 
 
๑. มีความบกพรองในพฤตกิรรมสื่อสารที่ไมใชภาษาพดูหลาย ๆ 

อยางรวมกนั เชน การแสดงออกทางสีหนา ภาษากาย การสบตา 
การสื่อสารดวยภาษาทาทาง (gesture)  

๒. ไมสามารถสรางความสัมพันธกับเพื่อนรวมวยัไดอยางเหมาะสม 
๓. ไมรูจักหาความสนุก ความสนใจ และความสําเร็จ

(accomplishment) รวมกนักบัคนอื่นได (เชน แสดงออกไมได ช้ี
วัตถุส่ิงของที่ตนสนใจไมได เอามาอวดใหเพื่อน ๆ ดูไมได    เลน
กับเพื่อนไมได) 

                                             
๑๒  American Psychiatric Association, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

(DSM – IV) , 4 th ed. (Washington: สํานักพิมพ, 1994), 70-71.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
๓๑

 
 
ตารางที่ ๑ (ตอ) 

หัวขอ คําอธิบายหัวขอ 
 
 
ข. ความบกพรองใน

พฤติกรรมดานภาษา  
 
 
 
 
 
ค. มีพฤติกรรมซ้ําซากจําเจ

ไมกี่อยางทั้งในดาน 
ความสนใจ และกิจกรรม 

 
 
 
 
 
๓. มีความผิดปกติหรือความ

ลาชาในพัฒนาการดาน
ตาง ๆ อยางนอย ๑ ดาน 

 
๔. ความผิดปกติดังกลาว

ตองไมใชลักษณะ
ความผิดปกตติามคํา
นิยามของ Rett’s 
Disorder หรือ Childhood 
Disintegrated Disorder 

๔. ไมมีปฏิกิริยาโตตอบ – แลกเปลี่ยนเชิงสังคมและอารมณกับ
บุคคลอื่นทั้งคนรวมวยัและตางวัย (ไมรูจักให – ไมรูจักรับ) 

๑. มีพัฒนาการพูดชา หรือไมมีพัฒนาการใด ๆ เลย (ทั้งนี้ไมนับ
ความพยายามในการชดเชยโดยวิธีอ่ืน ๆ เชน การใชทาทาง) 

๒. ในกรณีที่มกีารพัฒนาภาษาพูดไดบางกไ็มมีความสามารถที่จะ
เร่ิมตนสนทนา หรือดําเนินการสนทนา 

๓. ใชคําพูดซ้ํา ๆ ภาษาซ้ํา ๆ ใชภาษาแปลก ๆ 
๔. ขาดความสามารถในการเลนหลายอยาง เชน เลนสมมุติ         

เลน/เลียนแบบเชิงสังคม ที่เหมาะกับวยัของตน 
๑. หมกมุนกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือพฤติกรรมใดหนึ่งซ้ํา ๆ อยาง

ผิดปกติวิสัย 
๒. ขาดความยดืหยุนกับกิจวตัรประจําวนั หรือประเพณพีิธีกรรม 

(ritual)  
๓. มีกิริยาอาการทางการเคลื่อนไหวซํ้า ๆ เปนแบบเดยีวกัน เชน ลูบ

หนา ดดันิว้ กดันิ้ว ดึงผม ฯลฯ 
๔. หมกมุนไมหยุดหยอนกับชิ้นสวนของวตัถุ ส่ิงของ เครื่องเลน 

เชน รถ เกมส 
๑. ดานสังคม                
๒. ดานภาษา 
๓. ดานการเลนสมมุติ  
 ๔. ตองแสดงออกตั้งแตกอนอายุ ๓ ขวบ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
๓๒

 
 
  นอกจากเกณฑบงชี้ขางตน เพ็ญแข ล่ิมศิลายังกลาวถึงเกณฑในการวินจิฉัยโรค
ออทิซึมไวอีกดวย โดยเพ็ญแขอธิบายวา เด็กที่เปนโรคออทิซึมจะมีความบกพรอง ๓ กลุมอาการ 
ดังนี ้
   

  การสูญเสียทางดานสังคมและสัมพันธภาพของบุคคล 
   การสูญเสียพฤติกรรมทางสังคมสามารถพิจารณาไดจากพฤติกรรมตาง ๆ 
ดังนี ้
   ๑. แสดงพฤติกรรมที่ไมสนใจใคร มีปฏิสัมพันธตอบุคคลหรือส่ิงมีชีวิต
อ่ืน ๆ คลายส่ิงของ ตัวอยางเชน ถากอดเด็กเด็กจะกอดตอบไมเปน หรืออุมเด็กเด็กจะทําตัวแอนไป
มา หรือบางครั้งเด็กจะแสดงอาการเฉยเมยไมสนใจใคร ทําเสมือนวามีเขาอยูเพียงคนเดียวในหอง
นั้น 
   ๒. แสดงพฤติกรรมไมรูรอนรูหนาวและไมรูจักชวยเหลือตัวเองจาก
อันตรายตาง ๆ   เชน เด็กบางคนถูกมดแดงกัดเต็มเทาก็ทําเสมือนไมรูสึกเจ็บปวดเลย จะยืนเฉยและ
ไมปดมดออกจากเทา   เด็กบางคนเลนเปดปดล้ินชักซ้ํา ๆ จนถูกล้ินชักหนีบนิ้วไวเด็กก็ไมสามารถ
ดึงนิ้วออกเองได ไดแตรองจนกวาจะมีคนไปชวย 
   ๓. ไมสามารถลอกเลียนแบบการกระทําของคนอื่นได เชน การโบกมือ 
ถาสอน  ซํ้า ๆ เด็กอาจลอกเลียนแบบได แตจะทําผิดแปลกไปกวาปกติ กลาวคือ ถาเด็กปกติโบก
มือบายบายจะหันฝามือออก แตเด็กออทิสติกสวนใหญจะหันฝามือเขาหาตัว 
   ๔. เด็กออทิสติกจะเลนกับใครไมเปนแมเปนการเลนงาย ๆ เชนโยนรับลูก
บอล เตะลูกบอล เปนตน 
   ๕. ไมสามารถผูกมิตรกับใครได ขาดความสนใจที่จะมีปฏิสัมพันธ
รวมกับคนอื่น เชน ถาใหเด็กออทิสติก ๕ คน เลนรวมกันโดยไมมีผูดูแลภายใน ๑ นาทีเด็กจะแยก
ออกจากกันไปทําส่ิงที่แตละคนชอบ 
 

  การสูญเสียทางดานการสื่อความหมาย 
   การสูญเสียดานการสื่อความหมายสามารถพิจารณาไดดังนี้ 
   ๑. ไมสามารถแสดงพฤติกรรมสื่อความหมายไดเลย เชน ไมมีการสงเสียง
อือออ ไมแสดงออกทางใบหนา ไมวาจะเปนอาการโกรธหรืออาการพอใจ  
   ๒. การสื่อความหมายที่ไมใชคําพูดจะผิดปกติ เชน เด็กจะไมสบตากับคน
ทั่วไป เด็กจะใชการมองผานไปมา หรือเด็กบางคนจะจองตาตอบในลักษณะอยางตั้งใจเปนพิเศษ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
๓๓

 
 
   ๓. เด็กออทิสติกจะขาดจินตนาการในการเลน เด็กปกติวัย ๓ ขวบขึ้นไป
จะสามารถเลนเลียนแบบผูใหญได เชน การทํากับขาว การขายของ แตเด็กออทิสติกจะเลนสมมุติไม
เปน 
   ๔. มีความผิดปกติในการเปลงเสียงพูด เชน ควบคุมความดังเบา ความเร็ว
ชา จังหวะและเสียงสูงต่ําไมได 
   ๕. มีความผิดปกติดานเนื้อหาของการพูด เด็กออทิสติกจะพูดซ้ําซาก 
วกวน โดยอาจเลียนแบบจากการจดจําจากโทรทัศน หรือเลียนแบบเสียงจากการตูน 
   ๖. ไมสามารถสนทนากับใครไดนาน และจะพูดเรื่องที่ตนสนใจเทานั้น 
 

  มีการกระทําและความสนใจซ้ําซาก 
   หัวขอนี้สามารถพิจารณาไดดังนี้ 
   ๑. มีการเคลื่อนไหวของรางกายซ้ํา ๆ เชน การเคาะมือเบา ๆ  โบกมือไป
มา กระโดดขึ้น กระโดดลง บางรายอาจชอบโขกศีรษะ เปนตน 
   ๒. คิดหมกมุนหรือสนใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงสิ่งเดียว เชน ถือรถเด็กเลนไว
ในมือหนึ่งอีกมือหนึ่งจะหมุนแตลอรถเลน เด็กบางคนชอบดมสิ่งของโดยจะดมกระดาษสีฟา
มากกวาสีอ่ืน บางคนชอบเปดดูหนังสือไปเรื่อย ๆ จนหมดเลมแลวทําอยางเดิมอีกซ้ําไปซ้ํามา 
   ๓. แสดงความคับของใจอยางมากถามีการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม
รอบ ๆ ตัว เด็กบางคนพอใจกินอาหารที่ซํ้าซาก เด็กบางคนชอบจัดของใหอยูอยางเดิม เชน การเรียง
หนังสือ ของเลน หรือแมแตดินสอสี โดยตองเรียงไวอยางเดิมทุกครั้ง ถาของสิ่งใดไมอยูที่เดิมจะ
แสดงอาการอึดอัด หรือรองไหไมยอมหยุดจนกวาจะนํามาไวที่เดิม 
   ๔. ทําส่ิงใดสิ่งหนึ่งที่ตองทําเปนประจําโดยมีรายละเอียดเหมือนเดิม เชน 
เด็กออทิสติกที่แมพาไปซื้อของในหางแลวครั้งหนึ่งในครั้งตอ ๆ ไปถาพาเด็กไปอีกเด็กจะตองใหพา
เดินไปซ้ําทางเกาเสมอ เชนเดียวกับเดินทางไปโรงเรียน เด็กจะตองใชทางเดิมทุกวันถึงฝนตกน้ํา
ทวมก็ไมเปลี่ยนทาง 
   ๕. มีความสนใจขอบเขตที่จํากัดและมุงสนใจแตส่ิงเล็ก ๆ นอย ๆ เชน 
การวาดรูปคน เด็กบางคนจะไมสนใจวาดรายละเอียดของหนาแตจะเนนสรอยคอ เปนตน 
 

  ๑.๔.๓ พฤติกรรมทางสังคมของเด็กออทิสติก 
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   เด็กออทิสติกจะมีพฤติกรรมทางสังคมที่แตกตางจากเด็กปกติ โดย
พฤติกรรมทางสังคมนี้จะแบงไดเปน ๓ ประเภท คือ กลุมแยกตัว   กลุมยอมตาม   และกลุมเขาหา
คน ดังนี้ 
 

   ๑.๔.๓.๑ กลุมแยกตัว 
    ลักษณะพฤติกรรมของเด็กกลุมนี้จะแยกตัวเอง ไมชอบอยูใกลคน 
แตถาไดรับการฝกตั้งแตเล็ก ๆ ก็พอจะเขาหาคนอื่นไดบางเมื่อโตข้ึนอาการแยกตัวยังคงมีอยู                 
เด็กออทิสติกกลุมนี้มักไมมีภาษาสื่อสาร และไมมีปฏิกิริยาตอบโตกับพอแมและผูปกครอง 
 

   ๑.๔.๓.๒ กลุมยอมตาม 
    ลักษณะพฤติกรรมของเด็กกลุมนี้คือมีทาทียอมใหคนอื่นเขาหา 
โอบกอด หรือรวมทํากิจกรรมที่มีคนคอยควบคุมได เชน รองเพลง เลนเกมส เลนสมมุติ เด็กกลุมนี้มี
มนุษยสัมพันธดีกวากลุมแยกตัว สามารถเลียนแบบไดทั้งทาทางและภาษาพูด แตมักไมเขาใจ
ความหมายของการกระทําหรือคําพูดที่เลียนแบบมา 
 

   ๑.๔.๓.๓ กลุมเขาหาคน 
    ลักษณะพฤติกรรมของเด็กกลุมนี้ ลักษณะภายนอกดูเหมือนชอบ
เขาหาคน แตถาสังเกตใหดีการเขาหาคนมีจุดประสงคเพื่อดูส่ิงที่เขาสนใจ เด็กกลุมนี้อาจกอความ
รําคาญใหแกคนรอบขาง เพราะวิธีการเขาหาคนมักใชวิธีถามซ้ํา ๆ พูดซ้ํา ๆ โดยไมสนใจคําตอบ 
บางครั้งก็เกินเลยเปนลักษณะกาวราว อยางไรก็ตามเด็กกลุมนี้มีทักษะทางสังคมดีกวากลุมแยกตวัแต
อุปสรรคใหญที่ทําใหเด็กกลุมนี้ไมประสบความสําเร็จคือพฤติกรรมรบกวนผูอ่ืน 
 

  ๑.๔.๔ ลักษณะทางสติปญญาและการเรียนรูของเด็กออทิสติก 
   สติปญญาของเด็กออทิสติกมีหลายระดับเชนเดียวกับเด็กปกติแตสวนมาก
จะมีสติปญญาคอนขางต่ํา กลาวคือจากสถิติพบวาประมาณรอยละ ๗๕ มี IQ ต่ํากวา ๗๐ โดย
สมัยกอนเชื่อวาสาเหตุมาจากเด็กไมมีความสามารถในการเลียนแบบแตปจจุบันพบวา ความสามารถ
ที่ดอยที่สุดของเด็กออทิสติกคือ ขาดสมรรถภาพในการประมวลขอมูลขาวสารอยางไรก็ตามเด็ก
ออทิสติกบางคนก็มีระดับสติปญญาสูง มีความรูและความสามารถในการใชคําศัพทไดเทียบเทา
หรือมากกวาเด็กปกติ 
   นอกจากนี้จากสถิติพบวาเด็กออทิสติกรอยละ ๑๐-๑๕ จะมีความสามารถ
สูงเปนพิเศษในบางดาน เชน ความสามารถในการเลน หรือฟงดนตรี ถอดและประกอบเครื่องมือ
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จักรกล บางคนมีความสามารถดานการจดจําเปนพิเศษจนดูวาผิดปกติ เชน สามารถจําขอความใน
หนังสือบทเรียนไดทั้งเลม สามารถจําโคลง ฉันท กาพย กลอน ที่เคยไดฟงหรืออานเพียงครั้งเดียว
โดยไมผิดเลย สามารถพูดตามขาวตาง ๆ จากโทรทัศน เปนตน 
   สวนลักษณะการเรียนรูของเด็กออทิสติกนั้นพบวา มีความแตกตางจาก
การเรียนของเด็กปกติเพราะเด็กออทิสติกมีลักษณะย้ําคิดย้ําทําและตอตานการเปลี่ยนแปลง อีกทั้ง
เด็ก      ออทิสติกยังขาดแรงกระตุน ขาดความเขาใจเรื่องราวที่เปนนามธรรม ดังนั้นการเปลี่ยน
บทเรียน เปลี่ยนหัวขอ หรือใหความรูในเร่ืองที่เขาใจยากอาจทําใหเด็กออทิสติกรับไมได อยางไรก็
ดีเด็ก ออทิสติกก็มีลักษณะการเรียนรูที่เปนพิเศษ คือมีทักษะในการจําระยะยาวโดยเฉพาะขอมูล
เกี่ยวกับ ตัวเลข วัน เวลา เมื่อเด็กเรียนรูแลวจะจดจําส่ิงที่เรียนรูไวไดนานมาก 
 

 ๑.๔.๕ ความบกพรองดานการสื่อสารของเด็กออทิสติก 
  ความบกพรองดานการสื่อสารและพัฒนาการทางภาษาของเด็กออทิสติกสามารถ
พิจารณาไดจากพฤติกรรมทางภาษาที่เด็กแสดงออก   เพ็ญแข ล่ิมศิลา๑๓ ไดอธิบายถึงปญหาการพูด
และการใชภาษาของเด็กออทิสติกไวดังนี้ 
  ๑.  เด็กออทิสติกไมสามารถแสดงพฤติกรรมในการสื่อความหมายได กลาวคือ
แมวาจะถึงวัยที่เด็กปกติพูดไดแลว แตเด็กออทิสติกก็ไมสามารถสงเสียงรองที่มีความหมาย หรือ
แสดงทาทางใหคนอื่นรูไดวาเด็กตองการอะไร ส่ิงที่เด็กแสดงออกอาจเปนเพียงการรองไหหรือกรีด
รองเทานั้น 
  ๒. เด็กออทิสติกมีความผิดปกติในการสื่อความหมายโดยไมใชคําพูด เด็กปกติจะ
สามารถแสดงสีหนาไปตามอารมณไดตั้งแตอายุ ๕-๖ เดือน แตเด็กออทิสติกที่แมวาจะอายุ ๓ ปแลว
ก็ไมสามารถแสดงสีหนาบงบอกอารมณของตนเองได เด็กจะไมมองสบตาใครและสวนใหญจะยิ้ม
ไมเปน 
  ๓. เด็กออทิสติกจะมีความผิดปกติในการเปลงเสียงพูด เชน เด็กบางคนจะพูดเสียง
ดังมากเหมือนเด็กหูหนวก บางคนจะพูดเปนเสียงกระซิบ บางคนจะพูดเร็วมากจนฟงไมทัน บางคน
จะพูดชายานคาง บางคนใชเสียงสูงบางต่ําบางคลายเสียงดนตรี บางคนจะพูดเนนเปนบางคํา และ
บางคนเนนเสียงควบกล้ํา “ร” ชัดเจนมากเกินไป เปนตน 

 
๑๓ เพ็ญแข  ลิ่มศิลา, “ปญหาภาษาและการพูดในเด็กออทิสติก,” วารสารยุวประสาท ๕, ๒ 

(พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๓๗) : ๙-๑๒, อางถึงใน ศรีเรือน  แกวกังวาล, จิตวิทยาเด็กพิเศษแนวคิดสมัยใหม 
(กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๓), ๒๑๐. 
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  ๔. เด็กออทิสติกมีความผิดปกติในรูปแบบเนื้อหาของการพูด กลาวคือเด็กจะพูด
ซํ้าซากวกวน พูดเลียนแบบแบบทันทีทันใด (immediate echolalia) เชนถามวา “หนูช่ืออะไร”  เด็ก
จะตอบวา “หนูช่ืออะไร” เด็กจะมีการพูดเลียนแบบในสิ่งที่เคยไดยินมากอน (delayed echolalia) 
นอกจากนี้เด็กจะพูดภาษาของตนเองจนฟงเหมือนภาษาของมนุษยตางดาว 
  ๕. เด็กออทิสติกจะสนทนากับใครไดไมนาน และมักจะพูดแตเรื่องที่ตนสนใจ
หรือเรื่องที่ตนกําลังคิดอยู นอกจากนี้ในเวลาที่เด็กอานหนังสือเด็กจะอานไปเรื่อย ๆ โดยไมจับ
ใจความ 

 
  จะเห็นไดวาเด็กออทิสติกมีปญหาดานการสื่อสารและการใชภาษาตั้งแตยังเปน
ทารก ปญหาการใชภาษาของเด็กออทิสติกนี้จะพบในรูปแบบอื่นอีก เมื่อเด็กกาวเขาสูชวงที่ส่ือสาร
เปนประโยคได  ลอรนา วิงและรจนา ทรรทานนท ๑๔ กลาวถึงพฤติกรรมการพูดและปญหาเรื่องการ
พูดของเด็กออทิสติกไวดังนี้ 
  ๑. เด็กออทิสติกจะมีความผิดปกติของโครงสรางทางไวยากรณ ความผิดปกติขอนี้
มีลักษณะเชนเดียวกับที่พบในเด็กปกติ แตเด็กออทิสติกจะมีพัฒนาการขามผานขั้นตอนนี้ชากวา
เด็กปกติ กลาวคือเด็กออทิสติกจะพูดผิดไวยากรณ และมีความหมายไมถูกตองเปนระยะเวลานาน 
  ๒. เด็กออทิสติกจะมีปญหาในการใชคําเชื่อมประเภทคําบุพบท เชน ที่ บน ลาง 
กอน เด็กอาจไมพูดคําประเภทนี้เลย เชน พูดวา “หนังสืออยูโตะ” แทนการพูดวา “หนังสืออยูบน
โตะ” นอกจากนี้เด็กอาจใชคําบุพบทสับสน เชน พูดวา “นั่งจากเกาอี้” แทนการพูดวา “นั่งบนเกาอี้” 
เปนตน 
  ๓. เด็กออทิสติกมักจะสับสนในการใชคําคูตรงขาม เชน ปด-เปด และคําที่ใชคูกัน 
เชน โตะกับเกาอ้ี รองเทากับถุงเทา ที่แปรงผมกับหวี  ตลอดจนมักจะใชคําที่ออกเสียงเหมือนกันแต
มีความหมายหลายอยางไมถูกตอง เชน ขันที่มีความหมายไดทั้งภาชนะตักน้ํา อารมณขัน และการ
หมุนใหแนน เปนตน 
   ๔. เด็กออทิสติกมีปญหาในการเรียงลําดับพยัญชนะในคํา และเรียงลําดับคําใน
ประโยค เชน ใชคําวา “ทาบ” แทนคําวา “บาท”  หรือพูดประโยควา “เก็บกลองใสมา” แทนการพูด
วา “เก็บมาใสกลอง” 

 
๑๔ ลอรนา วิง, เด็กออทิสติก:คําแนะนําสําหรับบิดามารดาและนักวิชาการ, แปลโดย รจนา ทรรทา

นนท (กรุงเทพฯ: เกียรติธุรกิจจํากัด, ๒๕๒๗), ๒๔-๒๖; และรจนา ทรรทานนท, “ภาษาและการพูดของเด็กออทิ
สติก,” ภาษาและภาษาศาสตร ๓, ๒ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๒๘) : ๔๔-๔๕. 
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   ๕. เด็กออทิสติกไมรูจักดัดแปลงการใชคําและประโยคที่เรียนรูใหเหมาะสมกับ
สถานการณ เด็กอาจใชประโยคทั้งประโยคแทนคําเพียงคําเดียว เชน เด็กพูดวา “อยาโยนของทิ้ง
หนาตาง” เมื่อตองการหามไมใหผูฟงทําส่ิงใดสิ่งหนึ่ง เพราะเด็กเรียนรูการหามจากประโยคนี้เปน
ประโยคแรก 
   ๖. เด็กออทิสติกมีปญหาเรื่องการใชบุรุษสรรพนาม เด็กมักจะสับสนโดยใชคําบุรุษ
สรรพนามบุรุษที่สองแทนตนเอง อนึ่งแมวาปญหาเรื่องนี้จะพบในเด็กปกติเชนกัน แตเด็กปกติจะ
ใชบุรุษสรรพนามสับสนแคชวงระยะเวลาสั้น ๆ ซ่ึงตางกับเด็กออทิสติกที่จะใชสับสนอยูนาน ซ่ึง
การใชบุรุษสรรพนามสับสนนี้จะคอย ๆ ลดลงเมื่อเด็กออทิสติกอายุได ๖ ป 

 
๒. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 งานวิจัยที่ เกี่ยวของกับวิทยานิพนธเลมนี้ประกอบดวย งานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษา
โครงสรางวลีและประโยคของเด็กตามทฤษฎีโครงสราง งานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาสัมพันธสาร 
และงานวิจัยเกี่ยวกับเด็กออทิสติก ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 ๒.๑ งานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาโครงสรางวลีและประโยคของเด็กตามทฤษฎีโครงสราง 
มีดังนี้ 
  วีนา พรรุงสุริยะพันธ๑๕ ไดศึกษาลักษณะโครงสรางประโยคของหนังสือรอยแกว
สําหรับเด็กไทยวัย ๓-๕ ป ฉบับชนะการประกวดป พ.ศ. ๒๕๒๖-๒๕๓๐ จํานวน ๑๐ เลม โดย
ศึกษาเปรียบเทียบกับการศึกษาลักษณะโครงสรางประโยคในภาษาพูดของเด็กไทยวัย ๓-๕ ป โดย
เก็บขอมูลนักเรียนโรงเรียนสาธิตอนุบาลละอออุทิศ วิทยาลัยครูสวนดุสิต จํานวน ๑๒ คน ผล
การศึกษาพบวา ชนิดของประโยคที่ปรากฏในหนังสือเด็กมี ๔ ชนิดไดแก ประโยคสามัญ ประโยค
ซับซอน ประโยคผสม และประโยคผสมซับซอน โดยประโยคสามัญมีความถี่ในการใชสูงสุด สวน
ชนิดของประโยคที่ปรากฏในภาษาพูดของเด็กมี ๔ ชนิดเชนกัน และประโยคสามัญก็มีความถี่ใน
การใชสูงสุดเชนกัน 
  สวนในเรื่องโครงสรางของประโยคพบวา โครงสรางประโยคสามัญแบบกริยา
อกรรม แบบประธาน/กริยาอกรรม และแบบประธาน/กริยาสกรรม/กรรมตรง เปนโครงสรางที่พบ
มากทั้งในหนังสือเด็ก และจากการพูดของเด็ก  นอกจากนี้จากผลการศึกษายังพบวาโครงสรางของ

 
๑๕ วีนา พรรุงสุริยะพันธ, “การวิเคราะหโครงสรางประโยคของหนังสือสําหรับเด็กวัย ๓-๕ ป ฉบับ

ชนะการประกวดป พ.ศ. ๒๕๒๖-๒๕๓๐:การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ” ( วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขา
ภาษาศาสตร คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,๒๕๓๓) 
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ประโยคสามัญและประโยคซับซอนที่ปรากฏในหนังสือเด็กเกือบทุกเลมสอดคลองกับพัฒนาการ
ทางภาษาของเด็กวัย ๕ ปมากที่สุด 
 

  เบญจมาศ เล่ืองเลิศ๑๖ ไดศึกษาโครงสรางวลีและประโยคในภาษาไทยที่พูดโดย
เด็กกะเหรี่ยงโป โดยเปรียบเทียบกับโครงสรางวลีและประโยคในภาษาไทย การศึกษาครั้งนี้เก็บ
ขอมูลจากการเลาเรื่องของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ จํานวน ๒๐ คน แบงเปนเพศชายและ
เพศหญิงอยางละ ๑๐ คน จากโรงเรียนประถมศึกษา ๕ แหงในตําบลหนองลู อําเภอสังขละบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี ผลการศึกษาพบวา ชนิดของประโยคที่ปรากฏในการพูดภาษาไทยของเด็ก
กะเหรี่ยงโปมี ๔ ชนิดคือ ประโยคสามัญ ประโยคซับซอน ประโยคผสม และประโยคเชื่อม โดย
ประโยคที่มีการใชมากที่สุดคือประโยคสามัญ รองลงมาคือประโยคซับซอน โครงสรางประโยค
สามัญมี ๑๔ แบบ แบบที่ใชมากที่สุดคือ แบบประธาน/กริยาสกรรม โครงสรางประโยคซับซอนมี 
๑๕ แบบ แบบทีใชมากที่สุดคือ แบบประธาน/กริยาทวิกรรม/กรรมตรง 
  ชนิดของวลีที่เด็กกะเหรี่ยงโปใชมี ๔ ชนิดคือ นามวลี กริยาวลี สถานวลี และกาล
วลี ชนิดของวลีที่ใชมากที่สุดคือ กริยาวลี รองลงมาคือนามวลี โครงสรางนามวลีของเด็กกะเหรี่ยง
โปมี ๑๑ แบบ แบบที่ใชมากที่สุดคือ แบบหนวยหลัก รองลงมาคือแบบหนวยหลัก-หนวยจํานวน 
สวนโครงสรางกริยาวลีของเด็กกะเหรี่ยงโปมี ๔ แบบ แบบที่พบมากที่สุดคือ หนวยแกน รองลงมา
คือหนวยแกน/หนวยขยาย นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบวา เด็กกะเหรี่ยงโปมีปญหาการใช
โครงสรางประโยคสามัญแบบประธาน/กริยาทวิกรรม/กรรมตรง/กรรมรอง และโครงสรางของ
หนวยหลักแบบคํานามเรียงกันโดยไมมีคําเชือมนามแสดงความเปนเจาของปรากฏรวม 
 
 ๒.๒ งานวิจยัเกี่ยวกับการศกึษาสัมพันธสารมีดังนี ้
  ปยนารถ แสวงศักดิ์๑๗ ไดศึกษาการใชกลไกในการเชื่อมโยงความในภาษาพูด
และภาษาเขียนของเด็กวัย ๗-๙ ป โดยเก็บขอมูลจากสัมพันธสารประเภทเรื่องเลา จากนักเรียน
โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎรบํารุง จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน ๓๐ คน แบงตามระดับอายุ ระดับละ 
๑๐ คน ผลการศึกษาเรื่องการเชื่อมโยงความพบวา เด็กวัย ๗-๙ ปใชกลไกการเชื่อมโยงความ

 
๑๖ เบญจมาศ เลื่องเลิศ, “โครงสรางวลีและประโยคในภาษาไทยที่พูดโดยเด็กกะเหรี่ยงโป”                       

( วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาภาษาศาสตร คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,๒๕๓๗) 
๑๗ ปยนารถ แสวงศักดิ์, “การใชกลไกในการเชื่อมโยงความในภาษาพูดและภาษาเขียนของเด็กวัย   

๗-๙ ป” ( วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาภาษาศาสตร คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
,๒๕๓๖) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
๓๙

 
 

                                            

ประเภทคําเชื่อม ๑๑ ประเภท ไดแก คําเชื่อมแสดงความคลอยตามกัน คําเชื่อมแสดงความขัดแยงกัน 
คําเชื่อมแสดงความเปนเหตุเปนผลกัน คําเชื่อมแสดงความใหเลือกอยางใดอยางหนึ่ง คําเชื่อมแสดง
ความตางตอนกัน คําเชื่อมแสดงเงื่อนไข คําเชื่อมแสดงลําดับเวลา คําเชื่อมแสดงเนื้อความ คําเชื่อม
แสดงวิธีการ คําเชื่อมพิเศษ คําเชื่อมเสริม สวนการเชื่อมโยงความโดยใชรูปแทนปรากฏ ๔ ประเภท
คือ รูปแทนนามวลี รูปแทนกริยาวลี รูปแทนประโยค และรูปแทนขอความ การละปรากฏ ๓ 
ประเภทคือ การละรูปนามวลี การละรูปกริยาวลี และการละรูปประโยค สวนการซ้ําปรากฏ ๒ 
ประเภทคือ การซ้ํารูปสมบูรณ และการซ้ําบางสวน 
  นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบการเชื่อมโยงความในภาษาพูดและภาษาเขียนพบวา 
คําเชื่อมทุกประเภทปรากฏในภาษาเขียนของเด็ก แตมีคําเชื่อมเพียง ๓ ประเภทเทานั้นที่ปรากฏใน
ภาษาพูด คือ คําเชื่อมแสดงความตางตอนกัน คําเชื่อมแสดงวิธีการ และคําเชื่อมเสริม  สวนการ
เปรียบเทียบการเชื่อมโยงความตามระดับอายุพบวา เด็กอายุ ๗ ปมีความถี่ในการใชคําเชื่อมไดอยาง
จํากัด และการใชคําเชื่อมนี้จะพัฒนาขึ้นเมื่ออายุ ๘ และ ๙ ป 
 
 ๒.๓ งานวจิัยที่เกี่ยวของกับเด็กออทิสติกมดีังนี ้
  นิตยา รํ่ารวย๑๘ ไดศึกษาการพูดของเด็กออทิสติกโดยเก็บขอมูลจากเด็กออทิสติก
อายุระหวาง ๔-๑๑ ปจํานวน ๑๐ คนจากโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภฯจํานวน ๙ คน และ
ศูนยสุขวิทยาจิตจํานวน ๑ คน การศึกษาครั้งนี้เก็บขอมูลดวยการบันทึกภาพและเสียงขณะที่เด็กนั่ง
เรียนในหองและขณะที่เด็กรับประทานอาหารรวมกัน ผลการศึกษาพบวา ลักษณะการพูดสวนใหญ
เปนการเลียนแบบผูอ่ืนมากกวาพูดไดเอง โดยมีการพูดเลียนแบบ ๒ ลักษณะคือ การพูดเลียนแบบ
แบบทันทีและการพูดเลียนแบบสิ่งที่เคยไดยินมากอน ซ่ึงเด็กสวนใหญจะพูดเลียนแบบแบบทันที
มากกวาพูดเลียนแบบในสิ่งที่เคยไดยินมากอน สวนการศึกษาประเภทของคําที่เด็กออทิสติกพูด
เลียนแบบและพูดไดเองนั้นพบวามีคําที่เด็กพูดได ๖ ประเภท เรียงตามลําดับมากไปหานอยคือ 
คํานาม คํากริยา คําวิเศษณ คําสรรพนาม คําสันธาน และคําบุพบท ทั้งนี้เมื่อพิจารณาการพูดคํานาม
ยังพบวาคํานามหมวดสิ่งของเปนคํานามหมวดที่เด็กออทิสติกพูดไดมากที่สุดเพราะเปนสิ่งที่เด็ก
มองเห็นสามารถจับตองได สวนคํานามหมวดอวัยวะของรางกายเปนหมวดที่เด็กพูดไดนอยท่ีสุด
เนื่องจากเด็กมีปญหาการรับรูเกี่ยวกับตนเอง เด็กไมสามารถแยกไดวาตนเงแตกตางกับคนอื่นหรือ
ส่ิงของอื่นอยางไร 

 
๑๘ นิตยา ร่ํารวย, “การศึกษาการพูดของเด็กออทิสติก” ( วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาความ

ผิดปกติของการสื่อความหมาย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๓๑) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
๔๐

 
 

                                            

  รัชนี สุภวัตรจริยากุล๑๙ ไดศึกษาความเขาใจและการพูดคํานามของเด็กออทิสติก 
โดยเก็บขอมูลจากเด็กออทิสติกเพศชายอายุ ๔-๘ป จํานวน ๑๐ คนจากโรงพยาบาลยุวประสาทไวท
โยปถัมภฯจํานวน๕ คน มูลนิธิแสงสวางจํานวน ๔ คนและศูนยสุขวิทยาจิตจํานวน ๑ คน การศึกษา
ครั้งนี้เก็บขอมูลดวยการใชแบบทดสอบความเขาใจและการพูดคํานามของเด็กไทย ซ่ึงมีลักษณะ
เปนบัตรภาพเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล ผลการศึกษาพบวาเด็กออทิสติกมีพัฒนาการดานความ
เขาใจและการพูดคํานามไดจํากัด กลาวคือคํานามที่เด็กเขาใจมีเพียงรอยละ ๕๑.๑๖ ของคํานาม
ทั้งหมด สวนคํานามที่เด็กออทิสติกพูดไดมีเพียงรอยละ ๒๔.๔๗ อาจกลาวไดวาเด็กออทิสติกมี
ความสามารถในการเขาใจคํานามมากกวาพูดคํานาม เนื่องจากการพูดคํานามไดตองอาศัย
องคประกอบหลายประการคือ เด็กตองมีความคิดรวบยอดของคํานั้น และมีความพรอมของอวัยวะ
ในการพูด เปนตน นอกจากนี้จากการศึกษาพบวาคํานามที่เด็กออทิสติกเขาใจและพูดไดมากที่สุด
คือ คํานามหมวดสัตว รองลงมาคือหมวดสิ่งของและหมวดพืชตามลําดับ เนื่องจากคํานามทั้งสาม
หมวดนี้เปนส่ิงที่เด็กคุนเคยและพบเห็นบอยครั้งในชีวิตประจําวัน โดยเด็กอาจพบเห็นจากหนังสือ 
โทรทัศน หรือพบในบานของตนเอง เปนตน 
 

  สารภี  เจริญโภคราช๒๐ ไดศึกษาหนาที่ของการพูดเลียนแบบแบบทันทีใน            
เด็กออทิสติก โดยเก็บขอมูลจากเด็กออทิสติกอายุระหวาง ๔-๑๔ ปจํานวน ๑๓ คนจากโรงเรียน
อนุบาลจันทยานนทจํานวน ๓ คนโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภฯ จํานวน ๔ คน และศูนย
สุขวิทยาจิตจํานวน ๖ คน ทั้งนี้ เก็บขอมูลดวยการบันทึกภาพและเสียงของเด็กออทิสติก ผล
การศึกษาพบวาเด็กออทิสติกมีการพูดเลียนแบบ ๒ ลักษณะคือพูดเลียนแบบแบบทันที และพูด
เลียนแบบสิ่งที่เคยไดยินมากอน ทั้งนี้การพูดเลียนแบบแบบทันทีคิดเปนรอยละ ๕๓.๘ สวนการพูด
เลียนแบบสิ่งที่เคยไดยินมากอนคิดเปนรอยละ ๓.๖ อนึ่งคารอยละที่เหลือเปนถอยคําที่เด็กพูดเอง 
นอกจากนี้ในสวนของการศึกษาเรื่องหนาที่ของการพูดเลียนแบบแบบทันทีพบวา เด็กออทิสติกทุก
คนมีการพูดเลียนแบบแบบทันทีเพื่อการปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นมากกวาพูดเลียนแบบทันทีแบบไม
มีปฏิสัมพันธ กลาวคือเด็กจะใชการพูดเลียนแบบแบบทันทีในการอธิบาย และตอบคําถามของ
บุคคลอื่น เนื่องจากเด็กยังไมสามารถพูดตอบไดดวยตนเองจึงใชการพูดเลียนแบบแทน 

 
๑๙ รัชนี สุภวัตรจริยากุล, “ความเขาใจและการพูดคํานามของเด็กออทิสติก” ( วิทยานิพนธปริญญา

มหาบัณฑิต สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๓๒) 
๒๐ สารภี เจริญโภคราช, “หนาที่ของการพูดเลียนแบบแบบทันทีในเด็กออทิสติก” ( วิทยานิพนธ

ปริญญามหาบัณฑิต สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๒) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
๔๑

 
 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ไดแกทฤษฎีไวยากรณโครงสราง แนวคิด
เรื่องการวิเคราะหสัมพันธสาร แนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการทางภาษาของเด็ก ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ
เด็กออทิสติก ตลอดจนภาพรวมของการวิจัยเกี่ยวกับภาษาของเด็กและเด็กออทิสติกทําใหผูวิจัย
ไดรับความรูมากขึ้น และเปนประโยชนอยางยิ่งตอการศึกษาเปรียบเทียบโครงสรางวลี ประโยค 
และสัมพันธสารของเด็กปกติและเด็กออทิสติกตอไป 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
๔๒ 

 

บทท่ี ๓ 
โครงสรางวลี ประโยค และสัมพันธสารของเด็กปกต ิ

  
ในบทนี้ผูวิจัยจะกลาวถึงการวิเคราะหเรื่องเลาของเด็กปกติที่ไดจากการเก็บขอมูลจาก

นักเรียนโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยผูวิจัยจะนําเสนอขอมูล ๓ ประเด็นหลัก
ไดแก การวิเคราะหประโยคของเด็กปกติ การวิเคราะหวลีของเด็กปกติ และการวิเคราะห      
สัมพันธสาร ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 

๑.  การวิเคราะหประโยคของเด็กปกติ 
๑.๑ ชนิดของประโยคที่ปรากฏในเรื่องเลาของเด็กปกติ 

  จากการวิเคราะหประโยคที่ปรากฏในเรื่องเลาของเด็กปกติจํานวน ๔๖๘ ประโยค
พบวา เด็กปกติจะใชประโยค ๓ ชนิดในการเลาเรื่อง คือ ประโยคสามัญ ประโยคผสม และประโยค
ซับซอน โดยสามารถแสดงรายละเอียดไดดังนี้ 

๑.๑.๑ ประโยคสามัญ 
ประโยคสามัญเปนประโยคชนิดที่เด็กใชในการเลาเรื่องมากที่สุด ทั้งนี้

ประโยคสามัญที่เด็กใชจะมีทั้งประโยคสามัญชนิดเริ่ม และประโยคสามัญชนิดไมเร่ิม เชน 
  แมของฉันเปนคนใจดี   (ประโยคสามัญชนิดเริ่ม) 
  บานของฉันเปนบาน ๒ ช้ัน  (ประโยคสามัญชนิดเริ่ม) 
  ไมเคยดุลูก    (ประโยคสามัญชนิดไมเร่ิม) 
  นึกไมออก    (ประโยคสามัญชนิดไมเร่ิม) 

นอกจากนี้จากการวิเคราะหพบวา ประโยคสามัญที่เด็กใชเลาเรื่องนี้จะเปน
ประโยคสามัญชนิดไมเร่ิมมากกวาประโยคสามัญชนิดเริ่ม 
  ๑.๑.๒ ประโยคผสม 

 ประโยคผสมที่เด็กใชในการเลาเรื่องสามารถจําแนกตามใจความของ
ประโยคไดเปน ๓ ประเภทคือ ประโยคผสมที่มีใจความคลอยตามกัน ประโยคผสมที่มีใจความ
ขัดแยงกัน และประโยคผสมที่มีใจความใหเลือกอยางใดอยางหนึ่ง 

๓.๑.๑.๒.๑ ประโยคผสมที่มีใจความคลอยตามกัน เชน 
  พอกลับบานเสร็จ พอก็ใหฉันนอนพักผอน 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
๔๓ 

 

ตัวอยางนี้เปนประโยคผสมที่เกิดจากอนุพากยหลักที่เปนประโยคสามัญ 
๒ อนุพากยคือ “พอกลับบานเสร็จ” และอนุพากย “พอก็ใหฉันนอนพักผอน” โดยมีคําวา “พอ... ก็” 
เปนคําเชื่อม 
   เรียนแลวก็กลับมา แลวเปล่ียนชุด แลวอาบน้ํา แลวก็ไปกินขาว แลวก็ทํา
การบาน แลวนอนเลย 
   ตัวอยางนี้เปนประโยคผสมที่เกิดจากอนุพากยหลักที่เปนประโยคสามัญ 
๗ อนุพากย คือ “เรียนแลว”   “กลับมา”   “เปล่ียนชุด”   “อาบน้ํา”   “ไปกินขาว”   “ทําการบาน” 
และ “นอน” โดยมีคําวา “แลว” และ “แลวก็” เปนคําเชื่อมอนุพากย 
 

๑.๑.๒.๒ ประโยคผสมที่มีใจความขัดแยงกัน เชน 
  เทนชินเปนคน แตแปลงรางเปนอะไรก็ได 

   ตัวอยางนี้เปนประโยคผสมที่เกิดจากอนุพากยหลักที่เปนประโยคสามัญ 
๒ อนุพากย คือ  อนุพากย “เทนชินเปนคน” และอนุพากย “แปลงรางเปนอะไรก็ได” โดยมีคําวา 
“แต” เปนคําเชื่อมอนุพากย 
   มีเลข ๙ แตไมรูมีเลขอะไรแลว 
   ตัวอยางนี้เปนประโยคผสมที่เกิดจากอนุพากยหลักที่เปนประโยคสามัญ 
๒ อนุพากย คือ อนุพากย “มีเลข ๙” และอนุพากย “ไมรูมีเลขอะไรแลว” โดยมีคําวา “แต” เปน
คําเชื่อมอนุพากย 
 

๑.๑.๒.๓ ประโยคผสมที่มีใจความใหเลือกอยางใดอยางหนึ่ง เชน 
มีบอน้ําเอาไวเล้ียงปลาอยูหนาบาน หรืออยูตรงไหนก็ไดที่เปนหญา  

   ตัวอยางนี้เปนประโยคผสมที่เกิดจากประโยคซับซอน ๒ ประโยคคือ “มี
บอน้ําเอาไวเล้ียงปลาอยูหนาบาน” และประโยค “มีบอน้ําเอาไวเล้ียงปลาอยูตรงไหนก็ไดที่เปน
หญา” โดยมีคําวา “หรือ” เปนคําเชื่อมประโยคซับซอนทั้งสองประโยค 
 

๑.๑.๓ ประโยคซับซอน 
   ประโยคซับซอนที่เด็กใชในการเลาเรื่องสามารถจําแนกได ๓ ประเภท คือ 
ประโยคซับซอนที่มีอนุพากยนาม ประโยคซับซอนที่มีอนุพากยคุณศัพท และประโยคซับซอนที่มี
อนุพากยวิเศษณ ดังนี้ 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
๔๔ 

 

๑.๑.๓.๑  ประโยคซับซอนที่มีอนุพากยนาม เชน 
โรงเรียนมีอาจารยคอยสอนใหความรู

  ตัวอยางนี้ เปนประโยคซับซอนที่ประกอบดวยอนุพากยหลัก  และ         
อนุพากยนาม อนุพากยหลักคือ “โรงเรียนมีอาจารย”   อนุพากยนามคือ “อาจารยคอยสอนให
ความรู”   ซ่ึงอนุพากยนามในประโยคขางตนนี้ทําหนาที่เปนกรรมของประโยค 
   หนูอยากรูวาทําไมพอตองแตงงานกับแม
   ตัวอยางนี้เปนประโยคซับซอนที่ประกอบดวยอนุพากยหลัก และอนุ
พากยนาม อนพุากยหลักคือ “หนูอยากรู” อนุพากยนามคอื “ทําไมพอตองแตงงานกับแม” ซ่ึงอนุ
พากยนามในประโยคนี้ทําหนาที่เปนกรรมของประโยค 
 

๑.๑.๓.๒ ประโยคซับซอนที่มีอนุพากยคุณศัพท เชน 
ในหมูบานจะมีบานอื่นที่เปนเพื่อนเราดวย

   ตัวอยางนี้ เปนประโยคซับซอนที่ประกอบดวยอนุพากยหลัก  และ         
อนุพากยคุณศัพท อนุพากยหลักคือ “ในหมูบานจะมีบานอื่น”   อนุพากยคุณศัพทคือ “ที่เปนเพื่อน
เราดวย”   ซ่ึงอนุพากยคุณศัพทนี้จะทําหนาที่ขยายนามวลี “บานอื่น” ในอนุพากยหลัก 
   อาหารที่คุณแมชอบทํา คือ ไขเจียว 
   ตัวอยางนี้ เปนประโยคซับซอนที่ประกอบดวย  อนุพากยหลัก  และ        
อนุพากยคุณศัพท อนุพากยหลักคือ “อาหาร...คือไขเจียว”   สวนอนุพากยคุณศัพทคือ “ที่คุณแมชอบ
ทํา” ซ่ึงอนุพากยคุณศัพทจะทําหนาที่ขยายนามวลี “อาหาร” ในอนุพากยหลัก 
 

๑.๑.๓.๓ ประโยคซับซอนที่มีอนุพากยวิเศษณ เชน 
แมไมไดกินอะไรเลย เพราะจะลดความอวน

   ตัวอยางนี้เปนประโยคซับซอนที่ประกอบดวยอนุพากยหลักและอนุพากย
วิเศษณ อนุพากยหลักคือ “แมไมไดกินอะไรเลย” สวนอนุพากยวิเศษณคือ “เพราะจะลดความอวน” 
ซ่ึงอนุพากยวิเศษณนี้ทําหนาที่ขยายกริยาวลี “ไมไดกิน” ในอนุพากยหลัก 

คุณแมก็จะทําอาหารใหเรากิน   
   ตัวอยางนี้เปนประโยคซับซอนที่ประกอบดวยอนุพากยหลักและอนุพากย
วิเศษณ อนุพากยหลักคือ “คุณแมก็จะทําอาหาร” สวนอนุพากยวิเศษณคือ “ใหเรากิน” ซ่ึงอนุพากย
วิเศษณนี้ทําหนาที่ขยายกริยาวลี “ทําอาหาร” ในอนุพากยหลัก 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
๔๕ 

 

เมื่อนําประโยคทั้งสามชนิดที่ปรากฏในเรื่องเลาของเด็กปกติมานับความถี่ จะเห็นวา
ประโยคแตละชนิดมีความถี่ในการใชแตกตางกัน โดยแสดงไดดังตารางตอไปนี้ 
 
ตารางที่ ๒ ตารางแสดงความถี่ของชนิดของประโยคจากเรื่องเลาของเด็กปกต ิ
 

ชนิดของประโยค จํานวนครั้งท่ีปรากฏในเรื่องเลาของเด็กปกต ิ คารอยละ 
ประโยคสามัญ ๓๓๖ ๗๑.๘๐ 
ประโยคผสม ๘๘ ๑๘.๘๐ 

ประโยคซับซอน ๔๔ ๙.๔๐ 
รวม ๔๖๘ ๑๐๐ 

 
จากตารางขางตนจะเห็นไดวา ประโยคที่เด็กปกติใชเลาเรื่องมี ๓ ชนิดคือ ประโยค

สามัญ ประโยคผสม และประโยคซับซอน  ประโยคที่เด็กปกติใชมากที่สุดคือประโยคสามัญ 
ปรากฏ    ๓๓๖ คร้ัง คิดเปนรอยละ ๗๑.๘๐ รองลงมาคือประโยคผสม ปรากฏ ๘๘ ครั้ง คิดเปนรอย
ละ ๑๘.๘๐  สวนประโยคซับซอนปรากฏนอยที่สุด ปรากฏ ๔๔ คร้ัง คิดเปนรอยละ ๙.๔๐ 
  

๑.๒ โครงสรางประโยคที่ปรากฏในเรื่องเลาของเด็กปกติ 
  ผูวิจัยจะจําแนกการวิ เคราะหโครงสรางประโยคออกเปน  ๒  ประเภท  คือ 
โครงสรางของประโยคสามัญ และโครงสรางของประโยคซับซอน๑ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  ๑.๒.๑ โครงสรางของประโยคสามัญ 
   จากการวิเคราะหโครงสรางของประโยคสามัญในเรื่องเลาของเด็กปกติ
พบวา มีจํานวนโครงสรางทั้งส้ิน ๒๕ รูปแบบ ดังนี้ 

๑.๒.๑.๑ แบบกริยาอกรรม   (อ) 
๑.๒.๑.๒ แบบประธาน – กริยาอกรรม   (ป / อ) 
๑.๒.๑.๓ แบบกริยาสกรรม – กรรมตรง   (ส / ต) 
๑.๒.๑.๔ แบบประธาน – กริยาสกรรม – กรรมตรง   (ป / ส / ต) 
๑.๒.๑.๕ แบบกริยาสกรรม   (ส) 
๑.๒.๑.๖ แบบประธาน – กริยาสกรรม   (ป / ส) 

                                                 
๑ ตามแนวการศึกษาของวิจินตน ภาณุพงศ ประโยคผสมไมสามารถวิเคราะหเปนโครงสรางตาง ๆ 

ได 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
๔๖ 

 

๑.๒.๑.๗ แบบกรรมตรง – ประธาน – กริยาสกรรม (ต/ป/ส) 
๑.๒.๑.๘ แบบกริยาทวิกรรม – กรรมตรง   (ท / ต) 
๑.๒.๑.๙ แบบนามเดี่ยว (นด.) 
๑.๒.๑.๑๐  แบบนามเดี่ยว – นามเดี่ยว  (นด./นด.) 
๑.๒.๑.๑๑ แบบกาลวลี – กริยาสกรรม (ว/ส) 
๑.๒.๑.๑๒ แบบกาลวลี – ประธาน – กริยาสกรรม  (ว/ป/ส) 
๑.๒.๑.๑๓ แบบกาลวลี – ประธาน – กริยาอกรรม  (ว/ป/อ) 
๑.๒.๑.๑๔แบบกาลวลี – ประธาน –กริยาสกรรม –กรรมตรง (ว/ป/ส/ต) 
๑.๒.๑.๑๕ แบบกาลวลี – กริยาสกรรม – กรรมตรง (ว/ส/ต) 
๑.๒.๑.๑๖ แบบกาลวลี – ประธาน – กริยาทวิกรรม (ว/ป/ท) 
๑.๒.๑.๑๗ แบบกาลวลี – ประธาน – กริยาสกรรม – สถานวลี (ว/ป/ส/ถ) 
๑.๒.๑.๑๘ แบบสถานวลี – กริยาสกรรม (ถ/ส) 
๑.๒.๑.๑๙ แบบสถานวลี – กริยาสกรรม – กรรมตรง (ถ/ส/ต) 
๑.๒.๑.๒๐ แบบสถานวลี – กริยาทวิกรรม – กรรมตรง (ถ/ท/ต) 
๑.๒.๑.๒๑ แบบกริยาสกรรม – สถานวลี (ส/ถ) 
๑.๒.๑.๒๒ แบบประธาน – กริยาสกรรม – สถานวลี (ป/ส/ถ) 
๑.๒.๑.๒๓ แบบประธาน – กริยาอกรรม – สถานวลี (ป/อ/ถ) 
๑.๒.๑.๒๔ แบบกริยาสกรรม – กรรมตรง – สถานวลี (ส/ต/ถ) 
โครงสรางประโยคสามัญของเด็กปกติทั้ง ๒๔ รูปแบบสามารถแสดง

รายละเอียดไดดังนี้ 
๑.๒.๑.๑ แบบกริยาอกรรม   (อ) 

โครงสรางแบบกริยาอกรรมปรากฏทั้งส้ิน ๒๔ คร้ัง เชน 
 ตื่นมา 
     อ 
 ตั้งชื่อกันไป 
              อ 
 ไมนอนเกิน ๓ ทุม 
                    อ 
 จบแลว 
                  อ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
๔๗ 

 

 คุยกันบาง 
              อ 
 

๑.๒.๑.๒ แบบประธาน – กริยาอกรรม   (ป / อ) 
  โครงสรางแบบประธาน และกริยาอกรรมปรากฏ ๘ คร้ัง เชน 

 ตนไม / จะไดไมตาย 
     ป      อ 
 ยา / ก็เห็นดวย 
             ป  อ 
 คุณแม / ชอบตื่นเร็ว 
     ป      อ 
 รองเทาเชือก / ก็หลุด 
     ป          อ 
 

  ๑.๒.๑.๓ แบบกริยาสกรรม – กรรมตรง   (ส / ต) 
 โครงสรางแบบกริยาสกรรมและกรรมตรงปรากฏ ๑๒๑ คร้ัง  เชน 
 จัด / ที่นอน 
              ส        ต   

 ชอบทํา / งานบาน 
    ส        ต 
 ชอบซ้ือ / ของเลน / ให 
   ส     ต          ส 
 ไมเคยดุ / ลูก 
       ส        ต 
 เช็ด / เกาอ้ี 
    ส       ต 
 

  ๑.๒.๑.๔ แบบประธาน – กริยาสกรรม – กรรมตรง   (ป / ส / ต) 
   โครงสรางแบบประธาน กริยาสกรรม และกรรมตรงปรากฏ ๘๑ 
คร้ัง เชน 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
๔๘ 

 

    คุณพอ / ชอบดู / ขาว 
                           ป  ส        ต 
    โรงเรียนของฉัน / มี / หองสมุด 
         ป              ส      ต 
    คุณแม / ชอบกิน / ขาวหมูแดง 
                        ป            ส          ต 
   หนู / ก็ไดเจอ / เพื่อนมากเลย 
                ป        ส       ต 
   แมของฉัน / เปน / คนใจดี 
      ป      ส      ต 
 
    ๑.๒.๑.๕  แบบกริยาสกรรม   (ส) 
    โครงสรางแบบกริยาสกรรม ปรากฏ ๑๖ คร้ัง เชน 
    จําไมไดแลว 
         ส      
    นึกไมออก 
       ส 
    ชอบกิน 
       ส 
    มาอยูแลว 
                            ส 
    เรียน 
       ส 
 
     ๑.๒.๑.๖ แบบประธาน – กริยาสกรรม   (ป / ส) 
    โครงสรางแบบ ประธาน และกริยาสกรรม ปรากฏ ๒ คร้ัง คือ 
    พอ / ก็ชอบเลนกับลูก 
                ป          ส 
    มูมู / ชอบเลนกับเด็ก 
                ป ส 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
๔๙ 

 

๑.๒.๑.๗ แบบกรรมตรง – ประธาน – กริยาสกรรม (ต/ป/ส) 
 โครงสรางแบบกรรมตรง ประธานและกริยาสกรรมปรากฏเพียง ๒ 

คร้ังคือ   
 หลังหนึ่ง / ยา / อยูกับอา 
    ต  ป ส 
 หลังหนึ่ง / หนู / อยูกับพอกับแม 
    ต   ป ส 

 
    ๑.๒.๑.๘ แบบกริยาทวิกรรม – กรรมตรง   (ท / ต) 
    โครงสรางแบบ กริยาทวิกรรม และกรรมตรง ปรากฏเพียงประโยค
เดียวคือ 
    ชอบบอก๒ / ทาตีกอลฟ 
           ท         ต 
 
    ๑.๒.๑.๙ แบบนามเดี่ยว   (นด.) 
    โครงสรางแบบนามเดี่ยวนี้ปรากฏ ๓๖ ครั้ง เชน 
    คุณพอ 
     นด. 
    หองกินอาหาร 
      นด. 
    หองนั่งเลน 
      นด. 
    จระเข 
      นด.  
    นกอินทรี 
      นด. 
 
 
                                                 

๒ กริยาทวิกรรมที่ปรากฏในโครงสรางประโยคไมเริ่ม สามารถปรากฏตามลําพังได และอาจปรากฏ
รวมกับกรรมตรงหรือกรรมรองอยางใดอยางหนึ่งก็ได 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
๕๐ 

 

    ๑.๒.๑.๑๐ แบบนามเดี่ยว – นามเดี่ยว (นด. / นด.)๓

    โครงสรางแบบนามเดี่ยวและนามเดี่ยวปรากฏทั้งส้ิน ๖ คร้ัง ดังนี้ 
    อีกอันหนึ่ง / พวงเล็ก๔

        นด.           นด. 
    อีกอันหนึ่ง / พวงใหญ 
        นด.           นด. 
    ลูกปลา / ตัวเล็ก๕

         นด.    นด. 
    ทั้งหมด / ๔ คน๖

        นด.   นด. 

                                                 
๓ โครงสรางประโยคแบบ นด./นด. คือโครงสรางที่ประกอบดวยคํานามที่ทําหนาที่เปนสวนของ

ประโยค ๒ หนวย โดยไมมีคํากริยาอยูเลย ในหนังสือโครงสรางของภาษาไทย: ระบบไวยากรณไดยกตัวอยาง
โครงสรางประโยคชนิดนี้ไว เชน “ของเขา/ หลังใหญ” “คนอวน/ ลูกเพื่อน” และ “นั่น/เพื่อนเขา” เปนตน 

๔ ตัวอยางที่ ๑ และ ๒ ปรากฏในบริบท “...มันจะมีสีฟา อันยาว ๆแลวก็มีพวงกุญแจติดอยู ๒ พวง 
อีกอันหนึ่ง/พวงใหญ อีกอันหนึ่ง/พวงเล็ก...” ผูวิจัยจัดสองตัวอยางนี้เปนประโยคไมเริ่ม เนื่องจากนําหนาและ
ตามหลังดวยชวงตอหาง นอกจากนี้สาเหตุที่ผูวิจัยจัดใหเปนประโยคที่มีโครงสรางแบบ นด./นด. เนื่องจากผูวิจัย
เห็นวาคําวา “พวงใหญ” และ “พวงเล็ก” ไมไดมีหนาที่เปนคําคุณศัพทขยาย “อีกอันหนึ่ง” แตทําหนาที่เปนคํานาม
ซึ่งเปนสวนหนึ่งของประโยคที่ถูกละกริยาไว กลาวคือประโยคนี้ละมาจากประโยค  “อีกอันหนึ่ง(เปน)พวงใหญ” 
โดย “เปน”ในที่นี้เปนคํากริยาที่ถูกละนั่นเอง 

๕ ตัวอยางนี้ปรากฏในบริบท “โองใหญมีปลานอย โองเล็กมีปลาเยอะ ... มีลูกดวยหลายตัว ลูกปลา/
ตัวเล็ก...” ผูวิจัยจัดใหตัวอยางนี้เปนประโยคที่มีโครงสรางแบบ นด./นด. เนื่องจากผูวิจัยเห็นวาคําวา “ตัวเล็ก” 
ไมไดทําหนาที่เปนคําคุณศัพทขยาย “ลูกปลา” แตทําหนาที่เปนคํานามซึ่งเปนสวนหนึ่งของประโยคที่ถูกละกริยา
ไว กลาวคือประโยคน้ีละมาจากประโยค  “ลูกปลา(คือ)ตัวเล็ก” โดย “คือ”ในที่นี้เปนคํากริยาที่ถูกละ สาเหตุที่
วิเคราะหเชนนี้เนื่องจากเมื่อพิจารณาจากบริบทดานหนา เด็กเลาวามีปลาหลายตัว จากนั้นจึงใหรายละเอียดตอไป
วาตัวที่เปนลูกปลาคือตัวเล็ก ดังนั้น “ตัวเล็ก”ในที่นี้จึงไมใชคําคุณศัพท 

๖ตัวอยางนี้ปรากฏในบริบท “ครอบครัวของฉันมีพ่ี มีพอ มีแม มีเอ ทั้งหมด /๔ คน...” ผูวิจัยจัดให
ตัวอยางนี้เปนประโยคที่มีโครงสรางแบบ นด./นด. เนื่องจากผูวิจัยเห็นวา “๔ คน” ไมไดทําหนาที่เปนลักษณนาม
ของ “ทั้งหมด” แตทําหนาที่เปนคํานามซึ่งเปนสวนหน่ึงของประโยคที่ถูกละกริยาไว กลาวคือประโยคนี้ละมาจาก
ประโยค  “ทั้งหมด (มี) ๔ คน” โดย “มี” เปนคํากริยาที่ถูกละ อนึ่ง “๔ คน”ในที่นี้ถึงแมวามีเพียงคําบอกจํานวน
และคําลักษณนามแตก็สามารถเปนหนวยนามได ในหนังสือโครงสรางของภาษาไทย: ระบบไวยากรณยกตัวอยาง
โครงสรางประโยค “ซื้อมาแลว/ ๒ เลม” โดยจัดให “๒ เลม” ทําหนาที่เปนกรรมตรง เมื่อ “๒ เลม” ทําหนาที่เปน
กรรมตรงได ดังนั้น “๒ เลม” ก็เปนหนวยนามไดดวย  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
๕๑ 

 

    อายุ / ๗ ขวบเต็ม ๗

     นด. นด. 
    คนที่สอง / อาจารยมณฑา 
        นด.          นด. 
 

