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บทคั ดย่อ ภาษาไทย 

ธารทอง แจ่มไพบูลย์ : พัฒนาการของค าศัพท์ที่มีความถี่ในการปรากฏสูงในหนังสือ
เรียนวิชาภาษาไทย:การศึกษาตามแนวทางภาษาศาสตร์คลังข้อมูล (DEVELOPMENT OF HIGH 
FREQUENCY WORDS IN THAI LANGUAGE TEXTBOOKS:A CORPUS LINGUISTICS 
STUDY) อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก: รศ. ดร.วิโรจน์ อรุณมานะกุล, หน้า. 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาการของค าศัพท์ที่มีความถี่ในการปรากฏสูงในหนังสือ
เรียนวิชาภาษาไทย โดยมีการเปรียบเทียบการขยายวงศัพท์ รวมถึงการขยายขอบเขตทางความหมายและ
หน้าที่ในสองมิติ คือเปรียบเทียบระหว่างช่วงชั้น และเปรียบเทียบระหว่างหลักสูตร โดยมีสมมติฐานว่าช่วง
ชั้นที่สูงขึ้นจะมีวงศัพท์มากกว่าและครอบคลุมช่วงชั้นที่ต่ ากว่า  นอกจากนี้ยังมีความหมายและหน้าที่ของ
ค าศัพท์เพิ่มมากขึ้นตามช่วงชั้นด้วย ส่วนในเชิงหลักสูตรมีสมมติฐานว่า แต่ละหลักสูตรมีวงศัพท์ร่วมกันร้อย
ละ 90 ขึ้นไป รวมทั้งมีความหมายและหน้าที่เหมือนกันทุกหลักสูตร งานวิจัยชิ้นนี้จะศึกษาตามแนวทาง
ภาษาศาสตร์คลังข้อมูล จากคลังข้อมูลหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย (TTC) ขนาด 3,037,772 ค าที่สร้างขึ้น ซึ่ง
มีจ านวนศัพท์รวมทั้งสิ้น 19,494 รูปศัพท์ 

ผลการศึกษาพบว่า คลังข้อมูลมีขนาดใหญ่ขึ้นตามช่วงชั้นที่สูงขึ้นทั้งในเชิงรูปศัพท์และจ านวนค า
ในการปรากฏ อย่างไรก็ตาม รูปศัพท์ในช่วงชั้นที่สูงกว่าไม่ได้ครอบคลุมทุกรูปศัพท์ในช่วงชั้นที่ต่ ากว่า 
นอกจากนี้วงศัพท์ไม่ได้เพิ่มสูงขึ้นแบบก้าวกระโดดในทุก ๆ ช่วงชั้น แต่จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจนในระหว่าง
ชั้นประถมต้นส่งต่อไปยังชั้นประถมปลาย และจ านวนวงศัพท์ค่อนข้างคงที่ในช่วงชั้นต่อจากนั้น แสดงให้เห็น
ว่าช่วงชั้นประถมปลายเป็นช่วงชั้นที่มีการเติบโตในเชิงวงศัพท์สูงที่สุด วงศัพท์ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นค า
เนื้อหา ซึ่งในส่วนนี้เป็นผลมาจากเนื้อหาในบทเรียนที่น าเสนอเรื่องราวและบทอ่านที่แตกต่างกัน  จึงไม่
สามารถตัดสินความยากง่ายที่เกิดข้ึนได้โดยตรง แต่เมื่อพิจารณาความยากง่ายของค าศัพท์และของตัวบทใน
เชิงจ านวนพยางค์ การสร้างค า รูปเขียนกับความเป็นไปได้ในการออกเสียง และความทึบใสทางความหมาย
ของค า พบว่าทั้งวงศัพท์และตัวบทมีความยากง่ายที่แตกต่างกันจริงในระหว่างช่วงชั้น ส่วนการขยายขอบเขต
ความหมายและหน้าที่พบว่าค าศัพท์ที่มีความถี่ในการปรากฏสูงนั้นมีความหมายและหน้าที่คล้ายคลึงกันทุก
ช่วงชั้น แสดงว่าความหมายรวมถึงหน้าที่แบบต่าง ๆ ของค าศัพท์เหล่านี้ถูกสอนไว้ตั้งแต่ระดับการศึกษา
ขั้นต้นแล้ว 

ผลการศึกษาการเปรียบเทียบในมิติหลักสูตรพบว่า แต่ละหลักสูตรมีจ านวนค าและจ านวนรูปศัพท์
ใกล้เคียงกัน รูปศัพท์ที่เกิดร่วมกันในแต่ละหลักสูตรเกินกว่าร้อยละ 90 จริง และไม่พบว่ามีการขยายขอบเขต
ทางความหมายและหน้าที่ นั่นคือแม้เวลาจะเปลี่ยนไป แต่รูปแบบและวิธีการใช้ค าต่าง ๆ ยังเหมือนเดิม 

 

ภาควิชา ภาษาศาสตร ์
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ 

# # 5180140822 : MAJOR LINGUISTICS 
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TANTONG CHAMPAIBOON: DEVELOPMENT OF HIGH FREQUENCY WORDS IN THAI LANGUAGE 
TEXTBOOKS:A CORPUS LINGUISTICS STUDY. ADVISOR: ASSOC. PROF. WIROTE AROONMANAKUN, 
Ph.D., pp. 

This research studies development of high frequency words in Thai language textbooks. The 
purposes of this study are to compare the increasing number of words and meanings in two aspects 
namely levels of education and curricular. The hypothesis for the levels of education is that in the 
higher levels, the number of words from textbooks is greater and more diverse than those in lower 
levels. In addition, the meanings of words are increased in higher education levels as well. On the other 
hand, the hypothesis for the curricular is that there is more than 90% shared words of textbooks from 
each curriculum, and the same variety of meanings and functions of high frequency words is found in 
textbooks from all curricular. This research is followed a corpus linguistics study. Thai Textbook Corpus 
(TTC) was thus created including 3,037,772 tokens or 19,494 types of words. 

The study reveals that types and tokens of word are increased by the levels of education. 
However, the vocabulary in the higher levels does not cover all the words in the lower levels. 
Furthermore, the findings indicate that the vocabulary in level 2 (4th-6th grade) has the widest range of 
vocabulary contributing to an increase in the vocabulary number more than other levels. Most of the 
increasing words found are content words. Since the contents of each book are different, the judgment 
of difficulty levels cannot be measured directly from this point. However, by analyzing the number of 
syllable, word formation, grapheme and pronunciation, and semantic transparency, the results show that 
the difficulty of vocabulary and textbook is different between levels. The study also shows that there is 
no increment of meanings according to the education levels since all of the meanings of words are 
already found at the first level. 

The result from the comparison from the curricular dimension indicates that the number of 
types and tokens of word is resembled between different curricular. There is more than 90% shared 
words in the textbooks from each curriculum. Additionally, the varieties of meanings and functions of 
high frequency words found in the textbooks from all curricular are also the same. 
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บทที ่1 
บทน า 

1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

แนวคิดเรื่องการคัดเลือกศัพท์ให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนภาษาในระดับต่างๆ เป็นที่
ยอมรับและใช้กันมานาน กระทรวงศึกษาธิการ (2532) ระบุว่าการรู้ค าเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญ
ต่อการอ่านเพ่ือความเข้าใจ ในงานวิจัยของจอห์นสัน และ เพียร์สัน (Johnson & Pearson, 1984: 
89 อ้างถึงใน กรมวิชาการ, 2532) เรียกค าที่ผู้อ่านจ าได้และออกเสียงได้ทันทีว่าค าคุ้นตา (sight 
word) โดยอธิบายเพ่ิมเติมว่า ค าคุ้นตาคือค าที่ผู้อ่านจ าได้ไม่ว่าจะเห็นในปริบทหรืออยู่โดด ๆ ผู้ที่พบ
เห็นค ามามากก็จะมีค าคุ้นตามากขึ้นตามไปด้วย 

เครื่องมือชิ้นหนึ่งที่ครูเลือกใช้มาโดยตลอดในการสอนผู้เริ่มเรียนอ่านให้ประสบผลส าเร็จคือ 
บัญชีค าคุ้นตา ซึ่งหากเลือกอย่างเหมาะสมแล้ว บัญชีค าดังกล่าวก็จะมีส่วนช่วยในการเรียนรู้อย่างมาก 
อาจกล่าวได้ว่าค าในบัญชีค าท่ีมีความถ่ีสูงเนื่องมาจากพบบ่อยในสิ่งพิมพ์ หรือเด็กใช้พูดบ่อย ๆ เป็นค า
พ้ืนฐานที่ครูควรจะสอนเด็กก่อนค าอ่ืน ๆ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2532: 30) ไม่ว่าจะสอนในฐานะ
ภาษาที่หนึ่ง ภาษาที่สอง ภาษาในระดับทั่วไป หรือภาษาเฉพาะกลุ่มก็ตาม แนวคิดเรื่องค าคุ้นตานี้
สอดคล้องกับการสร้างรายการศัพท์พ้ืนฐาน General Service List (GSL) รายการค าศัพท์
ระดับกลาง Word Frequency Book (WFB) รายการค าศัพท์ในระดับมหาวิทยาลัย University 
Word List (UWL) และ Academic Word List (AWL) ในภาษาอังกฤษ เพียงแต่การคัดเลือก
ค าศัพท์อาจแตกต่างกันไป ดังนี้ 

ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  มีผู้ที่สร้างรายการค าศัพท์ระดับต่างๆ เช่น ชุดศัพท์ของ 
เวสต์ (West, 1953) ซึ่งเป็นศัพท์พ้ืนฐานระดับทั่วไป หรือ General Service List (GSL) เป็นชุดค า 
2,000 ค าที่คัดเลือกโดยอาศัยความถี่ในการปรากฏของค าศัพท์ที่มีความแตกต่างในเชิงความหมาย
และการใช้จากคลังข้อมูลภาษาเขียนขนาด 5 ล้านค า ชุดค านี้ถูกใช้อ้างอิงและเป็นค าศัพท์พ้ืนฐานที่
ผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศโดยทั่วไปควรจะต้องเรียนรู้ รายการค าศัพท์ของ แคร์โรวว์ 
เดวิสและริชแมน (Carroll, Davies, & Richman, 1971) หรือ Word Frequency Book (WFB) 
รายการค าศัพท์เล่มนี้ใช้ข้อมูลจาก American Heritage Intermediate Corpus (AHI Corpus) ซึ่ง
เป็นคลังข้อมูลขนาด 5,088,721 ค า (token) หรือ 86,741 รูปศัพท์ (type) รวบรวมจากหนังสือที่ใช้
ในโรงเรียนของสหรัฐอเมริกา ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 (grades 3 – 9) มากกว่า
หนึ่งพันเล่ม จึงอาจถือได้ว่าเป็นตัวแทนค าศัพท์ส าหรับอ่านของนักเรียนในระดับดังกล่าว โดยแคร์โรวว์ 
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เดวิสและริชแมนใช้ข้อมูลที่ได้เป็นพ้ืนฐานในการสร้างพจนานุกรมส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
ปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 2 นอกจากนี้ ยังมีรายการค าศัพท์ส าหรับนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 
University Word List (UWL) จ านวน 836 ค า ที่ ซูและเนชั่น (Xue & Nation, 1984) ได้สร้างขึ้น
ด้วยการแก้ไขและผนวกรวมบัญชีค าศัพท์ 4 รายการซึ่งบรรจุค าศัพท์จากแวดวงมหาวิทยาลัย ค็อกเฮด 
(Coxhead, 2000) ก็ได้สร้างรายการศัพท์อีกชุดคือ Academic Word List (AWL) ซึ่งอยู่ในระดับ
เดียวกับ UWL จ านวน 570 ค า เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอนระดับมหาวิทยาลัย โดยสร้างจาก
คลังข้อมูลขนาด 3.5 ล้านค า เอามาจากต าราวิชาการ (academic text) พิจารณาจากล าดับที่และ
ความถี่ที่มากที่สุด แต่ไม่ซ้ ากับ 2,000 ค าแรกใน GSL จะเห็นได้ว่าปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่น ามา
ประกอบการคัดเลือกค าศัพท์พื้นฐานเหล่านี้คือปัจจัยด้านความถี่ในการปรากฏของค า 

กล่าวโดยสรุปคือ GSL เป็นชุดค าที่ใช้อ้างอิงและเป็นค าศัพท์พ้ืนฐานที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาต่างประเทศโดยทั่วไปควรจะต้องเรียนรู้ ในขณะที่ WFB เป็นรายการค าศัพท์ที่เรียงตาม
ตัวอักษรและความถี่ในการปรากฏ ซึ่งน าไปใช้สร้างพจนานุกรมส าหรับนักเรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่หนึ่ง เป็นค าศัพท์ทั่วไปไม่
เจาะจงเฉพาะทาง ส่วน AWL และ UWL เป็นรายการค าศัพท์เฉพาะทาง คือใช้ส าหรับการเรียนการ
สอนระดับมหาวิทยาลัย ในภาษาไทยเองก็มีการสร้างรายการค าศัพท์เช่นกัน เป็นรายการค าศัพท์
ระดับประถมศึกษาตอนต้นที่จะกล่าวถึงรายละเอียดต่อไป 

ระหว่างปี พ.ศ. 2529 – 2531 กระทรวงศึกษาธิการ (2532) ได้ด าเนินการศึกษาค าพ้ืนฐานที่
ใช้ในการเรียนการสอนภาษาไทย ระดับประถมศึกษา โดยศึกษาจากค าพูดของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
ในระดับชั้นเด็กเล็ก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2 และ 3 จากทั่วประเทศ มีเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ 
แบบสัมภาษณ์ ที่มีทั้งสถานการณ์ควบคุมและสถานการณ์อิสระ แจกแจงความถี่ของแต่ละค า และใช้
ค าที่มีความถี่ตั้งแต่ 100 ขึ้นไปมาวิเคราะห์โครงสร้างตามหลักภาษาศาสตร์ จ าแนกเป็น ค าเดี่ยว ค า
ประสม ค าซ้อน ค าซ้ า และค าประสาน อีกทั้งจ าแนกค าออกตามหน้าที่ของค าด้วย นอกจากนี้ยังมี
แบบทดสอบการอ่านและการเขียนค า ที่ใช้ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่ 1 -3 เพ่ือน ามา
วิเคราะห์หาค่าความยากง่ายของการอ่านและเขียน ได้บัญชีค าพ้ืนฐานทั้งสิ้น 4 บัญชี ได้แก่ บัญชีค า
พ้ืนฐานหรือค าคุ้นตาส าหรับเด็กเล็ก จ านวน 242 ค า บัญชีค าพ้ืนฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 
708 ค า บัญชีค าพ้ืนฐานชั้นประถมศึกษาปีที่  2 จ านวน 1,098 ค า และบัญชีค า พ้ืนฐานชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 1,210 ค า รวมทั้งสิ้น 3,258 ค า โดยมีบางค าเป็นค าร่วมอยู่ในบัญชีค าของ
แต่ละกลุ่มอายุด้วย จากการศึกษาในครั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการไดเ้สนอแนะว่าควรมีการศึกษาค าจาก
หนังสือเรียน หนังสืออ่านประกอบ ค าที่ใช้ในวิทยุ โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ เพ่ือน ามาเปรียบเทียบ
กับค าที่นักเรียนใช้พูด และควรน าค าที่ศึกษาเหล่านั้นมาจัดเป็นประมวลค าศัพท์วิชาการในสาขาวิชา
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ต่าง ๆ เพ่ือน าไปใช้สร้างสื่อการเรียนการสอน นอกจากนี้การศึกษาค าพ้ืนฐาน น่าจะมีการศึกษาเป็น
ระยะ ๆ เพ่ือให้ทันกับความเจริญของสังคมด้วย อย่างไรก็ดี หลังจากนั้นก็ยังไม่มีผู้ใดศึกษาเกี่ยวกับ
ค าศัพท์พ้ืนฐานดังกล่าวอีกเลย 

จะเห็นได้ว่า กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทยเองก็พยายามใช้แนวคิดด้าน
ความถี่ในการปรากฏของค าสร้างรายการค าศัพท์พ้ืนฐานภาษาไทยเช่นเดียวกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง
การให้ความส าคัญกับการเลือกชุดค าศัพท์ที่เหมาะแก่การเรียนการสอน และแม้จะมีการสร้างรายการ
ค าพ้ืนฐานมาแล้ว แต่รายการดังกล่าวจ ากัดอยู่เฉพาะระดับประถมศึกษาตอนต้นเท่านั้น อีกทั้งยังมี
ค าถามว่าปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการตัดสินว่าค าศัพท์ที่ได้มาเป็นค าพ้ืนฐานที่เหมาะกับการเรียนการ
สอนภาษา ในงานวิจัยของกรมวิชาการดังกล่าว ให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านความยาก -ง่ายในการ
เรียนรู้ โดยพิจารณาจากความสามารถในการรู้และเขียนค าของเด็ก ความสามารถดังกล่าวนี้เพียงพอ
หรือไม่ต่อการตัดสินความยาก-ง่ายของค า และนอกจากปัจจัยนี้ ยังมีปัจจัยใดอีกบ้างที่ควรน ามา
พิจารณา จึงเห็นได้ว่า ค าตอบว่ารายการค าที่ควรจะเป็นเป็นอย่างไรนั้น ยังไม่มีค าตอบที่ชัดเจน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งยังไม่มีการสร้างรายการค าศัพท์ภาษาไทยที่เหมาะสมส าหรับระดับชั้นอ่ืน ๆ อีก 

จากงานต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยมีความเห็นว่าการหารายการค าศัพท์ที่สามารถใช้ใน
การเรยีนการสอนภาษาไทยได้นั้น เป็นประเด็นส าคัญที่ต้องมีการศึกษาวิจัยอย่างลึกซึ้ง  และเพ่ือที่จะ
ได้ข้อมูลเบื้องต้นของรายการศัพท์ภาษาไทยจริงที่ใช้ในการเรียนการสอน  ผู้วิจัยคิดว่าการส ารวจและ
วิเคราะห์ข้อมูลเนื้อหาภาษาที่พบในหลักสูตรที่ผ่านมานั้นเป็นสิ่งจ าเป็น  เพ่ือให้เห็นรายการค าศัพท์ที่
ได้บรรจุในหลักสูตรจริง ๆ ที่เกิดขึ้น  ว่ามีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละระดับในแต่ละสมัยอย่างไร แต่ละ
ช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลงรายการค าอย่างไร  การศึกษาเปรียบเทียบ
ลักษณะนี้จะช่วยให้เห็นภาพการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนารายการค าศัพท์ที่ใช้ได้ชัดเจนขึ้น  ซึ่งเป็น
พ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการศึกษาวิจัยหารายการค าที่เหมาะแก่การเรียนการสอนภาษาไทยในระดับชั้น
ต่าง ๆ ต่อไป งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการต่อยอดงานวิจัยด้านค าศัพท์พ้ืนฐานภาษาไทยที่กรมวิชาการได้เคย
ท าไว้ในอดีต โดยจะมีการใช้แหล่งข้อมูลที่ต่างออกไป1 และยังมีขอบเขตที่กว้างกว่า คือครอบคลุม
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งหมด จ าแนกรายการค าศัพท์ออกเป็น 4 ช่วงชั้น ตามระดับการศึกษา 

จากการศึกษาข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ในเบื้องต้นพบความเป็นไปใน 2 มิติ ได้แก่ มิติเวลา และ
มิติช่วงชั้น กล่าวคือ การศึกษาแบบเรียนและหนังสืออ่านเพ่ิมเติมสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในแต่ละ
ยุคสมัย ท าให้ได้ข้อค้นพบในเชิงมิติเวลา ข้อค้นพบดังกล่าวคือ มีค าศัพท์บางค าที่เพ่ิมมากขึ้นในยุค
หนึ่ง เช่นค าว่า นักเรียน และ โรงเรียน พบว่าเป็นค าที่ปรากฏในความถี่ล าดับต้น ๆ ในแบบเรียน 

                                           
1 งานของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการใช้ข้อมูลภาษาพูด แต่งานวิจัยช้ินนี้ใช้ข้อมูลภาษาเขียน 
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ระดับประถมศึกษาตอนต้นของหลักสูตร 2521 หรือค าว่า อย่าง พบในแบบเรียนระดับเดียวกันของ
หลักสูตร 2533 เป็นจ านวนมาก เป็นต้น ประเด็นเหล่านี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจว่ารายการค าศัพท์และ
ล าดับตามความถี่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร  ส่วนใดที่เปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงไปตามมิติเวลา
นี้ นอกจากนี้การศึกษาแบบเรียนในช่วงชั้นต่าง ๆ จะท าให้ได้ข้อค้นพบเชิงมิติช่วงชั้นว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงของรายการค าศัพท์และล าดับไปอย่างไร เช่น ช่วงชั้นต้น ๆ จะน าเสนอค าที่มีเนื้อหาใกล้
ตัวผู้เรียน กล่าวคือ เป็นเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เกิดในบ้าน ในโรงเรียน ในหมู่บ้าน เมื่อระดับชั้นและ
ช่วงชั้นสูงขึ้น ค าก็จะมีเนื้อหาที่ค่อย ๆ ไกลตัวออกไปสู่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัด ในประเทศ 
ประวัติบุคคลส าคัญ ข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ มีการใช้ค าศัพท์ที่ยากและมี
โครงสร้างภาษาท่ีซับซ้อน เข้าใจได้ยากยิ่งขึ้น ข้อค้นพบเบื้องต้นทั้ง 2 มิติจึงน าไปสู่แนวทางการศึกษา
ในแง่มุมต่าง ๆ อย่างเป็นระบบในงานวิจัยชิ้นนี้ต่อไป 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างและวิเคราะห์รายการค าศัพท์ที่มีความถี่ในการปรากฏสูงใน
หนังสือเรียนวิชาภาษาไทย ตามแนวทางการศึกษาภาษาศาสตร์คลังข้อมูล โดยพิจารณาจากความถี่ใน
การปรากฏของค าศัพท์ในล าดับต้น ในการออกแบบคลังข้อมูลภาษา จะใช้ข้อมูลภาษาจากแบบเรียน
และหนังสืออ่านเพ่ิมเติมสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจากทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับเริ่มเรียนถึง
มัธยมศึกษาปีที่ 6 จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานรวมทั้งสิ้น 4 หลักสูตร โดยรายการค าศัพท์ที่
สร้างขึ้นจะพิจารณาจากระดับช่วงชั้นการศึกษา 4 ช่วงชั้นคือ ชั้นประถมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษา
ตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้เป็นรายการค าศัพท์ช่วงชั้นที่ 1 – 4 
รวมถึงพิจารณาจากหลักสูตรการศึกษาทั้ง 4 หลักสูตร ได้เป็นรายการค าศัพท์หลักสูตร 2503 2521 
2533 และ 2544 แล้วน ารายการค าศัพท์ที่ได้มาวิเคราะห์เปรียบเทียบค าศัพท์ที่มีร่วมกันหรือมีเฉพาะ
กลุ่ม ในช่วงความถี่ต่าง ๆ เพ่ือศึกษาการขยายขอบเขตของวงค าศัพท์ในแต่ละรายการ แล้วจึง
วิเคราะห์เปรียบเทียบความหมายและหน้าที่ของค าที่ปรากฏในแต่ละรายการ เพ่ือศึกษาการขยาย
ขอบเขตทางความหมายและหน้าที่ โดยพิจารณาจากค าปรากฏร่วม (collocations) 

การศึกษาค าศัพท์พ้ืนฐานด้วยวิธีการทางภาษาศาสตร์คลังข้อมูล เป็นการศึกษาที่เป็นภววิสัย  
อ้างอิงจากข้อมูลจริงที่ผ่านกระบวนการสร้างคลังข้อมูลภาษาตามหลักที่ถูกต้อง  มีการใช้คอมพิวเตอร์
เพ่ือช่วยในการนับความถี่และหาค าปรากฏร่วมเพ่ือช่วยในการศึกษาท าความเข้าใจค าต่างๆ เห็นถึง
รูปแบบการใช้ค าที่เป็นธรรมชาติ  ทั้งหมดนี้จะเป็นรากฐานส าหรับการศึกษาภาษาไทย และการเรียน
การสอนในฐานะภาษาที่หนึ่งและภาษาที่สอง 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือเปรียบเทียบค าศัพท์ภาษาไทยที่พบในหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย 4 หลักสูตร คือ 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2503  2521  2533  และ 2544 และที่พบใน 4 ช่วงชั้น คือ 
ประถมต้น ประถมปลาย มัธยมต้น และมัธยมปลาย ในประเด็นต่อไปนี้ 

1.2.1 ความเหมือน  ความแตกต่าง และการขยายขอบเขตของรายการค าศัพท์ 

1.2.2 การขยายความหมายและหน้าที่ของค าศัพท์ในแต่ละรายการ 

1.3 สมมติฐานของการวิจัย 

1.3.1 รูปศัพท์ที่พบในรายการค าศัพท์ในช่วงชั้นเดียวกันของแต่ละหลักสูตรไม่ต่างกันมาก 
โดยมีรูปศัพท์ร่วมกันหลักสูตรต่อหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

1.3.2 รูปศัพท์ที่พบในรายการค าศัพท์ในช่วงชั้นที่สูงขึ้นจะมีจ านวนมากกว่าและครอบคลุมรูป
ศัพท์ที่พบในรายการค าศัพท์ในช่วงชั้นที่ต่ ากว่า และเป็นเช่นนี้ในทุกหลักสูตร 

1.3.3 การขยายขอบเขตทางความหมายและหน้าที่ของค าศัพท์ในแต่ละรายการ เมื่อ
พิจารณาเปรียบเทียบระหว่างหลักสูตรจะไม่แตกต่างกัน กล่าวคือ ค าศัพท์ค าเดียวกันจะใช้ในขอบเขต
ความหมายและหน้าที่เดิมในทุก ๆ หลักสูตร 

1.3.4 การขยายขอบเขตทางความหมายและหน้าที่ของค าศัพท์ในแต่ละรายการ เมื่อ
พิจารณาเปรียบเทียบระหว่างช่วงชั้นจะมีการขยายความหมายและหน้าที่เพ่ิมขึ้นตามช่วงชั้นที่สูงขึ้น 
กล่าวคือ ค าศัพท์ค าเดียวกันมีการขยายขอบเขตความหมายและหน้าที่มากข้ึนในช่วงชั้นที่สูงกว่า 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

ตัวแทนของข้อมูลภาษาไทยที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นข้อมูลที่คัดเลือกจากแบบเรียนและ
หนังสืออ่านเพ่ิมเติมสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับเริ่มเรียน – 
มัธยมศึกษาตอนปลาย ตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยเมื่อรวมกันแล้วจะได้คลังข้อมูลภาษาขนาดไม่ต่ ากว่า 
3 ล้านค า ข้อมูลที่ศึกษาคัดเลือกเฉพาะส่วนที่เป็นข้อความต่อเนื่องและไม่รวมข้อมูลแบบฝึกหัด แบบ
คัดลายมือ แบบเรียนท้องถิ่น/แบบเรียนเฉพาะกลุ่ม  ภาษาในวรรณคดีชั้นสูง และค าประพันธ์ประเภท
ที่มีฉันทลักษณ์ซับซ้อน คลังข้อมูลนี้เป็นตัวแทนภาษาไทยแบบทั่วไป ดังนั้นภาษาในวรรณคดี บท
ประพันธ์ และภาษาเฉพาะกลุ่มจึงอยู่นอกเหนือขอบเขตการวิจัย 
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1.5 นิยามค าส าคัญท่ีใช้ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ 

เพ่ือความเข้าใจที่ตรงกัน ผู้วิจัยจึงได้นิยามความหมายของค าศัพท์จ านวนหนึ่งซึ่งเป็นค า
ส าคัญทีใ่ช้ในงานวิจัยชิ้นนี้ รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 

1.5.1 ค าศัพท์ท่ีมีความถี่ในการปรากฏสูง 

ค าว่า “ค าศัพท์ที่มีความถี่ในการปรากฏสูง” ในงานวิจัยชิ้นนี้ หมายถึงค าศัพท์ต่าง ๆ ที่มี
ล าดับความถี่ในการปรากฏในช่วงร้อยละ 50 แรกของความถี่สะสม ซึ่งจะเป็นค าที่น ามาวิเคราะห์
พัฒนาการทางความหมาย จากการส ารวจข้อมูลเบื้องต้นคาดว่าจะได้จ านวนค าศัพท์ไม่ต่ ากว่า 90 – 100 ค า 

ค าศัพท์ที่มีความถี่ในการปรากฏสูงดังกล่าวคัดเลือกจากค าศัพท์ที่ปรากฏในแบบเรียนและ
หนังสืออ่านเพิ่มเติมสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 4 ช่วงชั้น โดยช่วงชั้นที่ 1 
ประกอบด้วยระดับชั้นก่อนประถมศึกษา2 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ช่วงชั้นที่ 2 
ประกอบด้วยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ช่วงชั้นที่ 3 ประกอบด้วยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  
และช่วงชั้นที่ 4 ประกอบด้วยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 

1.5.2 หนังสือเรียน 

ค าว่า “หนังสือเรียน” ในงานวิจัยชิ้นนี้ หมายถึงแบบเรียนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามที่
ปรากฏในค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการฉบับต่าง ๆ จากระดับการศึกษา 4 ช่วงชั้น และหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 4 หลักสูตร รวมไปถึงหนังสืออ่านเพ่ิมเติม ซึ่งหมายถึงหนังสืออ่านเพ่ิมเติม 
หนังสืออ่านนอกเวลา แบบสอนอ่าน หนังสือส่งเสริมการอ่านรวมทั้งหนังสืออ่านประกอบสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ที่อยู่นอกเหนือจากแบบเรียน จากระดับการศึกษา 4 ช่วงชั้น และหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 4 หลักสูตร 

1.5.3 หลักสูตร 

ค าว่า “หลักสูตร” ในงานวิจัยชิ้นนี้ หมายถึงหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2503 
หลักสูตรมัธยมปลาย 2518 หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2521 หลักสูตรมัธยมปลาย 2524 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2521 (ฉบับปรับปรุง 2533) และหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ. 2544 โดยในงานวิจัยชิ้นนี้ จะใช้ค า “หลักสูตร” ตามด้วยปีพุทธศักราชที่เริ่มประกาศใช้หลักสูตร
นั้น คือ 

หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2503 และ พ.ศ. 2518  เรียกว่า หลักสูตร 2503 

                                           
2 ในที่น้ี รวมความหมาย ระดับชั้นอนุบาล ระดับชั้นเด็กเล็ก ระดับเริม่เรียน และระดับเตรยีมความพรอ้มด้วย 
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หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2521 และ พ.ศ. 2524  เรียกว่า หลักสูตร 2521 

หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2521 (ฉบับปรับปรุง 2533) เรียกว่า หลักสูตร 2533 

หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2544 เรียกว่า หลักสูตร 2544 

1.5.4 รูปศัพท ์

ค าว่า “รูปศัพท์” ในงานวิจัยชิ้นนี้ ผู้วิจัยนิยามขึ้นจากมโนทัศน์ในภาษาอังกฤษว่า type เพ่ือ
ลดความสับสนจากการแปล type ว่า ค า เนื่องจากค าว่า ค า มีความหมายกว้างมากและในภาษาไทย
ยังไม่มีการนิยามมโนทัศน์ดังกล่าว รูปศัพท์ หมายถึง ค าศัพท์แต่ละค าที่มีรูปเขียนแตกต่างกัน เช่น ฉัน
ชอบเดินไปกินไป ประโยคนี้มี 5 รูปศัพท์ ได้แก่ ฉัน ชอบ เดิน ไป กิน ผู้วิจัยจะใช้ค าว่า “รูปศัพท์” นี้
ทั้งในต าแหน่งค านามและค าลักษณนาม เช่น คลังข้อมูล TTC มีจ านวนรูปศัพท์รวม 19,494 รูปศัพท์ 

1.5.5 จ านวนค าในการปรากฏ 

“จ านวนค าในการปรากฏ” ในงานวิจัยชิ้นนี้ ผู้วิจัยนิยามขึ้นจากมโนทัศน์ในภาษาอังกฤษว่า 
token โดยหมายถึง จ านวนการปรากฏของรูปศัพท์ทุก ๆ ครั้ง เช่น ฉันชอบเดินไปกินไป ประโยคนี้มี
จ านวนค าในการปรากฏทั้งสิ้น 6 ค า ได้แก่ ฉัน ชอบ เดิน ไป กิน ไป (นับ ไป 2 ครั้ง) ผู้วิจัยจะใช้ 
“จ านวนค าในการปรากฏ” ในต าแหน่งค านาม มีลักษณนามว่า “ค า” ค านี้มีไว้เพ่ืออธิบายขนาดของ
คลังข้อมูลเป็นหลัก เช่น คลังข้อมูล TTC มีจ านวนค าในการปรากฏ 3,037,772 ค า 

1.5.6 จ านวนครั้งในการปรากฏ 

 “จ านวนครั้งในการปรากฏ” มีความใกล้เคียงกับ “จ านวนค าในการปรากฏ” ผู้วิจัยได้ก าหนด
ค านี้ไว้เพ่ิมเติมเพ่ือป้องกันความสับสนหรือเข้าใจผิด โดยค านี้จะใช้เมื่ออธิบายถึงการปรากฏของ “รูป
ศัพท์หนึ่ง ๆ” ว่ารูปศัพท์นั้น ๆ ปรากฏรวมทั้งสิ้นกี่ครั้ง ดังนั้น “จ านวนครั้งในการปรากฏ” จะอยู่ใน
ต าแหน่งค านาม และมีลักษณนามว่า “ครั้ง” เช่น รูปศัพท์ ที ่มีจ านวนครั้งในการปรากฏ 63,126 ครั้ง 
หรืออาจใช้ว่า รูปศัพท์ ที ่ปรากฏรวมทั้งสิ้น 63,126 ครั้ง ก็ได้ 

1.5.7 วงศัพท์และรายการค าศัพท์ 

 “วงศัพท์” และ “รายการค าศัพท์” เป็นค าที่สื่อความถึงรายการของรูปศัพท์ที่พบในแต่ละ
คลังข้อมูล โดยค าว่า “รายการค าศัพท์” จะใช้ในกรณีที่สื่อความถึงรายการของรูปศัพท์ต่าง ๆ ที่พบ
โดยทั่ว ๆ ไปไม่เน้นการเปรียบเทียบระหว่างคลังข้อมูลต่าง ๆ ในขณะที่ค าว่า “วงศัพท์” ผู้วิจัยจะใช้
เมื่อต้องการสื่อถึงการเปรียบเทียบรายการรูปศัพท์ในแต่ละคลังข้อมูล เพ่ือแสดงถึงความเป็นกลุ่มก้อน
ของรูปศัพท ์
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1.5.8 ค าส าคัญ 

 “ค าส าคัญ” ในงานวิจัยชิ้นนี้หมายถึงรูปศัพท์ที่มี “ค่าความส าคัญ” สูงและปรากฏอยู่ใน
ล าดับต้น ๆ ของรายการ ค่าความส าคัญดังกล่าวมาจากค่าล็อกไลค์ลิฮูด (log-likelihood) ซึ่งได้จาก
การค านวณจ านวนค าในการปรากฏของรูปศัพท์หนึ่ง ๆ ระหว่างคลังข้อมูลสองคลังข้อมูลเปรียบเทียบ
กัน โดยที่คลังข้อมูลหนึ่งเป็นคลังข้อมูลตั้งต้น และอีกคลังข้อมูลหนึ่งเป็นคลังข้อมูลอ้างอิง 

1.5.9 ความยากง่ายของค าศัพท์ 

 ความยากง่ายของค าศัพท์ในงานวิจัยชิ้นนี้จะพิจารณาจาก “รายการค าศัพท์” จากแต่ละ
คลังข้อมูล ครอบคลุมลักษณะของค าศัพท์ 4 มิติ ได้แก่ จ านวนพยางค์ รูปเขียนกับความเป็นไปได้ใน
การออกเสียง รูปแบบและวิธีการสร้างค า และความทึบใสทางความหมาย ในมิติจ านวนพยางค์จะ
พิจารณาให้รูปศัพท์ที่มีจ านวนพยางค์มากยากกว่ารูปศัพท์ที่มีจ านวนพยางค์น้อย มิติรูปเขียนกับการ
ออกเสียง พิจารณาให้รูปศัพท์ที่มีความเป็นไปได้ในการออกเสียงมากกว่า 1 แบบ ยากกว่ารูปศัพท์ที่
ออกเสียงได้แบบเดียว ด้านรูปแบบและวิธีการสร้างค า พิจารณาให้ค าในกลุ่มค าประกอบและค าทับ
ศัพท์ภาษาอังกฤษยากกว่าค าเดี่ยว และในมิติเรื่องความทึบใสทางความหมาย พิจารณาให้ค าทึบยาก
กว่าค าใส นับจ านวนรูปศัพท์แบบต่าง ๆ จากแต่ละมิติ รายงานผลเป็นตัวเลขแล้วน าตัวเลขเหล่านั้นไป
ค านวณหาค่าความส าคัญทางสถิติ 

1.5.10 ความยากง่ายของตัวบท 

 ความยากง่ายของตัวบทในงานชิ้นนี้จะพิจารณาจาก “จ านวนค าในการปรากฏ” จากแต่ละ
คลังข้อมูล ระดับความยากง่ายเป็นไปในลักษณะเดียวกับการพิจารณาเรื่องความยากง่ายของค าศัพท์  
ตัวเลขจากการนับจ านวนค าในการปรากฏเป็นคนละชุดกันกับจ านวนรูปศัพท์ ดังนั้น ค่าความส าคัญ
ทางสถิติเรื่องความยากง่ายของตัวบทนี้จึงอาจสอดคล้องกับค่าทางสถิติที่ได้จากการพิจารณาความ
ยากง่ายของค าศัพท์หรือไม่ก็ได้ 

1.5.11 ความทึบใสทางความหมาย 

 ความทึบใสทางความหมายสื่อถึงลักษณะความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันระหว่างความหมายของ
รูปศัพท์หนึ่ง ๆ กับความหมายขององค์ประกอบภายในรูปศัพท์นั้น ๆ หากความหมายของรูปศัพท์นั้น
มาจากการน าเอาความหมายขององค์ประกอบแต่ละส่วนมารวมกัน จะจัดให้รูปศัพท์นั้น ๆ เป็นค าใส 
เช่น ดอกไม้ หมายถึง ส่วนที่เป็นดอกของต้นไม้ แต่หากความหมายของรูปศัพท์นั้นไม่ได้มาจาก
ความหมายขององค์ประกอบภายใน จะจัดให้เป็นค าทึบ เช่น ดูดด่ืม หมายถึง ซาบซึ้ง ไม่ได้เกิดขึ้นจาก
ความหมายของ ดูด และ ดื่ม ดังนั้น รูปศัพท์หนึ่ง ๆ จะแสดงความทึบหรือความใสทางความหมายได้
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จ าเป็นต้องเป็นรูปศัพท์ที่ประกอบขึ้นจากหน่วยค ามากกว่า 1 หน่วย กล่าวคือต้องเป็นค าในกลุ่มค า
ประกอบ อันได้แก่ ค าประสม ค าประสาน ค าซ้อน และค าซ้ า 

1.5.12 ค าหลายหน้าที่ 

 ผู้วิจัยใช้นิยามค าว่า “หน้าที่” ตามเกณฑ์ของวิจินตน์ ภาณุพงศ์ (2532: 76-78) ที่มองหน้าที่
ในฐานะที่เป็น “ส่วนของประโยค” ซึ่งวิจินตน์ได้แบ่งค าตามหน้าที่ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ 
ค าเนื้อหา และค าไวยากรณ์ แต่ละประเภทสามารถจ าแนกย่อยลงได้อีกตามหน้าที่ทางไวยากรณ์ นั่น
คือชนิดของค า (part of speech) รูปศัพท์ใดที่มีหลายหน้าที่คือเป็นได้ทั้งค าเนื้อหาและค าไวยากรณ์ 
หรือท าหน้าที่ทางไวยากรณ์ได้มากกว่า 1 อย่าง จัดเป็นค าหลายหน้าที่ 

1.5.13 ค าหลายความหมาย 

 ในกรณีที่รูปศัพท์หนึ่ง ๆ มีหน้าที่ทางไวยากรณ์เพียงหน้าที่เดียว แต่สามารถสื่อความได้หลาย
ความหมาย ผู้วิจัยจะเรียกรูปศัพท์ในกลุ่มนี้ว่า ค าหลายความหมาย เช่น ค าว่า รับ ท าหน้าที่เป็นค า
เนื้อหา ชนิดของค าเป็นค ากริยา มีความหมายหลายอย่าง เช่น ยื่นมือออกถือเอาสิ่งของที่ผู้อ่ืนส่งให้ 
(รับของ รับเงิน) ยอมสารภาพ (รับผิด) คล้องจอง (กลอนรับสัมผัสกัน) ต้าน (รับทัพ รับศึก) เป็นต้น 

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.6.1 เป็นแนวทางในการศึกษาค าศัพท์ที่พบบ่อยในภาษาอ่ืน ๆ 

1.6.2 เป็นประโยชน์ต่อการคัดเลือกค าศัพท์พ้ืนฐานเพ่ือการเรียนการสอนภาษาไทย และการ
สร้างต าราภาษาไทย 

1.6.3 เพ่ือให้เข้าใจลักษณะของค าศัพท์ในหนังสือเรียนวิชาภาษาไทยในแง่มุมต่าง ๆ น าไปสู่
การตัดสินและประเมินความยากง่ายและความซับซ้อนของค าศัพท์ต่อไป 



 

 

บทที ่2 
ทบทวนวรรณกรรม 

 งานวิจัยชิ้นนี้ประกอบด้วยขั้นตอน 2 ขั้นตอนหลัก คือ การสร้างรายการค าศัพท์จากหนังสือ
เรียน และการวิเคราะห์รายการค าศัพท์ดังกล่าว ในการสร้างรายการค า แม้ว่าผู้วิจัยจะตัดค าทั้งหมด
โดยอาศัยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แต่ขั้นต้นควรต้องทราบค าจ ากัดความหรือความหมายของ “ค า” 
เสียก่อน ผู้วิจัยจะสรุปลักษณะของ “ค า” รวมถึงเกณฑ์การตัดค าในงานวิจัยชิ้นนี้ นอกจากนี้จะ
อธิบายเกี่ยวกับเกณฑ์การจ าแนกค าออกเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ตามหน้าที่ คือค าเนื้อหาและค าไวยากรณ์ 
เพ่ือให้การอธิบายเกี่ยวกับวงศัพท์ในแบบเรียนภาษาไทยเข้าใจและเห็นภาพตามได้ง่ายขึ้น และ
เนื่องจากรายการค าศัพท์นี้จะสร้างขึ้นจากหนังสือเรียนวิชาภาษาไทยตามช่วงชั้นและหลักสูตรต่าง ๆ 
จึงเห็นว่าควรมีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับระบบการศึกษา หลักสูตรและการเรียนการสอนภาษาไทยใน
สมัยต่าง ๆ ด้วยว่ามีที่มาอย่างไร เพ่ือให้เข้าใจลักษณะโดยภาพรวมของหนังสือเรียน จากนั้นจะ
กล่าวถึงความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับภาษาศาสตร์คลังข้อมูล รูปแบบและวิธีการสร้างรายการค าศัพท์ทั้ง
รายการในภาษาอังกฤษและภาษาไทย และล าดับต่อมาคือเกณฑ์ในการวิเคราะห์รายการค าศัพท์นั้น 
แบ่งออกเป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์ความยากง่ายของค าศัพท์ รวมถึงเกณฑ์การวิเคราะห์การขยาย
ขอบเขตทางความหมายและหน้าที่ของค า ในบทนี้จะกล่าวถึงวรรณกรรมและงานวิจัยต่าง ๆ ที่เคยท า
มาแล้วตามล าดับดังนี้ 1) เรื่องของ “ค า” 2) ระบบการศึกษาและการเรียนการสอนภาษาไทยใน
ประเทศไทย 3) ภาษาศาสตร์คลังข้อมูลกับการสร้างรายการค าศัพท์ และ 4) เกณฑ์การวิเคราะห์
รายการค าศัพท ์