๑.๒.๑.๑๑ แบบกาลวลี – กริยาสกรรม (ว/ส) 
 โครงสรางแบบกาลวลีและกริยาสกรรมปรากฏ ๔ คร้ัง ดังนี้ 
 บางที / ก็ไมเลน 
    ว ส 
 บางที / ก็เลนกับเพื่อนคนอื่น 
    ว ส 
 พอเวลาวันศุกร / ก็ใส 
    ว  ส 

 บางที / ก็เลนกับพี่ 
    ว ส 
  
๑.๒.๑.๑๒ แบบกาลวลี – ประธาน – กริยาสกรรม  (ว/ป/ส) 

 โครงสรางแบบกาลวลี ประธานและกริยาสกรรมปรากฏ ๓ คร้ัง 
ดังนี้  

 ตอนพัก /  บี / ชอบเลนกับเพื่อน 
      ว ป ส 
 ตอนเย็น / พี่ / ก็มาซักใหตอ 
      ว ป ส 
 ตอนนี้  / แม / ตองไปเรียน 
      ว ป ส 
 

                                                 
๗ตัวอยางนี้ปรากฏในบริบท “...มีคุณแม มีคุณแมและก็มีหนู อายุ ๗ ขวบเต็ม...” ผูวิจัยจัดใหตัวอยาง

นี้เปนประโยคที่มีโครงสรางแบบ นด./นด. เนื่องจากผูวิจัยเห็นวา “๗ ขวบเต็ม” ไมไดทําหนาที่เปนลักษณนามของ 
“อายุ” แตทําหนาที่เปนคํานามซึ่งเปนสวนหนึ่งของประโยคที่ถูกละกริยาไว กลาวคือประโยคนี้ละมาจากประโยค  
“อายุ (เทากับ) ๗ ขวบเต็ม” โดย “เทากับ” เปนคํากริยาที่ถูกละ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
๕๒ 

 

 ๑.๒.๑.๑๓ แบบกาลวลี – ประธาน – กริยาอกรรม  (ว/ป/อ) 
  โครงสรางแบบกาลวลี ประธานและกริยาอกรรมปรากฏ ๓ คร้ัง 

ดังนี้  
 ตอนเชา / แม / ก็ไปทํางาน 
    ว ป อ 
 ตอนเชา / พอ / ก็ไปทํางาน 
    ว ป อ 
 ตอนนี้ / แม / กําลังทอง 
    ว      ป อ 
 
๑.๒.๑.๑๔ แบบกาลวลี – ประธาน –กริยาสกรรม –กรรมตรง (ว/ป/ส/ต) 

 โครงสรางแบบกาลวลี ประธาน กริยาสกรรมและกรรมตรงปรากฏ 
๓ คร้ัง ดังนี้  

 ตอนกลางวัน / พอ / ชอบกิน / ขาวเหนียวหมูปง 
    ว         ป      ส    ต 
 ตอนสาย / พอ / อยู / บาน 
    ว  ป      ส       ต 
 เดี๋ยว / อามาอากง / มาอยู ๘ / บาน 

ว ป      ส    ต 
 
๑.๒.๑.๑๕ แบบกาลวลี – กริยาสกรรม – กรรมตรง (ว/ส/ต) 

 โครงสรางแบบกาลวลี กริยาสกรรมและกรรมตรงปรากฏ ๗ ครั้ง 
ดังนี้  

 บางที / ก็เลนเตะ / บอล 
    ว ส    ต 
 
 

                                                 
๘ กริยา “อยู” ตามทฤษฎีไวยากรณโครงสรางของวิจินตน ภาณุพงศ จัดเปนกริยาสกรรม เชน 

ประโยค “หลังใหญ /ใคร / อยู”  ในหนังสือโครงสรางของภาษาไทย: ระบบไวยากรณหนา ๔๒ ระบุวามี
โครงสรางแบบกรรมตรง/ ประธาน/ กริยาสกรรม  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
๕๓ 

 

 ตอนกลางคืน / ก็ไป ๙ / กรุงเทพฯ 
    ว           ส  ต 
 เมื่อวันกอน / ก็ซัก / ชุดนักเรียนกับชุดพละ / ใหผมอะ 
    ว        ส_  ต       _ส 
 บางที / ก็เลน / บอลกับเพื่อน 
    ว ส ต 
 พอวันตรุษจีน / ก็ไดไหว / วันตรุษจีนดวย 
    ว  ส  ต 
 ทุก ๆ หนึ่งชั่วโมงพอ / เปด / รถ / ออก 
    ว         ส_      ต        _ส 
 ทุก ๆ วัน / จะไดยิน / เสียงนกรอง 
    ว  ส ต 
 
๑.๒.๑.๑๖ แบบกาลวลี – ประธาน – กริยาทวิกรรม (ว/ป/ท) 

 โครงสรางแบบกาลวลี ประธานและกริยาทวิกรรมปรากฏเพียง ๑ 
คร้ังคือ   

 ตอนเชา / แม / ให 
    ว ป       ท 
 

๑.๒.๑.๑๗ แบบกาลวลี – ประธาน – กริยาสกรรม – สถานวลี            
(ว/ป/ส/ถ) 

 โครงสรางแบบกาลวลี ประธาน กริยาสกรรมและสถานวลี ปรากฏ
เพียง ๑ คร้ังคือ   

 ตอนเย็น / พอ / ก็เอาไปวาง / ที่รถ 
       ว        ป ส       ถ 
 

๑.๒.๑.๑๘ แบบสถานวลี – กริยาสกรรม (ถ/ส) 
                                                 

๙ กริยา “ไป” ตามทฤษฎีไวยากรณโครงสรางของวิจินตน ภาณุพงศ จัดเปนกริยาสกรรม เชน 
ประโยค “กําลังจะไปเที่ยว/ ภูเก็ต”  ในหนังสือโครงสรางของภาษาไทย: ระบบไวยากรณหนา ๓๒ ระบุวามี
โครงสรางแบบ กริยาสกรรม/ กรรมตรง 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
๕๔ 

 

 โครงสรางแบบสถานวลีและกริยาสกรรมปรากฏเพียง ๒ คร้ังคือ 
 ในหองนอน / มี 
      ถ       ส 

 ขางลาง / ก็มีดวย 
    ถ     ส 
 
๑.๒.๑.๑๙ แบบสถานวลี – กริยาสกรรม – กรรมตรง (ถ/ส/ต) 

 โครงสรางแบบสถานวลี กริยาสกรรมและกรรมตรงปรากฏเพียง ๓ 
คร้ังดังนี้  

 ขางบน / มี / โทรทัศน 
      ถ ส ต 
 ช้ันลาง / มี / ๓ หอง 
    ถ        ส       ต 
 ช้ันบน / มี / ๒ หอง 
    ถ        ส       ต 
    

๑.๒.๑.๒๐ แบบสถานวลี – กริยาทวิกรรม – กรรมตรง (ถ/ท/ต) 
 โครงสรางแบบสถานวลี กริยาทวิกรรมและกรรมตรงปรากฏเพียง 

๒ คร้ังคือ   
 โองใหญ / ตองให / ๕ เม็ด 
    ถ       ท        ต 
 โองเล็ก / ตองให / ๒๐ เม็ด 
    ถ       ท         ต 

 
๑.๒.๑.๒๑ แบบกริยาสกรรม – สถานวลี (ส/ถ) 
 โครงสรางแบบกริยาสกรรมและสถานวลีปรากฏ ๔ คร้ังคือ 
 อยู / ที่บาน / กันหมดเลย 
   ส_    ถ      _ส 
 ไปเอามา / จากบานยาย 
   ส  ถ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
๕๕ 

 

 เรียน / ที่ AIT 
             ส         ถ 

 อยู / บนหลังคาบานเรา 
             ส ถ 

 
๑.๒.๑.๒๒ แบบประธาน – กริยาสกรรม – สถานวลี (ป/ส/ถ) 

 โครงสรางแบบประธาน กริยาสกรรมและสถานวลีปรากฏ ๑ คร้ัง
คือ 

 บานเรา / จะอยู / ในหมูบาน 
      ป    ส    ถ 

 
๑.๒.๑.๒๓ แบบประธาน – กริยาอกรรม – สถานวลี (ป/อ/ถ) 

 โครงสรางแบบประธาน กริยาอกรรมและสถานวลีปรากฏ ๒ คร้ัง
คือ  
 แม / ทํางาน / อยูที่กรมศุลฯ 

           ป        อ         ถ 
 ควัน / จะไดไมเขามา/ ในบาน 
              ป      อ  ถ 

 
๑.๒.๑.๒๔ แบบกริยาสกรรม – กรรมตรง – สถานวลี (ส/ต/ถ) 

 โครงสรางแบบกริยาสกรรม กรรมตรงและสถานวลีปรากฏ ๒ ครั้ง
คือ 
    จะมี / ไม / อยูขางนอก 
     ส      ต     ถ 
    ทํา / การบาน / ตรงในหองนอน 
               ส ต ถ 
 

เมื่อนับความถี่โครงสรางประโยคสามัญจากเรื่องเลาของเด็กปกติ พบวาไดคาความถี่ดัง
ตารางตอไปนี้ 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
๕๖ 

 

ตารางที่ ๓  ตารางแสดงโครงสรางประโยคสามัญของเด็กปกต ิ
 

โครงสรางประโยคสามัญ จํานวนครั้งท่ีปรากฏในเรื่องเลา
ของเด็กปกต ิ

คารอยละ 

๑. แบบ อ ๒๔ ๗.๑๔ 

๒. แบบ ป/อ ๘ ๒.๓๘ 

๓. แบบ ส/ต ๑๒๑ ๓๖.๐๑ 

๔. แบบ ป/ส/ต ๘๒ ๒๔.๔๐ 

๕. แบบ ส ๑๖ ๔.๗๖ 

๖. แบบ ป/ส ๒ ๐.๖ 

๗. แบบ ต/ป/ส ๒ ๐.๖ 

๘. แบบ ท/ต ๑ ๐.๓ 

๙. แบบ นด. ๓๖ ๑๐.๗๑ 

๑๐. แบบ นด./นด. ๖ ๑.๗๙ 

๑๑. แบบ ว/ส ๔ ๑.๑๙ 

๑๒. แบบ ว/ป/ส ๓ ๐.๘๙ 

๑๓.  แบบ ว/ป/อ ๓ ๐.๘๙ 

๑๔.  แบบ ว/ป/ส/ต ๓ ๐.๘๙ 

๑๕.  แบบ ว/ส/ต ๗ ๒.๐๘ 

๑๖.  แบบ ว/ป/ท ๑ ๐.๓ 

๑๗.  แบบ ว/ป/ส/ถ ๑ ๐.๓ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
๕๗ 

 

ตารางที่ ๓ (ตอ) 
 

โครงสรางประโยคสามัญ จํานวนครั้งท่ีปรากฏในเรื่องเลา
ของเด็กปกต ิ

คารอยละ 

๑๘.  แบบ ถ/ส ๒ ๐.๖ 

๑๙.  แบบ ถ/ส/ต ๓ ๐.๘๙ 

๒๐.  แบบ ถ/ท/ต ๒ ๐.๖ 

        ๒๑. แบบ ส/ถ ๔ ๑.๑๙ 
        ๒๒.แบบ ป/ส/ถ ๑ ๐.๓ 
        ๒๓.แบบ ป/อ/ถ ๒ ๐.๖ 
         ๒๔. แบบ ส/ต/ถ ๒ ๐.๖ 

รวม ๓๓๖ ๑๐๐ 
 
 จากตารางที่ ๓ จะเห็นไดวาเด็กปกติใชโครงสรางสามัญในการเลาเรื่อง ๒๔ รูปแบบ 
โครงสรางที่เด็กใชมากที่สุดคือ แบบกริยาสกรรม – กรรมตรง  ปรากฏ ๑๒๑ คร้ัง คิดเปนรอยละ 
๓๖.๐๑ รองลงมาคือโครงสรางแบบประธาน – กริยาสกรรม – กรรมตรง ปรากฏ ๘๒  ครั้ง          
แบบนามเดี่ยว ปรากฏ ๓๖ คร้ัง แบบกริยาอกรรม ปรากฏ ๒๔ คร้ัง และแบบกริยาสกรรม ปรากฏ 
๑๖ คร้ัง คิดเปนรอยละ ๒๔.๔๐ ๑๐.๗๑ ๗.๑๔ และ ๔.๗๖ ตามลําดับ สวนโครงสรางรูปแบบอื่น
ปรากฏไมมากนัก 
 
  ๑.๒.๒ โครงสรางของประโยคซับซอน 
  จากการวิเคราะหโครงสรางประโยคซับซอนในเรื่องเลาของเด็กปกติพบวา มี
จํานวนโครงสรางประโยคซับซอนทั้งส้ิน ๘ รูปแบบ คือ 
    ๑.๒.๒.๑ แบบประธาน – กริยาอกรรม   (ป / อ) 
    ๑.๒.๒.๒ แบบสกรรมกริยา – กรรมตรง   (ส / ต) 
    ๑.๒.๒.๓ แบบประธาน – กริยาสกรรม   (ป / ส) 
    ๑.๒.๒.๔ แบบประธาน – กริยาสกรรม – กรรมตรง ( ป/ส/ต ) 
    ๑.๒.๒.๕ แบบประธาน – กริยาทวิกรรม – กรรมตรง   (ป / ท / ต) 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
๕๘ 

 

    ๑.๒.๒.๖ แบบประธาน – กริยาทวิกรรม – กรรมรอง – กรรมตรง  
(ป / ท / ร / ต) 
    ๑.๒.๒.๗ แบบสถานวลี – กริยาสกรรม – กรรมตรง ( ถ/ส/ต ) 
    ๑.๒.๒.๘ แบบกาลวลี – ประธาน – กริยาสกรรม – กรรมตรง ( ว/ป/ส/ต ) 
    โครงสรางประโยคซับซอนทั้ง ๘ รูปแบบ สามารถแสดงรายละเอียดได
ดังนี้ 
    ๑.๒.๒.๑ แบบประธาน – กริยาอกรรม   (ป / อ) 
    โครงสรางประโยคซับซอนแบบ ป / อ นี้พบ ๓ ประโยค คือ 
    คุณแม / ใจดีใหพี่ยืมไมกอลฟ
         ป อ 
    ตัวอยางนี้เปนประโยคซับซอนที่ประกอบดวยอนุพากยหลักและ
อนุพากยวิเศษณ อนุพากยหลักคือ “คุณแมใจดี” และมี   อนุพากยวิเศษณ “ใหพี่ยืมไมกอลฟ” ทํา
หนาที่ขยาย “ใจดี” ซ่ึงเปนกริยาอกรรมของประโยค 
    คุณแม / ทํางานเปนแมบาน  
        ป   อ 
    ตัวอยางนี้เปนประโยคซับซอนที่ประกอบดวยอนุพากยหลักและ
อนุพากยวิเศษณ อนุพากยหลักคือ “คุณแมทํางาน” และมี   อนุพากยวิเศษณ “เปนแมบาน” ทําหนาที่
ขยาย “ทํางาน” ซ่ึงเปนกริยาอกรรมของประโยค 
    ฝงตรงขาม / จะสงเสียงดัง ๆ มาถึงฝงบานเรา
    ป   อ 
    ตัวอยางนี้เปนประโยคซับซอนที่ประกอบดวยอนุพากยหลักและ
อนุพากยวิเศษณ อนุพากยหลักคือ “ฝงตรงขามจะสงเสียงดัง ๆ” และมี   อนุพากยวิเศษณ “มาถึงฝง
บานเรา” ทําหนาที่ขยาย “จะสงเสียงดัง ๆ” ซ่ึงเปนกริยาอกรรมของประโยค 
 
    ๑.๒.๒.๒ แบบกริยาสกรรม – กรรมตรง   (ส / ต) 
    โครงสรางประโยคซับซอนแบบ ส / ต เปนโครงสรางประโยค
ซับซอนที่พบมากที่สุดคือ ๒๑ ประโยค โดยจําแนกไดเปน โครงสราง ส/ต ที่ประกอบดวยอนุพากย
นาม โครงสราง ส/ต ที่ประกอบดวยอนุพากยคุณศัพท และโครงสราง ส/ต ที่ประกอบดวยอนุพากย
วิเศษณ ดังนี้ 
   โครงสราง ส/ต ท่ีประกอบดวยอนุพากยนาม เชน 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
๕๙ 

 

 เปน / เกมหาทางออกแลวก็หาเจอ 
   ส  ต 

ตัวอยางนี้เปนประโยคซับซอนที่ประกอบดวยอนุพากยหลักและ
อนุพากยนาม อนุพากยหลักคือ “เปนเกม”  อนุพากยนามคือ “ เกมหาทางออกแลวก็หาเจอ” ซ่ึงอนุ
พากยนามของประโยคนี้ทําหนาที่เปนกรรมตรงของประโยค  
    ไมรู / วาจะเจอกันอีกรึเปลา 
         ส  ต 
    ตัวอยางนี้เปนประโยคซับซอนที่ประกอบดวยอนุพากยหลักและ
อนุพากยนาม    อนุพากยหลักคือ “ไมรู” อนุพากยนามคือ “วาจะเจอกันอีกรึเปลา” ซ่ึงอนุพากยนาม
ทําหนาที่เปนกรรมตรงของประโยค 
 
   โครงสราง ส/ต ท่ีประกอบดวยอนุพากยคุณศัพท เชน 

 เลน / เกมที่มีประโยชน
            ส        ต 

    ตัวอยางนี้เปนประโยคซับซอนที่ประกอบดวยอนุพากยหลักและ
อนุพากยคุณศัพท มีอนุพากยหลักคือ “เลนเกม” และมีอนุพากยคุณศัพท “ที่มีประโยชน” ทําหนาที่
ขยายคําวา “เกม” ซ่ึงเปนกรรมตรงของประโยค 
    มี / หองเรียนที่ใหเรียนกับอาจารย
                ส ต 
    ตัวอยางนี้เปนประโยคซับซอนที่ประกอบดวยอนุพากยหลักและ
อนุพากยคุณศัพท มี อนุพากยหลักคือ “มีหองเรียน” และมีอนุพากยคุณศัพท “ที่ใหเรียนกับอาจารย” 
ทําหนาที่ขยายคําวา “หองเรียน” ซ่ึงเปนกรรมตรงของประโยค 
    มี / บันไดใหขึ้น
               ส     ต 
    ตัวอยางนี้เปนประโยคซับซอนที่ประกอบดวยอนุพากยหลักและ
อนุพากยคุณศัพท มี อนุพากยหลักคือ “มีบันได” และมีอนุพากยคุณศัพท “ใหขึ้น” ทําหนาที่ขยายคํา
วา “บันได” ซ่ึงเปนกรรมตรงของประโยค 
  

 โครงสราง ส/ต ท่ีประกอบดวยอนุพากยวิเศษณ เชน 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
๖๐ 

 

 ผัด / กับขาว ใหฉันรับประทาน 
               ส       ต 
    ตัวอยางนี้เปนประโยคซับซอนที่ประกอบดวยอนุพากยหลักและ
อนุพากยวิเศษณ มีอนุพากยหลักคือ “ผัดกับขาว” และมีอนุพากยวิเศษณ “ใหฉันรับประทาน” ทํา
หนาที่ขยายคําวา “ผัด” ซ่ึงเปน กริยาสกรรมของประโยค 
 
    ๑.๒.๒.๓ แบบประธาน – กริยาสกรรม   (ป / ส) 
    โครงสรางประโยคซับซอนแบบ ป/ส พบ ๓ ประโยค ดังนี้ 
    เอ / ไมชอบ เพราะมันขม
               ป ส 
    ตัวอยางนี้เปนประโยคซับซอนที่ประกอบดวยอนุพากยหลักและ
อนุพากยวิเศษณ มีอนุพากยหลักคือ “เอไมชอบ” และมีอนุพากยวิเศษณ “เพราะมันขม” ทําหนาที่
ขยายกริยาวลี “ไมชอบ” ซ่ึงเปนกริยาสกรรมของประโยค 
    พอ / ชอบเลนตอง ๆ ใหนองของหนูดู
               ป ส 
    ตัวอยางนี้เปนประโยคซับซอนที่ประกอบดวยอนุพากยหลักและ
อนุพากยวิเศษณ มีอนุพากยหลัก “พอชอบเลนตอง ๆ” และมีอนุพากยวิเศษณ “ใหนองของหนูดู” 
ทําหนาที่ขยาย “ชอบเลนตอง ๆ” ซ่ึงเปนกริยาสกรรมของประโยค 
    หมา / ชอบเลนกับพี่ เพราะผมยังไมเกิด
               ป ส 
    ตัวอยางนี้เปนประโยคซับซอนที่ประกอบดวยอนุพากยหลักและ
อนุพากยวิเศษณ มีอนุพากยหลัก “หมาชอบเลนกับพี่” และมีอนุพากยวิเศษณ “เพราะผมยังไมเกิด” 
ทําหนาที่ขยาย “ชอบเลนกับพี่” ซ่ึงเปนกริยาสกรรมของประโยค 
 
    ๑.๒.๒.๔ แบบประธาน – กริยาสกรรม – กรรมตรง   (ป / ส / ต) 
    โครงสรางประโยคซับซอนแบบ ป/ส/ต พบจํานวน ๑๒ ประโยค 
โดยจําแนกไดเปน  โครงสราง  ป /ส/ต  ที่ประกอบดวยอนุพากยนาม  โครงสราง  ป /ส/ต  ที่
ประกอบดวยอนุพากยคุณศัพท และโครงสราง ป/ส/ต ที่ประกอบดวยอนุพากยวิเศษณ ดังนี้ 

 โครงสราง ป/ส/ต ท่ีประกอบดวยอนุพากยนาม เชน 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
๖๑ 

 

 หนู / อยากรู / วาทําไมพอตองแตงงานกับแม 
           ป ส  ต 

    ตัวอยางนี้เปนประโยคซับซอนที่ประกอบดวยอนุพากยหลักและ
อนุพากยนาม มีอนุพากยหลักคือ “หนูอยากรู” และมีอนุพากยนาม “วาทําไมพอตองแตงงานกับแม” 
ทําหนาที่เปนกรรมตรงของประโยค 
    ฉัน / คิด / วาฉันตื่นเตนที่จะมีนองแลว 
    ป      ส           ต 
    ตัวอยางนี้เปนประโยคซับซอนที่ประกอบดวยอนุพากยหลักและ
อนุพากยนาม มีอนุพากยหลักคือ “ฉันคิด” และมีอนุพากยนาม “วาฉันตื่นเตนที่จะมีนองแลว” ทํา
หนาที่เปนกรรมตรงของประโยค 
 

 โครงสรางแบบ ป/ส/ต ท่ีประกอบดวยอนุพากยคุณศัพท เชน 
 อาหาร ที่คุณแมชอบทํา / คือ / ไขเจียว 
  ป             ส        ต 

    ตัวอยางนี้เปนประโยคซับซอนที่ประกอบดวยอนุพากยหลักและ
อนุพากยคุณศัพท มีอนุพากยหลักคือ “อาหาร...คือไขเจียว” และมีอนุพากยคุณศัพท “ที่คุณแมชอบ
ทํา” ทําหนาที่ขยายนามวลี “อาหาร” ซ่ึงเปนประธานของประโยค 
    บานฉัน / เปน / บานที่อบอุน
       ป  ส ต 
    ตัวอยางนี้เปนประโยคซับซอนที่ประกอบดวยอนุพากยหลักและ
อนุพากยคุณศัพท มีอนุพากยหลักคือ “บานฉันเปนบาน” และมีอนุพากยคุณศัพท “ที่อบอุน” ทํา
หนาที่ขยายนามวลี “บาน” ซ่ึงเปนกรรมตรงของประโยค 
  

 โครงสรางแบบ ป/ส/ต ท่ีประกอบดวยอนุพากยวิเศษณ เชน 
 แม / ไมไดกิน / อะไรเลย เพราะจะลดความอวน 

    ป  ส_    ต  _ส 
    ตัวอยางนี้เปนประโยคซับซอนที่ประกอบดวยอนุพากยหลักและ
อนุพากยวิเศษณ มีอนุพากยหลักคือ “แมไมไดกินอะไรเลย” และมีอนุพากยวิเศษณ “เพราะจะลด
ความอวน” ทําหนาที่ขยายกริยาวลี “ไมไดกิน” ซ่ึงเปนกริยาสกรรมของประโยค 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
๖๒ 

 

    คุณแม / ก็จะทํา / อาหาร ใหเรากิน
      ป  ส_   ต _ส 
    ตัวอยางนี้เปนประโยคซับซอนที่ประกอบดวยอนุพากยหลักและ
อนุพากยวิเศษณ มีอนุพากยหลักคือ “คุณแมก็จะทําอาหาร” และมีอนุพากยวิเศษณ “ใหเรากิน” ทํา
หนาที่ขยายกริยาวลี “ก็จะทํา” ซ่ึงเปนกริยาสกรรมของประโยค 
    แม / อาน / หนังสือ ใหฟง
               ป      ส_           ต      _ส 
    ตัวอยางนี้เปนประโยคซับซอนที่ประกอบดวยอนุพากยหลักและ
อนุพากยวิเศษณ มีอนุพากยหลักคือ “แมอานหนังสือ” และมีอนุพากยวิเศษณ “ใหฟง” ทําหนาที่
ขยายกริยาวลี “อาน” ซ่ึงเปนกริยาสกรรมของประโยค 
 

  ๑.๒.๒.๕ แบบประธาน – กริยาทวิกรรม – กรรมตรง (ป / ท / ต) 
    โครงสรางประโยคซับซอนแบบ ป/ท/ต พบ ๒ ประโยค โดยใน
ประโยคซับซอนที่ประกอบดวยอนุพากยนามทั้งส้ิน ดังนี้ 
    อาจารย / บอก / วาเปนเด็กดี 
         ป    ท        ต 
    ตัวอยางนี้เปนประโยคซับซอนที่ประกอบดวยอนุพากยหลักและ
อนุพากยนาม มีอนุพากยหลักคือ “อาจารยบอก” และมีอนุพากยนาม “วาเปนเด็กดี” ทําหนาที่เปน
กรรมตรงของประโยค 
    พอ / เลยบอก / วาตอนเล็ก ๆ เปนเพื่อนกันกอนแลวก็สนิทกัน 
               ป ท  ต 
    ตัวอยางนี้เปนประโยคซับซอนที่ประกอบดวยอนุพากยหลักและ
อนุพากยนาม มีอนุพากยหลักคือ “พอเลยบอก” และมีอนุพากยนาม “วาตอนเล็ก ๆ เปนเพื่อนกัน
กอนแลวก็สนิทกัน” ทําหนาที่เปนกรรมตรงของประโยค 
 
    ๑.๒.๒.๖ แบบประธาน – กริยาทวิกรรม – กรรมรอง – กรรมตรง (ป / ท / 
ร / ต) 
    โครงสรางประโยคซับซอนแบบ ป/ท/ร/ต พบเพียงประโยคเดียว 
โดยเปนประโยคซับซอนที่ประกอบดวยอนุพากยนาม คือ 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
๖๓ 

 

    ผม / ก็บอกให / พอ / ไปเอาน้ําใหนองของผม 
               ป    ท     ร  ต 
    ตัวอยางนี้เปนประโยคซับซอนที่ประกอบดวยอนุพากยหลักและ
อนุพากยนาม มีอนุพากยหลักคือ “ผมก็บอกใหพอ” และมีอนุพากยนาม “ไปเอาน้ําใหนองของผม” 
ทําหนาที่เปนกรรมตรงของประโยค 
 
    ๑.๒.๒.๗ แบบสถานวลี – กริยาสกรรม – กรรมตรง ( ถ/ส/ต ) 
    โครงสรางประโยคซับซอนแบบ ถ/ส/ต พบเพียงประโยคเดียว โดย
เปนประโยคซับซอนที่ประกอบดวยอนุพากยคุณศัพท ดังนี้ 
    ในหมูบาน / จะมี / บานอื่น ที่เปนเพื่อนเราดวย
                     ถ           ส         ต 
    ตัวอยางนี้เปนประโยคซับซอนที่ประกอบดวยอนุพากยหลักและ
อนุพากยคุณศัพทมีอนุพากยหลักคือ “ในหมูบานจะมีบานอื่น” และมีอนุพากยคุณศัพท “ที่เปนเพือ่น
เราดวย” ทําหนาที่ขยายนามวลี “บานอื่น” ซ่ึงเปนกรรมตรงของประโยค 
 
    ๑.๒.๒.๘ แบบกาลวลี – ประธาน – กริยาสกรรม – กรรมตรง  ( ว/ป/ส/ต) 
    โครงสรางประโยคซับซอนแบบ ว/ป/ส/ต พบเพียงประโยคเดียว 
โดยเปนประโยคซับซอนที่ประกอบดวยอนุพากยนาม ดังนี้ 
    พอตอนเย็น / พอ / ก็พา / ฉันไปกินขาวมันไก 
        ว       ป    ส    ต 

   ตัวอยางนี้เปนประโยคซับซอนที่ประกอบดวยอนุพากยหลักและ
อนุพากยนาม มีอนุพากยหลักคือ “พอตอนเย็นพอพาฉัน” และมีอนุพากยนาม “ฉันไปกินขาวมัน
ไก” ทําหนาที่เปนกรรมตรงของประโยค 
 

เมื่อวิเคราะหความถี่ของโครงสรางประโยคซับซอนที่ปรากฏในเรื่องเลาของเด็กปกติ 
สามารถแสดงไดดังตารางตอไปนี้ 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
๖๔ 

 

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงโครงสรางประโยคซับซอนของเด็กปกต ิ
 
โครงสรางประโยคซับซอน จํานวนครั้งท่ีปรากฏในเรื่องเลา

ของเด็กปกต ิ
คารอยละ 

๑. แบบ ป/อ ๓ ๖.๘๒ 

๒. แบบ ส/ต ๒๑ ๔๗.๗๓ 

๓. แบบ ป/ส/ต ๑๒ ๒๗.๒๗ 

๔. แบบ ป/ส ๓ ๖.๘๒ 

๕. แบบ ป/ท/ต ๒ ๔.๕๕ 

๖. แบบ ป/ท/ร/ต ๑ ๒.๒๗ 

๗. แบบ ถ/ส/ต ๑ ๒.๒๗ 

๘. แบบ ว/ป/ส/ต ๑ ๒.๒๗ 

รวม ๔๔ ๑๐๐ 
 

จากตารางที่ ๔ จะเห็นไดวา ในเรื่องเลาของเด็กปกติปรากฏโครงสรางประโยคซับซอน 
๘ รูปแบบ โครงสรางที่ปรากฏมากที่สุดคือโครงสรางแบบ กริยาสกรรม – กรรมตรง ปรากฏทั้งสิ้น 
๒๑ คร้ัง คิดเปนรอยละ ๔๗.๗๓ ของประโยคซับซอนทั้งหมด รองลงมาคือโครงสรางแบบ 
ประธาน – กริยาสกรรม – กรรมตรง ปรากฏ ๑๒ ครั้ง คิดเปนรอยละ ๒๗.๒๗ สวนโครงสราง
รูปแบบอื่นปรากฏอยางละ ๑-๓ คร้ังเทานั้น 
 
๒ การวิเคราะหวลีของเด็กปกติ 

๒.๑ ชนิดของวลีท่ีปรากฏในเรื่องเลาของเด็กปกติ 
  จากการวิเคราะหวลีที่ปรากฏในเรื่องเลาของเด็กปกติจํานวน ๑,๓๗๗ วลี พบวา 
เด็กปกติใชวลี ๔ ชนิดในเรื่องเลา คือ นามวลี   กริยาวลี   สถานวลี   และกาลวลี สวนวลีที่ไมปรากฏ
คือ พิเศษวลี การวิเคราะหชนิดของวลีมีรายละเอียดดังนี้ 
  ๒.๑.๑ นามวลี 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
๖๕ 

 

   จากการวิเคราะหพบวา เด็กปกติใชนามวลีในเรื่องเลาทั้งส้ิน ๗๐๗ คร้ัง คดิ
เปนรอยละ ๕๑.๒๗ ของการใชวลีทั้งหมด นามวลีที่ปรากฏในเรื่องเลาของเด็กปกติ จําแนกเปน ๔ 
ชนิด คือ คํานามคําเดียว คํานามตั้งแตสองคําขึ้นไป คํานามกับสวนขยาย และคําสรรพนามคําเดียว 
ดังนี้ 
    ๒.๑.๑.๑ คํานามคําเดียว เชน 
    โรงเรียน 
     ตนไม 
     เงาะ 
    จระเข 
 
    ๒.๑.๑.๒ คํานามตั้งแตสองคําขึ้นไป เชน 
    แกงสมและก็หนังไก  (คํานาม ๒ คํา) 
     ขาวเหนียว กับ หมูปง  (คํานาม ๒ คํา) 
    กาแฟ กับ ขนมปง  (คํานาม ๒ คํา) 
    ทีวี และตูสีดํา และก็โตะ  (คํานาม ๓ คํา) 
 
    ๒.๑.๑.๓ คํานามกับสวนขยาย เชน 
    แม / ของฉัน 
    นาม   สวนขยาย 
    หมา / สีดํา 
    นาม   สวนขยาย 
    บาน / ที่อบอุน 
    นาม   สวนขยาย 
    โรงเรียนสาธิต / แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยวิจัยและ
พัฒนาการศึกษา 
              นาม   สวนขยาย 
 
    ๒.๑.๑.๔ คําสรรพนามคําเดียว เชน 
    ฉัน 
    หนู 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
๖๖ 

 

    เขา 
    ผม 
 
  ๒.๑.๒ กริยาวลี 
   จากการวิเคราะหพบวา เด็กปกติใชกริยาวลีในเรื่องเลาทั้งสิ้น ๕๖๓ ครั้ง 
คิดเปนรอยละ ๔๐.๘๓ ของการใชวลีทั้งหมด กริยาวลีที่ปรากฏในเรื่องเลาของเด็กปกติ จําแนกเปน 
๖ ชนิด คือ คํากริยาคําเดียว คํากริยาสองคํา   คํากริยากับสวนขยาย   คําหนากริยากับคํากริยา   
คํากริยากับคําหลังกริยา และคําหนากริยา คํากริยาและคําหลังกริยา ดังนี้ 
 
    ๒.๑.๒.๑ คํากริยาคําเดียว เชน 
    กิน 
    ซัก 
    เจอ 
    อาบน้ํา 
 
    ๒.๑.๒.๒ คํากริยาสองคํา เชน 
    ชอบซ้ือ 
    ชอบดู 
    อาบน้ํานอน 
    หยิบมาวาง 
 
    ๒.๑.๒.๓ คํากริยากับสวนขยาย เชน 
    ชอบเลน / ตอง ๆ / ใหนองของหนูดู 
       กริยาวลี    สวนขยาย   สวนขยาย 
    สงเสียง / ดัง ๆ 
    กริยาวลี     สวนขยาย 
    ทํา (อาหาร) / ใหเรากิน 
      กริยาวลี    สวนขยาย 
 
    ๒.๑.๒.๔ คําหนากริยา กับคํากริยา เชน 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
๖๗ 

 

    ไป     /     เที่ยว 
         คําหนากริยา   กริยาวลี 
    ไป   / ทํางาน 
         คําหนากริยา    กริยาวลี 
 
    ๒.๑.๒.๕ คํากริยากับคําหลังกริยา เชน 
    ซักรองเทา   /   ให 
    กริยาวลี         คําหลังกริยา 
    หาย            /     ไป 
    กริยาวลี          คําหลังกริยา 
    ลืมบอก     /     ไป 
    กริยาวลี           คําหลังกริยา 
 
    ๒.๑.๒.๖ คําหนากริยา คํากริยา และคําหลังกริยา เชน 
    มา        /        ซัก        /        ให 
         คําหนากริยา     คํากริยา         คําหลังกริยา 
    มา    /       ตาก       /        ไว 
        คําหนากริยา     คํากริยา        คําหลังกริยา 
 
  ๒.๑.๓ สถานวลี 
    จากการวิเคราะหพบวา เด็กปกติใชสถานวลีในเรื่องเลาทั้งสิ้น ๔๕ ครั้ง 
คิดเปนรอยละ ๓.๒๖ ของการใชวลีทั้งหมด สถานวลีที่ปรากฏในเรื่องเลาของเด็กปกติ เชน 
    ในหองนอน    ที่สนาม 
    ขางลาง     ขางนอก 
    ที่โรงอาหารของกรมศุลกากร  ที่กรมศุลฯ 
    ขางบน     โองใหญ 
    โองเล็ก     ตรงขาง ๆ 
    ในหมูบาน    ที่บาน 
    บนฟา     บนหลังคาบานเรา 
    หนาบาน    ในหองน้ํา 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
๖๘ 

 

    ในตูเสื้อผา    บนปลองไฟ 
    ในหญา     ที่ AIT 
 
  ๒.๑.๔ กาลวลี 
    จากการวิเคราะหพบวา เด็กปกติใชกาลวลีในเรื่องเลาทั้งสิ้น ๖๔ คร้ัง คิด
เปนรอยละ ๔.๖๕ ของการใชวลีทั้งหมด กาลวลีที่ปรากฏในเรื่องเลาของเด็กปกติ เชน 
    ตอนกลางวัน    เมื่อกอน 
    พอตอนเย็น    เมื่อวันอังคาร 
    ตอนบาย    เมื่อวันกอน 
    ทุก ๆ วัน    ตอนเล็ก ๆ 
    ตอนพัก     ตอนเชา 
    ตอนสาย    ตอนกลางคืน 
    ตอนเที่ยง    พอวันตรุษจีน 
    ตอนนี้     ทุก ๆ หนึ่งชั่วโมง 
    เดี๋ยว     บางที 
 

เมื่อวิเคราะหความถี่ของชนิดของวลีที่ปรากฏในเรื่องเลาของเด็กปกติ สามารถแสดงได
ดังนี้  
ตารางที่ ๕ ตารางแสดงความถี่ของชนิดของวลีจากเรื่องเลาของเด็กปกติ 
 

ชนิดของวล ี จํานวนครั้งท่ีปรากฏในเรื่องเลาของเด็กปกต ิ รอยละ 
นามวล ี ๗๐๗ ๕๑.๒๗ 
กริยาวลี ๕๖๓ ๔๐.๘๓ 
สถานวลี ๔๕ ๓.๒๖ 
กาลวลี ๖๔ ๔.๖๔ 
รวม ๑,๓๗๙ ๑๐๐ 

 
จากตารางขางตนจะเห็นไดวา วลีที่เด็กปกติใชเลาเรื่องมี ๔ ชนิดคือ นามวลี กริยาวลี 

สถานวลี และกาลวลี วลีที่เด็กใชมากที่สุดคือนามวลี ปรากฏ ๗๐๗ คร้ัง คิดเปนรอยละ ๕๐.๑๘ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
๖๙ 

 

รองลงมาคือกริยาวลี ปรากฏ ๕๖๓ คร้ัง คิดเปนรอยละ ๔๐.๘๓ สวนกาลวลีและสถานวลีปรากฏไม
มากนัก ปรากฏรอยละ ๓.๒๖ และ ๔.๓๕ ตามลําดับ 
 

๒.๒ โครงสรางของวลีท่ีปรากฏในเรื่องเลาของเด็กปกติ  
  วลีที่นํามาวิเคราะหโครงสรางมีทั้งส้ิน ๔ ชนิดคือ นามวลี กริยาวลี สถานวลี และ
กาลวลี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  ๒.๒.๑ โครงสรางนามวลี 
    จากการวิเคราะหนามวลีที่ปรากฏในเรื่องเลาของเด็กปกติทั้ง ๗๐๗ วลี
พบวา มีจํานวนโครงสรางนามวลีทั้งส้ิน ๗ รูปแบบคือ  
     ๒.๒.๑.๑ แบบหนวยหลัก(ล)  
     ๒.๒.๑.๒ แบบหนวยหลัก-หนวยจํานวน (ล/จ)  
     ๒.๒.๑.๓ แบบหนวยหลัก – หนวยคุณศัพท (ล/ค)  
     ๒.๒.๑.๔ แบบหนวยหลัก – หนวยกําหนด (ล/ก) 
    ๒.๒.๑.๕ แบบหนวยหลัก – หนวยขยายเสริม (ล/ขส) 
    ๒.๒.๑.๖ แบบหนวยหลัก – หนวยกําหนด – หนวยคุณศัพท (ล/ก/ค) 
    ๒.๒.๑.๗ แบบหนวยหลัก – หนวยคุณศัพท – หนวยจํานวน (ล/ค/จ) 
    โครงสรางนามวลีทั้ง ๗ รูปแบบมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
    ๓.๒.๒.๑.๑ แบบหนวยหลัก (ล)   
    โครงสรางนามวลีแบบหนวยหลักปรากฏ ๖๐๙ คร้ัง เชน 
    ฉัน 
      ล 
    คุณพอ 
       ล 
    กาแฟกับขนมปง 
       ล 
    ชุดนักเรียนกับชุดพละ 
       ล 
    ช้ันวางหนังสือของนองและของผม 
       ล     

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
๗๐ 

 

    ๓.๒.๒.๑.๒ แบบหนวยหลัก-หนวยจํานวน (ล/จ)   
    โครงสรางนามวลีแบบหนวยหลัก – หนวยจํานวนปรากฏ ๕๙ ครั้ง 
เชน 
    นักเรียน/ ทุกคน 
                ล    จ 
    ลูก/ สองคน 
                ล        จ 
    โรงเรียน/ หลายชั้น 
       ล     จ 
    บาน/ หลังหนึ่ง 
       ล   จ 
    เพื่อน ๆ / ทุกคน 
       ล    จ 
 
    ๓.๒.๒.๑.๓ แบบหนวยหลัก-หนวยคุณศัพท (ล/ค)   
    โครงสรางนามวลีแบบหนวยหลัก-หนวยคุณศัพทปรากฏ ๓๒ ครั้ง 
เชน 
    ครอบครัว/ ใหญ 
       ล        ค 
    โรงเรียน/ ใหญ 
       ล       ค 
    บาน/ หลังเกา 
       ล ค 
    บาน/ ที่อบอุน 
       ล ค 
    คน / ที่ฉลาด 
      ล ค 
 
    ๓.๒.๒.๑.๔ แบบหนวยหลัก-หนวยกําหนด (ล/ก)   
    โครงสรางนามวลีแบบหนวยหลัก-หนวยกําหนดปรากฏ ๔ คร้ัง คือ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
๗๑ 

 

    กระเปา/ เนี่ยะ 
       ล          ก 
    เพื่อน/ คนอื่น 
       ล          ก 
    บาน / ของคนอื่น 
       ล ก 
    คน / อ่ืน 
      ล     ก 
 
    ๓.๒.๒.๑.๕ แบบหนวยหลัก-หนวยขยายเสริม (ล/ขส)   
    โครงสรางนามวลีแบบหนวยหลัก-หนวยขยายเสริมปรากฏเพียง ๑ 
คร้ัง คือ 
    ของ / ที่คลัง 
       ล     ขส 
 
    ๓.๒.๒.๑.๖ แบบหนวยหลัก – หนวยกําหนด – หนวยคุณศัพท (ล/ก/ค) 
    โครงสรางนามวลีแบบหนวยหลัก  – หนวยกําหนด  – หนวย
คุณศัพทปรากฏ ๑ คร้ัง คือ 
     บาน / อ่ืน / ที่เปนเพื่อนเราดวย 
       ล       ก        ค 
 
    ๓.๒.๒.๑.๗ แบบหนวยหลัก – หนวยคุณศัพท – หนวยกําหนด (ล/ค/จ) 
    โครงสรางนามวลีแบบหนวยหลัก – หนวยคุณศัพท – หนวย
จํานวนปรากฏ ๑ คร้ัง คือ 
    เบาะ / สีดํา / อีกอันหนึ่ง 
       ล        ค      จ 
 

เมื่อวิเคราะหความถี่ของโครงสรางนามวลีที่ปรากฏในเรื่องเลาของเด็กปกติ สามารถ
แสดงไดดังตารางตอไปนี้ 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
๗๒ 

 

ตารางที่ ๖ ตารางแสดงโครงสรางนามวลีที่ปรากฏในเรือ่งเลาของเด็กปกต ิ
 

โครงสรางนามวลี จํานวนครั้งท่ีปรากฏในเรื่องเลาของเด็กปกต ิ คารอยละ 
๑. แบบ ล ๖๐๙ ๘๖.๑๓ 

๒. แบบ ล/จ ๕๙ ๘.๓๕ 

๓. แบบ ล/ค ๓๒ ๔.๕๓ 

๔. แบบ ล/ก ๔ ๐.๕๗ 

๕. แบบ ล/ขส ๑ ๐.๑๔ 

๖. แบบ ล/ก/ค ๑ ๐.๑๔ 

๗. แบบ ล/ค/จ ๑ ๐.๑๔ 

รวม ๗๐๗ ๑๐๐ 
 

จากตารางที่ ๖ จะเห็นไดวาโครงสรางนามวลีที่ปรากฏในเรื่องเลาของเด็กปกติมี ๗ 
รูปแบบ โครงสรางที่ปรากฏมากที่สุดคือโครงสรางแบบหนวยหลัก ปรากฏ ๖๐๙ คร้ัง คิดเปนรอย
ละ ๘๖.๑๓ ของโครงสรางนามวลีทั้งหมด รองลงมาคือโครงสรางแบบหนวยหลัก – หนวยจํานวน 
ปรากฏ ๕๙ คร้ัง แบบหนวยหลัก – หนวยคุณศัพท ปรากฏ ๓๒ คร้ัง แบบหนวยหลัก – หนวย
กําหนด ปรากฏ ๔ ครั้ง คิดเปนรอยละ ๘.๓๕ ๔.๕๓ และ ๐.๕๗ ตามลําดับ สวนโครงสรางนามวลี
ที่ปรากฏนอยที่สุดคือโครงสรางแบบ หนวยหลัก – หนวยขยายเสริม แบบหนวยหลัก – หนวย
กําหนด – หนวยคุณศัพท และแบบหนวยหลัก – หนวยคุณศัพท – หนวยจํานวน ปรากฏอยางละ ๑ 
คร้ัง 
 
  ๒.๒.๒ โครงสรางกริยาวลี 
    จากการวิเคราะหกริยาวลีที่ปรากฏในเรื่องเลาของเด็กปกติจํานวน ๕๖๓ 
วลี พบวามีโครงสรางกริยาวลีทั้งส้ิน ๑๐  รูปแบบคือ  
    ๒.๒.๒.๑ แบบหนวยแกน (ก)  
    ๒.๒.๒.๒ แบบหนวยแกน – หนวยขยาย (ก/ข)  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
๗๓ 

 

    ๒.๒.๒.๓ แบบหนวยแกน – หนวยชวยหลังกริยา  (ก/ช๒) 
    ๒.๒.๒.๔  แบบหนวยแกน – หนวยชวยหลังกริยา – หนวยขยาย(ก/ช๒/ข)   
    ๒.๒.๒.๕ แบบหนวยแกน – หนวยขยาย – หนวยชวยหลังกริยา (ก/ข/ช๒) 
    ๒.๒.๒.๖ แบบหนวยชวยหนากริยา – หนวยแกน (ช๑/ก) 
    ๒.๒.๒.๗ แบบหนวยชวยหนากริยา – หนวยแกน – หนวยขยาย (ช๑/ก/ข) 
    ๒.๒.๒.๘  แบบหนวยชวยหนากริยา – หนวยแกน – หนวยชวยหลังกริยา 
(ช๑/ก/ช๒) 
    ๒.๒.๒.๙ แบบหนวยชวยหนากริยา – หนวยแกน – หนวยชวยหลังกริยา 
– หนวยขยาย (ช๑/ก/ช๒/ข)  
    ๒.๒.๒.๑๐ แบบแบบหนวยชวยหนากริยา – หนวยแกน – หนวยขยาย  - 
หนวยชวยหลังกริยา (ช๑/ก/ข/ช๒) 
    โครงสรางกริยาวลีแตละรูปแบบแสดงรายละเอียดไดดังนี้ 
 
    ๒.๒.๒.๑ แบบหนวยแกน (ก)    
    โครงสรางกริยาวลีแบบหนวยแกน ปรากฏ ๓๕๙ คร้ัง เชน 
    ชอบดู 
    ก 
    กิน 
    ก 
    เช็ด 
    ก 
    ชวยลาง 
    ก 
    หยิบมาวาง 
    ก 
 
    ๒.๒.๒.๒ แบบหนวยแกน – หนวยขยาย  (ก/ข)   
    โครงสรางกริยาวลีแบบหนวยแกน – หนวยขยายปรากฏ ๑๐๙ คร้ัง  
เชน 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
๗๔ 

 

    รักคุณแม/ มาก 
    ก      ข 
    ไปโรงเรียน/ แตเชา 
    ก        ข 
    ชอบเลน/ ตอง ๆ ใหนองของหนูดู 
    ก  ข 
    ชอบตื่น/ เร็ว 
    ก   ข 
    อยู  / ที่บาน  
    ก        ข 
 
    ๒.๒.๒.๓ แบบหนวยแกน – หนวยชวยกริยาหลังหนวยแกน  (ก/ช๒)  
    โครงสรางกริยาวลีแบบหนวยแกน – หนวยชวยกริยาหลังหนวย
แกนปรากฏ ๒๓ คร้ัง เชน  
    จําไมได/ แลวอะ 
    ก      ช๒

     ซ้ือ/ ไปแลว 
    ก       ช๒

    เสร็จ / แลว 
    ก         ช๒

    อ่ิม /   แลว 
    ก         ช๒

    กินขาว / แลว 
    ก              ช๒ 

 
    ๒.๒.๒.๔ แบบหนวยแกน-หนวยชวยกริยาหลังหนวยแกน-หนวยขยาย 
(ก/ช๒/ข)  
    โครงสรางกริยาวลีแบบหนวยแกน-หนวยชวยกริยาหลังหนวย
แกน-หนวยขยายปรากฏ ๒ คร้ัง คือ  
     

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
๗๕ 

 

    จอด/ อยู/ หนาบาน 
    ก       ช๒       ข 
    รอ/ อยู/ จนประตูเปด 
    ก     ช๒        ข 
 
    ๒.๒.๒.๕ แบบหนวยแกน-หนวยขยาย-หนวยชวยกริยาหลังหนวยแกน 
(ก/ข/ช๒)   
    โครงสรางกริยาวลีแบบหนวยแกน – หนวยขยาย  – หนวยชวย
กริยาหลังหนวยแกนปรากฏ ๔ คร้ัง คือ 
    รอ/ จนสาย/ แลว 
    ก           ข      ช๒

    อยู / ในทองของคุณแม / อยูเลย 
    ก    ข  ช๒ 

    จํา / ไมได / แลว  (วลีนี้ปรากฏ ๒ คร้ัง) 
    ก       ข        ช๒ 

 
    ๒.๒.๒.๖ แบบหนวยชวยกริยาหนาหนวยแกน-หนวยแกน (ช๑/ก)  
    โครงสรางกริยาวลีแบบหนวยชวยกริยาหนาหนวยแกน-หนวยแกน
ปรากฏ ๓๗ คร้ัง เชน 
    ก็ยังไม/ เปด 
    ช๑ ก 
    จะไดไม / มี 
    ช๑ ก 
    อยาเพิ่ง/ เลน 
    ช๑ ก 
    จะไดไม/ ตาย 
    ช๑  ก 
    จะได / เช็ดตัว 
    ช๑ ก 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
๗๖ 

 

   ๒.๒.๒.๗ แบบหนวยชวยกริยาหนาหนวยแกน-หนวยแกน-หนวยขยาย 
(ช๑/ก/ข)   
   โครงสรางกริยาวลีแบบหนวยชวยกริยาหนาหนวยแกน-หนวย
แกน-หนวยขยายปรากฏ ๒๖ คร้ัง  เชน 
   ไม/ นอน/ เกิน ๓ ทุม 
   ช๑      ก          ข 
   จะ/ ออกไป/ ขางนอก 
   ช๑      ก  ข 
   จะ/ กลับ/ ดึก 
   ช๑     ก     ข 
   จะ / ขึ้นไป / บนปลองไฟ 
   ช๑      ก  ข 
   ตอง / ให / แคนิดเดียว 
   ช๑       ก  ข 
 
   ๒.๒.๒.๘ แบบหนวยชวยกริยาหนาหนวยแกน-หนวยแกน-หนวยชวย
กริยาหลังหนวยแกน (ช๑/ก/ช๒) 
   โครงสรางกริยาวลีแบบหนวยชวยกริยาหนาหนวยแกน-หนวย
แกน-หนวยชวยกริยาหลังหนวยแกนปรากฏ ๑ คร้ังคือ 
   ไม/ รูมีเลขอะไร/ แลว 
   ช๑ ก   ช๒

 
   ๒.๒.๒.๙  แบบหนวยชวยกริยาหนาหนวยแกน-หนวยแกน—หนวย
ขยาย-หนวยชวยกริยาหลังหนวยแกน (ช๑/ก/ข/ช๒) 
 โครงสรางกริยาวลีแบบหนวยชวยกริยาหนาหนวยแกน-หนวย
แกน—หนวยขยาย-หนวยชวยกริยาหลังหนวยแกนปรากฏ ๑ คร้ังคือ   
 จะไม / ทะเลาะ / กันอีก /  แลว 
 ช๑            ก             ข             ช๒        
   

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
๗๗ 

 

   ๒.๒.๒.๑๐  แบบหนวยชวยกริยาหนาหนวยแกน-หนวยแกน-หนวยชวย
กริยาหลังหนวยแกน-หนวยขยาย (ช๑/ก/ช๒/ข)  
 โครงสรางกริยาวลีแบบหนวยชวยกริยาหนาหนวยแกน-หนวย
แกน-หนวยชวยกริยาหลังหนวยแกน-หนวยขยายปรากฏ ๑ คร้ัง คือ 
 จะ / มีรถจอด / อยู / หนาบาน 
 ช๑ ก      ช๒      ข 
   
 เมื่อวิเคราะหความถี่ของโครงสรางกริยาวลีที่ปรากฏในเรื่องเลาของเด็กปกติ สามารถ
แสดงไดดังตารางตอไปนี้ 
ตารางที่ ๗ ตารางแสดงโครงสรางกริยาวลีของเด็กปกต ิ
 

โครงสรางกริยาวลี จํานวนครั้งท่ีปรากฏในเรื่องเลาของเด็กปกต ิ คารอยละ 
๑. แบบ ก ๓๕๙ ๖๓.๗๗ 

๒. แบบ ก/ข ๑๐๙ ๑๙.๓๖ 

๓. แบบ ก/ช๒ ๒๓ ๔.๐๘ 

๔. แบบ ก/ช๒/ข ๒ ๐.๓๕ 

๕. แบบ ก/ข/ช๒ ๔ ๐.๗๑ 

๖. แบบช๑/ก ๓๗ ๖.๕๗ 

๗. แบบ ช๑/ก/ข ๒๖ ๔.๖๒ 

๘. แบบ ช๑/ก/ช๒ ๑ ๐.๑๘ 

๙. แบบ ช๑/ก/ข/ช๒ ๑ ๐.๑๘ 

๑๐. แบบ ช๑/ก/ช๒/ข ๑ ๐.๑๘ 

รวม ๕๖๓ ๑๐๐ 
   

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
๗๘ 

 

จากตารางที่ ๗ จะเห็นไดวาโครงสรางกริยาวลีที่ปรากฏในเรื่องเลาของเด็กปกติมี ๑๐  
รูปแบบ โครงสรางที่ปรากฏมากที่สุดคือโครงสรางแบบหนวยแกน ปรากฏ ๓๕๙ คร้ัง คิดเปน   
รอยละ ๖๓.๗๗ ของโครงสรางกริยาวลีทั้งหมด รองลงมาคือโครงสรางแบบ หนวยแกน – หนวย
ขยายปรากฏ ๑๐๙ ครั้ง แบบหนวยชวยหนากริยา – หนวยแกน ปรากฏ ๓๗ ครั้ง แบบหนวยชวย
หนากริยา – หนวยแกน – หนวยขยาย ปรากฏ ๒๖ ครั้ง และแบบหนวยแกน – หนวยชวยหลังกริยา 
ปรากฏ ๒๓ คร้ัง คิดเปนรอยละ ๑๙.๓๖ ๖.๕๗ ๔.๖๒ และ ๔.๐๘ ตามลําดับ สวนโครงสราง
กริยาวลีรูปแบบอื่นปรากฏไมมากนัก 
 
  ๒.๒.๓ โครงสรางสถานวลี 

  จากการวิเคราะหสถานวลีที่ปรากฏในเรื่องเลาของเด็กปกติจํานวน ๔๕ วลี
พบวา มีจํานวนโครงสรางสถานวลี  ๓  รูปแบบคือ แบบนามวลี แบบคําบุพบทกับนามวลี และแบบ
คําบุพบทสองคํา มีรายละเอียดดังนี้ 

    ๒.๒.๓.๑ แบบนามวลี ปรากฏ ๒ วลี คือ 
 โองเล็ก๑๐   โองใหญ 
   ๒.๒.๓.๒ แบบคําบุพบท ๑ คํากับนามวลี ปรากฏ ๔๑ คร้ัง เชน  
    ใน/หองนอน    ใน/หมูบาน 
    ที่/สนาม   บน/ ปลองไฟ 
    ที่ / สวนสัตว   ที่ / บาน 
    หนา / บาน   บน / ฟา 
    จาก / บานยาย   บน / บาน 
 ๒.๒.๓.๒ แบบคําบุพบทสองคํา ปรากฏเพียง ๓ วลีคือ 
  ขาง/ บน   
  ขาง/ ลาง 
  ขาง/ นอก 
 
  ๒.๒.๔ โครงสรางกาลวลี 
  จากการวิเคราะหกาลวลีที่ปรากฏในเรื่องเลาของเด็กปกติจํานวน ๖๔ กาล
วลีพบวามีจํานวนโครงสรางกาลวลี ๒  รูปแบบคือ แบบที่ปรากฏเฉพาะคําบอกเวลาเทานั้น และ
แบบที่ปรากฏคําหนาจํานวนกับคําบอกเวลา มีรายละเอียดดังนี้ 
                                                 

๑๐ ปรากฏในประโยค โองเล็กตองให ๒๐ เม็ด และประโยค โองใหญตองให ๕ เม็ด 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
๗๙ 

 

   ๒.๒.๔.๑ แบบที่ปรากฏเฉพาะคําบอกเวลา  ปรากฏ ๕๙ คร้ัง เชน 
    ตอนเชา   ตอนเที่ยง 
    ตอนกลางคืน  ตอนพัก    
    เมื่อวันกอน  เมื่อวันอังคาร 
    บางที   พอวันตรุษจีน 
    เมื่อกอน   ตอนเย็น 
    กอนนอน   เดี๋ยว 
 
   ๓.๒.๒.๔.๒ แบบคําบอกเวลากับคําบอกกําหนดเสียงตรี ปรากฏ ๒ คร้ัง 
คือ     
    ตอนนี้ (ปรากฏ ๒ คร้ัง) 
 
   ๓.๒.๒.๔.๓ แบบคําหนาจํานวนกับคําบอกเวลาปรากฏ ๒ คร้ัง คือ  
    ทุก ๆ/ วัน  ทุก / เชา 
 
   ๓.๒.๒.๔.๔ แบบคําหนาจํานวน คําบอกจาํนวนนับและคําบอกเวลา 
ปรากฏ ๑ คร้ัง คือ       
    ทุก ๆ / หนึ่ง / ช่ัวโมง๑๑ 
 
๓. การวิเคราะหสัมพันธสารในเรื่องเลาของเด็กปกต ิ

การวิเคราะหลักษณะภาษาที่ปรากฏในเรื่องเลาของเด็กปกติสามารถจําแนกการ
วิเคราะหไดเปน ๒ หัวขอคือ การวิเคราะหการเริ่มตนเรื่องและการลงทายเรื่อง   (starting and 
ending )  และการเชื่อมโยงความ(cohesion) โดยแสดงรายละเอียดไดดังนี้ 
 

๓.๑ การเร่ิมตนเรื่องและการลงทายเร่ือง (starting and ending ) 
  ๓.๑.๑ การเริ่มตนเรื่อง (starting) 

                                                 
๑๑ คําวา “ช่ัวโมง”ในกาลวลีนี้ แมวาจะเปนลักษณนามแตก็จัดเปนคําบอกเวลาตามทฤษฏีไวยากรณ

โครงสราง ในหนังสือโครงสรางของภาษาไทย: ระบบไวยากรณหนา ๙๖ไดยกตัวอยางกาลวลีลักษณะนี้ไวดวย 
คือ กาลวลี “อีก/ ๒ /วัน” ซึ่งคําวา “วัน” ในตัวอยางนี้ก็จัดเปนคําบอกเวลาเชนกัน 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
๘๐ 

 

   จากการวิเคราะหเรื่องเลาของเด็กปกติจํานวน ๓๓ เร่ืองพบวา เด็กปกติมี
วิธีการเริ่มตนเรื่อง ๓ วิธีคือ การเริ่มตนดวยการกลาวถึงตัวละคร การเริ่มตนดวยกาลวลีตามดวยตัว
ละครหรือเหตุการณ และการเริ่มตนดวยการกลาวถึงเนื้อเร่ืองทันที มีรายละเอียดดังนี้ 
 
   ๓.๑.๑.๑ การเริ่มตนดวยการกลาวถึงตัวละคร  
    การเริ่มตนเรื่องดวยการกลาวถึงตัวละครเปนวิธีที่เด็กปกติใชในการ
เริ่มตนเรื่องเลามากที่สุด กลาวคือจากเรื่องเลาของเด็กปกติทั้งหมด ๓๓ เร่ือง พบวามีการเริ่มเรื่อง
ดวยวิธีนี้ถึง ๒๘ เร่ือง คิดเปนรอยละ ๘๔.๘๕ ของวิธีการเริ่มตนเรื่องทั้งหมด ดังตัวอยาง 
    ฉันไปโรงเรียนแตเชาแตประตูยังไมเปด รอจนสายแลวประตูก็ยัง
ไมเปด...(เร่ืองโรงเรียนของฉัน) 
    จากตัวอยางนี้จะเห็นไดวา เด็กปกติเริ่มตนเรื่องดวยการใชนามวลี 
“ฉัน” เพื่อกลาวถึงตัวละครของเรื่อง 
    พอของฉันอยูที่บานแลวก็ปลูกตนไม แลวก็ไปทํางาน...(เร่ืองพอ
ของฉัน) 
    จากตัวอยางนี้จะเห็นไดวา เด็กปกติเริ่มตนเรื่องดวยการใชนามวลี 
“พอของฉัน” เพื่อกลาวถึงตัวละครของเรื่อง 
    แมของฉันเปนคนใจดี ไมเคยดุลูก แลวยังเลนกับลูก...(เร่ืองแมของ
ฉัน) 
    จากตัวอยางนี้จะเห็นไดวา เด็กปกติเริ่มตนเรื่องดวยการใชนามวลี 
“แมของฉัน” เพื่อกลาวถึงตัวละครของเรื่อง 
    ครอบครัวของฉันมีคุณยา คุณอา มีนอง ๒ คน...(เร่ืองครอบครัว
ของฉัน) 
    จากตัวอยางนี้จะเห็นไดวา เด็กปกติเริ่มตนเรื่องดวยการใชนามวลี 
“ครอบครัวของฉัน” เพื่อกลาวถึงตัวละครของเรื่อง 
    โรงเรียนของฉันช่ือโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร 
ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา...(เร่ืองโรงเรียนของฉัน) 
    จากตัวอยางนี้จะเห็นไดวา เด็กปกติเริ่มตนเรื่องดวยการใชนามวลี 
“โรงเรียนของฉัน” เพื่อกลาวถึงตัวละครของเรื่อง 
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   ๓.๑.๑.๒ การเริ่มตนดวยกาลวลี๑๒ตามดวยตัวละครหรือเหตุการณ  
    การเริ่มตนดวยวิธีนี้พบเพียง ๒ คร้ัง คิดเปนรอยละ ๖.๐๖ ของ
วิธีการเริ่มตนเรื่องทั้งหมด ดังนี้ 
    ตอนเชาแมก็อานหนังสือใหฟง อานเรื่องประมวลคําใหฟงดวย แลว
ก็สุนัขกับเงา...(เร่ืองแมของฉัน)  
    จากตัวอยางนี้จะเห็นไดวา เด็กปกติเร่ิมตนเรื่องดวยการใชกาลวลี 
“ตอนเชา”  
    เมื่อวันอังคารพอของผมซักรองเทาให แลวพอก็ไมอยู ตอนเย็นพี่ก็
มาซักใหตอ...(เร่ืองพอของฉัน) 
    จากตัวอยางนี้จะเห็นไดวา เด็กปกติเร่ิมตนเรื่องดวยการใชกาลวลี 
“เมื่อวันอังคาร”  
 
   ๓.๑.๑.๓ การเริ่มตนดวยการกลาวถึงเนื้อเร่ืองทันที 
    การเริ่มตนดวยวิธีนี้พบวาผูเลาจะเลาเนื้อเร่ืองทันทีโดยไมมีการ
กลาวถึงตัวละครหรือสถานที่เพื่อเกริ่นเรื่อง จากการวิเคราะหพบ ๓ คร้ัง คิดเปนรอยละ ๙.๐๙ ของ
วิธีการเริ่มตนเรื่องทั้งหมด ดังนี้ 
    ประตูจะเปนเหล็ก ตรงขาง ๆ จะเปนไม แลวมีประตูอยูขางลาง...
(เร่ืองบานของฉัน) 
    จากตัวอยางนี้จะเห็นไดวา เด็กปกติเร่ิมตนเรื่องบานของฉันดวยการ
บรรยายลักษณะของบานทันที ไมกลาวเกริ่นเรื่องกอน 
    มีเพื่อนและมีครูที่คอยสอน และก็มีนักเรียนทุกคน...(เร่ืองโรงเรียน
ของฉัน) 
    จากตัวอยางนี้จะเห็นไดวา เด็กปกติเริ่มตนเรื่องโรงเรียนของฉัน
โดยไมกลาวเกริ่นนําโรงเรียนกอน 
    เรียนแลวก็กลับมา แลวเปลี่ยนชุด แลวอาบน้ํา แลวก็ไปกินขาว แลว
ทําการบาน แลวนอนเลย...(เร่ืองบานของฉัน) 
    จากตัวอยางนี้จะเห็นไดวา เด็กปกติเร่ิมตนเรื่องบานของฉันดวยการ
กลาวถึงกิจกรรมที่ทําเวลาอยูที่บาน ไมกลาวเกริ่นเรื่องกอน 
                                                 

๑๒ ทฤษฎีสัมพันธสารตามแนวการศึกษาของชลธิชา บํารุงรักษใชคําวา “วลีแสดงเวลา” แตใน
วิทยานิพนธเลมนี้จะใชคําวา “กาลวลี” ตามทฤษฏีไวยากรณโครงสรางเพื่อใหสอดคลองกับเนื้อหาทั้งเลม  
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ผลการวิเคราะหวิธีการเริ่มตนเรื่องของเด็กปกติสามารถแสดงไดดังตารางตอไปนี้ 
 
ตารางที่ ๘ ตารางแสดงวิธีการเริ่มตนเรื่องของเด็กปกต ิ
 

วิธีการเริ่มตนเรื่องของเด็กปกต ิ ความถี่ คารอยละ 
๑. การเริ่มตนดวยการกลาวถึงตัวละคร  ๒๘ ๘๔.๘๕ 
๒. การเริ่มตนดวยกาลวลีตามดวยตัว

ละครหรือเหตุการณ 
๒ ๖.๐๖ 

๓. การเริ่มตนดวยการกลาวถึงเนื้อเร่ือง
ทันที 

๓ ๙.๐๙ 

รวม ๓๓ ๑๐๐ 
  

จากตารางขางตนจะเห็นไดวา วิธีการเริ่มตนเรื่องของเด็กปกติมี ๓ วิธี การเริ่มตนเรื่องที่
เด็กใชมากที่สุดคือการเริ่มตนดวยการกลาวถึงตัวละคร ปรากฏรอยละ ๘๔.๘๕ รองลงมาคือการ
เร่ิมตนดวยการกลาวถึงเนื้อเร่ืองทันที ปรากฏรอยละ ๙.๐๙ สวนการเริ่มตนดวยกาลวลีตามดวยตัว
ละครหรือเหตุการณปรากฏนอยที่สุด คือรอยละ ๖.๐๖ 
 
  ๓.๑.๒ การลงทายเรื่อง (ending) 
   การลงทายเรื่องคือการที่เด็กหยุดเลาเรื่อง จากการวิเคราะหเร่ืองเลาของ
เด็กปกติจํานวน ๓๓ เร่ืองพบวา เด็กปกติมีวิธีการลงทายเรื่อง ๔ วิธีคือ การลงทายดวยการใชวลีเพื่อ
ยุติเร่ืองเลา การลงทายดวยการแสดงตอนจบของเหตุการณ การลงทายดวยการแสดงขอสรุปของ
เร่ือง และไมมีการลงทายเรื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   ๓.๑.๒.๑ การลงทายดวยการใชวลีเพื่อยุติเร่ืองเลา 
    การลงทายดวยวิธีนี้ผูเลาจะใชวลีที่แสดงตอนจบของเรื่อง เชน “จบ
แลว” “นึกไมออก” “จําไมไดแลว” และ “แคเนียะ” จากการวิเคราะหพบการลงทายเร่ืองดวยวิธีนี้ 
๑๓ คร้ัง คิดเปนรอยละ ๓๙.๔ ของวิธีการลงทายเรื่องทั้งหมด ดังตัวอยาง 
    ... กินแลวก็อ่ิม อ่ิมแลวก็นอน ตอนกลางคืนก็ไปกรุงเทพฯ จบแลว 
(เร่ืองบานของฉัน) 
    ตัวอยางนี้ปรากฏวลี “จบแลว” แสดงการลงทายเรื่อง   
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    ... โรงเรียนมีอาจารย มีนักเรียน มีเกาอ้ีสําหรับนั่ง มีโตะไวเขียน
หนังสือ มีกระดาน และก็มีหองประชุมของอาจารย...นึกไมออก (เร่ืองโรงเรียนของฉัน) 
    ตัวอยางนี้ปรากฏวลี “นึกไมออก” แสดงการลงทายเรื่อง   
    ... เมื่อวันกอนก็ซักชุดนักเรียนกับชุดพละใหผมอะ จําไมไดแลว (
เร่ืองแมของฉัน) 
    ตัวอยางนี้ปรากฏวลี “จําไมไดแลว” แสดงการลงทายเรื่อง  
    ... เออยูบานชอบกวาดบาน จัดที่นอน แคเนียะ (เร่ืองครอบครัวของ
ฉัน) 
    ตัวอยางนี้ปรากฏวลี “แคเนียะ” แสดงการลงทายเรื่อง  
    ...มีนักเรียน มีนักเรียนอยูหลายชั้น มีสีประจําโรงเรียน โรงเรียนมี
อาจารยเยอะ ... จําไมไดแลว จบแลว (เร่ืองโรงเรียนของฉัน) 
    ตัวอยางนี้ปรากฏวลี “ จําไมไดแลว จบแลว” แสดงการลงทายเร่ือง
  
   ๓.๑.๒.๒ การลงทายดวยการแสดงตอนจบของเหตุการณ 
    จากการวิเคราะหพบการลงทายเรื่องดวยวิธีนี้ ๙ คร้ัง คิดเปน   รอย
ละ ๒๗.๒๗ ของวิธีการลงทายเรื่องทั้งหมด ดังตัวอยาง 
    พอพาฉันไปเที่ยวที่สวนสัตว พอไปถึงตอนบายพอก็พาฉันไปดู
สัตว มีสิงโต จระเข ตะโขง งูเขียว นกแกว นกอินทรี พอตอนเย็นพอก็พาฉันไปกินขาวมันไก พอ
เสร็จแลวก็พาฉันกลับบาน พอกลับบานเสร็จพอก็ใหฉันนอนพักผอน (เร่ืองพอของฉัน) 
    ตัวอยางนี้จะเห็นไดวาเด็กเลาเรื่องการไปเที่ยวสวนสัตวกับพอโดย
เลาเหตุการณตามลําดับเวลา ตั้งแตไปสวนสัตวตอนบาย ไปกินขาวตอนเย็น และลงทายเรื่องดวย
การกลับบาน 
    โรงเรียนของฉันชื่อโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา มีตนไมมากมาย มีอาคารเรียน มีอาคารอุบล เรียงสุวรรณ มีหองสมุด 
มีอาคารวายน้ํา มีโรงอาหารวีไอพี มีอาจารยกับเพื่อน ๆ ทุกคน อยูที่โรงเรียนเช็ดโตะ ลางแกวน้ํา 
เลนแปะเปน และเลโกของอาจารยเกษม (เร่ืองโรงเรียนของฉัน) 
    ตัวอยางนี้จะเห็นไดวาเด็กเลาเรื่องโรงเรียนของฉันดวยการอธิบาย
สถานที่ตาง ๆ ภายในโรงเรียน หลังจากนั้นจึงเลาถึงกิจกรรมที่ทําในโรงเรียนทีละประการ โดยใช
คําวา “และ” เปนคําเชื่อมเมื่อกลาวมาถึงประการสุดทาย  
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    โรงเรียนของฉันมีหองสมุด มีหองเรียน มีหองตาง ๆ  ตอนพักบี
ชอบเลนกับเพื่อน บางทีก็เลนเตะบอล บางทีก็ไมเลน บางทีก็เลนกับเพื่อนคนอื่น นอกจากเลนแลวก็
เรียน ฉันมีครู ๓ คน คนที่หนึ่งชื่อ อาจารยรัชฎาภรณ สอนสังคม ภาษาไทย คนที่สองอาจารยมณฑา
สอนเลข วิทยาศาสตร คนที่สามสอนภาษาไทย (เร่ืองโรงเรียนของฉัน) 
    ตัวอยางนี้จะเห็นไดวาเด็กเลาเรื่องโรงเรียนของฉันโดยกลาวถึง
สถานที่ กิจกรรมที่ทําในโรงเรียน และในตอนทายกลาวถึงอาจารย ๓ คน เด็กเลาถึงอาจารยแตละ
คนจนครบทั้งสามคน   
    ครอบครัวของฉันมี ๙ คน มีคุณแม คุณพอ พี่ ลุง ยาย ตา ปา นา ผม 
เมื่อกอนมีสัตวเล้ียง ๑ ตัวคือหมา หมาชอบเลนกับพี่เพราะผมยังไมเกิด (เร่ืองครอบครัวของฉัน) 
    ตัวอยางนี้จะเห็นไดวาเด็กเลาเรื่องครอบครัวของฉันโดยกลาวถึง
สมาชิกทีละคนจนครบทั้ง ๙ คน จากนั้นกลาวถึงสุนัขที่เมื่อกอนเคยเปนสมาชิกในครอบครัวดวย 
โดยแสดงตอนจบวาสุนัขชอบเลนกับพี่ เพราะตอนนั้นผูเลายังไมเกิด 
    
   ๓.๑.๒.๓ การลงทายดวยการแสดงขอสรุปของเรื่อง 
    การลงทายดวยวิธีนี้ เปนการแสดงขอสรุปของเรื่องที่ไดเลามา
ขางตน จากการวิเคราะหพบเพียง ๑ คร้ัง คิดเปนรอยละ ๓.๐๓ ของวิธีการลงทายเรื่องทั้งหมด ดังนี้ 
    แมของฉันชื่อแมแหมม แมชอบทําอาหาร แมชอบซื้อขนมมาใหเอ 
อาหารที่คุณแมชอบทําคือไขเจียว ไขเจียวมีสีเหลือง ๆ ผมรักคุณแมมาก (เร่ืองแมของฉัน) 
    จากตัวอยางนี้จะเห็นไดวา ผูเลากลาวถึงการกระทําของแมที่ทําเพื่อ
ตน ดังนั้นจึงสรุปเรื่องในตอนทายวา “ผมรักคุณแมมาก” 
 
   ๓.๑.๒.๔ ไมมีการลงทายเรื่อง 
    การเลาเรื่องโดยไมมีการลงทายเร่ืองเปนการจบเรื่องโดยมิไดแสดง
ตอนจบหรือขอสรุปของเหตุการณ อีกทั้งไมมีวลีที่แสดงการยุติเร่ืองเลา การลงทายเรื่องเชนนี้ผูเลา
มักจะหยุดเรื่องเพราะนึกเรื่องตอไปไมได จากการวิเคราะหพบการลงทายเรื่องดวยวิธีนี้ ๑๐ ครั้ง คิด
เปนรอยละ ๓๐.๓ ของวิธีการลงทายเรื่องทั้งหมด ดังตัวอยาง 
    ... มีหมอน มีหมอนขาง บีมีรูปถาย มีหัวเตียง มีสมุด มีหนังสือสวด
มนต ขางบนมีโทรทัศน ขางลางก็มีดวย มีแอร มีพัดลม 
    ... กินขาวตอนเชา ตอนเที่ยง แลวก็ตอนเย็น แลวก็อาบน้ํา แลวก็ขึ้น
นอน ไมนอนเกิน ๓ ทุม อืม.. อืม.. อืม.. อืม.. อืม... 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
๘๕ 

 

    ... มีคลองอยูหลังบาน ฝงตรงขามก็จะสงเสียงดัง ๆ มาถึงฝงบานเรา 
ทุก ๆ วันจะไดยินเสียงนกรอง คุยกันบาง... แลวก็... 
 

ผลการวิเคราะหวิธีการลงทายเรื่องของเด็กปกติสามารถแสดงไดดังตารางตอไปนี้ 
 
ตารางที่ ๙ ตารางแสดงวิธีการลงทายเรื่องของเด็กปกต ิ
 

วิธีการลงทายเร่ืองของเด็กปกติ ความถี่ คารอยละ 
๑. การลงทายดวยการใชวลีเพื่อยุติเร่ืองเลา  ๑๓ ๓๙.๔ 
๒. การลงทายดวยการแสดงตอนจบของเหตุการณ ๙ ๒๗.๒๗ 
๓. การลงทายดวยการแสดงขอสรุปของเรื่อง ๑ ๓.๐๓ 
๔. ไมมีการลงทายเรื่อง ๑๐ ๓๐.๓ 

    รวม ๓๓ ๑๐๐ 
 

จากตารางขางตนจะเห็นไดวา วิธีการลงทายเรื่องของเด็กปกติมี ๔ วิธี การลงทายเรื่องที่
เด็กใชมากที่สุดคือ การลงทายดวยการใชวลีเพื่อยุติเร่ืองเลา ปรากฏรอยละ ๓๙.๔ รองลงมาคือไมมี
การลงทายเรื่อง และการแสดงตอนจบของเหตุการณ ปรากฏรอยละ ๓๐.๓ และ ๒๗.๒๗ ตามลําดับ 
สวนการลงทายเรื่องที่ปรากฏนอยที่สุดคือ การลงทายดวยการแสดงขอสรุปของเรื่อง ปรากฏรอยละ 
๓.๐๓ 
 

๓.๒ การเชื่อมโยงความ (cohesion) 
  การเชื่อมโยงความที่ปรากฏในเรื่องเลาของเด็กปกติแบงไดเปน ๔ ประเภทคือ การ
อางถึง (reference) การละ(ellipsis) การใชคําเชื่อม (conjunction) และการซ้ํา (repetition) จากการ
วิเคราะหพบวาปรากฏการเชื่อมโยงความทั้งสิ้น ๑,๙๓๘ คร้ัง แบงเปนการเชื่อมโยงความประเภท
การอางถึง ๓๘๗ ครั้ง คิดเปนรอยละ ๑๙.๙๗ การเชื่อมโยงความดวยการละ ๔๙ ครั้ง คิดเปนรอยละ 
๒.๕๓ การเชื่อมโยงความดวยคําเชื่อม ๒๗๗ คร้ัง คิดเปนรอยละ ๑๔.๒๙ และการเชื่อมโยงความ
ดวยการซ้ํา ๑,๒๒๕ คร้ัง คิดเปนรอยละ ๖๓.๒๑ การเชื่อมโยงความแตละประเภทมีรายละเอียดดังนี้ 
 
  ๓.๒.๑ การอางถึง (reference) 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
๘๖ 

 

   การเชื่อมโยงความดวยการอางถึงในเรื่องเลาของเด็กปกติ จํานวน๓๘๗ 
คร้ังแบงไดเปน ๒ ประเภทคือการอางถึงหนวยนาม ๓๗๓ ครั้ง และการอางถึงอนุพากยหรือ
ประโยค ๑๔ คร้ัง ดังนี้ 
   ๓.๒.๑.๑ การอางถึงหนวยนาม 
    จากการวิเคราะหเร่ืองเลาของเด็กปกติพบวาปรากฏการอางถึง
หนวยนามทั้งส้ิน ๓๗๓ คร้ัง ซ่ึงการอางถึงหนวยนามนี้ ผูเลาจะใชรูปแทนเพื่ออางถึงรูปหลักที่เปน
หนวยนาม ๔ ชนิดคือ รูปแทนที่เปนคําสรรพนาม รูปแทนที่เปนคําเรียกขาน รูปแทนที่เปนนามวลี 
และรูปแทนที่เปนสุญรูป ดังนี้ 
    ๓.๒.๑.๑.๑ รูปแทนที่เปนคําสรรพนาม   
     รูปแทนที่เปนคําสรรพนามปรากฏในเรื่องเลาของเด็กปกติ
จํานวน ๙ คร้ัง คิดเปนรอยละ ๒.๔๑ ของการอางถึงหนวยนามทั้งหมด การอางถึงหนวยนามดายรูป
แทนสรรพนาม เชน 
    ฉันไปโรงเรียนแตเชา แตประตูยังไมเปด รอจนสายแลวประตู
ก็ยังไมเปด แตมีเด็กคนหนึ่ง เขามา เขาก็รออยูจนประตูเปด 
    คําวา “เขา” เปนรูปแทนสรรพนามของหนวยนาม “เด็กคน
หนึ่ง” 
    ... คุณพอชอบกินกาแฟกับขนมปง เอไมชอบเพราะมันขม... 
    คําวา “มัน” เปนรูปแทนสรรพนามของหนวยนาม “กาแฟ” 
    . . .  ตอนนี้แมตองไปเรียน  เ รียน  เ รียนอะไรไมรู  มัน เปน
ภาษาอังกฤษ... 
    คําวา “มัน” เปนรูปแทนสรรพนามของหนวยนาม “อะไร” 
 
    ๓.๒.๑.๑.๒ รูปแทนที่เปนคําเรียกขาน  
     รูปแทนที่เปนคําเรียกขานปรากฏในเรื่องเลาของเด็กปกติ
จํานวน ๑๗ คร้ัง คิดเปนรอยละ ๔.๕๖ ของการอางถึงหนวยนามทั้งหมด การอางถึงหนวยนามดวย
รูปแทนคําเรียกขานสวนใหญจะเปนคําวา “พอ” และ “แม” เชน 
    แมของฉันช่ือแมแหมม แมชอบทําอาหาร แมชอบซ้ือขนมมา
ใหเอ อาหารที่คุณแมชอบทําคือไขเจียว... 
    คําวา “แม” และ “คุณแม” เปนรูปแทนคําเรียกขานของหนวย
นาม “แมของฉัน” 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
๘๗ 

 

    แมของฉันทํางานเปนแมบาน คุณแมชอบตื่นเร็ว ชอบเลนกับ
นอง ชอบดูทีวี ชอบบอกทาตีกอลฟ คุณแมใจดีใหพี่ยืมไมกอลฟ คุณแมชอบกินผักบุง... 
    คําวา “คุณแม” เปนรูปแทนคําเรียกขานของหนวยนาม “แม
ของฉัน” 
    พอของฉันพาฉันไปเที่ยวที่สวนสัตว พอไปถึงตอนบาย พอก็
พาฉันเขาไปดูสัตว มีสิงโต จระเข ตะโขง งูเขียว นกแกว นกอินทรี พอตอนเย็นพอก็พาฉันไปกิน
ขาวมันไก... 
    คําวา “พอ” เปนรูปแทนคําเรียกขานของหนวยนาม “พอของ
ฉัน” 
 
    ๓.๒.๑.๑.๓ รูปแทนที่เปนนามวลี  
    รูปแทนที่เปนนามวลีปรากฏในเรื่องเลาของเด็กปกติจํานวน ๕ 
คร้ัง คิดเปนรอยละ ๑.๓๔ ของการอางถึงหนวยนามทั้งหมด การอางถึงหนวยนามดวยรูปแทน
นามวลี เชน 
    ครอบครัวของฉันมีพี่ นอง พอ แม พอจะกลับดึก แตคนอื่นจะ
นอนกอน 
    คําวา “คนอื่น” เปนรูปแทนนามวลีของหนวยนาม พี่ นอง และ
แม 
    ... แลวก็มีพวงกุญแจติดอยู ๒ พวง อีกอันหนึ่งพวงใหญ อีก
อันหนึ่งพวงเล็ก  
    คําวา “อีกอันหนึ่ง” เปนรูปแทนนามวลีของหนวยนาม “พวง
กุญแจ” 
    ครอบครัวของฉันมีพอ มีแม มีพี่ มีเอ ท้ังหมด ๔ คน 
    คําวา “ทั้งหมด” เปนรูปแทนนามวลีของหนวยนาม พอ แม พี่ 
และเอ 
 
    ๓.๒.๑.๑.๔ รูปแทนที่เปนสุญรูป  
     รูปแทนที่เปนสุญรูปปรากฏในเรื่องเลาของเด็กปกติมากที่สุด 
กลาวคือปรากฏจํานวน ๓๔๒ คร้ัง คิดเปนรอยละ ๙๑.๖๙ ของการอางถึงหนวยนามทั้งหมด การอาง
ถึงหนวยนามดวยรูปแทนสุญรูป เชน 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
๘๘ 

 

    แมของฉันปลูกตนไม  �ชอบปลูกตนไม แลว�ก็ชอบนอน  �
ชอบกิน อือ�ไมชอบกิน �ชอบทํางานบาน �ลางจาน �กวาดบาน �ถูบาน �ชอบอานหนังสือ �
อานทํา ๆ ๆ อาหาร หนังสือทําอาหาร... 
    Ø เปนรูปแทนสุญรูปของหนวยนาม “แมของฉัน” 
    ประตจูะเปนเหล็ก ตรงขาง ๆ�จะเปนไม แลว�ก็จะมีตะปูอยู
ขางลาง แลว�จะมีกลอนเปด �จะมีไมอยูขางนอก... 
    Ø เปนรูปแทนสุญรูปของหนวยนาม “ประตู” 
    โรงเรียนเปนโรงเรียนใหญ �มีตนไมเยอะ  และ�ก็มีเด็ก
นักเรียนเยอะ �เปนโรงเรียนหลายชั้น และ�ก็มีหลายหอง �มีนักเรียน �มีนักเรียนอยูหลายชั้น... 
    Ø เปนรูปแทนสุญรูปของหนวยนาม “โรงเรียน” 
 

ผลการวิเคราะหการเชื่อมโยงความดวยการอางถึงหนวยนามสามารถแสดงไดดังตาราง
นี้ 
 
ตารางที่ ๑๐ ตารางแสดงการเปรียบเทียบการใชรูปแทนเพื่ออางถึงหนวยนาม 
 

ชนิดของรปูแทนหนวยนาม จํานวนครั้งท่ีปรากฏ คารอยละ 
๑. รูปแทนที่เปนสรรพนาม ๙ ๒.๔๑ 
๒. รูปแทนที่เปนคําเรียกขาน ๑๗ ๔.๕๖ 
๓. รูปแทนที่เปนนามวลี ๕ ๑.๓๔ 
๔. รูปแทนที่เปนสุญรูป ๓๔๒ ๙๑.๖๙ 

รวม ๓๗๓ ๑๐๐ 
 

จากตารางขางตนจะเห็นไดวารูปแทนที่เด็กปกติใชเพื่ออางถึงหนวยนามมี ๔ ชนิดไดแก 
รูปแทนที่เปนสรรพนาม รูปแทนที่เปนคําเรียกขาน รูปแทนที่เปนนามวลี และรูปแทนที่เปนสุญรูป   
รูปแทนที่เด็กปกติใชมากที่สุดในการเลาเรื่องคือ รูปแทนที่เปนสุญรูป ปรากฏรอยละ ๙๑.๖๙ 
รองลงมาคือรูปแทนที่เปนคําเรียกขาน ปรากฏรอยละ ๔.๕๖ รูปแทนที่เปนสรรพนาม ปรากฏรอย
ละ ๒.๔๑ และรูปแทนที่ปรากฏนอยที่สุดคือรูปแทนนามวลี ปรากฏรอยละ ๑.๓๔ 
 
   ๓.๒.๑.๒ การอางถึงอนุพากยหรือประโยค 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
๘๙ 

 

    จากการวิเคราะหเร่ืองเลาของเด็กปกติพบวาปรากฏการอางถึงอนุ
พากยหรือประโยคทั้งส้ิน ๑๔ คร้ัง ซ่ึงผูเลาจะใชรูปแทนประเภทสุญรูปเพียงประเภทเดียวเพือ่อางถงึ
รูปหลักที่เปนอนุพากยหรือประโยค ดังตัวอยางตอไปนี้ 
 
    ...พอตอนเย็นพอก็พาฉันไปกินขาวมันไก พอ�เสร็จแลวก็พาฉัน
กลับบาน... 
    Ø เปนรูปแทนสุญรูปของประโยค “พอพาฉันไปกินขาวมันไก” 
    ... แลวก็จะมีหองอาบน้ําเอาไวอาบน้ําตอนเชา และ�ก็ตอนกลาง
คืน และก็�ตอนเที่ยงเวลาเราจะออกไปขางนอก... 
    Ø เปนรูปแทนสุญรูปของอนุพากยคุณศัพท “เอาไวอาบน้ํา” 
    ... มีบอน้ําเอาไวเล้ียงปลาอยูหนาบาน หรือ�อยูตรงไหนก็ไดที่เปน
หญา... 
    Ø เปนรูปแทนสุญรูปของประโยค “มีบอน้ําเอาไวเล้ียงปลา” 
   

๓.๒.๒ การละ (ellipsis) 
   การเชื่อมโยงความดวยการละเปนการเชื่อมโยงความดวยการใชสุญรูป
แทนวลีหรืออนุพากยที่ผูเลาเรื่องมิไดกลาวถึงมากอน แตผูรับสารสามารถสันนิษฐานไดวาสวนที่ละ
นั้นหมายถึงใครหรือส่ิงใด การเชื่อมโยงความดวยการละนี้คลายคลึงกับการเชื่อมโยงความดวยการ
อางถึงสุญรูป แตตางกันที่การอางถึงสุญรูปจะอางถึงขอความที่ปรากฏมากอนแลว การเชื่อมโยง
ความดวยการละทั้ง ๔๙ คร้ัง แสดงตัวอยางไดดังนี้ 
   �๑มีเพื่อน และ�๑มีครูที่คอยสอน และ�๑ก็มีนักเรียนทุกคน �๑เปนหลาย
หองมารวมกัน ชวยกันจัดหอง และก็ชวยกันจัดโตะ เช็ดโตะ เช็ดเกาอ้ี เปนตน �๒มีเพื่อนเปนกลุม 
แลว�ก็ไดเลนกับเพื่อน �๒ เลนซอนแอบ �๒ เลนแปะแข็ง �๒ เลนสามกก ... (เรื่องโรงเรียนของ
ฉัน) 
   จะเห็นวา Ø๑ แสดงการละนามวลี “โรงเรียนของฉัน” สวน Ø๒  แสดงการ
ละนามวลี “ผม” หรือ “ฉัน” ซ่ึงนามวลีขางตนลวนเปนนามวลีที่มิไดกลาวถึงมากอน 
 
   โรงเรียนมีอาจารยคอยสอนใหความรู และก็ และก็มีกิจกรรมมากมาย มี
หองเรียนที่ให �เรียนกับอาจารย ..ไมให �ทําชั่ว ให�ทําแตความดี... 
   Ø แสดงการละนามวลี “นักเรียน” ซ่ึงเปนวลีที่มิไดกลาวถึงมากอน 
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   ครอบครัวของฉันมีพี่ นอง พอ แม พอจะกลับดึกแตคนอื่นจะนอนกอน 
พอก็จะเลนกับลูก ลูกสองคน แมบางทีก็เลนกับลูก บางที�ก็เลนกับพี่ บางที�ก็เลนบอลกับเพื่อน 
เพื่อนขางบาน แลว�ก็ชวยทํางานบาน � กวาดบาน � ถูบาน � เช็ดโซฟา แลว�ก็ลางบอปลา สอง
บอปลา �ตองเอาไปลางในหญา �ตองเอาปลาออก ปลามีหลายพันธุ �เอามารวมกัน ไมมีปลากัด มี
ปลาหางนกยูง ปลาธรรมดา ปลาที่เปนตัวดํา ๆ หางสีเขียว หางออกเขียว �ไปเอามาจากบานยาย มี
ปลาหลายพันธุ �เอามารวมกันสองบอ แลว�ก็ตักแยกไปเหมือนเดิม เวลา�ลาง�ตองตักปลาออก 
แลว�ก็ยกลงมาไวที่หญา แลว�ก็เอาน้ําใส แลว�ก็ลางกอนแลว�คอยขัดแฟบ แลว�ก็ใสน้ํา แลว�
ก็ลางอีกสามที แลว เสร็จแลว�ก็เอาไปตั้งที่เดิม แลว�ก็เอาปลาใส... 
   Ø แสดงการละนามวลี “ผม” หรือ “ฉัน”  ซ่ึงเปนวลีที่มิไดกลาวถึงมากอน 
 
  ๓.๒.๓ การใชคําเชื่อม (conjunction) 
   การเชื่อมโยงความดวยการใชคําเชื่อมในเรื่องเลาของเด็กปกติ จํานวน 
๒๗๗ คร้ังแบงไดเปน ๑๐ ประเภทตามความสัมพันธระหวางเหตุการณในประโยคที่อยูตอเนื่องกัน 
หรืออยูใกลเคียงกัน ไดแก ความสัมพันธแบบคลอยตาม ความสัมพันธแบบขัดแยง ความสัมพันธ
แบบเงื่อนไข ความสัมพันธแบบเหตุผล ความสัมพันธแบบขยายความ ความสัมพันธแบบตางตอน
กัน ความสัมพันธแบบแสดงวัตถุประสงค ความสัมพันธแบบแสดงเวลา ความสัมพันธแบบการอาง
คําพูดหรือความคิด และความสัมพันธแบบแสดงทางเลือก การเชื่อมโยงความดวยการใชคําเชื่อมแต
ละรูปแบบมีรายละเอียดดังนี้ 
   ๓.๒.๓.๑ ความสัมพันธแบบคลอยตาม  
    การเชื่อมโยงความดวยคําเชื่อมประเภทคลอยตามพบมากที่สุด 
กลาวคือปรากฏทั้งสิ้น ๑๖๑ ครั้ง คิดเปนรอยละ ๕๘.๑๒ ของการใชคําเชื่อมทั้งหมด คําเชื่อม
ประเภทนี้จะแสดงใหเห็นวาเหตุการณที่เกิดขึ้นในเนื้อความตอเนื่องกันไปเปนเรื่องเดียว หรือ
เปนไปในทํานองเดียวกัน คําเชื่อมที่เด็กปกติใชมากคือคําวา “แลวก็”  “แลว” “ก็” และคําวา “และ” 
ดังตัวอยาง 
    เรียนแลวกก็ลับมา แลวเปลี่ยนชุด แลวอาบน้ํา แลวก็ไปกินขาว แลว
นอนเลย พอหยุดปบไปนครปฐม นครปฐม ไปนครปฐมเสร็จปบ อยูวันเดียวก็กลับ แลวก็ แลวกลับ
เขามา แลวก็นอนตอ แลวก็ขึ้นมาดูทีวี ดูทีวี ดูทีวี แลวก็ดูทีวี แลวไปขางหลังบาน แลวก็กินขาว แลว
ดูหนังตอ แลวก็ลางจาน... 
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    คําวา “แลวก็” “แลว” และ “ก็”ที่ปรากฏในตัวอยาง เปนคําเชื่อมที่
แสดงความสัมพันธของเหตุการณแบบคลอยตาม  
    ประตูจะเปนเหล็ก ตรงขาง ๆจะเปนไม แลวก็จะมีตะปูอยูขางลาง 
แลวจะมีกลอนเปด จะมีไมอยูขางนอก เวลาจะเอารถออกก็เปด แลวเอาไมเปด แลวเอารถออก เวลา
เอารถออกเสร็จแลว กเ็อาไมออก ปดประตูแลวก็ล็อกกลอน... 
    คําวา “แลวก็” “แลว” และ “ก็”ที่ปรากฏในตัวอยาง เปนคําเชื่อมที่
แสดงความสัมพันธของเหตุการณแบบคลอยตาม  
    ตอนเชาแมก็อานหนังสือใหฟง อานเรื่องประมวลคําใหฟงดวย แลว
ก็สุนัขกับเงา เมื่อวันกอนกซั็กชุดนักเรียนกับชุดพละใหผมอะ จําไมไดแลว 
    คําวา “ดวย” “แลวก็” และ “ก็”ที่ปรากฏในตัวอยาง เปนคําเชื่อมที่
แสดงความสัมพันธของเหตุการณแบบคลอยตาม 
 
   ๓.๒.๓.๒ ความสัมพันธแบบขัดแยง  
    การเชื่อมโยงความดวยคําเชื่อมประเภทขัดแยงพบทั้งสิ้น ๙ ครั้ง คิด
เปนรอยละ ๓.๒๕ ของการใชคําเชื่อมทั้งหมด คําเชื่อมประเภทนี้จะแสดงใหเห็นวาเหตุการณที่
เกิดขึ้นไมเปนไปในทํานองเดียวกัน โดยมีคําวา “แต” “แตวา” เปนคําเชื่อมเหตุการณ ดังตัวอยาง 
    ... เอชอบดูการตูน การตูนเรื่องเทนชิน เทนชินเปนคนแตแปลงราง
เปนอะไรก็ได... 
    ... บานยายก็มีเหมือนกัน แตมีโองเดียว แตปลาเต็มเลย ยายให
อาหารทุกเชา แลวก็เย็น แลวก็ใหอาหารเหมือนกันเชากับเย็นสองบอ ตอนเชาแมให ตอนเย็นลูกให 
แตวาหามใหเยอะ เพราะวาปลามันกินนอย... 
    พอของฉันชื่อพอตุย พอชอบดูหนังเรื่องปแกวนางหงส แตเอไม
ชอบดูเพราะมีผี... 
    คําวา “แต” และ “แตวา” ที่ปรากฏในตัวอยางขางตนเปนคําเชื่อม
เหตุการณที่แสดงความสัมพันธแบบขัดแยงกัน 
 
   ๓.๒.๓.๓ ความสัมพันธแบบเงื่อนไข  
    การเชื่อมโยงความดวยคําเชื่อมประเภทเงื่อนไข ปรากฏทั้งส้ิน ๓ 
คร้ัง คิดเปนรอยละ ๑.๐๘ ของการใชคําเชื่อมทั้งหมด คําเชื่อมประเภทนี้จะแสดงใหเห็นวาการเกิด
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หรือไมเกิดของเหตุการณหนึ่งเปนไปตามเงื่อนไขของอีกเหตุการณหนึ่ง โดยมีคําวา “ถา” เปน
คําเชื่อมเหตุการณ ดังตัวอยาง 
    ทุก ๆ หนึ่งชั่วโมง พอเปดรถออก พอปด พอไขจะไขไมไดเพราะล็
อกแลว ถาจะเปดก็ตองกดเปด
    คุณพอกอนนอนจะตั้งนาฬิกาปลุกใหเวลาเรานอนคนเดียว ถาเวลา
ผานไปนานหลายวันที่คุณพอคุณแมเปนครอบครัวใหญ เราก็ตองนอนคนเดียว... 
    ...เลนสามกก เปนเกมหาทางออกแลวก็หาใหเจอ มีทหาร หามชน
ทหาร ถาชนแลวจะแพ... 
    คําวา “ถา” ที่ปรากฏในตัวอยางขางตนเปนคําเชื่อมเหตุการณที่
แสดงความสัมพันธแบบเปนเงื่อนไข 
 
   ๓.๒.๓.๔ ความสัมพันธแบบเหตุผล  
    การเชื่อมโยงความดวยคําเชื่อมประเภทเหตุผล ปรากฏทั้งส้ิน ๘ 
คร้ัง คิดเปนรอยละ ๒.๘๙ ของการใชคําเชื่อมทั้งหมด คําเชื่อมประเภทนี้จะแสดงใหเห็นวา
เหตุการณที่เกิดขึ้นเปนเหตุเปนผลซึ่งกันและกัน โดยมีคําวา “เพราะ” “เพราะวา” เปนคําเชื่อม
เหตุการณ ดังตัวอยาง 
    ... มีตูเสื้อผาไวสําหรับแตงตัว เพราะวาเสื้อผาอยูในตูเสื้อผา... 
    ... เมื่อกอนมีสัตวเล้ียง ๑ ตัวคือหมา หมาสีดําชื่อเปปซ่ี หมาชอบ
เลนกับพี่เพราะผมยังไมเกิด 
    ...คุณพอชอบกินกาแฟกับขนมปง เอไมชอบเพราะมันขม... 
    คําวา “เพราะ” และ “เพราะวา” ที่ปรากฏในตัวอยางขางตนเปน
คําเชื่อมเหตุการณที่แสดงความสัมพันธแบบเปนเหตุเปนผลกัน 
 
   ๓.๒.๓.๕ ความสัมพันธแบบขยายความ  
    การเชื่อมโยงความดวยคําเชื่อมประเภทขยายความ ปรากฏทั้งสิ้น 
๑๑ คร้ัง คิดเปนรอยละ ๓.๙๗ ของการใชคําเชื่อมทั้งหมด คําเชื่อมประเภทนี้จะเปนการขยายความ 
คํา วลี หรือประโยคที่ปรากฏดานหนา โดยมีคําวา “ที่” เปนคําเชื่อม ดังตัวอยาง 
    ...ในหมูบานจะมีบานอื่นท่ีเปนเพื่อนเราดวย มีบอน้ําเอาไวเล้ียงปลา
อยูหนาบาน หรืออยูตรงไหนก็ไดท่ีเปนหญา มีพัดลมเวลาอยูที่บาน เวลาเรารอน มีทีวีเอาไวสําหรับ
ดเูวลาท่ีไมมีอะไรทํา เบื่อ ๆ ... 
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 จากตัวอยางนีจ้ะเห็นไดวาอนุพากยที่ตามหลังคําวา “ที่” ทั้งสาม
ตําแหนงคือ เปนเพื่อนเราดวย  เปนหญา  และ ไมมีอะไรทํา ทําหนาทีข่ยายวลีที่ปรากฏขางหนาคําวา 
“ที่” คือ บานอื่น ไหน และเวลา ตามลําดับ 
 ... มีปลาหางนกยูง ปลาธรรมดา ปลาท่ีเปนตัวดํา ๆ หางสเีขียว หาง
ออกเขียวไปเอามาจากบานยาย...  
    จากตัวอยางนี้จะเห็นไดวาอนุพากยที่ตามหลังคําวา “ที่” คือ เปนตัว
ดํา ๆ หางสีเขียว หางออกเขียว ทําหนาที่ขยายคําวา “ปลา” ซ่ึงเปนนามวลีที่ปรากฏอยูขางหนา 
    . . .  มีบานหลังเกา ท่ีคนซื้อไปแลว  แลวก็มีบานของอามาอยูที่
เชียงใหม... 
    จากตัวอยางนี้จะเห็นไดวาอนุพากยที่ตามหลังคําวา “ที่” คือ คนซื้อ
ไปแลว ทําหนาที่ขยาย “บานหลังเกา” ซ่ึงเปนนามวลีที่ปรากฏอยูขางหนา 
 
   ๓.๒.๓.๖ ความสัมพันธแบบตางตอนกัน  
    การเชื่อมโยงความดวยคําเชื่อมประเภทตางตอนกัน ปรากฏทั้งสิ้น 
๓ ครั้ง คิดเปนรอยละ ๑.๐๘ ของการใชคําเชื่อมทั้งหมด คําเชื่อมประเภทนี้จะเปนการกลาวถึงตัว
ละครใหมหรือเหตุการณใหม โดยมีคําวา “สวน” และ “นอกจาก” เปนคําเชื่อม ดังตัวอยาง 
    ...คุณแมก็จะทําอาหารใหเรากิน สวนคุณพอ คุณพอกอนนอนจะตั้ง
นาฬิกาปลุกใหเวลาเรานอนคนเดียว... 
    ... ตอนสายพออยูบาน ผมก็บอกใหพอไปเอาน้ําใหหลานของผม 
พอพอไมไปผมก็ไป สวนพี่ก็เล้ียงนอง นองไมนอนแลวก็กลอมนองนอน 
    ...ตอนพักบีชอบเลนกับเพื่อน บางทีก็เลนเตะบอล บางทีก็ไมเลน 
บางทีก็เลนกับเพื่อนคนอื่น นอกจากเลนแลวก็เรียน ฉันมีครู ๓ คน... 
    คําวา “สวน” และ “นอกจาก” ที่ปรากฏในตัวอยางขางตนเปน
คําเชื่อมเหตุการณที่แสดงความสัมพันธแบบตางตอนกัน ตัวอยางที่ ๑ และ ๒ เปนการกลาวถึงตัว
ละครใหมโดยมีคําวา “สวน” เปนคําเชื่อม สวนตัวอยางที่ ๓ เปนการกลาวถึงเหตุการณใหมโดยมีคํา
วา “นอกจาก” เปนคําเชื่อม 
 
   ๓.๒.๓.๗ ความสัมพันธแบบแสดงวัตถุประสงค  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
๙๔ 

 

    การเชื่อมโยงความดวยคําเชื่อมประเภทแสดงวัตถุประสงค ปรากฏ
ทั้งส้ิน ๑๖ คร้ัง คิดเปนรอยละ ๕.๗๘ ของการใชคําเชื่อมทั้งหมด คําเชื่อมประเภทนี้จะเปนการบอก
จุดประสงคของเหตุการณ คําเชื่อมที่พบไดแก  “ให” “สําหรับ” “ไว” และ “เอาไว” ดังตัวอยาง 
    ...แมของฉันเปนคนใจดี ผัดกับขาวใหฉันรับประทาน... 
    ... โรงเรียนมีอาจารย มีนักเรียน มีเกาอ้ีสําหรับนั่ง มีโตะไวเขียน
หนังสือ... 
    ... บานของฉันก็จะมีเตียงนอนเอาไวนอนตอนกลางคืน แลวก็มี
หองรับแขกเวลาแขกมาเยือน... 
    คําวา “ให”  “สําหรับ” “ไว” และ “เอาไว” ที่ปรากฏในตัวอยาง
ขางตนเปนคําเชื่อมเหตุการณที่แสดงความสัมพันธแบบแสดงวัตถุประสงค โดยเหตุการณที่ปรากฏ
หลังคําเชื่อมเหลานี้เปนการแสดงวัตถุประสงคของเหตุการณหนาคําเชื่อม 
 
   ๓.๒.๓.๘ ความสัมพันธแบบแสดงเวลา  
    การเชื่อมโยงความดวยคําเชื่อมประเภทแสดงเวลา ปรากฏทั้งส้ิน 
๕๕ คร้ัง คิดเปนรอยละ ๑๙.๘๖ ของการใชคําเชื่อมทั้งหมด คําเชื่อมประเภทนี้จะแสดงใหเห็น
ความสัมพันธดานเวลาของเหตุการณตาง ๆ ที่ดําเนินอยางตอเนื่อง คําเชื่อมที่ใชเชื่อมเหตุการณ
ไดแก พอ เดี๋ยว ตอนกลางวัน บางที พอตอนเย็น เวลา เปนตน ดังตัวอยาง 
    ... เดี๋ยว อามาอากงมาอยูบาน มาอยูแลว พอวันตรุษจีนก็จะไดไหว
วันตรุษจีนดวย... 
    ...เมื่อวันอังคารพอของผมซักรองเทาให แลวพอก็ไมอยู ตอนเย็นพี่
ก็มาซักใหตอ พอเวลาซักเสร็จก็ไปตาก แลวก็หยิบมาวางไวบนบาน พอเวลาวันศุกรก็ใส ... 
    ...มีที่ตากผาเวลาซักผาแลวเอามาตากไวใหแหง มีเครื่องซักผา เวลา
เอาเสื้อผามาใส เครื่องซักผาจะปนใหเสื้อผาสะอาด... 
    กาลวลี “เดี๋ยว”  “พอวันตรุษจีน”  “เมื่อวันอังคาร” “ตอนเย็น” “พอ” 
และ “เวลา” ที่ปรากฏในตัวอยางขางตนเปนคําเชื่อมที่แสดงความสัมพันธทางเวลาของเหตุการณ
ตาง ๆ 
 
   ๓.๒.๓.๙ ความสัมพันธแบบการอางคําพูดหรือความคิด  
    การเชื่อมโยงความดวยคําเชื่อมประเภทการอางคําพูดหรือความคิด 
ปรากฏทั้งส้ิน ๘ คร้ัง คิดเปนรอยละ ๒.๘๙ ของการใชคําเชื่อมทั้งหมด คําเชื่อมประเภทนี้จะวางไว

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
๙๕ 

 

หลังคํากริยาที่เกี่ยวของกับการพูดหรือการคิด เชน พูด ถาม คิด สงสัย เปนตน ทั้งนี้คําเชื่อมที่ใช
ปรากฏคําเดียวคือ “วา” ดังตัวอยาง 
    ... อาจารยก็มา และอาจารยก็ถามผมวา ทําไมมาเร็วจัง เพราะผม
นอนหัวค่ํา อาจารยบอกวาเปนเด็กดี... 
    ... ตอนนี้แมกําลังทอง ฉันสงสัยวาจะเปนลูกผูหญิงหรือลูกผูชาย 
เลย เลยตั้งชื่อกัน... 
    ... หนูอยากรูวาทําไมพอตองแตงงานกับแม พอเลยบอกวาตอนเล็ก 
ๆ เปนเพื่อนกันกอน แลวก็สนิทกัน... 
     
   ๓.๒.๓.๑๐ ความสัมพันธแบบแสดงทางเลือก 
    การเชื่อมโยงความดวยคําเชื่อมประเภทแสดงทางเลือก ปรากฏ
ทั้งส้ิน ๓ คร้ัง คิดเปนรอยละ ๑.๐๘ ของการใชคําเชื่อมทั้งหมด คําเชื่อมที่พบเชน “หรือ” “หรือไมก็” 
ดังตัวอยาง 
    ... มีบอน้ําเอาไวเล้ียงปลาอยูหนาบาน หรืออยูตรงไหนก็ไดที่เปน
หญา... 
    ... เลน ๓ คน หรือไมก ็๕ คน หรือไมก็ ๘ คน... 
     

ผลการวิเคราะหการเชื่อมโยงความดวยการใชคําเชื่อมสามารถแสดงไดดังตารางนี้ 
 

ตารางที่ ๑๑ ตารางแสดงการเปรียบเทียบการใชคําเชื่อมของเด็กปกต ิ
 

ประเภทของคาํเชื่อม จํานวนครั้งท่ีปรากฏ คารอยละ 
๑. ความสัมพันธแบบคลอยตาม ๑๖๑ ๕๘.๑๒ 
๒. ความสัมพันธแบบขัดแยง ๙ ๓.๒๕ 
๓. ความสัมพันธแบบเงื่อนไข ๓ ๑.๐๘ 
๔. ความสัมพันธแบบเหตุผล ๘ ๒.๘๙ 
๕. ความสัมพันธแบบขยายความ ๑๑ ๓.๙๗ 
๖. ความสัมพันธแบบตางตอนกัน ๓ ๑.๐๘ 
๗. ความสัมพันธแบบแสดงวัตถุประสงค ๑๖ ๕.๗๘ 
๘. ความสัมพันธแบบแสดงเวลา ๕๕ ๑๙.๘๖ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
๙๖ 

 

ตารางที่ ๑๑ (ตอ) 
ประเภทของคาํเชื่อม จํานวนครั้งท่ีปรากฏ คารอยละ 

๙. ความสัมพันธแบบอางคําพูดหรือความคิด ๘ ๒.๘๙ 
๑๐. ความสัมพันธแบบแสดงทางเลือก ๓ ๑.๐๘ 

รวม ๒๗๗ ๑๐๐ 
 

จากตารางขางตนจะเห็นไดวา คําเชื่อมที่เด็กปกติใชเพื่อเชื่อมโยงความมี ๑๐ ประเภท 
คําเชื่อมที่เด็กใชมากที่สุดคือ คําเชื่อมที่แสดงความสัมพันธแบบคลอยตาม ปรากฏรอยละ ๕๘.๑๒ 
รองลงมาคือคําเชื่อมที่แสดงความสัมพันธทางเวลา และคําเชื่อมที่แสดงวัตถุประสงค ปรากฏรอยละ 
๑๙.๘๖ และ ๕.๗๘ ตามลําดับ สวนคําเชื่อมที่เด็กปกติใชนอยที่สุดคือคําเชื่อมที่แสดงความสัมพันธ
แบบเงื่อนไข คําเชื่อมที่แสดงความสัมพันธแบบตางตอน และคําเชื่อมที่แสดงความสัมพันธแบบ
แสดงทางเลือก ซ่ึงคําเชื่อมทั้งสามประเภทปรากฏอยางละ ๓ คร้ัง คิดเปนรอยละ ๑.๐๘ 
 
  ๓.๒.๔  การซ้ํา (repetition)  
   การซ้ําที่ปรากฏในเรื่องเลาของเด็กปกติสามารถแบงไดเปน ๓ ประเภท
คือ การซ้ํารูป ( recurrence) การซ้ําความ (paraphrase) และการซ้ําโครงสราง (parallel structure) 
จากการวิเคราะหพบวาเด็กปกติมีวิธีเชื่อมโยงความดวยการซ้ําทั้งสิ้น ๑,๒๒๕ คร้ัง แบงเปน การซ้ํา
รูป ๙๘๑ คร้ัง คิดเปนรอยละ ๘๐.๐๘ การซ้ําความ ๑๗ ครั้ง คิดเปนรอยละ ๑.๓๙ และการซ้ํา
โครงสราง ๒๒๗ คร้ัง คิดเปนรอยละ ๑๘.๕๓ การซ้ําแตละประเภทมีรายละเอียดดังนี้ 
 
   ๓.๒.๔.๑ การซ้ํารูป 
    การซ้ํารูปเปนการเชื่อมโยงความที่เกิดจากการซ้ําสวนของเรื่องที่มี
รูปภาษาเหมือนกัน การซ้ํารูปที่ปรากฏในเรื่องเลาของเด็กปกติทั้ง ๙๘๑ ครั้ง สามารถแบงไดเปน ๓ 
ชนิด คือ การซ้ํารูปคํา การซ้ํารูปวลี และการซ้ํารูปประโยค ดังนี้ 
    ๓.๒.๔.๑.๑ การซ้ํารูปคํา 
     การเชื่อมโยงความดวยการซ้ํารูปคํา ปรากฏทั้งสิ้น ๘๘๕ คร้ัง 
คิดเปนรอยละ ๙๐.๒๑ ของการซ้ํารูปทั้งหมด คําที่ปรากฏการซ้ํารูปนี้มีทั้งคํานาม คําสรรพนาม 
คํากริยา คําสันธาน ดังตัวอยาง 
    ครอบครัวของฉันม๑ีพอ๒ มี๑แม๓ มี๑พี่๔ มี๑เอ๕ ทั้งหมด ๔ คน 
คุณพอ๒ชอบ๖ดู๗ขาว คุณแม๓ชอบ๖ดู๗หนัง พี่๔ชอบ๖ดู๗การตูน๘ เอ๕ชอบ๖ดู๗การตูน๘ การตูน๘เร่ือง

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
๙๗ 

 

เทนชิน๙ เทนชิน๙เปน๑๐คน แตแปลงรางเปน๑๐อะไรก็ได เออยูบาน๑๑ ชอบ๖กวาดบาน๑๑ จัดที่นอน 
แคเนี้ยะ 
    จากตัวอยางขางตนพบวาปรากฏการซ้ํารูปคําทั้งหมด ๓๑ ครั้ง 
โดยซํ้าคําวา “มี” ๔ คร้ัง คําวา “พอ” ๒ คร้ัง คําวา “แม” ๒ คร้ัง คําวา “พี่” ๒ ครั้ง คําวา “เอ” ๓ ครั้ง 
คําวา “ชอบ” ๕ ครั้ง คําวา “ดู” ๔ คร้ัง คําวา “การตูน” ๓ คร้ัง คําวา “เทนชิน” ๒ ครั้ง คําวา “ เปน” 
๒ คร้ัง และคําวา “บาน” ๒ คร้ัง 
    บาน๑ของฉันมี๒พี่๓ มี๒นอง๔ มี๒ลูก มี๒ยาย มี๒ปู มี๒ยา   มี๒แม
๕ มี๒พอ๖ มี๒ผม๗ มี๒ ๘ คน อยู๘ที่บาน๑กันหมดเลย บานฉัน๑เปนบาน๑ที่อบอุน ตอนเชา๙ ตอนเชา๙
แม๕ก็ไปทํางาน ตอนเชา๙พอ๖ก็ไปทํางาน ตอนสายพอ๖อยู๘บาน๑ ผม๗ก็บอกใหพอ๖ไป๑๐เอาน้ําให
หลานของผม๗ พอพอ๖ไมไป๑๐ผม๗ก็ไป๑๐ สวนพี่๓ก็เล้ียงนอง๔ นอง๔ไมนอน๑๑  แลวก็กลอม  นอง๔
นอน๑๑  
    จากตัวอยางขางตนพบวาปรากฏการซ้ํารูปคําทั้งหมด ๔๒ ครั้ง 
โดยซํ้าคําวา “บาน” ๕ ครั้ง คําวา “มี” ๑๐ คร้ัง คําวา “พี่” ๒ คร้ัง คําวา “นอง” ๔ ครั้ง คําวา “แม” ๒ 
คร้ัง คําวา “พอ” ๕ ครั้ง คําวา “ผม” ๔ คร้ัง คําวา “อยู” ๒ คร้ัง คําวา “ตอนเชา” ๓ ครั้ง คําวา “ไป” ๓ 
คร้ัง และคําวา “นอน” ๒ คร้ัง  
    พอ๑ของฉันอยูที่บานแลวก็๒ปลูกตนไม แลวก็๒ไปทํางาน พอ๑
ของฉันเปนคนใจดี พาฉัน๓ไปเที่ยวทะเล แลวก๒็พาฉัน๓ไปเที่ยวสวนสัตว 
    จากตัวอยางขางตนพบวาปรากฏการซ้ํารูปคําทั้งหมด ๗ ครั้ง 
โดยซํ้าคําวา “พอ” ๒ ครั้ง คําวา “ฉัน” ๒ ครั้ง และซ้ําคําสันธาน “แลวก็” ซ่ึงทําหนาที่เชื่อมประโยค
วา ๓ คร้ัง 
 
    ๓.๒.๔.๑.๒ การซ้ํารูปวลี 
    การเชื่อมโยงความดวยการซ้ํารูปวลี ปรากฏทั้งส้ิน ๓๙ คร้ัง 
คิดเปนรอยละ ๓.๙๘ ของการซ้ํารูปทั้งหมด การซ้ํารูปวลีที่ปรากฏในเรื่องเลาของเด็กปกตินี้มีทั้ง 
นามวลี กริยาวลี และสถานวลี ทั้งนี้การซ้ํารูปวลีจะปรากฏทั้งการซ้ําทุกสวนและการซ้ําบางสวน ดัง
ตัวอยาง 
    ...บานของฉันมี ๒ หลัง หลังหนึ่งยาอยูกับอา หลังหนึ่งหนูอยู
กับพอกับแม และก็มีบานหลังหนึ่งมีใตถุน บานหลังหนึ่งไมมีใตถุน และก็มีสนามหญา มีดอกไม 
ตนไมตาง ๆ... 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
๙๘ 

 

    จากตัวอยางขางตนพบวาปรากฏการซ้ํารูปวลีทั้งหมด ๕ คร้ัง 
วลีที่เด็กใชซํ้าคือนามวลี “บานของฉัน” โดยการซ้ํารูปนามวลีในตัวอยางนี้มีทั้งการซ้ําทุกสวนและ
การซ้ําบางสวน  
    ...แมชอบเปดหนาตาง ชอบกิน๑มะมวง ชอบกิน๑มะละกอ 
ชอบกิน๑กลวย ชอบซ้ือ๒ชุด ชอบ ๆ ๆ ๆไปซื้อ๒ของ ชอบซื้อ๒ของเลนให อีก ๓ อยางพอ ชอบปน
ตนไม ชอบกิน๑เงาะ แลวก็ แมมาสงผมไปโรงเรียน 
    จากตัวอยางขางตนพบวาปรากฏการซ้ํารูปวลีทั้งหมด ๗ คร้ัง 
วลีที่เด็กใชซํ้าคือกริยาวลี “ชอบกิน” ปรากฏ ๔ คร้ัง และกริยาวลี “ชอบซื้อ” ปรากฏ ๓ ครั้ง โดยการ
ซํ้ารูปกริยาวลีในตัวอยางนี้มีทั้งการซ้ําทุกสวนและการซ้ําบางสวน 
    ...บานเราจะอยูในหมูบาน  ในหมูบานจะมีบานอื่นที่เปนเพื่อน
เราดวย... 
    จากตัวอยางขางตนพบวาปรากฏการซ้ํารูปวลี ๒ ครั้ง วลีที่เด็ก
ใชซํ้าคือสถานวลี “ในหมูบาน” 
 
    ๓.๒.๔.๑.๓ การซ้ํารูปประโยค 
    การเชื่อมโยงความดวยการซ้ํารูปประโยค ปรากฏทั้งสิ้น ๕๗ 
คร้ัง คิดเปนรอยละ ๕.๘๑ ของการซ้ํารูปทั้งหมด การซ้ํารูปประโยคที่ปรากฏในเรื่องเลาของเด็ก
ปกติมีทั้งการซ้ําทุกสวนและการซ้ําบางสวน ดังตัวอยาง 
    ฉันไปโรงเรียนแตเชา แตประตูยังไมเปด๑ รอจนสายแลว๒
ประตูก็ยังไมเปด๑ แตมีเด็กคนหนึ่ง เขามา เขาก็รออยูจนประตูเปด๒... 
    จากตัวอยางขางตนพบวาปรากฏการซ้ํารูปประโยคทั้งหมด ๔ 
คร้ัง ประโยคที่เด็กใชซํ้าคือ “ประตูยังไมเปด” ปรากฏ ๒ คร้ัง และประโยค “รอจนสายแลว” ปรากฏ 
๒ คร้ัง การซ้ํารูปประโยคในตัวอยางนี้มีทั้งการซ้ําทุกสวนและการซ้ําบางสวน  
    ... แลวก็ลางบอปลา ๒ บอปลา ตองเอาไปลางในหญา ตองเอา
ปลาออก๑ ปลามีหลายพันธุ๒ เอามารวมกัน๓ ไมมีปลากัด มีปลาหางนกยูง ปลาธรรมดา ปลาที่เปน
ตัวดํา ๆ หางสีเขียว หางออกเขียว ไปเอามาจากบานยาย มีปลาหลายพันธุ๒  เอามารวมกัน ๒ บอ๓ 
แลวก็ตักแยกไปเหมือนเดิม เวลาลางตองตักปลาออก๒ แลวก็ยกลงมาไวที่หญา แลวเอาน้ําใส๔ แลวก็
ลางกอน แลวคอยขัดแฟบ แลวก็ใสน้ํา๔ แลวก็ลางอีก ๓ ที แลวเสร็จแลวก็เอาไปไวที่เดิม... 
 จากตัวอยางขางตนพบวาปรากฏการซ้ํารูปประโยคทั้งหมด ๘ 
คร้ัง ประโยคที่เด็กใชซํ้าคือ “ตองเอาปลาออก” “ปลามีหลายพันธุ”  “เอามารวมกัน” และ “แลวเอา