2.1 เรื่องของ “ค า” 

ในการศึกษาเกี่ยวกับค าหรือค าศัพท์นี้ การให้นิยามที่ชัดเจนแก่ “ค า” เป็นสิ่งส าคัญมาก 
เพราะ “ค า”อาจหมายถึง รูปเขียน (word form) เช่น wrong, wrong, WRONG, wrongs และ 
wrongly ทั้ง 5 ค านี้ต่างเป็นรูปเขียนที่ต่างกันของ wrong หรือ “ค า” อาจหมายถึง ค าตั้งต้น 
(lemma) ที่ค าในกลุ่มอาจมีการเติมหน่วยผันค า (inflected forms) เช่น dog, dogs, dog’s, dogs’ 
ซ่ึงนับรวมเป็นค าเดียวคือ dog หรืออาจหมายถึง กลุ่มของค าศัพท์ที่มีความสัมพันธ์กันในเชิงหน่วยค า 
(word family) ที่ค าในกลุ่มอาจเติมหน่วยผันค าหรือแปลงค า (inflected and derived forms) เช่น 
govern 1 ค า มีค าย่อยในกลุ่มเช่น governs, governing, governed, governor(s), government(s), 
governance เป็นต้น (Read, 2014) ในภาษาไทยอาจไม่มีการเติมหน่วยผันอย่างเต็มรูปแบบ
เหมือนกับในภาษาอังกฤษ แต่ก็ปรากฏค าในกลุ่มค าหลายความหมาย ค าพ้อง ซึ่งอาจจ าเป็นต้อง
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ตัดสินใจว่าจะจัดให้เป็นค าเดียวกันหรือคนละค า ในหัวข้อนี้จึงจะอธิบายถึงลักษณะของค าใน
ภาษาไทยรวมถึงเกณฑ์ในการตัดค า และการจ าแนกประเภทค า 

2.1.1 ค าและหน่วยค า 

 “ค า” เป็นหน่วยพ้ืนฐานอย่างหนึ่งในภาษา (Clark, 1993; Haspelmath, 2002) กล่าวคือ 
ค า หมายถึง หน่วยย่อยที่สุดในภาษาที่เจ้าของภาษารู้จักและใช้ในการพูดและเขียน ค าเป็นหน่วย
ภาษาที่สามารถใช้ตามล าพังเพ่ือการสื่อสารได้ และการเรียนรู้ค า ยังเป็นรากฐานในการเรียนรู้ภาษา
ทั้งระบบต่อไปอีกด้วย พจนานุกรมแต่ละเล่มให้ค านิยามของค าเอาไว้ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า ค า 
ประกอบด้วยรูป (form) และความหมาย (meaning) โดยรูปของค านั้น อาจเป็นรูปเขียนหรือรูปเสียง
ก็ได้ (Longman, 2005; "พจนานุกรมฉบับมติชน," 2547; ราชบัณฑิตยสถาน, 2556) นอกจากนี้ ค า
ยังเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานทางภาษาที่ส าคัญที่สุดในการสื่อสาร เด็กที่หัดพูดจะเริ่มพูดเป็นค า ๆ ก่อน 
เมื่อเด็กอายุมากขึ้นจะรู้ค ามากขึ้น แล้วจึงพัฒนาจากการใช้ค าไปสู่ข้อความเพ่ือใช้ในการสื่อสาร การรู้
ค าจึงมีส่วนอย่างมากในการเรียนรู้ภาษาไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ภาษาแม่หรือภาษาต่างประเทศ 

การให้ค าจ ากัดความหรือบทนิยามของ “ค า” ยังเป็นปัญหาของนักภาษาศาสตร์มาโดยตลอด 
ด้วยเหตุที่ค าในภาษาหนึ่งอาจไม่ใช่ค า แต่กลายเป็นวลีหรือประโยคในอีกภาษาหนึ่ง นักภาษาศาสตร์
จึงยังไม่สามารถหาเกณฑ์ร่วมมาใช้กับภาษาทั้งหมดได้ นอกจากปัญหาเกี่ยวกับค านิยามแล้ว ปัญหา
เรื่องการระบุขอบเขตของ “ค า” ก็เป็นเรื่องที่นักภาษาศาสตร์ยังหาข้อยุติที่น่าพอใจร่วมกันไม่ได้ แต่
แม้จะมีปัญหาด้านการนิยามหรือจ ากัดขอบเขตของ “ค า” นักภาษาศาสตร์ก็ยังเชื่อว่า “ค า” เป็น
หน่วยทางภาษาที่มีอยู่จริง เนื่องจากเจ้าของภาษาต่างก็สามารถบอกได้ว่าอะไรเป็นค าหรือไม่เป็นค าใน
ภาษาของตน 

นักภาษาศาสตร์ของไทยหลายท่านใช้เกณฑ์เรื่องความหมายเป็นทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งใน
นิยามของ “ค า” เช่น พระยาอุปกิตศิลปสาร (2548: 59-60) ที่กล่าวว่า ค า หมายถึง เสียงที่พูด
ออกมา ได้ความอย่างหนึ่งตามความต้องการของผู้พูดจะเป็นกี่พยางค์ก็ตาม เรียกว่าค าหนึ่ง บางค ามี
พยางค์เดียว บางค ามีหลายพยางค์ ค าไทยแต่เดิมมักเป็นพยางค์เดียวโดด ๆ ภายหลังจากที่รับภาษา
อ่ืนเข้ามา ทั้ง บาลี สันสกฤต เขมร ฯลฯ จึงมีพยางค์มากออกไป ค าที่เป็นค าเดี่ยว ๆ เรียกว่าค ามูล 
ส่วนค าที่ เกิดจากการเอาค ามูลมาประสมกัน เรียกว่าค าประสม ค าประสมนี้ต้องเป็นค าที่ให้
ความหมายใหม ่ด้านวิจินตน์ ภาณุพงศ์ (2532: 8) กล่าวว่ามีหลายภาษาในโลกซึ่งมีวิธีการประกอบรูป
ค าสลับซับซ้อน ส่วนที่ประกอบกันแต่ละส่วนก็มีความหมาย แต่บางส่วนอาจจะใช้ล าพังได้ บางส่วนก็
ใช้ล าพังไม่ได้ ส่วนที่ใช้ล าพังได้ถือว่าเป็น “ค า” ฉะนั้น “ค า” ของวิจินตน์ ภาณุพงศ์ จึงหมายถึงส่วน
ของภาษาที่มีความหมายและสามารถปรากฏล าพังได้ ในขณะที่นววรรณ พันธุเมธา (2549: 3) กล่าว
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ว่าในฐานะผู้ใช้ภาษา เราพอจะทราบได้ว่าเสียงที่เปล่งออกมาครั้งหนึ่ง ๆ นั้นเป็นค าหรือไม่ ถ้าเสียงที่
เปล่งออกมายังไม่มีความหมาย เราก็ยังไม่ถือว่าเป็น “ค า” จะเห็นได้ว่าความหมายเป็นส่วนหนึ่งใน
การตัดสินว่าสิ่งที่ได้ยินหรือได้อ่านเป็น “ค า” หรือไม ่

แม้ว่า “ค า” จะเป็นหน่วยย่อยที่สุดในภาษาที่เจ้าของภาษารู้จัก แต่ส าหรับนักภาษาศาสตร์ 
โดยเฉพาะนักภาษาศาสตร์ในกลุ่มโครงสร้างที่เน้นวิเคราะห์ภาษาโดยการแยกส่วน มีความเห็นว่า ยังมี
หน่วยอีกหน่วยหนึ่งที่มีความหมายและเล็กกว่าค า เรียกว่า “หน่วยค า” 

หน่วยค า หมายถึง หน่วยที่เล็กที่สุดที่มีความหมายในภาษา มีความหมายคงเดิมไม่ว่าจะ
ปรากฏอยู่ที่ ใด บางครั้งหน่วยค าก็มีขนาดเท่ากับค า แต่บางครั้งก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของค า 
นักภาษาศาสตร์แบ่งหน่วยค าออกเป็น 2 ประเภท คือหน่วยค าอิสระ ( free morpheme) กับ
หน่วยค าไม่อิสระ (bound morpheme) โดยหน่วยค าอิสระ หมายถึง หน่วยค าที่สามารถปรากฏได้
อย่างอิสระ และสามารถสื่อความหมายได้โดยสมบูรณ์ เช่น กิน เรียน รัก เป็นต้น ในขณะที่หน่วยค า
ไม่อิสระไม่สามารถปรากฏเดี่ยว ๆ อย่างอิสระได้ ต้องปรากฏร่วมกับหน่วยค าอิสระเท่านั้นจึงจะ
สามารถสื่อความหมายหรือท าหน้าที่บางอย่างได้ เช่น หน่วยค า การ- ใน การกิน หน่วยค า นัก- ใน 
นักเรียน และหน่วยค า ความ- ใน ความรัก เป็นต้น 

ค าศัพท์ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556) มีทั้งที่เป็นค าและ
หน่วยค า เช่น มีหน่วยค า นัก- ที่หมายถึงหน่วยที่ใช้ประกอบหน้าค าอ่ืนหมายความว่า ผู้  และค าว่า 
นักเรียน ที่เป็นค านามหมายถึงผู้ศึกษาเล่าเรียน แสดงให้เห็นว่าหน่วยค าจ านวนหนึ่งมีความส าคัญ
เทียบเท่ากับค าเพราะแสดงความหมายบางอย่าง 

โปรแกรม Thai Word Segmentation 2.1 (วิโรจน์ อรุณมานะกุล, 2545a) ตัดค าโดย
อ้างอิงขอบเขตของค าตามพจนานุกรม กล่าวคือ หากปรากฏรูปศัพท์นั้น ๆ ในพจนานุกรมฯ โปรแกรม
ก็จะตัดออกมาให้เป็นค า แน่นอนว่าบางค าในพจนานุกรมเอง อาจมีผู้โต้แย้งว่าเป็นค าจริงหรือไม่ แต่
เพราะขอบเขตของค าภาษาไทยที่ยังไม่ชัดเจนนัก จึงจ าเป็นต้องอนุโลมและเป็นข้อตกลงเบื้องต้นของ
งานวิจัยชิ้นนี้ว่ารายการค าที่ปรากฏอยู่ในวิทยานิพนธ์เล่มนี้ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานที่อ้างอิงที่มามาจาก
พจนานุกรมฯ และเนื่องจากข้อจ ากัดต่าง ๆ ในการประมวลผลภาษาไทย ท าให้รายการค าศัพท์ที่ได้
นั้น ไม่มีการจ าแนกชนิดของค าเอาไว้ ส่งผลให้ค าพ้องทั้งหมดปรากฏเพียง 1 รูปศัพท์เท่านั้น เช่น ฉัน 
ที่หมายถึงสรรพนามแทนตัวผู้พูด หรือ ฉัน ที่เป็นค ากริยาหมายถึง กิน และ ฉัน ที่เป็นค าวิเศษณ์ 
หมายถึง เสมอเหมือน เฉกเช่น เป็นต้น ในวิทยานิพนธ์เล่มนี้จะนับ ฉัน เป็นรูปศัพท์ 1 รูปศัพท์ ไม่
นับเป็น 3 ค าตามลักษณะความหมายและหน้าที่ที่พบ นิยามของ “ค า” ในวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ผู้วิจัยจึง
ได้ก าหนดชื่อเรียกว่า “รูปศัพท”์ ซึ่งตรงกับมโนทัศน์ type ในทางภาษาศาสตร์คลังข้อมูล  
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2.1.2 การจ าแนกประเภทของค า 

งานวิจัยชิ้นนี้เกี่ยวข้องกับการจ าแนกประเภทของค าด้วย เนื่องจากมีความจ าเป็นในการ
แบ่งกลุ่มค าออกเป็นเบื้องต้น เพราะหลังจากที่ได้รายการค าศัพท์มาแล้ว เราจะเห็นเพียงว่า ค าศัพท์
หรือรูปศัพท์ ก ปรากฏในทุกคลังข้อมูลย่อย รูปศัพท์ ข ปรากฏบางคลังข้อมูล เป็นต้น แต่เราจะไม่
เห็นความเชื่อมโยงหรือความเป็นกลุ่มก้อนของค าศัพท์เลย ดังนั้นผู้วิจัยจึงแบ่งกลุ่มค าศัพท์ออกเป็น
กลุ่มใหญ่ ๆ ตามหน้าที่ คือค าในกลุ่มค าเนื้อหาและค าไวยากรณ์ โดยก่อนจะแบ่งออกเป็นกลุ่มดังกล่าว
ได้ จ าเป็นต้องทราบชนิดของค าเสียก่อน นอกจากนี้ในการวิเคราะห์การขยายขอบเขตทางความหมาย
นั้น ชนิดของค าหรือการที่ค าที่ท าหน้าที่ในประโยคต่างกันย่อมสื่อความหมายที่ต่างกันไปด้วย ค าใน
กลุ่มค าหลายหน้าที่ จึงเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการจ าแนกประเภทค าโดยตรง ไวยากรณ์ของภาษาไทย
ที่ศึกษาเกี่ยวกับการจ าแนกประเภทของค า อาจแบ่งได้เป็น 4 ส านักความคิดหลัก ได้แก่ ไวยากรณ์
ดั้งเดิม ซึ่งเน้นเรื่องความหมายเป็นหลักในการจ าแนกชนิดของค า ไวยากรณ์โครงสร้าง ที่เน้นต าแหน่ง
ในการปรากฏของค า ไวยากรณ์หน้าที่ โดยหน้าที่ในที่นี้หมายถึงหน้าที่ในการสื่อสาร และไวยากรณ์
พ่ึงพาศัพทการก ที่เชื่อว่าค าแต่ละค ามีลักษณะที่ต้องพ่ึงพาอาศัยกันและกัน รายละเอียดแต่ละแบบ
เป็นดังนี้ 

ไวยากรณ์ภาษาไทยดั้งเดิมของพระยาอุปกิตศิลปสาร (2548) จ าแนกชนิดของค าออกเป็น 7 
ชนิด ได้แก่ ค านาม ค าสรรพนาม ค ากริยา ค าวิเศษณ์ ค าบุพบท ค าสันธาน และค าอุทาน และบาง
ชนิดยังแบ่งเป็นประเภทย่อย ๆ ได้อีก ซึ่งใช้เกณฑ์หลายเกณฑ์ในการจ าแนก ทั้งความหมาย การใช้ 
หรือแม้แต่ต าแหน่ง ส่งผลให้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจริงบางครั้งอาจเกิดความไม่ชัดเจนในการก าหนด
ชนิดของค าได้ เนื่องจากไม่ทราบว่าควรเลือกใช้เกณฑ์ใดมาพิจารณาค าแต่ละค า 

ไวยากรณ์โครงสร้างของวิจินตน์ ภาณุพงศ์ (2532) จ าแนกค าโดยอาศัย “ต าแหน่ง” ของค า
เป็นเกณฑ์ ได้ทั้งสิ้น 26 หมวด ได้แก่ ค านาม ค ากริยาอกรรม ค ากริยาสกรรม ค ากริยาทวิกรรม 
ค ากริยาอกรรมย่อย ค าช่วยหลังกริยา ค าช่วยหน้ากริยา ค าปฏิเสธ ค าหน้ากริยา ค าหลังกริยา ค าลง
ท้าย ค ากริยาวิเศษณ์ ค าพิเศษ ค าสรรพนาม ค าลักษณนาม ค าจ านวนนับ ค าล าดับที่ ค าหน้าจ านวน 
ค าหลังจ านวน ค าบอกก าหนดเสียงตรีและจัตวา ค าบอกก าหนดเสียงโท ค าบอกเวลาประเภทที่ 1 ค า
บอกเวลาประเภทที่ 2  ค าบุพบท ค าเชื่อมนาม และค าเชื่อมอนุพากย์ แม้จะจ าแนกออกได้เป็นหลาย
หมวด แต่การแบ่งเช่นนี้มีความชัดเจน จึงนิยมน าไปใช้เป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์ประเภทของค ากัน
มาก นอกจากนี้วิจินตน์ยังได้น าหมวดค าท้ัง 26 หมวดนี้มีจ าแนกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ด้วยเกณฑ์ “หน้าที่” 
ซึ่งในท่ีนี้คือหน้าที่ทางไวยากรณ์ ได้แก่ กลุ่มค าเนื้อหา และกลุ่มค าไวยากรณ์ 
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ไวยากรณ์หน้าที่ของนววรรณ พันธุเมธา (2549) ได้จ าแนกค าโดยใช้เกณฑ์ตามหน้าที่ในการ
สื่อสาร จ าแนกออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ก่อน แล้วใช้เกณฑ์ทางความหมายจ าแนกย่อยลงไป ซึ่งเมื่อ
แบ่งตามหน้าที่ในการสื่อสารแล้ว จะได้ค าทั้งสิ้น 6 หมวด ได้แก่ ค าเรียก -ร้อง ค าหลัก ค าแทน ค า
ขยาย ค าเชื่อม และค าเสริม 

ไวยากรณ์พ่ึงพาศัพทการก (Lexicase Dependency Grammar) ที่น ามาปรับใช้กับภาษาไทย
โดยอมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (2553) ไวยากรณ์แนวคิดนี้เชื่อว่าค าทุกค าในภาษาจะต้องพ่ึงพาอาศัยกัน
เสมอ แต่ละค าจะมีลักษณะที่ยึดโยงอยู่กับค าอ่ืน ๆ ที่ปรากฏร่วมกันด้วย ซึ่งอมรา (2553 : 42-46) ได้
จ าแนกชนิดของค าในภาษาไทยออกเป็น 8 ชนิด โดยใช้เกณฑ์และหลักทางทฤษฎีคือ 1) ไม่แยก
ระหว่างโครงสร้างลึกและโครงสร้างผิว ยึดเฉพาะโครงสร้างที่เห็นเท่านั้น 2) ไม่ใช้ความหมายเป็น
เกณฑ์ในการตัดสิน 3) ใช้เกณฑ์การปรากฏร่วมและการกระจายของค า เช่น ค าชนิดนี้ต้องปรากฏกับ
ค าชนิดนั้น 4) อาศัยความรู้ภาษาแม่ด้วยในบางกรณี 5) มีการจ าแนกประเภทย่อยของค ากริยาด้วย 6) 
ค าต่างชนิดกันอาจมีรูปที่เหมือนกันได้ และ 7) ในการเรียกชื่อชนิดของค าจะใช้ชื่ อที่มีการใช้มาอย่าง
แพร่หลายในอดีตเพ่ือให้สามารถจ าได้ง่ายขึ้น ชนิดของค าทั้ง 8 ชนิดนั้น ได้แก่ ค ากริยา ค านาม 
ค าคุณศัพท์ ค าบุพบท ค าวิเศษณ์ ค าสันธาน ค าปริมาณ และค าอนุภาค 

ในประเด็นนี้ ผู้วิจัยพิจารณาการจ าแนกประเภทของค าโดยเลือกใช้กรอบของไวยากรณ์
โครงสร้างที่จ าแนกค าด้วยเกณฑ์ต าแหน่งก่อนแล้วจึงแยกอีกครั้งด้วยเกณฑ์หน้าที่ทางไวยากรณ์คือ
ชนิดของค า สาเหตุที่ผู้วิจัยเลือกใช้กรอบของไวยากรณ์โครงสร้างแทนที่จะใช้กรอบไวยากรณ์หน้าที่ซึ่ง
จ าแนกประเภทค าด้วยเกณฑ์หน้าที่ตั้งแต่ต้น เนื่องจากไวยากรณ์โครงสร้างได้แบ่งประเภทต่าง ๆ ของ
ค าออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือกลุ่มค าเนื้อหา และกลุ่มค าไวยากรณ์ ซึ่งเป็นแนวทางในการแบ่งกลุ่มรูป
ศัพทท์ี่จะใช้ในงานวิจัยชิ้นนี้ รายละเอียดประเภทของค าที่น ามาปรับใช้เป็นดังนี้ 

1) ค าเนื้อหา หรือ ค าหลัก หมายถึง ค าที่สามารถท าหน้าที่เป็น “ส่วนของประโยค” ตาม
ล าพังในประโยคเริ่ม3ได้ แบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ กลุ่มค านาม กลุ่มค ากริยา 
กลุ่มค าขยาย และกลุ่มค าอ่ืน ๆ 

ก. กลุ่มค านาม ในที่นี้หมายความรวมถึงค าสรรพนามด้วย โดยค าในกลุ่มนี้สามารถ
ปรากฏในต าแหน่ง  ของกรอบประโยคทดสอบทั้ง 2 ประโยคนี้ได้ 

 

                                           
3 วิจินตน์แบ่งชนิดของประโยคออกเป็น 2 ชนิด คือ ประโยคเริ่มและประโยคไม่เริ่ม โดยอาศัยความหมายและ
สถานการณ์ที่ใช้ประโยคนั้น ๆ เป็นหลัก โดย “ประโยคเริ่ม” สามารถใช้เริ่มต้นบทสนทนา หรือใช้ระหว่างการ
สนทนาก็ได้ ลักษณะที่ส าคัญของประโยคเริ่มคือไม่จ าเป็นต้องมีประโยคอื่นมาน าหน้า 
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  แล้ว 
เช่น  หมา วิ่ง แล้ว 

 ก าลัง  
เช่น  หมา ก าลัง วิ่ง 
ข. กลุ่มค ากริยา ในกลุ่มนี้หมายความรวมกริยาอกรรม กริยาสกรรม และกริยาทวิ

กรรมเข้าไว้ด้วย โดยกริยาอกรรมจะสามารถปรากฏในต าแหน่ง  ของ
ประโยคทดสอบข้างต้นทั้งสองประโยคได้ ส่วนกริยาสกรรมจะปรากฏใน
ต าแหน่ง  ของประโยคทดสอบต่อไปนี้ 

       แล้ว 
เช่น  ฉัน กิน ข้าว แล้ว 

     ก าลัง   
เช่น  ฉัน ก าลัง กิน ข้าว 

ในขณะที่กริยาทวิกรรมจะปรากฏในต าแหน่ง  ของประโยคทดสอบต่อไปนี้ 

        แล้ว 

เช่น  แม่ ให ้ ขนม น้อง แล้ว 

    ก าลัง    
เช่น  แม่ ก าลัง ให้ ขนม น้อง 
ค. กลุ่มค าขยาย ในที่นี้ จะรวมค าขยายนามและค าขยายกริยาไว้ ด้วยกัน 

ยกตัวอย่างเช่น เปล่า ใน จานเปล่า  เก่า ใน เสื้อเก่า หรือ เสื้อตัวเก่า  มาก ใน 
สวยมาก  เก่ง ใน หัวเราะเก่ง เป็นต้น 

ง. กลุ่มค าอ่ืน ๆ ได้แก่ค าอุทานและค าเลียนเสียง เนื่องจากสามารถปรากฏตาม
ล าพังได้ 

2) ค าไวยากรณ์ หมายถึง ค าที่ไม่สามารถท าหน้าที่เป็น “ส่วนของประโยค” ตามล าพังใน
ประโยคเริ่มได้ จะต้องท าหน้าที่นั้น ๆ ร่วมกับค าเนื้อหา แบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่
เช่นกัน ได้แก่ กลุ่มค าช่วย กลุ่มค าเชื่อม และกลุ่มค าลงท้ายและค าขึ้นต้น 

ก. กลุ่มค าช่วย ค าช่วยในที่นี้หมายถึงค าที่ท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับกริยา อันได้แก่ ค า
ช่วยหน้าและหลังกริยา ค าหน้าและหลังกริยา รวมถึงค าปฏิเสธ เช่นค าว่า แล้ว 
อยู่ อยู่แล้ว ก าลัง เพ่ิง เคย ควร น่า แทบ ไป มา ขึ้น ลง เข้า ออก เสีย ไว้ เอา 
ให้ ดู ไม่ เป็นต้น 
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ข. กลุ่มค าเชื่อม ค าในกลุ่มนี้ได้แก่ ค าเชื่อมนาม เช่น  กะ กับ หรือ ของ ค าเชื่อม
อนุพากย์ เช่น แต่...ก็ แล้ว...ก็ นอกเสียจาก หลังจาก เป็นต้น และค าบุพบท 
เช่น ใต้ จาก บน หลัง เป็นต้น โดยค าบุพบทจะปรากฏในต าแหน่ง  ของ
กรอบประโยคทดสอบต่อไปนี้ 

 (ช่วยหน้ากริยา)    

เช่น  เรือ (ก าลัง)  แล่น ใต้ สะพาน 
ค. กลุ่มค าลงท้าย ปรากฏในต าแหน่งท้ายสุดของประโยค เช่น คะ ค่ะ ครับ นะ จ๊ะ 

น่ะ ล่ะ วะ ย่ะ ฮะ เป็นต้น ส่วนค าขึ้นต้น ปรากฏต้นประโยค เช่น ดูกร เยอว 
เป็นต้น 

ผู้วิจัยจะแบ่งกลุ่มของรูปศัพท์ต่าง ๆ ออกเป็นค าเนื้อหาและค าไวยากรณ์ตามรายละเอียด
ข้างต้น ในกรณีที่พบรูปศัพท์ซึ่งเป็นค าพ้อง หรือเป็นค าหลายหน้าที่ โดยอาจเป็นได้ทั้งค าเนื้อหาและ
ค าไวยากรณ์ ผู้วิจัยจะแยกไว้อีกกลุ่มหนึ่ง ดังนั้น การจ าแนกกลุ่มค าศัพท์ในวิทยานิพนธ์เล่มนี้จึงมี
ทั้งสิ้น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มค าเนื้อหา กลุ่มค าไวยากรณ์ และกลุ่มค าหลายหน้าที่ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งค า
เนื้อหาและค าไวยากรณ์ 

อย่างไรก็ดี ในการจ าแนกชนิดของค าในแต่ละกลุ่มให้ละเอียดขึ้นกว่าเดิมนั้น ผู้วิจัยไม่ได้แยก
อย่างละเอียดเป็น 26 หมวดตามเกณฑ์ไวยากรณ์โครงสร้าง เนื่องจากเห็นว่าการจ าแนกชนิดของค า
ออกเป็นหลายหมวดเช่นนั้นมีความละเอียดมากเกินไป ในขณะที่ไวยากรณ์ดั้งเดิม ไวยากรณ์หน้าที่ 
และไวยากรณ์พ่ึงพาศัพทการกนั้น แม้หมวดค าจะมีจ านวนไม่มากจนเกินไป คืออยู่ในช่วง 6 – 8 
หมวดค า แต่ผู้วิจัยก็เห็นว่ายังขาดบางหมวดค าที่แสดงลักษณะที่น่าสนใจของภาษาไทย เช่น กลุ่มค า
ช่วยกริยา ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าน่าจะแยกออกมาเป็นอีกกลุ่มหนึ่งต่างหากได้ หรือค าแสดงปฏิเสธที่มี
ลักษณะเฉพาะ อีกทั้งยังมีบทบาทช่วยในการจ าแนกกลุ่มค าเนื้อหาและค าไวยากรณ์ได้ในบางแง่มุมอีก
ด้วย ดังนั้นในงานวิจัยชิ้นนี้จึงไม่ได้ด าเนินตามเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง แต่จะใช้วิธีการผสมผสานหลาย
เกณฑ์เข้าด้วยกัน เพื่อไม่ให้มีชนิดของค ามากหรือน้อยจนเกินไป ชนิดของค าในงานวิจัยชิ้นนี้ ได้แก่ 1) 
ค านาม (รวมค าสรรพนามและจ านวนนับไว้ด้วย) 2) ค ากริยา 3) ค าวิเศษณ์ (ตามความหมายของ
ไวยากรณ์ดั้งเดิม) 4) ค าเชื่อม (รวมค าบุพบทและสันธาน) 4) ค าบอกปฏิเสธ 5) ค าช่วยกริยา  6) ค า
อุทานและค าเลียนเสียง และ 7) ค าขึ้นต้นและค าลงท้าย 

2.2 ระบบการศึกษาและการเรียนการสอนภาษาไทยในประเทศไทย 

ในหัวข้อนี้ผู้วิจัยจะสรุปภาพระบบการศึกษาในประเทศไทยในสมัยต่าง ๆ รวมถึงรูปแบบการ
เรียนการสอนและหนังสือเรียนที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาต่าง ๆ รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 
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2.2.1 ระบบการศึกษาของไทยสมัยต่าง ๆ 

การศึกษาในประเทศไทย มีประวัติความเป็นมากว่า 700 ปี รูปแบบการปกครองที่
เปลี่ยนแปลงไป แนวคิดและอิทธิพลจากตะวันตก ตลอดจนเหตุการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้น ท าให้
ระบบการศึกษาของประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย สิ่งที่เกิดขึ้นนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
หลักสูตรการศึกษา เพราะสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปได้น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงหลักสูตร ซึ่งส่งผลต่อ
แบบเรียนที่เปลี่ยนไปให้สอดคล้องกับหลักสูตรด้วย คณะอาจารย์ภาควิชาพ้ืนฐานการศึกษา คณะวิชา
ครุศาสตร์ วิทยาลัยครูสวนสุนันทา (2535: 42-62) ระบุว่าความเป็นมาและวิวัฒนาการของการศึกษา
ไทยสามารถแบ่งและอธิบายเป็นล าดับโดยสังเขปจนถึงปี 2535 ได้ดังนี ้

2.2.1.1 การศึกษาของไทยสมัยโบราณ (ก่อน พ.ศ. 1730 – พ.ศ. 2411) 

ความมุ่งหมายของการศึกษาในสมัยสุโขทัยจนถึงต้นรัตนโกสินทร์  ขึ้นกับสถานที่ที่ให้
การศึกษา หลักสูตรไม่แน่นอนขึ้นกับผู้สอน แต่อาจแบ่งได้เป็น 3 ระดับ คือ ขั้นต้น ผู้เรียนสามารถ
อ่านเขียนภาษาไทย อักษรขอมและภาษามคธได้ ขั้นกลาง รู้ศิลปวิทยาเพ่ือการครองชีพ และขั้นสูง รู้
เรื่องการแต่งค าประพันธ์ โหราศาสตร์ และไสยศาสตร์ เป็นต้น แบบเรียน อาศัยคัมภีร์ทางศาสนาเป็น
หลัก มีแบบเรียนภาษาไทยใช้บ้างแล้ว เริ่มต้นจากจินดามณี สถานที่เรียนส่วนใหญ่เน้นที่วัด การวัดผล
ยังไม่มีระเบียบแบบแผน เน้นความจ า ผลงานและความสามารถในการประกอบอาชีพ 

2.2.1.2 การศึกษาของไทยสมัยปฏิรูปการศึกษา (พ.ศ. 2412 – พ.ศ. 2474) 

การศึกษาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นสมัยปฏิรูปและพัฒนา
การศึกษาให้เป็นไปตามระบบสากล การจัดการศึกษามุ่งให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศและประชาชน
ทั่วไป เริ่มจัดการศึกษาอย่างมีระเบียบแบบแผน มีโครงการศึกษาชาติ มีโรงเรียนในวัดและวัง มีการ
ก าหนดวิชาเรียน มีการเรียนการสอบไล่ และมีทุนหลวงไปศึกษาต่างประเทศ มีการจัดท าแบบเรียน
หลวง 6 เล่มและก าหนดหลักสูตรการศึกษาขึ้น มีหลักสูตรชั้นประโยคหนึ่ง หลักสูตรชั้นประโยคสอง 
มีการสอบไล่วิชาสามัญและประกาศใช้พระราชบัญญัติวิชา พ.ศ. 2433 

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เหตุการณ์ส าคัญทางการศึกษาในสมัยนี้ 
ได้แก่ การประกาศตั้งโรงเรียนข้าราชการพลเรือนและยกฐานะขึ้นเป็น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย การวางโครงการศึกษา พ.ศ. 2456 และฉบับแก้ไข พ.ศ. 2458 
ประกาศใช้พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ พระราชบัญญัติประถมศึกษา 2464 บังคับให้เด็กทุกคนที่
มีอายุ 7 ปีบริบูรณ์หรือย่างเข้าปีที่ 8 ต้องเข้าเรียนในโรงเรียนจนอายุครบ 14 ปีบริบูรณ์หรือย่างเข้าปี
ที่ 15 โดยไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียน มีการเรียกเก็บเงินศึกษาพลีจากประชาชนคนละ 1 – 3 บาท เพ่ือ
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น าไปใช้ในการจัดด าเนินการประถมศึกษา นอกจากนี้ยังจัดตั้งกองลูกเสือหรือเสือป่า ลูกเสือหญิงและ
อนุกาชาดขึ้นเป็นครั้งแรกอีกด้วย 

2.2.1.3 การศึกษาสมัยการปกครองระบอบรัฐธรรมนูญ (พ.ศ. 2475 – พ.ศ. 2491) 

เมื่อประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบ
ประชาธิปไตยเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 แล้ว คณะราษฎร ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่รวมตัวกัน
เปลี่ยนแปลงการปกครอง ได้วางเป้าหมายส าคัญหรืออุดมการณ์ไว้ทั้งสิ้น 6 ประการ ประการสุดท้าย
คือ “จะต้องให้การศึกษาอย่างเต็มที่แก่ราษฎร” ด้วยเชื่อว่าเมื่อประชาชนมีการศึกษาดี ย่อมจะท าให้
ประเทศเจริญขึ้นด้วย 

ในสมัยนี้มีการประกาศใช้แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2479 ลดการศึกษาภาคบังคับจาก 6 
ปี เหลือ 4 ปี มีการจัดตั้งกรรมการศึกษาและสภาการศึกษา มอบให้ท้องถิ่นจัดการศึกษา และยก
ฐานะท้องถิ่นขึ้นเป็นเทศบาล มีการปรับปรุงหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านการศึกษา เกิดกรม
วิชาการและกรมสามัญศึกษาขึ้น ประกาศตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง โอนคณะ
นิติศาสตร์ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปสมทบกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง ประกาศใช้
พระราชบัญญัติประถมศึกษาท่ัวประเทศใน พ.ศ. 2478  ตั้งกองการศึกษาผู้ใหญ่และกองการฝึกหัดครู 
ประกาศใช้พระราชบัญญัติครู พ.ศ. 2488 และในปีต่อมาเปิดสอนหลักสูตรชั้นเตรียมอุดมศึกษา 

2.2.1.4 การศึกษาสมัยพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2492 – พ.ศ. 2535) 

ช่วง พ.ศ. 2485 – 2488 เป็นช่วงที่อยู่ในระยะสงครามโลกครั้งที่ 2 การศึกษาได้รับความ
กระทบกระเทือนมาก ในสมัยพัฒนาการศึกษานี้ ประเทศไทยได้รับการช่วยเหลือด้านการศึกษาจาก
องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม (UNESCO) แห่งสหประชาชาติ ซึ่งไทยได้เข้าเป็นสมาชิก
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2491 ก่อให้เกิดความเคลื่อนไหวทางการศึกษามาก อิทธิพลทางการศึกษาของ
สหรัฐอเมริกาจึงแพร่หลายเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 

ในเวลาต่อมา มีการเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2503 ขึ้นใช้ ประกอบด้วยหลักสูตร
ประโยคประถมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2503  4 ปี และหลักสูตรประโยคประถมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 
2503  3 ปี เป็นผลให้การศึกษาในระยะหลังได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก การศึกษาขยายตัวขึ้นทุก
ระดับชั้น และเพราะต้องการส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาดีขึ้น เพ่ือเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ
สามารถเพ่ิมรายได้ของตนเองและประเทศชาติต่อไป จึงได้จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติต่อเนื่องกัน 6 ฉบับ ตั้งแต่ พ.ศ. 2404 – พ.ศ. 2534 และจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับต่าง ๆ 
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ในสมัยนี้มีการปรับปรุงหน่วยงานทางสายการศึกษาโดยแบ่งราชการในกรมอาชีวศึกษาใหม่ 
แบ่งเป็น 3 ระดับคือ มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษาชั้นสูง มีการตั้ง
ทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐขึ้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2521 เริ่มใช้หลักสูตรใหม่ ระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา 

ในปี พ.ศ. 2533 มีการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา พ.ศ. 2521 ใหม่เป็นฉบับปรับปรุง 2533 
หลังจากนั้นก็มีการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาใหม่อีกครั้งในปี พ.ศ. 2544 จนล่าสุดคือหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

2.2.2 การเรียนการสอนและแบบเรียนวิชาภาษาไทยแต่ละสมัย 

ในระบบการศึกษาไทย มีวิชาบังคับและวิชาเลือกหลายวิชาที่เปิดสอนในระดับต่าง ๆ วิชัย 
ราษฎร์ศิริ (2524: 5) ได้จ าแนกสาระส าคัญของเนื้อหาวิชาเรียนในระดับประถมศึกษา ออกเป็น 4 
กลุ่มประสบการณ์ คือ 

1) ประสบการณ์ภาคเนื้อหา เช่น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 
สภาวะแวดล้อม ประชากรศึกษา สุขศึกษา กฎหมาย หน้าที่พลเมือง ฯลฯ 

2) ประสบการณ์ภาคทักษะ ได้แก่ ภาษาไทย เลข 
3) ประสบการณ์ภาคสุนทรีและจริยธรรม ได้แก่ ศิลปะ ดนตรี วรรณคดี คุณธรรม จริยธรรม ฯลฯ 
4) ประสบการณ์ภาคการงาน พอเหมาะแก่วัย 

ในประวัติศาสตร์การศึกษาของไทยสมัยที่เพ่ิงเริ่มมีตัวอักษรไทยใช้ คือสมัยสุโขทัย แม้จะยัง
ไม่ มี แบบ เ รี ยนภาษา ไทย เป็ นหลั กฐ านที่ ชั ด เ จน  แต่ ใ นหนั ง สื อประวั ติ ก ารศึ กษาของ
กระทรวงศึกษาธิการก็ระบุว่าการศึกษาในสมัยสุโขทัย ผู้เรียนจะต้องศึกษาวิชาภาษาบาลี ภาษาไทย 
และวิชาสามัญเบื้องต้น (สุณีย์ อัตศาสตร์, 2526: 2-3) จึงอาจกล่าวได้ว่าวิชาภาษาไทยเป็นวิชาหลักใน
ระบบการศึกษาไทยมาโดยตลอด 

แบบเรียนเป็นเครื่องมือส าหรับพัฒนาผู้เรียนและมีอิทธิพลต่อผู้เรียน ผู้สอน เป็นอย่างมาก 
ทั้งในระดับประถมและมัธยมศึกษา ครูและนักเรียนมีความผูกพันกับแบบเรียนมาก จนอาจกล่าวได้ว่า
แบบเรียนเป็นหัวใจของการเรียนการสอน 

จากการทบทวนงานของผู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาไทย (นิพนธ์ สุขสวัสดิ์, 
2524; เบ็ญจวรรณ สุนทรากูล, 2550; วิชัย ราษฎร์ศิริ, 2524; สุณีย์ อัตศาสตร์, 2526) ท าให้กล่าวถึง
ภาพรวมของประวัติการศึกษาภาษาไทยตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงช่วงหลักสูตร 2521 ได้ว่าแบบเรียน
ภาษาไทยได้เริ่มมีขึ้นในสมัยอยุธยา คือ จินดามณี ในรัชกาลของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มี
โรงเรียนของพวกบาทหลวงเกิดขึ้น จึงเริ่มมีแบบเรียนหัดอ่านเกิดขึ้นตามโรงเรียนต่าง ๆ แต่ด้วยเกรง
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ว่าคนไทยจะหันไปเข้ารีตและนิยมฝรั่ง สมเด็จพระนารายณ์มหาราชจึงทรงมีรับสั่งให้พระโหราธิบดี
แต่งจินดามณีขึ้น เพ่ือให้คนไทยมีแบบเรียนเป็นของตนเอง จึงถือได้ว่าจินดามณีเป็นแบบเรียน
ภาษาไทยเล่มแรก และเป็นแม่บทของแบบเรียนสมัยต่อ ๆ มาอีกหลายเล่ม เนื้อหาในจินดามณีมีตั้งแต่
หัดอ่านเขียน จนถึงการแต่งค าประพันธ์ประเภทโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน  แบบเรียนเล่มนี้ใช้
แพร่หลายตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงต้นรัตนโกสินทร์ อย่างไรก็ตาม จินดามณี เป็นต าราที่มุ่งเน้นไปที่การ
เขียนค าศัพท์ต่าง ๆ ให้ถูกต้อง แต่ไม่ได้กล่าวถึงการเลือกค าศัพท์มาใช้ในการสอน 

มาถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ช่วงรัชกาลที่ 1 – 4 (พ.ศ. 2325 – 2411) มีแบบเรียนเพ่ิมขึ้น 
ได้แก่ ประถม ก. กา  ประถม ก. กา หัดอ่าน ซึ่งใช้คู่กัน เป็นแบบฝึกหัดอ่านตามมาตราตัวสะกดต่าง ๆ 
ปฐมมาลา อักษรนิติ และจินดามณีฉบับพระนิพนธ์ นอกจากนี้ยังมีแบบเรียนชั้นสูง ได้แก่ วรรณคดี
เรื่องต่าง ๆ เช่น ลิลิตพระลอ เสือโคค าฉันท์ สมุทรโฆษค าฉันท์ เป็นต้น แบบเรียนที่กล่าวมานี้ล้วนมี
ลักษณะเป็นแบบเรียนเพื่อสอนการผันค า การสะกดค า การแต่งค าประพันธ์ชนิดต่าง ๆ ทั้งสิ้น 

การศึกษาของไทยเริ่มเปลี่ยนแปลงมากในสมัยรัชกาลที่ 5 เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นในพระบรมมหาราชวัง เมื่อ 
พ.ศ. 2414 โดยมีพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ซึ่งเป็นหลวงสารประเสริฐในขณะนั้น 
เป็นอาจารย์ใหญ่ การเรียน การสอนเริ่มเปลี่ยนแปลงไป โดยมีการตั้งโรงเรียนขึ้นและมีฆราวาสท า
หน้าที่เป็นครู แบบเรียนก็ใช้แบบเรียนหลวง ซึ่งขณะนั้นมีอยู่ 5 เล่ม คือ มูลบทบรรพกิจ วาหนิติ์นิกร 
อักษรประโยค สังโยคพิธาน และพิศาลการันต์ แต่งโดยพระยาศรีสุนทรโวหารตามแนวทางของจินดา
มณี มุ่งเน้นเฉพาะด้านภาษาเป็นส าคัญ ไม่ได้สอนการแต่งค าประพันธ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียนรู้
เรื่องค าภาษาต่าง ๆ จนสามารถน าไปใช้ในการประพันธ์ได้ มีค าไทยแผลง ไทยตรง เขมร ชวา ค า
หยาบ ค าผวน เป็นต้น แบบเรียนเล่มดังกล่าวนี้ ไม่ได้มุ่งเน้นการสอนค าพ้ืนฐานในภาษาไทย  แต่
น าเสนอและอธิบายการสะกดและเขียนค าที่พบในภาษาไทย นับเป็นแบบเรียนหลวงชุดแรกของไทย 
ต่อมาพระยาศรีสุนทรโวหารได้แต่งแบบเรียนเพิ่มเติมอีกหลายเล่ม 

สมัยรัชกาลที่ 5 – 8 (พ.ศ. 2411 – 2489) เป็นช่วงที่เริ่มมีแบบเรียนหลายรูปแบบ ได้แก่ 
แบบเรียนภาษาไทยเบื้องต้นประเภทประสมอักษร แบบเรียนภาษาไทยเบื้องต้นประเภทแบบสอนอ่าน 
แบบเรียนท้องถิ่น และแบบเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษา อธิบายตามล าดับได้ดังนี้ 

แบบเรียนภาษาไทยเบื้องต้นประเภทประสมอักษร   ได้แก่ชุดแบบเรียนเร็วของสมเด็จกรม
พระยาด ารงราชานุภาพ มี 3 เล่ม4 ชุดมูลปกรณ์ของเจ้าหมื่นศรีสรรักษ์ มี 3 เล่ม ชุดแบบเรียนใหม่

                                           
4 ในเล่ม 1 สมัยต่อมาได้แยกพิมพ์เป็น 2 เล่ม คือ แบบเรียนเร็วเล่ม 1 ตอนต้น และแบบเรียนเร็วเล่ม 1 ตอนปลาย 
วัตถุประสงค์ของแต่ละเล่มต่างกันออกไป กล่าวคือ แบบเรียนเร็วเล่ม 1 เป็นต าราสอนให้อ่านออก แบบเรียนเร็วเล่ม 2 
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ของเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีซึ่งแก้ไขมาจากแบบเรียนเร็ว มี 2 เล่ม และเมื่อจบ 2 เล่มนี้ จะมี
หนังสือแบบสอนอ่านใหม่ควบคู่กันไปเป็นชุด 7 เล่ม หนังสือสอนอ่านมูลศึกษา แบบหัดอ่านเบื้องต้น 
และแบบหัดอ่าน ก ข ก กา ของพระผดุงวิทยาเสริม (ก าจัด พลางกูร) แบบแรกเรียนของนายบุญ  
อ่องลออ แบบหัดอ่านหนังสือไทย เล่มต้น – ปลาย ป. 1 ของอ ามาตย์โท พระวิภาชน์วิทยาสิทธิ์ (สังข์ 
พุกกะเวส) ชุดแบบเรียนเร็วใหม่ของหลวงดรุณกิจวิทูร มีเล่ม 1 ตอนต้น5 ตอนกลางและตอนปลาย6 
นอกจากนี้ยังมีหนังสืออ่านเพิ่มเติมชั้นประโยคประถมศึกษาตอนต้น (ป.1 – 4) ของกรมวิชาการ อีก 7 
เล่ม ได้แก่ นิทานอีสป ลูกหมูสามตัวกับหมูป่า เต่ากับหงส์สองตัว เด็กชายเปีย ยายกะตา เจ้าด่าง และ
ปลาบู่ทอง 

นอกจากแบบเรียนประเภทประสมอักษรแล้ว ยังมีแบบสอนอ่าน ซึ่งเป็นหนังสืออ่านส าหรับ
แบบเรียนเร็ว หนังสือสอนอ่านนี้ แปลจากหนังสือท่ีเคยมีมาแล้วหรือเคยใช้สอนนักเรียนมาแล้วว่าด้วย
เรื่องสัตว์ สิ่งของที่พบอยู่เสมอ ใช้ค าง่าย ๆ เป็นเรื่องสั้น ๆ รายการหนังสือของแบบเรียนภาษาไทย
เบื้องต้นประเภทแบบสอนอ่าน ได้แก่ หนังสือสอนอ่านมาตรฐาน เล่ม 1 – 2 ของนายยง อิงคเวทย์ 
สอนอ่านค าทั้งค า ไม่ได้สอนแบบสะกดทีละตัว ค าที่น ามาใช้สอนเป็นค าที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวันและ
ส่วนมากเป็นค าง่าย ๆ เรียกว่า ค ามาตรฐาน หนังสือรุ่นต่อ ๆ มาได้ยึดแนวทางการเลือกใช้ค าใน
บทเรียนจากแบบเรียนชุดนี้ แบบเรียนภาษาไทย ประถมปีที่ 1 ของนายสมาน แสงมลิ แบบเรียนเล่ม
นี้ ผู้เรียบเรียงได้ระบุวัตถุประสงค์ไว้ 2 ประการคือ ใช้เป็นหนังสือเรียนส าหรับเด็ก และใช้ส าหรับเด็ก
ที่อยู่ในชนบท เนื้อหาในหนังสือจะเริ่มจากตัวเด็ก คือจากสิ่งแวดล้อมใกล้ ๆ ตัว ส่วนค าที่บรรจุอยู่ใน
แบบเรียนเป็นค าง่าย ๆ เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันจ านวน 154 ค า แบบสอนอ่านภาษาไทย ชุด สุดา – 
คาวี ของนายอภัย จันทวิมล เป็นแบบสอนอ่านอย่างง่าย ๆ ดัดแปลงมาจากต้นฉบับของนิวซีแลนด์ ชุด 
Janet and John เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทั่ว ๆ ไป ที่เด็กจะต้องรู้จัก มีทั้งสิ้น 4 เล่ม ได้แก่ มาดู

                                                                                                                         
เป็นต าราสอนให้เขียนหนังสือถูก ส่วนแบบเรียนเร็วเล่ม 3 เป็นต าราสอนให้เรียงถ้อยค าและข้อความอย่างง่าย ๆ ได้ 
(นิพนธ์ สุขสวัสดิ์, 2524) 
5 ผู้แต่งคือหลวงดรุณกิจวิทูร และนายฉันท์ ข าวิไล 
6 แบบเรียนเร็วใหม่ เล่ม 1 ตอนต้น ผู้เรียบเรียงคือ หลวงดรุณกิจวิฑูร กับนายฉันท์ ข าวิไล เนื้อหาเกี่ยวกับการผสม
พยัญชนะกับสระ การผันอักษร สูง กลาง ต่ า แบบไม่มีตัวสะกด แล้วจึงมีตัวสะกด ส่วนแบบเรียนเร็วใหม่ เล่ม 1 
ตอนกลาง และตอนปลาย ผู้เรียบเรียงคือ หลวงดรุณกิจวิฑูร ตอนกลางนั้น เนื้อหาต่อจากตอนต้น กล่าวถึงอักษรน า 
อักษรควบ ค าที่ไม่ประวิสรรชนีย์ แต่อ่านออกเสียงเหมือนประวิสรรชนีย์ มีการอ่านเป็นค า ๆ แล้วผูกเป็นเรื่อง  
ส่วนมากเป็นเรื่องใกล้ตัวเด็ก และเป็นสภาพชีวิตประจ าวันของเด็ก ปิดท้ายแต่ละบทด้วยเพลงอันเป็นค าสอนหรือข้อ
เตือนใจ ส่วนในเล่มตอนปลาย จะมีค ายากขึ้นกว่าตอนต้นและตอนกลาง ว่าด้วยตัวสะกดแปลก ๆ ผูกเรื่องขึ้นให้อ่าน
เกี่ยวพันกับบทเรียนนั้น ๆ แล้วจบลงด้วยเพลงทุก ๆ บท (นิพนธ์ สุขสวัสดิ์, 2524) 
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อะไร ไปเล่นด้วยกัน ออกไปข้างนอก และฉันออกจากบ้าน ตามล าดับ แบบสอนอ่านภาษาไทย ชุด 
เราช่วยกัน – เราขยันเรียน ของ ดร.ก่อ สวัสดิพาณิชย์ เป็นแบบสอนอ่านที่มีค าต่าง ๆ เกี่ยวกับสัตว์
เลี้ยง การช่วยพ่อแม่ท างานบ้านง่าย ๆ ครอบครัว การเล่าเรียนในโรงเรียน อวัยวะในร่างกาย เป็นต้น 
ชุดบันไดก้าวหน้า ของนายกี่ กีรติวิทโยฬาร มีทั้งสิ้น 4 เล่ม ได้แก่ ไปโรงเรียน เที่ยวรถไฟตอนต้นทาง 
ที่ไร่ลุง เที่ยวรถไฟตอนปลายทาง ตามล าดับ เนื้อหาในแต่ละเล่มสอดคล้องไปกับชื่อเรื่อง โดยเล่มแรก
กล่าวถึงชีวิตวัยเรียนของเด็ก โรงเรียน บ้าน เรื่องทางธรรมชาติ เป็นต้น เล่มต่อมามีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ช่วงปิดเทอม การไปพักผ่อนตามสถานที่ต่าง ๆ เล่มที่ 3 เนื้อเรื่องต่อจากเล่ม 2 กล่าวถึงความเป็นอยู่
ในท้องถิ่น สอนให้สังเกตสิ่งรอบตัว ส่งเสริมความคิดอย่างมีเหตุผลและความคิดริเริ่มในตัวเด็ก ส่วน
เล่มสุดท้ายให้ความรู้เรื่องประสบการณ์ทางภาษา สังคมและธรรมชาติศึกษา หนังสือเรื่อง นกกางเขน 
ของนายกี่ กีรติวิทโยฬาร และนายอร่าม สิทธิสาลีบุตร และหนังสือเรื่องแมวสีสวาด ของนายกี่ กีรติ
วิทโยฬาร หนังสือทั้งสองเล่มนี้ปลูกฝังความรักและเมตตาปรานีต่อสัตว์ 

แบบเรียนภาษาไทยเบื้องต้นประเภทประสมอักษรเน้นสอนการประสมอักษรแบบต่าง ๆ และ
น าค าไปผูกเป็นเรื่องง่าย ๆ สั้น ๆ สอดแทรกความรู้แบบที่เป็นคติสอนใจ อาจมีค าฝึกอ่านที่ไม่มี
ความหมายปนอยู่มาก ส่วนแบบเรียนภาษาไทยเบื้องต้นประเภทแบบสอนอ่านจะเน้นค าที่มีใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน หรือท่ีเรียกว่า ค ามาตรฐาน ส่วนใหญ่มีเนื้อเรื่องใกล้ตัวและทันสมัย เป็นความรู้พ้ืนฐาน
ในการด ารงชีวิต สอดแทรกค่านิยมที่พึงประสงค์ นอกเหนือจากนั้นแบบเรียนประเภทนี้ยังมีบัญชีค า
ท้ายเล่มด้วย 

แบบเรียนรูปแบบต่อมาคือแบบเรียนท้องถิ่น แบบเรียนกลุ่มนี้จัดท าขึ้นส าหรับเด็กที่อยู่ตาม
ภูมิภาคต่าง ๆ เด็กที่พูดภาษาอ่ืน รวมถึงเด็กชาวเขา เนื้อเรื่องเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันและ
สอดแทรกคุณธรรมเช่นเดียวกับแบบเรียน 2 ประเภทข้างต้น ความมุ่งหมายของแบบเรียนประเภทนี้
บางชุดใช้เพ่ือเป็นคู่มือของเด็กในการเรียนภาษาไทยด้วย ค าในชีวิตประจ าวันจะสอดคล้องกับสภาพ
ทางสังคมในท้องถิ่นนั้น ๆ 

ในปี พ.ศ. 2435 เริ่มมีหลักสูตรปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรใช้ครั้งแรกเรียกว่า “กฎพิกัด
ส าหรับการศึกษา เป็นหลักสูตรในโรงเรียนมูลสามัญ (พ.ศ. 2435)” เป็นช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2435 จนถึงปี พ.ศ. 2475 วงการศึกษาไทยมีหลักสูตรระดับประถมและมัธยมศึกษาใช้ถึง 8 ฉบับ 
ตั้งแต่นั้นจึงมีแบบเรียนที่แต่งขึ้นตามหลักสูตรฉบับต่าง ๆ มากขึ้นเป็นล าดับ และเนื่องจากได้มีการ
เพ่ิมเติมเนื้อหาวิชาต่าง ๆ เข้ามาไว้ในหลักสูตรฉบับต่อมาตามความเปลี่ยนแปลงของสังคม จึงมีการ
แต่งแบบเรียนขึ้นตามหลักสูตรดังกล่าวนั้น เมื่อมีผู้แต่งแบบเรียนขึ้นและประสงค์จะให้ใช้ในโรงเรียนก็
ต้องส่งมาให้กรมต าราตรวจเสียก่อน หากใช้ได้เสนาบดีจึงจะอนุญาตให้ขายได ้
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ในระหว่างปี พ.ศ. 2469 – 2475 เพ่ือเป็นการส่งเสริมการแต่งแบบเรียนให้ดีและมีมากขึ้น
กว่าแต่ก่อน อีกทั้งให้โอกาสแก่ครูได้เลือกแบบเรียน กระทรวงศึกษาธิการจึงยกเลิกแบบเรียนบังคับทั้ง
ที่เป็นของกรมต าราและของบุคคลที่อนุญาตให้ใช้ในโรงเรียน จะใช้แบบเรียนเล่มใดก็ได้ เพียงแต่ขอ
ความเห็นชอบเป็นปี ๆ ไป 

ในปี พ.ศ. 2493 กระทรวงศึกษาธิการได้ออกระเบียบว่าด้วยการจัดท าต าราและแบบเรียนขึ้น
ใช้โดยก าหนดว่า หนังสือที่ใช้ในโรงเรียนได้จะต้องเป็นแบบเรียนที่ชนะการประกวด หรือเป็นหนังสือที่
กระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่เห็นสมควรเรียบเรียงขึ้นเองเท่านั้น 
ก าหนดให้ผู้ทรงคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่พิจารณาแบบเรียนและก าหนดวิธีการจัด
แบบเรียนตามนโยบาย ให้โรงพิมพ์คุรุสภาจัดพิมพ์ได้แห่งเดียว ส่วนการพิมพ์ของเอกชนให้ระงับ ครั้น
เมื่อตั้งกรมวิชาการ เมื่อ พ.ศ. 2495 แล้ว งานนี้จึงตกเป็นหน้าที่ของกรมวิชาการเรื่อยมา 

ต่อมาในปี 2498 ได้มีการจัดท าหลักสูตรประถมศึกษาและหลักสูตรเตรียมอุดมศึกษาขึ้นใหม่ 
ส าหรับหลักสูตรประถมศึกษาปรับเป็นการศึกษาแบบใหม่ คือเรียนเป็นค า เป็นประโยค ในขั้น
ประถมศึกษามีหนังสือแบบสอนอ่านมาตรฐานและแบบเรียนชุดบันไดก้าวหน้า 4 เล่ม (หรือชุด เรณู – 
ปัญญา) มีลักษณะที่คล้ายคลึงกันคือสอนค าเป็นค า ๆ ไป ค าที่น ามาใช้นั้น เป็นค าที่จ าเป็นต้องใช้
ประจ าวัน เป็นค าง่าย ๆ หรือที่เรียกว่าค ามาตรฐาน แบบเรียนค ามาตรฐานนี้ มุ่งให้นักเรียนได้เรียนรู้
เป็นค า ๆ และได้บรรจุค าตามความถ่ีของการใช้ นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังได้จัดท าแบบเรียน
ขึ้นชุดหนึ่งจ านวนทั้งสิ้น 5 เล่ม ใช้ในระดับชั้น ป.3 – ป.7 เป็นหนังสือที่มีเนื้อเรื่องตัดตอนมาจาก
วรรณคดีเรื่องต่าง ๆ ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง จากกวีต่างสมัยหลายท่าน แต่ละเรื่องประกอบด้วย ค า
น า เนื้อเรื่อง ค าอธิบายศัพท์ และกิจกรรมท้ายบท แบบเรียนชุดนี้ใช้เรียนควบคู่กับนิทานร้อยบรรทัด 
เล่ม 2 – 6 ส่วนนิทานร้อยบรรทัดเล่ม 1 ใช้เรียนในระดับ ป.2 

เมื่อมีการประกาศใช้หลักสูตรประถมศึกษาใหม่ในปี พ.ศ. 2521 และเพ่ือให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศก าหนดหนังสือส าหรับใช้ในโรงเรียน ปีการศึกษา 
2520 ระดับประถมศกึษา โดยมอบอ านาจในการก าหนดหนังสือเรียนส าหรับชั้นประถม ในส่วนกลาง
ให้เป็นอ านาจของอธิบดีกรมเจ้าสังกัด ในส่วนภูมิภาคให้ศึกษาธิการจังหวัดก าหนดหนังสือเรียนขึ้น
ส าหรับจังหวัดนั้น ๆ ด้วยความเห็นชอบของศึกษาธิการเขตนั้น ๆ ทั้งนี้ต้องเลือกจากบัญชีรายชื่อ
หนังสือเรียนส าหรับใช้ในโรงเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้ใช้ในโรงเรียนได้ตามหลักสูตรไม่
เกินจ านวนที่ระบุไว้ในหมวดวิชานั้น ๆ นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร
ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยระดับประถมศึกษาเป็นช่วงเดียวตลอด ใช้เวลาเรียน 6 ปี 
ส่วนระดับมัธยมศึกษาแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ มัธยมต้น และมัธยมปลาย ช่วงละ 3 ปี หนังสือที่ใช้ใน
โรงเรียนมีทั้งสิ้น 5 ประเภท ได้แก่ หนังสือเรียน คู่มือครู คู่มือการเรียนการสอน แบบฝึกหัด และ
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หนังสือเสริมประสบการณ์ ซึ่งจ าแนกเป็น หนังสืออ่านนอกเวลา หนังสืออ่านเพ่ิมเติม หนั งสืออุเทศ7 
และหนังสือส่งเสริมการอ่าน ในหลักสูตรนี้มีการใช้ประมวลค าพื้นฐานในชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 4 
จ านวน 4,000 ค า โดยก าหนดไว้แต่ละชั้น ดังนี้ 

ป.1 ให้รู้ค าอย่างน้อยประมาณ 450 ค า 

ป.2 ให้รู้ค าเพ่ิมจาก ป.1 อีกประมาณ 800 ค า 

ป.3 ให้รู้ค าเพ่ิมจาก ป.2 อีกประมาณ 1,200 ค า 

ป.4 ให้รู้ค าเพ่ิมจาก ป.3 อีกประมาณ 1,550 ค า 

รวมทั้งสิ้น ป.1 – 4 เด็กจะรู้ค า 4,000 ค า ส าหรับชั้น ป.5 – 6 ไม่ได้ก าหนดไว้ โดยให้เหตุผล
ว่าเพราะเด็กจะสามารถรู้ค าต่าง ๆ มากพอที่จะน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้อ่านค าอ่ืน ๆ ได้ ค า
ต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ได้น ามาแต่งเป็นหนังสือเรียนแต่ละบท โดยค านึงถึงการพัฒนาของค าเป็นขั้น ๆ โดยผูก
เป็นเรื่องราวให้น่าอ่าน 

ประมวลค าพ้ืนฐาน 4,000 ค า ได้มาจากเอกสารการวิจัยดังนี้ 

1) เอกสารพัฒนาการในการใช้ถ้อยค าของเด็ก ซึ่งเป็นรายงานการวิจัยของสถาบันระหว่าง
ชาติ ส าหรับการค้นคว้าเรื่องของเด็ก 

2) ประมวลค าที่กรมวิชาการรวบรวมไว้ส าหรับเด็กที่ใช้ภาษาอ่ืน (ภาษามลายู และชาวเขา) 
และจากหนังสือพิมพ์ 

3) ประมวลค าที่คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวบรวมไว้ส าหรับเด็กชาวเขา 
4) ประมวลค าที่กองการประถมศึกษา กรมสามัญศึกษาส ารวจมี 1,600 ค า โดยได้จากการ

สุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ 
5) ค าท่ีหน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา รวบรวมไว้ 

แบบเรียนภาษาไทยในระดับประถมศึกษาของหลักสูตรนี้ นอกจากหนังสือเรียน 12 เล่ม 
(ระดับชั้นละ 2 เล่ม) ซึ่งมีหนังสืออ่านนอกเวลารวมอยู่ในแต่ละเล่มด้วยแล้ว ยังมีหนังสือส่งเสริมการ
อ่านด้วย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 2 ได้แก่เรื่อง ย่าของมานี เจ้าโต หนังสือฝึกหัดอ่านภาษาไทย เล่ม 
1 – 3 ชุดสระ พยัญชนะ สัตว์ต่าง ๆ และดอกไม้และผัก ตามล าดับ มีเพ่ิมเติมอีก 22 เล่ม ได้แก่ เรื่อง
อยากมีปีก ความรักของแม่ ขอแม่ให้ลูกนก นกกระจาบช่วยกัน โรงเรียนใหม่ บ้านใหม่ นกแก้วอวด
เก่ง กระต่ายหางสั้น เป็นอะไรดี นิทานค ากลอน กระต่ายแหย่เสือ แม่ไก่สีแดง ผลไม้ไทย ลูกหมูสาม

                                           
7 ใช้ค้นคว้าอ้างอิงเกี่ยวกับสิ่งท่ีเรียน เป็นหนังสือเชิงวิชาการ 
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ตัวกับหมาป่า เด็กชายเปีย ยายกับตา เจ้าด่าง หนูหล่อไปโรงเรียน สัตว์เลี้ยง ค ากลอนสอนเด็ก ภาพ
ภาษิตไทยประโยคประถมศึกษาตอนต้น ครอบครัวของเรามีความสุข และชุดคุณตาคุณยายยังเด็ก 

หนังสือเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ ชุดหลักภาษาไทย และชุดทักษสัมพันธ์ ซึ่งตัด
ตอนมาจากหนังสือไทยหลายประเภท มีชุดละ 3 เล่ม ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 หนังสือ
ภาษาไทยชุด วรรณวิจักษณ์ เป็นชุดต่อจากชุดทักษสัมพันธ์ มีข้อคิดท่ีซับซ้อนลึกซ้ึงมากกว่า มีทั้งสิ้น 2 
เล่ม ส าหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 และได้เพ่ิมหนังสือเรียนภาษาไทยชุดทักษพัฒนาขึ้นอีก 2 
เล่ม เรียนควบคู่กับชุดวรรณวิจักษณ์ มีเนื้อหาเพ่ือพัฒนาทักษะการใช้ภาษาและการสื่อสารล้วน ๆ 
หนังสือเรียนภาษาไทยชุดภาษาพิจารณ์ เป็นหนังสือที่ใช้เรียนต่อจากชุดวรรณวิจักษณ์และชุดทักษ
พัฒนา มี 2 เล่ม ส าหรับใช้ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมุ่งหมายให้ผู้เรียนรู้จักใช้ความพินิจพิจารณาใน
การเรียนวิชาภาษาไทยให้กว้างขวางลึกซึ้งยิ่งขึ้น รู้จักใช้ความคิดแสดงความคิดออกเป็นภาษาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้รู้จักคุณค่างานประพันธ์ด้วย 

เวลาต่อมากระทรวงศึกษาธิการ (2533) มีความเห็นว่าคุณภาพของเยาวชนยังไม่เป็นไปตามที่
ควรจะเป็น จึงปรับหลักสูตรเพื่อน าไปสู่คุณภาพที่พึงประสงค์ของเยาวชน กลายมาเป็นหลักสูตร ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2533 จ าแนกเป็น 3 หลักสูตรย่อย ได้แก่ หลักสูตรประถมศึกษา (6 ปี) หลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนต้น (3 ปี) และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (3 ปี) เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสูตร
ดังกล่าวจึงต้องมีการปรับปรุงหนังสือเรียนด้วย หนังสือเรียนในระดับประถมศึกษา ประกอบด้วย
หนังสือเรียนทั้งสิ้น 12 เล่ม จ าแนกเป็นระดับชั้นละ 2 เล่ม หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น 2533 ใช้
หนังสือเรียนภาษาไทย 2 ชุด เช่นเดียวกับหลักสูตร 2521 คือชุดทักษสัมพันธ์ และหลักภาษาไทย 
รวมทั้งสิ้น 6 เล่ม ชุดละ 3 เล่ม และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 2533 ได้ผนวกรวมเอาหนังสือ
ชุดวรรณวิจักษณ์และทักษพัฒนาเข้าด้วยกัน เป็นหนังสือเรียนภาษาไทยชุดวรรณสารวิจักษณ์ เล่ม 
1 – 2 และอีกชุดหนึ่งคือวรรณลักษณวิจารณ์ เล่ม 1 – 2 

ส่วนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 นั้น กระทรวงศึกษาธิการ (2545) มี
ความเห็นว่า หลักสูตร ฉบับปรับปรุง 2533 ใช้มานานกว่า 10 ปี และมีข้อจ ากัดหลายประการ เช่น 
หลักสูตรส่วนกลางไม่สามารถสะท้อนความต้องการที่แท้จริงของสถานศึกษาและท้องถิ่น หลักสูตรที่
ใช้ยังไม่สามารถสร้างพ้ืนฐานในการคิด การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศก็ยังไม่เพียงพอ เป็นต้น ส่งผลให้
ไม่สามารถส่งเสริมให้สังคมไทยก้าวไปสู่สังคมความรู้ได้ทันการณ์ การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานจึงมีความจ าเป็น โครงสร้างของหลักสูตรฉบับนี้ ก าหนดไว้ 4 ช่วงชั้นตามระดับพัฒนาการของ
ผู้เรียน คือ 

ช่วงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 
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ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 

ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 

ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 

หลักสูตร 2544 นี้ เป็นหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการให้โอกาสเอกชนในการจัดพิมพ์
แบบเรียน ในหลักสูตรนี้ แต่ละระดับชั้นจึงมีแบบเรียนให้เลือกใช้อยู่หลายเล่ม โดยมีแบบเรียนจาก
ส านักพิมพ์นอกเหนือจากแบบเรียนของ สกสค. (ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา) ที่กระทรวงศึกษายอมรับ เช่น อักษรเจริญทัศน์ (อจท.) แม็ค ไทย
วัฒนาพานิช (ทวพ.) วัฒนาพานิช (วพ.) ประสานมิตร ประพันธ์สาส์น เป็นต้น 

เนื่องจากแบบเรียนในสมัยก่อนนั้นเข้าถึงได้ยาก อีกทั้งมีจ านวนที่จ ากัด และจากที่กล่าวมา
ข้างต้นจะเห็นได้ว่า การศึกษาในประเทศไทยเริ่มเป็นรูปแบบชัดเจนขึ้นเมื่อมีการประกาศใช้แผนการ
ศึกษาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2503 โดยการศึกษาขยายตัวขึ้นทุกระดับชั้น ผู้วิจัยจึงเริ่มเก็บข้อมูล
หนังสือเรียนวิชาภาษาไทยในช่วงหลักสูตรดังกล่าว และเก็บต่อเนื่องมาจนถึงหลักสูตร 2544 

2.3 ภาษาศาสตร์คลังข้อมูลกับการสร้างรายการค าศัพท์ 

ในการเรียนการสอนภาษานั้น “ค าศัพท์” เป็นส่วนหนึ่งที่ผู้เรียนหรือเด็กจ าเป็นต้องเรียนรู้ 
เนื่องจากการรู้ค าเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการอ่านเพ่ือความเข้าใจ ในงานวิจัยของจอห์นสัน
และเพียร์สัน (Johnson & Pearson, 1984: 89) เรียกค าที่ผู้อ่านจ าได้และออกเสียงได้ทันทีว่าค าคุ้น
ตา (sight word) โดยอธิบายเพิ่มเติมว่า ค าคุ้นตาคือค าที่ผู้อ่านจ าได้ไม่ว่าจะเห็นในปริบทหรืออยู่โดด ๆ 
ผู้ที่พบเห็นค ามามากก็จะมีค าคุ้นตามากขึ้นตามไปด้วย จอห์นสันและเพียร์สัน ได้เสนอแนะค าคุ้นตา 3 
ประเภทที่ครูควรน าไปสอนเด็ก ได้แก่ 

1) ค าท่ีมีความถี่สูง (high-frequency words) ค าประเภทนี้เป็นค าคุ้นตาพ้ืนฐานที่เด็กต้อง
เรียนรู้ เป็นกลุ่มค าที่พบบ่อย ๆ ในสิ่งพิมพ์ จนจ าเป็นที่เด็กในวัยเริ่มต้นอ่านจ าเป็นต้อง
เรียนรู้เพื่อให้สามารถอ่านได้คล่อง แม้ว่าค าบางค าเหล่านั้นจะมองไม่เห็นภาพก็ตาม8 

2) ค าที่ผู้อ่านเลือกเอง หรือค ากุญแจ (self-selected หรือ key words) ค าเหล่านี้ได้มา
จากค าพูดของเด็ก โดยเด็กส่วนใหญ่จะเห็นว่าค าเหล่านี้ไม่ยาก เพราะตนสนใจและเป็นผู้
เลือกเอง ค าท่ีเด็กเลือกส่วนใหญ่มักเป็นค าเนื้อหา เช่น ค านาม ค ากริยา 

                                           
8 โดยส่วนตัว ผู้วิจัยมีความเห็นว่าค าไวยากรณ์บางค าอาจจ าเป็นในการเรียนรู้ แม้ว่าความหมายและการใช้จะอธิบาย
ได้ยากกว่าค าเนื้อหาก็ตาม 
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3) ค าที่จ าเป็นต้องเลือกมาสอน (selection-critical words) ค าในกลุ่มนี้เป็นค าที่จ าเป็น
ส าหรับการอ่านบางบทให้เข้าใจ โดยเป็นค าศัพท์ที่สร้างมโนภาพเฉพาะในบทอ่านนั้น ๆ 
เช่นบทอ่านเกี่ยวกับสุนัข เด็กต้องเข้าใจค าศัพท์ประเภท หาง อุ้งเท้า เห่า หอน เป็นต้น 

ชื่อที่ใช้เรียกค าที่อยู่ในกลุ่มค าหรือบัญชีค าที่ต้องการให้เด็กอ่านออกเสียงได้ทันทีที่เห็นนั้นมี
หลายค า ได้แก่ ค าคุ้นตาพ้ืนฐาน (basic sight word) ค าศัพท์คุ้นตาพ้ืนฐาน (basic sight vocabulary) 
ค าศัพท์แกนหรือค าศัพท์พ้ืนฐาน (core vocabulary) ค าเริ่มต้น (starter words) และค า “ทันที” 
(instant words) เป็นต้น แต่ไม่ว่าจะเรียกชื่อใดก็ตาม ค าเหล่านี้ล้วนมีที่มาจากค าที่มีความถี่สูงที่
ปรากฏในสิ่งพิมพ์ที่เด็กอ่าน หรือค าที่เด็กพูด ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า ค าที่มีความถี่สูงประเภทต่าง ๆ 
ข้างต้นเป็นค าพื้นฐานที่ครูควรจะใช้สอนเด็กก่อนค าอ่ืน ๆ 

ก่อนที่จะได้รายการค าศัพท์ที่มีความถี่สูงมานั้น เราจ าเป็นต้องอาศัยข้อมูลภาษาจ านวนมาก 
ซึ่งเป็นไปได้ยากมากที่เราจะสามารถนับความถี่เองจากข้อมูลจ านวนมหาศาล จึงมีการ ใช้ประโยชน์ 
จากคอมพิวเตอร์ในการช่วยนับและค้นหาข้อมูลจากคลังข้อมูลภาษา ซึ่งเป็นแขนงหนึ่งของการศึกษา
ทางภาษาศาสตร์ที่เรียกว่าภาษาศาสตร์คลังข้อมูล 

เคนเนดี้ (Kennedy, 1998) แม็คเอเนอรี่และวิลสัน (McEnery & Wilson, 2001) และ
วิโรจน์ อรุณมานะกุล (2545b) ได้อธิบายความหมายของภาษาศาสตร์คลังข้อมูลไว้ในท านองเดียวกัน
ว่า ภาษาศาสตร์คลังข้อมูลคือการศึกษาภาษา โดยอาศัยพ้ืนฐานจากตัวอย่างภาษาที่ใช้จริง ตัว
ภาษาศาสตร์คลังข้อมูลเองมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานและน่าสนใจ แต่ค าว่า “ภาษาศาสตร์
คลังข้อมูล” นี้ยังเป็นค าที่ใหม่มาก ภาษาศาสตร์คลังข้อมูลเองเชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร์อย่างแยกกัน
ไม่ออก ภาษาศาสตร์คลังข้อมูลจึงอาจมองได้ว่าเป็นแนวการศึกษาทางภาษาศาสตร์ที่อาศัยข้อมูล
ภาษาจริงเป็นพ้ืนฐานในการวิจัย ซึ่งจะเป็นการวิจัยในแขนงใดก็ได้ ภาษาศาสตร์คลังข้อมูลจึงไม่ใช่
แขนงของภาษาศาสตร์ในความหมายที่เป็นแขนงหนึ่งที่มีขอบเขตการศึกษาภาษาท่ีชัดเจน 

วิโรจน์ได้ให้ความหมายของคลังข้อมูลภาษาไว้ว่า 

“...คลังข้อมูลภาษา (corpus) คือ ข้อมูลภาษาเขียนหรือภาษา
พูดที่เป็นภาษาที่ใช้จริง ซึ่งถูกรวบรวมขึ้นมาในปริมาณที่มากเพียงพอ
ตามข้อก าหนดหรือเงื่อนไขที่ก าหนดขึ้น เพ่ือน าคลังข้อมูลนั้นมาใช้
ประโยชน์ในการศึกษาเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษา...ในปัจจุบันเมื่อ
กล่าวถึงคลังข้อมูลภาษาจะหมายถึงข้อมูลภาษาท่ีได้มีการเก็บบันทึกไว้ใน
ระบบคอมพิวเตอร์...” 
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วิโรจน์ยังได้กล่าวถึงประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ของคลังข้อมูลภาษา ได้แก่ ด้านการเรียนการ
สอนภาษา ด้านการวิจัยทางภาษาศาสตร์ ด้านการแปลภาษา และด้านการประมวลผลภาษาธรรมชาติ 
ในส่วนของประโยชน์ด้านการเรียนการสอนภาษานั้น ในระยะแรก คลังข้อมูลภาษามีบทบาทอย่าง
มากต่อการจัดท าหลักสูตรการสอนภาษา (pedagogy) ซึ่งให้ความส าคัญกับค าและความถี่ของการ
เกิดค านั้น งานคลังข้อมูลภาษายังเก่ียวข้องกับการศึกษาค าศัพท์และการสอนในฐานะภาษาที่สองหรือ
ภาษาต่างประเทศของผู้เรียน ในงานของธอร์นไดค์ (Thorndike, 1921 อ้างถึงใน วิโรจน์ อรุณมานะกุล, 
2545) ใช้คลังข้อมูลภาษาขนาด 4.5 ล้านค า ศึกษาความถี่ของค าที่ปรากฏในภาษาอังกฤษเพ่ือใช้
เตรียมการสอน งานในแนวนี้น าไปสู่การให้ความส าคัญกับประเด็นการคัดเลือกค าศัพท์ที่เหมาะสม
ส าหรับผู้เรียน 

2.3.1 รายการค าศัพท์ในภาษาอังกฤษ 

ในการเรียนการสอนภาษาภาษาอังกฤษ ก็มีความสนใจเกี่ยวกับรายการค าศัพท์พ้ืนฐานมา
นานแล้ว มีผู้ที่สร้างรายการค าศัพท์ระดับต่าง ๆ ไว้ เช่น ชุดศัพท์ของ เวสต์ (West, 1953) ซึ่งเป็น
ศัพท์พ้ืนฐานระดับทั่วไป หรือ General Service List (GSL) เป็นชุดค า 2,000 ค าที่คัดเลือกโดยอาศัย
ความถี่ในการปรากฏของค าศัพท์ที่มีความแตกต่างในเชิงความหมายและการใช้จากคลังข้อมูลภาษา
เขียนขนาด 5 ล้านค า ซึ่งประกอบด้วย สารานุกรม นิตยสาร ต าราเรียน นวนิยาย บทความ 
อัตชีวประวัติ หนังสือเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ กวีนิพนธ์ เป็นต้น ชุดค านี้ถูกใช้อ้างอิงและเป็นค าศัพท์
พ้ืนฐานที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศโดยทั่วไปควรจะต้องเรียนรู้ 

นอกจากนี้ ยังมีรายการค าศัพท์ส าหรับนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย University Word List 
(UWL) จ านวน 836 ค า ที่ ซูและเนชั่น (Xue & Nation, 1984) ได้สร้างขึ้นด้วยการแก้ไขและผนวก
รวมบัญชีค าศัพท์ 4 รายการ ได้แก่ บัญชีค าศัพท์ของ Campion และ Elley (1971) ซึ่งสร้างจาก
หนังสือเรียน 23 เล่ม บทความ 19 เรื่อง และรายงานข้อสอบระดับมหาวิทยาลัย (a selection of 
university examination papers) บัญชีค าศัพท์ของ Praninskas (1972) ซึ่งรวบรวมมาจากหนังสือ
เรียนศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 10 เล่ม ที่ต้องอ่านในปีแรก ที่มหาวิทยาลัย American 
University of Beirut บัญชีค าศัพท์ของ Lynn (1973) ที่สร้างมาจากแบบเรียน 52 เล่ม และแฮนด์
เอ้าท์จากนักศึกษาคณะบัญชี บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 50 คน จากทั้งหมด 4 ห้องเรียน ได้เป็น
รายการค า 197 ค า เรียงตามความถี่ พิจารณาที่ความถี่ตั้งแต่ 10 ครั้งขึ้นไป สูงสุดที่ 39 ครั้ง และ
บัญชีค าศัพท์ของ Ghadessy (1979) ที่สร้างจากแบบเรียน 20 เล่ม จากวิชาเคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา 
ได้เป็นรายการค า 795 ค า เรียงตามล าดับตัวอักษร 
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ค็อกเฮด (Coxhead, 2000) ก็ได้สร้างรายการศัพท์อีกชุดคือ Academic Word List (AWL) 
ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับ UWL จ านวน 570 ค า เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอนระดับมหาวิทยาลัย 
โดยสร้างจากคลังข้อมูลขนาด 3.5 ล้านค า เอามาจากเอกสารทางวิชาการ (academic text) 
ครอบคลุมเนื้อหา 4 สาขา ได้แก่ ศิลปศาสตร์ บัญชี กฎหมายและวิทยาศาสตร์ แบ่งเป็นสัดส่วน 
สัดส่วนละเท่า ๆ กัน คือสาขาละประมาณ 875,000 ค า พิจารณาจากล าดับที่และความถี่ที่มากที่สุด 
แต่ไม่ซ้ ากับ 2,000 ค าแรกใน GSL จะเห็นได้ว่าปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่น ามาประกอบการคัดเลือก
ค าศัพท์พ้ืนฐานเหล่านี้คือปัจจัยด้านความถ่ีในการปรากฏของค า 

รายการค าศัพท์ภาษาอังกฤษอีกรายการหนึ่งที่น่าสนใจเนื่องจากมีความใกล้เคียงกับงานวิจัย
ชิ้นนี้ คือ Word Frequency Book (WFB) (Carroll et al., 1971) งานชิ้นนี้เป็นความพยายามศึกษา
ท าความเข้าใจคลังศัพท์โดยอาศัยข้อมูลจากหนังสือเรียนที่ใช้ โดยมีการสร้างคลังข้อมูล American 
Heritage Intermediate Corpus (AHI Corpus) ขึ้นมา ซึ่งเป็นคลังข้อมูลขนาด 5,088,721 ค า มีรูป
ศัพท์ทั้งสิ้น 86,741 รูปศัพท์ รวบรวมจากหนังสือที่ ใช้ในโรงเรียนของสหรัฐอเมริกา ระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 (grades 3 – 9) มากกว่าหนึ่งพันเล่ม ได้แก่ หนังสือเรียน 
แบบฝึกหัด บัตรค าต่าง ๆ นิยาย บทกวี หนังสือวิชาการทั่วไป สารานุกรม และนิตยสาร จึงอาจถือได้
ว่าเป็นตัวแทนค าศัพท์ส าหรับอ่านของนักเรียนในระดับดังกล่าว ข้อมูลที่ได้เป็นพ้ืนฐานในการสร้าง
พจนานุกรมส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 2 (AHSD = American 
Heritage School Dictionary) ค าศัพท์ที่ปรากฏในรายการค าเล่มนี้ แยกแยะความแตกต่างที่ “รูป
เขียน” (graphic) เท่านั้น กล่าวคือพิจารณาเฉพาะรูปเขียนที่มีช่องว่างทางซ้ายและขวา ไม่แยกแยะ
ความหมายหรือหน้าที่ในประโยค รวมถึงค าศัพท์ค าเดียวกันที่ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวพิมพ์เล็กแตกต่างกัน 
ก็จัดว่าเป็นคนละค าด้วย กล่าวคือ doctor Doctor และ DOCTOR ถือเป็นค า 3 ค าที่แตกต่างกัน 

คลังข้อมูล AHI สร้างข้ึนจากการสุ่มตัวอย่างค า 500 ค าจากสิ่งพิมพ์ 1,045 ชิ้น หรือ 10,043 
ตัวอย่าง ได้เป็นคลังข้อมูลขนาด 5,088,721 ค า ขอบเขตของ “ค า” ในคลังข้อมูลนี้ หมายรวมถึง 
อักขระที่เขียนต่อเนื่องกันซึ่งมีช่องว่างทางซ้ายและทางขวา ตัวพยัญชนะที่เขียนแยกเดี่ยว ตั วเลข 
เครื่องหมายที่ปรากฏอยู่ภายในค า สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ และเครื่องหมายรหัสพิเศษ แยกแยะ
ตัวพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กออกจากกัน ส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ที่ใช้ในโรงเรียนในช่วงเดือน
พฤศจิกายนและธันวาคม ค.ศ. 1969 (พ.ศ. 2512) 

จากแบบส ารวจดังกล่าวนั้น ได้จ าแนกประเภทหนังสือออกเป็น 22 กลุ่ม เช่น หนังสือส าหรับ
อ่าน หนังสือส่งเสริมการอ่าน/อ่านเพ่ิมเติม ภาษาและไวยากรณ์อังกฤษ เรียงความ วรรณกรรม 
คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา การสะกดค า วิทยาศาสตร์ ดนตรี ศิลปะ เศรษฐศาสตร์ในครัวเรือน หนังสือ
ประเภทนวนิยาย หนังสือที่ไม่ใช่นวนิยาย หนังสืออ้างอิงทั่วไป นิตยสาร เป็นต้น ทั้งหมดนี้แยกตาม
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ระดับการศึกษาด้วย จากนั้นจึงสุ่มตัวอย่างมาจ านวน 6,162 หัวเรื่อง ( title) แล้วสุ่มค าจากแต่ละ
ตัวอย่างอีกครั้ง โดยเริ่มนับจากค าแรกในย่อหน้าแรกไปเรื่อย ๆ จนจบประโยคที่ 500 ค าโดยประมาณ 
เก็บข้อความต่อเนื่อง แบบฝึกหัด ที่มีลักษณะเป็นประโยคที่สมบูรณ์ ไม่รวมหัวเรื่องต่าง ๆ ค าอธิบาย
ภาพ ตาราง เชิงอรรถ รายการค า ดรรชนี คู่มือครู โฆษณา การสะกดค าด้วยสัทอักษร ตัวเลขที่ไม่ได้
อยู่ในประโยค (เลขข้อ เลขบอกย่อหน้า) อาจมีค าภาษาต่างประเทศรวมอยู่ด้วยได้หากค าดังกล่าว
ปรากฏอยู่ในเนื้อความ แต่ไม่เก็บตัวบทภาษาต่างประเทศยาว ๆ 