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
๙๙ 

 

น้ําใส” โดยแตละประโยคปรากฏประโยคละ ๒ ครั้ง การซ้ํารูปประโยคในตัวอยางนี้ปรากฏเฉพาะ
การซ้ําบางสวนเทานั้น   
 ...พอหยุดปบไปนครปฐม๑ นครปฐม ไปนครปฐม๑เสร็จปบ 
อยูวันเดียวก็กลับ แลวก็ แลวก็กลับเขามา แลวก็นอนตอ แลวก็ขึ้นมาดูทีว๒ี ดูทีว๒ี ดูทีวี๒ แลวก็ดูทีวี๒ 
แลวก็ไปขางหลังบาน แลวก็กินขาว แลวก็ดูหนังตอ๓ แลวก็ลางจาน๔ แลวก็อะไรดีละ ลางจาน๔ แลว
ไปดูหนัง๓ แลวก็นอน... 
    จากตัวอยางขางตนพบวาปรากฏการซ้ํารูปประโยคทั้งหมด 
๑๐ คร้ัง ประโยคที่เด็กใชซํ้าคือ “ไปนครปฐม” ปรากฏ ๒ ครั้ง และประโยค “ดูทีวี” ปรากฏ ๔ คร้ัง 
ประโยค “แลวดูหนัง” ปรากฏ ๒ ครั้ง และประโยค “ลางจาน” ปรากฏ ๒ ครั้งการซ้ํารูปประโยคใน
ตัวอยางนี้มีทั้งการซ้ําทุกสวนและการซ้ําบางสวน  
  

ผลการวิเคราะหการเชื่อมโยงความประเภทซ้ํารูปแสดงไดดังตารางตอไปนี้ 
ตารางที่ ๑๒ ตารางแสดงการเชื่อมโยงความดวยการซ้ํารูปของเด็กปกต ิ
 

การซ้ํารูป จํานวนครั้งท่ีปรากฏ คารอยละ 
๑. การซ้ํารูปคํา ๘๘๕ ๙๐.๒๑ 
๒. การซ้ํารูปวลี ๓๙ ๓.๙๘ 
๓. การซ้ํารูปประโยค ๕๗ ๕.๘๑ 

รวม ๙๘๑ ๑๐๐ 
 

จากตารางขางตนจะเห็นไดวา การซ้ํารูปที่เด็กปกติใชเพื่อเชื่อมโยงความมี ๓ ประเภท 
การซ้ํารูปที่เด็กใชมากที่สุดคือการซ้ํารูปคํา ปรากฏรอยละ ๙๐.๒๑ รองลงมาคือการซ้ํารูปประโยค 
และการซ้ํารูปวลี ปรากฏรอยละ ๕.๘๑ และ ๓.๙๘ ตามลําดับ 
 
   ๓.๒.๔.๒ การซ้ําความ 
    การซ้ําความเปนการเชื่อมโยงความที่เกิดจากการใชรูปภาษาที่
ตางกัน แตมีความหมายเหมือนหรือใกลเคียงกัน การซ้ําความที่ปรากฏในเรื่องเลาของเด็กปกติทั้ง 
๑๗ คร้ัง แบงไดเปน ๒ ชนิด คือ การซ้ําความในระดับคํา และการซ้ําความระดับอนุพากยหรือ
ประโยค ดังนี้ 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
๑๐๐ 

 

    ๓.๒.๔.๒.๑ การซ้ําความในระดับคํา 
    การเชื่อมโยงความดวยการซ้ําความในระดับคํา ปรากฏเพียง ๓ 
ครั้ง คิดเปนรอยละ ๑๗.๖๕ ของการซ้ําความทั้งหมด การซ้ําความประเภทนี้จะปรากฏในรูปของคํา
ซอน ดังนี้ 
    ...บานของฉันเปนบานที่อบอุน... 
    ... โรงเรียนเปนโรงเรียนใหญโต... 
    ... แลวก็เช็ดถู เช็ดหลังทีวี... 
    คําวา “อบอุน” “ใหญโต” และ “เช็ดถู” ที่ปรากฏในตัวอยาง
ขางตนเปนการซ้ําความในระดับคําที่ปรากฏในเรื่องเลาของเด็กปกติ 
 
    ๓.๒.๔.๒.๒ การซ้ําความระดับอนุพากยหรือประโยค 
    การเชื่อมโยงความดวยการซ้ําความในระดับอนุพากยหรือ
ประโยค ปรากฏ ๑๔ คร้ัง คิดเปนรอยละ ๘๒.๓๕ ของการซ้ําความทั้งหมด การซ้ําความประเภทนี้
เปนการใชอนุพากยหรือประโยคที่มีความหมายคลายคลึงกัน ดังตัวอยาง 
    โรงเรียนมีอาจารยคอยสอนใหความรู และก็ และก็มีกิจกรรม
มากมาย มีหองเรียนที่ใหเรียนกับอาจารย ...ไมใหทําชั่ว  ใหทําแตความด.ี.. 
    ประโยค “ไมใหทําชั่ว” และประโยค “ใหทําแตความดี” ที่
ปรากฏในตัวอยางขางตนเปนการซ้ําความในระดับประโยค เพราะประโยคทั้งสองมีความหมาย
เหมือนกัน 
    แมของฉันเปนคนใจด ี ไมเคยดุลูก แลวก็ยังเลนกับลูก... 
    ประโยค “แมของฉันเปนคนใจดี” และประโยค “ไมเคยดุลูก” 
ที่ปรากฏในตัวอยางขางตนเปนการซ้ําความในระดับประโยค เพราะประโยคทั้งสองมีความหมาย
คลายคลึงกัน 
    ....พอของฉันทํางานเปนนักออกแบบ เปนสถาปนิก... 
    ประโยค “พอของฉันทํางานเปนนักออกแบบ” และประโยค 
“เปนสถาปนิก” ที่ปรากฏในตัวอยางขางตนเปนการซ้ําความในระดับประโยค เพราะประโยคทั้ง
สองมีความหมายคลายคลึงกัน 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
๑๐๑ 

 

   ๓.๒.๔.๒ การซ้ําโครงสราง 
    การซ้ําโครงสรางเปนการเชื่อมโยงความที่เกิดจากการใชโครงสราง
ภาษาที่เหมือนกัน แตมีคําที่ปรากฏในโครงสรางตางกัน การซ้ําโครงสรางที่ปรากฏในเรื่องเลาของ
เด็กปกติทั้ง ๒๒๗ คร้ัง แสดงตัวอยางไดดังนี้ 
    โรงเรียนของฉันชื่อโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร 
ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา มีตนไมมากมาย มีอาคารเรียน มีอาคารอุบลเรียงสุวรรณ มีหองสมุด มี
อาคารวายน้ํา มีโรงอาหารวีไอพี มีอาจารยกับเพื่อน ๆ ทุกคน อยูที่โรงเรียน เช็ดโตะ ลางแกวน้ํา เลน
แปะเปน และเลโกของอาจารยเกษม 
    จะเห็นไดวา ประโยคที่ขีดเสนใตในตัวอยางนี้ใชโครงสรางภาษา
เหมือนกันคือ โครงสรางประโยค  มี+นามวลี      
    พอใจดี พอชอบเลนเกม  พอชอบซื้อของเลน  พอชอบดูทีวีและก็ตี
กอลฟ  พอชอบไปตีกอลฟที่สนามแลวก็ชอบเลนกับพี่นอง
    จะเห็นไดวา ประโยคที่ขีดเสนใตในตัวอยางนี้ใชโครงสรางภาษา
เหมือนกันคือ โครงสรางประโยค  พอ+ชอบ+กริยา+นามวลี 
    โรงเรียนเปนโรงเรียนใหญ มีตนไมเยอะ๑ และก็มีนักเรียนเยอะ ๑
เปนโรงเรียนหลายชั้น และก็มีหลายหอง๒  มีนักเรียน๒  มีนักเรียนอยูหลายชั้น๒ มีสีประจําโรงเรียน๒ 
โรงเรียนมีอาจารยเยอะ๑ ...จําไมไดแลว จบแลว 
    จะเห็นไดวา ประโยคที่ขีดเสนใตในตัวอยางนี้ใชโครงสรางภาษา
เหมือนกันคือ โครงสรางประโยค  มี+นามวลี+เยอะ และโครงสรางประโยค มี+นามวลี 
    ... แลวก็จะมีแปรงสีฟนและยาสีฟนเวลาแปรงฟนอยูในหองน้ํา  มี
ผาเช็ดตัวเวลาอาบน้ําเสร็จแลวจะไดเช็ดตัว มีตูเสื้อผาไวสําหรับแตงตัวเพราะวาเสื้อผาอยูในตูเสื้อผา 
มีที่ตากผาเวลาซักผาแลวเอามาตากไวใหแหง  มีเครื่องซักผาเวลาเอาเสื้อผามาใส แลวเครื่องซักผาจะ
ปนใหเสื้อผาสะอาด... 
    จะเห็นไดวา ประโยคที่ขีดเสนใตในตัวอยางนี้ใชโครงสรางภาษา
เหมือนกันคือ โครงสรางประโยค  มี+นามวลี+คําวา “เวลา”+กริยาวลี 
 

เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะหการเชื่อมโยงความที่ปรากฏในเรื่องเลาของเด็กปกติ 
สามารถแสดงไดดังตารางตอไปนี้ 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
๑๐๒ 

 

ตารางที่ ๑๓ ตารางแสดงประเภทของการเชื่อมโยงความที่ปรากฏในเรือ่งเลาของเด็กปกต ิ
 

ประเภทของการเชื่อมโยงความ จํานวนครั้งท่ีปรากฏ คารอยละ 
๑. การอางถึง 

๑.๑ การอางถึงหนวยนาม 
๑.๒ การอางถึงอนุพากยหรือประโยค 
รวม 

 
๓๗๓ 
๑๔ 
๓๘๗ 

 
๑๙.๒๕ 
๐.๗๒ 
๑๙.๙๗ 

๒. การละ ๔๙ ๒.๕๓ 
๓. การใชคําเชื่อม 

๒.๑ ความสัมพันธแบบคลอยตาม  
๒.๒ ความสัมพันธแบบขัดแยง  
๒.๓ ความสัมพันธแบบเงื่อนไข  
๒.๔ ความสัมพันธแบบเหตุผล 
 ๒.๕ความสัมพันธแบบขยายความ 
๒.๖ ความสัมพันธแบบตางตอนกัน 
๒ .๗  คว ามสั มพั นธ แบบแสดง
วัตถุประสงค  
๒.๘ ความสัมพันธแบบแสดงเวลา  
๒.๙ ความสัมพันธแบบการอางคําพูด
หรือความคิด  
๒ .๑๐ความสั มพันธ แบบแสดง
ทางเลือก 
รวม 

 
๑๖๑ 
๙ 
๓ 
๘ 
๑๑ 
๓ 
๑๖ 

 
๕๕ 
๘ 
 
๓ 
 

๒๗๗ 

 
๘.๓๑ 
๐.๔๖ 
๐.๑๕ 
๐.๔๑ 
๐.๕๗ 
๐.๑๕ 
๐.๘๓ 

 
๒.๘๔ 
๐.๔๑ 

 
๐.๑๕ 

 
๑๔.๒๙ 

๔. การซ้ํา 
๓.๑ การซ้ํารูป 
๓.๒ การซ้ําความ 
๓.๓ การซ้ําโครงสราง 
รวม 

 
๙๘๑ 
๑๗ 
๒๒๗ 
๑,๒๒๕ 

 
๕๐.๖๒ 
๐.๘๘ 
๑๑.๗๑ 
๖๓.๒๑ 

รวม ๑,๙๓๘ ๑๐๐ 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
๑๐๓ 

 

จากตารางขางตนจะเห็นไดวา การเชื่อมโยงความที่เด็กปกติใชมี ๔ ประเภทใหญคือ การ
อางถึง การละ การใชคําเชื่อม และการซ้ํา การเชื่อมโยงความที่เด็กปกติใชมากที่สุดคือการซ้ํา 
ปรากฏรอยละ ๖๓.๒๑ รองลงมาคือ การอางถึง ปรากฏรอยละ ๑๙.๙๗ การใชคําเชื่อมปรากฏรอย
ละ ๑๔.๒๙ สวนการเชื่อมโยงความที่ปรากฏนอยที่สุดคือการละ ปรากฏรอยละ ๒.๕๓ ของการ
เชื่อมโยงความทั้งหมด  

เมื่อพิจารณาการเชื่อมโยงความโดยจําแนกตามประเภทยอยพบวา เด็กปกติใชวิธีการซ้ํา
รูปเพื่อเชื่อมโยงความมากที่สุดคือปรากฏมากถึง ๙๘๑ คร้ัง คิดเปนรอยละ ๕๐.๖๒ รองลงมาคือการ
อางถึงหนวยนาม การซ้ําโครงสราง และการใชคําเชื่อมแสดงความสัมพันธแบบคลอยตามปรากฏ
รอยละ ๑๙.๒๕  ๑๑.๗๑ และ ๘.๓๑ ตามลําดับ สวนวิธีการเชื่อมโยงความที่เด็กปกติใชนอยที่สุดคือ
การใชคําเชื่อมแสดงความสัมพันธแบบเงื่อนไข คําเชื่อมแสดงความสัมพันธแบบตางตอน และ
คําเชื่อมแสดงความสัมพันธแบบแสดงทางเลือก ซ่ึงปรากฏประเภทละ ๓ คร้ัง คิดเปนรอยละ ๐.๑๕  
 
  กลาวโดยสรุปจากการศึกษาโครงสรางวลี ประโยค และสัมพันธสารของเด็กปกติพบวา 
เด็กปกติใชประโยค ๓ ชนิดในการเลาเรื่องคือ ประโยคสามัญ ประโยคผสม และประโยคซับซอน 
โดยประโยคสามัญเปนประโยคที่พบมากที่สุด เมื่อพิจารณาโครงสรางของประโยคสามัญและ
ประโยคซับซอนพบวา เด็กปกติสามารถสรางโครงสรางประโยคสามัญได ๒๔ รูปแบบ และสราง
โครงสรางประโยคซับซอนได ๘ รูปแบบ 
  ผลการวิเคราะหวลีของเด็กปกติพบวา เด็กปกติใชวลี ๔ ชนิดในการเลาเรื่อง คือ นามวลี 
กริยาวลี กาลวลี และสถานวลี โดยนามวลีพบมากที่สุด เมื่อพิจารณาโครงสรางของนามวลีและ
กริยาวลีพบวา ในเรื่องเลาของเด็กปกติปรากฏโครงสรางนามวลี ๗ รูปแบบ และปรากฏโครงสราง
กริยาวลี ๑๐ รูปแบบ 
  เมื่อพิจารณาการวิเคราะหสัมพันธสารพบวา เด็กปกติมีวิธีเร่ิมตนเรื่องเลา ๓ วิธี คือการ
เร่ิมตนดวยการกลาวถึงตัวละคร การเริ่มตนดวยกาลวลีตามดวยตัวละครหรือเหตุการณ และการ
เร่ิมตนดวยการกลาวถึงเหตุการณทันที วิธีที่พบมากที่สุดคือการกลาวถึงตัวละคร สวนวิธีการลงทาย
เร่ืองของเด็กปกติพบ ๔ วิธี คือการใชวลีเพื่อยุติเร่ืองเลา การแสดงตอนจบของเหตุการณ การแสดง
ขอสรุปของเรื่อง และไมมีการลงทายเรื่อง วิธีที่พบมากที่สุดคือการใชวลียุติเร่ืองเลา   
  สวนเรื่องการเชื่อมโยงความพบวา เด็กปกติใชการเชื่อมโยงความ ๔ ประเภทใหญ 
เรียงลําดับจากมากไปหานอยคือ การซ้ํา  การอางถึง การใชคําเชื่อม และการละ นอกจากนี้เมื่อ
พิจารณาการเชื่อมโยงความตามประเภทยอยพบวา การซ้ํารูปเปนการเชื่อมโยงความที่พบมากที่สุด 
  สําหรับโครงสรางวลี ประโยค และสัมพันธสารของเด็กออทิสติกจะกลาวในบทถัดไป 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
๑๐๔ 

บทท่ี ๔ 
โครงสรางวลี ประโยคและสัมพันธสารของเด็กออทิสติก 

 
ในบทนี้ผูวิจัยจะกลาวถึงการวิเคราะหเร่ืองเลาของเด็กออทิสติก ที่ไดจากการเก็บขอมูล

นักเรียนออทิสติกของโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยผูวิจัยจะนําเสนอขอมูล ๓ 
ประเด็นหลักเชนเดียวกับบทที่ ๓ไดแก การวิเคราะหประโยคของเด็กออทิสติก การวิเคราะหวลีของ
เด็กออทิสติก และการวิเคราะหสัมพันธสารของเด็กออทิสติก ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 

๑.  การวิเคราะหประโยคของเด็กออทิสติก 
๑.๑ ชนิดของประโยคที่ปรากฏในเรื่องเลาของเด็กออทิสติก 

  จากการวิเคราะหประโยคที่ปรากฏในเรื่องเลาของเด็กออทิสติกจํานวน ๓๙๗ 
ประโยคพบวา เด็กออทิสติกจะใชประโยค ๓ ชนิดในการเลาเรื่อง คือ ประโยคสามัญ ประโยคผสม 
และประโยคซับซอน โดยสามารถแสดงรายละเอียดไดดังนี้ 

๑.๑.๑ ประโยคสามัญ 
 ประโยคสามัญเปนประโยคชนิดที่เด็กใชในการเลาเรื่องมากที่สุด ทั้งนี้
ประโยคสามัญที่เด็กใชจะมีทั้งประโยคสามัญชนิดเริ่ม และประโยคสามัญชนิดไมเร่ิม เชน 
         พอเปนครูใหญประจําโรงเรียนดนตรี (ประโยคสามัญชนิดเริ่ม) 
    บานของฉันอยูที่รามอินทรา  (ประโยคสามัญชนิดเริ่ม) 
    ขยายอาณาเขตกวางมากเลยครับ  (ประโยคสามัญชนิดไมเร่ิม) 
    เปนหวัด    (ประโยคสามัญชนิดไมเร่ิม) 
 
  ๑.๑.๒ ประโยคผสม 
   ประโยคผสมที่เด็กออทิสติกใชในการเลาเรื่องสามารถจําแนกตามใจความ
ของประโยคไดเปน ๒ ประเภทคือ ประโยคผสมที่มีใจความคลอยตามกัน และประโยคผสมที่มี
ใจความขัดแยงกัน  

๑.๑.๒.๑ ประโยคผสมที่มีใจความคลอยตามกัน เชน 
 มีเพื่อนแลวกไ็ดเรียน 

  ตัวอยางนี้เปนประโยคผสมที่เกิดจากอนุพากยหลักที่เปนประโยค
สามัญ ๒ อนุพากยคือ “มีเพื่อน” และอนุพากย “ไดเรียน” โดยมีคําวา “แลวก็” เปนคําเชื่อม 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
๑๐๕ 

 ...ทําความสะอาดบาน แลวดูดฝุน แลวทําอะไรใหเปนบาน แลวก็
ตกแตงบาน แลวก็ปลูกตนไม... 
 ตัวอยางนี้เปนประโยคผสมที่เกิดจากอนุพากยหลัก ๕ อนุพากย คือ 
“ทําความสะอาดบาน”   “ดูดฝุน”   “ทําอะไรใหเปนบาน”   “ตกแตงบาน”  และ “ปลูกตนไม”   โดย
มีคําวา “แลว” และ “แลวก็” เปนคําเชื่อมอนุพากย 
 ...ไมอาละวาด และไมไปเลนกัน และไมปนรั้วบานคนอื่น... 
 ตัวอยางนี้เปนประโยคผสมที่เกิดจากอนุพากยหลัก ๓ อนุพากย คือ 
“ไมอาละวาด”  “ไมไปเลนกัน” และ   “ไมปนรั้วบานคนอื่น” โดยมีคําวา “และ” เปนคําเชื่อม       
อนุพากย 
 

๑.๑.๒.๒ ประโยคผสมที่มีใจความขัดแยงกัน เชน 
 มีหองยายแตยายไมไดอยูบานที่ชลบุรี 

 ตัวอยางนี้เปนประโยคผสมที่เกิดจากอนุพากยหลักที่เปนประโยค
สามัญ ๒ อนุพากย คือ  อนุพากย “มีหองยาย” และอนุพากย “ยายไมไดอยูบานที่ชลบุรี” โดยมีคําวา 
“แต” เปนคําเชื่อมอนุพากย 
 อยูภายในกรุงเทพฯแตมันไกลจากบานผมมากครับ 
 ตัวอยางนี้เปนประโยคผสมที่เกิดจากอนุพากยหลักที่เปนประโยค
สามัญ ๒ อนุพากย คือ อนุพากย “อยูภายในกรุงเทพฯ” และอนุพากย “มันไกลจากบานผมมากครบั” 
โดยมีคําวา “แต” เปนคําเชื่อมอนุพากย 
    ... นี่คือโรงเรียนที่ไมเรียกครูผูสอนวาคุณครู แตเรียกวาอาจารย 
ครับ... 
 ตัวอยางนี้เปนประโยคผสมที่เกิดจากอนุพากยหลักที่เปนประโยค
สามัญ ๑ อนุพากย และประโยคซับซอน ๑ อนุพากย คือ ประโยคซับซอน “นี่คือโรงเรียนที่ไมเรียก
ครูผูสอนวาคุณครู” และประโยคสามัญ “เรียกวาอาจารยครับ” โดยมีคําวา “แต” เปนคําเชื่อมอนุ
พากย 
 

๑.๑.๓ ประโยคซับซอน 
ประโยคซับซอนที่เด็กออทิสติกใชในการเลาเรื่องสามารถจําแนกได  ๓ 

ประเภท คือ ประโยคซับซอนที่มีอนุพากยนาม ประโยคซับซอนที่มีอนุพากยคุณศัพท และประโยค
ซับซอนที่มีอนุพากยวิเศษณ ดังนี้ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
๑๐๖ 

๑.๑.๓.๑  ประโยคซับซอนที่มีอนุพากยนาม เชน 
 แมเปนคนจายเงิน
 ตัวอยางนี้เปนประโยคซับซอนที่ประกอบดวยอนุพากยหลัก และ
อนุพากยนาม อนุพากยหลักคือ “แมเปนคน”   อนุพากยนามคือ “คนจายเงิน”   ซ่ึงอนุพากยนามใน
ประโยคขางตนนี้ทําหนาที่เปนกรรมของประโยค 
 โรงเรียนของฉันมีครูช่ืออาจารยไมตรี
 ตัวอยางนี้เปนประโยคซับซอนที่ประกอบดวยอนุพากยหลัก และ
อนุพากยนาม อนุพากยหลักคือ “โรงเรียนของฉันมีครู”   อนุพากยนามคือ “ครูช่ืออาจารยไมตรี”   
ซ่ึงอนุพากยนามในประโยคขางตนนี้ทําหนาที่เปนกรรมของประโยค 
 มีลูกนะทํางานบาน 
 ตัวอยางนี้เปนประโยคซับซอนที่ประกอบดวยอนุพากยหลัก และ
อนุพากยนาม อนุพากยหลักคือ “มีลูก” อนุพากยนามคือ “ลูกนะทํางานบาน” ซ่ึงอนุพากยนามใน
ประโยคนี้ทําหนาที่เปนกรรมของประโยค 
 

๑.๑.๓.๒ ประโยคซับซอนที่มีอนุพากยคุณศัพท เชน 
 หองที่พอสอนมีเปยโน 
  ตัวอยางนี้เปนประโยคซับซอนที่ประกอบดวยอนุพากยหลัก และ
อนุพากยคุณศัพท  อนุพากยหลักคือ “หองมีเปยโน”   อนุพากยคุณศัพทคือ “ที่พอสอน”   ซ่ึงอนุ
พากยคุณศัพทนี้จะทําหนาที่ขยายนามวลี “หอง” ในอนุพากยหลัก 
 ลูกเปนเด็กที่ดีและเชื่อฟงผูใหญ 
 ตัวอยางนี้เปนประโยคซับซอนที่ประกอบดวย อนุพากยหลัก และ
อนุพากยคุณศัพท  อนุพากยหลักคือ “ลูกเปนเด็ก”  สวนอนุพากยคุณศัพทคือ “ที่ดีและเชื่อฟง
ผูใหญ” ซ่ึงอนุพากยคุณศัพทจะทําหนาที่ขยายนามวลี “เด็ก” ในอนุพากยหลัก 
 เปนหองเล็ก หองขนาดเล็กที่ หองขนาดเล็กที่มีแค ๕ คนครับ
 ตัวอยางนี้เปนประโยคซับซอนที่ประกอบดวย อนุพากยหลัก และ
อนุพากยคุณศัพท อนุพากยหลักคือ “เปนหองขนาดเล็ก”  สวนอนุพากยคุณศัพทคือ “ที่มีแค ๕ คน
ครับ” ซ่ึงอนุพากยคุณศัพทจะทําหนาที่ขยายนามวลี “หองขนาดเล็ก” ในอนุพากยหลัก 

 
๑.๑.๓.๓ ประโยคซับซอนที่มีอนุพากยวิเศษณ เชน 

 เอฟชอบเลนเลโกครับเพราะวาสนุกครับ

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
๑๐๗ 

 ตัวอยางนี้เปนประโยคซับซอนที่ประกอบดวยอนุพากยหลักและ
อนุพากยวิเศษณ อนุพากยหลักคือ“เอฟชอบเลนเลโกครับ” สวนอนุพากยวิเศษณคือ “เพราะวาสนุก
ครับ” ซ่ึงอนุพากยวิเศษณนี้ทําหนาที่ขยายกริยาวลี “ชอบเลนเลโก” ในอนุพากยหลัก 

 เลานิทานใหดี ๑ฟงดวย  
 ตัวอยางนี้เปนประโยคซับซอนที่ประกอบดวยอนุพากยหลักและ
อนุพากยวิเศษณ อนุพากยหลักคือ “เลานิทาน” สวนอนุพากยวิเศษณคือ “ใหดีฟงดวย” ซ่ึงอนุพากย
วิเศษณนี้ทําหนาที่ขยายกริยาวลี “เลานิทาน” ในอนุพากยหลัก 
 พอตองออกจากบานแตเชาเพื่อมาสงผมและนอง 
 ตัวอยางนี้เปนประโยคซับซอนที่ประกอบดวยอนุพากยหลักและ
อนุพากยวิเศษณ อนุพากยหลักคือ “พอตองออกจากบานแตเชา” สวนอนุพากยวิเศษณคือ “เพื่อมาสง
ผมและนอง” ซ่ึงอนุพากยวิเศษณนี้ทําหนาที่ขยายกรยิาวลี “ออกจากบานแตเชา” ในอนุพากยหลัก 
 

เมื่อนําประโยคทั้งสามชนิดที่ปรากฏในเรื่องเลาของเด็กออทิสติกมานับความถี่ จะเห็น
วาประโยคแตละชนิดมีความถี่ในการใชแตกตางกัน โดยแสดงไดดังตารางตอไปนี้ 
 
ตารางที่ ๑๔ ตารางแสดงความถี่ของชนิดของประโยคจากเรื่องเลาของเด็กออทิสติก 
 

ชนิดของประโยค จํานวนครั้งท่ีปรากฏในเรื่องเลาของเด็กออทิสติก คารอยละ 
ประโยคสามัญ ๓๒๖ ๘๔.๐๒ 
ประโยคผสม ๔๒ ๑๐.๘๓ 

ประโยคซับซอน ๒๐ ๕.๑๕ 
รวม ๓๘๘ ๑๐๐ 

 
จากตารางขางตนจะเห็นไดวา ประโยคที่เด็กออทิสติกใชเลาเรื่องมี ๓ ชนิดคือ ประโยค

สามัญ ประโยคผสม และประโยคซับซอน  ประโยคที่เด็กใชมากที่สุดคือประโยคสามัญ ปรากฏ 
๓๒๖ คร้ัง คิดเปนรอยละ ๘๔.๐๒ รองลงมาคือประโยคผสม ปรากฏ ๔๒ คร้ัง คิดเปนรอยละ 
๑๐.๘๓  สวนประโยคซับซอนปรากฏนอยที่สุด ปรากฏ ๒๐ คร้ัง คิดเปนรอยละ ๕.๑๕ 

 
๑.๒ โครงสรางประโยคที่ปรากฏในเรื่องเลาของเด็กออทิสติก 

                                                 
๑นามสมมติของเด็ก 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
๑๐๘ 

  ผูวิจัยจะจําแนกการวิ เคราะหโครงสรางประโยคออกเปน  ๒  ประเภท  คือ 
โครงสรางของประโยคสามัญ และโครงสรางของประโยคซับซอนโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  ๑.๒.๑ โครงสรางของประโยคสามัญ 
  จากการวิเคราะหโครงสรางของประโยคสามัญในเรื่องเลาของเด็ก      
ออทิสติกจํานวน ๓๒๖ ประโยคพบวา มีจํานวนโครงสรางทั้งส้ิน ๑๙ รูปแบบ คือ 

๑.๒.๑.๑ แบบกริยาอกรรม   (อ) 
๑.๒.๑.๒ แบบประธาน – กริยาอกรรม   (ป / อ) 
๑.๒.๑.๓ แบบกริยาสกรรม – กรรมตรง   (ส / ต) 
๑.๒.๑.๔ แบบประธาน – กริยาสกรรม – กรรมตรง   (ป / ส / ต) 
๑.๒.๑.๕ แบบกริยาสกรรม   (ส) 
๑.๒.๑.๖ แบบประธาน – กริยาสกรรม   (ป / ส) 
๑.๒.๑.๗ แบบกรรมตรง-กริยาสกรรม (ต / ส)  
๑.๒.๑.๘ แบบนามเดี่ยว (นด.) 
๑.๒.๑.๙ แบบนามเดี่ยว-นามเดี่ยว (นด./นด.) 
๑.๒.๑.๑๐ แบบกาลวลี – กริยาสกรรม (ว/ส)  
๑.๒.๑.๑๑ แบบกาลวลี – ประธาน – กริยาอกรรม (ว/ป/อ) 
๑.๒.๑.๑๒ แบบกาลวลี – ประธาน – กริยาสกรรม – กรรมตรง (ว/ป/ส/ต) 
๑.๒.๑.๑๓ แบบกาลวลี – กริยาสกรรม – กรรมตรง (ว/ส/ต) 
๑.๒.๑.๑๔ แบบสถานวลี – กริยาสกรรม (ถ/ส) 
๑.๒.๑.๑๕ แบบกริยาอกรรม – สถานวลี (อ/ถ)  
๑.๒.๑.๑๖ แบบประธาน – กริยาสกรรม – สถานวลี (ป/ส/ถ) 
๑.๒.๑.๑๗ แบบประธาน – กริยาสกรรม – สถานวลี  – กาลวลี  (ป/ส/ถ/ว) 
๑.๒.๑.๑๘ แบบประธาน – กริยาอกรรม – สถานวลี (ป/อ/ถ) 
๑.๒.๑.๑๙ แบบกริยาสกรรม – กรรมตรง – สถานวลี (ส/ต/ถ) 

   โครงสรางประโยคสามัญทั้ง ๑๙ รูปแบบสามารถแสดงรายละเอียดได
ดังนี้ 

๑.๒.๑.๑ แบบกริยาอกรรม   (อ) 
 โครงสรางแบบกริยาอกรรม ปรากฏ ๒๐ คร้ัง เชน 

 ไมรูครับ 
   อ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
๑๐๙ 

 หลับ 
   อ 
 ไมเลนโลดโผน 
   อ 
 ตั้งใจเรียน 
   อ 
 เบื่อแลว 
   อ 
 

๑.๒.๑.๒ แบบประธาน – กริยาอกรรม   (ป / อ) 
 โครงสรางแบบประธาน และกริยาอกรรมปรากฏ ๒๕ คร้ัง เชน 

 พี่ / ไปเรียน 
 ป          อ 
 พอของฉัน / ไปทํางานแตเชา 
      ป   อ 
 ตนไม / โตขึ้นหลายเมตร 
      ป      อ 
 โรงเรียน / ใหมขึ้น 
      ป             อ 
 บานของฉัน / สะอาดขึ้น 
      ป  อ 
 

  ๑.๒.๑.๓ แบบกริยาสกรรม – กรรมตรง   (ส / ต) 
 โครงสรางแบบ กริยาสกรรมและกรรมตรงปรากฏ ๗๒ คร้ัง เชน 
 ไดหา / ความรู 
   ส ต 
 เลน / เครื่องเลน 
   ส  ต   
 มี / หลายที่ นะครับ 
 ส       ต        

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
๑๑๐ 

 ขยาย / อาณาเขต /กวางมากเลยครับ 
  ส ต  ส 
 ทํา / อะไรหลายอยาง / อยางหนัก 
  ส ต  ส 
 

  ๑.๒.๑.๔ แบบประธาน – กริยาสกรรม – กรรมตรง   (ป / ส / ต) 
   โครงสรางแบบ ประธาน กริยาสกรรม และกรรมตรงปรากฏ ๓๕ 
คร้ัง เชน 
    บานของฉัน / มี / ๕ ช้ัน 
                            ป      ส     ต 
    พอของฉัน / หวงใย / ฉัน 
         ป       ส          ต 
    พอของฉัน / กอด / ฉัน 
                  ป            ส  ต 
   คุณแม / ทํา / อาหาร 
                            ป     ส            ต 
   เอฟ / เลน / เกม ครับ 
     ป      ส        ต 
 
    ๑.๒.๑.๕  แบบกริยาสกรรม   (ส) 
    โครงสรางแบบกริยาสกรรมปรากฏ ๑๑ คร้ัง เชน 
    ก็ไมมีแลวไง 
        ส 
    ไมมีแลวครับ 
        ส     
    ชอบ 
        ส      
    เลาจบแลวครับ 
                            ส 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
๑๑๑ 

     ๑.๒.๑.๖ แบบประธาน – กริยาสกรรม   (ป / ส) 
    โครงสรางแบบประธาน และกริยาสกรรมปรากฏ ๒ คร้ัง คือ 
    พี่ / ชอบเลนกับดี 
    ป     ส 
    ออสเตรเลีย / ก็มี 
      ป       ส 
 

๔.๑.๒.๑.๗ แบบกรรมตรง-กริยาสกรรม (ต / ส) 
    โครงสรางแบบกรรมตรง และกริยาสกรรมปรากฏ ๒ คร้ัง คือ 
    บานของฉัน / เลาจบแลวครับ 
       ต  ส 
    เร่ืองนี้ / เลาจบแลวครับ 
       ต    ส 
 
    ๔.๑.๒.๑.๙ แบบนามเดี่ยว   (นด.) 
    โครงสรางแบบนามเดี่ยวปรากฏ ๑๔๓ คร้ัง เชน 
    กระโปรง 
       นด. 
    หนังสือพิมพ 
       นด. 
    แหวนของฉัน 
       นด. 
    สวนสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
       นด. 
    ๒ สีเองครับ 
       นด. 
 
    ๑.๒.๑.๙ แบบนามเดี่ยว – นามเดี่ยว   (นด. / นด.) 
    โครงสรางแบบนามเดี่ยวและนามเดี่ยวปรากฏ ๒ คร้ัง คือ 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
๑๑๒ 

    โรงเรียน /  ป.๒/๓ 
    นด.              นด. 
    บานของผม / ก็บริษัทนั้นเหมือนกันนั่นแหละครับ 
    นด.  นด. 
 

๑.๒.๑.๑๐ แบบกาลวลี – กริยาสกรรม (ว/ส)  
 โครงสรางแบบกาลวลีและกริยาสกรรมปรากฏ ๑ คร้ัง คือ 

 บางที / ก็เลนกับดี 
   ว ส 
 
๑.๒.๑.๑๑ แบบกาลวลี – ประธาน – กริยาอกรรม (ว/ป/อ) 

 โครงสรางแบบกาลวลี ประธาน และกริยาอกรรม ปรากฏ ๑ คร้ังคือ 
 กอนมาโรงเรียน / ผม / ตองอาบน้ํา 
   ว             ป     อ 
 
๑.๒.๑.๑๒ แบบกาลวลี – ประธาน – กริยาสกรรม – กรรมตรง  (ว/ป/ส/ต) 

 โครงสรางแบบกาลวลี ประธาน  กริยาสกรรม และกรรมตรง
ปรากฏ ๓ คร้ังคือ 

 ตอนเชา / ดี / ไป / โรงเรียน 
   ว            ป      ส       ต 
 พอตอนเที่ยง / พอ / ก็กิน / ขาว 
   ว         ป        ส       ต 
 ตอนที่เรียนคอมพิวเตอร / อาจารย / ใหแตง / นิทานดวย 
   ว      ป       ส        ต 
      
๑.๒.๑.๑๓ แบบกาลวลี – กริยาสกรรม – กรรมตรง (ว/ส/ต) 

 โครงสรางแบบกาลวลี กริยาสกรรม และกรรมตรงปรากฏ ๑ ครั้ง
คือ 

 ตอไป / จะเลา / เร่ืองบานของฉัน 
   ว ส ต 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
๑๑๓ 

 
๑.๒.๑.๑๔ แบบสถานวลี – กริยาสกรรม (ถ/ส) 
 โครงสรางแบบสถานวลีและกริยาสกรรมปรากฏ ๑ คร้ัง คือ 
 ที่ญี่ปุน / ยังมีเลยครับ 
   ถ      ส 
  
๑.๒.๑.๑๕ แบบกริยาอกรรม – สถานวลี (อ/ถ)  
 โครงสรางแบบกริยาอกรรมและสถานวลีปรากฏ ๑ คร้ัง คือ 
 นั่งอยู / ในบาน 
 อ  ถ 
 
๑.๒.๑.๑๖ แบบประธาน – กริยาสกรรม – สถานวลี (ป/ส/ถ) 

 โครงสรางแบบประธาน กริยาสกรรม และสถานวลีปรากฏ ๒ ครั้ง
คือ 

 ยาย / อยู / ที่ระยอง 
  ป      ส      ถ 
 ผม / เรียนอยู / ช้ัน ๓ ของอาคาร ๗ 
 ป       ส       ถ 

 
๑.๒.๑.๑๗ แบบประธาน – กริยาสกรรม –สถานวลี – กาลวลี(ป/อ/ถ/ว) 

 โครงสรางแบบประธาน กริยาสกรรม สถานวลี และกาลวลี ปรากฏ 
๑ คร้ัง คือ 
 โรงเรียนของฉัน / อยู / ที่ตางจังหวัด / ตั้งแตสมัยโบราณแลว 
   ป  ส ถ  ว 
 

๑.๒.๑.๑๘ แบบประธาน – กริยาอกรรม – สถานวลี (ป/อ/ถ) 
 โครงสรางแบบประธาน กริยาอกรรม และสถานวลีปรากฏ ๒ คร้ัง

คือ 
 พอ / ทํางาน / ที่โรงงานยาสูบ 
 ป        อ  ถ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
๑๑๔ 

 พอ / ไปทํางาน / ที่โรงงาน 
 ป  อ ถ 

  
๑.๒.๑.๑๙ แบบกริยาสกรรม – กรรมตรง – สถานวลี (ส/ต/ถ) 

 โครงสรางแบบกริยาสกรรม กรรมตรงและสถานวลีปรากฏ ๑ คร้ัง
คือ 

 ไมเก็บ / ดอกไม / ที่สวน 
   ส   ต     ถ 

     
เมื่อนับความถี่โครงสรางประโยคสามัญจากเรื่องเลาของเด็กออทิสติก พบวาได

คาความถี่ดังตารางตอไปนี้ 
 

ตารางที่ ๑๕ ตารางแสดงโครงสรางประโยคสามัญของเด็กออทิสติก 
 
โครงสรางประโยคสามัญ จํานวนครั้งท่ีปรากฏในเรื่องเลาของเด็กออทิสติก คารอยละ 

๑. แบบ อ ๒๐ ๖.๑๓ 

๒. แบบ ป/อ ๒๕ ๗.๖๗ 

๓. แบบ ส/ต ๗๒ ๒๒.๐๘ 

๔. แบบ ป/ส/ต ๓๕ ๑๐.๗๔ 

๕. แบบ ส ๑๑ ๓.๓๗ 

๖. แบบ ป/ส ๒ ๐.๖๑ 

๗. แบบ ต/ส ๒ ๐.๖๑ 

๘. แบบ นด. ๑๔๓ ๔๓.๘๗ 

๙. แบบ นด./นด. ๒ ๐.๖๑ 

๑๐. แบบ ว/ส ๑ ๐.๓๑ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
๑๑๕ 

ตารางที่ ๑๕ (ตอ) 
โครงสรางประโยคสามัญ จํานวนครั้งท่ีปรากฏในเรื่องเลาของเด็กออทิสติก คารอยละ 

๑๑.  แบบ ว/ป/อ ๑ ๐.๓๑ 

๑๒.  แบบ ว/ป/ส/ต ๓ ๐.๙๒ 

๑๓.  แบบ ว/ส/ต ๑ ๐.๓๑ 

๑๔.  แบบ ถ/ส ๑ ๐.๓๑ 

๑๕. แบบ อ/ถ ๑ ๐.๓๑ 

๑๖. แบบ ป/ส/ถ ๒ ๐.๖๑ 

๑๗. แบบ ป/ส/ถ/ว ๑ ๐.๓๑ 

๑๘. แบบ ป/อ/ถ ๒ ๐.๖๑ 

๑๙. แบบ ส/ต/ถ ๑ ๐.๓๑ 

รวม ๓๒๖ ๑๐๐ 
 

จากตารางที่ ๑๕ จะเห็นไดวาในเรื่องเลาของเด็กออทิสติกปรากฏโครงสรางประโยค
สามัญ ๑๙ รูปแบบ โครงสรางที่ปรากฏมากที่สุดคือโครงสรางแบบนามเดี่ยวปรากฏ ๑๔๓ คร้ัง คิด
เปนรอยละ ๔๓.๘๗ รองลงมาคือโครงสรางแบบกริยาสกรรม – กรรมตรง ปรากฏ ๗๒ คร้ัง แบบ
ประธาน+กริยาสกรรม+กรรมตรง ปรากฏ ๓๕ คร้ัง แบบ ประธาน+กริยาอกรรม ปรากฏ ๒๕ คร้ัง 
แบบกริยาอกรรมปรากฏ ๒๐ คร้ัง และแบบกริยาสกรรมปรากฏ ๑๑ คร้ัง คิดเปนรอยละ ๒๒.๐๘ 
๑๐.๗๔ ๗.๖๗ ๖.๑๓ และ ๓.๓๗ ตามลําดับ สวนโครงสรางอื่นปรากฏเพียง ๑-๓ คร้ังเทานั้น 
 
  ๑.๒.๒ โครงสรางของประโยคซับซอน 
    จากการวิเคราะหโครงสรางประโยคซับซอนในเรื่องเลาของเด็กออทิสติก
จํานวน ๒๐ ประโยคพบวา มีจํานวนโครงสรางประโยคซับซอนทั้งส้ิน ๕ รูปแบบ คือ 
    ๑.๒.๒.๑ แบบสกรรมกริยา – กรรมตรง   (ส / ต) 
    ๑.๒.๒.๒ แบบประธาน – กริยาสกรรม – กรรมตรง (ป / ส / ต) 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
๑๑๖ 

    ๑.๒.๒.๓ แบบกริยาอกรรม (อ) 
    ๑.๒.๒.๔ แบบประธาน-กริยาสกรรม (ป/อ) 
    ๑.๒.๒.๕ แบบกาลวลี – ประธาน – กริยาสกรรม – กรรมตรง   (ว/ป/ส/ต) 
    โครงสรางประโยคซับซอนทั้ง ๕ รูปแบบ สามารถแสดงรายละเอียดได
ดังนี้ 
    ๑.๒.๒.๑ แบบกริยาสกรรม – กรรมตรง   (ส / ต) 
    โครงสรางประโยคซับซอนแบบ ส / ต  จําแนกไดเปน ๓ ชนิดคือ 
โครงสราง ส/ต ที่ประกอบดวยอนุพากยนาม โครงสราง ส/ต ที่ประกอบดวยอนุพากยคุณศัพท และ
โครงสราง ส/ต ที่ประกอบดวยอนุพากยวิเศษณ ดังนี้ 
   โครงสราง ส/ต ท่ีประกอบดวยอนุพากยนาม เชน 

 มี(ไอ)๒ / ไออานหนังสือ 
   ส ต 

    ตัวอยางนี้เปนประโยคซับซอนที่ประกอบดวยอนุพากยหลักและ
อนุพากยนาม อนุพากยหลักคือ “มีไอ”  อนุพากยนามคือ “ ไออานหนังสือ” ซ่ึงอนุพากยนามของ
ประโยคนี้ทําหนาที่เปนกรรมตรงของประโยค  
    มี / ลูกนะทํางานบาน 
    ส  ต 
    ตัวอยางนี้เปนประโยคซับซอนที่ประกอบดวยอนุพากยหลักและ
อนุพากยนาม อนุพากยหลักคือ “มีลูก”  อนุพากยนามคือ “ลูกทํางานบาน” ซ่ึงอนุพากยนามของ
ประโยคนี้ทําหนาที่เปนกรรมตรงของประโยค     
    มี / ผนังเปนสีสม 
    ส  ต 
    ตัวอยางนี้เปนประโยคซับซอนที่ประกอบดวยอนุพากยหลักและ
อนุพากยนาม อนุพากยหลักคือ “มีผนัง”  อนุพากยนามคือ “ผนังเปนสีสม” ซ่ึงอนุพากยนามของ
ประโยคนี้ทําหนาที่เปนกรรมตรงของประโยค  
   โครงสราง ส/ต ท่ีประกอบดวยอนุพากยคุณศัพท เชน 

 เปน / หองเล็กหองขนาดเล็กที่หองขนาดเล็กที่มีแค ๕ คนครับ
  ส     ต 

                                                 
๒

 คําที่ปรากฏในวงเล็บเปนคําที่กลุมตัวอยางใชการละ แตผูวิจัยใสไวใหเขาใจ 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
๑๑๗ 

    ตัวอยางนี้เปนประโยคซับซอนที่ประกอบดวยอนุพากยหลักและ
อนุพากยคุณศัพท มีอนุพากยหลักคือ “เปนหองขนาดเล็ก” และมีอนุพากยคุณศัพท “ที่มีแค ๕ คน
ครับ” ทําหนาที่ขยายนามวลี “หองขนาดเล็ก” ซ่ึงเปนกรรมตรงของประโยค 
    เปน / โรงเรียนที่เล็กเล็กกวาสาธิตเกษตรฯ
     ส  ต 
    ตัวอยางนี้เปนประโยคซับซอนที่ประกอบดวยอนุพากยหลักและ
อนุพากยคุณศัพท มี อนุพากยหลักคือ “เปนโรงเรียน” และมีอนุพากยคุณศัพท “ที่เล็กกวาสาธิต
เกษตร” ทําหนาที่ขยายคําวา “โรงเรียน” ซ่ึงเปนกรรมตรงของประโยค 
    เปน / โรงเรียนที่สนุก 
    ส  ต 
    ตัวอยางนี้เปนประโยคซับซอนที่ประกอบดวยอนุพากยหลักและ
อนุพากยคุณศัพท มี อนุพากยหลักคือ “เปนโรงเรียน” และมีอนุพากยคุณศัพท “ที่สนุก” ทําหนาที่
ขยายคําวา “โรงเรียน” ซ่ึงเปนกรรมตรงของประโยค 
  

 โครงสราง ส/ต ท่ีประกอบดวยอนุพากยวิเศษณ เชน 
 รดน้ํา / ตนไมใหสูงขึ้น 

     ส  ต 
    ตัวอยางนี้เปนประโยคซับซอนที่ประกอบดวยอนุพากยหลักและ
อนุพากยวิเศษณ มีอนุพากยหลักคือ “รดน้ําตนไม” และมีอนุพากยวิเศษณ “ใหสูงขึ้น” ทําหนาที่
ขยายกริยาวลี “รดน้ํา” ซ่ึงเปน กริยาสกรรมของประโยค 
    เลา / นิทานใหดีฟงดวย
    ส  ต  
    ตัวอยางนี้เปนประโยคซับซอนที่ประกอบดวยอนุพากยหลักและ
อนุพากยวิเศษณ มีอนุพากยหลักคือ “เลานิทาน” และมีอนุพากยวิเศษณ “ใหดีฟงดวย” ทําหนาที่
ขยายคําวา “เลา” ซ่ึงเปน กริยาสกรรมของประโยค 
    ชอบเรียน / คอมพิวเตอรกับวิทยาศาสตรเพราะวิทยาศาสตรสนุก 
     ส  ต 
นะครับและคอมพิวเตอรก็ไดไปหองแอรดวย 
    ตัวอยางนี้เปนประโยคซับซอนที่ประกอบดวยอนุพากยหลักและ
อนุพากยวิเศษณ มีอนุพากยหลักคือ “ชอบเรียนคอมพิวเตอรกับวิทยาศาสตร” และมีอนุพากยวเิศษณ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
๑๑๘ 

“เพราะวิทยาศาสตรสนุกนะครับและคอมพิวเตอรก็ไดไปหองแอรดวย” ทําหนาที่ขยายกริยาวลี 
“ชอบเรียน” ซ่ึงเปน กริยาสกรรมของประโยค 
 
    ๑.๒.๒.๒ แบบประธาน – กริยาสกรรม – กรรมตรง   (ป / ส / ต) 
    โครงสรางประโยคซับซอนแบบ ป/ส/ต จําแนกไดเปน ๓ ชนิดคือ
โครงสราง ป/ส/ต ที่ประกอบดวยอนุพากยนาม โครงสราง ป/ส/ต ที่ประกอบดวยอนุพากยคุณศัพท 
และโครงสราง ป/ส/ต ที่ประกอบดวยอนุพากยวิเศษณ ดังนี้ 

 โครงสราง ป/ส/ต ท่ีประกอบดวยอนุพากยนาม เชน 
 แม / เปน / คนจายเงิน 
 ป       ส       ต 

    ตัวอยางนี้เปนประโยคซับซอนที่ประกอบดวยอนุพากยหลักและ
อนุพากยนาม มีอนุพากยหลักคือ “แมเปนคน” และมีอนุพากยนาม “คนจายเงิน” ทําหนาที่เปนกรรม
ตรงของประโยค 
    โรงเรียนของฉัน / มี /ครูช่ืออาจารยไมตรี  
     ป                    ส          ต 
    ตัวอยางนี้เปนประโยคซับซอนที่ประกอบดวยอนุพากยหลักและ
อนุพากยนาม มีอนุพากยหลักคือ “โรงเรียนของฉันมีครู” และมีอนุพากยนาม “ครูช่ืออาจารยไมตรี” 
ทําหนาที่เปนกรรมตรงของประโยค 
 

 โครงสรางแบบ ป/ส/ต ท่ีประกอบดวยอนุพากยคุณศัพท เชน 
 ลูก / เปน / เด็กที่ดีและเชื่อฟงผูใหญ 
 ป      ส      ต 

    ตัวอยางนี้เปนประโยคซับซอนที่ประกอบดวยอนุพากยหลักและ
อนุพากยคุณศัพท มีอนุพากยหลักคือ “ลูกเปนเด็ก” และมีอนุพากยคุณศัพท “ที่ดีและเชื่อฟงผูใหญ” 
ทําหนาที่ขยายนามวลี “เด็ก” ซ่ึงเปนกรรมตรงของประโยค 
    นี่/ คือ /โรงเรียนที่ไมเรียกครูผูสอนวาคุณครูแตเรียกวาอาจารยครับ 
    ป   ส    ต 
    ตัวอยางนี้เปนประโยคซับซอนที่ประกอบดวยอนุพากยหลักและ
อนุพากยคุณศัพท มีอนุพากยหลักคือ “นี่คือโรงเรียน” และมีอนุพากยคุณศัพท “ที่ไมเรียกครูผูสอน
วาคุณครูแตเรียกวาอาจารยครับ” ทําหนาที่ขยายนามวลี “โรงเรียน” ซ่ึงเปนกรรมตรงของประโยค 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
๑๑๙ 

 โครงสรางแบบ ป/ส/ต ท่ีประกอบดวยอนุพากยวิเศษณ เชน 
 เอฟ / ชอบเลน / เลโกครับเพราะวาสนุกครับ 

    ป  ส    ต 
    ตัวอยางนี้เปนประโยคซับซอนที่ประกอบดวยอนุพากยหลักและ
อนุพากยวิเศษณ มีอนุพากยหลักคือ “เอฟชอบเลนเลโกครับ” และมีอนุพากยวิเศษณ “เพราะวาสนุก
ครับ” ทําหนาที่ขยายกริยาวลี “ชอบเลน” ซ่ึงเปนกริยาสกรรมของประโยค 
 
    ๑.๒.๒.๓ แบบกริยาอกรรม (อ) 
    โครงสรางประโยคซับซอนแบบ (อ) ปรากฏ ๑ คร้ังคือ 
    ทํางานเปนกะ  
    อ 
    ตัวอยางนี้เปนประโยคซับซอนที่ประกอบดวยอนุพากยหลักและ
อนุพากยวิเศษณ มีอนุพากยหลักคือ “ทํางาน” และมีอนุพากยวิเศษณคือ “เปนกะ” ทําหนาที่ขยาย
กริยาอกรรมของประโยค 
 
    ๑.๒.๒.๔ แบบประธาน- กริยาอกรรม (ป/อ) 
    โครงสรางประโยคซับซอนแบบ (ป/อ) ปรากฏ ๑ คร้ังคือ 
     ผม / ตองตื่นประมาณใกล ๆ ๖ โมง เพื่อมาใหทันครับ  
     ป          อ 
    ตัวอยางนี้เปนประโยคซับซอนที่ประกอบดวยอนุพากยหลักและ
อนุพากยวิเศษณ มีอนุพากยหลักคือ “ผมตองตื่นประมาณใกล ๆ ๖ โมง” และมีอนุพากยวิเศษณคือ 
“เพื่อมาใหทันครับ” ทําหนาที่ขยายกริยาอกรรมของประโยค 
 
    ๑.๒.๒.๕ แบบกาลวลี – ประธาน – กริยาสกรรม – กรรมตรง  (ว/ป/ส/ต) 
    โครงสรางประโยคซับซอนแบบ (ว/ป/ส/ต) ปรากฏ ๑ คร้ังคือ 
    ตอนกลางคืน/ แม /เลา/ นิทาน ใหฟง
           ว          ป    ส     ต 
  ตัวอยางนี้เปนประโยคซับซอนที่ประกอบดวยอนุพากยหลักและอนุพากยวิเศษณ 
มีอนุพากยหลักคือ “ตอนกลางคืนแมเลานิทาน” และมีอนุพากยวิเศษณคือ “ใหฟง” ทําหนาที่ขยาย
กริยาสกรรมของประโยค 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
๑๒๐ 

เมื่อวิเคราะหความถี่ของโครงสรางประโยคซับซอน ที่ปรากฏในเรื่องเลาของเด็กออทิ
สติก สามารถแสดงไดดังตารางตอไปนี้ 
ตารางที่ ๑๖ ตารางแสดงโครงสรางประโยคซับซอนของเด็กออทิสติก 
 
โครงสรางประโยคซับซอน จํานวนครั้งท่ีปรากฏในเรื่องเลาของเด็กออทิสติก คารอยละ 

๑. แบบ ส/ต ๑๐ ๕๐ 

๒. แบบ ป/ส/ต ๗ ๓๕ 

๓. แบบ อ ๑ ๕ 

๔. แบบ ป/อ ๑ ๕ 

๕. แบบ ว/ป/ส/ต ๑ ๕ 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 
 

จากตารางที่ ๑๖ จะเห็นไดวาในเรื่องเลาของเด็กออทิสติกปรากฏโครงสรางประโยค
ซับซอน ๕ รูปแบบ โครงสรางที่ปรากฏมากที่สุดคือโครงสรางแบบกริยาสกรรม – กรรมตรง 
ปรากฏ ๑๐ คร้ัง คิดเปนรอยละ ๕๐ รองลงมาคือแบบประธาน – กริยาสกรรม – กรรมตรง ปรากฏ 
๗ คร้ัง คิดเปนรอยละ ๓๕ สวนโครงสรางแบบกริยาอกรรม แบบประธาน – กริยาอกรรม และแบบ
กาลวลี – ประธาน – กริยาสกรรม – กรรมตรง ปรากฏอยางละ ๑ คร้ัง 

 
๒.  การวิเคราะหวลีของเด็กออทิสติก  

๒.๑ ชนิดของวลีท่ีปรากฏในเรื่องเลาของเด็กออทิสติก 
  จากการวิเคราะหชนิดของวลีที่ปรากฏในเรื่องเลาของเด็กออทิสติกจํานวน ๙๓๖วลี
พบวา วลีที่เด็กออทิสติกใชในการเลาเรื่อง มี ๔ ชนิด คือ นามวลี   กริยาวลี   สถานวลี   และกาลวลี 
สวนวลีที่ไมปรากฏคือ พิเศษวลี การวิเคราะหชนิดของวลีมีรายละเอียดดังนี้ 
  ๒.๑.๑ นามวลี 
   จากการวิเคราะหพบวา เด็กออทิสติกใชนามวลีในเรื่องเลาทั้งส้ิน ๕๔๐ 
คร้ัง คิดเปนรอยละ ๕๗.๗๕ ของการใชวลีทั้งหมด นามวลีที่ปรากฏในเรื่องเลาของเด็กออทิสติก 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
๑๒๑ 

จําแนกเปน ๕ ชนิด คือ คํานามคําเดียว คํานามสองคํา คํานามกับสวนขยาย คําสรรพนามคําเดียว  
และคําสรรพนามกับคํานาม ดังนี้ 
    ๒.๑.๑.๑ คํานามคําเดียว เชน 
    ดาดฟา 
    เครื่องดนตรี 
    เพื่อน 
    แปรงสีฟน 
    กระดาน 
 
    ๒.๑.๑.๒ คํานามสองคํา ปรากฏ ๒ คร้ังคือ 
    คอมพิวเตอรกับวิทยาศาสตร(คํานาม ๒ คํา) 
     แมกับพี่   (คํานาม ๒ คํา) 
      
    ๒.๑.๑.๓ คํานามกับสวนขยาย เชน 
    โรงเรียน /ที่สะอาด 
    นาม        สวนขยาย 
    กําลังใจ / เยอะ 
    นาม       สวนขยาย 
    ช้ัน / บนสุด 
    นาม    สวนขยาย 
    หอง / ที่พอสอน 
    นาม    สวนขยาย 
    บาน / คนอื่น 
    นาม    สวนขยาย 
 
    ๒.๑.๑.๔ คําสรรพนามคําเดียว เชน 
    ฉัน 
    ผม 
    ใคร 
    นี่ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
๑๒๒ 

    อะไร 
 
    ๒.๑.๑.๔ คําสรรพนามกับคํานาม ปรากฏเพียง ๑ คร้ังคือ 
    ผมและนอง 
 
  ๒.๑.๒ กริยาวลี 
    จากการวิเคราะหพบวา เด็กออทิสติกใชกริยาวลีในเรื่องเลาทั้งสิ้น ๓๔๔ 
คร้ัง คิดเปนรอยละ ๓๖.๗๙ ของการใชวลีทั้งหมด กริยาวลีที่ปรากฏในเรื่องเลาของเด็กออทิสติก 
จําแนกเปน ๕ ชนิด คือ คํากริยาคําเดียว คํากริยาสองคํา   คํากริยากับสวนขยาย   คําหนากริยากับ
คํากริยา  และคํากริยากับคําหลังกริยา ดังนี้ 
    ๒.๑.๒.๑ คํากริยาคําเดียว เชน 
    ลางรถ 
    อานหนังสือ 
    ถายรูป 
    ผูกโบ 
    ตี 
 
    ๒.๑.๒.๒ คํากริยาสองคํา เชน 
    ตั้งใจ / เรียน 
    ชอบ / เลน  
    ยืม / คืน 
    
    ๒.๑.๒.๓ คํากริยากับสวนขยาย เชน 
    ทํา การบาน / ใหตรงเวลา 
       กริยาวลี         สวนขยาย     
    ทํา อะไรหลายอยาง /   อยางหนัก 
    กริยาวลี          สวนขยาย 
    ดื้อ /  เกิน ๕ นาที 
    กริยาวลี    สวนขยาย 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
๑๒๓ 

    เลา นิทาน / ใหฟง 
    กริยาวลี    สวนขยาย 
    ทํางาน / อยูที่โรงงาน 
    กริยาวลี   สวนขยาย 
 
    ๒.๑.๒.๔ คําหนากริยา กับคํากริยา เชน 
    ไป     /     เที่ยว 
         คําหนากริยา   กริยาวลี 
    ไป    /     ทํางาน 
         คําหนากริยา    กริยาวลี 
    มา     /      รับ 
                      คําหนากริยา     กริยาวลี 
 
    ๒.๑.๒.๕ คํากริยากับคําหลังกริยา เชน 
    ขน           /     ไป 
    กริยาวลี        คําหลังกริยา 
    ขึ้น         /     ไป 
    กริยาวลี     คําหลังกริยา 
 
  ๒.๑.๓ สถานวลี 
    จากการวิเคราะหพบวา เด็กออทิสติกใชสถานวลีในเรื่องเลาทั้งส้ิน ๒๔ 
ครั้ง คิดเปนรอยละ ๒.๕๗ ของการใชวลีทั้งหมด สถานวลีที่ปรากฏในเรื่องเลาของเด็กออทิสติก 
ไดแก 
    ในบานผม    จากบาน 
    ที่โรงเรียน    ที่หนาโรงเรียน 
    ที่ตางจังหวัด    ที่สวน 
    หนาบาน    ที่ชลบุรี 
    ที่ระยอง     ที่ญี่ปุน   
    จากบานผม    ที่โรงงาน 
    ที่โรงงานยาสูบ    ในบาน 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
๑๒๔ 