2.3.2 รายการค าศัพท์ในภาษาไทย 

ระหว่างปี พ.ศ. 2529 – 2531 กระทรวงศึกษาธิการ (2532) ได้ด าเนินการศึกษาค าพ้ืนฐานที่
ใช้ในการเรียนการสอนภาษาไทย ระดับประถมศึกษา โดยศึกษาจากค าพูดของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
ในระดบัชั้นเด็กเล็ก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2 และ 3 จากท่ัวประเทศ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา มี 
2 กลุ่ม คือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการรวบรวมค าพูดและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบความสามารถ
ในการอ่านและเขียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการรวบรวมค าพูด ประกอบด้วย นักเรียนชั้ นประถมศึกษา
ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครและสังกัดส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ สุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการแบบสุ่มหลายระยะ (multi–stage sampling) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การทดสอบความสามารถในการอ่านและเขียน  เป็นนักเรียนที่เลือกจากห้องเรียนที่สุ่มไว้ เลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง  ได้นักเรียนจ านวนทั้งสิ้น 900 คน มีเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ แบบสัมภาษณ์ ที่มี
ทั้งสถานการณ์ควบคุมและสถานการณ์อิสระ ส่วนการวิเคราะห์ค าพูดของนักเรียนนั้น เมื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูลแต่ละครั้งได้แล้วผู้สัมภาษณ์จะถอดค าพูดของนักเรียนทุกค าจากแถบบันทึกเสียงเป็น
ลายลักษณ์อักษร และน าค าพูดเหล่านี้มาแจกแจงความถี่แยกเป็นรายเขตการศึกษา แล้วรวมเป็นภาค
ภูมิศาสตร์ ได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การแจกแจงค าพูดของ
นักเรียน แจกแจงทุกค า ยกเว้นค าที่เป็นชื่อเฉพาะ ค าหยาบ จ านวนนับ และค าในเนื้อเพลงที่นักเรียน
ร้อง จากนั้นใช้ค าที่มีความถี่ตั้งแต่ 100 ขึ้นไปมาวิเคราะห์โครงสร้างตามหลักภาษาศาสตร์ จ าแนกเป็น 
ค าเดี่ยว ค าประสม ค าซ้อน ค าซ้ า และค าประสาน โดยใช้เกณฑ์โครงสร้างค าและโครงสร้างพยางค์ 
แบ่งเป็นค าเดี่ยวง่าย เดี่ยวยาก ประสมง่ายและประสมยาก รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ค าเดี่ยวง่าย  โครงสร้างของพยางค์ประกอบด้วย 

ก. พสส + ว9 = พยัญชนะต้น + สระเสียงยาว + วรรณยุกต์ 

                                           
9 พ แทน พยัญชนะต้นเดี่ยว/พยัญชนะสะกด  พพ แทน พยัญชนะควบกล้ า  ส แทน สระสั้น  สส แทน สระยาว  
และ ว แทน วรรณยุกต์ 
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ข. พสสพ + ว = พยัญชนะต้น + สระเสียงยาว + พยัญชนะสะกด + วรรณยุกต์ 

ค. พส + ว = พยัญชนะต้น + สระเสียงสั้น + วรรณยุกต ์

ง. พสพ + ว   = พยัญชนะต้น + สระเสียงสั้น + พยัญชนะสะกด + วรรณยุกต์ 

   (เริ่มจากสระมีรูปไปจนถึงสระลดรูป) 

จ. พพสส + ว  = พยัญชนะต้นควบกล้ า + สระเสียงยาว + วรรณยุกต์ 

ค าเดี่ยวยาก  โครงสร้างของพยางค์ประกอบด้วย 

ฉ. พพสสพ + ว = พยัญชนะต้นควบกล้ า + สระเสียงยาว + พยัญชนะสะกด + วรรณยุกต์ 

ช. พพสพ + ว = พยัญชนะต้นควบกล้ า + สระเสียงสั้น + พยัญชนะสะกด + วรรณยุกต์ 

   (เริ่มจากสระมีรูปไปจนถึงสระลดรูป) 

ฌ. พ(พ)สสพพ + ว  = พยัญชนะต้น/พยัญชนะต้นควบกล้ า + สระเสียงยาว + พยัญชนะสะกด 

   + พยัญชนะสะกด + วรรณยุกต์ 

ญ. พ(พ)สพพ + ว   =   พยัญชนะต้น/พยัญชนะต้นควบกล้ า + สระเสียงสั้น + พยัญชนะสะกด 

   + พยัญชนะสะกด + วรรณยุกต์ 

ฎ. พ(พ)สพพพ + ว  =   พยัญชนะต้น/พยัญชนะต้นควบกล้ า + สระเสียงสั้น + พยัญชนะสะกด 

   + พยัญชนะสะกด + พยัญชนะสะกด + วรรณยุกต์ 

ฐ. พ(พ)สสพพพ + ว = พยัญชนะต้น/พยัญชนะต้นควบกล้ า + สระเสียงยาว + พยัญชนะสะกด 

   + พยัญชนะสะกด + พยัญชนะสะกด + วรรณยุกต์ 

ค าประสมง่าย โครงสร้างของค าประกอบด้วยการน าค าเดี่ยวง่ายมาประสมกันตั้งแต่ 2 ค าขึ้น
ไป  ท าให้เกิดความหมายใหม่ 

ค าประสมยาก โครงสร้างของค าประกอบด้วยการน าค าเดี่ยวยากมาประสมกันหรือน าค า
เดี่ยวง่ายและค าเดี่ยวยากมาประสมกันตั้งแต่ 2 ค าข้ึนไป ท าให้เกิดความหมายใหม่ 

นอกจากนี้งานของกระทรวงศึกษาธิการ (2532) ยังจ าแนกค าออกตามต าแหน่งการปรากฏ
ของค าด้วย โดยยึดตามหลักไวยากรณ์โครงสร้างของวิจินตน์ ภาณุพงศ์ (2532) จ าแนกออกได้เป็น 6 
ชนิด ได้แก่ ค านาม ค าสรรพนาม ค ากริยา ค าขยาย ค าเชื่อม และค าลงท้าย มีการท าแบบทดสอบการ
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อ่านและการเขียนค า ที่ใช้ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่ 1 – 3 เพ่ือน ามาวิเคราะห์หาค่า
ความยากง่ายของการอ่านและเขียน พิจารณาค่าความง่ายโดยใช้สูตรดังนี้ 

ค่าความง่าย10  (P)  =  จ านวนค าที่อ่าน / เขียนค าแต่ละค าถูก 
      ผู้เข้ารับการทดสอบทั้งหมด 

ค าใดมีค่าความง่าย (P) สูง หมายความว่าเป็นค าง่ายควรเรียนก่อน และค าใดที่มีค่าความง่าย 
(P) ต่ า  หมายความว่าเป็นค ายาก ควรเรียนภายหลังหรือเรียนในชั้นที่สูงขึ้น ในส่วนนี้ผู้วิจัยมี
ความเห็นว่าการทดสอบค่าความยากง่ายในลักษณะนี้อาจไม่แน่นอน ขึ้นกับผู้เข้ารับการทดสอบ หากผู้
เข้ารับการทดสอบมีความสามารถสูง ค่าความง่ายก็จะสูง คือมีค าง่ายเป็นจ านวนมาก ในทางตรงกัน
ข้าม หากผู้เข้ารับการทดสอบมีความสามารถต่ า ค ายากก็จะมีจ านวนมาก การทดสอบในลักษณะนี้จึง
อาจได้ค่าที่ไม่แน่นอน 

ผลการวิจัยได้บัญชีค าพ้ืนฐานทั้งสิ้น 4 บัญชี ได้แก่ บัญชีค าพ้ืนฐานหรือค าคุ้นตาส าหรับเด็ก
เล็ก จ านวน 242 ค า (มาจากการเก็บข้อมูลทั้งสิ้น 2 ครั้ง ครั้งแรกเก็บได้ 450 ค า และครั้งที่ 2 เก็บได้ 
452 ค า ค าร่วมมีจ านวน 380 ค า) เป็นค าที่เด็กเล็กใช้พูดในชีวิตประจ าวันที่มีความถี่สูง โดยน าค าที่มี
ความถี่ 100 ขึ้นไป จนถึงค าที่มีความถี่สูงสุด มาพิจารณาคัดเลือกค าให้นักเรียนเรียนในลักษณะค าคุ้น
ตา (sight words) เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกมี 3 ลักษณะ คือ ค าที่เป็นรูปธรรมสามารถแสดงเป็น
ภาพได้ ค าที่แสดงกิริยาอาการให้เป็นที่เข้าใจได้อย่างเด่นชัด และค าที่นักเรียนใช้บ่อยแต่ไม่สามารถ
แสดงเป็นภาพหรือกิริยาอาการได้ ส่วนบัญชีค าพ้ืนฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 708 ค า (มา
จากการเก็บข้อมูลทั้งสิ้น 2 ครั้ง ครั้งแรกเก็บได้ 618 ค า และครั้งที่ 2 เก็บได้ 563 ค า ค าร่วมมีจ านวน 
489 ค า) น าบัญชีค าที่ไปทดสอบค่าความง่าย (P) มาแล้ว และได้ค าที่มีค่าความง่ายในระดับต่าง ๆ 
น ามาพิจารณาจัดค าตามเกณฑ์โครงสร้างของค าทางภาษาศาสตร์ แล้วก าหนดให้ใช้ค าเดี่ยวง่าย
ทั้งหมด 

บัญชีค าพ้ืนฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 1,098 ค า (มาจากการเก็บข้อมูลทั้งสิ้น 2 ครั้ง 
ครั้งแรกเก็บได้ 785 ค า และครั้งที่ 2 เก็บได้ 696 ค า ค าร่วมมีจ านวน 617 ค า)  น าบัญชีค าที่ไป
ทดสอบค่าความง่าย  (P) มาแล้ว และได้ค าที่มีค่าความง่ายในระดับต่าง ๆ มาพิจารณาจัดค าตาม
เกณฑ์โครงสร้างของค าทางภาษาศาสตร์ โดยก าหนดให้ใช้ค าเดี่ยวง่าย ค าเดี่ยวยากและค าประสมง่าย
ในบัญชีค าชั้นนี้ รวมทั้งค าเดี่ยวยากและค าประสมยาก จากบัญชีค าในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดไว้
แล้ว และบัญชีค าพ้ืนฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 1,210 ค า (มาจากการเก็บข้อมูลทั้งสิ้น 2 

                                           
10 ในงานของกรมวิชาการช้ินนี้ เรียกค่าดังกล่าวว่า ค่าความยาก แต่จากวิธีการค านวณ ผู้วิจัยเห็นว่าน่าจะเรียกว่า 
ค่าความง่าย จะเหมาะสมกว่า 
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ครั้ง ครั้งแรกเก็บได้ 881 ค า และครั้งที่ 2 เก็บได้ 728 ค า ค าร่วมมีจ านวน 651 ค า) น าบัญชีค าที่ไป
ทดสอบค่าความง่าย (P) มาแล้ว และได้ค าที่มีค่าความง่ายในระดับต่าง ๆ มาพิจารณาจัดค าตาม
เกณฑ์โครงสร้างของค าทางภาษาศาสตร์ โดยก าหนดให้ใช้ค าเดี่ยวง่าย ค าประสมง่าย ค าเดี่ยวยากและ
ค าประสมยาก ในบัญชีค าชั้นนี้ได้รวมทั้งค าประสมยาก จากบัญชีค าในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 
เอาไว้ด้วย ยกตัวอย่างจากแต่ละบัญชีได้ตามตารางดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 2.1 บัญชีค าพ้ืนฐานในระดับต่าง ๆ 

เด็กเล็ก ป.1 ป.2 ป.3 

มี แม่ ก็ ถ่าน ก๋ง คนแก่ ก้น ม้ากระดก 

ไม่ บ้าน เกม ทับ แจ้ง ต้นไผ่ แฉะ พิจารณา 

ก็ หมอ ค่อย ไป ประถม นัยน์ตา บ่วง การคูณ 
ไป ใส่ จับ มา มด พวงมาลัย ประถม คุณลุง 

กิน พ่อ ชุด รัก เสียม สิงโต ข้าวต้มมัด ไม่ค่อย 

บัญชีค าพ้ืนฐานทั้ง 4 บัญชี รวมทั้งสิ้น 3,258 ค า มีบางค าเป็นค าร่วมอยู่ในบัญชีค าของแต่ละ
ระดับชั้นด้วย ซึ่งการคัดเลือกค าศัพท์แต่ละบัญชีไม่ได้ให้รายละเอียดชัดเจนนักว่าคัดเลือกค าศัพท์
อย่างไร เหตุใดจึงคัดเลือกให้ค าบางค าปรากฏในบัญชีอ่ืน ๆ ด้วย อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่ได้จาก
งานวิจัยของกรมวิชาการนี้เป็นบัญชีค าพ้ืนฐานในช่วงชั้นที่ 1 หรือระดับประถมศึกษาตอนต้นเท่านั้น 
บัญชีค าทั้ง 4 บัญชีนี้ จึงไม่แตกต่างกันมากนัก แต่หากมองในภาพรวมจะเห็นว่าบัญชีค าชั้น ป.3 
ประกอบด้วยค าหลายพยางค์ ในขณะที่บัญชีค าชั้นเด็กเล็กกับชั้น ป.1 ประกอบด้วยค าที่มีพยางค์เดียว
แทบจะทั้งหมด จะเห็นได้ว่าจ านวนพยางค์ในค ามีความซับซ้อนขึ้นตามระดับชั้นที่สูงขึ้น  ปัจจัยนี้จึง
เป็นปัจจัยหนึ่งในการวิเคราะห์ความยากง่ายของรายการค าศัพท์ในงานวิจัยชิ้นนี้ 

จากการศึกษาในครั้งนี้ กรมวิชาการมีข้อเสนอแนะว่าควรมีการศึกษาค าจากหนังสือเรียน 
หนังสืออ่านประกอบ ค าที่ใช้ในวิทยุ โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ เพ่ือน ามาเปรียบเทียบกับค าที่
นักเรียนใช้พูด และควรน าค าที่ศึกษาเหล่านั้นมาจัดเป็นประมวลค าศัพท์วิชาการในสาขาวิชาต่าง ๆ 
เพ่ือน าไปใช้สร้างสื่อการเรียนการสอน นอกจากนี้การศึกษาค าพ้ืนฐาน น่าจะมีการศึกษาเป็นระยะ ๆ 
เพ่ือให้ทันกับความเจริญของสังคมด้วย อย่างไรก็ดี หลังจากนั้นก็ยังไม่มีผู้ใดศึกษาเกี่ยวกับค าศัพท์
พ้ืนฐานดังกล่าวอีกเลย 

จากงานวิจัยต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้นจะเห็นได้ว่าการสร้างรายการค าศัพท์ส าหรับระดับ
ต่าง ๆ เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานทางด้านภาษาศาสตร์คลังข้อมูล เพราะหากไม่มีการรวบรวมข้อมูลจาก
ตัวบทประเภทต่าง ๆ เพ่ือให้เห็นการใช้ที่เกิดขึ้นจริงแล้ว การสร้างรายการค าศัพท์ต่าง ๆ ให้
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ครอบคลุมการใช้ทั้งหมดด้วยตัวเองย่อมเป็นสิ่งที่ท าได้ยาก ส่วนการศึกษารายการค าศัพท์ตาม
แนวทางภาษาศาสตร์คลังข้อมูล จะเน้นลักษณะการปรากฏที่พบจริง เช่น ค าศัพท์ที่ปรากฏในแต่ละ
รายการมีความถี่ในการปรากฏเท่าใด การกระจายตัวของค าศัพท์ในช่วงความถี่ต่าง ๆ เป็นอย่างไร 
เพ่ือให้เข้าใจลักษณะของคลังข้อมูลภาษานั้น ๆ และสามารถจ าแนกกลุ่มค าศัพท์ออกเป็นกลุ่ม ๆ ตาม
ช่วงความถี่ในการปรากฏได้ เนื่องจากในการคัดเลือกค าศัพท์นั้น มักพิจารณาจากกลุ่มที่มีความถี่ใน
การปรากฏสูงก่อน นอกจากนี้ การพิจารณาจ านวนครั้งในการปรากฏของรูปศัพท์หนึ่ง ๆ เปรียบเทียบ
ระหว่างคลังข้อมูลที่ต่างกัน เช่น ท าเนียบภาษาต่างกัน ช่วงชั้นต่างกัน ช่วงเวลาต่างกัน เป็นต้น ก็ช่วย
ให้มองเห็นพัฒนาการของรูปศัพท์นั้น ๆ ได้อีกแง่หนึ่ง ยกตัวอย่างเช่นงานของอิเยอิริ (Iyeiri, 2002) ที่
ศึกษาเกี่ยวกับรูปศัพท์ Any โดยวัตถุประสงค์หลักของบทความชิ้นดังกล่าว เพ่ือศึกษาพัฒนาการด้าน
ประวัติความเป็นมาของ Any ซึ่งปรากฏในปริบทแบบที่ไม่ใช่รูปแบบบอกเล่า (non-assertive) ได้แก่ 
1) ประโยคปฏิเสธ  2) ประโยคค าถาม 3) ประโยคที่แสดงเงื่อนไข  และ 4)  ประโยคที่มีการ
เปรียบเทียบกัน ใช้ข้อมูลภาษารวมทั้งสิ้น 5 สมัย ได้แก่ ME111 (ค.ศ. 1150 – 1250) ME2 (ค.ศ. 
1250 – 1350) ME3 (ค.ศ. 1350 – 1420) ME4 (ค.ศ. 1420 – 1500) และ EMod112 (ค.ศ. 1500 – 
1570) จากคลังข้อมูลภาษาอังกฤษเฮลซิงกิ (Helsinki Corpus of English Texts) ข้อค้นพบในงาน
ชิ้นดังกล่าวน่าสนใจตรงที่ ข้อมูลภาษาในอดีตที่สะท้อนออกมาจาก ME1 นั้น Any ไม่ปรากฏใน
ประโยคปฏิเสธมากนัก หรืออาจกล่าวได้ว่าพบเป็นจ านวนน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับประโยคแบบ
อ่ืน ๆ ในขณะที่ข้อมูลจาก EMod1 กลับปรากฏ Any ในประโยคปฏิเสธมากที่สุด ความเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นนี้แสดงให้เห็นพัฒนาการในการใช้ค าแง่หนึ่งของ Any 

นอกเหนือไปจากการปรากฏที่สามารถพิจารณาได้จากความถี่ของรูปศัพท์เป็นขั้นต้นแล้ว 
การพิจารณาลักษณะของรูปศัพท์ที่พบ เช่น จ านวนพยางค์ การสร้างค า ฯลฯ ก็เป็นหนึ่งในหลาย ๆ 
วิธีในการศึกษาพัฒนาการของค าศัพท์ ในหัวข้อต่อไปผู้วิจัยจะได้กล่าวถึงเกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์
รายการค าศัพท์ในงานวิจัยชิ้นนี้ 

2.4 เกณฑ์การวิเคราะห์รายการค าศัพท์ 

เคยมีงานวิจัยที่ได้วิเคราะห์ค าพ้ืนฐานในแบบเรียนภาษาไทยอยู่ชิ้นหนึ่ง (จิตติรัตน์ พุกจินดา, 
ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์, จีระพันธุ์ พูลพัฒน์, & อัชชา แสงอัสนีย์, 2518) ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
วิเคราะห์หาค าและความถี่ของค าที่ปรากฏในแบบเรียนภาษาไทยระดับประถมศึกษาตอนต้นที่ใช้ใน

                                           
11 ME ย่อมาจาก Middle English 
12 EMod ย่อมาจาก Early Modern English 
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โรงเรียนต่าง ๆ ตามค าสั่งของกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตร พ.ศ. 2503 ในงานวิจัยชิ้นดังกล่าวได้
วิเคราะห์แบบเรียนภาษาไทยรวมทั้งสิ้น 20 เล่ม จ าแนกออกเป็นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่ง 12 
เล่ม ชั้นประถมศึกษาปีที่สอง 4 เล่ม ชั้นประถมศึกษาปีที่สาม 2 เล่ม และชั้นประถมศึกษาปีที่สี่อีก 2 
เล่ม งานชิ้นดังกล่าวได้หาค่าความถี่ของค า ไม่รวมค าที่เป็นชื่อเฉพาะประเภทชื่อคน (นางล าหับ เรณู) 
ชื่อเฉพาะที่เป็นชื่อเมือง (เมืองสุโขทัย เมืองเหนือ) ค าศัพท์ต่าง ๆ (บุญญานุภาพ สกุณา) และค าราชา
ศัพท์ (พระแสง รับสั่ง) ซึ่งในส่วนนี้ ผู้วิจัยเองสันนิษฐานว่า ค าในกลุ่มค าศัพท์และค าราชาศัพท์มีความ
พิเศษกว่าค าท่ัวไปและไม่ได้มีลักษณะเป็น “ค าพ้ืนฐาน” ตามการนิยามในงานวิจัยชิ้นดังกล่าว 

สิ่งที่ผู้วิจัยสนใจในงานวิจัยชิ้นนี้คือการวิเคราะห์ความยากง่ายเพ่ือคัดเลือกค าเหล่านั้นเป็น
ค าศัพท์พ้ืนฐานส าหรับระดับชั้นต่าง ๆ ซึ่งการพิจารณาเลือกค าศัพท์พ้ืนฐานในงานวิจัยชิ้นดังกล่าว ได้
มอบหมายให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาไทยจ านวน 5 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การสอนภาษาไทย
มาแล้วไม่ต่ ากว่า 6 ปี เป็นผู้ด าเนินการคัดเลือก ในรายงานการวิจัยระบุว่า “คัดเลือกค าพ้ืนฐานตาม
ค าจ ากัดความที่ก าหนดขึ้น” (2518: 24) โดยที่คณะกรรมการจะช่วยกันพิจารณาค าทีละค าเรียงจาก
ค าที่มีความถี่มากที่สุดไปหาค าที่มีความถี่น้อยที่สุด ค าใดที่คณะกรรมการลงมติเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ 
ก็จะถือว่าค านั้นเป็นค าพ้ืนฐานของระดับชั้นนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม ในรายงานการวิจัยนี้ไม่ได้กล่าวถึง
เกณฑ์ในทางภาษาที่น ามาประกอบการคัดเลือกแต่อย่างใด จึงอาจกล่าวได้ว่าเกณฑ์ที่ใช้ในงานวิจัยชิ้น
ดังกล่าวเป็นเกณฑ์ที่อาศัยมุมมองแบบอัตวิสัย (subjective) ซึ่งอาจได้ผลที่ดีในระดับหนึ่ง แต่ก็ไม่
สามารถใช้วิธีการเดียวกันนี้กับงานชิ้นอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันได้ การพิจารณาหาเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกับรูปภาษาโดยตรงจึงน่าจะเป็นเกณฑ์ที่มีมาตรฐาน สามารถน าไปปรับใช้ในวงกว้างได้
มากกว่า 

ในหัวข้อนี้ผู้วิจัยจะกล่าวถึงวิธีการในการวิเคราะห์ความยากง่ายของค าศัพท์ รวมถึงการ
วิเคราะห์การขยายขอบเขตทางความหมายและหน้าที่ของค าศัพท์ ตามล าดับดังนี้ 

2.4.1 การวิเคราะห์ความยากง่ายของค าศัพท์ 

การวิเคราะห์ความยากง่ายของค าศัพท์นั้นอาจท าได้จากหลายแง่มุม ทั้งในแง่การน าไปใช้และ
ในแง่ของตัวค าศัพท์เอง เช่น ปัจจัยด้านหน่วยเสียง ความยาวของค า ความสัมพันธ์ระหว่างเสียงกับ
ตัวอักษร (เช่น สระในภาษาอังกฤษ “o” ที่ออกเสียงต่างกันใน love, chose, woman เป็นต้น) 
ความทึบใสของค าอันเกี่ยวข้องกับการประกอบค า (morphological transparency) ความเป็น
รูปธรรม – นามธรรมของค า การพ้องค าหรือการมีหลายความหมายของค า เป็นต้น (Laufer, 1990, 1997) 

ความยากง่ายเรื่องความยาวของค าหรือจ านวนพยางค์ในค าเป็นปัจจัยที่มีการศึกษากันใน
หลายสาขา ทั้งในทางภาษาศาสตร์ (จินดา เฮงสมบูรณ์, 2542) ภาษาไทย (อนันต์ เหล่าเลิศวรกุล, 
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2549) ศึกษาศาสตร์ (Nelson, Perfetti, Liben, & Liben, 2011) และสื่อสารมวลชน (กิตติพงษ์ ทวี
วงษ,์ 2538) งานที่มีการวิเคราะห์ความยากง่ายในประเด็นนี้ ต่างก็มีความเห็นว่าค าที่ยาวยากกว่าค าที่
สั้น หรือจ านวนพยางค์กับความยากของค าแปรผันตามกันนั่นเอง ในแง่ของการรับภาษา พบว่า
งานวิจัยเกี่ยวกับการออกเสียงของเด็ก (Rungrojsuwan, 2003; พิณทิพย์ ทวยเจริญ, 2539; สถาบัน
ระหว่างชาติส าหรับการค้นคว้าเรื่องเด็ก, 2502) ก็ยืนยันว่าเด็กสามารถออกเสียงค าที่มีพยางค์เดียวได้
ก่อนและมากกว่าค าท่ีมีหลายพยางค์อีกด้วย 

งานของลอเฟอร์ (Laufer, 1997) ได้ศึกษาเกี่ยวกับประเด็นความยากในเรื่องความสัมพันธ์
ระหว่างเสียงกับตัวอักษร (orthography) โดยอธิบายถึงความซับซ้อนของการผสมรวมกันของ
ตัวอักษรต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดเป็นสระหนึ่งเสียง (เช่น eau = /o/) หรือการออกเสียงสระที่ต่างกันทั้งที่ใช้
รูปเดียวกัน ข้อสรุปที่ได้คือค าท่ีความสัมพันธ์ระหว่างตัวอักษร/รูปเขียนกับการออกเสียงแบบ 1 ต่อ 1 
นั้นมีความชัดเจนและง่ายกว่าค าท่ีรูปกับเสียงไม่ได้สัมพันธ์กันแบบ 1 ต่อ 1 

ในภาษาไทยเองก็มีลักษณะค าที่คล้ายคลึงกับแบบนั้นเช่นกัน และไม่ใช่แต่เพียงเสียงสระ แต่
เกิดขึ้นกับค าทั้งค า กล่าวคือ ค าบางค าในภาษาไทยมีความก ากวมในการออกเสียง เช่น ค าในกลุ่มค า
พ้องอย่าง เพลา [เพ-ลา] กับ เพลา [เพฺลา] หรือแม้แต่ค าทั่วไปก็อาจออกเสียงได้หลายแบบ เช่น 
เศรษฐี อาจออกเสียงเป็น [เสด-ถี] [สะ-เหรด-ถี] หรือ [เส-รด-ถี] เป็นต้น หรือค าที่มี รร (ร หัน) เป็น
องค์ประกอบในค า พบว่าค าที่ไม่มีตัวสะกดซึ่งใช้ รร  รร จะแทนเสียงสระและเสียงพยัญชนะท้าย [-an] 
แต่หากค านั้น ๆ มีตัวสะกด รร จะแทนเสียงสระ [a] ผู้เรียนก็อาจสับสนได้ว่า ร ที่เห็นนั้นเป็นสระหรือ
พยัญชนะ นอกจากนี้ยังมีค าท่ีมี ฤ เป็นองค์ประกอบในค า โดย ฤ นั้น สามารถออกเสียงได้ 3 แบบ คือ 
[ri] [rƜ] และ [rəə] เช่น ในค าว่า ฤทธิ์ พฤกษา และ ฤกษ์ ตามล าดับ ค าในกลุ่มนี้จึงยากในแง่การ
ออกเสียงที่เป็นได้หลายลักษณะขึ้นกับพยัญชนะที่ตามมา หลายคนอาจมองว่าเรื่องนี้ไม่น่าเป็นปัญหา
ส าหรับผู้ที่พูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่ แต่จากประสบการณ์ตรงของผู้วิจัย คือในสมัยเด็ก ผู้วิจัยก็เคยมี
ปัญหากับการออกเสียงค าในกลุ่มนี้อยู่บ่อยครั้ง ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่าน่าจะลองศึกษาปัจจัยความยาก
ง่ายในแง่นี้ด้วย 

การสร้างค าและการประกอบค าเป็นปัจจัยความยากง่ายอีกรูปแบบหนึ่ง ในงานของ
กระทรวงศึกษาธิการ (2532) ที่ได้กล่าวถึงไว้ข้างต้นนั้น พิจารณาให้การประกอบค าเป็นปัจจัยในการ
แยกแยะความยากง่ายของค าศัพท์ด้วย โดยมองว่าค าประสมยากกว่าค าเดี่ยว 

การประกอบค าหรือการสร้างค า (word formation) เป็นกระบวนการเพ่ิมค าใหม่ให้แก่
ภาษาโดยน าค าหรือหน่วยค าที่มีใช้อยู่ในภาษามารวมกัน หน่วยค าที่น ามารวมกันนั้นอาจเป็นชนิด
เดียวกันหรือต่างชนิดกันก็ได้ อนันต์ เหล่าเลิศวรกุล (2549) ระบุว่าการสร้างค าด้วยการรวมหน่วยค า
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ไว้ อาจท าได้หลายวิธี แต่ก่อนที่จะเกิดการสร้างได้ ย่อมต้องมีค าหรือหน่วยตั้งต้นก่อน ในที่นี้จะเรียก
หน่วยดังกล่าวว่าค าเดี่ยว จึงแบ่งประเภทค าตามลักษณะการสร้างโดยพิจารณาจากหน่วยค าที่ใช้เป็น
องค์ประกอบได้ดังต่อไปนี้ 1) ค าเดี่ยว 2) ค าประสม และ 3) ค าประสาน หากพิจารณาจากเกณฑ์
ความหมายด้วยจะได้เพ่ิมอีก 2 ประเภทคือ ค าซ้อน และ ค าซ้ า (วิรุฬห์รัตน์ ไฉนงุ้น, 2549a, 2549b) 
รายละเอียดของค าแต่ละประเภทคือ 

1) ค าเดี่ยว หมายถึงค าที่สามารถปรากฏตามล าพังได้ มีความหมายสมบูรณ์ในตัว หรืออีก
ชื่อหนึ่งคือ หน่วยค าอิสระ เป็นหน่วยตั้งต้นแบบหนึ่ง ที่น าไปใช้ในการสร้างค า 

2) ค าประสม หมายถึง ค าที่ผ่านกระบวนการประสมค า (compounding) คือการน าค า
หรือหน่วยค ามารวมกันเป็นค าใหม่ มีทั้งแบบที่ประกอบด้วยหน่วยค าอิสระ 2 หน่วยขึ้น
ไป หรือประกอบด้วยหน่วยค าอิสระกับไม่อิสระก็ได้ 

3) ค าประสาน13 หมายถึง ค าท่ีผ่านกระบวนการประสานค า (derivation) เป็นวิธีการสร้าง
ค าแบบไม่รู้จบ เช่นการน าหน่วยหน้าศัพท์ การ- หรือ ความ- มาประกอบเข้ากับ กริยา 
เพ่ือสร้างเป็นค าประสานที่ใช้เป็นค านาม เป็นต้น ค าที่เกิดจากการประสานค ามักมีชนิด
ของค าเปลี่ยนไป บางครั้งอาจมีระดับภาษาหรือความหมายเปลี่ยนไปด้วยก็ได้ 

4) ค าซ้อน หมายถึง ค าที่เกิดจากการน าค าตั้งแต่ 2 ค าขึ้นไปในเรียงต่อกัน โดยแต่ละค านั้น
จะต้องมีความสัมพันธ์กันในด้านความหมายในแง่ใดแง่หนึ่ง กล่าวคือ อาจมีความหมาย
เหมือนกัน คล้ายกัน หรือตรงข้ามกัน ทั้งนี้เพ่ือให้ค าดังกล่าวมีความหมายที่ชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น 

5) ค าซ้ า หมายถึง ค าที่ประกอบด้วยหน่วยค า 2 หน่วย ซึ่งเหมือนกันทุกประการ มาวาง
เรียงต่อกัน ในการเขียนค าซ้ าอาจใช้เครื่องหมายไม้ยมก (ๆ) แทนที่ค าซ้ า 

แม้จะไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าการสร้างค าแบบใดยากกว่าแบบใด แต่ก็อาจพอสรุปได้ว่า 
ค าเดี่ยวน่าจะเป็นลักษณะการสร้างค าที่ง่ายที่สุด รองลงมาคือค าประสาน และค าซ้ า เนื่องจากมี
ลักษณะการสร้างค าที่เป็นรูปแบบชัดเจน ส่วนค าประสมและค าซ้อนน่าจะมีความยากมากขึ้นอีกขั้น 

มีการศึกษาประเด็นเรื่องความทึบใสของค าอยู่ไม่น้อย ความทึบใสของค านี้มีความเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กับการสร้างค าและการประกอบค าโดยตรง เนื่องจากความทึบใสดังกล่ าวต้องพิจารณาจาก
ความหมายขององค์ประกอบภายในค า ค าที่จะน ามาพิจารณาในประเด็นนี้ได้จึงต้องเป็นค าที่อยู่ใน
กลุ่มค าประกอบ หรือก็คือค าในกลุ่มใด ๆ ที่ไม่ใช่ค าเดี่ยวนั่นเอง มีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการรับ
ค าศัพท์ระบุไว้ว่าค าประกอบบางค าอาจง่ายส าหรับเด็ก ด้วยเหตุที่ว่ าลักษณะทางความหมายของค า

                                           
13 ต าราบางเล่มเรียก ค าแปลง หรือ ค าแผลง 
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นั้น ๆ เป็นค าใส (transparent in meaning) ซึ่งจะเป็นค าใสก็ต่อเมื่อเด็กรู้ความหมายของ
องค์ประกอบภายในค านั้น เช่น เด็กรู้จัก mud (โคลน) และรู้จักหน่วยค าเติม –y (ซึ่งเต็มไปด้วย-) เด็ก
อาจไม่เคยเห็น muddy มาก่อน แต่เมื่อได้ยินประโยค This road is muddy. เด็กจะสามารถ
เชื่อมโยงได้ว่า muddy ควรหมายถึงอะไร เป็นต้น (Clark, 1993: 109-110) 

มีงานอีกชิ้นหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับความทึบใสทางความหมายของค า แต่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์
เพ่ือจ าแนกความยากง่ายของค าศัพท์ งานชิ้นดังกล่าวท าขึ้นเพ่ือประกอบการพิจารณาเพ่ือตัดสินให้ค า
ที่พบ ควรนับเป็นค าใหม่หรือไม่ นากี้และแอนเดอร์สัน (Nagy & Anderson, 1984) ต้องการศึกษาว่า
มีค าศัพท์อยู่ทั้งสิ้นกี่ค าในหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ นากี้และแอนเดอร์สันน าข้อมูลจาก WFB มาจัด
กลุ่มใหม่ เลือกค า 7,260 รูปศัพท์ จาก 86,741 รูปศัพท์ โดยสุ่มเลือกจากรายการค าเรียงตาม
ตัวอักษร เลือกค าท่ีติดกัน 60 ค า ทั้งหมด 121 ชุด (รวมเป็น 7,260 ค า) และเชื่อว่าค าที่อยู่ติดกันจะมี
ความสัมพันธ์กันบางอย่าง สิ่งที่น่าสนใจคือพวกเขาได้จัดกลุ่มระดับความสัมพันธ์ทางความหมายของ
รูปศัพท์ต่าง ๆ (degree of semantic relatedness) ดูเฉพาะค าในกลุ่มค าประกอบ ไม่รวมค าเดี่ยว 
แบ่งไว้เป็น 6 ระดับ ระดับ 0 – 5 จากเกี่ยวข้องกันมากไปจนเกี่ยวข้องกันน้อย นั่นคือไล่จากค าใส 
(transparent word) ไปหาค าทึบ (opaque word) ค าอธิบายและตัวอย่างของแต่ละระดับความสัมพันธ์
นั้น นากี้และแอนเดอร์สันระบุไว้ดังนี้ 

SEM 0: ความสัมพันธ์ทางความหมายขององค์ประกอบภายในค ามีความชัดเจนมาก สื่อ
ความหมายตรงไปตรงมา เช่น redness หรือค าที่เติมหน่วยค าเติม regular inflection, derivational 
affixes รวมถึงค าประสมจ านวนหนึ่ง 

SEM 1: ความหมายของค านั้น ๆ อาจอนุมานได้จากความหมายขององค์ประกอบโดยอาศัย
ปริบทช่วยตีความเล็กน้อย เช่นค าว่า hunter อาจสื่อถึงอาชีพนายพรานหรืองานอดิเรกที่เกี่ยวข้องกับ
การล่าก็ได้ แต่แม้จะไม่มีปริบทแวดล้อม ผู้อ่านก็สามารถตีความได้ว่า hunter ต้องหมายถึง ใครสักคน
ที่ท ากริยาล่า 

SEM 2: ความหมายของค านั้น ๆ อาจอนุมานได้จากความหมายขององค์ประกอบโดยอาศัย
ปริบทช่วยตีความตามสมควร เช่น gunner ที่ไม่ได้หมายถึงแค่ คนถือปืน แต่สื่อความหมายไปถึง
บุคลากรทางการทหารด้วย 

SEM 3: ความหมายของค านั้น ๆ ไม่สามารถอนุมานได้จากความหมายขององค์ประกอบ 
จ าเป็นต้องพิจารณาความหมายจากปริบทรอบข้าง เช่น copperhead อาจหมายถึงงูพิษชนิดหนึ่ง 
หรือชื่อกลุ่มก้อนทางการเมืองก็ได้ 
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SEM 4: แทบมองไม่เห็นความเชื่อมโยงทางความหมายขององค์ประกอบภายในค าเลย อาจมี
อยู่บ้างแต่สังเกตเห็นได้ยากมาก เช่น farewell, saucer 

SEM 5: ไม่พบความเชื่อมโยงทางความหมายเลย เช่น groovy (น่าพอใจมาก) กับ groove 
(ท าให้เป็นช่อง) หรือ dashboard (แผงควบคุม) ที่ความหมายไม่ได้ประกอบขึ้นจากความหมายของ
องค์ประกอบภายในค าเลย เป็นต้น 

นอกจากนี้ยังมีงานของเพียรศิริ วงศ์วิภานนท์ (2531) ที่ศึกษาเกี่ยวกับค าซ้อนในภาษาไทย
โดยระบุว่า ความหมายของค าซ้อนอาจไม่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของค าซ้อนนั้น ๆ ก็ได้ เช่น เสียดสี 
กดขี่ ย่อยยับ เป็นต้น ซึ่งก็เป็นแนวคิดในเรื่องความทึบใสทางความหมายเช่นกัน ผู้วิจัยยังมีความเห็น
ว่าไม่ใช่แต่เฉพาะค าซ้อน แต่แนวคิดนี้สามารถใช้อธิบายค าในกลุ่มค าประสมและค าประกอบอ่ืน ๆ ได้
ด้วยเช่นกัน เช่นค าว่า หางเสือ ที่หมายถึงเครื่องถือท้ายเรือ ก็มีลักษณะที่เป็นค าทึบ ในขณะที่ หางเสือ 
อันหมายถึง หางของเสือ มีลักษณะเป็นค าใส และแม้ว่าในงานของเพียรศิริจะไม่ได้ระบุลงไปชัดเจนว่า
ความหมายในลักษณะดังกล่าวจะเก่ียวข้องกับความยากง่ายของค า แต่ในเชิงการใช้ภาษา หากผู้เรียน
ไม่สามารถเดาความหมายของค าหนึ่ง ๆ ได้เนื่องจากความหมายนั้น ๆ ไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ
องค์ประกอบภายในค าเลย ค าดังกล่าวก็น่าจะเข้าใจได้ยากกว่าค าที่สามารถเดาความหมายจาก
องค์ประกอบได ้

จากงานวิจัยทั้งสองชิ้นข้างต้นจะเห็นว่าในภาษาอังกฤษนั้นมีการเติมหน่วยค าที่เป็นวิภัติ -
ปัจจัยอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งต่างกับภาษาไทย ผู้วิจัยจึงจะปรับเกณฑ์ของนากี้และแอนเดอร์สันให้เหมาะ
กับลักษณะค าในภาษาไทยมากยิ่งขึ้น รายละเอียดจะกล่าวถึงไว้ในบทที่ 5 หัวข้อที่ 5.4 เรื่องการ
วิเคราะห์ความยากง่ายของค าจากมิติความทึบใสทางความหมาย 

2.4.2 การวิเคราะห์การขยายขอบเขตทางความหมายและหน้าที่ 

ค าในภาษาหนึ่ง ๆ อาจมีความหมายเพียงความหมายเดียว หรืออาจมีหลายความหมายหลาย
หน้าที่ก็ได้ ค าในภาษาไทยก็มีลักษณะดังกล่าวเช่นกัน การสอนให้รู้ค าในแง่หนึ่งเกี่ยวข้องกับการสอน
ให้รู้ความหมาย ความยากง่ายของค าหนึ่ง ๆ จึงเกี่ยวข้องกับความหมายของค านั้น ๆ ด้วย ค าเดียวกัน
ที่พบในช่วงชั้นต่างกัน อาจมีจ านวนความหมายไม่เท่ากัน ดังนั้นการศึกษาพัฒนาการค าศัพท์จึงต้อง
วิเคราะห์ความหมายต่าง ๆ ที่พบในคลังข้อมูลด้วย 

ค าที่มีความหมายเดียว เมื่อได้ยินเสียงของค าก็สามารถรู้ความหมายได้ทันที แต่ค าที่มีหลาย
ความหมาย ความหมายของค านั้น ๆ ต้องอาศัยปริบท (context) ของค า และหน้าที่ของค ามา
ประกอบกันจึงจะสามารถรู้ความหมายของค านั้น ๆ และการที่ค านั้น ๆ มีได้หลายความหมาย สาเหตุ
หนึ่งเกิดจากการขยายความหมายของค าจนก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความหมาย 



 

 

40 

ประเภทการเปลี่ยนแปลงความหมายที่พบนั้น แม็คมาฮัน (McMahon, 1995) ปราณี กุลละวณิชย์ 
(2544) และ สุริยา รัตนกุล (2544) ระบุไว้เป็น 4 ประเภท คือ 1) ความหมายกว้างขึ้น 2) ความหมาย
แคบลง  3) ความหมายส่อไปในทางที่ดีขึ้น และ 4) ความหมายส่อไปในทางลบ ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
ความหมายลักษณะต่าง ๆ ก็อาจส่งผลให้ค าหนึ่ง ๆ กลายเป็นค าหลายความหมาย/หลายหน้าที่ได้ 
เช่น การขยายความหมายที่ท าให้ค าหนึ่ง ๆ มีความหมายกว้างขึ้น ส่งผลให้ค านั้น ๆ มีหลาย
ความหมาย ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าค าหลายความหมาย/หลายหน้าที่ต้องเป็นผลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงทางความหมายแต่เพียงอย่างเดียว เพราะการศึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลงความหมายนั้น
เป็นการศึกษาในเชิงภาษาศาสตร์ข้ามสมัย (diachronic study) เป็นการมองจากมิติของเวลา แต่
การศึกษาเกี่ยวกับค าหลายความหมาย/หลายหน้าที่นั้นสามารถท าได้ทั้งในเชิงข้ามสมัยและร่วมสมัย 
แสดงให้เห็นว่าปรากฏการณ์ที่ค ามีหลายความหมายหรือหลายหน้าที่นั้นเป็นลักษณะธรรมชาติของ
ภาษาซึ่งมีอยู่และด าเนินไปในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งหรือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นข้ามช่วงเวลาก็ได้ 

ในวิทยานิพนธ์เล่มนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือหากระบวนการของการขยายความหมาย แต่
ต้องการศึกษาว่ารูปศัพท์ต่าง ๆ ที่พบในช่วงชั้นหรือหลักสูตรที่ต่างกันมีความหลากหลายทาง
ความหมายแตกต่างกันหรือไม่ การศึกษาจึงไม่ได้เป็นไปในเชิงลึก กล่าวคือ จะไม่มีการตัดสินว่า
ความหมายใดเกิดก่อนความหมายใด หรือความหมายใดมากกว่าความหมายใด แต่จะศึกษาว่าพบ
ความหมายหรือหน้าที่อะไรบ้างในรูปศัพท์หนึ่ง ๆ โดยพิจารณาการขยายขอบเขตความหมายทุก
รูปแบบ ไม่ว่าความหมายจะแคบเข้าหรือกว้างออกก็ตาม 

ในการวิเคราะห์ความหมายต่าง ๆ ของค านั้น สามารถใช้ค าปรากฏร่วมรวมถึงปริบทในการ
ปรากฏของค าเหล่านั้นช่วยในการบ่งชี้ความหมายได้ วิธีการดังกล่าวเป็นวิธีการที่พจนานุกรมหลาย
กลุ่มใช้ในการให้ความหมายของค าศัพท์ เช่น พจนานุกรมในกลุ่มโคบิ๊วด์ (Cobuild) ลองแมน 
(Longman) แม็คมิลเลี่ยน (Macmillion) เคมบริดจ์ (Cambridge) เป็นต้น พจนานุกรมเหล่านี้ใช้
คลังข้อมูลภาษาเป็นพ้ืนฐานในการวิเคราะห์แบ่งแยกความหมายของค าศัพท์ โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการ
แยกค าศัพท์ (entry, lemma, headword) มีหลายเกณฑ์ ได้แก่ เกณฑ์ทางหน่วยค า 
(morphological criteria) วากยสัมพันธ์หรือความสัมพันธ์ในแนวนอน (syntagmatic criteria) 
อรรถศาสตร์ (semantic criteria) ความสัมพันธ์ในแนวตั้ง (paradigmatic criteria) วัจนปฏิบัติ
ศาสตร์ (pragmatic criteria) และความรู้ทั่วไป (real-world knowledge) (Svensén, 2009: 206-
211) คลังข้อมูลภาษามีประโยชน์อย่างมากต่อการวิเคราะห์ด้วยเกณฑ์ทางวากยสัมพันธ์หรือ
ความสัมพันธ์ในแนวนอน เนื่องจากเกณฑ์ในข้อนี้จะพิจารณาจากค าปรากฏร่วมว่าเหมือนหรือต่าง
กลุ่มกันอย่างไร เรื่องนี้เองที่ส่งผลให้ความหมายของค านั้น ๆ แตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น 
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boil verb 1 (transitive) ‘cause (liquid) to reach a temperature 
where it change into a gas’: ~ the milk 

2 (intransitive) (of a liquid) ‘reach the temperature 
where it change into a gas’: the milk is ~ing 

   3 (transitive) ‘cook in water at 100°C’: ~ an egg 

 run v.i.  1 (subject: person, animal) ‘move faster than walking’ 

2 (subject: vehicle) ‘move quickly or freely’: the car ran 
into a tree 

3 (subject: public vehicle) ‘go between places’: buses 
aren’t ~ning today 

4 (subject: engine, organization, system) ‘be in 
operation’: keep the factory ~ning 

   5 (subject: liquid) ‘flow’: tears ran down his face 

   6 (subject: container, etc.) ‘pour out liquid’: the bath is ~ning 

   7 […] 

 severe adj. 1 ~ injury, ~ illness (‘causing harm, pain, etc.’) 

   2 ~ criticism, ~ penalty (‘stern’, ‘strict’) 

   3 ~ competition, ~ test (‘difficult’) 

(Svensén, 2009: 207-208) 

จากตัวอย่างดังกล่าวจะเห็นได้ว่าปริบทและค าปรากฏร่วมที่แตกต่างกันสามารถบ่งชี้
ความหมายของค าได้ เช่นในตัวอย่างที่ 1 ค าว่า boil แยกความหมายที่ 1 และ 2 ออกจากกันด้วย
เหตุผลทางวากยสัมพันธ์ โดยความหมายที่ 1 ปรากฏค านามตามหลัง boil ในขณะที่ความหมายที่ 2 
ไม่ปรากฏนามตามหลัง แม้ว่าโดยเนื้อความหมายจะคล้ายคลึงกันมาก แต่เมื่อลักษณะทาง
วากยสัมพันธ์ต่างกันก็ควรแยกความหมายของค าดังกล่าวออกจากกัน ส่วนความหมายที่ 3 ของ boil 
นั้นมีค านามปรากฏตามหลังเช่นเดียวกับลักษณะทางวากยสัมพันธ์ในความหมายที่ 1 แต่ค านามที่
ปรากฏในความหมายที่ 1 จะต้องมีลักษณะเป็น ‘ของเหลว’ เท่านั้น ส่วนในความหมายที่ 3 เป็นสิ่งอ่ืน
นอกเหนือจากของเหลว ความหมายที่ 1 และ 3 ของ boil จึงแตกต่างกัน ตัวอย่างต่อมาคือค าว่า run 
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ความหมายทั้ง 6 ความหมายที่ยกมานี้แยกออกจากกันโดยอาศัยค านามที่ปรากฏข้างหน้าค า run โดย
หากลักษณะของค านามนั้น ๆ แตกต่างกัน ความหมายของ run ก็จะต่างกันไปด้วย เช่น หากค านาม
หน้า run หมายถึงคนหรือสัตว์ (ความหมายที่ 1) run จะหมายถึง ‘วิ่ง’ แต่หากค านามข้างหน้า
หมายถึงของเหลว (ความหมายที่ 5) run จะหมายถึงไหลลงมา เป็นต้น ส าหรับตัวอย่างที่ 3 ที่ยกมา
คือค าว่า severe ท าหน้าที่เป็นค าขยาย (adjective) มีทั้งสิ้น 3 ความหมาย สังเกตได้ว่าค านี้แยก
ความหมายต่าง ๆ ออกจากกันด้วยเกณฑ์กลุ่มความหมายของค านามที่ปรากฏหลัง severe 
ความหมายที่ 1 คือท าให้เกิดความเจ็บปวด ความหมายที่ 2 คือเกิดลักษณะดังกล่าวอย่างรุนแรง 
อย่างหนัก และความหมายที่ 3 หมายถึงความยากของค านามที่ตามมา 

ในงานวิจัยชิ้นนี้จะใช้แนวทางดังกล่าวในการวิเคราะห์ความหมายของค า โดยพิจารณาถึงค า
ปรากฏร่วมที่เปลี่ยนกลุ่ม (ค ากริยาแสดงการเคลื่อนไหว ค ากริยาแสดงสภาพ) เปลี่ยนลักษณะทาง
ความหมาย (รูปธรรม – นามธรรม) เปลี่ยนประเภททางไวยากรณ์ (นาม กริยา วิเศษณ์ ฯลฯ) เป็นต้น 
ในการวิเคราะห์ความหมายต่าง ๆ นั้น ผู้วิ จัยจะใช้ความหมายที่ปรากฏในพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถานเป็นแนวทางเบื้องต้นก่อน แต่หากพบรูปแบบการปรากฏของค าที่แตกต่างออกไป
และในพจนานุกรมไม่ได้แสดงความหมายดังกล่าว ผู้วิจัยจะแยกความหมายนั้นออกมาไว้อีกกลุ่มหนึ่ง 
นอกจากนี้ ค าที่มีหลายความหมายหลายหน้าที่บางส่วนที่มีผู้ศึกษาลักษณะทางความหมายไว้แล้ว 
ผู้วิจัยก็จะใช้ผลการวิเคราะห์ต่าง ๆ นั้นมาประกอบการแยกความหมายของค าในงานวิจัยชิ้นนี้ด้วย 
เช่น ไป มา (Rungkupan, 1992; ชาฎินี มณีนาวาชัย, 2551) ขึ้น ลง (โสภาวรรณ แสงไชย, 2537) 
เข้า (ชัชวดี ศรลัมพ์, 2538) ออก (กาจบัณฑิต วงศ์ศรี, 2547) อยาก (ปิ่นกาญจน์ วัชรปาณ, 2548) 
เอา (จิรัชย์ หิรัญรัศ, 2550) จะ (จินดารัตน์ จรัสก าจรกูล, 2536; อภิญญา สร้อยธุหร่ า, 2553) เป็นต้น 



 

 

บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ในบทนี้ผู้วิจัยจะกล่าวถึงขั้นตอนและวิธีการในการศึกษาพัฒนาการของค าศัพท์ที่มีความถี่ใน
การปรากฏสูงในหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ การออกแบบ
คลังข้อมูลและข้ันตอนวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

3.1 การออกแบบคลังข้อมูล 

ขั้นตอนการออกแบบและสร้างคลังข้อมูลในงานวิจัยตามแนวทางภาษาศาสตร์คลังข้อมูลนั้น
ถือว่ามีความส าคัญเป็นอย่างมาก คลังข้อมูลภาษาในงานวิจัยชิ้นนี้ถือเป็นตัวแทนของภาษาไทยที่พบ
ในหนังสือและต าราเรียนตามระดับชั้นต่าง ๆ ผู้วิจัยจึงได้เก็บรวบรวมจากหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย
โดยยึดเอาหนังสือเรียนและหนังสืออ่านเพ่ิมเติมที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ และ
สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานปีต่าง ๆ แต่เนื่องจากจ านวนข้อมูลมีมาก ผู้วิจัยจึงได้
ก าหนดเกณฑ์ในการสุ่มคัดเลือกหนังสือมาเป็นตัวแทนข้อมูลและเกณฑ์ในการสุ่มคัดเลือกตัวบทจากใน
หนังสือ โดยตั้งเป้าหมายการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ที่สามล้านค า รายละเอียดการก าหนดเกณฑ์การ
คัดเลือกข้อมูลมีดังต่อไปนี้ 

3.1.1 เกณฑ์การคัดเลือกหนังสือ 

เนื่องจากผู้วิจัยยึดเอาหนังสือตามท่ีปรากฏอยู่ในหลักสูตรต่าง ๆ ดังนั้นจึงเริ่มต้นจากหลักสูตร
ก่อน โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นหลักสูตรล่าสุดนั้น ตามค าสั่ง
กระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ 293/2551 เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2551 นั้น กล่าวถึงโดยสังเขปได้ว่า หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 เป็นหลักสูตรที่เพ่ิงเริ่มประกาศใช้ โดยในปีการศึกษา 
2552 เริ่มใช้กับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เฉพาะในกลุ่มโรงเรียน
ต้นแบบและโรงเรียนที่มีความพร้อมตามรายชื่อที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด จากนั้นจึงขยาย
ขอบเขตให้กว้างขึ้นเรื่อย ๆ จนครอบคลุมทุกระดับชั้น ทุกโรงเรียน ทั่วทั้งประเทศ ในปีการศึกษา 
2555 ซึ่งส่งผลให้ต าราและแบบเรียนที่สอดคล้องตามหลักสูตรดังกล่าวยังไม่คงที่ ในงานวิจัยชิ้นนี้จึงไม่
สามารถตั้งต้นจากหลักสูตรใหม่ล่าสุดได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงยึดเอาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 
2544 เป็นหลักสูตรแรก แล้วจึงย้อนลงไปยังหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533  หลักสูตร
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2521 มัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2524 และหลักสูตร
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2503 มัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2518 จากนั้น



 

 

44 

พิจารณาแบบเรียนและหนังสืออ่านเพ่ิมเติมจากแต่ละหลักสูตรที่สามารถใช้ได้ แบ่งประเภทหนังสือ
ออกได้เป็น 1) แบบเรียน และ 2) หนังสืออ่านเพ่ิมเติม การคัดเลือกแบบเรียนมี 2 ลักษณะ คือ เลือก
ทั้งหมดและสุ่มเลือกด้วยการจับสลาก โดยในหลักสูตรเก่าจ าเป็นต้องเลือกทั้งหมดเนื่องจากแบบเรียน
มีจ านวนจ ากัด กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้พิมพ์แต่เพียงผู้เดียว ส่วนในหลักสูตรใหม่ที่มีส านักพิมพ์
หลากหลายมากข้ึน จะใช้วิธีสุ่มเลือกโดยการจับสลาก แต่ยังคงยึดแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นหลักก่อนด้วย ส่วนการคัดเลือกหนังสืออ่านเพ่ิมเติมใช้วิธีการสุ่มด้วยการจับสลาก อย่างไรก็ตาม
พบว่าหนังสืออ่านนอกเวลาในระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดไว้นั้น 
หลายเล่มปรากฏในทุก ๆ หลักสูตร ดังนั้น หากสุ่มพบเล่มที่ปรากฏทุกหลักสูตร เล่มนั้นจะถูกบรรจุไว้
ในคลังข้อมูลของทุกหลักสูตรด้วย เนื่องจากผู้วิจัยมีความเห็นว่าชุดค าในหนังสือเล่มนั้น ๆ ผู้ก าหนด
หลักสูตรมีความมุ่งหวังให้นักเรียนในระดับชั้นนั้น ๆ ได้เรียนรู้ ยิ่งไปกว่านั้นการที่หนังสือเล่มดังกล่าว
ถูกบรรจุอยู่ในหลักสูตรทุกหลักสูตร แสดงให้เห็นว่าค าศัพท์ที่ปรากฏในหนังสือเล่มนั้นเหมาะแก่การ
เรียนรู้ในระดับชั้นนั้น ๆ ด้วยเหตุนี้รายชื่อหนังสืออ่านเพ่ิมเติมในส่วนที่เป็นหนังสืออ่านนอกเวลาของ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและปลายจึงมีส่วนที่ซ้ าซ้อนกันอยู่จ านวนหนึ่ง (รายชื่อหนังสือเรียนใน
หลักสูตรต่าง ๆ ที่บรรจุลงคลังข้อมูลในภาคผนวก ก) 

3.1.2 เกณฑ์การคัดเลือกตัวบทในหนังสือ 

จ านวนค าในคลังข้อมูลที่คาดหวัง คือ 3,000,000 ค า เป็นอย่างต่ า จากหนังสือเรียนทั้ง 4 
หลักสูตร หากแบ่งล าดับขั้นการศึกษาออกเป็นช่วงชั้น ได้ทั้งสิ้น 4 ช่วงชั้น การจ าแนกจ านวนค าแต่ละ
ช่วงชั้นจะไม่แบ่งเป็นร้อยละ 25 ต่อหนึ่งช่วงชั้น แต่จะก าหนดเป็นอัตราก้าวหน้า เนื่องจากใน
แบบเรียนและหนังสืออ่านเพ่ิมเติมเล่มหนึ่ง ๆ ในแต่ละช่วงชั้น มีจ านวนค าที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน 
ยกตัวอย่างเช่น หากเปรียบเทียบระหว่างแบบเรียนของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 หลักสูตร 2521 มีจ านวนค า 1,454 และ 37,826 ค า ตามล าดับ นอกจากนี้โดยพ้ืนฐานแล้ว ยิ่ง
ระดับชั้นสูงขึ้น จ านวนค าที่คาดหวังย่อมเพ่ิมขึ้นตามไปด้วย จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงใช้วิธีสุ่ม
ข้อมูลจ านวนค าในแบบเรียนและหนังสืออ่านเพิ่มเติมจากแต่ละช่วงชั้น ค านวณเป็นค่าเฉลี่ยและเทียบ
สัดส่วนโดยช่วงชั้นที่ 1 มีค าในคลังข้อมูลประมาณร้อยละ 14 หรือ 420,000 ค า ช่วงชั้นที่ 2 มีค าใน
คลังข้อมูลประมาณร้อยละ 21 หรือ 630,000 ค า ช่วงชั้นที่ 3 มีค าในคลังข้อมูลประมาณร้อยละ 30 
หรือ 900,000 ค า และช่วงชั้นที่ 4 มีค าในคลังข้อมูลประมาณร้อยละ 35 หรือ 1,050,000 ค า แต่ละ
ช่วงชั้นประกอบด้วยแบบเรียนและหนังสืออ่านเพิ่มเติมจากหลักสูตร 4 หลักสูตร จึงเฉลี่ยจ านวนค าใน
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แต่ละช่วงชั้น (1-4) ต่อหลักสูตรได้เป็น 105,000 157,500 225,000 และ 262,500 ค า ตามล าดับ 
แสดงสัดส่วนจ านวนค าแต่ละช่วงชั้น14 ดังภาพที่ 3.1 

 
ภาพที่ 3.1 สัดส่วนจ านวนค าแต่ละช่วงชั้น 

 ในการคัดเลือกตัวบท จะคัดเลือกเฉพาะส่วนที่เป็นข้อความต่อเนื่องและไม่รวมข้อมูล
แบบฝึกหัด แบบคัดลายมือ แบบเรียนท้องถิ่น/แบบเรียนเฉพาะกลุ่ม  ภาษาในวรรณคดีชั้นสูง และค า
ประพันธ์ประเภทที่มีฉันทลักษณ์ซับซ้อน แต่จ าเป็นต้องรวมค าประพันธ์ประเภทกลอนสี่ กลอนแปด
เอาไว้ด้วย เนื่องจากมีปรากฏเป็นจ านวนมากในช่วงชั้นที่ 1 การเก็บรวบรวมตัวบทท าได้ 2 ลักษณะ 
ในกรณีที่หนังสือเรียนเล่มนั้น ๆ เป็นเล่มบาง (ไม่เกิน 30 หน้า) และ/หรือ มีจ านวนค าน้อยมาก จะ
เก็บทั้งเล่ม แต่ในกรณีที่เล่มหนา จะสุ่มหน้าให้กระจายทั่วทั้งเล่ม อนึ่ง ผู้วิจัยไม่ได้คัดเลือกข้อมูลจาก
ประเภทของบทอ่าน เนื่องจากถือว่าบทอ่านแต่ละแบบมีความส าคัญเท่ากันทั้งหมด จึงเลือกเก็บข้อมูล
ด้วยวิธีการสุ่มเท่านั้น ซึ่งวิธีดังกล่าวนี้อาจส่งผลต่อวงศัพท์ที่พบในการศึกษาครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม 
วิธีการสุ่มนี้ถือเป็นแนวทางมาตรฐานในการเก็บข้อมูลซึ่งยังคงสะท้อนให้เห็นภาพรวมของวงศัพท์ใน
หนังสือเรียนวิชาภาษาไทยได้ 

3.1.3 วิธีด าเนินการกับตัวบทที่ได้มา 

เนื่องจากในการสร้างคลังข้อมูลแบบเรียนภาษาไทยครั้งนี้ ข้อมูลอยู่ในรูปหนังสือเรียนแบบ
เป็นเล่มแทบทั้งหมด พบเพียง 2 เล่มเท่านั้นที่สามารถดาวน์โหลดมาจากเว็บไซต์ได้เลยโดยไม่ต้อง
พิมพ์เข้าคอมพิวเตอร์ นั่นคือ หนังสือเรื่องนกกางเขนและเมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก จึงเป็นหนังสือ
เพียง 2 เล่มที่ไม่ต้องพิมพ์เอง เล่มอ่ืน ๆ ต้องพิมพ์ใหม่ทั้งหมด สามารถแสดงขั้นตอนการจัดการตัวบท
ตั้งแต่ได้ตัวเล่มมาจนกระทั่งได้ผลออกมาเป็นรายการค าได้ดังนี้ 

                                           
14 ในช่วงช้ันหนึ่ง ๆ ประกอบด้วยข้อมูลจาก 4 หลักสูตร ซึ่งแต่ละหลักสูตรออกแบบให้มีจ านวนค าเท่ากันหรือ
ใกล้เคียงกัน จึงแสดงร้อยละในภาพรวม 

14% 

21% 

30% 

35% 

คลังข้อมูลขนาดรวม 3 ล้านค า 

ช่วงชั้นที่ 1 

ช่วงชั้นที่ 2 

ช่วงชั้นที่ 3 

ช่วงชั้นที่ 4 
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1) พิมพ์ตัวบทลงในโปรแกรม Microsoft Word  
2) แปลงไฟล์เอกสารทั้งหมดจากสกุล .doc หรือ .docx ให้อยู่ในรูป .txt โดยเลือก 

Encoding เป็น ANSI 
3) ก ากับชื่อเฉพาะ (Name Entity: NE) เนื่องจากผู้วิจัยต้องการจ าแนกชื่อเฉพาะเหล่านี้

ออกจากค าท่ัวไปที่ต้องการศึกษา เนื่องจากความถ่ีในการปรากฏของค าเป็นปัจจัยส าคัญ
ในการศึกษา เมื่อชื่อเฉพาะบางชื่อไปพ้องกับค าทั่วไป เช่นค าว่า มานะ ในแง่ชื่อเฉพาะ
ถือเป็นหนึ่งในตัวละครหลักของแบบเรียนหลักสูตร 2521 แต่ค าว่า มานะ นี้ ก็มี
ความหมายในฐานะค าทั่วไป ผู้วิจัยเห็นว่าควรแยก มานะ ที่เป็นชื่อเฉพาะออก เพ่ือให้
ความถี่ของค า ๆ นี้ เป็นความถี่ที่เกิดจากการปรากฏใช้แบบค าทั่วไปไม่ใช่ชื่อเฉพาะ จึง
ได้ด าเนินการก ากับชื่อเฉพาะที่ปรากฏในแบบเรียนให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ โดยก ากับ
ไว้ด้วยสัญลักษณ์ <NE> เช่น <NE>มานะ</NE> 

4) น าเข้าโปรแกรมตัดค า Thai Word Segmentation 2.1 (วิโรจน์ อรุณมานะกุล, 
2545a) ซึ่งใช้ค าที่ปรากฏในพจนานุกรมเป็นตัวเทียบ หากไฟล์ข้อมูลใดที่ผ่านการ
ประมวลผลครั้งแรกแล้วโปรแกรมไม่สามารถตัดค าได้ทั้งหมด โดยสาเหตุส่วนใหญ่คือ
การพิมพ์ผิด ผู้วิจัยจะเข้าไปแก้ไขข้อมูลและน าไปตัดค าใหม่อีกครั้ง นอกจากนี้ในขั้นตอน
การแก้ไขข้อมูลยังได้ตรวจสอบค าผิดอ่ืน ๆ ด้วย เพราะยังมีกรณีที่มีค าดังกล่าวใน
พจนานุกรมแต่ถือว่าผิดในปริบทนั้น ๆ เช่น นักเรียนเดิมกลับบ้านเป็นแถว ในประโยคนี้ที่
ถูกต้องควรเป็น นักเรียนเดินกลับบ้านเป็นแถว  แต่ค าว่า เดิม มีความหมายใน
พจนานุกรมด้วย โปรแกรมจึงสามารถตัดค าได้โดยไม่มีปัญหา หากผู้วิจัยพบกรณีเช่นนี้ก็
จะแก้ไขให้ถูกต้อง จาก เดิม เป็น เดิน อย่างไรก็ตามพบกรณีดังกล่าวไม่มากนัก อนึ่ง 
เนื่องจากคลังข้อมูลมีข้อมูลอยู่เป็นจ านวนมาก จึงเป็นไปไม่ได้ที่ผู้วิจัยจะสามารถ
ตรวจสอบได้ครบถ้วนทุกค า ผู้วิจัยท าได้เพียงแก้ไขให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ สิ่งนี้จึง
อาจจะเป็นข้อจ ากัดหนึ่งของงานวิจัย ตัวอย่างของไฟล์ที่ตัดค าแล้วกับยังไม่ได้ตัดค า
แสดงในภาพที่ 3.2 โดยทางด้านซ้ายคือตัวอย่างไฟล์ที่ยังไม่ได้ตัดค าแต่ก ากับชื่อเฉพาะ
แล้ว ส่วนทางด้านขวาคือไฟล์ที่ผ่านการตัดค าแล้วโดยมีเครื่องหมาย | ในการแบ่งค า 
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ภาพที่ 3.2 ตัวอย่างไฟล์ที่ยังไม่ได้ตัดค าและที่ผ่านการตัดค าแล้ว 

5) ตั้งชื่อไฟล์ทั้งหมดที่ผ่านการตัดค าเรียบร้อยแล้วให้เป็นรหัส เช่น 03.PT.00.1.wsg-re, 
21.PP.56.1.wsg-re, 33.MT.01.2.wsg-re, 44.MP.00.1.N.wsg-re เป็นต้น รหัสแต่ละ
ส่วนมีความหมายดังนี้ 

 

ตารางที่ 3.1 ความหมายของรหัสชื่อไฟล์ 

ต าแหน่ง
ของรหัส 

ความหมาย 
สัญลักษณ์

ที่ใช้ 
ค าอธิบาย 

1 หลักสูตร 03 
21 
33 
44 

หลักสูตร 2503 
หลักสูตร 2521 
หลักสูตร 2533 
หลักสูตร 2544 

2 ช่วงชั้น PT 
PP 
MT 
MP 

ช่วงชั้นเริ่มเรียน-ประถมศึกษาตอนต้น 
ช่วงชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 
ช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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ต าแหน่ง
ของรหัส 

ความหมาย 
สัญลักษณ์

ที่ใช้ 
ค าอธิบาย 

3 ระดับชั้น 00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
12 
34 

ไม่มีการระบุระดับชั้น 
ระดับชั้น ป.(ม.)1 
ระดับชั้น ป.(ม.)2 
ระดับชั้น ป.(ม.)3 
ระดับชั้น ป.(ม.)4 
ระดับชั้น ป.(ม.)5 
ระดับชั้น ป.(ม.)6 
ระดับชั้น ป.7 (พบเฉพาะในหลักสูตร 2503 เท่านั้น) 
ระดับชั้น ป.(ม.)1-2 
ระดับชั้น ป.(ม.)3-4 

4 ล าดับเล่ม 1 - 62 เมื่อแยกประเภทจากรหัสที่อยู่ด้านหน้าแล้ว ไล่
เรียงไปตั้งแต่ล าดับที่ 1 ทีละประเภท 

(5) (หนังสืออ่านนอก
เวลา) 

(N) (หากหนังสือเล่มดังกล่าวเป็นหนังสืออ่านนอกเวลา 
จะใส่สัญลักษณ์ N ไว้ในต าแหน่งนี้ ซึ่งจะพบ
เฉพาะหนังสือในระดับมัธยมศึกษาเท่านั้น) 

6 สัญลักษณ์เพ่ือ
การแยกแยะ
ไฟล์ข้อมูล 

wsg-re เพ่ิมสัญลักษณ์เพ่ือให้สามารถแยกแยะข้อมูลไฟล์ที่
ตัดค าและมีการแก้ไขแล้ว ออกจากไฟล์ที่ยังไม่ได้
ตัดค าหรือยังไม่ได้แก้ไข ซึ่งการก าหนดสัญลักษณ์
ดังกล่าวจะช่วยในการน าข้อมูลเข้าโปรแกรม
ประมวลผลข้อมูล 

จากตัวอย่าง 44.MP.00.1.N.wsg-re อธิบายความหมายของรหัสชื่อหนังสือเล่มนี้ได้ว่า 
เป็นหนังสือเรียนจากหลักสูตร 2544 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ระบุระดับชั้น 
ล าดับเล่มที่ 1 และเป็นหนังสืออ่านนอกเวลา 

6) เขียนโปรแกรมนับค าเพ่ือใช้ประมวลผลคลังข้อมูลภาษา โดยโปรแกรมจะแสดงผลเป็น
รายการค าจากคลังข้อมูลทั้ง 3 ล้านค าและความถี่ที่พบในแต่ละค า แยกข้อมูลรายการ
ค าออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) ค าท่ัวไป 2) ชื่อเฉพาะ และ 3) ตัวเลข 

7) ได้รายการค าตามกลุ่มท่ีต้องการซึ่งแจกแจงตามความถี่ 
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สามารถสรุปขั้นตอนต่าง ๆ ตั้งแต่การคัดเลือกหนังสือจนได้ออกมาเป็นรายการค าให้อยู่ในรูป
แผนภาพได้ดังนี้ 

 
ภาพที่ 3.3 ขั้นตอนการสร้างคลังข้อมูล 

3.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 

เมื่อได้รายการค ามาแล้ว ผู้วิจัยจะแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็นสองส่วน คือ 1) วิเคราะห์
ภาพรวมของวงศัพท์ และ 2) วิเคราะห์เจาะลึก 100 รูปศัพท์ที่ใช้บ่อยในรายการค าศัพท์ การวิเคราะห์
ส่วนแรกเป็นการตอบสมมติฐานข้อ 1.2.1 ที่ต้องการเปรียบเทียบความเหมือน ความต่าง และการ
ขยายขอบเขตของรายการค าศัพท์ ส่วนการวิเคราะห์ส่วนที่สองท าเพ่ือตอบสมมติฐานข้อ 1.2.2 ที่
ต้องการศึกษาการขยายความหมายและหน้าที่ของค าศัพท์ในแต่ละรายการ 

3.2.1 วิเคราะห์ภาพรวมของวงศัพท์ 

ในการพิจารณาการขยายตัวของวงศัพท์ไม่ว่าจะเป็นระหว่างช่วงชั้นหรือระหว่างหลักสูตร
จ าเป็นต้องศึกษาเปรียบเทียบรูปศัพท์ทุกรูปศัพท์ที่ปรากฏในแต่ละรายการ การวิเคราะห์ในส่วนนี้จึง
ต้องวิเคราะห์ภาพรวมของศัพท์ทั้งหมด โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
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1) เขียนโปรแกรมประมวลผลเปรียบเทียบค าศัพท์ในแต่ละรายการว่ามีจ านวนรูปศัพท์
ร่วมกัน/ต่างกัน ร้อยละเท่าใด ขั้นตอนนี้จะให้ภาพรวมว่าวงศัพท์ที่พบในแต่ละกลุ่ม
เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 

2) น ารายการศัพท์ทั้งหมดที่พบมาพิจารณาแยกเป็นค าเนื้อหา (content word) กับค า
ไวยากรณ์ (function word) ขั้นตอนนี้จะช่วยให้เห็นชัดเจนมากขึ้นว่าความแตกต่างของ
วงศพัท์ที่พบในกลุ่มต่างๆนั้นเป็นความต่างเฉพาะค าเนื้อหาหรือไม่ 

3) วิเคราะห์ความยากง่ายของแต่ละรูปศัพท์ในมิติต่าง ๆ ซึ่งความยากง่ายนี้อาจศึกษาได้
จากหลายมิติ ทั้งมิติของรูปศัพท์เองและมิติของการน าไปใช้ รายละเอียดในเรื่องนี้ได้
กล่าวถึงไว้ในส่วนทบทวนวรรณกรรม ในส่วนนี้จะอธิบายถึงขั้นตอนและวิธีการวิเคราะห์ 
ความยากง่ายของศัพท์ที่ใช้ในงานวิจัยนี้  ซึ่งพิจารณาจากหลายปัจจัย ได้แก่ 
- จ านวนพยางค์ – จ านวนพยางค์เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ใช้บอกความยากของค าได้ ซึ่ง

โดยหลักแล้วค าหลายพยางค์จะยากกว่าค าพยางค์เดียว ในที่นี่จึงวิเคราะห์แยกแยะ
รปูศัพท์ทั้งหมดออกเป็น 3 กลุ่มได้แก่ 1) ค า 1 พยางค์ 2) ค า 2 พยางค์ และ 3) ค า
ที่มีตั้งแต่ 3 พยางค์ขึ้นไป ในกรณีที่พบว่าค านั้น ๆ อาจออกเสียงได้มากกว่า 1 แบบ 
จะจัดให้ค านั้นอยู่ในกลุ่มจ านวนพยางค์สูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เช่นค าว่า สระ อาจ
ออกเสียง 1 พยางค์ /sa?1/ หรือ 2 พยางค์ /sara?1/ ก็ได้ เช่นนี้จะจัดให้ สระ อยู่
ในกลุ่มค า 2 พยางค์ 

- การสร้างค า – ภาษาไทยมีการสร้างค าใหม่โดยการน าค ามาประกอบกันเป็นค าใหม่
ได้  ค าท่ีเกิดจากการประกอบค าข้ึนมาจึงมีความซับซ้อนกว่าค าเดี่ยว ในงานวิจัยนี้จึง
แบ่งค าออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ 1) ค าเดี่ยว 2) ค าประสาน 3) ค าประสม 4) ค าซ้อน 
5) ค าซ้ า และ 6) ค าทับศัพท์ภาษาอังกฤษ สาเหตุที่ไม่แยกกลุ่มค าทับศัพท์บาลี
สันสกฤต เขมร จีน ออกมาต่างหาก เนื่องจากทั้งสามภาษาดังกล่าวนี้สัมผัสกับ
ภาษาไทยมาเป็นเวลานานจนเสมือนกลืนเป็นส่วนของศัพท์ภาษาไทยไปแล้ว  
ในขณะที่ค าทับศัพท์ภาษาอังกฤษจ านวนมากเป็นค าใหม่ที่เพ่ิงรับมาในภาษาไทย 

- รูปเขียนกับความเป็นไปได้ในการออกเสียง – เป็นอีกมิติหนึ่งที่จะวิเคราะห์  โดยมี
ความคิดพ้ืนฐานว่าค าที่เขียนแล้วอ่านออกเสียงได้หลายแบบจะยากกว่าค าที่อ่าน
ออกเสียงได้แบบเดียว  ในที่นี้จะวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมถ่ายเสียงที่สามารถแจง
การอ่านที่เป็นไปได้ทั้งหมดออกมา (พัฒนาขึ้นโดย รศ.ดร.วิโรจน์ อรุณมานะกุล)  
แล้วจึงแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มคือ 1) ค าที่อ่านออกเสียงได้ 1 แบบ 2) ค าที่ออกเสียงได้ 
2 – 9 แบบ 3) ค าที่ออกเสียงได้ 10 – 49 แบบ และ 4) ค าที่ออกเสียงได้ 50 แบบขึ้นไป 
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- ความทึบใสทางความหมาย – การวิเคราะห์ในส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์เพ่ิมเติมของ
ความหมายของค าประกอบ ค าประกอบที่มีความหมายไม่ใกล้เคียงกับความหมาย
เดิมขององค์ประกอบควรจะยากกว่าค าประกอบที่สามารถเข้าใจความหมายได้
โดยตรงจากความหมายขององค์ประกอบ ในที่นี้จึงจัดกลุ่มค า ออกได้เป็น 4 กลุ่ม 
ดังนี้ 1) SEM 0 คือ ค าเดี่ยวและค าทับศัพท์ภาษาอังกฤษ อาจมี 1 พยางค์หรือหลาย
พยางค์ก็ได้ 2) SEM 1 คือ ค าประกอบ ประเภทค าใส โดยเป็นค าที่ความหมายรวม
มาจากองค์ประกอบมีส่วนหลักส่วนขยาย  (Head-modifier) หรือค าที่ใช้
องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งแทนได้ (ในกรณีที่องค์ประกอบทั้งหมดมีความหมายไป
ในทางเดียวกัน) 3) SEM 2 คือ ค าประกอบ ก้ ากึ่ง ไม่ใส ไม่ทึบ ความหมายของค ายัง
เกี่ยวข้องกับความหมายขององค์ประกอบบ้าง แต่ไม่ชัดเจนนัก หรือค าที่ความหมาย
อยู่ที่องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้น (กรณีที่องค์ประกอบมีความหมายไม่เป็นไป
ในทางเดียวกัน) และ 4) SEM 3 คือ ค าประกอบ ประเภทค าทึบ ความหมายย้ายที่ 
เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง 

4) น าผลการวิเคราะห์ความยากง่ายในมิติต่าง ๆ ที่ได้มาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม โดยดูทั้ง
ค่าเฉลี่ยและทดสอบด้วยค่าสถิติไคสแควร์ (Chi-square) ว่าผลที่ได้จากแต่ละกลุ่มมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติหรือไม่  โดยรายละเอียดในการค านวณจะ
กล่าวถึงไว้ในหัวข้อต่อไป 

5) สรุปลักษณะวงศัพท์ในแต่ละรายการของคลังข้อมูลแบบเรียนภาษาไทยและความยาก
ง่ายในมิติต่าง ๆ 

3.2.2 วิธีการทดสอบไคสแควร์ 

สถิติทดสอบไคสแควร์ (Chi-square) เป็นการศึกษาความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 
ตัว โดยที่ตัวแปรทั้งสองตัวนั้นอาจเป็นตัวแปรชนิดเดียวกันหรือต่างชนิดกันก็ได้ เช่น เพศกับสีรถที่
ชอบ อาชีพกับคะแนนความพึงพอใจ รายได้กับความถี่ในการชมภาพยนตร์ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 
2555) ในงานวิจัยชิ้นนี้จะทดสอบสมมติฐานของข้อมูลกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่ม ซึ่งจะพบตัวแปรอยู่หลาย
ชุด เช่น ระดับชั้น หลักสูตร จ านวนพยางค์ของรูปศัพท์ รูปแบบการสร้างค า เป็นต้น ผู้วิจัยจะน ามาตัว
แปรต่าง ๆ มาศึกษาเป็นคู่ เช่น ระดับชั้นกับจ านวนพยางค์ของรูปศัพท์ หลักสูตรกับจ านวนพยางค์
ของรูปศัพท์ เป็นต้น การค านวณค่าสถิติไคสแควร์ สามารถเขียนเป็นสูตรและอธิบายได้ดังต่อไปนี้  
(ธีระพงษ์ กระการดี, 2559) 
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ตั้งสมมติฐาน H0 (null hypothesis) คือ ตัวแปร ก ไม่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับตัวแปร ข 
H1 คือ ตัวแปร ก มีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กับตัวแปร ข 

 

x2 = ค่าสถิติไคสแควร์  

Oij = ความถี่ท่ีได้จากการสังเกต (observed frequency) ในแถวที่ i คอลัมน์ที่ j 
Eij = ความถี่ท่ีคาดหวัง (expected frequency ) ในแถวที่ i คอลัมน์ที่ j 
ri = ผลรวมของแนวแนวนอน (row) 
cj = ผลรวมของแถวแนวตั้งหรือหลัก (column) 
n = ความถี่รวมทั้งหมด 

และ Eij =  
df = ( r - 1 ) ( c - 1 ) 

หลังจากค านวณได้ค่า df น าค่าที่ได้ไปเทียบในตารางไคสแควร์ ก าหนดระดับนัยส าคัญที่
ต้องการ โดยในงานวิจัยนี้ก าหนดไว้ที่ 0.01 ค่าที่พบในตารางเรียกว่า “ค่าวิกฤต” จากนั้นน าค่า x2 ที่
ได้จากการค านวณมาเปรียบเทียบกับค่าวิกฤต หากค่าค านวณสูงกว่าค่าวิกฤตจะปฏิเสธ H0 หรือ
ยอมรับ H1 นั่นคือ ตัวแปร ก มีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กับตัวแปร ข แต่หากค่าค านวณต่ ากว่าค่าวิกฤต
จะยอมรับ H0 นั่นคือ ตัวแปร ก ไม่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับตัวแปร ข 

3.2.3 วิเคราะห์เจาะลึก 100 รูปศัพท์ใช้บ่อยในรายการค าศัพท์ 

 การวิเคราะห์ในส่วนนี้เน้นที่การวิเคราะห์ความหมายและหน้าที่ต่าง ๆ ของรูปศัพท์ เพ่ือ
ศึกษาว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรระหว่างช่วงชั้นและระหว่างหลักสูตร โดยคาดว่ารูปศัพท์ที่มี
หลายความหมายหรือหลายหน้าที่  ในระดับชั้นประถมต้นอาจจะยังไม่พบทุกความหมายและทุก
หน้าที่ของรูปศัพท์นั้น แต่จะมีการเรียนความหมายและหน้าที่ที่หลากหลายมากขึ้นของรูปศัพท์
ดังกล่าวในระดับชั้นที่สูงขึ้น เนื่องจากการวิเคราะห์ลักษณะนี้จ าเป็นต้องลงลึกในรายละเอียด จึงไม่
สามารถวิเคราะห์ความหมายของทุกรูปศัพท์ได้ โดยจะศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางความหมายและ
หน้าที่ของรูปศัพท์ โดยจ ากัดจ านวนรูปศัพท์เรียงตามความถี่จากมากไปน้อยจนถึงความถี่สะสม 50 
เปอร์เซ็นต์แรกของแต่ละรายการ หรือไม่เกิน 100 รูปศัพท์ โดยพิจารณาว่ารูปศัพท์ในแต่ละรายการ 
มีความหลากหลายทางความหมายและหน้าที่เพิ่มขึ้นหรือไม่ อย่างไร รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 
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1) เขียนโปรแกรมหาปริบทแวดล้อมของค าเป้าหมาย (concordance) เพ่ือดึงตัวอย่างการ
ใช้ค าพร้อมปริบทที่ปรากฏมาวิเคราะห์ 

2) คัดเลือกรูปศัพท์ปรากฏบ่อยที่เป็นค าเนื้อหาด้วยและมีความหลากหลายทางความหมาย
และหน้าที่ จากนั้นทดลองวิเคราะห์ความหลากหลายทางความหมายและหน้าที่ของรูป
ศัพทน์ั้น เพ่ือเป็นแนวทางการวิเคราะห์ค าอ่ืน ๆ ต่อไป ซึ่งในงานวิจัยนี้ ได้เลือกวิเคราะห์
ค ากริยาที่ปรากฏบ่อยที่สุดคู่แรกจากรายการค าคือค าว่า ไป และ มา เพ่ือหาแนวโน้ม
และทิศทางในการขยายความหมาย และ/หรือ หน้าที่ เนื่องจาก ไป และ มา เป็นคู่ค าที่มี
หลายความหมายและหลายหน้าที่ 