    ที่รามอินทรา    ที่วังหิน 
    ที่หองสมุด    ที่บริษัทเอสโซ 
    ที่กรุงเทพฯ    ภายในกรุงเทพฯ 
    จากลําปาง    ในมหาวิทยาลัยเกษตรฯ 
    ขางนอก     ขางใน 
 
  ๒.๑.๔ กาลวลี 
    จากการวิเคราะหพบวา เด็กออทิสติกใชกาลวลีในเรื่องเลาทั้งสิ้น ๒๗ ครั้ง 
คิดเปนรอยละ ๒.๘๙ ของการใชวลีทั้งหมด กาลวลีที่เด็กใชมีทั้งส้ิน ๒๓ กาลวลี ดังนี้ 
    ตอนที่เรียนคอมพิวเตอร   ตอนนั้น 
    ตอไป     เวลาพอสอน 
    ตอนกลางคืน    แตเชา 
    บางที     ประมาณใกล ๆ ๖ โมง 
    ตอนนี้     ตอนมาสงผม 
    พอ     เมื่อ 
    สมัยกอน    ตั้งแตสมัยโบราณแลว 
    สมัยนี้     สมัยทําอาหาร 
    สมัยเรียนทําอาหาร   ตอนหลัง 
    สมัยคนกอนนะ    พอตอนเที่ยง 
    ถึงมืด     สมัยที่โรงเรียน 
    กอนจะมาโรงเรียน 

เมื่อวิเคราะหความถี่ของชนิดของวลีที่ปรากฏในเรื่องเลาของเด็กออทิสติก สามารถ
แสดงไดดังนี้  
ตารางที่ ๑๗ ตารางแสดงความถี่ของชนิดของวลีจากเรื่องเลาของเด็กออทิสติก 

ชนิดของวล ี จํานวนครั้งท่ีปรากฏในเรื่องเลาของเด็กออทิสติก รอยละ 
นามวล ี ๕๔๐ ๕๗.๗๕ 
กริยาวลี ๓๔๔ ๓๖.๗๙ 
สถานวลี ๒๔ ๒.๕๗ 
กาลวลี ๒๗ ๒.๘๙ 
รวม ๙๓๕ ๑๐๐ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
๑๒๕ 

จากตารางขางตนจะเห็นไดวา วลีที่เด็กออทิสติกใชเลาเรื่องมี ๔ ชนิดคือ นามวลี 
กริยาวลี สถานวลี และกาลวลี วลีที่เด็กใชมากที่สุดคือนามวลี ปรากฏ ๕๔๐ ครั้ง คิดเปนรอยละ 
๕๗.๗๕ รองลงมาคือกริยาวลี ปรากฏ ๓๔๔ คร้ัง คิดเปนรอยละ ๓๖.๗๙ กาลวลีปรากฏ ๒๗ คร้ัง 
คิดเปนรอยละ๒.๘๙  สวนสถานวลีเปนวลีที่ปรากฏนอยที่สุด ปรากฏ ๒๕ คร้ัง คิดเปนรอยละ 
๒.๕๗ 
 

๒.๒ โครงสรางของวลีท่ีปรากฏในเรื่องเลาของเด็กออทิสติก  
  วลีที่นํามาวิเคราะหโครงสรางมีทั้งส้ิน ๔ ชนิดคือ นามวลี กริยาวลี สถานวลี และ
กาลวลี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  ๒.๒.๑ โครงสรางนามวลี 
    จากการวิเคราะหนามวลีที่ปรากฏในเรื่องเลาของเด็กออทิสติกทั้ง ๕๔๐ 
วลีพบวามีจํานวนโครงสรางนามวลีทั้งส้ิน ๖ รูปแบบ คือ 
     ๒.๒.๑.๑ แบบหนวยหลัก(ล)  
     ๒.๒.๑.๒ แบบหนวยหลัก-หนวยจํานวน (ล/จ)  
     ๒.๒.๑.๓ แบบหนวยหลัก – หนวยคุณศัพท (ล/ค)  
     ๒.๒.๑.๔ แบบหนวยหลัก – หนวยกําหนด (ล/ก) 
    ๒.๒.๑.๕ แบบหนวยหลัก – หนวยขยายเสริม (ล/ขส) 
    ๒.๒.๑.๖ แบบหนวยหลัก – หนวยคุณศัพท – หนวยขยายเสริม  (ล/ค/ขส) 
    โครงสรางนามวลีแตละรูปแบบมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

    ๒.๒.๑.๑ แบบหนวยหลัก (ล)   
    โครงสรางนามวลีแบบหนวยหลัก ปรากฏ ๔๙๒ คร้ัง เชน 
    เพื่อน 
       ล 
    ครูใหญประจําโรงเรียนดนตรี 
       ล 
    โรงเรียนสมาคมไทยญี่ปุน 
       ล 
    คอมพิวเตอรกับวิทยาศาสตร 
       ล 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
๑๒๖ 

    ช่ือเสียงของโรงเรียน 
       ล 
 
    ๒.๒.๑.๒ แบบหนวยหลัก-หนวยจํานวน (ล/จ) 
     โครงสรางนามวลีแบบหนวยหลัก – หนวยจํานวนปรากฏ ๑๒ ครั้ง 
เชน 
    ของ / บางชนิด 
       ล จ   
    สมาชิก / ๕ คน 
       ล จ 
    ช้ัน /   ที่หนึ่ง 
       ล จ 
    มัธยมศึกษา / ปที่ ๑ ๒ ๓ 
       ล  จ 
    ทําอะไร / หลายอยาง 
       ล  จ 
 
    ๒.๒.๑.๓ แบบหนวยหลัก-หนวยคุณศัพท (ล/ค)   
    โครงสรางนามวลีแบบหนวยหลัก – หนวยคุณศัพทปรากฏ ๒๕ 
คร้ัง เชน 
    เด็ก / ที่ดี 
       ล       ค 
    โรงเรียน/ ที่สนุก 
       ล       ค 
    ช้ัน / บนสุด 
       ล ค 
    บาน / เกา 
       ล ค 
    หอง / ขนาดเล็กที่มีแค ๕ คน 
       ล       ค 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
๑๒๗ 

    ๒.๒.๑.๔ แบบหนวยหลัก-หนวยกําหนด (ล/ก)   
    โครงสรางนามวลีแบบหนวยหลัก – หนวยกําหนดปรากฏ ๘ ครั้ง 
เชน 
    ร้ัวบาน/ คนอื่น 
       ล          ก 
    โรงเรียน / นี้ 
       ล  ก 
    บริษัท / นั้น 
       ล           ก 
    ที่ / นี่ 
    ล    ก 
    การแตงกายของโรงเรียน / นี้ 
       ล                   ก 
 
    ๒.๒.๑.๕ แบบหนวยหลัก-หนวยขยายเสริม (ล/ขส)  
    โครงสรางนามวลีแบบหนวยหลัก – หนวยขยายเสริมปรากฏ ๒ 
คร้ัง คือ 
    ดอกไม / ที่สวน 
       ล   ขส 
    บาน / ที่ชลบุรี 
       ล      ขส 
     
    ๒.๒.๑.๖ แบบหนวยหลัก-หนวยคุณศัพท-หนวยขยายเสริม (ล/ค/ขส)   
    โครงสรางนามวลีแบบหนวยหลัก – หนวยคุณศัพท – หนวยขยาย
เสริมปรากฏ ๑ คร้ังคือ 
    บาน / ใหม / ที่วังหิน 
    ล          ค      ขส 
 

ผลการวิเคระหความถี่ของโครงสรางนามวลีแตละรูปแบบสามารถแสดงไดดังตารางนี้ 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
๑๒๘ 

ตารางที่ ๑๘ ตารางแสดงโครงสรางนามวลีของเด็กออทิสติก 
 

โครงสรางนามวลี จํานวนครั้งท่ีปรากฏในเรื่องเลาของเด็กออทิสติก คารอยละ 
๑. แบบ ล ๔๙๒ ๙๑.๑๑ 
๒. แบบ ล / ค ๒๕ ๔.๖๓ 
๓. แบบ ล/ จ ๑๒ ๒.๒๒ 
๔. แบบ ล / ก ๘ ๑.๔๘ 
๕. แบบ ล / ขส ๒ ๐.๓๗ 
๖. แบบ ล / ค / ขส ๑ ๐.๑๙ 

รวม ๕๔๐ ๑๐๐ 
 

จากตารางที่ ๑๘ แสดงใหเห็นวา เด็กออทิสติกใชโครงสรางนามวลี ๖ รูปแบบคือ แบบ 
ล แบบ ล/ค แบบ ล/จ แบบ ล/ก แบบ ล/ขส และแบบ ล/ค/ขส โครงสรางนามวลีที่เด็กออทิสติกใช
มากที่สุดคือแบบหนวยหลัก ปรากฏ ๔๙๒ คร้ัง คิดเปนรอยละ ๙๑.๑๑ ของโครงสรางนามวลี
ทั้งหมด รองลงมาคือแบบหนวยหลัก – หนวยคุณศัพท ปรากฏ ๒๕ คร้ัง แบบหนวยหลัก – หนวย
จํานวน ปรากฏ ๑๒ ครั้ง  แบบหนวยหลัก – หนวยกําหนด ปรากฏ ๘ คร้ัง และแบบหนวยหลัก – 
หนวยขยายเสริม ปรากฏ ๒ คร้ัง คิดเปนรอยละ ๔.๖๓ ๒.๒๒ ๑.๔๘ และ ๐.๓๗ ตามลําดับ สวน
โครงสรางนามวลีแบบหนวยหลัก – หนวยคุณศัพท – หนวยขยายเสริม ปรากฏนอยที่สุด โดย
ปรากฏเพียง ๑ คร้ัง คิดเปนรอยละ ๐.๑๙ 
 
  ๒.๒.๒ โครงสรางกริยาวลี 
    จากการวิเคราะหกริยาวลีที่ปรากฏในเรื่องเลาของเด็กออทิสติกพบวามี
จํานวนโครงสรางกริยาวลีทั้งส้ิน ๘  รูปแบบ คือ 
    ๒.๒.๒.๑ แบบหนวยแกน (ก)  
    ๒.๒.๒.๒ แบบหนวยแกน – หนวยขยาย (ก/ข)  
    ๒.๒.๒.๓ แบบหนวยแกน – หนวยชวยหลังกริยา  (ก/ช๒) 
    ๒.๒.๒.๔  แบบหนวยแกน – หนวยชวยหลังกริยา – หนวยขยาย (ก/ช๒/ข)   
    ๒.๒.๒.๕ แบบหนวยแกน – หนวยขยาย – หนวยชวยหลังกริยา  (ก/ข/ช๒) 
    ๒.๒.๒.๖ แบบหนวยชวยหนากริยา – หนวยแกน (ช๑/ก) 
    ๒.๒.๒.๗ แบบหนวยชวยหนากริยา – หนวยแกน – หนวยขยาย (ช๑/ก/ข) 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
๑๒๙ 

    ๒.๒.๒.๘  แบบหนวยชวยหนากริยา – หนวยแกน – หนวยชวยหลังกริยา 
(ช๑/ก/ช๒) 
    โครงสรางแตละรูปแบบมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
    ๒.๒.๒.๑ แบบหนวยแกน (ก)    
    โครงสรางกริยาวลีแบบหนวยแกน ปรากฏ ๒๒๙ คร้ัง เชน 
    ตี 
    ก 
    เรียน 
    ก 
    เลน 
    ก 
    นาอยู 
    ก 
    แปรงฟน 
    ก 
 
    ๒.๒.๒.๒ แบบหนวยแกน-หนวยขยาย (ก/ข)  
    โครงสรางกริยาวลีแบบหนวยแกน – หนวยขยายปรากฏ ๕๗ คร้ัง  
เชน 
    ดื้อ / ตลอด 
    ก         ข 
    ทํางาน / ที่โรงงานยาสูบ 
    ก       ข 
    ไปทํางาน /   แตเชา 
    ก                    ข 
    อยู / ใกลแคนี้ 
    ก         ข 
    ทําการบาน / ใหตรงเวลา 
    ก       ข     

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
๑๓๐ 

    ๒.๒.๒.๓ แบบหนวยแกน-หนวยชวยกริยาหลังหนวยแกน (ก/ช๒)   
    โครงสรางกริยาวลีแบบหนวยแกน – หนวยชวยกริยาหลังหนวย
แกนปรากฏ ๙ คร้ัง เชน  
    เบื่อ / แลว 
    ก         ช๒

    หมด / แลว 
    ก         ช๒

    เลิก  /  แลว 
    ก         ช๒

    เลาจบ / แลวครับ 
    ก             ช๒

    จบ /   แลว 
    ก         ช๒ 

 
    ๒.๒.๒.๔ แบบหนวยแกน-หนวยชวยกริยาหลังหนวยแกน-หนวยขยาย 
(ก/ช๒/ข)  
    โครงสรางกริยาวลีแบบหนวยแกน-หนวยชวยกริยาหลังหนวย
แกน-หนวยขยายปรากฏ ๑ คร้ัง คือ  
    นั่ง / อยู / ในบาน 
    ก       ช๒      ข 
 
    ๒.๒.๒.๕ แบบหนวยแกน-หนวยขยาย-หนวยชวยกริยาหลังหนวยแกน 
(ก/ข/ช๒)   
    โครงสรางกริยาวลีแบบหนวยแกน – หนวยขยาย  – หนวยชวย
กริยาหลังหนวยแกนปรากฏ ๑ คร้ัง คือ 
    อยู / ที่ตางจังหวัด ตั้งแตสมัยโบราณ / แลว 
    ก  ข          ช๒

 
    ๒.๒.๒.๖  แบบหนวยชวยกริยาหนาหนวยแกน-หนวยแกน (ช๑/ก)  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
๑๓๑ 

    โครงสรางกริยาวลีแบบหนวยชวยกริยาหนาหนวยแกน-หนวยแกน
ปรากฏ ๓๑ คร้ัง เชน 
    ไมได / ใชน้ํา 
    ช๑ ก 
    ไม / อาละวาด 
    ช๑ ก 
    ก็จะ  /    ตี 
    ช๑          ก 
    ตอง / ส่ังสอนไงครับ 
    ช๑ ก 
    กําลัง / ไปทํางาน 
    ช๑ ก 
 
   ๒.๒.๒.๗  แบบหนวยชวยกริยาหนาหนวยแกน-หนวยแกน-หนวยขยาย 
(ช๑/ก/ข)   
   โครงสรางกริยาวลีแบบหนวยชวยกริยาหนาหนวยแกน-หนวย
แกน-หนวยขยายปรากฏ ๑๓ คร้ัง  เชน 
   ไม/ เลน / โลดโผน 
   ช๑      ก          ข 
   ตอง / ตื่น / ประมาณใกล ๆ ๖ โมงเพื่อจะมาใหทัน 
   ช๑      ก           ข 
   ไม / ใชคอมพิวเตอร / ตอนนั้นนะครับ 
   ช๑      ก       ข    
   ก็ได / ไปหองแอร / ดวยอะครับ 
   ช๑        ก  ข 
   ตอง / มา / แตเชาเพื่อมาทันเวลา 
   ช๑      ก  ข
 

   ๒.๒.๒.๘  แบบหนวยชวยกริยาหนาหนวยแกน-หนวยแกน-หนวยชวย
กริยาหลังหนวยแกน (ช๑/ก/ช๒)   

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
๑๓๒ 

   โครงสรางกริยาวลีแบบหนวยชวยกริยาหนาหนวยแกน-หนวย
แกน-หนวยชวยกริยาหลังหนวยแกนปรากฏ ๓ คร้ังคือ 
   ก็ไม/ มี/ แลว (ปรากฏ ๒ คร้ัง) 
   ช๑     ก    ช๒ 
   ไม / มี / แลวครับ 
   ช๑    ก   ช๒ 
 

เมื่อวิเคราะหความถี่ของโครงสรางกริยาวลีที่ปรากฏในเรื่องเลาของเด็กออทิสติก 
สามารถแสดงไดดังตารางตอไปนี้ 
 
ตารางที่ ๑๙ ตารางแสดงโครงสรางกริยาวลีของเด็กออทิสติก 
 

โครงสรางกริยาวลี จํานวนครั้งท่ีปรากฏในเรื่องเลาของเด็กออทิสติก คารอยละ 
๑. แบบ ก ๒๒๙ ๖๖.๕๗ 

๒. แบบ ก/ข ๕๗ ๑๖.๕๗ 

๓. แบบ ก/ช๒ ๙ ๒.๖๒ 

๔. แบบ ก/ช๒/ข ๑ ๐.๒๙ 

๕. แบบ ก/ข/ช๒ ๑ ๐.๒๙ 

๖. แบบช๑/ก ๓๑ ๙.๐๑ 
 

๗. แบบ ช๑/ก/ข ๑๓ ๓.๗๘ 

๘. แบบ ช๑/ก/ช๒ ๓ ๐.๘๗ 

รวม ๓๔๔ ๑๐๐ 
 

จากตารางที่ ๑๙ จะเห็นไดวาในเรื่องเลาของเด็กออทิสติกปรากฏโครงสรางกริยาวลี ๘ 
รูปแบบ โครงสรางที่ปรากฏมากที่สุดคือโครงสรางแบบหนวยแกน ปรากฏ ๒๒๙ คร้ัง คิดเปน   

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
๑๓๓ 

รอยละ ๖๖.๕๗ รองลงมาคือโครงสรางแบบหนวยแกน – หนวยขยาย ปรากฏ ๕๗ ครั้ง แบบหนวย
ชวยหนากริยา – หนวยแกน ปรากฏ ๓๑ คร้ัง แบบหนวยชวยหนากริยา – หนวยแกน – หนวยขยาย 
ปรากฏ ๑๓ ครั้ง และแบบหนวยแกน – หนวยชวยหลังกริยา ปรากฏ ๙ ครั้ง คิดเปนรอยละ ๑๖.๕๗ 
๙.๐๑ ๓.๗๘ และ ๒.๖๒ ตามลําดับ สวนโครงสรางกริยาวลีรูปแบบอื่นปรากฏ ๑-๓ คร้ังเทานั้น 
 
  ๒.๒.๓ โครงสรางสถานวลี 

    จากการวิเคราะหสถานวลีที่ปรากฏในเรื่องเลาของเด็กออทิสติกทั้ง ๒๔ 
วลีพบวามีโครงสรางสถานวลี ๓ รูปแบบคือ แบบคําบุพบท ๑ คํากับนามวลี แบบคําบุพบท ๒ คํา
กับนามวลี และแบบคําบุพบท ๒ คํา มีรายละเอียดดังนี้     
  
   ๒.๒.๓.๑ แบบคําบุพบท ๑ คํากับนามวลี พบ ๒๑ วลี ดังนี้ 
 ที่ /โรงเรียน   ที่ / ชลบุรี 
    ที่ / ตางจังหวัด   ที่ / สวน 
 ใน / บานผม   หนา / บาน 

 ที่ /โรงงานยาสูบ   ที่ / ระยอง 
 ที่ /รามอินทรา   ที่ / ญี่ปุน 

 ที่ /วังหนิ    ใน / บาน 

    ที่ / หองสมุด   ที่ / กรุงเทพฯ 
    ที่ / โรงงาน   ที่ / บริษัทเอสโซ 
    ภายใน / กรุงเทพฯ   ใน / มหาวิทยาลัยเกษตรฯ 
    จาก / ลําปาง    จาก / บานผม 
    จาก / บาน     
 
 ๒.๒.๓.๒ แบบคําบุพบทสองคํากับนามวล ีปรากฏเพียง ๑ วลีคือ 
  ที่ / หนา / โรงเรียน  
 
 ๒.๒.๓.๓ แบบคําบุพบท ๒ คํา ปรากฏเพียง ๒ วลีคือ 
  ขาง / ใน 
  ขาง / นอก 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
๑๓๔ 

  ๒.๒.๔ โครงสรางกาลวลี 
   จากการวิเคราะหกาลวลีที่ปรากฏในเรื่องเลาของเด็กออทิสติกทั้ง ๒๓ วลี
พบวา มีโครงสรางกาลวลี ๓ รูปแบบคือ แบบที่ปรากฏเฉพาะคําบอกเวลา  แบบที่ปรากฏคําบอก
เวลากับคําบอกกําหนดเสียงตรี   และแบบที่ปรากฏคําหนาจํานวน คําบอกจํานวนนับและคําบอก
เวลา มีรายละเอียดดังนี้ 
   ๒.๒.๔.๑ แบบที่ปรากฏเฉพาะคําบอกเวลา มีทั้งส้ิน ๑๙ วลี  ดังนี ้
    ตอนที่เรียนคอมพิวเตอร  ตอนมาสงผม 
    ตอไป    เวลาพอสอน 
    ตอนกลางคืน   แตเชา 
    บางที    กอนจะมาโรงเรียน 
    พอ    เมื่อ 
    สมัยกอน    ตั้งแตสมัยโบราณแลว 
    สมัยที่โรงเรียน   สมัยทําอาหาร 
    สมัยเรียนทําอาหาร   ตอนหลัง  
    สมัยคนกอนนะ   พอตอนเที่ยง 
    ถึงมืด    
   ๒.๒.๔.๒ แบบที่ปรากฏคําบอกเวลากับคําบอกกําหนดเสียงตรีมี ๓ วลี
คือ 
    สมัย / นี้ 
    ตอน / นั้น 
    ตอน / นี้ 
   ๒.๒.๔.๓  แบบที่ปรากฏคําหนาจํานวน คําบอกจํานวนนับและคําบอก
เวลามี ๑ วลีคือ 
    ประมาณใกล ๆ / ๖ / โมง 
 
๓.  การวิเคราะหสัมพันธสารในเรื่องเลาของเด็กออทิสติก 

การวิเคราะหลักษณะภาษาที่ปรากฏในเรื่องเลาของเด็กออทิสติกสามารถจําแนกการ
วิเคราะหไดเปน ๒ หัวขอคือ การวิเคราะหการเริ่มตนเรื่องและการลงทายเรื่อง   (starting and 
ending )  และการเชื่อมโยงความ(cohesion)โดยแสดงรายละเอียดไดดังนี้ 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
๑๓๕ 

๓.๑ การเร่ิมตนเรื่องและการลงทายเร่ือง (starting and ending ) 
  ๓.๑.๑ การเริ่มตนเรื่อง (starting) 
   จากการวิเคราะหเร่ืองเลาของเด็กออทิสติกจํานวน ๓๓ เร่ืองพบวา เด็ก
ออทิสติกมีวิธีการเริ่มตนเรื่อง ๓ วิธีคือ การเริ่มตนดวยการกลาวถึงตัวละคร การเริ่มตนดวยสถานวลี
ตามดวยตัวละครหรือเหตุการณ และการเริ่มตนดวยการกลาวถึงเนื้อเร่ืองทันที ทั้งนี้ผูวิจัยจะ
วิเคราะหการเริ่มตนเรื่องโดยพิจารณาควบคูกับหัวเร่ือง  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
   ๓.๑.๑.๑ การเริ่มตนดวยการกลาวถึงตัวละคร  
    การเริ่มตนเรื่องดวยการกลาวถึงตัวละครเปนวิธีที่เด็กออทิสติกใช
ในการเริ่มตนเรื่องเลามากที่สุด กลาวคือจากเรื่องเลาของเด็กออทิสติกทั้งหมด ๓๓ เร่ือง พบวามีการ
เร่ิมเรื่องดวยวิธีนี้ถึง ๒๐ เร่ือง คิดเปนรอยละ ๖๐.๖๑ ของวิธีการเริ่มตนเรื่องทั้งหมด ดังตัวอยาง 
    พอของฉันเปนครูสอนอิเล็กโทน กีตาร แลวก็วิชา JMC กับJXC ก็
เปนวิชาดนตรี... (เร่ืองพอของฉัน)   
    จากตัวอยางนี้จะเห็นไดวา เด็กออทิสติกเริ่มตนเรื่องเลาดวยการใช
นามวลี “พอของฉัน” เพื่อกลาวถึงตัวละครของเรื่อง   
    พอของฉันรักฉัน พอของฉัน..หวงใยฉัน พอของฉันกอดฉัน พอ
ของฉันชวยฉัน พอของฉันพาฉัน... (เร่ืองพอของฉัน) 
    จากตัวอยางนี้จะเห็นไดวา เด็กออทิสติกเริ่มตนเรื่องเลาดวยการใช
นามวลี “พอของฉัน” เพื่อกลาวถึงตัวละครของเรื่อง 
    โรงเรียนสาธิต เกษตรฯ โรงเรียนของฉันมีครูช่ือ อาจารยไมตรี 
อาจารยเสาวณิตย...(เร่ืองโรงเรียนของฉัน) 
    จากตัวอยางนี้จะเห็นไดวา เด็กออทิสติกเริ่มตนเรื่องเลาดวยการใช
นามวลี “โรงเรียนสาธิตเกษตร ฯ ” เพื่อกลาวถึงตัวละครของเรื่อง 
    พอ แม เค พี่นา พอ แม เค พี่นา แมซักผา ลางจาน เคใสเส้ือ ผูกโบ...
(ครอบครัวของฉัน) 
    จากตัวอยางนี้จะเห็นไดวา เด็กออทิสติกเริ่มตนเรื่องเลาดวยการใช
นามวลี “พอ”  “แม”  “เค”และ “พี่นา”  เพื่อกลาวถึงตัวละครของเรื่อง 
    คุณแมรักเค รักสัตว แหวนของฉัน ฮิบโปโป นก หนู...(เรื่องแม
ของฉัน) 
    จากตัวอยางนี้จะเห็นไดวา เด็กออทิสติกเริ่มตนเรื่องเลาดวยการ
ใชนามวลี “คุณแม” เพื่อกลาวถึงตัวละครของเรื่อง  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
๑๓๖ 

   ๓.๑.๑.๒ การเริ่มตนดวยสถานวลี๓ตามดวยตัวละครหรือเหตุการณ  
    การเริ่มตนดวยวิธีนี้พบเพียง ๑ คร้ัง คิดเปนรอยละ ๓.๐๓ ของ
วิธีการเริ่มตนเรืองทั้งหมด ดังนี้ 
    ที่นี่คือโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยวิจัยเพื่อ
พัฒนาการศึกษา...(เร่ืองโรงเรียนของฉัน) 
    จากตัวอยางนี้จะเห็นไดวา เด็กออทิสติกใชสถานวลี “ที่นี่”เพื่อ
เร่ิมตนเรื่อง 
 
   ๓.๑.๑.๓ การเริ่มตนดวยการกลาวถึงเนื้อเร่ืองเรื่องทันที 
    การเริ่มตนดวยวิธีนี้พบวาผูเลาจะเลาเนื้อเร่ืองทันทีโดยไมมีการ
กลาวถึงตัวละครหรือสถานที่เพื่อเกร่ินเรื่อง จากการวิเคราะหพบ ๑๒ คร้ัง คิดเปนรอยละ ๓๖.๓๖ 
ของวิธีการเริ่มตนเรื่องทั้งหมด ดังนี้ 
    ไปโรงเรียน แมก็กลับบาน พอก็กลับบาน... (เร่ืองแมของฉัน) 
    จากตัวอยางนี้จะเห็นไดวา เด็กออทิสติกกลาวถึงเหตุการณ “ไป
โรงเรียน”ทันที โดยไมมีการเกริ่นนําวาใครเปนผูกระทําเหตุการณนั้น 
    มีลักษณะของโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีป.๑ และป.
๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖...(เร่ืองโรงเรียนของฉัน) 
    จากตัวอยางนี้จะเห็นไดวา เด็กออทิสติกเริ่มตนเรื่องดวยการ
บรรยายลักษณะของโรงเรียน โดยไมมีการเกริ่นนําโรงเรียนกอน 
    ชวยเค พอ..พี่นอง... ...อาหารเยอะ...เปนหวัด (เร่ืองพอของฉัน) 
    จากตัวอยางนี้จะเห็นไดวา เด็กออทิสติกกลาวถึงเนื้อเร่ืองทันที โดย
ไมมีการเกริ่นนําวาใครเปนผูกระทําเหตุการณนั้น    
    มีเพื่อน แลวก็ไดเรียน ไดหาความรู ไดไปทัศนศึกษาดวย...(เร่ือง
โรงเรียนของฉัน) 
    จากตัวอยางนี้จะเห็นไดวา เด็กออทิสติกเริ่มตนเรื่องดวยการ
กลาวถึงกิจกรรมของโรงเรียนที่ตนเองประทับใจ โดยไมมีการเกริ่นนําโรงเรียนกอน 
    นาอยู สนุก ชอบ มีเทานี้  (เร่ืองโรงเรียนของฉัน) 

                                                 
๓
 ทฤษฎีสัมพันธสารตามแนวการศึกษาของชลธิชา บํารุงรักษใชคําวา “วลีแสดงสถานที่” แตใน

วิทยานิพนธเลมนี้จะใชคําวา “สถานวลี” ตามทฤษฎีไวยากรณโครงสรางเพื่อใหสอดคลองกับเนื้อหาทั้งเลม 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
๑๓๗ 

    จากตัวอยางนี้จะเห็นไดวา เด็กออทิสติกเริ่มตนเรื่องดวยการ
กลาวถึงความรูสึกของตนที่มีตอโรงเรียน โดยไมมีการเกริ่นนําโรงเรียนกอน 
 

ผลการวิเคราะหวิธีการเริ่มตนเรื่องของเด็กออทิสติกสามารถแสดงไดดังตารางตอไปนี้ 
 
ตารางที่ ๒๐ ตารางแสดงวิธีการเริ่มตนเรื่องของเด็กออทสิติก 
 

วิธีการเริ่มตนเรื่องของเด็กออทิสติก ความถี่ คารอยละ 
๑. การเริ่มตนดวยการกลาวถึงตัวละคร  ๒๐ ๖๐.๖๑ 
๒. การเริ่มตนดวยสถานวลีตามดวยตัว

ละครหรือเหตุการณ 
๑ ๓.๐๓ 

๓. การเริ่มตนดวยการกลาวถึงเนื้อเร่ือง
ทันที 

๑๒ ๓๖.๓๖ 

รวม ๓๓ ๑๐๐ 
 

จากตารางที่ ๒๐ จะเห็นไดวา วิธีการเริ่มตนเรื่องของเด็กออทิสติกมี ๓ วิธี การเริ่มตน
เร่ืองที่เด็กใชมากที่สุดคือการเริ่มตนดวยการกลาวถึงตัวละคร ปรากฏรอยละ ๖๐.๖๑ รองลงมาคือ
การเริ่มตนดวยการกลาวถึงเนื้อเรื่องทันที ปรากฏรอยละ ๓๖.๓๖ สวนการเริ่มตนดวยสถานวลีตาม
ดวยตัวละครหรือเหตุการณปรากฏนอยที่สุด คือรอยละ ๓.๐๓ 
 
  ๓.๑.๒ การลงทายเรื่อง (ending) 
   จากการวิเคราะหเร่ืองเลาของเด็กออทิสติกจํานวน ๓๓ เร่ืองพบวา เด็ก
ออทิสติกมีวิธีการลงทายเรื่อง ๕ วิธีคือ การลงทายดวยการใชวลีเพื่อยุติเร่ืองเลา การลงทายเรื่องดวย
การนําเขาสูเร่ืองตอไป การลงทายดวยการแสดงตอนจบของเหตุการณ การลงทายดวยการแสดง
ขอสรุปของเรื่อง และไมมีการลงทายเรื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   ๓.๑.๒.๑ การลงทายดวยการใชวลีเพื่อยุติเร่ืองเลา 
    การลงทายดวยวิธีนี้ผูเลาจะใชวลีที่แสดงตอนจบของเรื่อง เชน “เลา
จบแลวครับ” “มีเทานี้” “จบ”  “ไมมีแลวครับ”เปนตน จากการวิเคราะหพบการลงทายเรื่องดวยวิธีนี้ 
๑๙ คร้ัง คิดเปนรอยละ ๕๗.๕๘ ของวิธีการลงทายเรื่องทั้งหมด ดังตัวอยาง 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
๑๓๘ 

    ... แปรงสีฟน ยาสีฟน แกวน้ํา สบูลางมือ... ... ...ก็ไมมีแลวไง (เร่ือง
โรงเรียนของฉัน) 
    ตัวอยางนี้ปรากฏวลี “ก็ไมมีแลวไง” แสดงการลงทายเรื่อง  
    ... พอของฉันไปทํางานแตเชา กลับมาเย็น เลานิทานใหดีฟงดวย 
บางทีก็เลนกับดี มีเทานี้ (เร่ืองพอของฉัน) 
    ตัวอยางนี้ปรากฏวลี “มีเทานี้” แสดงการลงทายเรื่อง  
    บานของฉันมีพอ แม พี่ นอง คุณปา คุณตา คุณยาย คณลุง คุณอา 
คุณนา นม ตูเย็น... ...หองครัว หองนอน ... ประตู โตะ เกาอ้ี ไมมีแลวครับ (เร่ืองบานของฉัน) 
    ตัวอยางนี้ปรากฏวลี “ไมมีแลวครับ” แสดงการลงทายเรื่อง  
    ... บานใหมที่วังหิน ผมจะอยูแคจันทรถึงศุกร แลววันเสารอาทิตยก็
กลับมาอยูที่ที่ผมอยูตอนนี้ครับ บานของฉันเลาจบแลวครับ (เร่ืองบานของฉัน) 
    ตัวอยางนี้ปรากฏวลี “เลาจบแลวครับ” แสดงการลงทายเรื่อง  
    ... พอทํางานที่โรงงานยาสูบ ทํางานเปนกะ ... ...ไมรูครับ (เร่ืองพอ
ของฉัน) 
    ตัวอยางนี้ปรากฏวลี “ไมรูครับ” แสดงการลงทายเรื่อง  
 
   ๓.๑.๒.๒ การลงทายดวยการนําเขาสูเร่ืองตอไป 
    การลงทายดวยวิธีนี้ปรากฏ ๒ คร้ัง คิดเปนรอยละ ๖.๐๖ ของวิธีการ
ลงทายเรื่องทั้งหมด ดังนี้ 
    ... แตงนิทานแตไมใชคอมพิวเตอรตอนนั้นนะครับ ใชกระดาษ
เขียนไปกอน ตอไปจะเลาเรื่องบานของฉัน (เร่ืองโรงเรียนของฉัน) 
    ... บานของผมก็บริษัทนั้นเหมือนกันนั่นแหละครับ แลวก็ตอไปจะ
เลาเรื่องพอของฉัน (เร่ืองบานของฉัน) 
    จากตัวอยางขางตนจะเห็นวาเด็กออทิสติกลงทายเร่ืองโดยการ
เชื่อมโยงเพื่อนําเขาสูเรื่องที่เด็กจะเลาตอไป 
 
   ๓.๑.๒.๓ การลงทายเรื่องดวยการแสดงตอนจบของเหตุการณ 
    การลงทายเรื่องดวยวิธีนี้ปรากฏ ๔ ครั้ง คิดเปนรอยละ ๑๒.๑๒ของ
วิธีการลงทายเรื่องทั้งหมด ดังนี้ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
๑๓๙ 

    แมทํางานบาน เอฟเลนเกมครับ พอไมรูครับ (เร่ืองครอบครัวของ
ฉัน) 
    ตัวอยางนี้จะเห็นไดวาเด็กเลาเรื่องครอบครัวของฉัน โดยอธิบายวา
สมาชิกแตละคนทํากิจกรรมอะไรบางตามลําดับ เริ่มจากกิจกรรมของแม ลูก และจบลงที่พอ 
    ชอบเรียนคอมพิวเตอรกับวิทยาศาสตรเพราะวิทยาศาสตรสนุกนะ
ครับ และคอมพิวเตอรก็ไดไปหองแอรดวยอะครับ เอฟชอบเลนเลโกครับเพราะวาสนุกครับ (เร่ือง
โรงเรียนของฉัน) 
    ตัวอยางนี้จะเห็นไดวาเด็กเลาเรื่องโรงเรียนของฉัน โดยบรรยายวิชา
และกิจกรรมที่ชอบ และลงทายดวยขอสนับสนุนของความชอบดังกลาว 
    ไปโรงเรียน แมก็กลับบาน พอก็กลับบาน ... ... เลนกับแม เลนกับ
แม จะขี่คอแมแมก็ไมยอม พอกลับบาน พอกลับบาน พอมาทันแมยอมใหกอด (รอง) (เร่ืองแมของ
ฉัน) 
    ตัวอยางนี้จะเห็นไดวาเด็กเลาเรื่องแมของฉัน โดยบรรยายเหตุการณ
ที่เกิดขึ้นตามลําดับเวลา เร่ิมตั้งแตไปโรงเรียนตอนเชา กลับมาจากโรงเรียน จนกระทั่งพอกลับจาก
การทํางาน     
    รักโรงเรียน  รักเอช รักจี(ช่ือตัวเอง) รักไอ รักเจ รักเค รักแม รัก  อ.
ระพีพร  รัก อ.ภ ู รัก อ.วรรณวิภา รัก อ.กรัยวิเชียร ... ... เลานิทาน เคนอน  ไอนอน  จีนอน            เอ
ชนอน  อ.วรรณวิภานอน  อ.ระพีพรนอน  อ.ภูนอน  อ.พรเพ็ญนอน  อ.กรัยวิเชียรนอน หลับ ไป
เรียนอิงลิงกัว ...จีไปเรียนอิงลิงกัวกับเค กับไอ กับเอช กับเจ ไปเรียนอิงลิงกัว ... อ.ระพีพรไปเรียน
อิงลิงกัว  อ.วรรณวิภาไปเรียนอิงลิงกัว อ.พรเพ็ญไปเรียนอิงลิงกัว อ.กรัยวิเชียรไปเรียนอิงลิงกัว 
(เร่ืองโรงเรียนของฉัน) 
    ตัวอยางนี้จะเห็นไดวาเด็กเลาเรื่องโรงเรียนของฉัน โดยบรรยาย
เหตุการณที่เกิดขึ้นทีละชุดเหตุการณ แตเปล่ียนบุคคลไปเรื่อย ๆ  ทั้งนี้เหตุการณทุกชุดจะจบลงที่ 
อาจารยกรัยวิเชียรทกุครั้ง  
  
   ๓.๑.๒.๔ การลงทายดวยการแสดงขอสรุปของเรื่อง 
    การลงทายดวยวิธีนี้ เปนการแสดงขอสรุปของเรื่องที่ไดเลามา
ขางตน จากการวิเคราะหพบเพียง ๑ คร้ัง คิดเปนรอยละ ๓.๐๓ ของวิธีการลงทายเรื่องทั้งหมด ดังนี้ 
    บานมีตนไม มีใบสีเขียว มีดอกสีมวง ๒ สีเองครับ (เร่ืองบานของ
ฉัน) 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
๑๔๐ 

    จากตัวอยางนี้จะเห็นไดวา ผูเลากลาวถึงสีของใบไมและดอกไม 
แลวสรุปเรื่องในตอนทายวา “๒ สีเองครับ” 
 
   ๓.๑.๒.๕ ไมมีการลงทายเรื่อง 
    การเลาเรื่องโดยไมมีการลงทายเร่ืองเปนการจบเรื่องโดยมิไดแสดง
ตอนจบหรือขอสรุปของเหตุการณ อีกทั้งไมมีวลีที่แสดงการยุติเร่ืองเลา การลงทายเรื่องเชนนี้ผูเลา
มักจะหยุดเรื่องเพราะนึกเรื่องตอไปไมได จากการวิเคราะหปรากฏ ๗ คร้ัง คิดเปนรอยละ ๒๑.๒๑ 
ของวิธีการลงทายเรื่องทั้งหมด ดังตัวอยาง 
    ... ชวยเค ... พี่นอง ... ... อาหารเยอะ... เปนหวัด.. (เร่ืองพอของฉัน) 
    พอของฉันรักฉัน พอของฉัน..หวงใยฉัน พอของฉันกอดฉัน พอ
ของฉันชวยฉัน พอของฉันพาฉัน... (เร่ืองพอของฉัน) 
    มีคุณพอ คุณแม พี่ ลูก คุณพอทําอาหาร คุณแมทําอาหาร... ... (เร่ือง
ครอบครัวของฉัน) 
    ไปเที่ยวโรงเรียน ผาเช็ดโตะ... ... (เร่ืองโรงเรียนของฉัน) 
    จากตัวอยางขางตนจะเห็นวาไมมีการลงทายเรื่องเลา เนื่องจากเด็ก
ยุติเร่ืองโดยเลาตอไปไมได 
     

ผลการวิเคราะหวิธีการลงทายเรื่องของเด็กออทิสติกสามารถแสดงไดดังตารางตอไปนี้ 
ตารางที่ ๒๑ ตารางแสดงวิธีการลงทายเรื่องของเด็กออทสิติก 
 

วิธีการลงทายเรื่องของเด็กออทิสติก ความถี่ คารอยละ 
๑. การลงทายดวยการใชวลีเพื่อยุติเร่ืองเลา  ๑๘ ๕๗.๕๘ 
๒. การลงทายเรื่องดวยการนําเขาสูเร่ือง

ตอไป 
๒ ๖.๐๖ 

๓. การลงทายดวยการแสดงตอนจบของ
เหตุการณ 

๔ ๑๒.๑๒ 

๔. การลงทายดวยการแสดงขอสรุปของ
เร่ือง 

๑ ๓.๐๓ 

๕. ไมมีการลงทายเรื่อง ๗ ๒๑.๒๑ 
    รวม ๓๓ ๑๐๐ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
๑๔๑ 

จากตารางที่ ๒๑ จะเห็นไดวา วิธีการลงทายเรื่องของเด็กออทิสติกมี ๕ วิธี การลงทาย
เร่ืองที่เด็กใชมากที่สุดคือ การลงทายดวยการใชวลีเพื่อยุติเร่ืองเลา ปรากฏรอยละ ๕๗.๕๘ รองลงมา
คือไมมีการลงทายเร่ือง ปรากฏรอยละ ๒๑.๒๑ สวนการลงทายเรื่องที่ปรากฏนอยที่สุดคือ การลง
ทายดวยการแสดงขอสรุปของเรื่อง โดยปรากฏรอยละ ๓.๐๓ 
 

๓.๒ การเชื่อมโยงความ (cohesion) 
  การเชื่อมโยงความที่ปรากฏในเรื่องเลาของเด็กออทิสติกแบงไดเปน ๔ ประเภทคือ 
การอางถึง (reference) การละ (ellipsis) การใชคําเชื่อม (conjunction) และการซ้ํา (repetition) จาก
การวิเคราะหพบวาปรากฏการเชื่อมโยงความทั้งส้ิน ๑,๖๘๔ครั้ง แบงเปนการเชื่อมโยงความ
ประเภทการอางถึง ๑๔๙ ครั้ง คิดเปนรอยละ ๘.๘๕ การเชื่อมโยงความดวยการละ ๘๔ ครั้ง คิดเปน
รอยละ ๔.๙๙ การเชื่อมโยงความดวยคําเชื่อม ๑๘๑ คร้ัง คิดเปนรอยละ ๑๐.๗๕ และการเชื่อมโยง
ความดวยการซ้ํา ๑,๒๗๐ ครั้ง คิดเปนรอยละ ๗๕.๔๑ การเชื่อมโยงความแตละประเภทมี
รายละเอียดดังนี้ 
  ๓.๒.๑ การอางถึง (reference) 
   การเชื่อมโยงความดวยการอางถึงในเรื่องเลาของเด็กออทิสติกจํานวน 
๑๔๙ คร้ังแบงไดเปน ๒ ประเภทคือการอางถึงหนวยนาม ๑๔๖ คร้ัง และการอางถึงอนุพากยหรือ
ประโยค ๓ คร้ัง ดังนี้ 
   ๓.๒.๑.๑ การอางถึงหนวยนาม 
    จากการวิเคราะหเร่ืองเลาของเด็กออทิสติกพบวาปรากฏการอางถึง
หนวยนามทั้งสิ้น ๑๔๖ คร้ัง คิดเปนรอยละ ๙๗.๙๙ ของการเชื่อมโยงความดวยการอางถึงทั้งหมด 
ซ่ึงการอางถึงหนวยนามนี้ ผูเลาจะใชรูปแทนเพื่ออางถึงรูปหลักที่เปนหนวยนาม ๕ ชนิดคือ รูป
แทนที่เปนคําสรรพนาม รูปแทนที่เปนคําเรียกขาน รูปแทนที่เปนนามวลี  รูปแทนที่เปนสุญรูป และ
รูปแทนที่เปนคําบงชี้ ดังนี้ 
    ๓.๒.๑.๑.๑ รูปแทนที่เปนคําสรรพนาม   
    รูปแทนที่เปนคําสรรพนามปรากฏในเรื่องเลาของเด็กออทิ
สติกจํานวน ๒ คร้ัง คิดเปนรอยละ ๑.๓๗ ของการอางถึงหนวยนามทั้งหมด การอางถึงหนวยนาม
ดายรูปแทนสรรพนาม เชน 
    พอของผมทํางานอยูที่บริษัทเอสโซ อยูภายในกรุงเทพฯ แต
มันไกลจากบานผมมากครับ... 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
๑๔๒ 

    คําวา “มัน” เปนรูปแทนสรรพนามของหนวยนาม “บริษัทเอส
โซ” 
    ...โรงเรียน มันสกปรก มีฝุน...    
    คําวา “มัน” เปนรูปแทนสรรพนามของหนวยนาม “โรงเรียน” 
 
    ๓.๒.๑.๑.๒ รูปแทนที่เปนคําเรียกขาน  
    รูปแทนที่เปนคําเรียกขานปรากฏในเรื่องเลาของเด็กออทิสติก
จํานวน ๑๓ คร้ัง คิดเปนรอยละ ๘.๙ ของการอางถึงหนวยนามทั้งหมด การอางถึงหนวยนามดวยรูป
แทนคําเรียกขานสวนใหญจะเปนคําวา “พอ” และ “แม” เชนเดียวกับเด็กออทิสติก ดังตัวอยาง 
    พอของฉัน แมของฉัน  พอกําลังไปทํางาน พอไปทํางานอยูที่
โรงงาน... 
    คําวา “พอ” เปนรูปแทนคําเรียกขานของหนวยนาม “พอของ
ฉัน” 
    ครอบครัวมีสมาชิก ๕ คน แลวมีครอบครัว และก็มีนาย ก ๑ 
และก็ ข ๒ และก็ ค ๓ มีไออานหนังสือ พอ๑ทํางาน แม๒กับพี่๓ทํางานบาน ... 
    คําวา  “พอ” “แม” และ “พี่” เปนรูปแทนคําเรียกขานของ
หนวยนาม “นาย ก”  “ข” และ “ค” ตามลําดับ ( ก ข และ ค เปนนามสมมุติของพอ แม และพี่ของ
เด็กออทิสติก)  
 
    ๓.๒.๑.๑.๓ รูปแทนที่เปนนามวลี  
    รูปแทนที่เปนนามวลีปรากฏในเรื่องเลาของเด็ก       ออทิสติก
จํานวน ๔ คร้ัง คิดเปนรอยละ ๒.๗๔ ของการอางถึงหนวยนามทั้งหมด การอางถึงหนวยนามดวย
รูปแทนนามวลี เชน 
    ...ขยายอาณาเขตไปประเทศจีนดวยครับ ขยายอาณาเขตกวาง
มากเลยครับ อาณาเขตของบริษัทยามาฮา นะครับ บานผมก็บริษัทนั้นเหมือนกันนั่นแหละครับ 
    นามวลี “บริษัทนั้น” เปนรูปแทนนามวลีของหนวยนาม 
“บริษัทยามาฮา” 
    พอผมทํางานอยูที่บริษัทเอสโซ อยูภายในกรุงเทพฯ แตมัน
ไกลจากบานผมมากครับ ทําใหพอตองออกจากบานแตเชาเพื่อมาสงผมและนอง... เมื่อพอของผมสง
ผมแลว พอก็ไปบริษัท...    

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
๑๔๓ 

    นามวลี “บริษัท” เปนรูปแทนนามวลีของหนวยนาม “บริษัท
เอสโซ” 
    ... โรงเรียนของฉันอยูที่ตางจังหวัด ตั้งแตสมัยโบราณแลว 
เปนโรงเรียนไม แลวก็เปนโรงเรียนที่เล็กเล็กกวาสาธิตเกษตรฯ ใชเครื่องดนตรีแลวก็ใชเคริ่องดนตรี
ไทยแลวก็ใชไมตี ๆ สมัยกอนใชของที่เปนเรือไมแลวก็เปนไม สมัยกอนเปนโรงเรียนที่เกามากแลว
สมัยนี้เลิกแลว ไปที่กรุงเทพฯ โรงเรียนนีม้ีเพื่อน ไมมีแอรแตสมัยที่โรงเรียนตองมีใบพัด.... 
    นามวลี “โรงเรียนนี้” เปนรูปแทนนามวลีของหนวยนาม 
“โรงเรียนตางจังหวัด” 
 
    ๓.๒.๑.๑.๔ รูปแทนที่เปนสุญรูป  
     รูปแทนที่เปนสุญรูปปรากฏในเรื่องเลาของเด็กออทิสติกมาก
ที่สุด กลาวคือปรากฏจํานวน ๑๒๖ คร้ัง คิดเปนรอยละ ๘๖.๓ ของการอางถึงหนวยนามทั้งหมด การ
อางถึงหนวยนามดวยรูปแทนสุญรูป เชน 
    ครอบครัวของฉันลูก๑เปนเด็กที่ดีและ�๑เชื่อฟงผูใหญ    �๑

เรียนก็เกง และคุณพอคุณแมใหทุนการศึกษาลูก แลวใหลูกมีช่ือเสียงของโรงเรียน โรงเรียน๒ใหม
ขึ้น �๒เปนโรงเรียนที่สนุก เปน... และ�๑ก็ทําการบานเอง �๑ทําการบานใหตรงเวลา �๑อาน
หนังสือ    �๑ทบทวนบทเรียน �๑ไมเลนโลดโผน �๑ไมอาละวาด และ�๑ไมไปเลนกัน และ�๑ไม
ปนรั้วบานคนอื่น จบ 
    Ø๑ เปนรูปแทนสุญรูปของหนวยนาม “ลูก” สวน Ø๒ เปนรูป
แทนสูญรูปของหนวยนาม “โรงเรียน” 
    พอ แม เค พี่นา พอ แม เค พี่นา แม๑ซักผา �๑ลางจาน   เค๒ใส
เสื้อ  �๒ผูกโบ �๒ใสเสื้อผา กางเกง กระเปา โทรศัพท �๒ถายรูป �๒ปลูกตนไม... 
    Ø๑ เปนรูปแทนสุญรูปของหนวยนาม “แม” สวน Ø๒ เปนรูป
แทนสูญรูปของหนวยนาม “เค” 
    พอของฉันไปทํางานแตเชา �กลับมาเย็น �เลานิทานใหดีฟง
ดวย บางที�ก็เลนกับดี มีเทานี้ 
    Ø เปนรูปแทนสุญรูปของหนวยนาม “พอของฉัน” 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
๑๔๔ 

    ๓.๒.๑.๑.๕ รูปแทนที่เปนคําบงชี้  
    รูปแทนที่เปนคําบงชี้ปรากฏในเรื่องเลาของเด็กออทิสติกเพียง
ครั้งเดียว คิดเปนรอยละ ๐.๖๘ ของการอางถึงหนวยนามทั้งหมด การอางถึงหนวยนามดวยรูปแทน
คําบงชี้ แสดงไดดังนี้ 
    ที่นี่คือโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยวิจัย
เพื่อพัฒนาการศึกษา  นีค่ือโรงเรียนที่ไมเรียกครูผูสอนวาคุณครูแตเรียกวาอาจารยครับ 
    คําว า  “นี่” เปนรูปแทนประเภทคําบงชี้ของหนวยนาม 
“โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา”  
 

ผลการวิเคราะหการเชื่อมโยงความดวยการอางถึงหนวยนามที่ปรากฏในเรื่องเลาของ
เด็กออทิสติกสามารถแสดงไดดังตารางนี้ 
 
ตารางที่ ๒๒ ตารางแสดงการเปรียบเทียบการใชรูปแทนเพื่ออางถึงหนวยนาม 
 

ชนิดของรปูแทนหนวยนาม จํานวนครั้งท่ีปรากฏ คารอยละ 
๑. รูปแทนที่เปนสรรพนาม ๒ ๑.๓๗ 
๒. รูปแทนที่เปนคําเรียกขาน ๑๓ ๘.๙ 
๓. รูปแทนที่เปนนามวลี ๔ ๒.๗๔ 
๔. รูปแทนที่เปนสุญรูป ๑๒๖ ๘๖.๓ 
๕. รูปแทนที่เปนคําบงชี้ ๑ ๐.๖๘ 

รวม ๑๔๖ ๑๐๐ 
 

จากตารางที่ ๒๒ จะเห็นไดวารูปแทนที่เด็กออทิสติกใชเพื่ออางถึงหนวยนามมี ๕ ชนิด
ไดแก รูปแทนที่เปนสรรพนาม รูปแทนที่เปนคําเรียกขาน รูปแทนที่เปนนามวลี รูปแทนที่เปนสุญ
รูป และรูปแทนที่เปนคําบงชี้   รูปแทนที่เด็กออทิสติกใชมากที่สุดในการเลาเรื่องคือ รูปแทนที่เปน
สุญรูป ปรากฏรอยละ ๘๖.๓ รองลงมาคือรูปแทนที่เปนคําเรียกขาน ปรากฏรอยละ ๘.๙ รูปแทนที่
เปนนามวลี ปรากฏรอยละ ๒.๗๔ และรูปแทนที่ปรากฏนอยที่สุดคือรูปแทนสรรพนาม และรูป
แทนคําบงชี้ ปรากฏรอยละ ๑.๓๗ และ ๐.๖๘ ตามลําดับ 
 
    

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
๑๔๕ 

   ๓.๒.๑.๒ การอางถึงอนุพากย 
    จากการวิเคราะหเร่ืองเลาของเด็กออทิสติกพบวาปรากฏการอางถึง
อนุพากยทั้งสิ้น ๓ ครั้ง คิดเปนรอยละ ๒.๐๑ ของการเชื่อมโยงความดวยการอางถึงทั้งหมด ซ่ึงผูเลา
จะใชรูปแทนประเภทสุญรูปเพียงประเภทเดียวเพื่ออางถึงรูปหลักที่เปนอนุพากยหรือประโยค ดังนี้ 
    ...หองที่พอสอนมีเปยโน  �มีอิเล็กโทน แลวก็มีคนจากตางจังหวัด
มาดวย... 
    Ø เปนรูปแทนสุญรูปของอนุพากย “หองที่พอสอน” 
    ...เวลาพอสอนถาใครดื้อตลอดก็จะตี ดื้อเกิน ๕ นาทีก็ตีแลว ถา�ไม
เกิน ๕ นาทีก็ตีเหมือนกัน... 
    Ø เปนรูปแทนสุญรูปของอนุพากย “ใครดื้อ” 
    สมัยกอนใชของที่เปนเรือไม แลวก็ � เปนไม 
    Ø เปนรูปแทนสุญรูปของอนุพากย “ของที่” 
 
  ๓.๒.๒ การละ(ellipsis) 
   การเชื่อมโยงความดวยการละเปนการเชื่อมโยงความดวยการใชสุญรูป
แทนวลีหรืออนุพากยที่ผูเลาเรื่องมิไดกลาวถึงมากอน แตผูรับสารสามารถสันนิษฐานไดวาสวนที่ละ
นั้นหมายถึงใครหรือส่ิงใด การเชื่อมโยงความดวยการละนี้คลายคลึงกับการเชื่อมโยงความดวยการ
อางถึงสุญรูป แตตางกันที่การอางถึงสุญรูปจะอางถึงขอความที่ปรากฏมากอนแลว การเชื่อมโยง
ความดวยการละทั้ง ๘๔ คร้ัง แสดงตัวอยางไดดังนี้ 
   �มีเพื่อน �แลวก็ไดเรียน �ไดหาความรู �ไดไปทัศนศึกษาดวย �ไป
โรงเรียนสมาคมไทยญี่ปุน แลว�ก็ไปวัดชลประทานรังสฤษฎิ์มา สวนสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ �จํา
ไดแคนี้ แลวก็ตอนที่�เรียนคอมพิวเตอรอาจารยให�แตงนิทานดวย �แตงนิทานแต�ไมใช
คอมพิวเตอรตอนนั้นนะครับ �ใชกระดาษเขียนไปกอน ตอไป�จะเลาเรื่องบานของฉัน 
   Ø แสดงการละนามวลี “ผม” หรือ “ฉัน” ซ่ึงเปนนามวลีที่มิไดปรากฏมา
กอน 
   �เรียนหนังสือ �เลนของเลน �เลนเครื่องเลน �ตั้งใจเรียน �เลนสัตว �
เบื่อแลว 
   Ø แสดงการละนามวลี “ผม” หรือ “ฉัน” ซ่ึงเปนนามวลีที่มิไดปรากฏมา
กอน 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
๑๔๖ 

   � มีลักษณะของโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  มี ป.๑ และ  ป.๒ 
ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖....  
   Ø แสดงการละนามวลี “โรงเรียน” ซ่ึงเปนนามวลีที่มิไดปรากฏมากอน 
   �๑นาอยู  �๒ สนุก �๒ชอบ�๑  �๒มี�๓เทานี้ 
   จะเห็นวา Ø๑ แสดงการละนามวลี “โรงเรียน” Ø๒  แสดงการละนามวลี 
“ผม” หรือ “ฉัน” สวน Ø๓ แสดงการละนามวลี “เร่ืองโรงเรียนของฉัน” ซ่ึงนามวลีขางตนลวนเปน
นามวลีที่มิไดปรากฏมากอน 
 
  ๓.๒.๓ การใชคําเชื่อม (conjunction) 
   การเชื่อมโยงความดวยการใชคําเชื่อมในเรื่องเลาของเด็กออทิสติก 
จํานวน ๑๘๑ ครั้งแบงไดเปน ๙ ประเภทตามความสัมพันธระหวางเหตุการณในประโยคที่อยู
ตอเนื่องกัน หรืออยูใกลเคียงกัน ไดแก ความสัมพันธแบบคลอยตาม ความสัมพันธแบบขัดแยง 
ความสัมพันธแบบเงื่อนไข ความสัมพันธแบบเหตุผล ความสัมพันธแบบขยายความ ความสัมพันธ
แบบตางตอนกัน ความสัมพันธแบบแสดงวัตถุประสงค ความสัมพันธแบบแสดงเวลา และ
ความสัมพันธแบบการอางคําพูดหรือความคิด การเชื่อมโยงความดวยการใชคําเชื่อมแตละรูปแบบมี
รายละเอียดดังนี้ 
   ๓.๒.๓.๑ ความสัมพันธแบบคลอยตาม  
    การเชื่อมโยงความดวยคําเชื่อมประเภทคลอยตามพบมากที่สุด 
กลาวคือปรากฏทั้งส้ิน ๑๑๐ คร้ัง คิดเปนรอยละ ๖๐.๗๗ ของการใชคําเชื่อมทั้งหมด คําเชื่อม
ประเภทนี้จะแสดงใหเห็นวาเหตุการณที่เกิดขึ้นในเนื้อความตอเนื่องกันไปเปนเรื่องเดียว หรือ
เปนไปในทํานองเดียวกัน คําเชื่อมที่เด็กออทิสติกใชมากคือคําวา “แลวก็”  “ก็” และคําวา “และ” ดัง
ตัวอยาง 
    ...พอพอพาผมมาที่โรงเรียนแลว ผมก็สวัสดีอาจารย แลวก็เดินผาน
หองธุรการ เมื่อพอของผมสงผมแลว พอกไ็ปบริษัท พอตอนเที่ยงพอก็ไปกินขาว แลววันนี้คุณยาผม
ก็มารับ เนื่องจากพอตองประชุมถึงมืด ก็เลยตอง กเ็ลยตองใหคุณยามารับ...   
    คําวา “ก็”  “แลวก็” และ “แลว” ที่ปรากฏในตัวอยาง เปนคําเชื่อมที่
แสดงความสัมพันธของเหตุการณแบบคลอยตาม  
    บานของฉันสะอาดขึ้น มีลูกนะ ทํางานบาน ถูพื้น ทําความสะอาด
บาน แลวดูดฝุน แลวทําอะไรใหเปนบาน แลวก็ตกแตงบาน แลวก็ปลูกตนไม ปลูกตนไมแลวก็รด
น้ําตนไม... 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
๑๔๗ 

    คําวา “แลว” และ “แลวก็”ที่ปรากฏในตัวอยาง เปนคําเชื่อมที่แสดง
ความสัมพันธของเหตุการณแบบคลอยตาม  
    ... ครอบครัวของฉัน ลูกเปนเด็กที่ดี และเชื่อฟงผูใหญ เรียนก็เกง 
และคุณพอคุณแมก็ใหทุนการศึกษาใหลูก แลวก็ใหลูกมีช่ือเสียงของโรงเรียน... 
    คําวา “และ” “แลวก็” และ “ก็”ที่ปรากฏในตัวอยาง เปนคําเชื่อมที่
แสดงความสัมพันธของเหตุการณแบบคลอยตาม 
    
   ๓.๒.๓.๒ ความสัมพันธแบบขัดแยง  
    การเชื่อมโยงความดวยคําเชื่อมประเภทขัดแยงพบทั้งสิ้น ๙ ครั้ง คิด
เปนรอยละ ๔.๙๗ ของการใชคําเชื่อมทั้งหมด คําเชื่อมประเภทนี้จะแสดงใหเห็นวาเหตุการณที่
เกิดขึ้นไมเปนไปในทํานองเดียวกัน โดยมีคําวา “แต” “แตวา” เปนคําเชื่อมเหตุการณ ดังตัวอยาง 
    ...ลางรถแลวก็..แลวก็เอาฟอง แลวก็โรย เอาน้ํายาโรยใสรถ แลวทํา
ความสะอาด แลวก็เช็ดทั้งขางในขางนอก แต แตวาไม ไม ก็ไมโดนไฟฟาช็อต แตไมไดใชน้ํา แคดูด
ฝุน... 
    ... ตอนที่เรียนคอมพิวเตอรอาจารยใหแตงนิทานดวย แตงนิทาน แต
ยังไมใชคอมพิวเตอรตอนนั้นนะครับ ใชกระดาษเขียนไปกอน... 
    พอผมทํางานอยูบริษัทเอสโซ อยูภายในกรุงเทพฯ แตมันไกลจาก
บานผมมากครับ... 
    คําวา “แต” และ “แตวา” ที่ปรากฏในตัวอยางขางตนเปนคําเชื่อม
เหตุการณที่แสดงความสัมพันธแบบขัดแยงกัน 
 