3) พิจารณาแบ่งกลุ่มรูปศัพท์ 100 รูปศัพท์แรกนั้นออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์ทาง
วากยสัมพันธ์ ค านึงถึงความเป็นไปได้ในการปรากฏในรูปแบบต่าง ๆ ได้จ านวนทั้งสิ้น 11 กลุ่ม 

4) คัดเลือกตัวแทนของศัพท์ในแต่ละกลุ่ม ได้จ านวนรวมทั้งสิ้น 25 รูปศัพท ์
5) สร้างรายการค าศัพท์ทั้งสิ้น 8 รายการ ได้แก่ รายการค าศัพท์จากแต่ละช่วงชั้น รวม 4 

รายการ และรายการค าศัพท์จากแต่ละหลักสูตร รวมอีก 4 รายการ โดยสร้างขึ้นจาก
โปรแกรม Collocation Extract 3.07 ซึ่งเป็นโปรแกรมส าหรับหาค าปรากฏร่วมโดย
อาศัยจากค่าทางสถิติในรูปแบบต่าง ๆ (วิโรจน์ อรุณมานะกุล, 2547) เมื่อสร้างแล้วจะได้
ไฟล์สกุล .clc 

6) ค้นค าที่ต้องการศึกษาจากแต่ละรายการในโปรแกรม Collocation Extract โดยเลือกใช้
ค่าทางสถิติทั้ง 3 แบบ15 ได้แก่ 1) Dunning’s Log Likelihood 2) Mutual Information 
และ 3) Chi-square แต่ละแบบเลือกหาค าปรากฏร่วม 2 ต าแหน่งและ 4 ต าแหน่ง ทั้ง
จากทางด้านซ้ายและด้านขวา ให้มีความถ่ีในการปรากฏร่วมกับค าอ่ืนอย่างน้อย 5 ครั้ง 

7) สรุปภาพความหลากหลายทางความหมายได้ในเบื้องต้น แต่ยังมีบางค าที่ค าปรากฏร่วม
เพียงไม่ก่ีต าแหน่งรอบ ๆ ค าเป้าหมายนั้น ไม่สามารถแยกแยะความหมายได้อย่างชัดเจน 

8) น าค าที่ยังไม่สามารถแยกแยะความหมายได้ชัดเจนไปเข้าโปรแกรมหาปริบทแวดล้อม
ของค าเป้าหมายทีละค า ศึกษาโดยการสุ่มตัวอย่างประโยคจากข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ 
รูปศัพท์ละ 50 ตัวอย่าง เพ่ือวิเคราะห์ความหมายต่างๆ ที่ใช้ ท าเช่นนี้ไปจนสุ่มไม่พบ
ความหมายใหม่ 2 ครั้งติดกัน 

9) สรุปความหลากหลายทางความหมายและหน้าที่ของค าศัพท์ที่พบบ่อยในหนังสือเรียน
วิชาภาษาไทยทั้งจากมิติช่วงชั้นและหลักสูตร 

                                           
15 รายละเอียดสูตรการค านวณสถิตแิต่ละแบบสามารถศึกษาเพิม่เตมิได้จากเว็บไซต์ 
http://pioneer.chula.ac.th/%7Eawirote/colloc/statmethod1.htm 



 

 

บทที ่4 
ภาพรวมวงศัพท์ในหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย 

ในบทนี้ผู้วิจัยจะกล่าวถึงการวิเคราะห์เปรียบเทียบภาพรวมของวงศัพท์ที่พบในคลังข้อมูล
หนังสือเรียนวิชาภาษาไทยที่ได้สร้างข้ึน เพ่ือให้เห็นภาพของคลังข้อมูลที่สร้างขึ้นรวมถึงลักษณะต่าง ๆ 
ของรูปศัพท์ในคลังข้อมูล โดยจะน าเสนอผลการวิเคราะห์ออกมาเป็นหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 1) จ านวนค า
ในการปรากฏและจ านวนรูปศัพท์ 2) การกระจายตัวของช่วงความถี่ 3) ตัวอย่างรายการค าศัพท์ใน
คลังข้อมูล และ 4) การขยายตัวของวงศัพท์ หลังจากนั้นผู้วิจัยจะสรุปผลทั้งหมดไว้ในตอนท้ายของบท 
โดยจะน าเสนอผลเปรียบเทียบภาพรวมในสองมิติ  คือเปรียบเทียบระหว่างช่วงชั้นและเปรียบเทียบ
ระหว่างหลักสูตร 

4.1 จ านวนค าในการปรากฏและจ านวนรูปศัพท์ในคลังข้อมูล 

คลังข้อมูลหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย หรือ Thai Textbook Corpus (TTC) สร้างขึ้นจาก
หนังสือเรียนตั้งแต่ระดับเริ่มเรียน - มัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวนทั้งสิ้น 354 เล่ม เมื่อน าข้อมูลที่ได้
ทั้งหมดไปประมวลผลเพ่ือหารายการค าศัพท์ที่มีในคลังข้อมูล ก็พบว่าในข้อมูลยังมีข้อมูลอ่ืนที่ไม่ได้
เป็นประโยชน์โดยตรงต่อการศึกษาวงศัพท์ เช่น ตัวเลขและชื่อเฉพาะ ดังนั้น ในการวิเคราะห์จึงได้
จ าแนกข้อมูลและคัดเฉพาะส่วนที่เป็นค าทั่วไปมาวิเคราะห์ ส่วนที่ไม่ได้น ามาวิเคราะห์ คือ ชื่อเฉพาะ 
ตัวเลข ค าย่อ และค าที่เขียนด้วยอักษรโรมัน ผลที่ได้จากการคัดเฉพาะข้อมูลที่เป็นค าทั่วไป พบว่ามี
จ านวนค าในการปรากฏ 3,037,772 ค า ซึ่งเป็นรูปศัพท์ 19,494 รูปศัพท์ เมื่อผู้วิจัยได้จ านวนค าต่าง ๆ 
มาแล้ว ได้ค านวณหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต (mean) ของจ านวนครั้งในการปรากฏของค าหนึ่ง ๆ โดยหาร
จ านวนค าทั้งหมดด้วยจ านวนรูปศัพท์ เพ่ือดูว่าค าศัพท์หนึ่ง ๆ ในคลังข้อมูลปรากฏเฉลี่ยกี่ครั้ง และวัด
การกระจายของข้อมูลโดยการค านวณหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation: SD) เพ่ือ
พิจารณาว่าจ านวนครั้งในการปรากฏของแต่ละรูปศัพท์มีการกระจายตัวมากน้อยเพียงใด ยิ่งค่า SD 
สูงก็ยิ่งแสดงว่ามีการกระจายตัวของข้อมูลสูง แสดงผลได้ในตารางที่ 4.1 

ตารางที่ 4.1 ภาพรวมของจ านวนค าในการปรากฏและจ านวนรูปศัพท์ในคลังข้อมูล 

คลังข้อมูล 
ผลจากคลังข้อมูล ผลจากการค านวณ 

จ านวนเล่ม Tokens Types Mean SD 
TTC 354 3,037,772 19,494 155.8311 1439.9164 
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คลังข้อมูล 
ผลจากคลังข้อมูล ผลจากการค านวณ 

จ านวนเล่ม Tokens Types Mean SD 
TTC-L116 140 444,044 11,068 40.1196 266.5744 

TTC-L2 60 704,289 13,579 51.8660 386.5807 

TTC-L3 71 852,099 13,266 64.2318 496.9947 
TTC-L4 83 1,037,340 13,266 78.1954 627.6105 

รวม 354 3,037,772    

 
TTC-C117 74 669,532 14,222 47.0772 366.7029 

TTC-C2 121 748,136 13,771 54.3269 425.6977 
TTC-C3 75 740,878 14,174 52.2702 416.8737 

TTC-C4 84 879,226 14,716 59.7463 484.1221 

รวม 354 3,037,772    

 ตัวเลขครึ่งแรกจากคอลัมน์ที่ 3 (Tokens) ในตารางที่ 4.1 คือจ านวนค าในการปรากฏจาก
คลังข้อมูลขนาด 3 ล้านค าเมื่อเปรียบเทียบระหว่างช่วงชั้น สามารถแสดงสัดส่วนเป็นภาพได้ดังนี้ 

                                           
16 TTC-L1 หมายถึงคลังข้อมูลย่อยหลักของช่วงช้ันที่ 1 (รวมช่วงช้ันที่ 1 จากทุกหลักสูตร), TTC-L2 หมายถึงคลังข้อมูล
ย่อยหลักของช่วงช้ันที่ 2 (รวมช่วงช้ันที่ 2 จากทุกหลักสูตร), TTC-L3 หมายถึงคลังข้อมูลย่อยหลักของช่วงช้ันที่ 3 (รวม
ช่วงช้ันที่ 3 จากทุกหลักสูตร) และ TTC-L4 หมายถึงคลังข้อมูลย่อยหลักของช่วงช้ันที่ 4 (รวมช่วงช้ันที่ 4 จากทุกหลักสูตร) 
17 TTC-C1 หมายถึงคลังข้อมูลย่อยหลักของหลักสูตร 2503 (รวมทุกช่วงช้ันในหลักสูตร 2503), TTC-C2 หมายถึง
คลังข้อมูลย่อยหลักของหลักสูตร 2521 (รวมทุกช่วงช้ันในหลักสูตร 2521), TTC-C3 หมายถึงคลังข้อมูลย่อยหลักของ
หลักสูตร 2533 (รวมทุกช่วงช้ันในหลักสูตร 2533) และ TTC-C4 หมายถึงคลังข้อมูลย่อยหลักของหลักสูตร 2544 (รวมทุก
ช่วงช้ันในหลักสูตร 2544) 
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ภาพที่ 4.1 สัดส่วนจ านวนค าในการปรากฏแต่ละช่วงชั้น 

 จากการออกแบบคลังข้อมูลตั้งแต่ต้น ผู้วิจัยจงใจให้สัดส่วนจ านวนค าในการปรากฏในแต่ละ
ระดับชั้นเป็นอัตราก้าวหน้า คือเพ่ิมจ านวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ตามขนาดของข้อมูลค าศัพท์ในแบบเรียนที่
นักเรียนต้องพบ นั่นคือเพ่ิมสูงขึ้นตามช่วงชั้นที่สูงขึ้น และแม้ว่าจ านวนค าในการปรากฏจะเพ่ิมสูงขึ้น
เรื่อย ๆ แต่จ านวนรูปศัพท์ก็ไม่ได้สูงขึ้นตามเสมอไป กล่าวคือเมื่อเปรียบเทียบจ านวนรูปศัพท์ระหว่าง
ช่วงชั้นจะเห็นว่ารูปศัพท์ใน TTC-L2 หรือช่วงชั้นที่ 2 มีจ านวนมากที่สุด และรูปศัพท์ใน TTC-L1 หรือ
ช่วงชั้นที่ 1 มีจ านวนน้อยที่สุด ต่างกันอยู่ประมาณ 2,500 รูปศัพท์ ซึ่งไม่ใช่ข้อมูลที่น่าแปลกใจแต่
อย่างใด อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาข้อมูลจ านวนค าในการปรากฏและจ านวนรูปศัพท์ใน TTC-L3 
และ TTC-L4 ในตารางที่ 4.1 แม้ว่าจ านวนค าในการปรากฏจะเพ่ิมจ านวนสูงขึ้นตามล าดับก็ตาม กลับ
พบว่ารูปศัพทไ์ม่ได้เพ่ิมจ านวนมากขึ้น แต่ลดลงเล็กน้อยใน TTC-L3 และมีจ านวนเท่าเดิมใน TTC-L4 
ซึ่งจะน าไปสู่การศึกษาหัวข้อ 4.4 ว่ามีรูปศัพท์ที่ซ้อนทับกัน หรือเพ่ิมข้ึนเป็นจ านวนเท่าใดบ้าง  

 เมื่อพิจารณาคลังข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างหลักสูตร ตัวเลขครึ่งหลังจากคอลัมน์ที่ 3 
(Tokens) ในตารางที ่4.1 คือจ านวนค าในการปรากฏจากคลังข้อมูลขนาด 3 ล้านค าเมื่อเปรียบเทียบ
ระหว่างหลักสูตร สามารถแสดงสัดส่วนเป็นภาพได้ดังนี้ 

15% 

23% 

28% 

34% 

TTC-L 

TTC-L1
TTC-L2
TTC-L3
TTC-L4



 

 

57 

 
ภาพที่ 4.2 สัดส่วนจ านวนค าในการปรากฏแต่ละหลักสูตร 

 แม้ผู้วิจัยตั้งใจจะเก็บรวบรวมข้อมูลหนังสือเรียนจากแต่ละหลักสูตรในปริมาณที่เท่ากัน แต่
ด้วยอุปสรรคในการได้มาซึ่งตัวบท ได้แก่ การตัวเล่มไม่พบ หนังสือเรียนมีจ านวนจ ากัดในบางหลักสูตร 
ส่งผลให้สัดส่วนจ านวนค าในการปรากฏของแต่ละหลักสูตรไม่ตรงตามที่วางแผนไว้ แต่อยู่ในระดับที่
ใกล้เคียงกันพอประมาณ ซึ่งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบรูปศัพท์ระหว่างหลักสูตรที่เปลี่ยนไป พบว่ามี
จ านวนค่อนข้างใกล้เคียงกัน โดยรูปศัพท์ใน TTC-C4 หรือหลักสูตร 2544 มีจ านวนมากที่สุด ในขณะ
ที่ TTC-C2 หรือหลักสูตร 2521 มีจ านวนน้อยที่สุด อาจเป็นเพราะ TTC-C4 ประกอบด้วยหนังสือ
เรียนจากหลากหลายส านักพิมพ์ ผู้ เขียนมีหลายคน ในขณะที่หนังสือเรียนหลักในระดับชั้น
ประถมศึกษาของ TTC-C2 มีอยู่ชุดเดียวคือชุดมานี – มานะ ผู้เขียนมีคนเดียว จึงอาจส่งผลให้รูปศัพท์
มีความหลากหลายน้อยกว่า 

ในการค านวณหาค่าเฉลี่ยเพ่ือพิจารณาภาพรวมว่ารูปศัพท์ในแต่ละคลังข้อมูลปรากฏเฉลี่ยรูป
ศัพท์ละก่ีครั้ง เมื่อเปรียบเทียบระหว่างช่วงชั้นพบว่าค่าเฉลี่ยดังกล่าวสูงขึ้นเป็นล าดับ ซึ่งหมายความว่า
รูปศัพท์หนึ่ง ๆ ปรากฏซ้ า ๆ กันมากขึ้นตามช่วงชั้นที่สูงขึ้น ในขณะที่เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง
หลักสูตรค่าเฉลี่ยจะเพ่ิมขึ้นบ้าง ลดลงบ้าง ไม่แน่นอน เมื่อเปรียบเทียบค่า SD หรือส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานระหว่างช่วงชั้นก็ให้ผลไปในทิศทางเดียวกันกับค่าเฉลี่ยข้างต้น นั่นคือการกระจายตัวของ
ค่าความถี่ในการปรากฏสูงขึ้นตามช่วงชั้นที่สูงขึ้น แต่เมื่อพิจารณาค่า SD เปรียบเทียบระหว่าง
หลักสูตร พบว่ามีตัวเลขที่เพ่ิมขึ้น ลดลง และเพ่ิมขึ้นตามล าดับ หรือการกระจายตัวไม่ได้มีแนวโน้มที่ชัดเจน 

นอกจากผู้วิจัยจะเปรียบเทียบจ านวนรูปศัพท์และจ านวนค าในการปรากฏระหว่างช่วงชั้น
และหลักสูตรในภาพรวมแล้ว ผู้วิจัยยังได้เปรียบเทียบละเอียดขึ้นทีละช่วงชั้นและทีละหลักสูตร เพ่ือดู
ว่าจะให้ผลไปในทิศทางเดียวกับภาพรวมที่ได้หรือไม่ โดยจะแสดงผลในลักษณะเดียวกับตารางที่ 4.1 
รายละเอียดดังนี้ 
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ตารางที่ 4.2 จ านวนค าในการปรากฏและจ านวนรูปศัพท์ในคลังข้อมูลย่อยเปรียบเทียบระหว่างช่วง
ชั้นทีละหลักสูตร 

คลังข้อมูล 
ผลจากคลังข้อมูล ผลจากการค านวณ 

จ านวนเล่ม Tokens Types Mean SD 
TTC-C1 74 669,532 14,222 47.0772 366.7029 

 

TTC-C1-L118 26 133,773 7,506 17.8221 99.7700 
TTC-C1-L2 18 163,099 8,007 20.3696 118.7949 

TTC-C1-L3 15 169,625 8,702 19.4926 115.8514 

TTC-C1-L4 15 203,035 9,116 22.2724 147.4524 
รวม 74 669,532    

 
TTC-C2 121 748,136 13,771 54.3269 425.6977 

 

TTC-C2-L1 70 103,381 5,916 17.4748 85.4973 
TTC-C2-L2 13 178,743 8,172 21.8726 128.0931 

TTC-C2-L3 18 221,491 9,007 24.5910 159.7573 

TTC-C2-L4 20 244,521 9,011 27.1358 180.7781 
รวม 121 748,136    

 
TTC-C3 75 740,878 14,174 52.2702 416.8737 

 

TTC-C3-L1 25 97,213 5,528 17.5856 83.3409 
TTC-C3-L2 10 148,644 7,809 19.0350 108.4961 

TTC-C3-L3 18 206,535 8,903 23.1984 149.7495 

TTC-C3-L4 22 288,486 9,890 29.1695 202.7258 
รวม 75 740,878    

 

                                           
18 TTC-C1-L1 หมายถึงคลังข้อมูลย่อยของหลักสูตร 2503 ช่วงช้ันท่ี 1 ไล่เรียงไปในลักษณะเดียวกัน 
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คลังข้อมูล 
ผลจากคลังข้อมูล ผลจากการค านวณ 

จ านวนเล่ม Tokens Types Mean SD 
TTC-C4 84 879,226 14,716 59.7463 484.1221 

 

TTC-C4-L1 19 109,677 6,122 17.9152 86.9626 
TTC-C4-L2 19 213,803 9,081 23.5440 142.8693 

TTC-C4-L3 20 254,448 9,327 27.2808 182.6206 

TTC-C4-L4 26 301,298 9,963 30.2417 211.2681 
รวม 84 879,226    

 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบข้อมูลรายการค าศัพท์ระหว่างช่วงชั้นทีละหลักสูตร พบลักษณะที่
คล้ายคลึงกันทุกหลักสูตรนั่นคือ รูปศัพท์มีปริมาณสูงขึ้นเรื่อย ๆ ค่าเฉลี่ยของจ านวนครั้งในการปรากฏ
ของรูปศัพท์หนึ่ง ๆ กับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพ่ิมสูงขึ้น ยกเว้น TTC-C1 ที่ตัวเลขของสองค่านี้
เพ่ิมข้ึน ลดลง แล้วเพ่ิมข้ึนอีกครั้ง 

 เมื่อพิจารณาร่วมกับภาพใหญ่ข้างต้นจะเห็นว่าผลที่ได้มีความแตกต่างกันอยู่บ้าง กล่าวคือเมื่อ
เทียบรูปศัพท์ในภาพรวมพบว่ารูปศัพท์ไม่ได้เพ่ิมจ านวนขึ้นเรื่อย ๆ ตามช่วงชั้นที่สูงขึ้น แต่ช่วงชั้นที่ 2 – 4 
มีจ านวนรูปศัพท์ใกล้เคียงกัน ในขณะที่เมื่อพิจารณาแยกย่อยทีละหลักสูตรกลับพบว่ารูปศัพท์ค่อย ๆ 
เพ่ิมปริมาณสูงข้ึนเรื่อย ๆ ตามระดับช่วงชั้น 

 หลังจากเปรียบเทียบระหว่างช่วงชั้นไปทีละหลักสูตรแล้ว ผู้วิจัยได้น าตัวเลขชุดเดิมมาจัดเรียง
ใหม่เพ่ือเปรียบเทียบดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นระหว่างหลักสูตร โดยจะพิจารณาไปทีละช่วงชั้น 
เพ่ือให้เห็นภาพการเปรียบเทียบได้อย่างชัดเจนจึงได้น าเสนอผลไว้ในตารางที่ 4.3 

ตารางที่ 4.3 จ านวนค าในการปรากฏและจ านวนรูปศัพท์ในคลังข้อมูลย่อยเปรียบเทียบระหว่าง
หลักสูตรทีละช่วงชั้น 

คลังข้อมูล 
ผลจากคลังข้อมูล ผลจากการค านวณ 

จ านวนเล่ม Tokens Types Mean SD 
TTC-L1 140 444,044 11,068 40.1196 266.5744 

 

TTC-L1-C119 26 133,773 7,506 17.8221 99.7700 
                                           
19 TTC-L1-C1 หมายถึงคลังข้อมูลย่อยของช่วงช้ันท่ี 1 หลักสูตร 2503 ไล่เรียงไปในลักษณะเดียวกัน 
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คลังข้อมูล 
ผลจากคลังข้อมูล ผลจากการค านวณ 

จ านวนเล่ม Tokens Types Mean SD 
TTC-L1-C2 70 103,381 5,916 17.4748 85.4973 

TTC-L1-C3 25 97,213 5,528 17.5856 83.3409 

TTC-L1-C4 19 109,677 6,122 17.9152 86.9626 
รวม 140 444,044    

 

TTC-L2 60 704,289 13,579 51.8660 386.5807 
 

TTC-L2-C1 18 163,099 8,007 20.3696 118.7949 
TTC-L2-C2 13 178,743 8,172 21.8726 128.0931 

TTC-L2-C3 10 148,644 7,809 19.0350 108.4961 

TTC-L2-C4 19 213,803 9,081 23.5440 142.8693 
รวม 60 704,289    

 

TTC-L3 71 852,099 13,266 64.2318 496.9947 
 

TTC-L3-C1 15 169,625 8,702 19.4926 115.8514 

TTC-L3-C2 18 221,491 9,007 24.5910 159.7573 
TTC-L3-C3 18 206,535 8,903 23.1984 149.7495 

TTC-L3-C4 20 254,448 9,327 27.2808 182.6206 
รวม 71 852,099    

 

TTC-L4 83 1,037,340 13,266 78.1954 627.6105 
 

TTC-L4-C1 15 203,035 9,116 22.2724 147.4524 

TTC-L4-C2 20 244,521 9,011 27.1358 180.7781 
TTC-L4-C3 22 288,486 9,890 29.1695 202.7258 

TTC-L4-C4 26 301,298 9,963 30.2417 211.2681 

รวม 83 1,037,340    



 

 

61 

 เมื่อพิจารณาทีละช่วงชั้นเปรียบเทียบระหว่างหลักสูตร การเพ่ิมและลดของรูปศัพท์ในแต่ละ
ระดับชั้นดูจะไม่มีทิศทางที่แน่นอนหรือแปรไปตามหลักสูตร เช่น ช่วงชั้นที่ 1 ของหลักสูตร 2503 จะ
ปรากฏรูปศัพท์สูงกว่าช่วงชั้นเดียวกันนี้ในหลักสูตรอ่ืน ๆ ในขณะที่ช่วงชั้นที่ 2 – 4 พบว่ารูปศัพท์ของ
ทั้งสามช่วงชั้นในหลักสูตร 2544 จะมีจ านวนมากกว่าหลักสูตรอ่ืน ๆ นอกจากนี้ การเปรียบเทียบ
จ านวนรูปศัพท์ในช่วงชั้นเดียวกันข้ามหลักสูตรนั้นก็ไม่สามารถเทียบกันได้ โดยตรง เนื่องจากสัดส่วน
ร้อยละของวงศัพท์ในช่วงชั้นเดียวกันของแต่ละหลักสูตรก็มีความแตกต่างกันและอาจส่งผลต่อจ านวน
ศัพท์ที่พบในช่วงชั้นนั้น ๆ ของแต่ละหลักสูตรได้ 

4.2 การกระจายตัวของช่วงความถี่ 

ในหัวข้อข้างต้น ผู้วิจัยได้น าเสนอภาพรวมของค าศัพท์ที่พบในคลังข้อมูลทั้งการเทียบระหว่าง
ช่วงชั้นกับการเทียบระหว่างหลักสูตรไปแล้ว อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณารายการค าศัพท์ทั้งหมด ผู้วิจัย
พบว่าความถี่ในการปรากฏของรูปศัพท์แต่ละรูปศัพท์มีความแตกต่างกันมาก โดยในคลังข้อมูลใหญ่มี
ค่าความถ่ีหรือจ านวนครั้งในการปรากฏต้ังแต่ 1 – 63,126 ครั้ง และเมื่อค านวณค่าความถี่สะสมเรียง
จากรูปศัพท์ที่มีความถี่สูงสุดไล่ลงมาเป็นล าดับพบว่า ความถี่สะสม 50% แรก อยู่ที่รูปศัพท์ในล าดับที่ 
110 ซึ่งหมายความว่ารูปศัพท์ราว 100 รูปศัพท์ปรากฏด้วยความถี่สูงมากและกินพ้ืนที่ครึ่งหนึ่งของ
คลังข้อมูลทั้งหมด ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่าควรแจกแจงจ านวนรูปศัพท์กับความถี่ในการปรากฏไว้
ด้วย เพ่ือจะได้เห็นภาพการกระจายตัวดังกล่าว ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นในการคัดเลือกค าศัพท์
ตามความถ่ี เมื่อแจกแจงจ านวนครั้งของการปรากฏโดยแบ่งเป็นกลุ่มตามความถี่ที่ปรับจากวิธีการของ 
Lindquist (2009: 36) แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) รูปศัพท์ที่ปรากฏเพียง 1 ครั้ง 2) รูปศัพท์ที่
ปรากฏด้วยความถี่ 2 – 9 ครั้ง 3) รูปศัพท์ที่ปรากฏด้วยความถี่ 10 – 49 ครั้ง และ 4) รูปศัพท์ที่ปรากฏ
ด้วยความถีต่ั้งแต ่50 ครั้งขึ้นไป ยกตัวอย่างรูปศัพท์ที่ปรากฏในช่วงความถ่ีต่าง ๆ ได้ดังนี้ 

ตารางที่ 4.4 ตัวอย่างรูปศัพท์ในช่วงความถ่ีต่าง ๆ 

ช่วงความถี ่ ตัวอย่างรูปศัพท์ 

1 กรรมวาจก กงสี ซอฟแวร ์ ปรับแต่ง เล่นพวก ทศชาติ นิรโทษ 

2-9 หมองหมาง คร่ าคร ึ ขวยเขิน อสุรกาย เครื่องเรือน ศิวิไลซ ์ น้ าอัดลม 

10-49 ซ้ าเติม ตกมัน มิจฉาชีพ จุดเด่น ทินกร ลูกเต้า หัตถกรรม 

50 ขึ้นไป อินเทอร์เน็ต คะนอง สนั่น อะไร เพราะ ไป ที ่

 เมื่อแจกแจงการกระจายตัวของรูปศัพท์ในช่วงความถี่ต่าง ๆ ได้ผลดังตารางที่ 4.5 
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ตารางที่ 4.5 การกระจายตัวของรูปศัพท์ในช่วงความถ่ีต่าง ๆ 

คลังข้อมูล 
ความถี่ในการปรากฏของรูปศัพท์ ร้อยละ 
1 2-9 10-49 50+ 1 2-9 10-49 50+ 

TTC 3,113 7,004 5,259 4,118 15.97 35.93 26.98 21.12 

 
TTC-L1 2,995 4,731 2,249 1,093 27.06 42.74 20.32 9.88 

TTC-L2 3,128 5,724 3,116 1,611 23.04 42.15 22.95 11.86 
TTC-L3 2,652 5,644 3,181 1,789 19.99 42.54 23.98 13.49 

TTC-L4 2,459 5,517 3,268 2,022 18.54 41.59 24.63 15.24 

 
TTC-C1 3,614 6,121 2,980 1,507 25.41 43.04 20.95 10.60 

TTC-C2 3,493 5,709 2,966 1,603 25.36 41.46 21.54 11.64 

TTC-C3 3,704 5,806 3,016 1,648 26.13 40.96 21.28 11.63 
TTC-C4 3,686 6,027 3,138 1,865 25.05 40.96 21.32 12.67 

 จากข้อมูลจะเห็นได้ว่าเกินกว่าครึ่งหนึ่งของรูปศัพท์ปรากฏอยู่ในคลังข้อมูลไม่เกิน 10 ครั้ง 
ส่วนใหญ่ปรากฏในช่วงความถี่ 2 – 9 ครั้ง ในคลังข้อมูลใหญ่จะเห็นว่ารูปศัพท์ที่ปรากฏบ่อย หรือรูป
ศัพท์ที่ปรากฏด้วยความถี่ 50 ครั้งขึ้นไปมีปริมาณมากกว่ารูปศัพท์ที่ปรากฏเพียง 1 ครั้งอยู่เล็กน้อย 
คือประมาณร้อยละ 5 ในขณะที่เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างช่วงชั้นและหลักสูตรกลับแสดงผลที่
ต่างออกไป นั่นคือรูปศัพท์ที่ปรากฏบ่อยมีจ านวนน้อยกว่ารูปศัพท์ที่ปรากฏเพียง 1 ครั้ง นั่นแสดงว่า 
เมื่อน าคลังข้อมูลย่อยมารวมกันเป็นคลังข้อมูลใหญ่  รูปศัพท์ที่ปรากฏครั้งเดียวในคลังข้อมูลย่อยนั้นซ้ า
กับคลังข้อมูลย่อยอ่ืนด้วย  ลักษณะเช่นนี้จึงท าให้ร้อยละของค าปรากฏครั้งเดียวจะน้อยลงเมื่อ
คลังข้อมูลมีขนาดใหญ่มากขึ้นตามที่เห็นเมื่อเทียบข้อมูลรวมระหว่างช่วงชั้น แต่เมื่อเทียบระหว่าง
หลักสูตรซึ่งมีจ านวนค าทั้งหมดใกล้เคียงกันจึงพบว่าร้อยละของค าปรากฏครั้งเดียวจะไม่แตกต่างกัน
มากนัก 

เมื่อเปรียบเทียบระหว่างช่วงชั้นจะพบว่ารูปศัพท์ที่ปรากฏบ่อยเพ่ิมจ านวนมากขึ้นตามช่วงชั้น
ที่สูงขึ้น และรูปศัพท์ที่ปรากฏเพียง 1 ครั้งลดจ านวนลงตามช่วงชั้นที่สูงขึ้น ส่วนในแต่ละหลักสูตร 
พบว่ารูปศัพท์ที่ปรากฏด้วยความถี่สูงมีปริมาณใกล้เคียงกันทุกหลักสูตร คือราวร้อยละ 11 ในขณะที่
รูปศัพท์ที่ปรากฏเพียง 1 ครั้งก็มีปริมาณที่ใกล้เคียงกันทุกหลักสูตรเช่นกันคือประมาณร้อยละ 25 
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อย่างไรก็ตามการกระจายตัวของช่วงความถี่ในแต่ละคลังข้อมูลเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมด แสดง
เป็นภาพได้ดังนี้ 

 
ภาพที่ 4.3 ร้อยละการกระจายตัวของช่วงความถี่ในคลังข้อมูลใหญ่และคลังข้อมูลย่อยหลัก 

 นอกจากคลังข้อมูลใหญ่ และคลังข้อมูลย่อยหลักที่แยกตามช่วงชั้นและหลักสูตรรวม 8 
คลังข้อมูลนี้แล้ว เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบทีละช่วงชั้น ทีละหลักสูตร จะได้ภาพการกระจายช่วงความถี่
ในคลังข้อมูลย่อยทั้ง 16 คลังนี้ ซึ่งทั้งหมดเป็นไปในทิศทางเดียวกันจึงจะน าเสนอด้วยภาพที่ 4.4 

 
ภาพที่ 4.4 ร้อยละการกระจายตัวของช่วงความถี่ในคลังข้อมูลย่อย 
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 ผลที่ได้ในแต่ละคลังข้อมูลย่อยสะท้อนลักษณะพ้ืนฐานของคลังข้อมูลภาษาที่มีรูปศัพท์จ านวน
มากปรากฏใช้ในข้อมูลเพียงหนึ่งครั้งหรือมีจ านวนน้อยครั้ง ในขณะที่รูปศัพท์ที่ปรากฏใช้มากกว่า 50 
ครั้งข้ึนไปมีจ านวนน้อย แต่อย่างไรก็ตาม หากคิดเป็นจ านวนค าในการปรากฏแล้วจะพบว่ารูปศัพท์ที่มี
ความถี่ในการปรากฏสูง 100 ล าดับแรก นับเป็นปริมาณประมาณร้อยละ 50 ของคลังข้อมูล 

4.3 รายการค าศัพท์ในคลังข้อมูล 

เนื่องจากรายการค าศัพท์ทั้งหมดที่ได้มีจ านวนเกือบ 20,000 รูปศัพท์ ซึ่งเป็นจ านวนมากเกิน
กว่าจะน ามาบรรจุไว้ในที่นี้ ผู้วิจัยจะบรรจุรายการค าศัพท์ 500 รูปศัพท์แรกโดยเรียงตามความถี่ดิบไว้
ในภาคผนวก ข20 แต่เพ่ือให้เห็นภาพเบื้องต้นของรายการค าศัพท์ ผู้วิจัยจึงคัดเลือกรูปศัพท์มาจ านวน 
100 รูปศัพท์แรกจากคลังข้อมูลย่อยหลัก เพ่ือให้เห็นความถี่และล าดับในการปรากฏของรูปศัพท์แต่
ละรูปศัพท์ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคลังข้อมูลย่อยหลักแต่ละคลังข้อมูลมีจ านวนค าในการปรากฏไม่
เท่ากัน การน าความถี่ที่พบจริงมาเปรียบเทียบกันโดยตรงจึงไม่สามารถท าได้ จ าเป็นต้องปรับฐานให้
เท่ากันเสียก่อน และเพ่ือให้การเปรียบเทียบมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงได้วิเคราะห์แยกแยะรูป
ศัพท์ออกเป็นกลุ่ม ๆ ได้แก่ 1) ค าเนื้อหา (C) เช่น เป็น มี เขา เรา ต ารวจ แสวงหา เป็นต้น 2) ค าที่
อาจเป็นได้ทั้งค าเนื้อหาหรือค าไวยากรณ์ เนื่องจากเป็นค าหลายหน้าที่ (CF) เช่น ที่ ว่า ให้ ไป มา กับ 
กัน เป็นต้น และ 3) ค าไวยากรณ์ (F) เช่น จะ ก็ ไม่ หรือ โดยเฉพาะ มิฉะนั้น เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือแสดง
หน้าที่ของรูปศัพท์แบบกว้าง ๆ ก่อนว่ารูปศัพท์นั้น ๆ เป็นค าเนื้อหา หรือค าไวยากรณ์ หรือเป็นค า
หลายหน้าที่ ผลการวิเคราะห์ประเภทของรูปศัพท์ว่าเป็นค าเนื้อหาหรือค าไวยากรณ์สามารถสรุปได้
ตามตารางดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 4.6 จ านวนค าเนื้อหา-ค าไวยากรณ์ในคลังข้อมูล 

คลังข้อมูล 
จ านวน Types Tokens 

Types Tokens C CF F C CF F 
TTC 19,494 3,037,772 19,052 102 340 1,894,117 791,288 352,367 

ร้อยละ 97.73 0.52 1.74 62.35 26.05 11.60 

100 รูปศัพท์แรก 48 37 15 502,835 707,130 264,519 

ร้อยละ 48 37 15 34.10 47.96 17.94 
 

                                           
20 รายการค าศัพท์ทั้งหมดอยู่ในไฟล ์“รายการค า_ผนวก_ข.xlsx” สามารถเข้าถึงได้จาก 
http://www.arts.chula.ac.th/~ling/TTC/ 
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คลังข้อมูล 
จ านวน Types Tokens 

Types Tokens C CF F C CF F 
TTC-L1 11,068 444,044 10,705 98 265 288,758 109,922 45,364 

ร้อยละ 96.72 0.89 2.39 65.03 24.75 10.22 

100 รูปศัพท์แรก 53 35 12 82,525 97,308 32,796 

ร้อยละ 53 35 12 38.81 45.76 15.42 

TTC-L2 13,579 704,289 13,188 95 296 447,340 178,661 78,288 

ร้อยละ 97.12 0.70 2.18 63.52 25.37 11.12 
100 รูปศัพท์แรก 52 34 14 119,610 157,363 57,894 

ร้อยละ 52 34 14 35.72 46.99 17.29 
TTC-L3 13,266 852,099 12,871 97 298 523,378 226,408 102,313 

ร้อยละ 97.02 0.73 2.25 61.42 26.57 12.01 

100 รูปศัพท์แรก 48 38 14 138,854 203,601 74,999 

ร้อยละ 48 38 14 33.26 48.77 17.97 

TTC-L4 13,266 1,037,340 12,867 99 300 634,641 276,297 126,402 

ร้อยละ 96.99 0.75 2.26 61.18 26.64 12.19 
100 รูปศัพท์แรก 45 38 17 176,908 250,420 98,410 

ร้อยละ 45 38 17 33.65 47.63 18.72 
 

TTC-C1 14,222 669,532 13,807 101 314 419,930 169,978 79,624 

ร้อยละ 97.08 0.71 2.21 62.72 25.39 11.89 

100 รูปศัพท์แรก 48 38 14 112,135 152,771 58,874 

ร้อยละ 48 38 14 34.63 47.18 18.18 
TTC-C2 13,771 748,136 13,371 97 303 463,691 196,774 87,671 

ร้อยละ 97.10 0.70 2.20 61.98 26.30 11.72 

100 รูปศัพท์แรก 49 37 14 126,606 175,836 65,289 

ร้อยละ 49 37 14 34.43 47.82 17.75 

TTC-C3 14,174 740,878 13,773 97 304 458,510 195,873 86,495 

ร้อยละ 97.17 0.68 2.14 61.89 26.44 11.67 

100 รูปศัพท์แรก 48 37 15 123,014 175,295 65,183 
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คลังข้อมูล 
จ านวน Types Tokens 

Types Tokens C CF F C CF F 
ร้อยละ 48 37 15 33.84 48.23 17.93 

TTC-C4 14,716 879,226 14,310 98 308 551,986 228,663 98,577 

ร้อยละ 97.24 0.67 2.09 62.78 26.01 11.21 
100 รูปศัพท์แรก 50 34 16 152,305 202,363 74,805 

ร้อยละ 50 34 16 35.46 47.12 17.42 

 หากพิจารณาข้อมูลทั้งหมดจะเห็นว่า รูปศัพท์ส่วนใหญ่เป็นค าเนื้อหา ประมาณร้อยละ 97 ใน
ทุกคลังข้อมูล รูปศัพทท์ี่เป็นค าหลายหน้าที่มีจ านวนรูปศัพท์ไม่ถึงร้อยละ 1 ส่วนค าไวยากรณ์ร้อยละ 2 
แต่เมื่อพิจารณาจ านวนค าในการปรากฏจะพบว่า มีค าเนื้อหาอยู่ราวร้อยละ 60 ค าหลายหน้าที่มี
จ านวนประมาณร้อยละ 25 ส่วนค าไวยากรณ์ประมาณร้อยละ 10 

จากตารางที่ 4.6 เมื่อเราพิจารณาเฉพาะรูปศัพท์ 100 รูปศัพท์แรกในแต่ละคลังข้อมูล จะ
พบว่าค าในสองกลุ่มหลังมีจ านวนการปรากฏที่สูงมากและปรากฏอยู่ในล าดับต้น ๆ ของคลังข้อมูล 
โดยในบรรดาค าศัพท์ 100 รูปศัพท์แรก รูปศัพท์ที่เป็นค าเนื้อหามีปริมาณอยู่ราวครึ่งหนึ่ง และแม้ว่า
จ านวนรูปศัพท์ทั้งหมดจากแต่ละคลังข้อมูล จะแสดงให้เห็นว่าค าไวยากรณ์มีสัดส่วนที่สูงกว่ารูปศัพท์ที่
เป็นค าหลายหน้าที่ แต่ใน 100 รูปศัพท์แรกกลับแสดงผลว่ารูปศัพท์ที่มีหลายหน้าที่นั้นมีปริมาณสูง
กว่าค าไวยากรณ์ ซึ่งน่าจะเนื่องมาจากค าในกลุ่มนี้สามารถท าหน้าที่หลากหลายในประโยคและบางรูป
ศัพท์ก็ยังมหีลายความหมายอีกด้วยนั่นเอง 

ในล าดับต่อไปจะอธิบายเกี่ยวกับการเปรียบเทียบรายการค าศัพท์ โดยแยกออกเป็น 2 ส่วน
คือวิธีการปรับฐานความถี่ และรายการค าศัพท์ 100 รูปศัพท์แรกจากคลังข้อมูลย่อยหลัก ซึ่งจะ
เปรียบเทียบทั้งระหว่างช่วงชั้นและหลักสูตรตามล าดับ 

4.3.1 วิธีการปรับฐานของรายการค าศัพท์ 

งานทางภาษาศาสตร์คลังข้อมูลนั้นให้ความส าคัญกับความถี่ในการปรากฏของค า รายการ
ค าศัพท์ที่ปรากฏอยู่ในงานวิจัยชิ้นนี้ แต่ละรูปศัพท์ก็ปรากฏด้วยความถี่ที่แตกต่างกันออกไป เช่น รูป
ศัพท์ ที่ ใน TTC-L1 มีจ านวนครั้งในการปรากฏทั้งสิ้น 7,248 ครั้ง ในขณะที่รูปศัพท์เดียวกันนี้ใน 
TTC-L4 ปรากฏรวม 24,897 ครั้ง จะเห็นได้ว่ารูปศัพท์ดังกล่าวปรากฏใน TTC-L4 มากกว่า TTC-L1 
ถึงราว 17,000 ครั้ง แต่อย่างไรก็ตามเราไม่สามารถน าตัวเลขในการปรากฏดังกล่าวมาเปรียบเทียบกัน
ได้โดยตรง เนื่องจากฐานความถี่ของคลังข้อมูลย่อยหลักทั้งสองนั้นมีขนาดไม่เท่ากัน การจะน า
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ค่าความถ่ีมาเปรียบเทียบกันได้จ าเป็นต้องผ่านขั้นตอนหนึ่งที่เรียกว่าการปรับฐานของจ านวนรวมของ
ค าให้เท่ากันเสียก่อน 

ในการปรับฐานของจ านวนค าที่ปรากฏให้เท่ากันนั้นเกี่ยวข้องกับค่าความถี่ 2 ค่า นั่นคือ 
ความถี่ที่ปรากฏจริงในคลังข้อมูล หรือที่เรียกว่าความถี่ดิบ (raw frequency: RF) ในขณะที่เมื่อน า
ตัวเลขดังกล่าวมาปรับฐานให้เท่ากันจะเรียกว่าความถี่ปรับฐาน (normalized frequency: NF) โดย
ฐานที่นิยมคือฐานหนึ่งล้าน (per million words) (McEnery, Xiao, & Tono, 2006) สูตรที่ใช้ใน
การค านวณคือ 

NF = (RF/จ านวนค าในการปรากฏทั้งหมดในคลังข้อมูลนั้น ๆ)*1,000,000 

ดังนั้น หากพิจารณาค่าความถ่ีของ ที่ จากคลังข้อมูลย่อยทั้งสองอีกครั้งแล้วน ามาปรับให้เป็น
ความถี่ปรับฐาน จะพบว่า ที่ ใน TTC-L1 มีความถี่ปรับฐานเท่ากับ 16,323 ในขณะที่ ที่ ใน TTC-L4 
มีค่าความถี่ปรับฐานเท่ากับ 24,001 เช่นนี้จึงจะสามารถสรุปได้ว่า ที่ ใน TTC-L4 ปรากฏบ่อยกว่า ที ่
ใน TTC-L1 จริง เพราะฐานของทั้งสองคลังข้อมูลย่อยถูกปรับมาท่ี 1,000,000 เท่ากันแล้ว 

4.3.2 รายการค าศัพท์ 100 รูปศัพท์แรกเปรียบเทียบระหว่างช่วงช้ัน 

จากรายการค าศัพท์ 100 รูปศัพท์แรกจากแต่ละช่วงชั้น พบว่ามีค าศัพท์ที่เกิดร่วมกันอยู่
ทั้งสิ้น 74 รูปศัพท์ หรือคิดเป็นร้อยละ 74 ล าดับในการปรากฏรวมถึงจ านวนซึ่งพิจารณาจากความถี่
ปรับฐาน มีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างตามช่วงชั้นที่สูงขึ้น ผู้วิจัยพิจารณาไปทีละ 10 รูปศัพท์ เริ่มจาก 
TTC-L1 ไล่ไปทีละช่วงชั้น โดยพิจารณาว่า 10 รูปศัพท์แรกจาก TTC-L1 ปรากฏในล าดับที่เท่าใดบ้าง
ใน TTC-L2 – TTC-L4 จ าแนกโดยการป้ายสีที่เปลี่ยนไปทุก ๆ 10 รูปศัพท์ รายละเอียดในตารางที่ 
4.7 และผู้วิจัยจะสรุปลักษณะการปรากฏของรูปศัพท์ไว้ท้ายตาราง 

ตารางที่ 4.7 รายการค าศัพท์ 100 รูปศัพท์แรกเม่ือเปรียบเทียบระหว่างช่วงชั้น 

ล าดับ
ที ่

TTC-L1 TTC-L2 TTC-L3 TTC-L4 

NF รูปศัพท์ NF รูปศัพท์ NF รูปศัพท์ NF รูปศัพท์ 

1 17228 ไป 18176 ที ่ 21336 ที ่ 24001 ที ่
2 16323 ที ่ 16580 ไป 17836 เป็น 18248 จะ 
3 14728 ก็ 15780 จะ 17814 จะ 18226 เป็น 
4 14546 จะ 15468 เป็น 16687 ก็ 16510 มี 
5 14129 เป็น 15332 ก็ 15982 ไป 16035 ไม่ 
6 14075 ว่า 14324 ได้ 15562 ไม่ 15595 ได้ 
7 14039 ไม่ 13974 ให้ 15010 ได้ 14317 ก็ 
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ล าดับ
ที ่

TTC-L1 TTC-L2 TTC-L3 TTC-L4 

NF รูปศัพท์ NF รูปศัพท์ NF รูปศัพท์ NF รูปศัพท์ 
8 13913 มี 13868 ไม่ 14376 มี 14219 ใน 
9 13771 มา 13733 ว่า 13031 ว่า 13659 ของ 
10 13665 ให้ 13529 มา 12643 มา 13132 ไป 

11 12292 ได้ 13269 มี 12293 ให้ 12787 ว่า 
12 12024 และ 11779 และ 11929 ใน 12294 ความ 
13 10411 ของ 10905 ของ 11681 ของ 12192 การ 
14 9294 แล้ว 9553 แล้ว 9965 และ 12010 และ 
15 8785 ใน 9033 ใน 9499 แล้ว 11886 ให้ 
16 8765 อยู่ 7968 อยู่ 8792 อยู่ 10606 มา 
17 7887 คน 7859 คน 8701 ความ 8294 คน 
18 7704 กัน 7447 ความ 8180 การ 8080 อยู่ 
19 6767 แม่ 7037 กัน 6680 กัน 7535 แล้ว 
20 5999 จึง 6492 จึง 6554 คน 6902 กัน 

21 5849 มัน 6243 การ 6402 เขา 6718 แต ่
22 5542 กับ 5424 กับ 6072 แต ่ 6603 หรือ 
23 5304 เรา 5422 เขา 5743 ค า 6156 นั้น 
24 5247 ตัว 5285 แต ่ 5729 นั้น 5563 ผู้ 
25 4979 ความ 5147 ด้วย 5540 นี้ 5307 นี้ 
26 4896 ขึ้น 4955 ท า 5367 กับ 5289 อย่าง 
27 4813 เขา 4820 ขึ้น 5198 ขึ้น 5174 กับ 
28 4756 แต ่ 4705 นั้น 4975 หรือ 4967 เขา 
29 4727 ท า 4610 เรา 4748 ด้วย 4967 เรา 
30 4436 พ่อ 4595 นี้ 4694 อย่าง 4920 ด้วย 

31 4412 หนึ่ง 4592 แม่ 4561 ต้อง 4876 ต้อง 
32 4403 นี้ 4113 ต้อง 4558 ฉัน 4718 ใช้ 
33 4322 ด้วย 4101 เห็น 4382 จึง 4699 ค า 
34 4283 ลูก 4048 อย่าง 4130 ใช้ 4569 ขึ้น 
35 4225 ฉัน 3900 เมื่อ 4089 เข้า 4041 ท่าน 
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ล าดับ
ที ่

TTC-L1 TTC-L2 TTC-L3 TTC-L4 

NF รูปศัพท์ NF รูปศัพท์ NF รูปศัพท์ NF รูปศัพท์ 
36 4214 ดี 3822 หนึ่ง 3987 ท า 3924 เมื่อ 
37 4169 นก 3729 ฉัน 3953 ออก 3834 หนึ่ง 
38 4144 นั้น 3687 เข้า 3919 ผู้ 3682 เห็น 
39 4101 กิน 3650 ออก 3916 หนึ่ง 3677 จาก 
40 4004 เห็น 3588 ไว้ 3856 เห็น 3665 เรื่อง 

41 3928 ต้อง 3528 พระ 3845 ตัว 3649 ลูก 
42 3892 มาก 3439 หรือ 3770 เรา 3556 ฉัน 
43 3756 น้ า 3439 จาก 3683 จาก 3532 ท า 
44 3720 อย่าง 3253 ยัง 3645 เมื่อ 3441 จึง 
45 3716 ดู 3230 ดี 3605 ตาม 3393 ตาม 
46 3700 เมื่อ 3206 มัน 3503 มัน 3201 อีก 
47 3630 พูด 3175 ตาม 3365 ยัง 3193 พูด 
48 3356 เข้า 3138 ตัว 3267 เสียง 3106 ดี 
49 3182 เอา 3091 มาก 3237 ไว้ 3100 ยัง 
50 3146 ช่วย 3090 ถึง 3109 เรื่อง 3057 ซ่ึง 

51 3124 การ 3039 ใช้ 2963 ซ่ึง 3029 ออก 
52 3067 ไว้ 2989 พูด 2954 ถึง 2999 มาก 
53 3031 จาก 2933 เรื่อง 2903 อีก 2921 ภาษา 
54 3000 ออก 2862 เพราะ 2829 ดี 2840 เพราะ 
55 2995 หา 2826 ทั้ง 2828 พูด 2825 เสียง 
56 2950 วัน 2766 บ้าน 2818 ลง 2749 อาจ 
57 2912 บ้าน 2753 อีก 2763 เอา 2721 แม่ 
58 2824 ตาม 2692 ลูก 2638 ผม 2717 ถ้า 
59 2802 ยัง 2664 ดู 2617 ดู 2692 ถึง 
60 2786 ลง 2628 วัน 2557 รู้ 2674 เข้า 

61 2772 ถึง 2617 ผม 2510 มาก 2665 รู้ 
62 2768 บอก 2591 เอา 2507 ถ้า 2602 คือ 
63 2680 ทั้ง 2507 พ่อ 2503 เพราะ 2600 ทาง 
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ล าดับ
ที ่

TTC-L1 TTC-L2 TTC-L3 TTC-L4 

NF รูปศัพท์ NF รูปศัพท์ NF รูปศัพท์ NF รูปศัพท์ 
64 2630 หรือ 2506 รู้ 2334 อะไร 2581 คิด 
65 2601 พระ 2469 บอก 2315 ทั้ง 2551 ตัว 
66 2585 ทุก 2444 ลง 2305 เช่น 2550 ข้าพเจ้า 
67 2549 เพราะ 2441 ค า 2286 พระ 2515 ไว้ 
68 2527 อีก 2438 ผู้ 2254 ทาง 2498 มัน 
69 2452 รู้ 2363 คิด 2245 ภาษา 2472 ลง 
70 2356 สอง 2321 สอง 2225 ท่าน 2379 เช่น 

71 2270 อะไร 2310 น้ า 2219 คือ 2323 โดย 
72 2263 ใช้ 2285 ทุก 2081 อ่าน 2307 เพ่ือ 
73 2263 เจ้า 2262 ช่วย 1955 เวลา 2206 ทั้ง 
74 2239 เรื่อง 2256 อะไร 1938 เลย 2133 เกิด 
75 2205 ถ้า 2239 หา 1925 เสีย 2082 อ่าน 
76 2205 สี 2205 ถ้า 1885 หา 2078 รับ 
77 2191 เด็ก 2177 เจ้า 1823 เพ่ือ 2058 พ่อ 
78 2094 เล่น 2089 ซ่ึง 1820 จน 2010 อะไร 
79 2079 หน ู 2049 จน 1806 คิด 2006 ดู 
80 2070 พา 2028 เวลา 1801 เมือง 1942 ทุก 

81 2034 เดิน 2005 เลย 1796 หน้า 1934 ท าให้ 
82 2029 ร้อง 1978 เสียง 1794 วัน 1901 เวลา 
83 1986 เวลา 1959 ท่าน 1787 รับ 1892 กว่า 
84 1984 ฟัง 1917 ฟัง 1746 บ้าน 1885 บ้าน 
85 1971 ตา 1881 กลับ 1746 โดย 1859 บาง 
86 1939 เธอ 1878 รับ 1724 อัน 1847 อัน 
87 1921 คิด 1863 เพ่ือ 1719 บอก 1810 เคย 
88 1910 กลับ 1857 กิน 1716 น้ า 1793 ควร 
89 1880 ผู้ 1854 เมือง 1716 เจ้า 1736 วัน 
90 1808 เสียง 1800 อ่าน 1713 เธอ 1724 เลย 

91 1806 ใหญ ่ 1795 ทาง 1703 ลูก 1700 สอง 
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ล าดับ
ที ่

TTC-L1 TTC-L2 TTC-L3 TTC-L4 

NF รูปศัพท์ NF รูปศัพท์ NF รูปศัพท์ NF รูปศัพท์ 
92 1754 เหมือน 1694 พอ 1685 แม่ 1686 แก่ 
93 1727 เลย 1692 คือ 1670 กว่า 1679 หา 
94 1685 อาหาร 1674 เธอ 1668 ไทย 1674 บอก 
95 1676 บ้าง 1664 งาน 1662 สอง 1674 เอา 
96 1667 ซ่ึง 1641 เสีย 1645 นาย 1664 แสดง 
97 1662 อ่าน 1620 ใคร 1614 เหมือน 1659 ใด 
98 1657 ชอบ 1610 ถาม 1605 แก่ 1658 จน 
99 1639 พอ 1602 เหมือน 1603 กลับ 1615 อ่ืน 
100 1626 เสีย 1602 น า 1594 เกิด 1594 สิ่ง 

 จากตารางที่ 4.7 รูปศัพท์ที่พบบ่อย 100 รูปศัพท์แรกของแต่ละคลังข้อมูลเปรียบเทียบตาม
ช่วงชั้น จะเห็นได้ว่ารูปศัพท์ 29 ล าดับแรก ปรากฏอยู่ในกลุ่ม 100 รูปศัพท์แรกทุก ๆ คลังข้อมูล เมื่อ
พิจารณา 10 ล าดับแรก (สีเทา) จาก TTC-L1 จะเห็นว่ารูปศัพท์ทั้งสิบนี้ถูกส่งต่อไปยังช่วงชั้นต่อ ๆ ไป
โดยล าดับในการปรากฏไม่ได้ทิ้งห่างจากกันนัก รูปศัพท์ที่น่าสนใจในกลุ่มแรกนี้คือรูปศัพท์ ไป และ มา 
ซึ่งปรากฏในล าดับที่ลดต่ าลงเรื่อย ๆ และถึงแม้ว่า มา ใน TTC-L2 และ TTC-L3 จะปรากฏในล าดับ
เดียวกันคือล าดับที่ 10 แต่เมื่อพิจารณาความถี่ปรับฐานก็จะเห็นว่า มา ใน TTC-L3 มีความถี่ลดลง
จาก TTC-L2 นอกจากนี้ล าดับของ มา ใน TTC-L4 ยังลดลงมาอยู่ในกลุ่มที่ 2 คือกลุ่มรูปศัพท์ล าดับที่ 
11 – 20 โดยทั้ง ไป และ มา นั้น จัดเป็นค าที่มีหลายความหมายหลายหน้าที่ คือเป็นได้ทั้งค ากริยา
และค าช่วยกริยา ซึ่งผู้วิจัยจะศึกษาท้ังสองค านี้ต่อไปในแง่ของการขยายขอบเขตความหมายในบทที่ 6 

 รูปศัพท์ในกลุ่มที่ 2 คือล าดับที่ 11 – 20 (สีเหลือง) จาก TTC-L1 ขยับขึ้นไปอยู่ในกลุ่มที่ 1 
ของ TTC-L2 และ TTC-L3 1 รูปศัพท์ คือ ได้ และขยับขึ้นกลุ่ม 1 ใน TTC-L4 จ านวน 3 รูปศัพท์ 
ได้แก่ ได้ ใน และ ของ ทั้งสามค าอยู่ในกลุ่ม CF คือเป็นได้ทั้งค าเนื้อหาและไวยากรณ์ กล่าวคือค าว่า 
ได ้อาจเป็นค ากริยาก็ได้ (ค าเนื้อหา) หรือเป็นค าช่วยหน้ากริยาที่ท าหน้าที่บอกอดีตก็ได้ (ค าไวยากรณ์) 
เช่น ได้กิน ได้ไป (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556: 448) ใน ส่วนใหญ่เป็นค าบุพบท (ค าไวยากรณ์) แต่ก็อาจ
ท าหน้าที่เป็นค าขยายได้ (ค าเนื้อหา) เช่น คนใน ค าว่า ของ ก็อาจเป็นค านามหรือค าบุพบทก็ได้ แต่
ข้อสังเกตคือรูปศัพท์ในกลุ่ม CF นี้ ส่วนใหญ่มักท าหน้าที่เป็นค าไวยากรณ์ นอกจากนี้ยังพบว่าค าว่า 
แม่ ลดล าดับในการปรากฏลงอย่างมากตามช่วงชั้นที่สูงขึ้น 
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 รูปศัพท์ในกลุ่มที่ 3 คือล าดับที่ 21 – 30 (สีฟ้าเข้ม) พบว่ามีค าว่า พ่อ ที่หลุดไปจาก 100 
อันดับแรกใน TTC-L2 รูปศัพท์ ความ และ แต่ เพ่ิมจ านวนในการปรากฏสูงขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะ 
ความ ที่เลื่อนข้ึนไปอยู่กลุ่มที่ 2 ในคลังข้อมูล TTC-L2 – TTC-L4 

 รูปศัพท์ในกลุ่มที่ 4 คือล าดับที่ 31 – 40 (สีเขียว) พบว่ารูปศัพท์ นั้น เพ่ิมจ านวนสูงขึ้นเรื่อย ๆ 
ในขณะที่ นก หลุดไปจาก 100 อันดับแรกใน TTC-L2 และ กิน หลุดไปใน TTC-L3 

 รูปศัพท์ในกลุ่มที่ 5 คือล าดับที่ 41 – 50 (สีส้ม) พบว่า ต้อง อย่าง เพ่ิมจ านวนขึ้นเรื่อย ๆ 
ตามช่วงชั้นที่สูงขึ้น โดยเฉพาะ อย่าง ที่ขยับขึ้นไปอยู่กลุ่มที่ 4 ใน TTC-L2 และขึ้นไปอยู่กลุ่มที่ 3 ใน 
TTC-L3 และ TTC-L4 รูปศัพท์ ดู ลดปริมาณการปรากฏลง มีรูปศัพท์ที่หลุดไปจาก 100 อันดับแรก
ของ TTC-L2 คือ น้ า และรูปศัพท์ ช่วย หลุดไปใน TTC-L3 

รูปศัพท์ในกลุ่มที่ 6 คือล าดับที่ 51 – 60 (สีแดงหม่น) รูปศัพท์ที่น่าสนใจคือ การ พบว่าเพ่ิม
จ านวนสูงขึ้นอย่างชัดเจน โดยขยับจากกลุ่ม 6 ขึ้นไปอยู่กลุ่ม 3 ใน TTC-L2 หรือจากความถี่ปรับฐาน 
3,124 เพ่ิมขึ้นมาเป็น 6,243 นั่นคือเพ่ิมขึ้นเป็น 2 เท่าจากเดิม นอกจากนี้ยังขยับขึ้นไปอยู่กลุ่ม 2 ใน 
TTC-L3 และ TTC-L4 อีกด้วย 

รูปศัพท์ในกลุ่มที่ 7 คือล าดับที่ 61 – 70 (สีม่วงหม่น) พบว่ารูปศัพท์ หรือ เพ่ิมจ านวนมากขึ้น
อย่างชัดเจน โดยขึ้นไปอยู่กลุ่มที่ 5 ใน TTC-L2 และขึ้นไปอยู่กลุ่ม 3 ใน TTC-L3 – 4 รูปศัพท์ บอก 
ค่อย ๆ ลดปริมาณการปรากฏลง 

รูปศัพท์ในกลุ่มที่ 8 คือล าดับที่ 71 – 80 (สีเนื้อ) พบรูปศัพท์ ใช้ และ เรื่อง เพ่ิมปริมาณสูงขึ้น
เรื่อย ๆ ส่วน สี เด็ก เล่น หนู พา หลุดจาก 100 อันดับแรกตั้งแต่ใน TTC-L2 และ เจ้า หลุดไปใน 
TTC-L4 

รูปศัพท์ในกลุ่มที่ 9 คือล าดับที่ 81 – 90 (สีบานเย็น) รูปศัพท์ ผู้ เพ่ิมสูงขึ้นอย่างชัดเจน โดย
ขยับจากกลุ่ม 9 ขึ้นไปยังกลุ่ม 7 กลุ่ม 4 และกลุ่ม 3 ตามล าดับช่วงชั้นที่สูงขึ้น รูปศัพท์ เดิน ร้อง ตา 
หลุดจาก 100 อันดับแรกตั้งแต่ TTC-L2 ฟัง หลุดไปใน TTC-L3 และ เธอ กลับ หลุดไปใน TTC-L4 
ในกลุ่มนี้มีอยู่ 4 รูปศัพท์ที่เกิดร่วมกันใน 100 อันดับแรกทุกคลังข้อมูล แทบทั้งหมดเลื่อนล าดับในการ
ปรากฏขึ้นเรื่อย ๆ 

และรูปศัพท์ในกลุ่มที่ 10 คือล าดับที่ 91 – 100 (สีฟ้าใส) ในกลุ่มนี้เหลืออยู่เพียง 3 รูปศัพท์ที่
ปรากฏร่วมกันอยู่ใน 100 อันดับแรกทุกคลังข้อมูล รูปศัพท์ที่น่าสนใจในกลุ่มนี้คือ ซึ่ง ที่เลื่อนล าดับขึ้น
อย่างต่อเนื่อง โดยเลื่อนขึ้นไปอยู่ในกลุ่มที่ 8 กลุ่มที่ 6 และกลุ่มที่ 5 ตามล าดับ แต่ความถี่ปรับฐาน
ของ ซ่ึง ใน TTC-L3 และ TTC-L4 มีค่าไม่ต่างกันมากนัก 
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ภาพรวมของรูปศัพท์ 100 รูปศัพท์แรกในคลังข้อมูลย่อยหลักเปรียบเทียบระหว่างช่วงชั้น 
กล่าวโดยสรุปได้ว่า ค าเนื้อหา เช่น แม่ พ่อ นก กิน น้ า เดิน เป็นต้น มีแนวโน้มจะปรากฏลดลงเรื่อย ๆ 
ตามช่วงชั้นที่สูงขึ้น ในขณะที่ค าไวยากรณ์คือ หรือ และ ซึ่ง เพ่ิมจ านวนสูงขึ้นอย่างชัดเจน ค าหลาย
หน้าที่อย่าง ไป มา ลดจ านวนลง ในขณะที่ การ ความ ผู้ เพ่ิมจ านวนสูงขึ้น ค าว่า ไป และ มา นี้ แม้
จะมองว่าสามารถเป็นค าไวยากรณ์ได้ด้วยเพราะท าหน้าที่เป็นค าช่วยหน้าหรือหลังกริยา แต่โดยตัวค า
เองถือว่ามี “ความเป็นค าเนื้อหา” อยู่สูงมาก ซึ่งก็สอดคล้องกับแนวโน้มการปรากฏของค าเนื้อหาที่จะ
ลดจ านวนการปรากฏลงเรื่อย ๆ ในขณะที่ การ และ ความ นั้นส่วนใหญ่จะพบว่าท าหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้
นามวลีแปลง ซึ่งในกรณีเช่นนี้ก็จะถือเป็นค าไวยากรณ์ ค าว่า ผู้ ก็เช่นเดียวที่มักท าหน้าที่เป็นตัวเชื่อม
ระหว่างค าที่ปรากฏอยู่ด้านซ้ายและปริบททางด้านขวา ดังนั้นก็สอดคล้องกับแนวโน้มการปรากฏของ
ค าไวยากรณ์ท่ีเพ่ิมสูงขึ้นตามช่วงชั้นที่สูงขึ้น 

4.3.3 รายการค าศัพท์ 100 รูปศัพท์แรกเปรียบเทียบระหว่างหลักสูตร 

รายการค าศัพท์ 100 รูปศัพท์แรกจากแต่ละหลักสูตร พบว่ามีค าศัพท์ที่เกิดร่วมกันอยู่ทั้งสิ้น 
83 รูปศัพท์ หรือคิดเป็นร้อยละ 83 เช่นเดียวกับการเปรียบเทียบระหว่างชั้น นั่นคือล าดับในการ
ปรากฏและความถี่ปรับฐานมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ้างตามหลักสูตรที่เปลี่ยนไป ผู้วิจัยจะใช้วิธีการ
เปรียบเทียบเช่นเดียวกับการเปรียบเทียบระหว่างช่วงชั้น คือพิจารณาไปทีละ 10 รูปศัพท์ เริ่มต้นที่ 
TTC-C1 ผลที่ได้แสดงตามตารางต่อไปนี้ 

ตารางที่ 4.8 รายการค าศัพท์ 100 รูปศัพท์แรกเม่ือเปรียบเทียบระหว่างหลักสูตร 

ล าดับ
ที ่

TTC-C1 TTC-C2 TTC-C3 TTC-C4 

NF รูปศัพท์ NF รูปศัพท์ NF รูปศัพท์ NF รูปศัพท์ 
1 18319 ที ่ 19638 ที ่ 21542 ที ่ 22985 ที ่
2 18041 จะ 17429 จะ 17551 จะ 17884 เป็น 
3 16776 เป็น 17033 ก็ 17035 เป็น 16267 มี 
4 16764 ก็ 16798 ไป 15399 ไม่ 15423 จะ 
5 16407 ไป 15921 ไม่ 15341 ไป 14202 ไม่ 
6 15417 ได้ 15634 เป็น 15108 ก็ 13784 ได้ 
7 15067 ไม่ 14606 ได้ 15061 มี 13249 ไป 
8 14438 ว่า 13991 มี 15043 ได้ 13147 การ 
9 13400 มี 13592 ว่า 12995 ว่า 13061 และ 
10 13335 ให้ 13141 ให้ 12712 ของ 12957 ของ 
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ล าดับ
ที ่

TTC-C1 TTC-C2 TTC-C3 TTC-C4 

NF รูปศัพท์ NF รูปศัพท์ NF รูปศัพท์ NF รูปศัพท์ 
11 13164 มา 12720 มา 12365 ใน 12794 ก็ 
12 10516 ใน 12643 ของ 12258 ให้ 12683 ใน 
13 9728 แล้ว 10880 และ 12172 มา 12368 ให้ 
14 9194 ของ 10459 ใน 12056 และ 12313 ว่า 
15 9003 และ 9550 แล้ว 9188 ความ 11754 ความ 
16 8727 อยู่ 9175 อยู่ 8682 แล้ว 11453 มา 
17 6794 แต ่ 8633 ความ 8668 อยู่ 7592 แล้ว 
18 6758 คน 8532 คน 8116 การ 7428 คน 
19 6678 กัน 7197 กัน 7811 คน 7177 กัน 
20 6460 นั้น 6592 เขา 6835 กัน 7107 อยู่ 
21 6009 ความ 6336 การ 5863 แต ่ 6081 หรือ 
22 5493 นี้ 6030 แต ่ 5767 เขา 5521 ค า 
23 5226 เขา 5518 กับ 5466 นี้ 5418 ใช้ 
24 5165 จึง 5364 นั้น 5361 นั้น 5395 กับ 
25 5084 กับ 5122 ด้วย 5326 กับ 5201 แต ่
26 4736 เรา 5097 นี้ 5222 ขึ้น 4828 อย่าง 
27 4690 ด้วย 5085 เรา 4968 เรา 4692 ต้อง 
28 4617 ขึ้น 5066 ขึ้น 4954 ด้วย 4677 นั้น 
29 4614 การ 5015 จึง 4860 จึง 4609 ด้วย 
30 4611 พระ 4855 อย่าง 4858 หรือ 4559 ผู้ 

31 4508 เห็น 4530 ฉัน 4838 อย่าง 4536 ขึ้น 
32 4396 มัน 4387 หรือ 4473 ต้อง 4408 นี้ 
33 4328 ท า 4349 ต้อง 4438 ท า 4389 เขา 
34 4319 ต้อง 4345 ท า 4268 ฉัน 4240 จึง 
35 4230 ท่าน 4166 มัน 4165 หนึ่ง 4113 เรื่อง 
36 4185 เมื่อ 4081 เห็น 4017 ผู้ 3964 จาก 
37 4010 หนึ่ง 4079 แม่ 3863 เมื่อ 3765 เรา 
38 3952 ออก 3999 หนึ่ง 3809 จาก 3750 อ่าน 
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ล าดับ
ที ่

TTC-C1 TTC-C2 TTC-C3 TTC-C4 

NF รูปศัพท์ NF รูปศัพท์ NF รูปศัพท์ NF รูปศัพท์ 
39 3913 เข้า 3712 เข้า 3756 เห็น 3654 ท า 
40 3840 ค า 3673 ตัว 3704 ตัว 3642 หนึ่ง 

41 3777 อย่าง 3616 เมื่อ 3688 ใช้ 3637 เมื่อ 
42 3661 หรือ 3594 ผู้ 3548 แม่ 3584 ฉัน 
43 3585 ตาม 3430 ดี 3521 ออก 3509 พูด 
44 3583 ตัว 3394 จาก 3418 ค า 3319 เห็น 
45 3544 ฉัน 3318 ออก 3377 เข้า 3279 ตาม 
46 3517 ไว้ 3264 ใช้ 3333 ตาม 3216 แม่ 
47 3435 เอา 3233 ลูก 3319 ยัง 3169 ภาษา 
48 3392 ถึง 3215 ไว้ 3094 ดี 3090 ดี 
49 3311 ข้าพเจ้า 3171 มาก 3056 มาก 3072 มาก 
50 3292 ดี 3165 ยัง 3044 มัน 3044 ออก 
51 3253 ยัง 3164 พูด 2995 อีก 3037 เสียง 
52 2998 ลูก 3159 อีก 2975 ลูก 2972 ยัง 
53 2971 ผู้ 3114 ตาม 2955 พูด 2924 ตัว 
54 2971 แม่ 3098 เพราะ 2921 ไว้ 2838 รู้ 
55 2944 ดู 2863 ถึง 2830 ถึง 2831 เช่น 
56 2860 ถ้า 2847 เรื่อง 2783 เสียง 2782 เข้า 
57 2799 จาก 2847 ลง 2766 ลง 2741 อีก 
58 2784 อีก 2780 พ่อ 2751 ซ่ึง 2734 ลูก 
59 2732 เรื่อง 2758 ดู 2646 เพราะ 2658 เพ่ือ 
60 2723 เมือง 2750 ค า 2613 เรื่อง 2655 ซ่ึง 
61 2715 มาก 2613 รู้ 2501 ถ้า 2652 ไว้ 
62 2685 พูด 2564 เอา 2462 น้ า 2510 ถึง 
63 2684 เพราะ 2548 บ้าน 2457 รู้ 2478 คิด 
64 2633 ลง 2520 ท่าน 2397 พ่อ 2467 คือ 
65 2612 ทั้ง 2450 ถ้า 2392 ท่าน 2448 เพราะ 
66 2588 ซ่ึง 2450 ทั้ง 2392 ทั้ง 2407 มัน 
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ล าดับ
ที ่

TTC-C1 TTC-C2 TTC-C3 TTC-C4 

NF รูปศัพท์ NF รูปศัพท์ NF รูปศัพท์ NF รูปศัพท์ 
67 2420 ใช้ 2437 อะไร 2367 ดู 2374 ทั้ง 
68 2396 เสียง 2409 ซ่ึง 2328 บ้าน 2330 ดู 
69 2357 เจ้า 2312 บอก 2231 เอา 2253 ลง 
70 2343 เสีย 2302 คิด 2177 ทุก 2188 ทาง 
71 2282 รู้ 2271 วัน 2141 ทาง 2144 ถ้า 
72 2257 หา 2160 เลย 2098 คิด 2125 เกิด 
73 2245 คือ 2148 หา 2095 ผม 2112 วัน 
74 2240 ทรง 2104 เสียง 2035 อะไร 2100 บ้าน 
75 2237 อะไร 2101 ทุก 2026 วัน 2096 ทุก 
76 2197 ทาง 2061 สอง 2026 หา 2095 อะไร 
77 2173 พ่อ 2021 จน 2011 บอก 2086 โดย 
78 2142 วัน 2008 ทาง 1983 คือ 2065 ท าให้ 
79 2115 สอง 1950 เวลา 1983 เวลา 2056 พ่อ 
80 2112 เวลา 1950 กิน 1983 กิน 1952 อาจ 
81 1954 กลับ 1927 น้ า 1937 อาจ 1947 ไทย 
82 1909 คิด 1911 ช่วย 1925 สอง 1929 บอก 
83 1882 เลย 1869 พอ 1921 เพ่ือ 1903 น า 
84 1873 บอก 1853 รับ 1845 พระ 1861 หา 
85 1861 ผม 1837 กลับ 1825 ช่วย 1847 ฟัง 
86 1809 จน 1833 เธอ 1814 ท าให้ 1835 ช่วย 
87 1804 พอ 1806 ฟัง 1801 เช่น 1829 รับ 
88 1803 บ้าน 1771 ผม 1801 โดย 1827 ท่าน 
89 1800 รับ 1758 เสีย 1788 เลย 1827 เวลา 
90 1800 ไทย 1732 หน้า 1774 เธอ 1822 เขียน 

91 1773 เหมือน 1702 กว่า 1753 รับ 1808 พระ 
92 1752 กิน 1691 เดิน 1733 จน 1753 น้ า 
93 1671 พวก 1667 คือ 1705 หน้า 1709 กิน 
94 1670 เช่น 1640 เพ่ือ 1691 แก่ 1679 สอง 
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ล าดับ
ที ่

TTC-C1 TTC-C2 TTC-C3 TTC-C4 

NF รูปศัพท์ NF รูปศัพท์ NF รูปศัพท์ NF รูปศัพท์ 
95 1662 ขอ 1597 เด็ก 1690 เกิด 1669 ควร 
96 1650 แก่ 1592 คง 1679 กว่า 1657 เอา 
97 1627 คง 1561 เคย 1601 เจ้า 1650 แสดง 
98 1624 ใคร 1560 เหมือน 1595 อัน 1612 เลย 
99 1600 บ้าง 1549 เจ้า 1568 บาง 1607 จน 
100 1591 ทุก 1545 พระ 1547 เดิน 1601 งาน 

 จากตารางที่ 4.8 รูปศัพท์ที่พบบ่อย 100 รูปศัพท์แรกของแต่ละคลังข้อมูลเปรียบเทียบตาม
หลักสูตร จะเห็นได้ว่ารูปศัพท์ 48 ล าดับแรกจาก TTC-C1 ปรากฏอยู่ในกลุ่ม 100 รูปศัพท์แรกทุก ๆ 
คลังข้อมูล เมื่อพิจารณา 10 ล าดับแรก (สีเทา) จาก TTC-C1 จะเห็นว่ารูปศัพท์ทั้งสิบนี้ถูกส่งต่อไปยัง
หลักสูตรต่อ ๆ ไปโดยล าดับในการปรากฏไม่ได้ทิ้งห่างจากกันนัก เพ่ิมขึ้นบ้าง ลดลงบ้าง แต่ก็ค่อนข้าง
เกาะกลุ่มกัน 

 รูปศัพท์ในกลุ่มที่ 2 คือล าดับที่ 11 – 20 (สีเหลือง) จาก TTC-C1 พบว่ารูปศัพท์ มา ลดลง
เล็กน้อย ส่วน ของ เพ่ิมข้ึนเล็กน้อย และขยับขึ้นไปอยู่ในกลุ่ม 1 ใน TTC-C3 และ TTC-C4 แต่ความถี่
ปรับฐานก็ไม่ได้สูงขึ้นจนทิ้งห่างกัน 

 รูปศัพท์ในกลุ่มที่ 3 คือล าดับที่ 21 – 30 (สีฟ้าเข้ม) ที่น่าสนใจคือ ความ และ การ โดยทั้ง
สองรูปศัพท์นี้เลื่อนล าดับสูงขึ้นเรื่อย ๆ และจากเดิมใน TTC-C1 ที่ ความ มีความถี่ปรับฐาน (6009) 
สูงกว่า การ (4614) อยู่ห่างกัน 8 อันดับ ทั้งสองรูปศัพท์นี้เพ่ิมจ านวนขึ้น และ การ เริ่มขยับเข้ามาใกล้ 
ความ มากขึ้น ใน TTC-C2 ห่างกันอยู่ 4 อันดับ และใน TTC-C3 ห่างกัน 3 อันดับ ส่วนใน TTC-C4 
ห่างกันถึง 7 อันดับ แต่ 7 อันดับในที่นี้ การ ปรากฏด้วยความถี่ที่สูงกว่า ความ แล้ว ซึ่งหมายความว่า
รูปศัพท์ การ ถูกใช้ในหนังสือเรียนภาษาไทยเพ่ิมมากขึ้นอย่างชัดเจนตามหลักสูตรที่เปลี่ยนไป 

 รูปศัพท์ในกลุ่มที่ 4 คือล าดับที่ 31 – 40 (สีเขียว) พบว่า เห็น มัน ท่าน มีจ านวนการปรากฏ
ลดลงเรื่อย ๆ ในขณะที่ ต้อง มีจ านวนสูงขึ้นเล็กน้อย 

 รูปศัพท์ในกลุ่มที่ 5 คือล าดับที่ 41 – 50 (สีส้ม) รูปศัพท์ที่น่าสนใจคือ อย่าง ที่เพ่ิมสูงขึ้นใน 
TTC-C2 โดยข้ามไปอยู่ในกลุ่ม 3 จากนั้นค่อนข้างคงที่ รูปศัพท์ หรือ ที่เพ่ิมจ านวนการปรากฏขึ้นเรื่อย ๆ 
จนขยับไปอยู่ในกลุ่มที่ 3 ใน TTC-C3 และ TTC-C4 ส่วนรูปศัพท์ เอา ลดลงเรื่อย ๆ โดยใน TTC-C4 
ขยับลงมาอยู่กลุ่ม 10 
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รูปศัพท์ในกลุ่มที่ 6 คือล าดับที่ 51 – 60 (สีแดงหม่น) พบว่า ผู้ เพ่ิมสูงขึ้นอย่างชัดเจน เริ่มต้น
จาก TTC-C1 ในล าดับที่ 53 ขึ้นมาอยู่ล าดับที่ 42 ใน TTC-C2 ล าดับที่ 36 ใน TTC-C3 และล าดับที่ 
30 ใน TTC-C4 รูปศัพท์ ดู ลดลงเรื่อย ๆ ในขณะที่ จาก เพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ และ เรื่อง เพ่ิมขึ้นอย่างมาก
ใน TTC-C4 โดยขยับขึ้นไปอยู่ในกลุ่มที่ 4 

รูปศัพท์ในกลุ่มที่ 7 คือล าดับที่ 61 – 70 (สีม่วงหม่น) พบว่า ใช้ เพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน ขยับไป
อยู่กลุ่ม 5 ใน TTC-C2 – 4 และกลุ่ม 3 ใน TTC-C4 รูปศัพท์ เสีย หลุดไป 100 อันดับแรกใน TTC-
C3 ส่วน เจ้า หลุดไปใน TTC-C4 

รูปศัพท์ในกลุ่มที่ 8 คือล าดับที่ 71 – 80 (สีเนื้อ) มีความถ่ีในการปรากฏเพ่ิมขึ้นบ้างลดลงบ้าง 
และพบว่ารูปศัพท์ ทรง หลุดไปใน TTC-C2 

รูปศัพท์ในกลุ่มที่ 9 คือล าดับที่ 81 – 90 (สีบานเย็น) พบว่า กลับ พอ หลุดไปใน TTC-C2 รูป
ศัพท์ ผม หลุดไปอยู่ล าดับที่ 101 ใน TTC-C4 รูปศัพท์ ไทย หายไปใน TTC-C2 – 3 แล้วกลับมาอีก
ครั้งใน TTC-C4 

และรูปศัพท์ในกลุ่มที่ 10 คือล าดับที่ 91 – 100 (สีฟ้าใส) พบว่า พวก ขอ ใคร บ้าง หลุดไป
จาก 100 อันดับแรกตั้งแต่ TTC-C2 ส่วนรูปศัพท์ เหมือน และ คง หลุดไปใน TTC-C3 รูปศัพท์ เช่น 
หายไปใน TTC-C2 แล้วกลับมาใหม่ใน TTC-C3 – 4 

จะเห็นได้ว่ารูปศัพท์ 100 อันดับแรกในคลังข้อมูลย่อยที่เปรียบเทียบระหว่างหลักสูตร ไม่ได้
แสดงแนวโน้มในการเพิ่มหรือลดของกลุ่มค าเนื้อหาหรือค าไวยากรณ์อย่างชัดเจนนัก ในมิติเรื่องล าดับ
ในการปรากฏของรูปศัพท์เมื่อเปรียบเทียบระหว่างหลักสูตรแล้ว ผู้วิจัยมีความเห็นว่า การ และ ความ 
เป็นรูปศัพท์ที่น่าสนใจที่สุด เนื่องจากปรากฏด้วยความถี่ที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะ การ ที่สูงขึ้นอย่าง
ก้าวกระโดด อาจแสดงถึงความเป็นสมัยใหม่ของภาษาไทย สอดคล้องกับที่อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ 
(2537) ได้ศึกษาเปรียบเทียบการปรากฏของ การ ความ และค าอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะเป็นนามวลีแปลง 
ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปี 2535 รวมเป็นเวลากว่า 500 ปี และพบว่ามีการปรากฏที่เพ่ิมสูงขึ้น
ตามล าดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่าในหนังสือเรียนวิชาภาษาไทยเองก็ปรากฏลักษณะดังกล่าวเช่นเดียวกัน อีก
ทั้งยังสามารถสังเกตเห็นได้แม้ว่าแต่ละช่วงเวลาจะห่างกันเพียง 10 – 20 ปี 

 หัวข้อที่ 4.3.2 และ 4.3.3 เป็นการอธิบายรูปศัพท์ 100 รูปศัพท์แรกจากแต่ละคลังข้อมูล
เท่านั้น แม้ว่าในการเปรียบเทียบแต่ละส่วนจะพบว่าไม่ใช่ร้อยละ 100 ของรูปศัพท์ที่ปรากฏร่วมกัน
ทั้งหมด แต่ไม่ได้หมายความว่ารูปศัพท์ที่หายไปในแต่ละคลังข้อมูลจะไม่มีปรากฏอยู่ในคลังข้อมูลนั้น ๆ 
เพราะรูปศัพท์นั้นอาจเพียงมีจ านวนน้อยลงจนล าดับในการปรากฏลดลง ส่งผลให้หลุดออกไปจาก 
100 อันดับแรก ดังนั้นเพ่ือให้เห็นว่ามีรูปศัพท์ที่เกิดร่วมกันจริง ๆ เป็นจ านวนเท่าใด และเ พ่ิมขึ้นเป็น
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จ านวนเท่าใด จึงต้องเขียนโปรแกรมขึ้นเพ่ือประมวลผลข้อมูลรายการค าศัพท์ทั้งหมด ซึ่งผู้วิจัยได้
น าเสนอผลไว้ในหัวข้อ 4.4 การขยายตัวของวงศัพท์ 

4.4 การขยายตัวของวงศัพท์ 

ในการศึกษาการขยายตัวของวงศัพท์นั้น ผู้วิจัยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เขียนขึ้นมา
ประมวลผลข้อมูลรายการค าศัพท์ โดยเปรียบเทียบข้อมูลจาก 4 ช่วงชั้น และ 4 หลักสูตร ทั้งรูปศัพท์
และจ านวนค าในการปรากฏ พิจารณาจ านวนรูปศัพท์ที่เพ่ิมขึ้นและเกิดร่วมกัน ค านวณออกมาเป็น
ร้อยละ โดยในมิติช่วงชั้นนั้น ผู้วิจัยต้องการศึกษาว่ามีการเพ่ิมขึ้นของวงศัพท์ที่นักเรียนในแต่ละระดับ
จะได้พบในแบบเรียนเมื่อเรียนจบช่วงชั้นนั้น ๆ มากน้อยเพียงใด ผู้วิจัยจึงจะเปรียบเทียบรายการ
ค าศัพท์โดยเทียบรายการศัพท์ประถมศึกษาตอนปลายกับประถมศึกษาตอนต้น เทียบรายการค าศัพท์
ของมัธยมศึกษาตอนต้นกับของประถมศึกษาตอนต้นและตอนปลายรวมกัน แล้วจึงเทียบรายการ
ค าศัพท์ของมัธยมศึกษาตอนปลายกับของทั้งชั้นประถมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษาตอนปลายและ
มัธยมศึกษาตอนต้นรวมกัน เนื่องจากเชื่อว่านักเรียนควรมีคลังข้อมูลค าศัพท์แบบสั่งสม เพ่ิมจ านวนขึ้น
เรื่อย ๆ ในขณะที่การเปรียบเทียบระหว่างหลักสูตรนั้นจะไม่รวมกลุ่มเช่นนี้ แต่จะเทียบในลักษณะหนึ่ง
ต่อหนึ่ง เป็นคู่ ๆ ไป คือหลักสูตร 2503 เทียบกับหลักสูตร 2521 หลักสูตร 2521 เทียบกับหลักสูตร 
2533 และหลักสูตร 2533 เทียบกับหลักสูตร 2544 เนื่องจากเราต้องการทราบว่ารายการค าศัพท์ใน
แต่ละหลักสูตรมีรูปศัพท์ที่ซ้ ากันกับหลักสูตรก่อนหน้ามากน้อยเพียงใด 