   ๓.๒.๓.๓ ความสัมพันธแบบเงื่อนไข  
    การเชื่อมโยงความดวยคําเชื่อมประเภทเงื่อนไข ปรากฏทั้งสิ้น ๑๐ 
ครั้ง คิดเปนรอยละ ๕.๕๒ ของการใชคําเชื่อมทั้งหมด คําเชื่อมประเภทนี้จะแสดงใหเห็นวาการเกิด
หรือไมเกิดของเหตุการณหนึ่งเปนไปตามเงื่อนไขของอีกเหตุการณหนึ่ง โดยมีคําวา “ถา...ก็” และ 
“ถาหาก” เปนคําเชื่อมเหตุการณ ดังตัวอยาง 
    ...เวลาพอสอนถาใครดื้อตลอดก็จะตี ดื้อเกิน ๕ นาทีก็ตีแลว ถาไม
เกิน ๕ นาทีก็ตีเหมือนกัน... 
    ...ผมเรียนอยูระดับชั้น ป.๒/๑ เปนหองเล็ก หองขนาดเล็ก หอง
ขนาดเล็กที่มีแค ๕ คนครับ ถาหากเปนหองใหญจะมี ๒๐-๓๐ และที่นี่คืออาคาร ๗ และที่โรงเรียน

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
๑๔๘ 

สาธิตเกษตรฯอยูในมหาวิทยาลัยเกษตรฯ ครับ  และอันนี้คือช้ัน ๓ ผมเรียนอยูช้ัน ๓ ของอาคาร ๗ 
ถาหาก ป.๒/๑-ป.๒/๗ กับ ๘จะเรียนชั้น ๓  ถาหาก ป.๑ จะเรียนอยูช้ันลางที่ผมไปยืมคืนหองสมุด
เปนประจําครับ ... 
    คําวา “ถา...ก็” และ “ถาหาก” ที่ปรากฏในตัวอยางขางตนเปน
คําเชื่อมเหตุการณที่แสดงความสัมพันธแบบเปนเงื่อนไข 
 
   ๓.๒.๓.๔ ความสัมพันธแบบเหตุผล  
    การเชื่อมโยงความดวยคําเชื่อมประเภทเหตุผล ปรากฏทั้งสิ้น ๕ 
คร้ัง คิดเปนรอยละ ๒.๗๖ ของการใชคําเชื่อมทั้งหมด คําเชื่อมประเภทนี้จะแสดงใหเห็นวา
เหตุการณที่เกิดขึ้นเปนเหตุเปนผลซึ่งกันและกัน โดยมีคําวา “เพราะ” “เพราะวา” และ “เนื่องจาก” 
เปนคําเชื่อมเหตุการณ ดังตัวอยาง 
    ... แลววันนี้คุณยาผมก็มารับ เนื่องจากพอตองประชุมถึงมืด ก็เลย
ตอง ก็เลยตองใหคุณยามารับ เพราะพอไมวางมารับผมครับ จบ 
    ชอบเรียนคอมพิวเตอรกับวิทยาศาสตร เพราะวิทยาศาสตรสนุกนะ
ครับ และคอมพิวเตอรก็ไดไปหองแอรดวย เอฟชอบเลนเลโกครับเพราะวาสนุกครับ 
    ...เวลาพอสอนถาใครดื้อตลอดก็จะตี ดื้อเกิน ๕ นาทีก็ตีแลว ถาไม
เกิน ๕ นาทีก็ตีเหมือนกัน เพราะวาตองสั่งสอนไงครับ 
    คําวา “เพราะ” “เพราะวา” และ “เนื่องจาก” ที่ปรากฏในตัวอยาง
ขางตนเปนคําเชื่อมเหตุการณที่แสดงความสัมพันธแบบเปนเหตุเปนผลกัน 
 
   ๓.๒.๓.๕ ความสัมพันธแบบขยายความ  
    การเชื่อมโยงความดวยคําเชื่อมประเภทขยายความ ปรากฏทั้งสิ้น 
๑๕ ครั้ง คิดเปนรอยละ ๘.๒๙ ของการใชคําเชื่อมทั้งหมด คําเชื่อมประเภทนี้จะเปนการขยายความ 
คํา วลี หรือประโยคที่ปรากฏดานหนา โดยมีคําวา “ที่” เปนคําเชื่อม ดังตัวอยาง 
    ...โรงเรียนของฉันอยูที่ตางจังหวัด ตั้งแตสมัยโบราณแลว เปน
โรงเรียนไมแลวก็เปนโรงเรียนท่ีเล็ก เล็กกวาสาธิตเกษตรฯ ใชเครื่องดนตรี แลวก็ใชเครื่องดนตรี
ไทย แลวก็ใชไม   ตี ๆ  สมัยกอนใชของท่ีเปนเรือไมแลวก็เปนไม สมัยกอนเปนโรงเรียนท่ีเกามาก 
แลวสมัยนี้เลิกแลว ไปที่กรุงเทพฯ... 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
๑๔๙ 

 จากตัวอยางนี้จะเห็นไดวาอนุพากยที่ตามหลังคําวา “ที่” ทั้งสาม
ตําแหนงคือ เล็ก   เปนเรือไมแลวก็เปนไม และ เกามาก ทําหนาที่ขยายวลีที่ปรากฏขางหนาคําวา 
“ที่” คือ “โรงเรียน” “ของ” และ “โรงเรียน” ตามลําดับ 
 ... ครอบครัวของฉัน ลูกเปนเด็กท่ีดีและเชื่อฟงผูใหญ...  
    จากตัวอยางนี้จะเห็นไดวาอนุพากยที่ตามหลังคําวา “ที่” คือ ดีและ
เชื่อฟงผูใหญ  ทําหนาที่ขยายคําวา “เด็ก” ซ่ึงเปนนามวลีที่ปรากฏอยูขางหนา 
    พอของฉันเปนครูสอนอิเล็กโทน กีตาร แลวก็วิชา JMC กับ JXC ก็
เปนวิชาดนตรี เฉพาะดนตรีสากลเทานั้นท่ีใชอิเล็กโทนในการเลน หองท่ีพอสอนมีเปยโน มี
อิเล็กโทน แลวก็มีคนตางจังหวัดมาดวย... 
    จากตัวอยางนี้จะเห็นไดวาอนุพากยที่ตามหลังคําวา “ที่” คือ ใช
อิเล็กโทนในการเลน และ พอสอน ทําหนาที่ขยาย “ดนตรีสากล” และ “หอง” ซ่ึงเปนนามวลีที่
ปรากฏอยูขางหนา 
 
   ๓.๒.๓.๖ ความสัมพันธแบบตางตอนกัน  
    การเชื่อมโยงความดวยคําเชื่อมประเภทตางตอนกัน ปรากฏเพียง ๑ 
คร้ัง คิดเปนรอยละ ๐.๕๕ ของการใชคําเชื่อมทั้งหมด คําเชื่อมประเภทนี้จะเปนการกลาวถึงตัวละคร
ใหมหรือเหตุการณใหม โดยมีคําวา “สวน” เปนคําเชื่อม ดังนี้ 
    ...นักเรียนชายจะใสเครื่องแบบแตงกายดวยเสื้อคอปก สวนนักเรียน
หญิงใสเสื้อคอบัวและมีไทลผูกอยูครับ... 
    คําวา “สวน” ที่ปรากฏในตัวอยางขางตนเปนคําเชื่อมเหตุการณที่
แสดงความสัมพันธแบบตางตอนชนิดเปนการกลาวถึงตัวละครใหม 
 
   ๓.๒.๓.๗ ความสัมพันธแบบแสดงวัตถุประสงค  
    การเชื่อมโยงความดวยคําเชื่อมประเภทแสดงวัตถุประสงค ปรากฏ
ทั้งส้ิน ๕ ครั้ง คิดเปนรอยละ ๒.๗๖ ของการใชคําเชื่อมทั้งหมด คําเชื่อมประเภทนี้จะเปนการบอก
จุดประสงคของเหตุการณ คําเชื่อมที่พบคือ “สําหรับ” และ “เพื่อ” ดังตัวอยาง 
    ...หากจะเดินไป เดินเลี้ยวซายไปที่หองสมุดจะเปนที่สําหรับเทถาด
และเติมอาหารครับ... 
    ... ผมตองตื่นใกล ๆ ๖โมง เพื่อ ี่จะมาใหทันครับท ... 
    ... พอตองออกจากบานแตเชา เพื่อมาสงผมและนอง... 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
๑๕๐ 

    คําวา “สําหรับ” และ “เพื่อ” ที่ปรากฏในตัวอยางขางตนเปนคําเชื่อม
เหตุการณที่แสดงความสัมพันธแบบแสดงวัตถุประสงค โดยเหตุการณที่ปรากฏหลังคําเชื่อมเหลานี้
เปนการแสดงวัตถุประสงคของเหตุการณหนาคําเชื่อม 
 
   ๔.๓.๒.๓.๘ ความสัมพันธแบบแสดงเวลา  
    การเชื่อมโยงความดวยคําเชื่อมประเภทแสดงเวลา ปรากฏทั้งสิ้น 
๒๔ คร้ัง คิดเปนรอยละ ๑๓.๒๖ ของการใชคําเชื่อมทั้งหมด คําเชื่อมประเภทนี้จะแสดงใหเห็น
ความสัมพันธดานเวลาของเหตุการณตาง ๆ ที่ดําเนินอยางตอเนื่อง คําเชื่อมที่ใชเชื่อมเหตุการณ
ไดแก พอ พอตอนเที่ยง ตอน ตอนเชา ตอนกลางคืน ตอนนี้ สมัยกอน สมัยนี้ ตอไป เปนตน ดัง
ตัวอยาง 
    ... พี่ไปเรียน ดีก็ไปเรียน มีพี่นอง สนุก ตอนเชาดีไปโรงเรียน พี่
ชอบเลนกับดี ตอนกลางคืนแมเลานิทานใหฟง มีเทานี้ 
    ..สมัยกอนใชของ ท่ี เปนเรือไมแลวก็ เปนไม สมัยกอนเปน
โรงเรียนท่ีเกามาก แลวสมัยนี้เลิกแลว ไปที่กรุงเทพฯ... 
    ... ตอนที่เรียนคอมพิวเตอรอาจารยใหแตงนิทานดวย แตงนิทาน 
แตยังไมใชคอมพิวเตอรตอนนั้นนะครับ ใชกระดาษเขียนไปกอน ตอไปจะเลาเรื่องบานของฉัน 
    กาลวลี “ตอนเชา”  “ตอนกลางคืน”  “สมัยกอน” “สมัยนี้” “ตอน
ที่เรียนคอมพิวเตอร” “ตอนนั้น” “กอน” และ “ตอไป” ที่ปรากฏในตัวอยางขางตนเปนคําเชื่อม
ความสัมพันธทางเวลาที่แสดงความตอเนื่องของเหตุการณ 
 
   ๓.๒.๓.๙ ความสัมพันธแบบการอางคําพูดหรือความคิด  
    การเชื่อมโยงความดวยคําเชื่อมประเภทการอางคําพูดหรือความคิด 
ปรากฏเพียง ๒ คร้ัง คิดเปนรอยละ ๑.๑ ของการใชคําเชื่อมทั้งหมด คําเชื่อมที่ใชปรากฏคําเดียวคือ 
“วา” ดังนี้ 
    ... นี่คือโรงเรียนที่ไมเรียกครูผูสอนวาคุณครู แตเรียกวาอาจารย 
ครับ... 
    ตัวอยางนี้มีคําวา “วา” เปนคําเชื่อมที่แสดงความสัมพันธแบบการ
อางคําพูดหรือความคิด โดยคําเชื่อมนี้วางไวหลังคํากริยาที่เกี่ยวของกับคําพูด ในที่นี้คือคําวา  
“เรียก”     
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
๑๕๑ 

ผลการวิเคราะหการเชื่อมโยงความดวยการใชคําเชื่อมของเด็กออทิสติกสามารถแสดง
ไดดังตารางนี้ 
 
ตารางที่ ๒๓ ตารางแสดงการเปรียบเทียบการใชคําเชื่อมของเด็กออทิสติก 
 

ประเภทของคาํเชื่อม จํานวนครั้งท่ีปรากฏ คารอยละ 
๑. ความสัมพันธแบบคลอยตาม ๑๑๐ ๖๐.๗๗ 
๒. ความสัมพันธแบบขัดแยง ๙ ๔.๙๗ 
๓. ความสัมพันธแบบเงื่อนไข ๑๐ ๕.๕๒ 
๔. ความสัมพันธแบบเหตุผล ๕ ๒.๗๖ 
๕. ความสัมพันธแบบขยายความ ๑๕ ๘.๒๙ 
๖. ความสัมพันธแบบตางตอนกัน ๑ ๐.๕๕ 
๗. ความสัมพันธแบบแสดงวัตถุประสงค ๕ ๒.๗๖ 
๘. ความสัมพันธแบบแสดงเวลา ๒๔ ๑๓.๒๖ 
๙. ความสัมพันธแบบอางคําพูดหรือความคิด ๒ ๑.๑ 

รวม ๑๘๑ ๑๐๐ 
 

จากตารางขางตนจะเห็นไดวา คําเชื่อมที่เด็กออทิสติกใชเพื่อเชื่อมโยงความมี ๙ ประเภท 
คําเชื่อมที่เด็กใชมากที่สุดคือคําเชื่อมที่แสดงความสัมพันธแบบคลอยตาม ปรากฏรอยละ ๖๐.๗๗ 
รองลงมาคือคําเชื่อมที่แสดงความสัมพันธแบบแสดงเวลา และคําเชื่อมที่แสดงความสัมพันธแบบ
ขยายความ ปรากฏรอยละ ๑๒.๒๖ และ ๘.๒๙ ตามลําดับ สวนคําเชื่อมที่ปรากฏนอยที่สุดคือ
คําเชื่อมที่แสดงความสัมพันธแบบตางตอนกัน โดยปรากฏเพียงครั้งเดียว คิดเปนรอยละ  ๐.๕๕ 

 
  ๓.๒.๔  การซ้ํา (repetition)  
   การซ้ําที่ปรากฏในเรื่องเลาของเด็กออทิสติกสามารถแบงไดเปน ๓ 
ประเภทคือ การซ้ํารูป ( recurrence) การซ้ําความ (paraphrase) และการซ้ําโครงสราง (parallel 
structure) จากการวิเคราะหพบวาเด็กออทิสติกมีวิธีเชื่อมโยงความดวยการซ้ําทั้งสิ้น ๑.๒๗๑ ครั้ง 
แบงเปน การซ้ํารูป ๑,๐๙๕ คร้ัง คิดเปนรอยละ ๘๖.๑๕ การซ้ําความ ๒๙ ครั้ง คิดเปนรอยละ ๒.๒๘ 
และการซ้ําโครงสราง ๑๔๗ คร้ัง คิดเปนรอยละ ๑๑.๕๗ การซ้ําแตละประเภทมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
๑๕๒ 

   ๓.๒.๔.๑ การซ้ํารูป 
    การซ้ํารูปเปนการเชื่อมโยงความที่เกิดจากการซ้ําสวนของเรื่องที่มี
รูปภาษาเหมือนกัน การซ้ํารูปที่ปรากฏในเรื่องเลาของเด็กออทิสติกทั้ง ๑,๐๙๕ ครั้ง สามารถแบงได
เปน ๓ ชนิด คือ การซ้ํารูปคํา การซ้ํารูปวลี และการซ้ํารูปประโยค มีรายละเอียดดังนี้ 
    ๓.๒.๔.๑.๑ การซ้ํารูปคํา 
    การเชื่อมโยงความดวยการซ้ํารูปคํา ปรากฏทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ ครั้ง 
คิดเปนรอยละ ๙๑.๓๒ ของการซ้ํารูปทั้งหมด คําที่ปรากฏการซ้ํารูปนี้มีทั้งคํานาม คําสรรพนาม 
คํากริยา คําสันธาน ดังตัวอยาง 
    โรงเรียน๑สาธิตเกษตรฯ โรงเรียน๑ของฉันมี๒ครูช่ือ อาจารย๓
ไมตรี อาจารย๓เสาวณิตย อาจารย๓อรไท อาจารย๓นิจรินทร อาจารย๓ศักดิ์มงคล อาจารย๓ระพีพร 
อาจารย๓รวิพรรณ อาจารย๓พรพรรณ อาจารย๓ กรัยวิเชียร อาจารย๓ดวงกมล อาจารย๓สุพัตรา 
อาจารย๓นฤมล อาจารย๓เจตนา อาจารย๓โฟรโมสต  มี๒โตะ๔ เกาอี้ กระดาน รางชอลก.. ใตโตะ๔ 
ชองของใช.. โตะ๔อาจารย๓.. ผาเช็ดโตะ๔ ของเลน...มี๒แจกัน มี๒ประตู อาหาร นม กอกน้ํา.. แปรงสี
ฟน ยาสีฟน แกวน้ํา สบูลางมือ ........ก็ไมม๒ีแลวไง 
    จากตัวอยางขางตนพบวาปรากฏการซ้ํารูปคําทั้งหมด ๒๖ ครั้ง 
โดยซํ้าคําวา “โรงเรียน” ๒ คร้ัง คําวา “อาจารย”  ๑๕ คร้ัง คําวา “โตะ” ๔ คร้ัง และคําวา “มี” ๕ ครั้ง 
    ม๑ีพี่๒ มี๑แม๓ มี๑พอ๔ พอ๔ไป๕ทํางาน๖ แม๓ทํางาน๖บาน พี่๒ไป
๕เรียน๗ ด๘ีไป๕เรียน๗ มี๑พี่๒นอง สนุก ตอนเชาดี๘ไป๕โรงเรียน พี่๒ชอบเลนกับดี๘ ตอนกลางคืนแม๓
เลานิทานใหฟง มี๑เทานี้ 
    จากตัวอยางขางตนพบวาปรากฏการซ้ํารูปคําทั้งหมด ๒๕ คร้ัง 
โดยซํ้าคําวา “มี” ๕ ครั้ง คําวา “พี่” ๔ ครั้ง คําวา “แม” ๓ ครั้ง คําวา “พอ” ๒ ครั้ง คําวา “ไป” ๔ ครั้ง 
คําวา “ทํางาน” ๒ ครั้ง คําวา “เรียน” ๒ คร้ัง  และคําวา “ดี” ๓ คร้ัง  
    บาน๑ของ๒ฉัน๓มี๔ ๕ ช้ัน๕ ช้ัน๕บนสุดเปน๖ดาดฟา แลวก็๗มี๔
เครื่องดนตรี๘อยางเชนไวโอลิน อิเล็กโทน กีตาร เปยโน มี๔หองยาย๙แตยาย๙ไมไดอยู๑๐บาน๑  ที่๑๑
ชลบุรี ยาย๙อยู๑๐ที่๑๑ระยอง แมเปน๖คนจายเงิน พอ๑๒เปน๖อา พอ๑๒เปน๖ครูใหญประจําโรงเรียน
ดนตรี๘ มี๔หลายที่นะครับ๑๓ ที่๑๑ญี่ปุนยังมี๔เลยครับ๑๓ ออสเตรเลียก็มี๔ ขยาย๑๔อาณาเขต๑๕ไป
ประเทศจีนดวยครับ๑๓ ขยาย๑๔อาณาเขต๑๕กวางมากเลยครับ๑๓ อาณาเขต๑๕ของ๒บริษัท๑๖ยามาฮา นะ
ครับ๑๓ บาน๑ของ๒ผมก็บริษัท๑๖นั้นเหมือนกันนั่นแหละครับ๑๓ แลวก็๗ตอไปจะเลาเรื่องพอ๑๒ของ๒
ฉัน๓  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
๑๕๓ 

    จากตัวอยางขางตนพบวาปรากฏการซ้ํารูปคําทั้งหมด ๔๙ ครั้ง 
โดยซํ้าคําวา “บาน” ๓ คร้ัง คําวา “ของ” ๔ ครั้ง คําวา “ฉัน” ๒ ครั้ง คําวา “มี” ๖ ครั้ง คําวา “ช้ัน” ๒ 
คร้ัง คําวา “เปน” ๔ คร้ัง คําวา “แลวก็” ๒ คร้ัง คําวา “ดนตรี” ๒ คร้ัง คําวา “ยาย” ๓ คร้ัง คําวา “อยู” 
๒ คร้ัง คําวา “ที่” ๓ คร้ัง คําวา “พอ” ๓ ครั้ง คําวา “ครับ” ๖ ครั้งคําวา “ขยาย” ๒ คร้ัง คําวา “อาณา
เขต” ๓ คร้ัง และคําวา “บริษัท” ๒ คร้ัง 
 
    ๓.๒.๔.๑.๒ การซ้ํารูปวลี 
    การเชื่อมโยงความดวยการซ้ํารูปวลี ปรากฏทั้งส้ิน ๗๖ คร้ัง 
คิดเปนรอยละ ๖.๙๔ ของการซ้ํารูปทั้งหมด การซ้ํารูปวลีที่ปรากฏในเรื่องเลาของเด็กออทิสติกนี้มี
ทั้ง นามวลี กริยาวลี สถานวลีและกาลวลี ทั้งนี้การซ้ํารูปวลีจะปรากฏทั้งการซ้ําทุกสวนและการซ้ํา
บางสวน ดังตัวอยาง 
    ที่นี่๑คือโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ศูนยวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา๒ นี่คือโรงเรียนที่ไมเรียกครูผูสอนวาคุณครู แตเรียกวาอาจารยครับ ผม
เรียนอยูระดับชั้น ป.๒/๑ เปนหองเล็ก๓ หองขนาดเล็ก๓ที่ หองขนาดเล็ก๓ที่มีแค ๕ คนครับ ถาหาก
เปนหองใหญจะมี ๒๐-๓๐ และที่นี่๑คืออาคาร ๗ และที่โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ ๒อยูในมหาวิทยาลัย
เกษตรฯ ครับ... 
    จากตัวอยางขางตนพบวาปรากฏการซ้ํารูปวลีทั้งหมด ๗ คร้ัง 
วลีที่ เด็กออทิสติกใช ซํ้าคือนามวลี  “ที่นี่” ปรากฏ  ๒  คร้ัง  นามวลี  “โรงเรียนสาธิตแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา” ปรากฏ ๒ คร้ัง และนามวลี“หองขนาด
เล็ก” ปรากฏ ๓ คร้ัง  โดยการซ้ํารูปนามวลีในตัวอยางนี้มีทั้งการซ้ําทุกสวนและการซ้ําบางสวน 
    พี่น้ํา พอ เจ แม พี่อู แมแหมมไมไดไปไหน๑ นั่งอยูในบาน พอ
ไปเที่ยวทํางาน เจไปโรงเรียน๒ พี่น้ําไปโรงเรียน๒ โรงเรียน ป.๒/๓ พี่อูไมไดไปไหน๑ หมดแลว 
    จากตัวอยางขางตนพบวาปรากฏการซ้ํารูปวลีทั้งหมด ๔ คร้ัง 
วลีที่เด็กใชซํ้าคือกริยาวลี “ไมไดไปไหน” ปรากฏ ๒ คร้ัง และกริยาวลี “ไปโรงเรียน” ปรากฏ ๒ 
คร้ัง โดยการซ้ํารูปกริยาวลีในตัวอยางนี้ปรากฏเฉพาะการซ้ําทุกสวน 
    บานของฉัน๑อยูที่รามอินทรา ถนนรามอินทรา หางจากที่นี่
ครับ แตถาหากบานใหม๒ บานใหม๒ของผมอยูที่วังหิน อยูใกลแคนี้ ถาหากบานเกาจะหาง จะไกล
ครับ ก็เลยตองมาแตเชาเพื่อมาทันเวลา บานผม๑มีพื้นเปนสีสม๓ มีผนังเปนสีสม๓ ในบานผม๔ ที่บาน
ผม๔ของบางชนิดก็ขนไปบานใหม๒ครับ บานใหม๒ที่วังหินผมจะอยูแคจันทรถึงศุกร แลววันเสาร
อาทิตยก็กลับมาอยูที่ที่ผมอยูตอนนี้ครับ... 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
๑๕๔ 

    จากตัวอยางขางตนพบวาปรากฏการซ้ํารูปวลี ๑๐ ครั้ง วลีที่
เด็กใชซํ้าคือนามวลี “บานของฉัน” ปรากฏ ๒ ครั้ง นามวลี “บานใหม” ปรากฏ ๔ ครั้ง กริยาวลี 
“เปนสีสม” ปรากฏ ๒ ครั้ง และสถานวลี “ในบานผม” ปรากฏ ๒ ครั้ง โดยการซ้ํารูปวลีในตัวอยาง
นี้มีทั้งการซ้ําทุกสวนและการซ้ําบางสวน 
    ...แลวก็สมัยทําอาหาร๑ สมัยเรียนทําอาหาร๑ก็ใชไมพาย พาย
เปนเครื่องมือใชอาหาร แลวก็ที่เปนโรงเรียน โรงเรียนวัดมีเพื่อนเยอะ แลวก็เปนโรงเรียนที่เปน 
โรงเรียนที่มีกําลังใจเยอะจากนอง ๆ สมัยนี๒้ตอนหลังไมมีแลว และโรงเรียนมีเกามาก และโรงเรียน
มันสกปรก มีฝุน สมัยนี๒้เปนโรงเรียนที่สะอาดขึ้น จบ 
    จากตัวอยางขางตนพบวาปรากฏการซ้ํารูปวลี ๔ คร้ัง วลีที่เด็ก
ใชซํ้าคือกาลวลี “สมัยเรียนทําอาหาร” ปรากฏ ๒ ครั้ง และกาลวลี “สมัยนี้” ปรากฏ ๒ ครั้ง โดยการ
ซํ้ารูปกาลวลีในตัวอยางนี้มีทั้งการซ้ําทุกสวนและการซ้ําบางสวน 
 
    ๓.๒.๓.๑.๓ การซ้ํารูปประโยค 
    การเชื่อมโยงความดวยการซ้ํารูปประโยค ปรากฏทั้งส้ิน ๑๙ 
คร้ัง คิดเปนรอยละ ๑.๗๔ ของการซ้ํารูปทั้งหมด การซ้ํารูปประโยคที่ปรากฏในเรื่องเลาของเด็ก
ออทิสติกมีทั้งการซ้ําทุกสวนและการซ้ําบางสวน ดังตัวอยาง 
    ไปโรงเรียน แมก็กลับบาน พอก็กลับบาน ... ... ... เลนกับแม๑ 
เลนกับแม๑ จะขี่คอแมแมก็ไมยอม พอกลับบาน๒ พอกลับบาน๒ พอมาทันแมยอมใหกอด (รอง) 
    จากตัวอยางขางตนพบวาปรากฏการซ้ํารูปประโยคทั้งหมด ๔ 
คร้ัง ประโยคที่เด็กใชซํ้าคือ “เลนกับแม” ปรากฏ ๒ คร้ัง และประโยค “พอกลับบาน” ปรากฏ ๒ 
คร้ัง การซ้ํารูปประโยคในตัวอยางนี้ปรากฏเฉพาะการซ้ําทุกสวน  
    โรงเรียนของฉัน โรงเรียนของฉันอยูที่ตางจังหวัด ตั้งแตสมัย
โบราณแลว เปนโรงเรียนไมแลวก็เปนโรงเรียนท่ีเล็ก เล็กกวาสาธิตเกษตรฯ ใชเครื่องดนตร ีแลวก็
ใชเครื่องดนตรีไทย แลวก็ใชไม   ตี ๆ... 
 จากตัวอยางขางตนพบวาปรากฏการซ้ํารูปประโยค ๒ ครั้ง คือ 
“ใชเครื่องดนตรี” และ “ใชเครื่องดนตรีไทย”  การซ้ํารูปประโยคในตัวอยางนี้ปรากฏเฉพาะการซ้ํา
บางสวนเทานั้น      
 ...แลวก็ตกแตงบาน แลวก็ปลูกตนไม๑ ปลูกตนไม๑ แลวก็รด
น้ําตนไมใหสวยขึ้น๒ ไมเด็ดดอกไม ไมเก็บดอกไมที่สวน ตนไมโตขึ้นหลายเมตร มีลําตนสีน้ําตาล 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
๑๕๕ 

แลวก็มีตนโปยเซียนอยูหนาบาน แลวก็ แลวก็ แลวก็ รดน้ําตนไมดวย๒ แลวก็ไมใกลนะ๓ ไมใกล
หนาม๓... 
    จากตัวอยางขางตนพบวาปรากฏการซ้ํารูปประโยคทั้งหมด ๖ 
คร้ัง ประโยคที่เด็กใชซํ้าคือ “ปลูกตนไม” ปรากฏ ๒ คร้ัง ประโยค “รดน้ําตนไม” ปรากฏ ๒ ครั้ง 
และประโยค “ไมใกลหนาม” ปรากฏ ๒ คร้ัง  การซํ้ารูปประโยคในตัวอยางนี้มีทั้งการซ้ําทุกสวน
และการซ้ําบางสวน  
   

ผลการวิเคราะหการเชื่อมโยงความประเภทซ้ํารูปแสดงไดดังตารางตอไปนี้ 
 
ตารางที่ ๒๔ ตารางแสดงการเชื่อมโยงความดวยการซ้ํารูปของเด็กออทิสติก 
 

การซ้ํารูป จํานวนครั้งท่ีปรากฏ คารอยละ 
๑. การซ้ํารูปคํา ๑,๐๐๐ ๙๑.๓๒ 
๒. การซ้ํารูปวลี ๗๖ ๖.๙๔ 
๓. การซ้ํารูปประโยค ๑๙ ๑.๗๔ 

รวม ๑,๐๙๕ ๑๐๐ 
 

จากตารางขางตนจะเห็นไดวา การซ้ํารูปที่เด็กออทิสติกใชเพื่อเชื่อมโยงความมี ๓ 
ประเภท การซ้ํารูปที่เด็กใชมากที่สุดคือการซ้ํารูปคํา ปรากฏรอยละ ๙๑.๓๒ รองลงมาคือการซ้ํารูป
วลี และการซ้ํารูปประโยค ปรากฏรอยละ ๖.๙๔ และ ๑.๗๔ ตามลําดับ 
 
   ๓.๒.๓.๒ การซ้ําความ 
    การซ้ําความที่ปรากฏในเรื่องเลาของเด็กออทิสติกปรากฏทั้งส้ิน 
๒๘ ครั้ง แบงไดเปน ๒ ชนิด คือ การซ้ําความในระดับคํา และการซ้ําความระดับอนุพากยหรือ
ประโยค ดังนี้ 
    ๓.๒.๓.๒.๑ การซ้ําความในระดับคํา 
    การเชื่อมโยงความดวยการซ้ําความในระดับคํา ปรากฏเพียง ๖ 
คร้ัง คิดเปนรอยละ ๒๔.๔๓ ของการซ้ําความทั้งหมด การซ้ําความประเภทนี้จะปรากฏในรูปของคํา
ซอน ดังนี้ 
    ...ถาไมเกิน ๕ นาทีก็ตีเหมือนกัน เพราะวาตองส่ังสอนไง  
ครับ... 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
๑๕๖ 

    ... ครอบครัวของฉันลูกเปนเด็กที่ดีและเชื่อฟงผูใหญ... 
    แลวก็เสื้อผาก็สกปรก... 
    ชวยเค...พอ ... พี่นอง... 
    ... อานหนังสือ ทบทวนบทเรียน ไมเลนโลดโผน ... 
    คําวา “ส่ังสอน” “เชื่อฟง” “เส้ือผา” “พี่นอง”  “ทบทวน” และ 
“โลดโผน” ที่ปรากฏในตัวอยางขางตนเปนการซ้ําความในระดับคําที่ปรากฏในเรื่องเลาของเด็ก 
ออทิสติก 
 
    ๓.๒.๓.๒.๒ การซ้ําความระดับอนุพากยหรือประโยค 
    การเชื่อมโยงความดวยการซ้ําความในระดับอนุพากยหรือ
ประโยค ปรากฏ ๒๒ ครั้ง คิดเปนรอยละ ๗๘.๕๗ ของการซ้ําความทั้งหมด การซ้ําความประเภทนี้
เปนการใชอนุพากยหรือประโยคที่มีความหมายคลายคลึงกัน ดังตัวอยาง 
    ... อานหนังสือ๑ ทบทวนบทเรียน๑ ไมเลนโลดโผน๒ ไม
อาละวาด๒  และไมไปเลนกัน และไมปนรั้วบานคนอื่น๒... 
    จากตัวอยางขางตนปรากฏการซ้ําความในระดับประโยค ๕ 
คร้ัง โดยประโยค “อานหนังสือ”มีความหมายใกลเคียงกับประโยค “ทบทวนบทเรียน” สวน
ประโยค “ไมเลนโลดโผน” มีความหมายใกลเคียงกับประโยค “ไมอาละวาด” และประโยค “ไมปน
ร้ัวบานคนอื่น” 
    ...ไมเด็ดดอกไม ไมเก็บดอกไมที่สวน ...   
    ประโยค “ไมเด็ดดอกไม” และประโยค “ไมเก็บดอกไมที่
สวน” ที่ปรากฏในตัวอยางขางตนเปนการซ้ําความในระดับประโยค เพราะประโยคทั้งสองมี
ความหมายคลายคลึงกัน 
    ....มีเพื่อน แลวก็ไดเรียน ไดหาความรู ไดไปทัศนศึกษาดวย... 
    ประโยค “ไดเรียน” “ไดหาความรู” และประโยค “ไดไป  
ทัศนศึกษาดวย” ที่ปรากฏในตัวอยางขางตนเปนการซ้ําความในระดับประโยค เพราะประโยคทั้ง
สามมีความหมายคลายคลึงกัน 
    ...และตอนนี้ ตอนมาสงผม พอไมไดขึ้นไปอาคารเรียนกับผม
ดวย  ใหผมขึ้นไปเอง... 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
๑๕๗ 

    ประโยค  “พอไมไดขึ้นไปอาคารเรียนกับผมดวย” และ
ประโยค “ใหผมขึ้นไปเอง” ที่ปรากฏในตัวอยางขางตนเปนการซ้ําความในระดับประโยค เพราะ
ประโยคทั้งสองมีความหมายคลายคลึงกัน 
 
   ๓.๒.๓.๒ การซ้ําโครงสราง 
    การซ้ําโครงสรางเปนการเชื่อมโยงความที่เกิดจากการใชโครงสราง
ภาษาที่เหมือนกัน แตมีคําที่ปรากฏในโครงสรางตางกัน การซ้ําโครงสรางที่ปรากฏในเรื่องเลาของ
เด็กออทิสติกทั้ง ๑๔๗ คร้ัง แสดงตัวอยางไดดังนี้ 
    ... เลนของเลน เลนเครื่องเลน ตั้งใจเรียน เลนสัตว... 
    จะเห็นไดวา ประโยคในตัวอยางนี้ทุกประโยคใชโครงสรางภาษา
เหมือนกันคือ โครงสรางประโยค  เลน+นามวลี 
    พอของฉันรักฉัน พอของฉัน..หวงใยฉัน พอของฉันกอดฉัน พอ
ของฉันชวยฉัน พอของฉันพาฉัน.. 
    จะเห็นไดวา ประโยคในตัวอยางนี้ทุกประโยคใชโครงสรางภาษา
เหมือนกันคือ โครงสรางประโยค  พอของฉัน+กริยาวลี+ฉัน      
    รักโรงเรียน๑ รักเอช๑ รักจี๑(ช่ือตัวเอง) รักไอ๑ รักเจ๑ รักเค๑ รัก  แม๑ 
รัก  อ.ระพีพร๑ รัก อ.ภู๑ รัก อ.วรรณวิภา๑ รัก อ.กรัยวิเชียร๑ ... ... เลานิทาน เคนอน๒  ไอนอน๒ จี
นอน๒ เอชนอน๒ อ.วรรณวิภานอน๒ อ.ระพีพรนอน๒ อ.ภูนอน๒ อ.พรเพ็ญนอน๒ อ.กรัยวิเชียรนอน
๒ หลับ ไปเรียนอิงลิงกัว ...จีไปเรียนอิงลิงกัว๓ กับเค กับไอ กับเอช กับเจ ไปเรียนอิงลิงกัว ... อ.ระพี
พรไปเรียนอิงลิงกัว๓ อ.วรรณวิภาไปเรียนอิงลิงกัว๓ อ.พรเพ็ญไปเรียนอิงลิงกัว๓ อ.กรัยวิเชียรไป
เรียนอิงลิงกัว๓  
    จะเห็นไดวา ประโยคที่ปรากฏในตัวอยางนี้ใชโครงสรางภาษา
เหมือนกันคือ โครงสรางประโยค  กริยาวลี“รัก” +นามวลี โครงสรางประโยค ประธาน+กริยาวลี 
“นอน” และโครงสรางประโยค ประธาน+กริยาวลี “ไปเรียนอิงลิงกัว” 
    มีลักษณะโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มี ป.๑ และ ป.๒ 
ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖  ถา ป.๑ ป.๒ อยูอาคาร ๗   ถา ป.๓  ป.๔อยูอาคาร ๑   ป.๕อยูอาคาร ๒ แลวก็ 
ป.๖อยูอาคาร ๓  มัธยมศึกษาปที่๑ ๒ ๓อยูอาคาร ๖  มัธยมศึกษาปที่ ๔ ๕ ๖ อยูอาคาร ๕ แลวจบ 
    จะเห็นไดวา ประโยคที่ขีดเสนใตในตัวอยางนี้ใชโครงสรางภาษา
เหมือนกันคือ โครงสรางประโยค  นามวลี+อยู+นามวลี 
     

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
๑๕๘ 

 ชอบเรียนคอมพิวเตอรกับวิทยาศาสตรเพราะวิทยาศาสตรสนุกนะ
ครับ และคอมพิวเตอรกไ็ดไปหองแอรดวยอะครับ เอฟชอบเลนเลโกครับเพราะวาสนุกครับ
 จะเห็นไดวา ประโยคที่ขีดเสนใตในตัวอยางนี้ใชโครงสรางภาษา
เหมือนกนัคือ โครงสรางประโยคซับซอน ชอบ+กริยาวลี+อนุพากยวิเศษณ “เพราะวาสนุกครับ”   
 

เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะหการเชื่อมโยงความทุกประเภทที่ปรากฏในเรื่องเลาของเด็ก
ออทิสติก สามารถแสดงไดดังตารางตอไปนี้ 
 
ตารางที่ ๒๕ ตารางแสดงประเภทของการเชื่อมโยงความที่ปรากฏในเรื่องเลาของเด็กออทิสติก 
 

ประเภทของการเชื่อมโยงความ จํานวนครั้งท่ีปรากฏ คารอยละ 
๑. การอางถึง 

๑.๑ การอางถึงหนวยนาม 
๑.๒ การอางถึงอนุพากยหรือประโยค 
รวม 

 
๑๔๖ 
๓ 

๑๔๙ 

 
๘.๖๗ 
๐.๑๘ 
๘.๘๕ 

๒. การละ ๘๔ ๔.๙๙ 
๓. การใชคําเชื่อม 

๒.๑ ความสัมพันธแบบคลอยตาม  
๒.๒ ความสัมพันธแบบขัดแยง  
๒.๓ ความสัมพันธแบบเงื่อนไข  
๒.๔ ความสัมพันธแบบเหตุผล 
 ๒.๕ความสัมพันธแบบขยายความ 
๒.๖ ความสัมพันธแบบตางตอนกัน 
๒ .๗  คว ามสั มพั นธ แบบแสดง
วัตถุประสงค  
๒.๘ ความสัมพันธแบบแสดงเวลา  
๒.๙ ความสัมพันธแบบการอางคําพูด
หรือความคิด  
รวม 

 
๑๑๐ 
๙ 
๑๐ 
๕ 
๑๕ 
๑ 
๕ 
 

๒๔ 
๒ 
 

๑๘๑ 

 
๖.๕๓ 
๐.๕๓ 
๐.๕๙ 
๐.๓ 
๐.๘๙ 
๐.๐๖ 
๐.๓ 

 
๑.๔๒ 
๐.๑๙ 

 
๑๐.๗๕ 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
๑๕๙ 

ตารางที่ ๒๕ (ตอ) 
ประเภทของการเชื่อมโยงความ จํานวนครั้งท่ีปรากฏ คารอยละ 

๔. การซ้ํา 
๓.๑ การซ้ํารูป 
๓.๒ การซ้ําความ 
๓.๓ การซ้ําโครงสราง 
รวม 

 
๑,๐๙๕ 
๒๘ 
๑๔๗ 
๑,๒๗๐ 

 
๖๕.๐๒ 
๑.๖๖ 
๘.๗๓ 
๗๕.๔๑ 

รวม ๑,๖๘๔ ๑๐๐ 
 

จากตารางขางตนจะเห็นไดวา การเชื่อมโยงความที่เด็กออทิสติกใชมี ๔ ประเภทใหญ
คือ การอางถึง การละ การใชคําเชื่อม และการซ้ํา การเชื่อมโยงความที่เด็กออทิสติกใชมากที่สุดคือ
การซ้ํา ปรากฏรอยละ ๗๕.๔๑ รองลงมาคือการใชคําเชื่อม และการอางถึง ปรากฏรอยละ ๑๐.๗๕ 
และ ๘.๘๕ ตามลําดับ สวนการเชื่อมโยงความที่ปรากฏนอยท่ีสุดคือการละ ปรากฏรอยละ ๔.๙๙ 
ของการเชื่อมโยงความทั้งหมด  

เมื่อพิจารณาการเชื่อมโยงความโดยจําแนกตามประเภทยอยพบวา เด็กออทิสติกใช
วิธีการซ้ํารูปเพื่อเชื่อมโยงความมากที่สุดคือปรากฏมากถึง ๑,๐๙๕ คร้ัง คิดเปนรอยละ ๖๕.๐๒ 
รองลงมาคือ การซ้ําโครงสราง การอางถึงหนวยนาม และการใชคําเชื่อมแสดงความสัมพันธแบบ
คลอยตามปรากฏรอยละ ๘.๗๓  ๘.๖๗ และ ๖.๕๓ ตามลําดับ สวนวิธีการเชื่อมโยงความประเภท
อ่ืนปรากฏไมเดนชัดนัก 
 

กลาวโดยสรุปจากการศึกษาโครงสรางวลี ประโยค และสัมพันธสารของเด็กออทิสติก
พบวา เด็กออทิสติกใชประโยค ๓ ชนิดในการเลาเรื่องเชนเดียวกับเด็กปกติคือ ประโยคสามัญ 
ประโยคผสม และประโยคซับซอน โดยประโยคสามัญเปนประโยคที่พบมากที่สุด เมื่อพิจารณา
โครงสรางของประโยคสามัญและประโยคซับซอนพบวา เด็กออทิสติกสามารถสรางโครงสราง
ประโยคสามัญได ๑๙ รูปแบบ และสรางโครงสรางประโยคซับซอนได ๕ รูปแบบ 

ผลการวิเคราะหวลีของเด็กออทิสติกพบวา เด็กออทิสติกใชวลี ๔ ชนิดในการเลาเรื่อง 
คือ นามวลี กริยาวลี กาลวลี และสถานวลี โดยนามวลีพบมากที่สุด เมื่อพิจารณาโครงสรางของ
นามวลีและกริยาวลีพบวา ในเรื่องเลาของเด็กออทิสติกปรากฏโครงสรางนามวลี ๖ รูปแบบ และ
ปรากฏโครงสรางกริยาวลี ๘ รูปแบบ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
๑๖๐ 

เมื่อพิจารณาการวิเคราะหสัมพันธสารพบวา เด็กออทิสติกมีวิธีเร่ิมตนเรื่องเลา ๓ วิธี คือ
การเริ่มตนดวยการกลาวถึงตัวละคร การเริ่มตนดวยสถานวลีตามดวยตัวละครหรือเหตุการณ และ
การเริ่มตนดวยการกลาวถึงเหตุการณทันที วิธีที่พบมากที่สุดคือการกลาวถึงตัวละคร สวนวิธีการลง
ทายเรื่องของเด็กออทิสติกพบ ๕ วิธี คือการใชวลีเพื่อยุติเรื่องเลา การนําเขาสูเร่ืองถัดไปการแสดง
ตอนจบของเหตุการณ การแสดงขอสรุปของเรื่อง และไมมีการลงทายเรื่อง โดยวิธีการลงทายเรื่อง
ดวยการใชวลีเพื่อยุติเร่ืองเลาเปนวิธีที่พบมากที่สุด 

สวนเรื่องการเชื่อมโยงความพบวา เด็กออทิสติกใชการเชื่อมโยงความ ๔ ประเภทใหญ 
คือการอางถึง การละ การใชคําเชื่อมและการซ้ํา  โดยการซ้ําเปนการเชื่อมโยงความที่พบมากที่สุด 
รองลงมาคือการใชคําเชื่อม การอางถึง และการละ นอกจากนี้เมื่อพิจารณาการเชื่อมโยงความตาม
ประเภทยอยพบวา การซ้ํารูปเปนการเชื่อมโยงความที่พบมากที่สุด รองลงมาคือ การซ้ําโครงสราง 
การอางถึงหนวยนาม และการใชคําเชื่อมแสดงความสัมพันธแบบคลอยตาม 
 

ในบทตอไปผูวิจัยจะกลาวถึงการเปรียบเทียบผลการวิเคราะหโครงสรางวลี ประโยค
และสัมพันธสารของเด็กปกติและเด็กออทิสติก 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๖๑ 

 

บทท่ี ๕ 
การเปรียบเทียบโครงสรางวลี ประโยคและสัมพันธสารของเด็กปกติและเด็กออทิสติก 

 
ในบทนี้ผูวิจัยจะกลาวถึงการเปรียบเทียบเรื่องเลาของเด็กปกติและเด็กออทิสติก โดย

นําเสนอขอมูลเปน ๓ หัวขอไดแก การเปรียบเทียบประโยคของเด็กปกติและเด็กออทิสติก การ
เปรียบเทียบวลีของเด็กปกติและเด็กออทิสติก และการเปรียบเทียบสัมพันธสารของเด็กปกติและเด็ก      
ออทิสติก ผลการศึกษาเปรียบเทียบขอมูลแสดงไดดังนี้ 
 
๑.   การเปรียบเทียบประโยคของเด็กปกติและเด็กออทิสติก 

๑.๑  การเปรียบเทียบชนิดของประโยคของเด็กปกติและเด็กออทิสติก 
ผลการเปรียบเทียบชนิดของประโยคของเด็กปกติและเด็กออทิสติกแสดงไดดังตาราง

ตอไปนี้ 
ตารางที่ ๒๖ ตารางแสดงการเปรียบเทียบชนิดของประโยคของเด็กปกตแิละเดก็ออทิสติก๑

 
ชนิดของ
ประโยค 

จํานวนครั้งท่ี
ปรากฏในเรื่องเลา
ของเด็กปกต ิ

คารอยละ จํานวนครั้งท่ี
ปรากฏในเรื่อง
เลาของเด็ก   
ออทิสติก 

คารอยละ 

ประโยคสามัญ ๓๓๖ ๗๑.๘๐ ๓๒๖ ๘๔.๐๒ 

ประโยคผสม ๘๘ ๑๘.๘๐ ๔๒ ๑๐.๘๓ 

ประโยคซับซอน ๔๔ ๙.๔๐ ๒๐ ๕.๑๕ 

รวม ๔๖๘ ๑๐๐ ๓๘๘ ๑๐๐ 

 

                                                 
๑ชองตารางที่แรเงาคือความถี่มากที่สุด  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๖๒ 

 

จากตารางขางตน จะเห็นไดวาเด็กปกติมีจํานวนการใชประโยคทุกชนิดมากกวาเด็ก 
ออทิสติก กลาวคือประโยคของเด็กปกติมีผลรวมท้ังส้ิน ๔๖๘ คร้ัง คิดเปน ๑๐๐ เปอรเซ็นต 
แบงเปนประโยคสามัญ ๓๓๖ ครั้ง คิดเปนรอยละ ๗๑.๘๐ ประโยคผสม ๘๘ คร้ัง คิดเปนรอยละ 
๑๘.๘๐และประโยคซับซอน ๔๔ คร้ัง คิดเปนรอยละ ๙.๔๐  สวนประโยคของเด็กออทิสติกมี
ผลรวมทั้งส้ิน ๓๘๘ คร้ัง คิดเปน ๑๐๐ เปอรเซ็นต แบงเปนประโยคสามัญ ๓๒๖ คร้ัง คิดเปนรอยละ 
๘๔.๐๒ ประโยคผสม ๔๒ คร้ัง คิดเปนรอยละ ๑๐.๘๓ และประโยคซับซอน ๒๐ ครั้ง คิดเปนรอย
ละ ๕.๑๕ 

เมื่อพิจารณาการใชประโยคชนิดตาง ๆ ของเด็กทั้งสองกลุมพบวาเด็กทั้งสองกลุมใช
ประโยคสามัญในการเลาเรื่องมากที่สุด โดยปรากฏในเรื่องเลาของเด็กปกติจํานวน ๓๓๖ คร้ัง คิด
เปนรอยละ ๗๑.๘๐ และปรากฏในเรื่องเลาของเด็กออทิสติกจํานวน ๓๒๖ คร้ัง คิดเปนรอยละ 
๘๔.๐๒ รองลงมาคือประโยคผสมปรากฏในเรื่องเลาของเด็กปกติจํานวน ๘๘ คร้ัง คิดเปนรอยละ 
๑๘.๘๐  และปรากฏในเรื่องเลาของเด็กออทิสติกจํานวน ๔๒ คร้ัง คิดเปนรอยละ ๑๐.๘๓ สวน
ประโยคซับซอนเปนประโยคที่เด็กทั้งสองกลุมใชในเรื่องเลานอยที่สุด โดยปรากฏในเรื่องเลาของ
เด็กปกติจํานวน ๔๔ ครั้ง คิดเปนรอยละ ๙.๔๐ และปรากฏในเรื่องเลาของเด็กออทิสติกจํานวน ๒๐ 
คร้ัง คิดเปนรอยละ ๕.๑๕ 

เมื่อเปรียบเทียบการใชชนิดของประโยคของเด็กทั้งสองกลุมพบวา เด็กออทิสติกจะมี
สัดสวนการใชประโยคสามัญในการเลาเรื่องมากกวาเด็กปกติ กลาวคือเด็กออทิสติกใชประโยค
สามัญสูงถึงรอยละ ๘๔.๐๒ จากจํานวนประโยคทั้งหมด ในขณะที่เด็กปกติจะใชประโยคสามัญ
รอยละ ๗๑.๘๐ สวนผลการเปรียบเทียบประโยคผสมและประโยคซับซอนพบวาเด็กปกติจะมี
สัดสวนการใชประโยคผสมและประโยคซับซอนมากกวาเด็กออทิสติกเกือบเทาตัว กลาวคือเด็ก
ปกติใชประโยคผสมรอยละ ๑๘.๘๐ สวนเด็กออทิสติกจะใชประโยคผสมรอยละ ๑๐.๘๓ และเด็ก
ปกติจะใชประโยคซับซอน รอยละ ๙.๔๐ สวนเด็กออทิสติกใชรอยละ ๕.๑๕ จากที่กลาวมาขางตน
จะเห็นไดวาประโยคของเด็กปกติมีอัตราการกระจายตัวเปนประโยคชนิดตาง ๆ มากกวาเด็ก      
ออทิสติก 
 

๑.๒ การเปรียบเทียบโครงสรางประโยคของเด็กปกติและเด็กออทิสติก 
โครงสรางประโยคสามัญและประโยคซับซอนของเด็กทั้งสองกลุม มีรายละเอียด

ดังนี้ 
๑.๒.๑ โครงสรางประโยคสามัญ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๖๓ 

 

 ผลการเปรียบเทียบโครงสรางประโยคสามัญของเด็กปกติและเด็ก      
ออทิสติกแสดงไดดังตารางตอไปนี้ 
ตารางที่ ๒๗ ตารางแสดงการเปรียบเทียบโครงสรางประโยคสามัญของเด็กปกติและเด็กออทิสติก 
 
โครงสรางประโยคสามัญ จํานวนครั้งท่ี

ปรากฏในเรื่อง
เลาของเด็ก

ปกต ิ

คารอยละ จํานวนครั้งท่ี
ปรากฏในเรื่อง
เลาของเด็ก  
ออทิสติก 

คารอยละ 

๑. แบบ อ ๒๔ ๗.๑๔ ๒๐ ๖.๑๓ 

๒. แบบ ป/อ ๘ ๒.๓๘ ๒๕ ๗.๖๗ 

๓. แบบ ส/ต ๑๒๑ ๓๖.๐๑ ๗๒ ๒๒.๐๘ 

๔. แบบ ป/ส/ต ๘๒ ๒๔.๔๐ ๓๕ ๑๐.๗๔ 

๕. แบบ ส ๑๖ ๔.๗๖ ๑๑ ๓.๓๗ 

๖. แบบ ป/ส ๒ ๐.๖ ๒ ๐.๖๑ 

๗. แบบ ต/ส - - ๒ ๐.๖๑ 

๘. แบบ ต/ป/ส ๒ ๐.๖ - - 

๙. แบบ ท/ต ๑ ๐.๓ - - 

๑๐. แบบ นด. ๓๖ ๑๐.๗๑ ๑๔๓ ๔๓.๘๗ 

๑๑. แบบ นด./นด. ๖ ๑.๗๙ ๓ ๐.๖๑ 

๑๒. แบบ ว/ส ๔ ๑.๑๙ ๑ ๐.๓๑ 

๑๓. แบบ ว/ป/ส ๓ ๐.๘๙ - - 

๑๔.  แบบ ว/ป/อ ๓ ๐.๘๙ ๑ ๐.๓๑ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๖๔ 

 

ตารางที่ ๒๗ (ตอ)  

โครงสรางประโยคสามัญ จํานวนครั้งท่ี
ปรากฏในเรื่อง
เลาของเด็ก

ปกต ิ

คารอยละ จํานวนครั้งท่ี
ปรากฏในเรื่อง
เลาของเด็ก  
ออทิสติก 

คารอยละ 

๑๕.  แบบ ว/ป/ส/ต ๓ ๐.๘๙ ๓ ๐.๙๒ 

๑๖.  แบบ ว/ส/ต ๗ ๒.๐๘ ๑ ๐.๓๑ 

๑๗.  แบบ ว/ป/ท ๑ ๐.๓ - - 

๑๘.  แบบ ว/ป/ส/ถ ๑ ๐.๓   

๑๙.  แบบ ถ/ส ๒ ๐.๖ ๑ ๐.๓๑ 

๒๐.  แบบ ถ/ส/ต ๓ ๐.๘๙ - - 

        ๒๑. แบบ ถ/ท/ต ๒ ๐.๖ - - 

       ๒๒. แบบ อ/ถ - - ๑ ๐.๓๑ 

        ๒๓. แบบ ส/ถ ๔ ๑.๑๙ - - 

        ๒๔.แบบ ป/ส/ถ ๑ ๐.๓ ๒ ๐.๖๑ 

        ๒๕. แบบ ป/ส/ถ/ว - - ๑ ๐.๓๑ 

        ๒๖.แบบ ป/อ/ถ ๒ ๐.๖ ๒ ๐.๖๑ 

         ๒๗. แบบ ส/ต/ถ ๒ ๐.๖ ๑ ๐.๓๑ 

รวม ๓๓๖ ๑๐๐ ๓๒๖ ๑๐๐ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๖๕ 

 

จากตารางขางตนจะเห็นวาในเรื่องเลาเด็กปกติจะปรากฏโครงสรางประโยคสามัญ ๒๔ 
รูปแบบ สวนเรื่องเลาของเด็กออทิสติกจะปรากฏโครงสรางประโยคสามัญ ๑๙ รูปแบบ โครงสราง
ประโยคที่ปรากฏเหมือนกันในเรื่องเลาของเด็กทั้งสองกลุมมี ๑๖ รูปแบบ ไดแก 

๑. แบบกริยาอกรรม (อ)    
๒. แบบประธาน+กริยาอกรรม (ป/อ) 
๓. แบบกริยาสกรรม+กรรมตรง (ส/ต) 
๔. แบบประธาน+กริยาสกรรม+กรรมตรง (ป/ส/ต) 
๕. แบบกริยาสกรรม (ส)    
๖. แบบประธาน+กริยาสกรรม (ป/ส)   
๗. แบบนามเดี่ยว (นด.)     
๘. แบบนามเดี่ยว+นามเดี่ยว (นด./นด.)     
๙. แบบกาลวลี+กริยาสกรรม (ว/ส)     
๑๐. แบบกาลวลี+ประธาน+กริยาอกรรม (ว/ป/อ)  
๑๑. แบบกาลวลี+ประธาน+กริยาสกรรม+กรรมตรง (ว/ป/ส/ต)  
๑๒. แบบกาลวลี+กริยาสกรรม+กรรมตรง (ว/ส/ต)   
๑๓. แบบสถานวลี+กริยาสกรรม (ว/ส)    
๑๔. แบบประธาน+กริยาสกรรม+สถานวลี (ป/ส/ถ)  
๑๕. แบบประธาน+กริยาอกรรม+สถานวลี (ป/อ/ถ)   
๑๖. แบบกริยาสกรรม+กรรมตรง+สถานวลี (ส/ต/ถ) 
โครงสรางประโยคสามัญที่ปรากฏเฉพาะในเรื่องเลาของเด็กปกติมี ๘ รูปแบบ ซ่ึงสวน

ใหญจะเปนโครงสรางที่มีสวนเสริมกาลวลีหรือสถานวลีอยูดวยไดแก 
๑.  แบบกรรมตรง+ ประธาน+ กริยาสกรรม (ต/ป/ส)  
๒.  แบบกริยาทวิกรรม+กรรมตรง (ท/ต)    
๓. แบบกาลวลี+ประธาน+กริยาสกรรม (ว/ป/ส)  
๔.  แบบกาลวลี+ประธาน+ทวิกรรม ( ว/ป/ท)  
๕. แบบสถานวลี+กริยาสกรรม+กรรมตรง (ถ/ส/ต)   
๖. แบบสถานวลี+กริยาทวิกรรม+กรรมตรง (ถ/ท/ต)  
๗. แบบสถานวลี+ประธาน+กริยาอกรรม (ถ/ป/อ)   
๘. แบบกริยาสกรรม+สถานวลี (ส/ถ)  

  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๖๖ 

 

สวนโครงสรางประโยคสามัญที่ปรากฏเฉพาะในเรื่องเลาของเด็กออทิสติกมี ๓ รูปแบบ
คือ ๑. แบบกรรมตรง+กริยาสกรรม(ต/ส)   ๒. แบบประธาน+กริยาสกรรม+สถานวลี+กาลวลี(ป/ส/
ถ/ว) และ ๓. แบบกริยาอกรรม+ สถานวลี (อ/ถ) 

เมื่อพิจารณาการใชโครงสรางประโยคสามัญของเด็กทั้งสองกลุมพบวา เด็กปกติใช
โครงสรางแบบกริยาสกรรม+กรรมตรงมากที่สุด ปรากฏทั้งสิ้น ๑๒๑ คร้ัง คิดเปนรอยละ ๓๖.๐๑ 
รองลงมาคือ โครงสรางแบบประธาน+กริยาสกรรม+กรรมตรงปรากฏ ๘๒ คร้ัง  แบบนามเดี่ยว
ปรากฏ ๓๖ คร้ัง แบบกริยาอกรรมปรากฏ ๒๔ ครั้ง คิดเปนรอยละ ๒๔.๔๐ ๑๐.๗๑ และ ๗.๑๔ 
ตามลําดับ สวนโครงสรางรูปแบบอื่นปรากฏลดหลั่นกันลงไป ในขณะที่เด็กออทิสติกใชโครงสราง
แบบนามเดี่ยวมากที่สุด ปรากฏทั้งสิ้น ๑๔๓ คร้ัง คิดเปนรอยละ ๔๓.๘๗ รองลงมาคือแบบกริยา         
สกรรม+กรรมตรง ปรากฏ ๗๒ ครั้ง แบบประธาน+กริยาสกรรม+กรรมตรง ปรากฏ ๓๕ ครั้ง แบบ 
ประธาน+กริยาอกรรม ปรากฏ ๒๕ คร้ัง แบบกริยาอกรรมปรากฏ ๒๐ คร้ัง และแบบกริยาสกรรม
ปรากฏ ๑๑ คร้ัง คิดเปนรอยละ ๒๒.๐๘ ๑๐.๗๔ ๗.๖๗ ๖.๑๓ และ ๓.๓๗ ตามลําดับ สวน
โครงสรางอื่นปรากฏเพียง ๑-๓ คร้ังเทานั้น 

นอกจากนี้เมื่อพิจารณาโครงสรางประโยคที่มสีวนประกอบของกาลวลีและสถานวลีจะ
พบวา เด็กปกติจะใชโครงสรางประโยคที่มีสวนเสริมทั้งสองประเภทมากกวาเด็กออทิสติก กลาวคือ
พบประโยคที่ประกอบดวยกาลวลีในเรื่องเลาของเด็กปกติ ๒๒ ประโยค พบในเรื่องเลาของเด็ก      
ออทิสติก ๗ ประโยค และพบประโยคที่ประกอบดวยสถานวลีในเรื่องเลาของเด็กปกติ ๑๖ ประโยค 
พบในเรื่องเลาของเด็กออทิสติก ๘ ประโยค  

 
๑.๒.๑ โครงสรางประโยคซับซอน 

ผลการเปรียบเทียบโครงสรางประโยคซับซอนของเด็กปกติและเด็ก   
ออทิสติกแสดงไดดังตารางตอไปนี้ 
ตารางที่ ๒๘ ตารางแสดงการเปรียบเทียบโครงสรางประโยคซับซอนของเด็กปกติและเด็กออทิสติก 
 

โครงสรางประโยค
ซับซอน 

จํานวนครั้งท่ี
ปรากฏในเรื่อง
เลาของเด็ก

ปกต ิ

คารอยละ จํานวนครั้งท่ี
ปรากฏในเรื่อง
เลาของเด็ก  
ออทิสติก 

คารอยละ 

๑. แบบ ป/ส ๓ ๖.๘๒ - - 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๖๗ 

 

ตารางที่ ๒๘ (ตอ) 

โครงสรางประโยค
ซับซอน 

จํานวนครั้งท่ี
ปรากฏในเรื่อง
เลาของเด็ก

ปกต ิ

คารอยละ จํานวนครั้งท่ี
ปรากฏในเรื่อง
เลาของเด็ก  
ออทิสติก 

คารอยละ 

๒. แบบ ส/ต ๒๑ ๔๗.๗๓ ๑๐ ๕๐ 

๓. แบบ ป/ส/ต ๑๒ ๒๗.๒๗ ๗ ๓๕ 

๔. แบบ อ - - ๑ ๕ 

๕. แบบ ป/อ ๓ ๖.๘๒ ๑ ๕ 

๖. แบบ ป/ท/ต ๒ ๔.๕๕ - - 

๗. แบบ ป/ท/ร/ต ๑ ๒.๒๗ - - 

๘. แบบ ถ/ส/ต ๑ ๒.๒๗ - - 

๙. แบบ ว/ป/ส/ต ๑ ๒.๒๗ ๑ ๕ 

รวม ๔๔ ๑๐๐ ๒๐ ๑๐๐ 

 
จากตารางขางตนจะเห็นวาในเรื่องเลาเด็กปกติจะปรากฏโครงสรางประโยคซับซอน ๘ 

รูปแบบ สวนเรื่องเลาของเด็กออทิสติกจะปรากฏโครงสรางประโยคซับซอน ๕ รูปแบบ โครงสราง
ที่ปรากฏในเรื่องเลาของเด็กทั้งสองกลุมมี ๔ รูปแบบคือ 

๑. แบบประธาน+กริยาอกรรม (ป/อ)    
๒. แบบกริยาสกรรม+กรรมตรง (ส/ต)  
๓. แบบประธาน+กริยาสกรรม+กรรมตรง (ป/ส/ต)  
๔. แบบกาลวลี+ประธาน+กริยาสกรรม+กรรมตรง (ว/ป/ส/ต)  
โครงสรางประโยคซับซอนที่ปรากฏเฉพาะในเรื่องเลาของเด็กปกติมี ๔ รูปแบบคือ 
๑. แบบประธาน+กริยาสกรรม (ป/ส)  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๖๘ 

 

๒.  แบบประธาน+กริยาทวิกรรม+กรรมตรง (ป/ท/ต) 
๓. แบบประธาน+กริยาทวิกรรม+กรรมรอง+กรรมตรง (ป/ท/ร/ต) 
๔. แบบสถานวลี+กริยาสกรรม+กรรมตรง (ถ/ส/ต)  
สวนโครงสรางประโยคซับซอนที่ปรากฏเฉพาะในเรื่องเลาของเด็กออทิสติกมีเพียง

รูปแบบเดียวคือโครงสรางแบบกริยาอกรรม 
เมื่อพิจารณาการใชโครงสรางประโยคซับซอนของเด็กทั้งสองกลุมพบวาไมแตกตางกัน

มากนัก กลาวคือทั้งเด็กปกติและเด็กออทิสติกใชโครงสรางประโยคซับซอนแบบกริยาสกรรม+
กรรมตรงมากที่สุด โดยปรากฏในเรื่องเลาของเด็กปกติจํานวน ๒๑ ครั้ง คิดเปนรอยละ ๔๗.๗๓ 
และปรากฏในเรื่องเลาของเด็กออทิสติกจํานวน ๑๐ ครั้ง คิดเปนรอยละ ๕๐ รองลงมาคือโครงสราง
ประโยคซับซอนแบบประธาน+กริยาสกรรม+กรรมตรง ปรากฏในเรื่องเลาของเด็กปกติ ๑๒ คร้ัง 
คิดเปนรอยละ ๒๗.๒๗ และปรากฏในเรื่องเลาของเด็กออทิสติก ๗ คร้ัง คิดเปนรอยละ ๓๕ สวน
โครงสรางรูปแบบอื่นปรากฏรูปแบบละ ๑-๓ คร้ังเทานั้น  
 
๒. การเปรียบเทียบวลีของเด็กปกติและเด็กออทิสติก 

๒.๑ การเปรียบเทียบชนิดของวลีของเด็กปกติและเด็กออทิสติก 
ผลการเปรียบเทียบชนิดวลีของเด็กปกติและเด็กออทิสติกแสดงไดดังตารางนี้ 

ตารางที่ ๒๙ ตารางแสดงการเปรียบเทียบชนิดของวลีของเด็กปกติและเด็กออทิสติก 
 
ชนิดของวล ี จํานวนครั้งท่ีปรากฏใน

เร่ืองเลาของเด็กปกต ิ
คารอยละ จํานวนครั้งท่ีปรากฏในเรื่อง

เลาของเด็กออทิสติก 
คารอยละ 

นามวล ี ๗๐๗ ๕๑.๒๗ ๕๔๐ ๕๗.๖๙ 

กริยาวลี ๕๖๓ ๔๐.๘๓ ๓๔๔ ๓๖.๗๕ 

สถานวลี ๔๕ ๓.๒๖ ๒๕ ๒.๖๗ 

กาลวลี ๖๔ ๔.๖๔ ๒๗ ๒.๘๘ 

รวม ๑.๓๗๙ ๑๐๐ ๙๓๖ ๑๐๐ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๖๙ 

 

จากตารางขางตนจะเห็นไดวา เด็กปกติมีจํานวนการใชวลีทุกชนิดมากกวาเด็กออทิสติก 
กลาวคือจํานวนวลีในเรื่องเลาของเด็กปกติมีผลรวมทั้งสิ้น ๑,๓๗๙ คร้ัง คิดแปน ๑๐๐ เปอรเซ็นต
แบงเปนนามวลี ๗๐๗ คร้ัง คิดเปนรอยละ ๕๑.๒๗ กริยาวลี ๕๖๓ คร้ัง คิดเปนรอยละ ๔๐.๘๓ 
สถานวลี ๔๕ คร้ัง คิดเปนรอยละ ๓.๒๖ และกาลวลี ๖๔ ครั้ง คิดเปนรอยละ ๔.๖๔ สวนวลีในเรื่อง
เลาของเด็กออทิสติกมีผลรวมทั้งสิ้น ๙๓๕ ครั้ง คิดเปน๑๐๐ เปอรเซ็นต แบงเปนนามวลี ๕๔๐ ครั้ง 
คิดเปนรอยละ ๕๗.๗๕  กริยาวลี ๓๔๔ ครั้ง คิดเปนรอยละ ๓๖.๗๙ สถานวลี ๒๔ ครั้ง คิดเปน   
รอยละ ๒.๕๗ และกาลวลี ๒๗ คร้ัง คิดเปนรอยละ ๒.๘๙ 

เมื่อพิจารณาการใชวลีตาง ๆ ของเด็กทั้งสองกลุมพบวาเด็กทั้งสองกลุมใชนามวลีในการ
เลาเรื่องมากที่สุด โดยปรากฏในเรื่องเลาของเด็กปกติจํานวน ๗๐๗ คร้ัง คิดเปนรอยละ ๕๑.๒๗ 
และปรากฏในเรื่องเลาของเด็กออทิสติกจํานวน ๕๔๐ คร้ัง คิดเปนรอยละ ๕๗.๗๕ รองลงมาคือ
กริยาวลีปรากฏในเรื่องเลาของเด็กปกติจํานวน ๕๖๓ คร้ัง คิดเปนรอยละ ๔๐.๘๓ และปรากฏใน
เรื่องเลาของเด็กออทิสติกจํานวน ๓๔๔ คร้ัง คิดเปนรอยละ ๓๖.๗๙ สวนกาลวลีและสถานวลี
ปรากฏไมมากนักในเรื่องเลาของเด็กทั้งสองกลุม กลาวคือเด็กปกติใชกาลวลี ๖๔ คร้ัง คิดเปนรอย
ละ ๔.๖๔ และใชสถานวลี ๔๕ คร้ัง คิดเปนรอยละ ๓.๒๖ สวนเด็กออทิสติกใชกาลวลี ๒๗ ครั้ง คิด
เปนรอยละ ๒.๘๙ และใชสถานวลี ๒๔ คร้ัง คิดเปนรอยละ ๒.๕๗  

เมื่อเปรียบเทียบการใชนามวลีและกริยาวลีของเด็กทั้งสองกลุมจะเห็นไดวามีความ
แตกตางกัน กลาวคือเด็กปกติจะมีคารอยละของการใชนามวลีนอยกวาเด็กออทิสติก ในขณะที่เด็ก
ออทิสติกมีคารอยละของการใชกริยาวลีนอยกวาเด็กปกติ ผลการเปรียบเทียบขอนี้สอดคลองกับผล
การวิเคราะหโครงสรางประโยคขางตนที่กลาววาเด็กออทิสติกใชโครงสรางแบบนามเดี่ยวมากที่สุด 
ดังนั้นจํานวนโครงสรางประโยคสามัญแบบนามเดี่ยวของเด็กออทิสติกจึงแปรผันตรงกับจํานวน
นามวลี และทําใหรอยละของนามวลีในเรื่องเลาของเด็กออทิสติกมากกวาคารอยละของนามวลีใน
เร่ืองเลาของเด็กปกติ 

นอกจากนี้เมื่อพิจารณาการใชกาลวลีและสถานวลีพบวา เด็กปกติมีคารอยละของการใช
กาลวลีและสถานวลีสูงกวาคารอยละของเด็กออทิสติก กลาวคือเด็กปกติมีคารอยละของการใชกาล
วลีเทากับ ๔.๖๔ และคารอยละของการใชสถานวลีเทากับ ๓.๒๖ สวนเด็กออทิสติกมีคารอยละของ
การใชกาลวลีเทากับ ๒.๘๙ และคารอยละของการใชสถานวลีเทากับ ๒.๕๗ ผลการเปรียบเทียบขอ
นี้สอดคลองกับผลการวิเคราะหโครงสรางประโยคขางตนที่แสดงใหเห็นวาเด็กปกติมีรูปแบบ
โครงสรางประโยคที่มีสวนเสริมกาลวลีหลากหลายกวาเด็กออทิสติก 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๗๐ 

 

๒.๒ การเปรียบเทียบโครงสรางวลีของเด็กปกติและเด็กออทิสติก 
โครงสรางวลีของเด็กปกติและเด็กออทิสติกแบงเปนโครงสรางนามวลีและ

โครงสรางกริยาวลีดังนี้ 
๒.๒.๑ โครงสรางนามวลี 

ผลการเปรียบเทียบโครงสรางนามวลีของเด็กปกติและเด็กออทิสติกแสดง
ไดดังตารางตอไปนี้ 
ตารางที่ ๓๐  ตารางแสดงการเปรียบเทียบโครงสรางนามวลีของเด็กปกติและเด็กออทิสติก 
 
โครงสรางนามวลี จํานวนครั้งท่ี

ปรากฏในเรื่อง
เลาของเด็กปกต ิ

คารอยละ จํานวนครั้งท่ี
ปรากฏในเรื่อง
เลาของเด็ก  
ออทิสติก 

คารอยละ 

๑. แบบ ล ๖๐๙ ๘๖.๑๓ ๔๙๒ ๙๑.๑๑ 

๒. แบบ ล/จ ๕๙ ๘.๓๕ ๑๒ ๒.๒๒ 

๓. แบบ ล/ค ๓๒ ๔.๕๓ ๒๕ ๔.๖๓ 

๔. แบบ ล/ก ๔ ๐.๕๗ ๘ ๑.๔๘ 

๕. แบบ ล/ขส ๑ ๐.๑๔ ๒ ๐.๓๗ 

๖. แบบ ล/ก/ค ๑ ๐.๑๔ - - 

๗. แบบ ล/ค/จ ๑ ๐.๑๔ - - 

๘. แบบ ล/ค/ขส - - ๑ ๐.๑๙ 

รวม ๗๐๗ ๑๐๐ ๕๔๐ ๑๐๐ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๗๑ 

 

จากตารางขางตนจะเห็นวาในเรื่องเลาของเด็กปกติจะปรากฏโครงสรางนามวลี ๗ 
รูปแบบ สวนเรื่องเลาของเด็กออทิสติกจะปรากฏโครงสรางนามวลี ๖ รูปแบบ โครงสรางนามวลีที่
ปรากฏเหมือนกันทั้งในเรื่องเลาของเด็กปกติและเด็กออทิสติกมี ๕ รูปแบบคือ  

๑.    แบบหนวยหลัก (ล)   
๒.   แบบหนวยหลัก+หนวยจํานวน(ล/จ) 
๓.   แบบหนวยหลัก+หนวยคุณศัพท(ล/ค)  
๔.   แบบหนวยหลัก+หนวยกําหนด (ล/ก) 
๕.   แบบหนวยหลัก+หนวยขยายเสริม(ล/ขส)  
โครงสรางที่ปรากฏในเรื่องเลาของเด็กปกติโดยเฉพาะมี ๒ รูปแบบคือโครงสราง

นามวลีแบบหนวยหลัก+หนวยกําหนด+หนวยคุณศัพท (ล/ค/ก) และโครงสรางแบบหนวยหลัก+
หนวยคุณศัพท+หนวยจํานวน (ล/ค/จ) สวนโครงสรางที่ปรากฏในเรื่องเลาของเด็กออทิสติก
โดยเฉพาะมี ๑ รูปแบบคือโครงสรางแบบหนวยหลัก+หนวยคุณศัพท+หนวยขยายเสริม (ล/ค/ขส) 

เมื่อพิจารณาการใชโครงสรางนามวลีของเด็กทั้งสองกลุมพบวา ทั้งเด็กปกติและเด็ก      
ออทิสติกใชโครงสรางนามวลีแบบหนวยหลักมากที่สุดและมากกวาโครงสรางนามวลีรูปแบบอื่น ๆ 
อยางเห็นไดชัด โดยปรากฏในเรื่องเลาของเด็กปกติจํานวน ๖๐๙ คร้ัง คิดเปนรอยละ ๘๖.๑๓ และ
ปรากฏในเรื่องเลาของเด็กออทิสติกจํานวน ๔๙๒ คร้ัง คิดเปนรอยละ ๙๑.๑๑ 

 โครงสรางนามวลีของเด็กปกติที่ปรากฏรองลงมาไดแกโครงสรางแบบหนวยหลัก+
หนวยจํานวน ปรากฏ ๕๙ ครั้ง แบบหนวยหลัก+หนวยคุณศัพท ปรากฏ ๓๒ ครั้ง แบบหนวยหลัก+
หนวยกําหนด ปรากฏ ๔ ครั้ง คิดเปนรอยละ ๘.๓๕   ๔.๕๓ และ ๐.๕๗ ตามลําดับ สวนโครงสราง
แบบหนวยหลัก+หนวยขยายเสริม หนวยหลัก+หนวยกําหนด+หนวยคุณศัพท และแบบหนวย
หลัก+หนวยคุณศัพท+หนวยกําหนด ปรากฏอยางละ ๑ ครั้ง สวนโครงสรางนามวลีของเด็กออทิ
สติกที่ปรากฏรองลงมาไดแกโครงสรางแบบหนวยหลัก+หนวยคุณศัพท ปรากฏ ๒๕คร้ัง แบบ
หนวยหลัก+หนวยจํานวน ปรากฏ ๑๒ คร้ัง แบบหนวยหลัก+หนวยกําหนด ปรากฏ ๘ คร้ัง หนวย
หลัก+หนวยขยายเสริมปรากฏ ๒ ครั้ง และหนวยหลัก+หนวยคุณศัพท+หนวยขยายเสริมปรากฏ ๑ 
คร้ัง คิดเปนรอยละ ๔.๖๓  ๒.๒๒  ๑.๔๘  ๐.๓๗ และ ๐ .๑๙ ตามลําดับ 
 

๒.๒.๒ โครงสรางกริยาวลี 
ผลการเปรียบเทียบโครงสรางกริยาวลีของเด็กปกติและเด็กออทิสติกแสดง

ไดดังตารางตอไปนี้ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๗๒ 

 

ตารางที่ ๓๑ ตารางแสดงการเปรียบเทียบโครงสรางกริยาวลีของเด็กปกติและเด็กออทิสติก 
 

โครงสรางกริยาวลี จํานวนครั้งท่ี
ปรากฏในเรื่อง
เลาของเด็ก

ปกต ิ

คารอยละ จํานวนครั้งท่ี
ปรากฏในเรื่อง
เลาของเด็ก  
ออทิสติก 

คารอยละ 

๑. แบบ ก ๓๕๙ ๖๓.๗๗ ๒๒๙ ๖๖.๕๗ 

๒. แบบ ก/ข ๑๐๙ ๑๙.๓๖ ๕๗ ๑๖.๕๗ 

๓. แบบ ก/ช๒ ๒๓ ๔.๐๘ ๙ ๒.๖๒ 

๔. แบบ ก/ช๒/ข ๒ ๐.๓๕ ๑ ๐.๒๙ 

๕. แบบ ก/ข/ช๒ ๔ ๐.๗๑ ๑ ๐.๒๙ 

๖. แบบช๑/ก ๓๗ ๖.๕๗ ๓๑ ๙.๐๑ 

๗. แบบ ช๑/ก/ข ๒๖ ๔.๖๒ ๑๓ ๓.๗๘ 

๘. แบบ ช๑/ก/ช๒ ๑ ๐.๑๘ ๓ ๐.๘๗ 

๙. แบบ ช๑/ก/ข/ช๒ ๑ ๐.๑๘ - - 

๑๐. แบบ ช๑/ก/ช๒/ข ๑ ๐.๑๘ - - 

รวม ๕๖๓ ๑๐๐ ๓๔๔ ๑๐๐ 

 
จากตารางขางตนจะเห็นวาในเรื่องเลาของเด็กปกติจะปรากฏโครงสรางกริยาวลี ๑๐ 

รูปแบบ สวนเรื่องเลาของเด็กออทิสติกจะปรากฏโครงสรางนามวลี ๘ รูปแบบ โครงสรางที่ปรากฏ
ทั้งในเรื่องเลาของเด็กปกติและเด็กออทิสติกมี ๘ รูปแบบคือ 

๑.    แบบหนวยแกน (ก)     
๒.  แบบหนวยแกน+หนวยขยาย (ก/ข)   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๗๓ 

 

๓.   แบบหนวยแกน+หนวยชวยหลังกริยา (ก/ช๒)    
๔.   แบบหนวยแกน+หนวยชวยหลังกริยา+หนวยขยาย (ก/ช๒/ข) 
๕.   แบบหนวยแกน+หนวยขยาย  +หนวยชวยหลังกริยา  (ก/ข/ช๒) 
๖.    แบบหนวยชวยหนากริยา+หนวยแกน (ช๑/ก) 
๗.   แบบหนวยชวยหนากริยา+หนวยแกน+หนวยขยาย (ช๑/ก/ข) 
๘.   แบบหนวยชวยหนากริยา+หนวยแกน+หนวยชวยหลังกริยา (ช๑/ก/ช๒) 
สวนโครงสรางที่ปรากฏเฉพาะเรื่องเลาของเด็กปกติมี ๒ รูปแบบคือแบบหนวยชวย

หนากริยา+หนวยแกน+หนวยชวยหลังกริยา+หนวยขยาย (ช๑/ก/ช๒/ข) และแบบแบบหนวยชวยหนา
กริยา+หนวยแกน+หนวยขยาย+หนวยชวยหลังกริยา (ช๑/ก/ข/ช๒) 

เมื่อเปรียบเทียบการใชโครงสรางกริยาวลีของเด็กทั้งสองกลุมพบวาไมแตกตางกันมาก
นัก กลาวคือเด็กทั้งสองกลุมใชโครงสรางกริยาวลีแบบหนวยแกน (ก) มากที่สุด โดยปรากฏในเรื่อง
เลาของเด็กปกติจํานวน ๓๕๙ ครั้ง คิดเปนรอยละ ๖๓.๗๗ และปรากฏในเรื่องเลาของเด็กออทิสติก
จํานวน ๒๒๙ คร้ัง คิดเปนรอยละ ๖๖.๕๗ รองลงมาคือโครงสรางแบบ หนวยแกน+หนวยขยาย (ก/
ข)  หนวยชวยหนากริยา+หนวยแกน (ช๑/ก)  หนวยชวยหนากริยา+หนวยแกน+หนวยขยาย (ช๑/ก/ข)  
และหนวยแกน+หนวยชวยหลังกริยา (ก/ช๒) ตามลําดับ 
 
๓.  การเปรียบเทียบสัมพันธสารของเด็กปกติและเด็กออทิสติก 

๓.๑ การเปรียบเทียบการเริ่มตนเรื่องและการลงทายเร่ืองของเด็กปกติและเด็กออทิสติก 
๓.๑.๑ การเปรียบเทียบการเริ่มตนเรื่องของเด็กปกติและเด็กออทิสติก 

   ผลการเปรียบเทียบวิธีเร่ิมตนเรื่องเลาของเด็กปกติและเด็กออทิสติกแสดง
ไดดังตารางตอไปนี้ 
ตารางที่ ๓๒ ตารางแสดงการเปรียบเทียบการเริ่มตนเรื่องของเด็กปกติและเด็กออทิสติก 
 

วิธีการเร่ิมตนเรื่อง ความถี่ใน
เร่ืองเลาของ
เด็กปกต ิ

คารอยละ ความถี่ใน
เร่ืองเลาของ
เด็กออทิสติก 

คารอยละ 

๑. ก า ร เ ริ่ ม ต นด ว ย ก า ร
กลาวถึงตัวละคร 
 

๒๘ ๘๔.๘๕ ๒๐ ๖๐.๖๑ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๗๔ 

 

ตารางที่ ๓๒ (ตอ) 

วิธีการเร่ิมตนเรื่อง ความถี่ใน
เร่ืองเลาของ
เด็กปกต ิ

คารอยละ ความถี่ใน
เร่ืองเลาของ
เด็กออทิสติก 

คารอยละ 

๒. การเริ่มตนดวยกาลวลี
ตามดวยตัวละครหรือ
เหตุการณ 

๒ ๖.๐๖ - - 

๓. การเริ่มตนดวยสถานวลี
ตามดวยตัวละครหรือ
เหตุการณ 

-  ๑ ๓.๐๓ 

๔. ก า ร เ ริ่ ม ต นด ว ย ก า ร
กลาวถึงเหตุการณของ
เร่ืองทันที 

๓ ๙.๐๙ ๑๒ ๓๖.๓๖ 

รวม ๓๓ ๑๐๐ ๓๓ ๑๐๐ 

 
จากตารางขางตนจะเห็นไดวาเด็กทั้งสองกลุมใชวิธีการเริ่มตนเรื่องเลาดวยการกลาวถึง

ตัวละครมากที่สุด โดยเด็กปกติเร่ิมตนเรื่องดวยวิธีนี้ทั้งส้ิน ๒๘ เร่ืองจากเรื่องทั้งหมด ๓๓ เร่ือง คิด
เปนรอยละ ๘๔.๘๕ สวนเด็กออทิสติกเริ่มตนเรื่องดวยวิธีนี้ ๒๐ เร่ืองจากเรื่องเลาทั้งหมด ๓๓ เร่ือง
คิดเปนรอยละ ๖๐.๖๑  การเริ่มตนเรื่องดวยการกลาวถึงเนื้อเร่ืองทันทีเปนวิธีที่เด็กทั้งสองกลุมใช
รองลงมา โดยเด็กปกติเริ่มตนเรื่องดวยวิธีนี้ ๓ เรื่อง คิดเปนรอยละ ๙.๐๙ และเด็กออทิสติกเริ่มตน
เร่ืองดวยวิธีนี้ ๑๒ เร่ืองคิดเปนรอยละ ๓๖.๓๖ นอกจากนี้ยังพบวิธีการเริ่มตนเรื่องที่เด็กทั้งสองกลุม
ใชตางกันอีกดวย วิธีเริ่มตนที่พบเฉพาะเรื่องเลาของเด็กปกติคือการเริ่มตนดวยกาลวลีตามดวยตัว
ละครหรือเหตุการณพบ ๒ เร่ือง คิดเปนรอยละ ๖.๐๖ สวนวิธีเร่ิมตนที่พบเฉพาะเรื่องเลาของเด็ก
ออทิสติกคือการเริ่มตนดวยสถานวลีตามดวยตัวละครหรือเหตุการณพบ ๑ เรื่อง คิดเปนรอยละ 
๓.๐๓ 

เมื่อพิจารณาผลการเปรียบเทียบขางตนจะพบวาเด็กทั้งสองกลุมมีคารอยละของวิธีการ
เร่ิมตนเรื่องดวยการกลาวถึงเนื้อเร่ืองทันทีแตกตางกันมาก ซ่ึงอาจแสดงใหเห็นวา เด็กปกติมีการเปด
เร่ืองเลาที่สมบูรณเพราะมีการเกริ่นนํากอนเขาสูเหตุการณของเรื่อง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๗๕ 

 

๓.๑.๒ การเปรียบเทียบการลงทายเร่ืองของเด็กปกติและเด็กออทิสติก 
   ผลการเปรียบเทียบวิธีลงทายเรื่องเลาของเด็กปกติและเด็กออทิสติกแสดง
ไดดังตารางตอไปนี้ 
ตารางที่ ๓๓ ตารางแสดงการเปรียบเทียบวิธีการลงทายเรื่องของเด็กปกติและออทิสติก 
 

วิธีการลงทายเร่ืองของเด็ก ความถี่ใน
เร่ืองเลาของ
เด็กปกต ิ

คารอยละ ความถี่ใน
เร่ืองเลาของ
เด็กออทิสติก 

คารอยละ 

๑. การลงทายดวยการใชวลี
เพื่อยุติเร่ืองเลา  

๑๓ ๓๙.๔ ๑๘ ๕๗.๕๘ 

๒. การลงทายเรื่องดวยการ
นําเขาสูเรื่องตอไป 

- - ๒ ๖.๐๖ 

๓. ก า ร ล งท า ย ด ว ย ก า ร
แ ส ด ง ต อ น จ บ ข อ ง
เหตุการณ 

๙ ๒๗.๒๗ ๔ ๑๒.๑๒ 

๔. ก า ร ล งท า ย ด ว ย ก า ร
แสดงขอสรุปของเรื่อง 

๑ ๓.๐๓ ๑ ๓.๐๓ 

๕. ไมมีการลงทายเรื่อง ๑๐ ๓๐.๓ ๗ ๒๑.๒๑ 

รวม ๓๓ ๑๐๐ ๓๓ ๑๐๐ 

 

จากตารางขางตนจะเห็นไดวาเด็กทั้งสองกลุมใชวิธีการลงทายเรื่องเลาแตกตางกัน
เล็กนอย กลาวคือเด็กปกติลงทายเรื่องดวยการใชวลีเพื่อยุติเร่ืองเลามากที่สุด  ปรากฏทั้งส้ิน ๑๓ เร่ือง
จากเรื่องเลาทั้งหมด ๓๓ เร่ือง คิดเปนรอยละ ๓๙.๔ รองลงมาคือไมมีการลงทายเรื่อง ปรากฏ ๑๐ 
เรื่อง การลงทายเรื่องดวยการแสดงตอนจบของเหตุการณปรากฏ ๙ เรื่อง  และการลงทายดวยการ
แสดงขอสรุปของเรื่อง ปรากฏ ๑ เร่ือง คิดเปนรอยละ ๓๐.๓ ๒๗.๒๗ และ ๓.๐๓ ตามลําดับ สวน
การลงทายเรื่องดวยการนําเขาสูเรื่องตอไปเปนวิธีที่ไมปรากฏในเรื่องเลาของเด็กปกติ  

เมื่อพิจารณาการลงทายเรื่องของเด็กออทิสติกพบวา เด็กออทิสติกลงทายเรื่องดวยการใช
วลีเพื่อยุติเร่ืองเลามากที่สุดเชนเดียวกับเด็กปกติ  ปรากฏทั้งสิ้น ๑๘ เร่ืองจากเรื่องเลา ๓๓ เร่ือง คิด

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๗๖ 

 

เปนรอยละ ๕๗.๕๘ รองลงมาคือไมมีการลงทายเรื่อง ปรากฏ ๗ เร่ือง การลงทายเร่ืองดวยการ
แสดงตอนจบของเหตุการณปรากฏ ๔ เร่ือง  การลงทายเร่ืองโดยนําเขาสูเร่ืองถัดไป ปรากฏ ๒ ครั้ง
และการลงทายดวยการแสดงขอสรุปของเรื่อง ปรากฏ ๑ เรื่อง คิดเปนรอยละ ๒๑.๒๑ ๑๒.๑๒ 
๖.๐๖ และ ๓.๐๓ ตามลําดับ 
 
 ๓.๒ การเปรียบเทียบการเชื่อมโยงความของเด็กปกติและเด็กออทิสติก 
  ผลการเปรียบเทียบการเชื่อมโยงความประเภทตาง ๆ ของเด็กปกติและเด็กออทิ
สติกแสดงไดดังตารางตอไปนี้ 
 
ตารางที่ ๓๔  ตารางแสดงการเปรียบเทียบประเภทของการเชื่อมโยงความที่ปรากฏในเรื่องเลาของ
เด็กปกติและเด็กออทิสติก 

 

ประเภทของการเชื่อมโยงความ ความถี่ใน
เร่ืองเลาของ
เด็กปกต ิ

คารอยละ ความถี่ใน
เร่ืองเลาของ
เด็กออทิสติก 

คารอยละ 

๑. การอางถึง 

   ๑.๑ การอางถึงหนวยนาม 

๑.๑.๑ รูปแทนสรรพนาม 

๑.๑.๒ รูปแทนคําเรียกขาน 

๑.๑.๓ รูปแทนนามวล ี

๑.๑.๔ รูปแทนสุญรูป 

๑.๑.๕ รูปแทนคําบงชี้ 

รวม 

 

 

 

๙ 

๑๗ 

๔ 

๓๔๒ 

- 

๓๗๓ 

 

 

๐.๔๖ 

๐.๘๘ 

๐.๒๑ 

๑๗.๖๕ 

- 

๑๙.๒๕ 

 

 

๒ 

๑๓ 

๔ 

๑๒๖ 

๑ 

๑๔๖ 

 

 

๐.๑๙ 

๐.๗๗ 

๐.๒๔ 

๗.๔๘ 

๐.๐๖ 

๘.๖๗ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๗๗ 

 

ตารางที่ ๒๖ (ตอ) 

ประเภทของการเชื่อมโยงความ ความถี่ใน
เร่ืองเลาของ
เด็กปกต ิ

คารอยละ ความถี่ใน
เร่ืองเลาของ
เด็กออทิสติก 

คารอยละ 

           ๑.๒ การอางถึงอนุพากยหรือ
ประโยค 

๑๔ ๐.๗๒ ๓ ๐.๑๘ 

รวมเรื่องการอางถึง ๓๘๗ ๑๙.๙๗ ๑๔๙ ๘.๘๕ 

๒. การละ 

 

๔๙ ๒.๕๓ ๘๔ ๔.๙๙ 

๓. การใชคําเชื่อม 

๓ .๑  ความสัมพันธแบบ
คลอยตาม  

๓ .๒  ความสัมพันธแบบ
ขัดแยง  

๓ .๓  ความสัมพันธแบบ
เงื่อนไข  

๓ .๔  ความสัมพันธแบบ
เหตุผล 

 ๓ .๕ความสัมพันธแบบ
ขยายความ 

๓ .๖  ความสัมพันธแบบ
ตางตอนกัน 

 

๑๖๑ 

 

๙ 

 

๓ 

๘ 

 

๑๑ 

 

๓ 

 

 

๘.๓๑ 

 

๐.๔๖ 

 

๐.๑๕ 

๐.๔๑ 

 

๐.๕๗ 

 

๐.๑๕ 

 

 

๑๑๐ 

 

๙ 

 

๑๐ 

๕ 

 

๑๕ 

 

๑ 

 

 

๖.๕๓ 

 

๐.๕๓ 

 

๐.๕๙ 

๐.๓ 

 

๐.๘๙ 

 

๐.๐๖ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๗๘ 

 

ตารางที่ ๒๖ (ตอ) 

ประเภทของการเชื่อมโยงความ ความถี่ใน
เร่ืองเลาของ
เด็กปกต ิ

คารอยละ ความถี่ใน
เร่ืองเลาของ
เด็กออทิสติก 

คารอยละ 

๓ .๗  ความสัมพันธแบบ
แสดงวัตถุประสงค  

๓ .๘  ความสัมพันธแบบ
แสดงเวลา  

๓ .๙  ความสัมพันธแบบ
การอางคําพูดหรือความคิด  

๓.๑๐ ความสัมพันธแบบ
แสดงทางเลือก 

๑๖ 

 

๕๕ 

 

๘ 

๓ 

๐.๘๓ 

 

๒.๘๔ 

 

๐.๔๑ 

๐.๑๕ 

๕ 

 

๒๔ 

 

๒ 

- 

๐.๓ 

 

๑.๔๒ 

 

๐.๑๙ 

- 

รวมการใชคําเชื่อม ๒๗๗ ๑๔.๒๙ ๑๘๑ ๑๐.๗๕ 

๔. การซ้ํา 

๔.๑ การซ้ํารูป 

๔.๒ การซ้ําความ 

๔.๓ การซ้ําโครงสราง 

 

๙๘๑ 

๑๗ 

๒๒๗ 

 

๕๐.๖๒ 

๐.๘๘ 

๑๑.๗๑ 

 

๑,๐๙๕ 

๒๙ 

๑๔๗ 

 

๖๕.๐๒ 

๑.๖๖ 

๘.๗๓ 

รวมการซ้ํา ๑,๒๒๕ ๖๓.๒๑ ๑.๒๗๐ ๗๕.๔๑ 

รวมประเภทการเชื่อมโยง
ความ 

๑,๙๓๘ ๑๐๐ ๑,๖๘๔ ๑๐๐ 

 
จากตารางขางตนจะเห็นไดวา การเชื่อมโยงความที่เด็กทั้งสองกลุมใชเพื่อเลาเรื่องมี ๔ 

ประเภทคือ การอางถึง การละ การใชคําเชื่อม และการซ้ํา โดยการเชื่อมโยงความที่เด็กปกติใชมาก

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๗๙ 

 

ที่สุดคือ การซ้ํา ปรากฏ ๑,๒๒๕ คร้ัง คิดเปนรอยละ ๖๓.๒๑ รองลงมาคือการอางถึงปรากฏ ๓๘๗ 
ครั้ง  การใชคําเชื่อมปรากฏ ๒๗๗ คร้ัง และการละปรากฏ ๔๙ คร้ัง คิดเปนรอยละ ๑๙.๙๗ ๑๔.๒๙ 
และ ๒.๕๓ ตามลําดับ สวนการเชื่อมโยงความที่เด็กออทิสติกใชมากที่สุดคือการซ้ํา ปรากฏ 
๑,๒๗๐ คร้ัง คิดเปนรอยละ ๗๕.๔๑ รองลงมาคือการใชคําเชื่อม ปรากฏ ๑๘๑ คร้ัง การอางถึง
ปรากฏ ๑๔๙ คร้ัง และการละปรากฏ ๘๔ คร้ัง คิดเปนรอยละ ๑๐.๗๕  ๘.๘๕ และ ๔.๙๙ ตามลาํดับ 

เมื่อพิจารณาการเชื่อมโยงความของเด็กท้ังสองกลุมตามวิธียอยพบวา เด็กทั้งสองกลุมใช
การเชื่อมโยงความแตกตางกันเล็กนอย กลาวคือเด็กปกติใชวิธีการซ้ํารูปเพื่อเชื่อมโยงความมากที่สุด
ปรากฏมากถึง ๙๘๑ คร้ัง คิดเปนรอยละ ๕๐.๖๒ รองลงมาคือการอางถึงหนวยนาม และการซ้ํา
โครงสราง ปรากฏรอยละ ๑๙.๒๕ และ ๑๑.๗๑ ตามลําดับ สวนวิธีการเชื่อมโยงความที่เด็กปกติใช
นอยที่สุดคือการใชคําเชื่อมแสดงความสัมพันธแบบเงื่อนไข คําเชื่อมแสดงความสัมพันธแบบตาง
ตอน และคําเชื่อมแสดงความสัมพันธแบบแสดงทางเลือก ซ่ึงปรากฏประเภทละ ๓ ครั้ง คิดเปน  
รอยละ ๐.๑๕  สวนเด็กออทิสติกใชวิธีการซ้ํารูปเพื่อเชื่อมโยงความมากที่สุดคือปรากฏมากถึง 
๑,๐๙๕ คร้ัง คิดเปนรอยละ ๖๕.๐๒ รองลงมาคือ การซ้ําโครงสราง และการอางถึงหนวยนาม 
ปรากฏรอยละ ๘.๗๒ และ ๘.๖๗ ตามลําดับ สวนวิธีการเชื่อมโยงความที่เด็กออทิสติกใชนอยที่สุด
คือการใชคําเชื่อมแสดงความสัมพันธแบบตางตอน ปรากฏรอยละ ๐.๐๖ 

เมื่อเปรียบเทียบการเชื่อมโยงความทีละประเภทพบวา เด็กทั้งสองกลุมใชการเชื่อมโยง
ความในเรื่องเลาแตกตางกันดังนี้ 

การอางถึงเปนการเชื่อมโยงความที่พบในเรื่องเลาของเด็กปกติมากกวาเด็กออทิสติก ทั้ง
การอางถึงหนวยนามและการอางถึงอนุพากยหรือประโยค โดยเฉพาะการอางถึงหนวยนามโดยใช
รูปแทนสุญรูป จะเห็นวาเด็กปกติใชการอางถึงรูปแทนสุญรูปมากถึง ๓๔๒ ครั้ง คิดเปนรอยละ 
๑๗.๖๕ ของการเชื่อมโยงความทั้งหมด ในขณะที่เด็กออทิสติกใชเพียง ๑๒๖ คร้ัง คิดเปนรอยละ 
๗.๔๘ ของการเชื่อมโยงความทั้งหมด 

การละเปนเชื่อมโยงความที่พบในเรื่องเลาของเด็กออทิสติกมากกวาเด็กปกติ โดย
ปรากฏในเรื่องเลาของเด็กออทิสติก ๘๔ คร้ัง คิดเปนรอยละ ๔.๙๙ ของการเชื่อมโยงความทั้งหมด 
ในขณะที่ปรากฏในเรื่องเลาของเด็กปกติ ๔๙ คร้ัง คิดเปนรอยละ ๒.๕๓  

การเชื่อมโยงความดวยการใชคําเชื่อมของเด็กทั้งสองกลุมไมแตกตางกันมากนัก 
คําเชื่อมที่เด็กทั้งสองกลุมใชมากที่สุดคือคําเชื่อมที่แสดงความสัมพันธแบบคลอยตาม โดยปรากฏ
ในเรื่องเลาของเด็กออทิสติก ๑๑๐ คร้ัง คิดเปนรอยละ ๖.๕๓ ของการเชื่อมโยงความทั้งหมด และ
ปรากฏในเรื่องเลาของเด็กปกติ ๑๖๑ ครั้ง คิดเปนรอยละ ๘.๓๑ รองลงมาคือคําเชื่อมที่แสดง
ความสัมพันธทางเวลา  ปรากฏในเรื่องเลาของเด็กออทิสติก ๒๔ คร้ัง คิดเปนรอยละ ๑.๔๒ ของการ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๘๐ 

 

เชื่อมโยงความทั้งหมด และปรากฏในเรื่องเลาของเด็กปกติ ๕๕ คร้ัง คิดเปนรอยละ ๒.๘๔ สวนการ
ใชคําเชื่อมประเภทอื่นปรากฏเพียงเล็กนอย  

สวนการเชื่อมโยงความประเภทการซ้ําพบวา เด็กออทิสติกใชการซ้ําในเรื่องเลามากกวา
เด็กปกติ โดยเฉพาะการซ้ํารูป จะเห็นวาเด็กออทิสติกใชการซ้ํารูปมากถึง  ๑,๐๙๕ คร้ัง คิดเปนรอย
ละ ๖๕.๐๒ ของการเชื่อมโยงความทั้งหมด ในขณะที่เด็กปกติใช ๙๘๑ ครั้ง คิดเปนรอยละ ๕๐.๖๒ 
ของการเชื่อมโยงความทั้งหมด  
 

กลาวโดยสรุปเด็กปกติสามารถใชวลีและประโยคทุกชนิดไดมากกวาเด็กออทิสติก อีก
ทั้งยังสามารถสรางโครงสรางวลีและโครงสรางประโยคไดหลายรูปแบบกวาเด็กออทิสติก กลาวคือ
เด็กปกติผลิตสรางโครงสรางประโยคสามัญได ๒๔ รูปแบบ โครงสรางประโยคซับซอน ๘ รูปแบบ 
โครงสรางนามวลี ๗ รูปแบบ และโครงสรางกริยาวลี ๑๐ รูปแบบ ในขณะที่เด็กออทิสติกสามารถ
ผลิตสรางโครงสรางประโยคสามัญได ๑๙ รูปแบบ โครงสรางประโยคซับซอน ๕ รูปแบบ 
โครงสรางนามวลี ๖ รูปแบบ และโครงสรางกริยาวลี ๘ รูปแบบ โครงสรางประโยคสามัญที่พบมาก
ในเรื่องเลาของเด็กปกติคือโครงสรางแบบกริยาสกรรม – กรรมตรง โครงสรางประโยคสามัญที่พบ
มากในเรื่องเลาของเด็กออทิสติกคือโครงสรางแบบนามเดี่ยว สวนการใชโครงสรางประโยค
ซับซอน โครงสรางนามวลี และโครงสรางกริยาวลีพบวาเด็กทั้งสองกลุมใชไมแตกตางกันมากนัก 
 สวนการวิเคราะหสัมพันธสารพบวาเด็กทั้งสองกลุมใชการเชื่อมโยงความประเภทการ
ซํ้ามากที่สุด และใชการเชื่อมโยงความประเภทการละนอยที่สุด แตเมื่อพิจารณาอัตราการใชทีละ
รูปแบบพบวาเด็กปกติใชการอางถึงและการใชคําเชื่อมมากกวาเด็กออทิสติก สวนเด็กออทิสติกใช
การละและการซ้ํามากกวาเด็กปกติ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๘๑ 

 

บทท่ี ๖ 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

 
๑.   สรุปผลการวิจัย 

งานวิจัยนี้มุงศึกษาเปรียบเทียบโครงสรางวลี ประโยค และสัมพันธสารของเด็กปกติ
และเด็กออทิสติก โดยเก็บขอมูลจากนักเรียนโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ และ ๒ จํานวน ๒๒ คน จําแนกเปนนักเรียนปกติจํานวน ๑๑ คน และ
นักเรียนออทิสติกจํานวน ๑๑ คน ผูวิจัยเก็บขอมูลโดยใหนักเรียนแตละคนเลาเรื่องใหฟงคนละ ๓ 
เร่ืองจากหัวขอที่กําหนดให ๕ หัวขอ คือ พอของฉัน แมของฉัน ครอบครัวของฉัน บานของฉัน 
และโรงเรียนของฉัน การเก็บขอมูลคร้ังนี้ไดเร่ืองเลาที่นํามาศึกษาทั้งส้ิน ๖๖ เร่ือง 

ดานการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยแบงประเด็นการวิเคราะหเปน ๓ ประเด็นหลักคือ การ
วิเคราะหประโยค การวิเคราะหวลี และการวิเคราะหสัมพันธสาร โดยเริ่มวิเคราะหขอมูลของเด็ก
ปกติ เด็กออทิสติก และเปรียบเทียบผลการวิเคราะหขอมูลของเด็กทั้งสองกลุมตามลําดับ 

ผลการวิเคราะหโครงสรางวลี ประโยค และสัมพันธสารของเด็กปกติและเด็กออทิสติก
สามารถสรุปประเด็นตาง ๆ ไดดังนี้ 
 

๑.๑ การวิเคราะหประโยคและโครงสรางประโยค 
จากการวิเคราะหประโยคของเด็กปกติและเด็กออทิสติกสรุปไดดังนี้ 
๑.๑.๑ การวิเคราะหประโยคของเด็กปกติ 

จากการวิเคราะหเรื่องเลาของเด็กปกติ พบวาเด็กปกติสามารถสราง
ประโยคไดทั้งสิ้น ๔๖๘ ประโยค โดยจําแนกเปน ๓ ชนิด คือ ประโยคสามัญ ประโยคผสม และ
ประโยคซับซอน เด็กปกติใชประโยคสามัญในการเลาเรื่องมากที่สุด ปรากฏมากถึงรอยละ ๗๑.๘๐ 
รองลงมาคือประโยคผสม ปรากฏรอยละ ๑๘.๘๐ สวนประโยคซับซอนเปนประโยคที่ปรากฏนอย
ที่สุด ปรากฏรอยละ ๙.๔๐ 
   เมื่อนําประโยคสามัญและประโยคซับซอนมาวิเคราะหโครงสรางตาม
แนวการศึกษาของวิจินตน ภาณุพงศ สรุปไดวาเด็กปกติใชโครงสรางประโยคสามัญ ๒๔ รูปแบบ 
โครงสรางประโยคสามัญที่ปรากฏมากที่สุดคือ โครงสรางแบบกริยาสกรรม – กรรมตรง ปรากฏ

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๘๒ 

 

รอยละ ๓๖.๐๑ รองลงมาคือโครงสรางแบบประธาน – กริยาสกรรม – กรรมตรง ปรากฏรอยละ 
๒๔.๔๐ แบบนามเดี่ยว ปรากฏรอยละ ๑๐.๗๑ แบบกริยาอกรรมปรากฏรอยละ ๗.๑๔  และแบบ
กริยาสกรรมปรากฏรอยละ ๔.๗๖ ตามลําดับ สวนโครงสรางประโยคที่มีสวนเสริมพิเศษกาลวลี
และสถานวลี และโครงสรางประโยครูปแบบอื่นปรากฏไมเดนชัดนัก กลาวคือปรากฏไมถึง       
รอยละ ๓ 
    สวนการวิเคราะหโครงสรางประโยคซับซอนสรุปไดวา เด็กปกติใช
โครงสรางประโยคซับซอน ๘ รูปแบบ โครงสรางที่ปรากฏมากที่สุดคือโครงสรางแบบกริยาสกรรม 
– กรรมตรง ปรากฏรอยละ ๔๗.๗๓ รองลงมาคือโครงสรางแบบประธาน – กริยาสกรรม – กรรม
ตรงปรากฏรอยละ ๒๗.๒๗ สวนโครงสรางรูปแบบอื่นปรากฏเพียงเล็กนอย  

๑.๑.๒ การวิเคราะหประโยคของเด็กออทิสติก 
   จากการวิเคราะหเร่ืองเลาของเด็กออทิสติกพบวาเด็กออทิสติกสามารถ
สรางประโยคไดทั้งส้ิน ๓๘๘ ประโยคโดยจําแนกเปน ๓ ชนิดเชนเดียวกับเด็กปกติ คือประโยค
สามัญ ประโยคผสม และประโยคซับซอน ประโยคสามัญเปนประโยคที่ปรากฏมากที่สุด ปรากฏ
รอยละ รอยละ ๘๔.๐๒ รองลงมาคือประโยคผสม ปรากฏ รอยละ ๑๐.๘๓  สวนประโยคซับซอน
ปรากฏนอยที่สุด ปรากฏรอยละ ๕.๑๕  
   เมื่อพิจารณาโครงสรางประโยคสามัญและโครงสรางประโยคซับซอน
สรุปไดวาเด็กออทิสติกใชโครงสรางประโยคสามัญ ๑๙ รูปแบบ โดยใชแบบนามเดี่ยวมากที่สุดคิด
เปนรอยละ ๔๓.๘๗ รองลงมาคือโครงสรางแบบกริยาสกรรม – กรรมตรง ปรากฏรอยละ ๒๒.๐๘  
แบบประธาน+กริยาสกรรม+กรรมตรง ปรากฏรอยละ ๑๐.๗๔  แบบ ประธาน+กริยาอกรรม   
ปรากฏรอยละ ๗.๖๗ และแบบกริยาอกรรมปรากฏรอยละ ๖.๑๓ สวนโครงสรางอื่นปรากฏไมถึง
รอยละ ๕ ของโครงสรางประโยคสามัญทั้งหมด  
   สวนโครงสรางประโยคซับซอนปรากฏ ๕ รูปแบบ โครงสรางที่ปรากฏ
มากที่สุดคือโครงสรางแบบกริยาสกรรม – กรรมตรง ปรากฏรอยละ ๕๐ รองลงมาคือแบบประธาน 
– กริยาสกรรม – กรรมตรง ปรากฏรอยละ ๓๕ สวนโครงสรางแบบกริยาอกรรม แบบประธาน – 
กริยาอกรรม และแบบกาลวลี – ประธาน – กริยาสกรรม – กรรมตรง ปรากฏอยางละ ๑ คร้ัง 

๑.๑.๓ การเปรียบเทียบประโยคของเด็กปกติและเด็กออทิสติก 
   จากการเปรียบเทียบจํานวนประโยคที่ปรากฏในเรื่องเลาของเด็กทั้งสอง
กลุมพบวา เด็กปกติสามารถผลิตสรางประโยคไดมากกวาเด็กออทิสติก กลาวคือในเรื่องเลาของเด็ก

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๘๓ 

 

ปกติปรากฏจํานวนประโยคทั้งสิ้น ๔๖๘ ประโยค สวนในเรื่องเลาของเด็กออทิสติกปรากฏ ๓๘๘ 
ประโยค  

 เมื่อพิจารณาการใชประโยคชนิดตาง ๆ ของเด็กทั้งสองกลุมสรุปไดวาเด็ก
ทั้งสองกลุมใชประโยคสามัญในการเลาเรื่องมากที่สุด ซ่ึงผลการศึกษาขอนี้สอดคลองกับผล
การศึกษาของวีนา พรรุงสุริยะพันธ๑ ที่ศึกษาประโยคในภาษาพูดของเด็กไทย และผลการศึกษาของ
เบญจมาศ เล่ืองเลิศ๒ ที่ศึกษาโครงสรางวลีและประโยคในภาษาไทยของเด็กกะเหรี่ยงโป จึงอาจ
กลาวไดวาการที่เด็กใชประโยคสามัญมากกวาประโยคชนิด อ่ืน ๆ นาจะเปนลักษณะการใชภาษา
ของเด็กในชวงวัยนี้  
   เมื่อเปรียบเทียบโครงสรางประโยคสามัญของเด็กทั้งสองกลุมสามารถ
สรุปไดวา เด็กปกติสรางโครงสรางประโยคสามัญไดหลายรูปแบบกวาเด็กออทิสติก โดยเด็กปกติ
สรางได ๒๔ รูปแบบ สวนเด็กออทิสติกสรางได ๑๙ รูปแบบ นอกจากนี้ยังพบวาในเรื่องเลาของเด็ก
ทั้งสองกลุมปรากฏโครงสรางประโยคสามัญแตกตางกัน โดยโครงสรางแบบกริยาสกรรม – กรรม
ตรง และโครงสรางแบบประธาน – กริยาสกรรม – กรรมตรงเปนโครงสรางที่ปรากฏมากในเรื่อง
เลาของเด็กปกติ สวนโครงสรางแบบนามเดี่ยวเปนโครงสรางที่ปรากฏมากในเรื่องเลาของเด็ก   
ออทิสติก สาเหตุที่เด็กออทิสติกใชโครงสรางแบบนามเดี่ยวเปนจํานวนมากนาจะสอดคลองกับ
พัฒนาการทางการพูดของเด็กออทิสติก ที่นิตยา รํ่ารวย๓ ไดศึกษาไวในวิทยานิพนธเร่ือง “การศึกษา
การพูดของเด็กออทิสติก” กลาวคือจากผลการศึกษาของนิตยาแสดงใหเห็นวาการพูดของเด็ก    
ออทิสติกมี ๒ ประเภทคือการพูดเลียนแบบและการพูดไดเอง ในสวนของการพูดไดเองพบวาเด็ก
ออทิสติกสามารถพูดคํานามไดมากกวาคําชนิดอื่น ๆ  เนื่องจากคํานามสวนใหญเปนคําที่ใชแทนสิ่ง

 

                                                 
๑วีนา พรรุงสุริยะพันธ, “การวิเคราะหโครงสรางประโยคของหนังสือสําหรับเด็กวัย ๓-๕ ป ฉบับ

ชนะการประกวดป พ.ศ. ๒๕๒๖-๒๕๓๐: การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ,” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาภาษาศาสตร คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๓๓). 

๒ เบญจมาศ เลื่องเลิศ, “โครงสรางวลีและประโยคในภาษาไทยที่พูดโดยเด็กกะเหรี่ยงโป,” 
(วิทยานิพนธ ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาศาสตร คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 
๒๕๓๗). 

๓ นิตยา ร่ํารวย, “การศึกษาการพูดของเด็กออทิสติค,”  (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๓๑). 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๘๔ 

 

ที่เปนรูปธรรม สามารถจับตองได จากผลการศึกษาของนิตยาในขอนี้จึงนาจะเปนคําอธิบายการใช
โครงสรางประโยคแบบนามเดี่ยวของเด็กออทิสติกได 
   สวนโครงสรางประโยคซับซอนสรุปไดวา เด็กปกติสรางโครงสราง
ประโยคซับซอนไดหลายรูปแบบกวาเด็กออทิสติก โดยเด็กปกติสรางได ๘ รูปแบบ สวนเด็ก     
ออทิสติกสรางได ๕ รูปแบบ เมื่อพิจารณาโครงสรางประโยคที่เด็กใชพบวาเด็กทั้งสองกลุมใช
โครงสรางประโยคซับซอนไมแตกตางกันมากนัก โครงสรางประโยคซับซอนที่เด็กทั้งสองกลุมใช
มากที่สุดคือโครงสรางแบบกริยาสกรรม – กรรมตรง รองลงมาคือโครงสรางประโยคซับซอนแบบ
ประธาน – กริยาสกรรม – กรรมตรง 
   นอกจากนี้เมื่อพิจารณาจํานวนโครงสรางประโยคพบวา ในเรื่องเลาของ
เด็กปกติปรากฏโครงสรางประโยคทั้งประโยคสามัญ และประโยคซับซอนมากกวาจํานวน
โครงสรางที่ปรากฏในเรื่องเลาของเด็กออทิสติก  โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงสรางประโยคที่
ประกอบดวยสวนเสริมกาลวลีและสวนเสริมสถานวลี ซ่ึงสาเหตุที่พบกาลวลีและสถานวลีใน
ประโยคของเด็กออทิสติกไมมากนัก เนื่องจาก กาลวลีและสถานวลีสวนใหญจะมีคําบุพบทเปน
สวนประกอบ ซ่ึงคําบุพบทนี้เปนคําที่เด็กออทิสติกพูดไดเองนอยที่สุดตามการศึกษาของนิตยา 
รํ่ารวย ดังนั้นจึงทําใหเด็กออทิสติกกลาวถึงกาลวลีและสถานวลีนอยลงดวย 
 

๑.๒ การวิเคราะหวลีและโครงสรางวลี 
จากการวิเคราะหวลีของเด็กปกติและเด็กออทิสติกสรุปไดดังนี้ 
๑.๒.๑ การวิเคราะหวลีของเด็กปกติ 

   จากการวิเคราะหเร่ืองเลาของเด็กปกติพบวลีที่นํามาศึกษาทั้งส้ิน ๑,๓๗๗ 
วลี จําแนกไดเปน ๔ ชนิดคือ นามวลี กริยาวลี สถานวลี และกาลวลี วลีที่ปรากฏมากที่สุดคือนามวลี 
ปรากฏรอยละ ๕๐.๑๘ รองลงมาคือกริยาวลี ปรากฏรอยละ ๔๐.๘๓ สวนกาลวลีและสถานวลี
ปรากฏไมมากนัก ปรากฏรอยละ ๓.๒๖ และ ๔.๓๕ ตามลําดับ 
   เมื่อพิจารณาโครงสรางนามวลีและโครงสรางกริยาวลีสรุปไดวา 
โครงสรางนามวลีที่ปรากฏในเรื่องเลาของเด็กปกติมี ๗ รูปแบบ โครงสรางที่ปรากฏมากที่สุดคือ
โครงสรางแบบหนวยหลัก ปรากฏ รอยละ ๘๖.๑๓ รองลงมาคือโครงสรางแบบหนวยหลัก – หนวย
จํานวน ปรากฏรอยละ ๘.๓๕ และแบบหนวยหลัก – หนวยคุณศัพท ปรากฏรอยละ ๔.๕๓ สวน
โครงสรางอื่นพบวา แตละรูปแบบปรากฏไมถึงรอยละ ๑  

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๘๕ 

 

   สวนโครงสรางกริยาวลีในเรื่องเลาของเด็กปกติมี ๑๐  รูปแบบ โครงสราง
ที่ปรากฏมากที่สุดคือโครงสรางแบบหนวยแกน ปรากฏรอยละ ๖๓.๗๗ รองลงมาคือโครงสราง
แบบหนวยแกน – หนวยขยายปรากฏรอยละ ๑๙.๓๖ และแบบหนวยชวยหนากริยา – หนวยแกน 
ปรากฏรอยละ ๖.๕๗ สวนโครงสรางรูปแบบอื่นปรากฏไมเดนชัด  กลาวคือแตละรูปแบบปรากฏ
ไมถึงรอยละ ๕ 

๑.๒.๒ การวิเคราะหวลีของเด็กออทิสติก 
   จากการวิเคราะหเรื่องเลาของเด็กออทิสติกพบวลีที่นํามาศึกษา ๙๓๕วลี 
จําแนกไดเปน ๔ ชนิดเชนเดียวกับเรื่องเลาของเด็กปกติ  วลีที่เด็กออทิสติกใชมากที่สุดคือนามวลี 
ปรากฏรอยละ ๕๗.๗๕ รองลงมาคือกริยาวลี ปรากฏรอยละ ๓๖.๗๙ กาลวลีปรากฏรอยละ๒.๘๙  
และสถานวลีปรากฏรอยละ ๒.๕๗ 
   เมื่อพิจารณาโครงสรางนามวลีและกริยาวลีสรุปไดวา เด็กออทิสติกใช
โครงสรางนามวลี ๖ รูปแบบ โดยใชโครงสรางแบบหนวยหลักมากที่สุด มากถึงรอยละ ๙๑.๑๑ 
รองลงมาคือแบบหนวยหลัก – หนวยคุณศัพท   แบบหนวยหลัก – หนวยจํานวน   แบบหนวยหลัก – 
หนวยกําหนด และแบบหนวยหลัก – หนวยขยายเสริม ตามลําดับ 
   สวนโครงสรางกริยาวลีในเรื่องเลาของเด็กออทิสติกปรากฏ ๘ รูปแบบ 
โครงสรางที่ปรากฏมากที่สุดคือโครงสรางแบบหนวยแกน ปรากฏรอยละ ๖๖.๕๗ รองลงมาคือ
โครงสรางแบบหนวยแกน – หนวยขยาย ปรากฏรอยละ ๑๖.๕๗  แบบหนวยชวยหนากริยา – หนวย
แกน ปรากฏรอยละ ๙.๐๑ สวนโครงสรางกริยาวลีรูปแบบอื่นปรากฏไมมากนัก กลาวคือแตละ
โครงสรางปรากฏไมถึงรอยละ ๕ 

๑.๒.๓ การเปรียบเทียบวลีของเด็กปกติและเด็กออทิสติก 
   จากการเปรียบเทียบจํานวนวลีที่ปรากฏในเรื่องเลาของเด็กทั้งสองกลุม
พบวา เด็กปกติสามารถผลิตสรางจํานวนวลีไดมากกวาเด็กออทิสติก กลาวคือในเรื่องเลาของเด็ก
ปกติปรากฏจํานวนวลีทั้งส้ิน ๑,๓๗๗ วลี สวนในเรื่องเลาของเด็กออทิสติกปรากฏ ๙๓๕ วลี  

เมื่อพิจารณาการใชวลีของเด็กทั้งสองกลุมสรุปไดวาเด็กทั้งสองกลุมใช
นามวลีในการเลาเรื่องมากที่สุด รองลงมาคือกริยาวลี กาลวลี และสถานวลีตามลําดับ  แตเมื่อ
เปรียบเทียบอัตราสวนการใชวลีพบวา เด็กปกติจะมีคารอยละของการใชนามวลีนอยกวาเด็ก      
ออทิสติก  ในขณะที่ เด็กออทิสติกมีคารอยละของการใชกริยาวลีนอยกวาเด็กปกติ ผลการ
เปรียบเทียบขอนี้สอดคลองกับคําอธิบายขางตนที่กลาววา เด็กออทิสติกสามารถพูดคํานามมากกวา
คําชนิดอื่น  

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๘๖ 

 

นอกจากนี้ยังพบวาเด็กปกติมีคารอยละของการใชกาลวลีและสถานวลีสูง
กวาเด็กออทิสติกอีกดวย ซ่ึงผลการศึกษาในขอนี้อธิบายไดในทํานองเดียวกับขอ ๑.๑.๓ ที่กลาววา 
เด็กออทิสติกใชกาลวลีและสถานวลีไดนอยเนื่องจากเด็กเขาใจและใชคําบุพบทไดนอยกวาคํา   
ชนิดอื่น 
   เมื่อเปรียบเทียบโครงสรางวลีของเด็กทั้งสองกลุมสามารถสรุปไดวา เด็ก
ปกติสามารถสรางโครงสรางวลีทั้งโครงสรางนามวลีและโครงสรางกริยาวลีไดหลายรูปแบบกวา
เด็กออทิสติก โดยเด็กปกติสรางโครงสรางนามวลีได ๗ รูปแบบ และโครงสรางกริยาวลีได ๑๐ 
รูปแบบ สวนเด็กออทิสติกสรางโครงสรางนามวลีได ๖ รูปแบบ และสรางโครงสรางกริยาวลีได ๘ 
รูปแบบ 
 การใชโครงสรางนามวลีและกริยาวลีในเรื่องเลาของเด็กทั้งสองกลุมสรุป
ไดวา เด็กทั้งสองกลุมใชโครงสรางนามวลีประเภทหนวยหลักมากที่สุด นอกจากนี้ยังพบวาเด็ก      
ออทิสติกใชโครงสรางนามวลีที่มีหนวยจํานวน (จ) นอยกวาเด็กปกติ สวนการเปรียบเทียบ
โครงสรางกริยาวลีของเด็กทั้งสองกลุมพบวา โครงสรางกริยาวลีที่เด็กทั้งสองกลุมใชมากที่สุดคือ
โครงสรางแบบหนวยแกน รองลงมาคือโครงสรางแบบ หนวยแกน+หนวยขยาย หนวยชวยหนา
กริยา+หนวยแกน หนวยชวยหนากริยา+หนวยแกน+หนวยขยาย และหนวยแกน+หนวยชวยหลัง
กริยาตามลําดับ 

จากผลการศึกษาขอ ๑.๑ การวิเคราะหประโยค และขอ ๑.๒ การวิเคราะหวลี จะเห็นได
วาเด็กปกติสามารถสรางจํานวนวลีและประโยคไดมากกวาเด็กออทิสติก ผลการศึกษาขอนี้
สอดคลองกับสมมติฐานขอที่ ๑ ที่ผูวิจัยตั้งไววา ภาวะออทิซึมทําใหเด็กออทิสติกสามารถผลิต
จํานวนวลีและประโยคในภาษาไทยไดจํากัดกวาเด็กปกติ  

นอกจากนี้เมื่อพิจารณาผลการศึกษาเปรียบเทียบโครงสรางวลี และโครงสรางประโยค
พบวา เด็กปกติสามารถผลิตสรางทั้งโครงสรางวลี และโครงสรางประโยคไดหลายรูปแบบกวาเด็ก
ออทิสติก โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงสรางประโยคที่มีสวนเสริมกาลวลี และโครงสรางประโยคที่มี
สวนเสริมสถานวลี ผลการศึกษาขอนี้สอดคลองกับสมมติฐานขอท่ี ๒ ที่ผูวิจัยตั้งไววา ภาวะออทิซึม
ทําใหเด็กออทิสติกสามารถผลิตสรางโครงสรางวลี และประโยคไดจํากัดกวาเด็กปกติ 
 

๑.๓ การวิเคราะหสัมพันธสาร   
จากการวิเคราะหสัมพันธสารของเด็กปกติและเด็กออทิสติกสรุปไดดังนี้ 
๑.๓.๑ การวิเคราะหสัมพันธสารของเด็กปกติ  

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๘๗ 

 

การเริ่มตนเรื่องและการลงทายเร่ืองสรุปไดวา วิธีการเริ่มตนเรื่องของเด็ก
ปกติมี ๓ วิธี การเริ่มตนดวยการกลาวถึงตัวละครปรากฏมากที่สุด มากถึงรอยละ ๘๔.๘๕ รองลงมา
คือการเริ่มตนดวยการกลาวถึงเนื้อเรื่องทันที ปรากฏรอยละ ๙.๐๙ และการเริ่มตนดวยกาลวลีตาม
ดวยตัวละครหรือเหตุการณปรากฏรอยละ ๖.๐๖ สวนวิธีการลงทายเรื่องของเด็กปกติมี ๔ วิธี การลง
ทายดวยการใชวลีเพื่อยุติเร่ืองเลาปรากฏมากที่สุด ปรากฏรอยละ ๓๙.๔ รองลงมาคือไมมีการลงทาย
เร่ือง และการแสดงตอนจบของเหตุการณ ปรากฏรอยละ ๓๐.๓ และ ๒๗.๒๗ ตามลําดับ สวนการ
ลงทายดวยการแสดงขอสรุปของเรื่องปรากฏนอยที่สุด ปรากฏเพียงรอยละ ๓.๐๓  

การวิเคราะหการเชื่อมโยงความสรุปไดวา การเชื่อมโยงความที่เด็กปกติใช
มี ๔ ประเภทใหญคือ การอางถึง การละ การใชคําเชื่อม และการซ้ํา การเชื่อมโยงความที่เด็กปกติใช
มากที่สุดคือการซ้ํา ปรากฏรอยละ ๖๓.๒๑ รองลงมาคือ การอางถึง ปรากฏรอยละ ๑๙.๙๗ การใช
คําเชื่อมปรากฏรอยละ ๑๔.๒๙ สวนการละปรากฏนอยที่สุด ปรากฏรอยละ ๒.๕๓ เมื่อพิจารณาการ
เชื่อมโยงความโดยจําแนกตามประเภทยอยพบวา เด็กปกติใชวิธีการซํ้ารูปเพื่อเชื่อมโยงความมาก
ที่สุดคือปรากฏมากถึงรอยละ ๕๐.๖๒ ของการเชื่อมโยงความทั้งหมด รองลงมาคือการอางถึงหนวย
นาม และการซ้ําโครงสราง ปรากฏรอยละ ๑๙.๒๕ และ ๑๑.๗๑ ตามลําดับ สวนวิธีการเชื่อมโยง
ความประเภทอื่นปรากฏไมมากนัก 

๑.๓.๒ การวิเคราะหสัมพันธสารของเด็กออทิสติก 
   การเริ่มตนเรื่องและการลงทายเรื่องสรุปไดวา วิธีการเริ่มตนเรื่องของเด็ก
ออทิสติกมี ๓ วิธี การเริ่มตนดวยการกลาวถึงตัวละครปรากฏมากที่สุด ปรากฏรอยละ ๖๐.๖๑ 
รองลงมาคือการเริ่มตนดวยการกลาวถึงเนื้อเร่ืองทันที ปรากฏรอยละ ๓๖.๓๖ และการเริ่มตนดวย
สถานวลีตามดวยตัวละครหรือเหตุการณปรากฏรอยละ ๓.๐๓ สวนวิธีการลงทายเรื่องของเด็กออทิ
สติกมี ๕ วิธี การลงทายเรื่องที่เด็กใชมากที่สุดคือ การลงทายดวยการใชวลีเพื่อยุติเรื่องเลา ปรากฏ
รอยละ ๕๗.๕๘ รองลงมาคือไมมีการลงทายเรื่อง ปรากฏรอยละ ๒๑.๒๑ สวนการลงทายเร่ืองที่
ปรากฏนอยที่สุดคือ การลงทายดวยการแสดงขอสรุปของเรื่อง ปรากฏรอยละ ๓.๐๓ 
   การวิเคราะหการเชื่อมโยงความสรุปไดวา การเชื่อมโยงความที่เด็ก     
ออทิสติกใชมี ๔ ประเภทใหญคือ การอางถึง การละ การใชคําเชื่อม และการซ้ํา การซ้ําปรากฏมาก
ที่สุดคือรอยละ ๗๕.๔๑ รองลงมาคือการใชคําเชื่อม และการอางถึง ปรากฏรอยละ ๑๐.๗๕ และ 
๘.๘๕ ตามลําดับ สวนการเชื่อมโยงความที่ปรากฏนอยที่สุดคือการละ ปรากฏรอยละ ๔.๙๙  เมื่อ
พิจารณาโดยจําแนกตามประเภทยอยพบวา เด็กออทิสติกใชวิธีการซ้ํารูปมากที่สุดปรากฏมากถึงรอย
ละ ๖๕.๐๒ รองลงมาคือ การซ้ําโครงสราง การอางถึงหนวยนาม และการใชคําเชื่อมแสดง

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๘๘ 

 

ความสัมพันธแบบคลอยตามปรากฏรอยละ ๘.๗๓  ๘.๖๗ และ ๖.๕๓ ตามลําดับ สวนวิธีการ
เชื่อมโยงความประเภทอื่นปรากฏไมเดนชัดนัก 

๑.๓.๓ การเปรียบเทียบสัมพันธสารของเด็กปกติและเด็กออทิสติก 
   เด็กทั้งสองกลุมใชวิธีการเริ่มตนเรื่องเลาดวยการกลาวถึงตัวละครมาก
ที่สุด รองลงมาคือการเริ่มตนเรื่องดวยการกลาวถึงเนื้อเร่ืองทันที ซ่ึงเมื่อพิจารณาคารอยละของวิธี
หลังพบวา เด็กออทิสติกใชวิธีนี้มากกวาเด็กปกติอยางเห็นไดชัด จึงอาจกลาวไดวา เด็กปกติมีการ
เปดเรื่องเลาที่สมบูรณมากกวาเด็กออทิสติก เพราะมีการเกริ่นนํากอนเขาสูเหตุการณของเรื่อง สวน
ผลการเปรียบเทียบการลงทายเรื่องของเด็กทั้งสองกลุมพบวาไมแตกตางกันมากนัก เด็กทั้งสองกลุม
ลงทายเรื่องดวยวลีเพื่อยุติเร่ืองเลามากที่สุด 
   การเปรียบเทียบการเชื่อมโยงความของเด็กปกติและเด็กออทิสติกสรุปได
วา เด็กทั้งสองกลุมใชกลวิธีการเชื่อมโยงความ ๔ ประเภท การเชื่อมโยงความที่เด็กใชมากที่สุดคือ
การซ้ํา สวนการเชื่อมโยงความที่เด็กใชนอยที่สุดคือการละ เมื่อเปรียบเทียบคารอยละของการ
เชื่อมโยงความแตละประเภทพบวา เด็กปกติใชการเชื่อมโยงความประเภทการอางถึงและการใช
คําเชื่อมมากกวาเด็กออทิสติก สวนเด็กออทิสติกใชการเชื่อมโยงความประเภทการซ้ําและการละ
มากกวาเด็กปกติ ซ่ึงสาเหตุที่เด็กปกติใชคําเชื่อมมากกวาเด็กออทิสติกเนื่องจาก คําที่เด็กออทิสติก
เขาใจและใชไดมากมักจะเปนคําที่เห็นเปนรูปธรรมได เชนคํานาม หรือคํากริยา ในขณะที่คําเชื่อม
จัดเปนคําไวยากรณซ่ึงเด็กออทิสติกเขาใจไดยาก 
  สวนผลการเปรียบเทียบที่กลาววาเด็กออทิสติกใชการเชื่อมโยงความ
ประเภทการซ้ํามากกวาเด็กปกติอยางเห็นไดชัด กลาวคือเด็กออทิสติกใชการซ้ํารอยละ ๗๕.๔๓ 
สวนเด็กปกติใชการซ้ํารอยละ ๖๓.๒๑ นาจะสอดคลองกับลักษณะภาษาของเด็กออทิสติกที่มักพูด
ซํ้า ๆ และใชรูปภาษาซ้ํา ๆ  ซ่ึงผลการศึกษาสวนนี้ยังสอดคลองกับสมมติฐานขอที่ ๓ ที่กลาววาเด็ก
ออทิสติกใชการเชื่อมโยงความแบบการซ้ํามากกวาเด็กปกติ 
   นอกจากนี้เร่ืองการใชคําเชื่อมยังพบขอสังเกตที่นาสนใจอีกประการหนึ่ง
คือ เด็กทั้งสองกลุมใชคําเชื่อมประเภทแสดงความสัมพันธแบบคลอยตามมากที่สุด โดยเฉพาะคําวา 
“แลว” “ก็” และ“แลวก็”  ผลการศึกษาขอนี้สอดคลองกับการศึกษาของปยนารถ แสวงศักดิ์
๔ ที่กลาววาเด็กใชคําวา “ก็” ในการเชื่อมโยงความมากที่สุด ผูวิจัยจึงตั้งขอสังเกตวาการใชคําเชื่อม

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๘๙ 

 

ประเภทคลอยตามไดมากที่สุดนาจะเปนลักษณะการใชคําเชื่อมของเด็กวัยนี้ 
  
๒. อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาเปรียบเทียบพบขอสังเกตที่นาสนใจดังนี้ 
๒.๑  จากผลการศึกษาเปรียบเทียบการเริ่มตนเรื่องพบวา เด็กทั้งสองกลุมเริ่มตนเรื่อง

ดวยการกลาวถึงตัวละครมากที่สุด ผลการศึกษาขอนี้มีสาเหตุมาจากการกําหนดหัวขอเร่ืองตอนเก็บ
ขอมูลเปนสําคัญ กลาวคือหัวขอเรื่องสวนใหญ ไดแกเร่ืองพอของฉัน แมของฉัน  และครอบครัว
ของฉัน เอ้ือตอการเริ่มตนเรื่องดวยการกลาวถึงตัวละครอยางมาก โดยจะเห็นไดวาชื่อเร่ืองพอของ
ฉันและแมของฉันก็เปนการกลาวถึงตัวละครตั้งแตตนแลว สวนช่ือเร่ืองครอบครัวของฉันก็ชวนให
นึกถึงสมาชิกในครอบครัว 

นอกจากนี้เมื่อพิจารณาการเริ่มตนเรื่องรูปแบบอื่นพบวา เด็กออทิสติกเริ่มตนเรื่องดวย
การกลาวถึงเนื้อเรื่องทันทีมากกวาเด็กปกติ ผลการศึกษาขอนี้นอกจากแสดงใหเห็นวาการเปดเรื่อง
ของเด็กปกติมีความสมบูรณมากกวาแลว ยังสัมพันธกับผลการเปรียบเทียบการเชื่อมโยงความ
ประเภทการละอีกดวย กลาวคือเมื่อเด็กออทิสติกเริ่มตนเรื่องดวยการกลาวถึงเหตุการณทันที 
ประโยคที่ไดตั้งแตตอนเริ่มตนเรื่องนั้น สวนใหญจะเปนประโยคที่ละประธาน และจากการสังเกต
พบวาเด็กจะเลาเรื่องดวยการละประธานจนจบเรื่อง ดวยเหตุนี้จึงทําใหเด็กออทิสติกใชการเชื่อมโยง
ความประเภทการละมากกวาเด็กปกติ 

๒.๒  จากผลการศึกษาเปรียบเทียบการเชื่อมโยงความประเภทการอางถึงพบวา ในเรื่อง
เลาของเด็กปกติปรากฏคารอยละของการอางถึงมากกวาในเรื่องเลาของเด็กปกติอยางชัดเจน 
กลาวคือเด็กปกติใชการเชื่อมโยงความดวยการอางถึงรอยละ ๑๙.๙๗  สวนเด็กออทิสติกใชการ
เชื่อมโยงความดวยการอางถึงรอยละ ๘.๘๔ ผลการศึกษาขอนี้มีความสัมพันธอยางยิ่งกับความสั้น
ยาวของเรื่องเลา เนื่องจากสวนใหญเร่ืองเลาของเด็กออทิสติกจะสั้นกวาเรื่องเลาของเด็กปกติ ซ่ึง
ผูวิจัยเห็นวายิ่งเรื่องเลาส้ันมาก โอกาสที่จะเกิดการเชื่อมโยงความดวยการอางถึงก็นอยลงไปดวย 

๒.๓  จากการศึกษาพบวาเรื่องเลาของเด็กทั้งสองกลุมที่นํามาวิเคราะหนั้นมีความยาวไม
เทากัน บางเรื่องมีความยาวถึงหนึ่งหนา ในขณะที่บางเรื่องมีความยาวเพียง ๒-๓ ประโยคเทานั้น ซ่ึง
นอกจากความยาวของเรื่องจะมีความสัมพันธกับการเชื่อมโยงความประเภทการอางถึงดังที่กลาว
มาแลวในขอ ๒.๒ ความยาวเรื่องยังนาจะมีความสัมพันธกับการกําหนดหัวขอเร่ืองอีกดวย กลาวคือ
แมวาผูวิจัยจะกําหนดใหเด็กเลือกเลาเรื่อง ๓ เร่ืองจากเรื่องที่กําหนดให ๕ เร่ือง แตก็มีเด็กบางคนเลา
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เร่ืองไดนอยเพราะนึกเหตุการณที่จะเลาไมได ดังนั้นในการศึกษาครั้งตอ ๆ ไปคงตองกําหนดเรื่องที่
ใหเด็กเลือกมากขึ้น 

นอกจากนี้ผูวิจัยยังเห็นวาความสามารถดานการใชภาษาของเด็กแตละคนไมเทากัน 
โดยเฉพาะเด็กออทิสติก กลาวคือเด็กออทิสติกสวนใหญเลาเรื่องโดยใชโครงสรางประโยคไมมาก
นัก บางคนใชโครงสรางแบบนามเดี่ยวเพียงอยางเดียว ในขณะที่เด็กออทิสติกบางคนซึ่งไดรับการ
วินิจฉัยวาเปนออทิสติกกลุมไฮฟงกช่ัน๕ (high function autistic) และกลุมอาการแอสเปอรเกอร๖ 
(asperger’s disorder) จะมีความสามารถดานการใชภาษาสูงกวาเด็กออทิสติกคนอื่น ๆ  สามารถเลา
เร่ืองไดเหมือนเด็กปกติ รูจักใชคําเชื่อม และสามารถใชประโยคไดหลายชนิด  ซ่ึงจากขอสังเกต
ขางตนนี้ ผูวิจัยเห็นวานาจะเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหผลการศึกษาเปรียบเทียบโครงสรางวลีและ
โครงสรางประโยคของเด็กทั้งสองกลุมมีจํานวนรูปแบบโครงสรางไมแตกตางกันอยางเห็นไดชัด 

  
๓.  ขอเสนอแนะ 

๓.๑ ศึกษาพัฒนาการการสรางวลี และประโยคของเด็กออทิสติกในชวงวัยตาง ๆ 
๓.๒ ศึกษาเปรียบเทียบลักษณะการเชื่อมโยงความของเด็กออทิสติกในภาษาพูดและ

ภาษาเขียน 
๓.๓ ศึกษาความสอดคลองกันระหวางหัวขอเร่ืองและเนื้อหาของเรื่อง รวมทั้งศึกษาการ

จัดประเด็นในเรื่องเลาของเด็กออทิสติก  
๓.๔ ศึกษาวัจนกรรมประเภทตาง ๆของเด็ก เชน วัจนกรรมการขอโทษ วัจนกรรมการ

ปฏิเสธ วัจนกรรมการขอบคุณ เปนตน 
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ภาคผนวก 
เร่ืองเลาของเด็กปกติและเด็กออทิสติก 

 
เร่ืองเลาของเด็กปกติ 

๑. เด็กคนท่ี ๑ เพศชาย ป.๑ 
 ครอบครัวของฉัน 
 ครอบครัวของฉันมีพอ มีแม มีพี่ มีเอ๑ ทั้งหมด ๔ คน คุณพอชอบดูขาว คุณแม

ชอบดูหนัง พี่ชอบดูการตูน เอชอบดูการตูน การตูนเรื่องเทนชิน เทนชินเปนคนแตแปลงรางเปน
อะไรก็ได เออยูบานชอบกวาดบาน จัดที่นอน แคเนียะ 

พอของฉัน 
 พอของฉันชื่อพอตุย พอชอบดูหนังเรื่องปแกวนางหงสแตเอไมชอบดูเพราะมีผี 

คุณพอชอบกินกาแฟกับขนมปง เอไมชอบเพราะมันขม ตอนกลางวันพอชอบกินขาวเหนียวกับหมู
ปง จบแลว 

 แมของฉัน 
 แมของฉันชื่อแมแหมม แมชอบทําอาหาร แมชอบซ้ือขนมมาใหเอ อาหารที่คุณ

แมชอบทําคือไขเจียว ไขเจียวมีสีเหลือง ๆ ผมรักคุณแมมาก 
 
๒. เด็กคนท่ี ๒ เพศชาย ป.๑ 
 ครอบครัวของฉัน 

  ครอบครัวของฉันมี ๙ คน มีคุณแม คุณพอ พี่ ลุง ยาย ตา ปา นา ผม เมื่อกอนมี
สัตวเล้ียง๑ ตัวคือหมา หมาสีดําชื่อเปปซี่ หมาชอบเลนกับพี่เพราะผมยังไมเกิด 

 บานของฉัน 
  บานของฉันมี ๒ ช้ัน ช้ันลางมี ๓ หอง มีหองน้ํา มีหองยาย มีหองครัว ช้ันบนมี ๒ 
หอง คือหองลุงและหองพอ บีอยูหองที่สอง ในหองนอนมี มีหมอน มีหมอนขาง บีมีรูปถาย มีหัว
เตียง มีสมุด มีหนังสือสวดมนต ขางบนมีโทรทัศน ขางลางก็มีดวย มีแอร มีพัดลม  
 
 

                                                 
๑ ช่ือบุคคลที่ปรากฏในเรื่องเลาทั้งหมดเปนนามสมมติ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๙๖ 

 

 โรงเรียนของฉัน 
 โรงเรียนของฉันมีหองสมุด มีหองเรียน มีหองตาง ๆ ตอนพักบีชอบเลนกับเพื่อน 

บางทีก็เลนเตะบอล บางทีก็เลนกับเพื่อนคนอื่น นอกจากเลนแลวก็เรียน ฉันมีครู ๓ คน คนที่หนึง่ชือ่
อาจารยรัชฎาภรณ สอนสังคมภาษาไทย คนที่สองอาจารยมณฑา สอนเลขวิทยาศาสตร คนที่สาม
สอนภาษาไทย 

 
๓. เด็กคนท่ี ๓ เพศชาย ป.๑ 
 พอของฉัน 
 พอของฉันพาฉันไปเที่ยวที่สวนสัตว พอไปถึงตอนบายพอก็พาฉันไปดูสัตว มี

สิงโต จระเข ตะโขง งูเขียว นกแกว นกอินทรี พอตอนเย็นพอก็พาฉันไปกินขาวมันไก พอเสร็จแลว
ก็พาฉันกลับบาน พอกลับบานเสร็จพอก็ใหฉันนอนพักผอน 

 บานของฉัน 
 บานของฉันมีพี่ มีนอง มีลูก มียาย มีปู มียา มีแม มีพอ มีผม มี ๘ คน อยูที่บานกัน

หมดเลย บานฉันเปนบานที่อบอุน ตอนเชา ตอนเชาแมก็ไปทํางาน ตอนเชาพอก็ไปทํางาน ตอนสาย
พออยูบาน ผมก็บอกใหพอไปเอาน้ําใหหลานของผม พอพอไมไปผมก็ไป สวนพี่ก็เล้ียงนอง นองไม
นอนแลวก็กลอมนองนอน จบแลว 

 โรงเรียนของฉัน 
  ฉันไปโรงเรียนแตเชา แตประตูยังไมเปด รอจนสายแลวประตูก็ยังไมเปด แตมี

เด็กคนหนึ่ง เขามา เขาก็รออยูจนประตูเปด อาจารยก็มาและอาจารยก็ถามผมวาทําไมมาเร็วจัง เพราะ
ผมนอนหัวค่ํา อาจารยบอกวาเปนเด็กดี แคเนียะ 

 
๔. เด็กคนท่ี ๔ เพศชาย ป.๑ 

  ครอบครัวของฉัน 
  ครอบครัวของฉันมีแม พอ พี่ มีพี่ ๓ คน แลวก็ผม แลวก็ยาย แคนี้ ยายก็ตักน้ํา พี่ก็
กวาดบาน ถูบาน ผมก็ลางจาน แม แมก็ซักผา พอก็ทําอะไร พอก็คิดไมออก พอก็ลางจาน คุณยาย
ชอบแกงจืด คุณพอชอบน้ําพริกและแกงสม ผมก็กินแกงสมและก็หนังไก และก็แกงสมดวย แม
ไมไดกินอะไรเลยเพราะจะลดความอวน พี่ชอบกินอะไร กินปลาเค็มและก็ผัดผัก แลวก็ ๆ ๆ ๆ อือ
กินผักกับไก 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๙๗ 

 

  แมของฉัน 
  แมของฉันปลูกตนไม ชอบปลูกตนไมแลวก็ชอบนอน ชอบกิน อือไมชอบกิน 
ชอบทํางานบาน ลางจาน กวาดบาน ถูบาน ชอบอานหนังสือ อานทํา ๆ ๆ อาหาร หนังสือทําอาหาร 
แมชอบเปดหนาตาง ชอบกินมะมวง ชอบกินมะละกอ ชอบกินกลวย ชอบซื้อชุด ชอบ ๆ ๆ ๆไปซื้อ
ของ ชอบซ้ือของเลนให อีก ๓ อยางพอ ชอบปนตนไม ชอบกินเงาะ แลวก็ แมมาสงผมไปโรงเรียน 

 บานของฉัน 
   เรียนแลวก็กลับมา แลวเปล่ียนชุด แลวอาบน้ํา แลวก็ไปกินขาว แลวนอนเลย พอ
หยุดปบไปนครปฐม นครปฐม ไปนครปฐมเสร็จปบ อยูวันเดียวก็กลับ แลวก็ แลวกลับเขามา แลวก็
นอนตอ แลวก็ขึ้นมาดูทีวี ดูทีวี ดูทีวี แลวก็ดูทีวี แลวไปขางหลังบาน แลวก็กินขาว แลวดูหนังตอ 
แลวก็ลางจาน แลวก็อะไรดีละ ลางจานแลวไปดูหนัง แลวก็นอน พอมืดแลวก็นอน นอนแลวตื่น ตื่น
มา ตื่นมาก็เฮอ กินขาวตอ กินขาวแลวก็ กินขาวแลวก็ กินแลวก็อ่ิม อ่ิมแลวก็นอน ตอนกลางคืนก็ไป
กรุงเทพฯ จบแลว 

 
๕. เด็กคนท่ี ๕ เพศชาย ป.๑ 
 โรงเรีย นของฉัน 
  โรงเรียนของฉันชื่อโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยวิจัยและ

พัฒนาการศึกษา มีตนไมมากมาย มีอาคารเรียน มีอาคารอุบล เรียงสุวรรณ มีหองสมุด มีอาคารวาย
น้ํา มีโรงอาหารวีไอพี มีอาจารยกับเพื่อน ๆ ทุกคน อยูที่โรงเรียนเช็ดโตะ ลางแกวน้ํา เลนแปะเปน 
และ  เลโกของอาจารยเกษม  

  แมของฉัน 
  แมของฉันชื่อแมแหม็ว แมของฉันเปนคนดี ผัดกับขาวใหฉันรับประทาน คุณแม

ชอบกินขาวหมูแดง ฉันรักคุณแมมาก ฉันชวยคุณแมลางจาน 
  พอของฉัน 
  พอของฉันอยูที่บานแลวก็ปลูกตนไม แลวก็ไปทํางาน พอของฉันเปนคนใจดี พา

ฉันไปเที่ยวทะเลแลวก็พาฉันไปเที่ยวสวนสัตว 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๙๘ 

 

๖. เด็กคนท่ี ๖ เพศชาย ป.๑ 
 พอของฉัน 
 เมื่อวันอังคารพอของผมซักรองเทาให แลวพอก็ไมอยู ตอนเย็นพี่ก็มาซักใหตอ 

พอเลาซักเสร็จก็ไปตาก แลวก็หยิบมาวางไวบนบาน พอเวลาถึงวันศุกรก็ใส รองเทาเชือกก็หลุด ผูก
ไมแนน กุญแจบานก็อยูในกระเปาเนี่ยะ (กางเกง) ไมรูอยูไหนก็ไมรู อยูดี ๆ ก็หายไป อาเจอแลว มัน
จะมีสีฟา อันยาว ๆ แลวก็มีพวงกุญแจติดอยู ๒ พวง อีกอันหนึ่งพวงเล็ก อีกอันหนึ่งพวงใหญ แลวก็
ตอนเย็นพอก็เอาไปวางที่รถ เสร็จแลวพอกับผมพากลับบานกับยายอะ แลวก็เปดบานเสร็จปุบ พอก็
ไปอาบน้ํานอนเลยอะแลวที่บานก็เจอดวง อยูดี ๆ ก็เจอแมลง เต็มเลยอะ เต็มบานเลย จําไมไดแลวอะ  
แคเนียะ    

  แมของฉัน 
  ตอนเชาแมก็อานหนังสือใหฟง อานเรื่องประมวลคําใหฟงดวย แลวก็สุนัขกับเงา 

เมื่อวันกอนก็ซักชุดนักเรียนกับชุดพละใหผมอะ จําไมไดแลว 
 บานของฉัน 
  ประตูจะเปนเหล็ก ตรงขาง ๆจะเปนไม แลวก็จะมีตะปูอยูขางลาง แลวจะมีกลอน

เปด จะมีไมอยูขางนอก เวลาจะเอารถออกก็เปด แลวเอาไมเปด แลวเอารถออก เวลาเอารถออกเสร็จ
แลว ก็เอาไมออก ปดประตูแลวก็ล็อกกลอน มีขางลางกับขางบนสองชั้น มีบันไดใหขึ้น มี ๕ ช้ัน 
บันไดมี ๕ ช้ันแตวาบานจะมี ๒ ช้ัน มีหนาตางจะเปนไม มีหนาตาง ๓ อัน มีแคเนียะ จําไมไดแลว 
  

๗. เด็กคนท่ี ๗ เพศชาย ป.๒ 
 โรงเรียนของฉัน 
  โรงเรียนมีอาจารยคอยสอนใหความรู และก็ และก็มีกิจกรรมมากมาย มีหองเรียน

ที่ให เรียนกับอาจารย ..ไมให ทําชั่ว ใหทําแตความดี... โรงเรียนเปนโรงเรียนใหญโต มีอาจารยมาก 
ยิ่งมีอาจารยมากขึ้น เราก็จะไดความรูมากขึ้น โรงเรียนมีอาจารย มีนักเรียน มีเกาอ้ีสําหรับนั่ง มีโตะ
ไวเขียนหนังสือ มีกระดานและก็มีหองประชุมของอาจารย ...นึกไมออก 

  ครอบครัวของฉัน 
  ครอบครัวของฉันมีพอ มีแม มีฉัน แลวพอพอแมแตงงานกันก็จะเปนครอบครัว

ใหญ แลวก็จะไมทะเลาะกันอีกแลว แลวก็จะทําแตความดี... คุณแมจะทําอาหารใหเรากิน สวนคุณ
พอ คุณพอกอนนอนจะตั้งนาฬิกาปลุกใหเวลาเรานอนคนเดียว ถาเวลาผานไปนานหลายวันที่คุณพอ
คุณแมเปนครอบครัวใหญเราก็ตองนอนคนเดียว ... แลวก็มีพอแมสอนการบานเวลาทําการบาน เลน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๙๙ 

 

เกมที่มีประโยชน เวลามีการบานก็อยาเพิ่งเลน กินขาวตอนเชา ตอนเที่ยง แลวก็ตอนเย็น แลวก็
อาบน้ํา แลวก็ขึ้นนอน ไมนอนเกิน ๓ ทุม อืม..อืม..อืม..อืม..อืม.. 

  บานของฉัน 
  บานของฉันจะเปนหอง ๆ บานของฉันก็จะมีเตียงนอนเอาไวนอนตอนกลางคืน 

แลวก็มีหองรับแขกเวลาแขกมาเยือน มีหองอาหาร มีโตะอาหาร มีเกาอี้สําหรับแขก...แลวก็จะมีหอง
อาบน้ําเอาไวอาบน้ําตอนเชา และก็ตอนกลางคืน และก็ตอนเที่ยงเวลาเราจะออกไปขางนอก แลวก็
จะมีรถจอดอยูหนาบาน เวลาจะออกไปไหนก็ตองขับรถไป แลวก็มีสายรดน้ําตนไมเวลาตนไมเหี่ยว 
ตนไมจะไดไมตาย บานเราจะอยูในหมูบาน ในหมูบานจะมีบานอื่นที่เปนเพื่อนเราดวย มีบอน้ํา
เอาไวเล้ียงปลาอยูหนาบาน หรืออยูตรงไหนก็ไดที่เปนหญา มีพัดลมเวลาอยูที่บาน เวลาเรารอน มี
ทีวีเอาไวสําหรับดูเวลาที่ไมมีอะไรทํา เบื่อ ๆ มีหองครัวสําหรับทําอาหารไวใหกิน มีสนามเด็กเลน
เอาไวใหเด็กเลน มีตนคริสตมาสเวลาวันคริสตมาสมาถึง มีกอนเมฆอยูบนฟา อยูบนหลังคาบานเรา
ก็ได บานของคนอื่นก็จะมีปลองไฟ มีเตาผิงแลวก็จะมีปลองไฟเปนรูมาจากเตาผิง ควันจะไดไมเขา
มาในบานแลวบานก็จะไดไมมีควัน แลวควันก็จะขึ้นไปบนปลองไฟ แลวก็จะมีแปรงสีฟนและยาสี
ฟนเวลาแปรงฟนอยูในหองน้ํา มีผาเช็ดตัวเวลาอาบน้ําเสร็จแลวจะไดเช็ดตัว มีตูเสื้อผาไวสําหรับ
แตงตัวเพราะวาอยูในตูเส้ือผา มีที่ตากผาเวลาซักผาแลวเอามาตากไวใหแหง มีเครื่องซักผาเวลาเอา
เสื้อผามาใสแลวเครื่องซักผาจะปนใหเสื้อผาสะอาด แลวก็ ......อือ..อือ..อือ..อือ..อือ..อือ แคเนียะ 

 
๘. เด็กคนท่ี ๘ เพศชาย ป.๒ 
 โรงเรียนของฉัน 
 มีเพื่อน และมีครูที่คอยสอน และก็มีนักเรียนทุกคน เปนหลายหองมารวมกัน 

ชวยกันจัดหอง และก็ชวยกันจัดโตะ เช็ดโตะ เช็ดเกาอ้ี เปนตน มีเพื่อนเปนกลุม แลวก็ไดเลนกับ
เพื่อน  เลนซอนแอบ  เลนแปะแข็ง  เลนสามกก เปนเกมหาทางออกแลวก็หาใหเจอ มีทหาร หามชน
ทหาร ถาชนแลวจะแพ เลน ๓ คนหรือไมก็ ๕ คนหรือไมก็ ๘ คน แลวก็เลนเปายิงฉุบขาฉีก ใคร
ชนะเอาขาขางหนึ่งถอยหลังแลวเอาขาขางหนึ่งมาชน 

 แมของฉัน 
 แมของฉันเปนคนใจดี ไมเคยดุลูก แลวยังเลนกับลูก แลวก็สอนการบาน แมชอบ

ทํางานบานกับพอ แลวก็กับพี่ แมทําอาหารใหกิน แลวก็สอนการบานกับพี่นอง แลวก็ชวยกันกับพอ
หาเงินสองคน แลวก็สงลูกมาเรียน แลวก็เช็ดถู เช็ดหลังทีวี เช็ดราว เช็ดตูเย็น เช็ดอาง เช็ดกระจก 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๒๐๐ 

 

 ครอบครัวของฉัน 
 ครอบครัวของฉันมีพี่ นอง พอ แม พอจะกลับดึกแตคนอื่นจะนอนกอน พอก็จะ

เลนกับลูก ลูกสองคน แมบางทีก็เลนกับลูก บางทีก็เลนกับพี่ บางทีก็เลนบอลกับเพื่อน เพื่อนขาง
บาน แลวก็ชวยทํางานบาน กวาดบาน ถูบาน เช็ดโซฟา แลวก็ลางบอปลา สองบอปลา ตองเอาไป
ลางในหญา ตองเอาปลาออก ปลามีหลายพันธุ เอามารวมกัน ไมมีปลากัด มีปลาหางนกยูง ปลา
ธรรมดา ปลาที่เปนตัวดํา ๆ หางสีเขียว หางออกเขียว ไปเอามาจากบานยาย มีปลาหลายพันธุ เอามา
รวมกันสองบอ แลวก็ตักแยกไปเหมือนเดิม เวลาลางตองตักปลาออก แลวก็ยกลงมาไวที่หญา แลวก็
เอาน้ําใส แลวก็ลางกอนแลวคอยขัดแฟบ แลวก็ใสน้ํา แลวก็ลางอีกสามที แลว เสร็จแลวก็เอาไปตัง้ที่
เดิม แลวก็เอาปลาใส บอมี ๒ บอ ใหญเทานี้กับเทานี้ (ใชมือประกอบ) เปนโอง โองน้ําพุกับโองบัว 
บานยายก็มีเหมือนกัน แตมีโองเดียว แตปลาเต็มเลย ยายใหอาหารทุกเชา แลวก็เย็น แลวก็ใหอาหาร
เหมือนกันเชากับเย็นสองบอ ตอนเชาแมให ตอนเย็นลูกให แตวาหามใหเยอะ เพราะวาปลามันกิน
นอย ใหทีตองใหแคนิดเดียว โองใหญมีปลานอย โองเล็กมีปลาเยอะ โองใหญตองให ๕ เม็ด โอง
เล็กตองให ๒๐ เม็ด มีลูกดวยหลายตัว ลูกปลาตัวเล็ก ตัวแคเนียะ 

 
๙. เด็กคนท่ี ๙ เพศชาย ป.๒ 
 บานของฉัน 

  บานของฉันมีพี่ มีนอง มีแม มีเพื่อนบาน ...มีหองน้ํา มีหองแตงตัว มีหองรับแขก
แลวก็หองครัว มีหองเก็บของ หองกินอาหาร หองนั่งเลน หองแตงตัวก็มีช้ันใสของ มีตูเส้ือผาของพี่
กับพอและก็แม มีช้ันวางหนังสือของนองและของผม หองน้ําก็มีฝกบัว มีอางลางมือ หองนอนก็มี
เบาะ มีทีวีและมีตู มีโตะ เกาอ้ี ทีวี หองเก็บของมีของเกา ๆ หองรับแขกมีเบาะสีแดง เบาะสีดํา และก็
เบาะสีดําอีกอันหนึ่ง และก็มีทีวีและตูสีดํา และก็โตะ 

  พอของฉัน 
  พอใจดี พอชอบเลนเกม พอชอบซื้อของเลน พอชอบดูทีวีและก็ตีกอลฟ พอชอบ
ไปตีกอลฟที่สนามแลวก็ชอบเลนกับพี่นอง 

 แมของฉัน 
  แมของฉันทํางานเปนแมบาน คุณแมชอบตื่นเร็ว ชอบเลนกับนอง ชอบดูทีวี ชอบ
บอกทาตีกอลฟ คุณแมใจดีใหพี่ยืมไมกอลฟ คุณแมชอบกินผักบุง ชอบเลี้ยงปลา เล้ียงหมา ชอบเลน
กับหมาดวย หมาชื่อมูมู ตัวใหญ มีขนเยอะ ๆ สีเหลือง มูมูชอบเลนกับเด็ก 
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๑๐. เด็กคนท่ี ๑๐ เพศชาย ป.๒ 
 บานของฉัน 

  บานของฉันเปนบานสองชั้น แลวก็มีหลายหอง แลวก็มีหองนอนของอาเจ็กอยู
หลังบาน หองอากงมีทีวี มีบานหลังเกาที่คนซื้อไปแลว  แลวก็มีบานของอามาอยูที่เชียงใหม มีของ
เลนเยอะ มีโตะทําการบานตรงในหองนอน มีหองนอนอยู ๒ หอง 

  โรงเรียนของฉัน 
  โรงเรียนเปนโรงเรียนใหญ มีตนไมเยอะ และก็มีนักเรียนเยอะ เปนโรงเรียนหลาย

ช้ัน และก็มีหลายหอง  มีนักเรียน  มีนักเรียนอยูหลายชั้น มีสีประจําโรงเรียน โรงเรียนมีอาจารยเยอะ 
...จําไมไดแลว จบแลว 

 ครอบครัวของฉัน 
 พอชอบดูซีดี แมชอบทําหลายอยาง นองก็ชอบดูซีดีการตูน พี่ชอบเลนของเลน 

ผมก็ชอบเลนของเลน เดี๋ยวอามาอากงมาอยูบาน มาอยูแลว พอวันตรุษจีนก็จะไดไหววนัตรษุจนีดวย 
... แมทํางานอยูที่กรมศุลฯ พอก็มาขายขนมที่กรมศุลฯ ที่โรงอาหารของกรมศุลกากรแลวแมก็คิด
ราคาของที่คลัง ... ...จบแลว 

 
๑๑. เด็กคนท่ี ๑๑ เพศหญิง ป.๒ 
 ครอบครัวของฉัน 

  ครอบครัวของฉันมีคุณยา คุณอา มีนอง ๒ คน คนหนึ่งอยูในทอง อยูในทองของ
คุณแม มีคุณแม มีคุณแมและก็มีหนู อายุ ๗ ขวบเต็ม บานของฉันมี ๒ หลัง หลังหนึ่งยาอยูกับอา 
หลังหนึ่งหนูอยูกับพอแม และก็บานหลังหนึ่งมีใตถุน บานหลังหนึ่งไมมีใตถุนและก็มีสนามหญา มี
ดอกไม ตนไมตาง ๆ มีคลองอยูหลังบาน ฝงตรงขามก็จะสงเสียงดัง ๆ มาถึงฝงบานเรา ทุก ๆ วันจะ
ไดยินเสียงนกรอง คุยกันบาง ...แลวก็... 
  แมของฉัน 
  แมของฉันแตงงานกับพอฉันจึงไดตัวฉันมา ตอนนี้แมกําลังทอง ฉันสงสัยวาจะ
เปนลูกผูหญิงหรือลูกผูชาย เลย เลยตั้งชื่อกัน ตั้งชื่อกันไป ตั้งชื่อกันมา ตั้งชื่อเลนเปนมะพราว อยูใน
ทองแมอยูเลย คุณอาก็เห็นดวยกับชื่อมะพราว ยาก็เห็นดวย ตอนนี้แมตองไปเรียน เรียน เรียนอะไรก็
ไมรู มันเปนภาษาอังกฤษ เรียกวา AIT เรียนที่AIT หนูก็ไดเจอเพื่อนมากมาย มีเพื่อน ๒ คน เปนเด็ก
ดวยกัน ไมรูวาจะเจอกันอีกรึเปลา ฉันคิดวาฉันตื่นเตนที่จะมีนองแลว... 
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  พอของฉัน 
  พอของฉันใสแวนและเปนคนที่ฉลาด รูเร่ืองตาง ๆ รูเร่ืองขั้วโลกเหนือ ขั้วโลกใต 
ประเทศฝรั่ง พอของฉันทํางานเปนนักออกแบบ เปนสถาปนิก พอชอบเลนตอง ๆ ใหนองของหนูดู 
นองก็เลยขําเอิ๊ก ๆ อาก ๆ พอมีผิวสีดํา ลืมบอกไป หนูอยากรูวาทําไมพอตองแตงงานกับแม พอเลย
บอกวาตอนเล็ก ๆ เปนเพื่อนกันกอน แลวก็สนิทกัน หนูจําทะเบียนพอไดไมมากนัก จําไดแต ม.มา 
มีเลข ๙ แตไมรูมีเลขอะไรแลว  รถของพอมีรีโมตบังคับกันขโมย ทุก ๆ หนึ่งชั่วโมง พอเปดรถออก 
พอปด พอไขจะเปดไมไดเพราะล็อกแลว ถาจะเปดก็ตองกดเปด จบแลว 
 
เร่ืองเลาของเด็กออทิสติก 

 
๑. เด็กคนท่ี ๑ เพศชาย ป.๑ (high function autistic) 
 โรงเรียนของฉัน 

  มีเพื่อน แลวก็ไดเรียน ไดหาความรู ไดไปทัศนศึกษาดวย ไปโรงเรียนสมาคม
ไทยญ่ีปุน แลวก็ไปวัดชลประทานรังสฤษฎิ์มา สวนสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ จําไดแคนี้ แลวก็ตอน
ที่เรียนคอมพิวเตอรอาจารยใหแตงนิทานดวย แตงนิทานแตไมใชคอมพิวเตอรตอนนั้นนะครับ ใช
กระดาษเขียนไปกอน ตอไปจะเลาเรื่องบานของฉัน 

 บานของฉัน 
  บานของฉันมี ๕ ช้ัน ช้ันบนสุดเปนดาดฟา แลวก็มีเครื่องดนตรีอยางเชนไวโอลิน 

อิเล็กโทน กีตาร เปยโน มีหองยายแตยายไมไดอยูบานที่ชลบุรี ยายอยูที่ระยอง แมเปนคนจายเงิน 
พอเปนอา พอเปนครูใหญประจําโรงเรียนดนตรี มีหลายที่นะครับ ที่ญี่ปุนยังมีเลยครับ ออสเตรเลียก็
มี ขยายอาณาเขตไปประเทศจีนดวยครับ ขยายอาณาเขตกวางมากเลยครับ อาณาเขตของบริษัทยามา
ฮา นะครับ บานของผมก็บริษัทนั้นเหมือนกันนั่นแหละครับ แลวก็ตอไปจะเลาเรื่องพอของฉัน  

 พอของฉัน 
  พอของฉันเปนครูสอนอิเล็กโทน กีตาร แลวก็วิชา JMC กับ JXC ก็เปนวิชาดนตรี 

เฉพาะดนตรีสากลเทานั้นท่ีใชอิเล็กโทนในการเลน หองท่ีพอสอนมีเปยโน มีอิเล็กโทน แลวก็มีคน
ตางจังหวัดมาดวย จากลําปางมาชื่อพี่ปอบ แลวก็เปนมัธยมคนหนึ่งชื่อพี่อัง แลวก็อีกคนก็มีนะครับ 
เวลาพอสอนถาใครดื้อตลอดก็จะตี ดื้อเกิน ๕ นาทีก็ตีแลว ถาไมเกิน ๕ นาทีก็ตีเหมือนกันเพราะวา
ตองสั่งสอนไงครับ แคนี้ 
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๒. เด็กคนท่ี ๒ เพศชาย ป.๑ 
  พอของฉัน 
  พอทํางานที่โรงงานยาสูบ ทํางานเปนกะ ... ... ไมรูครับ 
  โรงเรียนของฉัน 
  เรียนหนังสือ เลนของเลน เลนเครื่องเลน ตั้งใจเรียน เลนสัตว...เบื่อแลว... ... 
  ครอบครัวของฉัน 
  มีคุณพอ คุณแม พี่ ลูก คุณพอทําอาหาร คุณแมทําอาหาร ... ...  
 
๓. เด็กคนท่ี ๓ เพศชาย ป.๑ 
 พอของฉัน 

    พอของฉันรักฉัน พอของฉัน..หวงใยฉัน พอของฉันกอดฉัน พอของฉันชวยฉัน 
พอของฉันพาฉัน.. 

 โรงเรียนของฉัน 
 โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ โรงเรียนของฉันมีครูช่ือ อาจารยไมตรี อาจารยเสาวณิตย 

อาจารยอรไท อาจารยนิจรินทร อาจารยศักดิ์มงคล อาจารยระพีพร อาจารยรวิพรรณ อาจารย
พรพรรณ อาจารยกรัยวิเชียร อาจารยดวงกมล อาจารยสุพัตรา อาจารยนฤมล อาจารยเจตนา อาจารย
โฟรโมสต  มีโตะ เกาอี้ กระดาน รางชอลก.. ใตโตะ ชองของใช.. โตะอาจารย.. ผาเช็ดโตะ ของเลน
...มีแจกัน มีประตู อาหาร นม กอกน้ํา.. แปรงสีฟน ยาสีฟน แกวน้ํา สบูลางมือ ........ก็ไมมีแลวไง 

 บานของฉัน 
 บานของฉันมีพอ แม พี่นอง  คุณปา คุณตา คุณยาย คุณลุง คุณอา คุณนา นม 

ตูเย็น ... หองครัว หองนอน ... ประตู โตะ เกาอ้ี ไมมีแลวครับ 
 

๔. เด็กคนท่ี ๔  เพศชาย ป.๑ 
 โรงเรียนของฉัน 
 นาอยู สนุก ชอบ มีเทานี้ 
 ครอบครัวของฉัน 
 มีพี่ มีแม มีพอ พอไปทํางาน แมทํางานบา น พี่ไปเรียน ดีก็ไปเรียน มีพี่นอง สนุก 

ตอนเชาดีไปโรงเรียน พี่ชอบเลนกับดี ตอนกลางคืนแมเลานิทานใหฟง มีเทานี้ 
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 พอของฉัน 
  พอของฉันไปทํางานแตเชา กลับมาเย็น เลานิทานใหดีฟงดวย บางทีก็เลนกับดี มี

เทานี้ 
 

๕. เด็กคนท่ี ๕  เพศชาย ป.๑ 
 พอของฉัน 
 พอของฉัน แมของฉัน ... พอกําลังไปทํางาน พอไปทํางานอยูที่โรงงาน ไมรู 
 โรงเรียนของฉัน 
 ไปเที่ยวโรงเรียน ผาเช็ดโตะ 
 ครอบครัวของฉัน 
 พี่น้ํา พอ เจ แม พี่อู แมแหมมไมไดไปไหน นั่งอยูในบาน พอไปเที่ยวทํางาน เจ

ไปโรงเรียน พี่น้ําไปโรงเรียน โรงเรียน ป.๒/๓ พี่อูไมไดไปไหน หมดแลว 
 

๖. เด็กคนท่ี ๖ เพศชาย ป.๑ (high function autistic) 
 ครอบครัวของฉัน 

 แมทํางานบาน เอฟเลนเกมครับ พอไมรูครับ 
 บานของฉัน 
 บานมีตนไม มีใบสีเขียว มีดอกสีมวง ๒ สีเองครับ 
 โรงเรียนของฉัน 
 ชอบเรียนคอมพิวเตอรกับวิทยาศาสตรเพราะวิทยาศาสตรสนุกนะครับ และ

คอมพิวเตอรก็ไดไปหองแอรดวยอะครับ เอฟชอบเลนเลโกครับเพราะวาสนุกครับ 
 

๗. เด็กคนท่ี ๗ เพศชาย ป.๒ 
 บานของฉัน 
 รักแม รักพอ รักพี่ติว รักคุณยาย 
 โรงเรียนของฉัน 

 รักโรงเรียน  รักเอช รักจี(ช่ือตัวเอง) รักไอ รักเจ รักเค รักแม รัก  อ.ระพีพร  รัก อ.
ภู  รัก อ.วรรณวิภา รัก อ.กรัยวิเชียร ... ... เลานิทาน เคนอน  ไอนอน  จีนอน เอชนอน  อ.วรรณวิภา
นอน  อ.ระพีพรนอน  อ.ภูนอน  อ.พรเพ็ญนอน  อ.กรัยวิเชียรนอน หลับ ไปเรียนอิงลิงกัว ...จีไป
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เรียนอิงลิงกัวกับเค กับไอ กับเอช กับเจ ไปเรียนอิงลิงกัว ... อ.ระพีพรไปเรียนอิงลิงกัว  อ.วรรณวิภา
ไปเรียนอิงลิงกัว อ.พรเพ็ญไปเรียนอิงลิงกัว อ.กรัยวิเชียรไปเรียนอิงลิงกัว 

 แมของฉัน 
 ไปโรงเรียน แมก็กลับบาน พอก็กลับบาน ... ... เลนกับแม เลนกับแม จะขี่คอแม

แมก็ไมยอม พอกลับบาน พอกลับบาน พอมาทันแมยอมใหกอด (รอง) 
 

๘. เด็กคนท่ี ๘ เพศชาย ป.๒ (asperger’s disorder) 
 บานของฉัน  

 บานของฉันอยูที่รามอินทรา ถนนรามอินทรา หางจากที่นี่ครับ แตถาหากบาน
ใหม บานใหมของผมอยูที่วังหิน อยูใกลแคนี้ ถาหากบานเกาจะหาง จะไกลครับ ก็เลยตองมาแตเชา
เพื่อมาทันเวลา บานผมมีพื้นเปนสีสม มีผนังเปนสีสม ในบานผม ที่บานผม ของบางชนิดก็ขนไป
บานใหมครับ บานใหมที่วังหินผมจะอยูแคจันทรถึงศุกร แลววันเสารอาทิตยก็กลับมาอยูที่ที่ผมอยู
ตอนนี้ครับ เลาจบแลวครับ บานของฉันเลาจบแลวครับ 

 โรงเรียนของฉัน 
 ที่นี่คือโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยวิจัยเพื่อพัฒนา

การศึกษา  นี่คือโรงเรียนที่ไมเรียกครูผูสอนวาคุณครูแตเรียกวาอาจารยครับ ผมเรียนอยูระดับชั้น ป.
๒/๑ เปนหองเล็ก หองขนาดเล็ก หองขนาดเล็กที่มีแค ๕ คนครับ ถาหากเปนหองใหญจะมี ๒๐-๓๐ 
และที่นี่คืออาคาร ๗ และท่ีโรงเรียนสาธิตเกษตรฯอยูในมหาวิทยาลัยเกษตรฯ ครับ  และอันนี้คือช้ัน 
๓ ผมเรียนอยูช้ัน ๓ ของอาคาร ๗ ถาหาก ป.๒/๑-ป.๒/๗ กับ ๘จะเรียนชั้น ๓  ถาหาก ป.๑ จะเรียน
อยูช้ันลางที่ผมไปยืมคืนหองสมุดเปนประจําครับ  และบริเวณชั้น ๒ หากจะเดินไป เดินเลี้ยวซายไป
ที่หองสมุดจะเปนที่สําหรับเทถาดและเติมอาหารครับ ถาหาก ป.๒ ขึ้นไปจะรับประทานอาหารที่
โรงอาหารครับ กอนจะมาโรงเรียนผมตองอาบน้ํา ลางหนา แปรงฟน ผมตองตื่นประมาณใกล ๆ ๖ 
โมงเพื่อจะมาใหทันครับ การแตงกายของโรงเรียนนี้ นักเรียนชายจะใสเครื่องแบบแตงกายดวยเส้ือ
คอปก สวนนักเรียนหญิงใสเสื้อคอบัวและมีไทลผูกอยูครับ เรื่องนี้เลาจบแลวครับ 

 พอของฉัน 
 พอผมทํางานอยูที่บริษัทเอสโซ อยูภายในกรุงเทพฯ แตมันไกลจากบานผมมาก
ครับ ทําใหพอตองออกจากบานแตเชาเพื่อมาสงผมและนอง แลวพอก็ไปทํางานตอครับ และตอนนี้ 
ตอนมาสงผม พอไมไดขึ้นไปคารเรียนกับผมดวย ใหผมขึ้นไปเอง พอพอพาผมมาที่โรงเรียนแลว 
ผมก็สวัสดีอาจารย แลวก็เดินผานหองธุรการ เมื่อพอของผมสงผมแลว พอก็ไปบริษัท พอตอนเที่ยง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๒๐๖ 

 

พอก็ไปกินขาว แลววันนี้คุณยาผมก็มารับ เนื่องจากพอตองประชุมถึงมืด ก็เลยตอง ก็เลยตองใหคุณ
ยามารับ เพราะพอไมวางมารับผมครับ จบ 

 
๙. เด็กคนท่ี ๙ เพศชาย ป.๒ 

 ครอบครัวของฉัน 
 ครอบครัวมีสมาชิก ๕ คน แลวมีครอบครัว และก็มีนาย ก และก็ ข และก็ ค มีไอ

อานหนังสือ พอทํางาน แมกับพี่ทํางานบาน ... แลวก็มีครอบครัวทั้งหาคน ... มี ๕ คน ... เออ..จํา
ไมได แลวก็มีสมาชิกของครอบครัว แลวก็เปนเด็กดี จบแลว 

 บานของฉัน 
 บานมีลักษณะ ๒ มีช้ันที่หนึ่ง มีหองนั่งเลนแลวก็หองทํางาน แลวก็หองทําอาหาร 

มี ๓ แลวก็ช้ันที่สอง ก็มีหองนอน หองรีดผา หองทํางาน แลวก็..มี มี คน และก็จบ 
 โรงเรียนของฉัน 
 มีลักษณะของโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  มี ป.๑ และ  ป.๒ ป.๓ ป.๔ 

ป.๕ ป.๖ ถา ป.๑ ป.๒ อยูอาคาร ๗   ถา ป.๓  ป.๔อยูอาคาร ๑   ป.๕อยูอาคาร ๒ แลวก็ ป.๖อยู
อาคาร ๓  มัธยมศึกษาปที่๑ ๒ ๓อยูอาคาร ๖  มัธยมศึกษาปที่ ๔ ๕ ๖ อยูอาคาร ๕ แลวจบ 

 
๑๐. เด็กคนท่ี ๑๐  เพศชาย ป.๒ (high function autistic) 
 โรงเรียนของฉัน 

 โรงเรียนของฉันอยูที่ตางจังหวัด ตั้งแตสมัยโบราณแลว เปนโรงเรียนไม แลวก็
เปนโรงเรียนที่เล็กเล็กกวาสาธิตเกษตรฯ ใชเครื่องดนตรีแลวก็ใชเคริ่องดนตรีไทยแลวก็ใชไมตี ๆ 
สมัยกอนใชของที่เปนเรือไมแลวก็เปนไม สมัยกอนเปนโรงเรียนที่เกามากแลวสมัยนี้เลิกแลว ไปที่
กรุงเทพฯ โรงเรียนนี้มีเพื่อน ไมมีแอรแตสมัยที่โรงเรียนตองมีใบพัด แลวก็สมัยคนกอนนะใชของ
ไทยเปนของเลน ที่โรงเรียนใชคือตัวหมากรุก หมากเก็บ แลวก็เปนโรงเรียนที่เลนมากานกลวย ปน
กานกลวย แลวก็ใชฉิ่งฉับ ระนาด ซอ แลวก็สมัยทําอาหาร สมัยเรียนทําอาหารก็ใชไมพาย พายเปน
เครื่องมือใชอาหาร แลวก็ที่เปนโรงเรียน โรงเรียนวัดมีเพื่อนเยอะ แลวก็เปนโรงเรียนที่เปน โรงเรียน
ที่มีกําลังใจเยอะจากนอง ๆ สมัยนี้ตอนหลังไมมีแลว และโรงเรียนมีเกามาก และโรงเรียนมัน
สกปรก มีฝุน สมัยนี้เปนโรงเรียนที่สะอาดขึ้น จบ 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๒๐๗ 

 

 ครอบครัวของฉัน 
 ครอบครัวของฉันลูกเปนเด็กที่ดีและเชื่อฟงผูใหญ    เรียนก็เกง และคุณพอคุณแม
ใหทุนการศึกษาลูก แลวใหลูกมีช่ือเสียงของโรงเรียน โรงเรียนใหมขึ้น เปนโรงเรียนที่สนุก เปน... 
และก็ทําการบานเอง ทําการบานใหตรงเวลา อานหนังสือ    ทบทวนบทเรียน ไมเลนโลดโผน ไม
อาละวาด และไมไปเลนกัน และไมปนรั้วบานคนอื่น จบ 

 บานของฉัน 
 บานของฉันสะอาดขึ้น มีลูกนะ ทํางานบาน ถูพื้น ทําความสะอาดบาน แลวดูด

ฝุน แลวทําอะไรใหเปนบาน แลวก็ตกแตงบาน แลวก็ปลูกตนไม ปลูกตนไมแลวก็รดน้ําตนไมให
สวยขึ้น ไมเด็ดดอกไม ไมเก็บดอกไมที่สวน ตนไมโตขึ้นหลายเมตร มีลําตนสีน้ําตาล แลวก็มีตน
โปยเซียนอยูหนาบาน แลวก็ แลวก็ แลวก็ รดน้ําตนไมดวย แลวก็ไมใกลนะ ไมใกลหนาม แลวก็มี
คนนะก็ไมใกลหนาม แลวก็มีคน มีลูก รดน้ําตนไมใหสูงขึ้น แลวก็ตกแตงรถดวย แลวก็เอารถจอด
ขางใน แลวก็บานเปนบานที่สะอาดขึ้น แลวก็เสื้อผาสกปรก แลวก็ทํา แลวก็ แลวก็ไปเช็ดที่นั่ง ทํา
อะไรหลายอยาง อยางหนัก แลวก็ลางรถ ลางรถแลวก็..แลวก็เอาฟอง แลวก็โรย เอาน้ํายาโรยใสรถ 
แลวทําความสะอาด แลวก็เช็ดทั้งขางในขางนอก แต แตวาไม ไม ก็ไมโดนไฟฟาช็อต แตไมไดใช
น้ํา แคดูดฝุน 

 
๑๑. เด็กคนท่ี ๑๑  เพศหญิง ป.๒ 
 พอของฉัน 
 ชวยเค พอ..พี่นอง... ...อาหารเยอะ...เปนหวัด 
 ครอบครัวของฉัน 

 พอ แม เค พี่นา พอ แม เค พี่นา แมซักผา ลางจาน  เคใสเสื้อ ผูกโบ ใสเสื้อผา 
กางเกง กระเปา โทรศัพท ถายรูป ปลูกตนไม ดอกไม หมอน เตียง ผาหม ผาเช็ดหนา เช็ดโตะ เกาอ้ี 
ลางแกว เช็ดมือ ลางเทา รองเทาแตะ ผูกโบ กิ๊บผม หวีผม กระจก หนาตาง ประตู รถ โตะ ตุกตา 
แวนตา หวี หมอ ตะกรา ดินสอ ยางลบ ไมบรรทัด กลองดินสอ เหลาดินสอ ฟอกสบู ... ... ตูเย็น 
ชอกโกเลต ลูกอม เครื่องบิน รถไฟ ภูเขา ตนไม จักรยาน ลูกบอล หนังสือพิมพ อานหนังสือ จบแลว 

 แมของฉัน 
 คุณแมรักเค  รักสัตว แหวนของฉัน ฮิบโป นก หนู กระรอก สิงโต เสือ กระตาย 

เตา ตัวเมน หมู งู แพะ แกะ ไก ชาง ผีเสื้อ ผ้ึง แมงมุม หนอน เตาทอง กบ ลิง มาลาย ยีราฟ สิงโต 
กวาง ดอกไม กุหลาบ เดซี่ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๒๐๘ 

ประวัติผูวิจัย 
 

ช่ือ-สกุล   นายเกียรติชัย  เดชพิทักษศิริกุล 
ที่อยู ๕๔ ถนนพานิช ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

๒๔๐๐๐ 
ประวัติการศึกษา  

ปการศึกษา ๒๕๔๗ สําเร็จการศึกษาปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาไทย 
วิชาโทภาษาอังกฤษ จากคณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร   

ปการศึกษา ๒๕๔๘ ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย     
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


	Title_page
	Abstract
	Content
	Chapter1
	Chapter2
	Chapter3
	Chapter4
	Chapter5
	Chapter6
	Bibliography
	Appendix
	History

	Button7: 
	Button8: 
	Button9: 