การอธิบายในหัวข้อนี้จะอธิบายโดยแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ จ านวนรูปศัพท์ที่เกิดร่วมกันและ
จ านวนรูปศัพท์ที่เพ่ิมข้ึน ซึ่งการวิเคราะห์การขยายตัวของวงศัพท์นี้จะตอบสมมติฐานข้อที่ 1.3.1 ที่ว่า
รูปศัพท์ที่พบในรายการค าศัพท์ในช่วงชั้นเดียวกันของแต่ละหลักสูตรไม่ต่างกันมาก โดยมีรูปศัพ ท์
ร่วมกันหลักสูตรต่อหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 และ 1.3.2 ที่ว่ารูปศัพท์ที่พบในรายการค าศัพท์
ในช่วงชั้นที่สูงขึ้นจะมีจ านวนมากกว่าและครอบคลุมรูปศัพท์ที่พบในรายการค าศัพท์ในช่วงชั้นที่ต่ า
กว่า และเป็นเช่นนี้ในทุกหลักสูตร 

4.4.1 การขยายตัวของวงศัพท์ระหว่างช่วงช้ัน 

ประเด็นของสมมติฐานข้อ 1.3.2 ที่ว่า รูปศัพท์ที่พบในรายการค าศัพท์ในช่วงชั้นที่สูงขึ้นจะมี
จ านวนมากกว่าและครอบคลุมรูปศัพท์ที่พบในรายการค าศัพท์ในช่วงชั้นที่ต่ ากว่า และเป็นเช่นนี้ในทุก
หลักสูตรนั้น ต้องการจะตอบค าถามว่า รูปศัพท์จากช่วงชั้นที่ต่ ากว่า “ถูกส่งต่อ” ไปยังช่วงชั้นที่สูงกว่า
เป็นจ านวนเท่าใด และจากสมมติฐานที่ตั้งไว้ว่า รูปศัพท์ในช่วงชั้นที่สูงกว่าจะ “ครอบคลุม” รูปศัพท์
จากช่วงชั้นที่ต่ ากว่า หมายความว่า ช่วงชั้นที่ต่ ากว่า “ควรจะ” ส่งต่อรูปศัพท์ทั้งหมดไปยังช่วงชั้น
ต่อไป หรือคิดเป็นร้อยละ 100 กล่าวคือ หากยกตัวอย่าง TTC-L1 มีรูปศัพท์รวมทั้งสิ้น 11,068 รูป
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ศัพท์ TTC-L2 มีรูปศัพท์รวมทั้งสิ้น 13,579 รูปศัพท์ ในทางอุดมคติ รูปศัพท์ 11,068 รูปศัพท์ที่
ปรากฏใน TTC-L2 จะต้องเป็น 11,068 รูปศัพท์เดียวกันจาก TTC-L2 ซึ่งหมายความว่า รูปศัพท์จาก 
TTC-L1 ถูกส่งต่อไปยัง TTC-L2 ร้อยละ 100 อย่างไรก็ดี ในความเป็นจริงพบว่า รูปศัพท์ไม่ได้ถูกส่ง
ต่อร้อยละร้อยเหมือนอย่างในอุดมคติ เช่นใน TTC-L1 นั้น ส่งต่อรูปศัพท์ไปยัง TTC-L2 จ านวน 
9,235 รูปศัพท์ ดังนั้นในการค านวณหาจ านวนรูปศัพท์ที่เพ่ิมขึ้นจึงต้องค านวณโดยใช้จ านวนรูปศัพท์
ใน TTC-L2 ตั้งต้น ลบด้วยจ านวนรูปศัพท์ที่ถูกส่งต่อ คือ 13,579 – 9,235 = 4,344 ในการ
ค านวณหาร้อยละของรูปศัพท์ที่พ่ิมขึ้นนั้น ผู้วิจัยมีความเห็นว่าควรค านวณจากจ านวนตั้งต้น นั่นคือ 
จากเดิม (TTC-L1)  มีอยู่  11 ,068 รูปศัพท์  เ พ่ิมขึ้นมา 4,344 รูปศัพท์  จึ งคิดเป็นร้อยละ 
(4,344/11,068)*100 = 39.25 ส่วนร้อยละของจ านวนรูปศัพท์ที่ถูกส่งต่อจะค านวณจากฐานเดิม
เช่นกันคือจากเดิมมีอยู่  11,068 รูปศัพท์  ถูกส่ งต่อไป 9,235 รูปศัพท์  จึ งคิดเป็นร้อยละ 
(9,235/11,068)*100 = 83.44 เป็นต้น ซึ่งหากตัวเลขร้อยละของรูปศัพท์ที่ถูกส่งต่อ ค านวณได้เข้า
ใกล้ 100 มากเท่าไหร่ ก็หมายความว่ารูปศัพท์ถูกส่งต่อไปมากเท่านั้น เช่นเดียวกับร้อยละของรูปศัพท์
ที่เพ่ิมขึ้น ยิ่งได้ค่าสูงเท่าไหร่ ก็ยิ่งหมายความว่ามีจ านวนรูปศัพท์เพ่ิมขึ้นมากเท่านั้น  ในตารางที่ 4.9 
หัวข้อ “ที่ถูกส่งต่อ” หมายถึงจ านวนหรือร้อยละของรูปศัพท์ที่ถูกส่งต่อไปยังช่วงชั้นถัดไป ส่วนหัวข้อ 
“ที่เพ่ิมข้ึน” หมายถึงจ านวนหรือร้อยละของรูปศัพท์ที่เพ่ิมขึ้นจากช่วงชั้นก่อนหน้า 

ตารางที่ 4.9 การขยายตัวของวงศัพท์ระหว่างช่วงชั้น 

คลังข้อมูล Types 
จ านวนรูปศัพท์ ร้อยละของรูปศัพท์ 

ที่ถูกส่งต่อ ที่เพิ่มขึ้น ที่ถูกส่งต่อ ที่เพิ่มขึ้น 

คลังข้อมูลย่อยหลัก  

TTC-L1 11,068 9,235  83.44   
TTC-L2 13,579 10,971 4,344 80.79 39.25 

TTC-L3 13,266 11,479 2,295 86.53 16.90 
TTC-L4 13,266  1,787   13.47 

คลังข้อมูลย่อยรอง   
  TTC-C1 

TTC-C1-L1 7,506 4,739  63.14   

TTC-C1-L2 8,007 6,584 3,268 82.23 43.54 

TTC-C1-L3 8,702 7,285 2,118 83.72 26.45 
TTC-C1-L4 9,116  1,831   21.04 

TTC-C2   
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คลังข้อมูล Types 
จ านวนรูปศัพท์ ร้อยละของรูปศัพท์ 

ที่ถูกส่งต่อ ที่เพิ่มขึ้น ที่ถูกส่งต่อ ที่เพิ่มขึ้น 
TTC-C2-L1 5,916 4,594  77.65   

TTC-C2-L2 8,172 6,488 3,578 79.39 60.48 

TTC-C2-L3 9,007 7,253 2,519 80.53 30.82 
TTC-C2-L4 9,011  1,758   19.52 

TTC-C3   

TTC-C3-L1 5,528 4,221  76.36   
TTC-C3-L2 7,809 6,055 3,588 77.54 64.91 

TTC-C3-L3 8,903 7,680 2,848 86.26 36.47 
TTC-C3-L4 9,890  2,210   24.82 

TTC-C4   

TTC-C4-L1 6,122 4,910  80.20   
TTC-C4-L2 9,081 6,811 4,171 75.00 68.13 

TTC-C4-L3 9,327 8,056 2,516 86.37 27.71 

TTC-C4-L4 9,963  1,907   20.45 

จากข้อมูลที่ได้จะเห็นว่ารูปศัพท์ไม่ได้ถูกส่งต่อร้อยละ 100 แต่จะเพ่ิมจ านวนขึ้นแบบสะสม
เพ่ิมไปเรื่อย ๆ ส่วนรูปศัพท์ที่เพ่ิมข้ึนนั้นมีทั้งรูปศัพท์ที่เกิดร่วมกับช่วงชั้นอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ช่วงชั้นก่อนหน้า 
และรูปศัพท์ที่ปรากฏเฉพาะในช่วงชั้นนั้น ๆ แสดงเป็นภาพสัดส่วนจากคลังข้อมูลย่อยหลัก
เปรียบเทียบระหว่างช่วงชั้นได้ดังนี้ 
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ภาพที่ 4.5 สัดส่วนของรูปศัพท์ที่เกิดร่วมกันและรูปศัพท์ที่เพ่ิมข้ึนระหว่างช่วงชั้น 

รูปศัพท์ที่ถูกส่งต่อนั้น แม้ว่าส่วนใหญ่จะเป็นค าเนื้อหา เนื่องจากค าเนื้อหามีจ านวนรูปศัพท์
มากกว่าค าอีกสองกลุ่มที่เหลือ แต่หากพิจารณาเฉพาะในกลุ่มค าไวยากรณ์  (F) กับค าหลายหน้าที่ 
(CF) แล้ว จะพบว่าเกือบร้อยละ 100 ของค าในกลุ่มนี้ถูกส่งต่อไปทั้งหมด ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างจาก 
TTC-L1 ดังนี้ 

 ค าเนื้อหา ค าหลายหน้าที่ ค าไวยากรณ์ 
ข้อมูลทั้งหมด (รูปศัพท์) 10,705 98 265 
รูปศัพท์ที่ถูกส่งต่อไปยัง TTC-L2 

(รวม 9,235 รูปศัพท์) 
8,886 94 255 

ร้อยละ 83.01 95.92 96.23 

 จะเห็นได้ว่าค าในกลุ่ม CF และ F ถูกส่งต่อไปยังช่วงชั้นถัดไปเกือบร้อยละ 100 แสดงให้เห็น
ว่าค าไวยากรณ์เป็นกลุ่มที่อาจเรียกได้ว่า “ถูกยกข้ึนไปทั้งกลุ่ม” เนื่องจากเป็นค าที่มีความส าคัญในเชิง
วากยสัมพันธ์ 

 ส่วนรูปศัพท์ที่เพ่ิมข้ึนนั้นส่วนใหญ่เป็นค าเนื้อหาเกินกว่าร้อยละ 98 ยกตัวอย่างค าที่เพ่ิมขึ้นใน
หลักสูตร 2544 ช่วงชั้นที่ 3 (TTC-C4-L3) เช่น เจ้าคุณ สมาส คุณนาย สัมฤทธิ์ เป็นต้น พบว่ามีค า
ไวยากรณ์น้อยมาก ยกตัวอย่างจากคลังข้อมูลย่อยรองเดียวกัน เช่น ย่ะ ขอเดชะ หว่า เป็นต้น 

 อีกส่วนที่น่าสนใจคือรูปศัพท์ที่ปรากฏเฉพาะในช่วงชั้นใดช่วงชั้นหนึ่ง โดยเฉพาะรูปศัพท์ใน
กลุ่มที่เป็นค าเนื้อหา รูปศัพท์เหล่านี้ไม่ได้ปรากฏด้วยความถี่ที่สูงนัก และบางค าอาจปรากฏเพียง 1 
ครั้งในคลังข้อมูล ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างบางส่วนเฉพาะรูปศัพท์ที่ปรากฏตั้งแต่ 10 ครั้งข้ึนไปดังนี้ 
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TTC-L1 ดาวหาง ช้างน้อย ปลาดาว ตะเพียน กะปูด 
TTC-L2 ทานตะวัน ผักหวานป่า ผักเสี้ยน ต้อยติ่ง ผีดิบ 
TTC-L3 สมิง ซ้ิม บ๊อกเซ่อร์ ศักดินา คอมมิวนิสต์ 
TTC-L4 อนุมาน นิรนัย อุปนัย วิจักษณ ์ บริภาษ 

 จะเห็นว่า TTC-L1 มีค าในกลุ่มชื่อสัตว์อยู่หลายค า ในขณะที่ TTC-L2 เป็นชื่อเรียกพืช ส่วน
ใน TTC-L4 ปรากฏค าที่มีความเป็นทางการ และเป็นค าท่ีแสดงมโนทัศน์ในแวดวงวิชาการ 

 นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้พิจารณารูปศัพท์ที่ปรากฏเฉพาะช่วงชั้นใดช่วงชั้นหนึ่ง โดยตรวจสอบไป
ทีละหลักสูตรด้วย ซึ่งก็พบว่ารูปศัพท์ใน TTC-L1 ของแต่ละหลักสูตรมีแนวโน้มจะเป็นค าศัพท์ในกลุ่ม
ชื่อสัตว์ ส่วนรูปศัพท์ใน TTC-L2 มีทั้งชื่อพืช ค าที่เกี่ยวกับนิทาน (เจ้าหญิง) ค าเกี่ยวกับประเพณี
การละเล่นท้องถิ่น (บั้งไฟ หนังตะลุง) TTC-L3 ปรากฏค าท่ีเกี่ยวข้องกับการอธิบายหลักภาษา เช่น ค า
มูล อักษรสูง เป็นต้น และ TTC-L4 ปรากฏรูปศัพท์นามธรรมที่แสดงมโนทัศน์ในเชิงวิชาการ ตัวอย่าง
ที่ผู้วิจัยยกมานี้คัดเลือกมาจากรูปศัพท์ที่ปรากฏตั้งแต่ 10 ครั้งข้ึนไป ดังนี้ 

TTC-C1 
TTC-C1-L1 กางเขน รังนก ต๋ัว ว่าว กระจอก 
TTC-C1-L2 คุณย่า มะเฟือง จ าปี พุทธรักษา ดาวเรือง 
TTC-C1-L3 ฉมวก ค ามูล โพธิสัตว ์ คติชาวบ้าน ตูข้า 
TTC-C1-L4 ประเด็น ปี่พาทย์ นวนิยาย วัตถุประสงค์ เจ้าหล่อน 

 
TTC-C2 

TTC-C2-L1 เครื่องกล เหมียว เชิงกล แขกเต้า โน้มถ่วง 
TTC-C2-L2 พ่อเมือง ผลิตภัณฑ์ ทรพี บั้งไฟ ฝ่ายเสนอ 
TTC-C2-L3 เรือรบ อินเดียนแดง สมิง โรงนา ทแกล้วทหาร 
TTC-C2-L4 ประเมิน สมาส ประสิทธิภาพ ค่านิยม สภาพแวดล้อม 

 
TTC-C3 

TTC-C3-L1 กระดี่ ดาวหาง ไข่มุก ตะพาบน้ า ปลาดาว 
TTC-C3-L2 เจ้าหญิง พระราชสาส์น ปี่พาทย์ ทานตะวัน หนังตะลุง 
TTC-C3-L3 ปลาวาฬ ฉมวก โรงนา วิสรรชนีย ์ อักษรสูง 
TTC-C3-L4 ทรรศนะ ประเมิน ข้อสรุป อนุมาน สมรรถภาพ 
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TTC-C4 
TTC-C4-L1 อ่ึงอ่าง รังนก มดด า ช้างน้อย ม้าน้ า 
TTC-C4-L2 เจ้าหญิง ผักหวานป่า ทานตะวัน หุบเขา หอยโข่ง 
TTC-C4-L3 อินเดียนแดง ฉมวก ศักดินา ฝ่ายเสนอ ระเบียบวาระ 
TTC-C4-L4 บุตรธิดา ขน า อุปนิสัย นิพพาน วิจักษณ์ 

 นอกจากรูปศัพท์ที่เกิดขึ้นเฉพาะในบางคลังข้อมูลยังมีรูปศัพท์อีกกลุ่มหนึ่งที่เกิดร่วมกันทุก
คลังข้อมูลเมื่อเปรียบเทียบระหว่างช่วงชั้น ได้แก่ TTC-L1 TTC-L2 TTC-L3 และ TTC-L4 มีจ านวน
รวมทั้งสิ้น 7,322 รูปศัพท์21 ในจ านวนนี้เป็นค าเนื้อหา (C) 6,986 รูปศัพท์ เป็นค าไวยากรณ์ (F) 243 
รูปศัพท์ และเป็นค าหลายหน้าที่ (CF) 93 รูปศัพท์ รูปศัพท์ในกลุ่มนี้ถือได้ว่ามีความเป็นพ้ืนฐานที่
จ าเป็นต่อการศึกษาในทุกระดับชั้น เนื่องจากเกิดร่วมกันทุกระดับการศึกษา อย่างไรก็ตาม รูปศัพท์แต่
ละรูปศัพท์ก็มีความถี่ในการปรากฏที่ต่างกัน โดยค าเนื้อหาบางค ามีความถี่ในการปรากฏ 4 ครั้ง 
หมายความว่าเกิดเพียง 1 ครั้งในแต่ละคลังข้อมูล ซึ่งถือเป็นจ านวนที่น้อย การจะพิจารณารูปศัพท์ใน
กลุ่มนี้อาจต้องก าหนดความถี่ข้ันต่ าเพิ่มเติมด้วย เช่น รูปศัพท์ที่ปรากฏ 100 ครั้งขึ้นไป หรือ 500 ครั้ง
ขึ้นไป เป็นต้น ยกตัวอย่างรูปศัพท์ในกลุ่มต่าง ๆ ที่ปรากฏด้วยความถี่ตั้งแต่ 500 ขึ้นไป ได้ดังนี้ 

C CF F 
คน ที ่ จะ 
ใช้ แก่ ก็ 
แม่ คง ไม่ 

เวลา ก าลัง จึง 
ไทย ต่อ ซ่ึง 

หนังสือ ตรง ถ้า 
อาหาร สู่ นะ 
นักเรียน นอก อย่า 
ส าคัญ ท้าย ครับ 
เสมอ ค่อย ขณะที่ 

                                           
21 รายละเอียดรายการค าศัพท์สามารถเข้าถึงได้จาก http://www.arts.chula.ac.th/~ling/TTC/ ทั้งนี้รายการ
ค าศัพท์ต่าง ๆ อาจไดร้ับการปรับปรุงเป็นระยะ 
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4.4.2 การขยายตัวของวงศัพท์ระหว่างหลักสูตร 

สมมติฐานข้อที่ 1.3.1 ที่ว่ารูปศัพท์ที่พบในรายการค าศัพท์ในช่วงชั้นเดียวกันของแต่ละ
หลักสูตรไม่ต่างกันมาก โดยมีรูปศัพท์ร่วมกันหลักสูตรต่อหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 นั้น ผู้วิจัยจะ
เปรียบเทียบแบบหนึ่งต่อหนึ่ง กล่าวคือเทียบหลักสูตรต่อหลักสูตร ไม่ได้รวมกลุ่มแบบที่เปรียบเทียบ
ระหว่างช่วงชั้น เนื่องจากข้อมูลจากสองส่วนนี้มีความแตกต่างกัน ในการเปรียบเทียบระหว่างช่วงชั้น 
เราคาดหวังว่านักเรียนควรจะมีความรู้ค าศัพท์ที่เพ่ิมขึ้นจากช่วงชั้นที่ตนเองได้ผ่านมาแล้ว แต่เราไม่
สามารถคาดหวังได้ว่านักเรียนที่เรียนในช่วงเวลาที่มีการประกาศใช้หลักสูตร 2521 จะต้องรู้จัก
ค าศัพท์ที่มีใช้ในหนังสือเรียนช่วงหลักสูตร 2503 ดังนั้นในส่วนนี้เราจึงต้องการจะตรวจสอบดูว่ารูป
ศัพท์ที่ปรากฏในหลักสูตรต่าง ๆ นั้นมีความคล้ายคลึงกันมากน้อยเพียงใด  โดยเทียบหลักสูตรเก่ากับ
หลักสูตรถัดไปว่ามีการน าวงศัพท์เดิมไปใช้ต่อเนื่องในหลักสูตรนั้นมากน้อยเพียงใด  สมมติฐานคือไม่
ควรจะพบการเปลี่ยนแปลงจากเดิมมากนัก ในตาราง 4.10 หัวข้อ “ที่ซ้ า” และ “ที่ไม่ซ้ า”หมายถึง
จ านวนรูปศัพท์ที่ ซ้ า/ไม่ซ้ า กับหลักสูตรก่อนหน้า 

ตารางที่ 4.10 การขยายตัวของวงศัพท์ระหว่างหลักสูตร 

คลังข้อมูล Types 
จ านวนรูปศัพท์ ร้อยละของรูปศัพท์ 

ที่ซ้ า ที่ไม่ซ้ า ที่ซ้ า ที่ไม่ซ้ า 
คลังข้อมูลย่อยหลัก  

TTC-C1 14,222     

TTC-C2 13,771 10,968 2,803 79.65 20.35 
TTC-C3 14,174 12,015 2,159 84.77 15.23 

TTC-C4 14,716 12,412 2,304 84.34 15.66 

คลังข้อมูลย่อยรอง  
 TTC-L1 

TTC-L1-C1 7,506     

TTC-L1-C2 5,916 4,335 1,581 73.28 26.72 
TTC-L1-C3 5,528 4,071 1,457 73.64 26.36 

TTC-L1-C4 6,122 3,878 2,244 63.35 36.65 
TTC-L2  

TTC-L2-C1 8,007     

TTC-L2-C2 8,172 5,499 2,673 67.29 32.71 
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คลังข้อมูล Types 
จ านวนรูปศัพท์ ร้อยละของรูปศัพท์ 

ที่ซ้ า ที่ไม่ซ้ า ที่ซ้ า ที่ไม่ซ้ า 
TTC-L2-C3 7,809 5,448 2,361 69.77 30.23 

TTC-L2-C4 9,081 6,190 2,891 68.16 31.84 

TTC-L3  
TTC-L3-C1 8,702     

TTC-L3-C2 9,007 6,122 2,885 67.97 32.03 

TTC-L3-C3 8,903 7,939 964 89.17 10.83 
TTC-L3-C4 9,327 7,560 1,767 81.06 18.94 

TTC-L4  
TTC-L4-C1 9,116     

TTC-L4-C2 9,011 6,911 2,100 76.70 23.30 

TTC-L4-C3 9,890 8,181 1,709 82.72 17.28 
TTC-L4-C4 9,963 8,541 1,422 85.73 14.27 

จากข้อมูลในตาราง เมื่อพิจารณาร้อยละของรูปศัพท์ที่มีการซ้ าในหลักสูตรถัดไป ในภาพรวม
จะเห็นว่ามีการคงใช้รูปศัพท์เดิมอยู่ที่ประมาณร้อยละ 73 – 89 ในขณะที่เมื่อพิจารณาไปทีละช่วงชั้น
จะเห็นว่าร้อยละในการใช้ศัพท์เดิม ดูเหมือนจะสูงขึ้นตามช่วงชั้นที่สูงขึ้น กล่าวคือใน TTC-L4 หรือ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีการใช้รูปศัพท์เดิมหลักสูตรต่อหลักสูตรมากที่สุด หรือก็คือรูปศัพท์ที่
ปรากฏในหนังสือเรียนมีความคล้ายคลึงกันมากที่สุด อย่างไรก็ดี ข้อมูลนี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่น่าแปลกใจ 
เนื่องจากในการรวบรวมคลังข้อมูลนั้น หนังสืออ่านนอกเวลาในระดับมัธยมศึกษาหลายเล่มเป็นเล่มที่
ใช้ร่วมกันทุกหลักสูตร (รายละเอียดในภาคผนวก ก) ข้อมูลชุดนี้จึงเป็นข้อมูลที่มีร่วมกัน 

 เมื่อเราพิจารณาเฉพาะรูปศัพท์ที่ไม่ซ้ า เราจะได้ภาพในลักษณะเดียวกับรูปศัพท์ที่เพ่ิมขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบระหว่างช่วงชั้น นั่นคือรูปศัพท์ที่ไม่ซ้ ากับหลักสูตรก่อนหน้า จะมีทั้งรูปศัพท์ที่ปรากฏ
เฉพาะในหลักสูตรนั้น ๆ กับรูปศัพท์ที่ไม่ได้เกิดร่วมกับหลักสูตรที่อยู่ก่อนหน้าแต่เกิดร่วมกับหลักสูตร
อ่ืน ๆ ในการเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงระหว่างหลักสูตรในภาพรวม แสดงเป็นสัดส่วนได้ดังนี้ 
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ภาพที่ 4.6 สัดส่วนของรูปศัพท์ที่เกิดร่วมกันและรูปศัพท์ที่เกิดเฉพาะในแต่ละหลักสูตร 

 เมื่อเรารวมรูปศัพท์ที่เกิดร่วมกับหลักสูตรก่อนหน้ากับรูปศัพท์ที่เกิดร่วมกับหลักสูตรอ่ืน ๆ 
เข้าด้วยกันแล้วจะพบว่ามีจ านวนเกินกว่าร้อยละ 90 แทบทุกหลักสูตร ยกเว้น TTC-C1 หรือหลักสูตร 
2503 ที่มีรูปศัพท์ที่เกิดร่วมกับหลักสูตรอ่ืน ๆ ต่ ากว่าร้อยละ 90 เล็กน้อย ซึ่งหมายความว่าหลักสูตร 
2503 มีรูปศัพท์ที่แตกต่างกับหลักสูตรอ่ืน ๆ อยู่มากที่สุด อาจเพราะเป็นหลักสูตรที่มีช่วงเวลาอยู่ห่าง
กับหลักสูตรถัดไปมากที่สุดคือประมาณ 20 ปี ในขณะที่หลักสูตรอ่ืน ๆ ห่างกันประมาณ 10 ปี 

 รูปศัพท์ที่เพ่ิมข้ึนนั้นก็ให้ผลเช่นเดียวกับการเปรียบเทียบระหว่างช่วงชั้น นั่นคือส่วนใหญ่เป็น
ค าเนื้อหา ยกตัวอย่างรูปศัพท์ที่เพ่ิมขึ้นใน TTC-C2 เช่น ก๋ง ประเมิน คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี 
สภาพแวดล้อม สื่อมวลชน เป็นต้น ค าไวยากรณ์มีเป็นจ านวนน้อยมาก เช่น ฮับ (ค าลงท้าย) เพียงแค่
นั้น เพียงแค่นี ้เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบว่ามีรูปศัพท์ที่ปรากฏเฉพาะในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งตั้งแต่ 
10 ครั้งขึ้นไป รูปศัพท์เฉพาะในแต่ละหลักสูตรไม่มีความเป็นกลุ่มก้อนทางความหมายมากนัก มีเพียง
ใน TTC-C4 ที่ปรากฏค าที่เก่ียวข้องกับการติดต่อสื่อสาร ค านามธรรม สามารถยกตัวอย่างได้ดังนี้ 

TTC-C1 ราหู สันตะปาปา เถิง ต้อยต่ิง พยัคฆ์ 
TTC-C2 เฮโรอิน เค้าท์ นายกเทศมนตรี กาชาด อาถรรพณ์ 
TTC-C3 ดาวหาง พรุ โฟม เพรียง ไดอะตอม 
TTC-C4 อินเทอร์เน็ต เว็บ สนเทศ องค์กร อุปลักษณ์ 

 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบรูปศัพท์เฉพาะระหว่างหลักสูตรต่าง ๆ ไปทีละช่วงชั้น พบว่ารูป
ศัพท์ในช่วงชั้นที่ 1 และช่วงชั้นที่ 2 จาก TTC-C1 นั้นเป็นรูปศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครอง 
ในขณะที่รูปศัพท์จาก TTC-C2 และ TTC-C3 เกี่ยวข้องกับนิทาน สัตว์ ของใกล้ตัว ส่วนรูปศัพท์จาก 
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TTC-C4 ปรากฏรูปศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับหลักไวยากรณ์มากขึ้น แต่ยังคงมีรูปศัพท์ที่เกี่ยวกับสัตว์อยู่ 
และเมื่อพิจารณารูปศัพท์ในช่วงชั้นที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4 พบว่า TTC-C4 ปรากฏรูปศัพท์ที่เป็น
นามธรรมอยู่หลายรูปศัพท์ ยกตัวอย่างรูปศัพท์เฉพาะในแต่ละคลังข้อมูลได้ดังนี้ 

TTC-L1 
TTC-L1-C1 เบี้ย พล ขุน หัวเมือง เป้น 
TTC-L1-C2 เจ้าหญิง อัศวิน แจกัน คดโกง ยักยอก 
TTC-L1-C3 กระดี่ ดาวหาง หุ่นยนต์ โฟม โบราณสถาน 
TTC-L1-C4 สังคม พยางค์ วรรณยุกต์ สรรพนาม ช้างน้อย 

 
TTC-L2 

TTC-L2-C1 เจ้าคุณ แซ่ เรือไฟ ก าปั่น ชีเปลือย 
TTC-L2-C2 ที่จอดรถ งูเหลือม เสือด า ปวดหัว ฝ่ายค้าน 
TTC-L2-C3 พรุ ปลูกฝี นกเป็ดน้ า นกคุ่ม เนื้อสมัน 
TTC-L2-C4 สรรพนาม อินเทอร์เน็ต วรรณกรรม บุพบท จักรพรรดิ 

 
TTC-L3 

TTC-L3-C1 วิหาร ข้าเจ้า ดาบส พ่อเมือง ศาสดา 
TTC-L3-C2 นางไม้ แตกทัพ    
TTC-L3-C3 ก๋ง กงจักร    
TTC-L3-C4 ทรรศนะ ประเมิน ชมรม กระบวนการ ภาพพจน์ 

 
TTC-L4 

TTC-L4-C1 โขลง ผัน นิเวศน์ ราหู พฤฒา 
TTC-L4-C2 เงินผ่อน เม็ดเลือด    
TTC-L4-C3 เซนติเมตร กตเวที อุทยานแห่งชาติ  
TTC-L4-C4 อาขยาน อินเทอร์เน็ต ไตรภูมิ บรรณานุกรม องค์กร 

 รูปศัพท์อีกกลุ่มหนึ่งคือรูปศัพท์ที่เกิดร่วมกันในทุก ๆ หลักสูตร เพ่ือพิจารณารูปศัพท์กลุ่มนี้
จาก TTC-C1 TTC-C2 TTC-C3 และ TTC-C4 พบว่ามีจ านวนรวมทั้งสิ้น 9,753 รูปศัพท์ ซึ่งเป็นค า
เนื้อหา (C) 9,380 รูปศัพท์ เป็นค าไวยากรณ์ (F) 277 รูปศัพท์ และเป็นค าหลายหน้าที่ (CF) 96 รูป
ศัพท์ รูปศัพท์ในกลุ่มนี้อาจถือได้ว่าเป็นรูปศัพท์พ้ืนฐานในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในประเทศไทย 
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เนื่องจากเป็นรูปศัพท์ที่มีร่วมกันในทุก ๆ หลักสูตร ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา อย่างไรก็ตามรูปศัพท์
เหล่านี้ก็ปรากฏด้วยความถี่ที่ต่างกัน การพิจารณาคัดเลือกรูปศัพท์เหล่านี้เพ่ือน าไปสร้างเป็นบัญชี
รายการค าศัพท์พ้ืนฐานสามารถคัดกรองได้ด้วยความถี่ในการปรากฏ ยกตัวอย่างรูปศัพท์ในกลุ่มต่าง ๆ 
ที่ปรากฏด้วยความถี่ตั้งแต่ 500 ขึ้นไป ได้ดังต่อไปนี้ 

C CF F 
ค า ที ่ จะ 
มาก ไป ก็ 
น้ า ว่า แต ่
ใจ ให้ นะ 

ใหญ ่ ของ ล่ะ 
อาหาร ใน มิ 
เพ่ือน เอา จนถึง 
หน้าที่ แก่ ได้แก่ 

ครอบครัว ก าลัง ก็ดี 
กระดาษ นอก ในที่สุด 

4.5 ค าส าคัญในแต่ละคลังข้อมูล 

ตามท่ีได้กล่าวมาข้างต้นแล้วว่า มีค าเนื้อหาเป็นจ านวนมากที่ถูกส่งต่อจากคลังข้อมูลหนึ่งสู่อีก
คลังข้อมูลหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีค าเนื้อหาบางส่วนที่ปรากฏเฉพาะบางคลังข้อมูล แต่หากเทียบสัดส่วน
ระหว่างรูปศัพท์ที่เกิดร่วมกันกับรูปศัพท์ที่เกิดเฉพาะบางคลังข้อมูล จะพบว่ารูปศัพท์ที่เกิดร่วมกันนั้นมี
จ านวนมากกว่า ยิ่งไปกว่านั้น ในบรรดารูปศัพท์ที่เกิดร่วมกัน หลาย ๆ รูปศัพท์ยังเป็นรูปศัพท์ที่
ปรากฏด้วยความถี่สูงเหมือน ๆ กันทุกคลังข้อมูล อาจพบความถี่ที่เพ่ิมขึ้นบ้าง ลดลงบ้าง ไม่แน่นอน 
ส่วนที่พอจะสังเกตได้กว้าง ๆ คือรูปศัพท์ในกลุ่มค าไวยากรณ์มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นตามช่วงชั้นที่สูงขึ้น 

อย่างไรก็ดี ส่วนที่น่าสนใจอีกส่วนหนึ่งของรายการค าศัพท์คือค าในกลุ่มค าเนื้อหา แต่จากการ
พิจารณาภาพรวมทั้งหมด ผู้วิจัยก็พบว่าค าในกลุ่มค าเนื้อหาหลาย ๆ รูปศัพท์ที่ปรากฏด้วยความถี่สูง
นั้นเป็นค าที่เกิดร่วมกันในทุกคลังข้อมูลทั้งสิ้น การจะอธิบายว่ารูปศัพท์ใดมีการปรากฏที่โดดเด่นเป็น
พิเศษในคลังข้อมูลใดโดยอาศัยเพียงข้อมูลจากความถ่ีที่พบอาจท าได้เพียงระดับหนึ่งเท่านั้น แต่น าไปสู่
ข้อสรุปในตอนท้ายได้ยาก 

ยังมีแนวคิดอีกแนวคิดหนึ่งในงานทางภาษาศาสตร์คลังข้อมูลที่สนใจเกี่ยวกับ “ความส าคัญ” 
ในการปรากฏของรูปศัพท์หนึ่ง ๆ แนวคิดดังกล่าวน าไปสู่การค านวณจนได้ออกมาเป็น “ค าส าคัญ” 



 

 

90 

ของคลังข้อมูล โปรแกรมซึ่งเป็นที่นิยมในการน ามาใช้ประมวลผลคลังข้อมูลภาษา เช่น WordSmith 
Tools 6.0 และ AntConc 3.2.2.1w (Windows) 2011 ต่างก็มีค าสั่งที่ช่วยในการค้นหา “ค าส าคัญ” 
ในคลังข้อมูลภาษาท่ีเราต้องการศึกษาทั้งสิ้น 

ในการค านวณหาค่าความส าคัญนั้น จ าเป็นต้องมีการเปรียบเทียบจ านวนครั้งในการปรากฏ
ของรูปศัพท์หนึ่ง ๆ ในคลังข้อมูล 2 คลังข้อมูล นั่นคือ 1) รูปศัพท์และความถี่ในการปรากฏจาก
คลังข้อมูลตั้งต้น (source: S) และ 2) รูปศัพท์และความถี่ในการปรากฏจากคลังข้อมูลอ้างอิง 
(reference: R) สูตรในการค านวณมีดังต่อไปนี้ ("Keyness Calculation," 2009) 

 
 S R รวม 

ความถี่ของรูปศัพท์ ก a b a+b 
ความถี่ของรูปศัพท์อ่ืน ๆ c – a d – b (c + d) – (a + b) 
ความถี่รวมของรูปศัพท์ทั้งหมด c d c+d 

จากสูตรข้างต้น LL คือค่าล็อกไลค์ลิฮูด (log-likelihood) ซึ่งหมายถึง “ค่าความส าคัญ” ของ
รูปศัพท์หนึ่ง ๆ a หมายถึงความถ่ีของรูปศัพท์ ก ในคลังข้อมูลตั้งต้น ในขณะที่ b หมายถึงความถี่ของ
รูปศัพท์เดียวกันในคลังข้อมูลอ้างอิง E1 หมายถึงผลรวมของความถี่ของรูปศัพท์ ก จากคลังข้อมูลตั้ง
ต้นและคลังข้อมูลอ้างอิง หารด้วยผลรวมของจ านวนค าในการปรากฏของทั้งสองคลังข้อมูล แล้วคูณ
ด้วยความถี่รวมของรูปศัพท์ทั้งหมดในคลังข้อมูลตั้งต้น (E1 = c((a + b) / (c + d))) ส่วน E2 หมายถึง
ผลรวมของความถี่ของรูปศัพท์ ก จากคลังข้อมูลตั้งต้นและคลังข้อมูลอ้างอิง หารด้วยผลรวมของ
จ านวนค าในการปรากฏของทั้งสองคลังข้อมูล แล้วคูณด้วยความถี่รวมของรูปศัพท์ทั้งหมดใน
คลังข้อมูลอ้างอิง (E2 = d((a + b) / (c + d))) ค่าความส าคัญหรือ LL มีค่าตั้งแต่ 0 ไปจนถึงไม่จ ากัด 
ยิ่งค่าสูงเท่าไหร่ รูปศัพท์นั้นก็จะยิ่งมีความส าคัญส าหรับคลังข้อมูลตั้งต้นมากเท่านั้น 

อย่างไรก็ดี ข้อมูลภาษาไทยมีข้อจ ากัดอย่างมากเรื่องขอบเขตของค า โปรแกรมส าเร็จรูป
ส าหรับประมวลผลคลังข้อมูลภาษาที่มีใช้กันอย่างแพร่หลายนั้นไม่สนับสนุนอักขระภาษาไทยมากนัก 
ผู้วิจัยจึงต้องพัฒนาโปรแกรมค้นหาค าส าคัญนี้ขึ้นเองเพ่ือใช้งานในเบื้องต้น โดยโปรแกรมดังกล่าว
พอจะให้ภาพรายการค าส าคัญได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีข้อจ ากัดอยู่หลายประการทั้งเรื่อง
เครื่องหมาย รวมถึงชื่อเฉพาะ และสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการก ากับข้อมูล โดยสิ่งเหล่านี้ยังติดมาใน
รายการค าส าคัญด้วย แต่กระนั้น ผู้วิจัยก็พบรายการค าส าคัญที่น่าสนใจ ดังจะน าเสนอเปรียบเทียบ
ตามช่วงชั้นและหลักสูตรตามล าดับดังนี้ 
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ในการเปรียบเทียบนั้น ผู้วิจัยจะตั้งให้คลังข้อมูลตั้งต้นเป็นคลังข้อมูลย่อยหลักท้ัง 8 คลังข้อมูล 
(TTC-L1-4 และ TTC-C1-4) ส่วนคลังข้อมูลอ้างอิงคือคลังข้อมูลใหญ่ขนาด 3 ล้านค า ทั้งนี้เพ่ือจะ
ค้นหาว่าค าส าคัญในคลังข้อมูลย่อยต่าง ๆ นั้นมีค าว่าอะไรบ้าง หรือมีค าใดบ้างที่โดดเด่นในคลังข้อมูล
ย่อยนั้น ๆ เมื่อเทียบกับข้อมูลจากหนังสือเรียนวิชาภาษาไทยทั้งหมด 

4.5.1 ค าส าคัญของแต่ละช่วงชั้น 

เมื ่อเปรียบเทียบค่าความส าคัญของรูปศัพท์ต่าง ๆ ในแต่ละช่วงชั ้น ผู ้ว ิจัยพบว่าค่า
ความส าคัญของรูปศัพท์ต่าง ๆ จากแต่ละคลังข้อมูลมีความแตกต่างกันอยู่บ้าง โดย TTC-L1 และ 
TTC-L4 มีรูปศัพท์ที่มีค่าความส าคัญสูงกว่า TTC-L2 และ TTC-L3 แสดงว่ารูปศัพท์ใน TTC-L1 และ 
TTC-L4 มีความโดดเด่นเมื่อเทียบกับข้อมูลในภาพรวม สังเกตได้ว่ารูปศัพท์ที่เป็นค าส าคัญใน TTC-L1 
เป็นค าในกลุ่มค าเรียกญาติ ชื่อสัตว์ สอดคล้องกับรูปศัพท์ที่พบเฉพาะใน TTC-L1 ที่ได้น าเสนอไปก่อน
หน้านี้ ในขณะที่ค าส าคัญใน TTC-L4 พบค าไวยากรณ์เป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ และ 
ความ ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่จะท าหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้นามวลีแปลง ก็ปรากฏว่ามีค่าความส าคัญสูงมาก ค า
เนื้อหาที่ส าคัญในคลังข้อมูลนี้ยกตัวอย่างเช่น ภาษา อาจารย์ เหตุผล สื่อสาร เป็นต้น ส่วนค าส าคัญใน 
TTC-L2 พบว่ายังคงมีค าในกลุ่มค าเรียกญาติ ค าเรียกชื่อสัตว์ พบค าที่เกี่ยวกับพืชด้วย นอกจากนี้ค า
ไวยากรณ์ จึง ยังเป็นค าที่มีค่าความส าคัญอยู่ในล าดับต้น ๆ ของรายการอีกด้วย แสดงถึงลักษณะการ
เชื่อมโยงความเพ่ือแสดงเหตุและผลในประโยคที่อาจเริ่มโดดเด่นขึ้นในช่วงชั้นนี้ ช่วงชั้นต่อมาหรือใน
คลังข้อมูล TTC-L3 ยังพบค าเรียกญาติอยู่ แต่น่าสังเกตว่าค าเรียกญาติเหล่านี้น าหน้าด้วย “คุณ” เช่น 
คุณปู่ คุณย่า ในที่นี้อาจแสดงระดับภาษาที่บ่งชี้ความสุภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตามในช่วงชั้นเดียวกันนี้
ยังพบรูปศัพท์ มึง กู ซึ่งเป็นค าสรรพนามที่ไม่สุภาพ แสดงว่าช่วงชั้นนี้สะท้อนความหลากหลายเรื่อง
ระดับภาษามากขึ้นกว่าเดิม แสดงตัวอย่างรูปศัพท์พร้อมทั้งค่าความส าคัญจากแต่ละช่วงชั้นได้ดังนี้ 

ตารางที่ 4.11 ค าส าคัญของแต่ละช่วงชั้น 

ที ่
TTC-L1 TTC-L2 TTC-L3 TTC-L4 

รูปศัพท์ keyness รูปศัพท์ keyness รูปศัพท์ keyness รูปศัพท์ keyness 
1 นก 1777.43 พระ 259.79 ปลาวาฬ 458.24 การ 1200.67 

2 แม่ 813.41 ม้า 182.82 ค า 430.46 ความ 816.80 
3 กิน 741.58 แม่ 181.72 นาย 368.45 ผู้ 558.94 

4 บิน 602.79 ผม 172.27 ประโยค 264.25 อาจ 542.83 

5 หน ู 602.04 จึง 172.04 หมาป่า 233.71 ท่าน 484.20 
6 พ่อ 543.86 ครับ 142.10 เรือ 216.47 หรือ 473.96 
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ที ่
TTC-L1 TTC-L2 TTC-L3 TTC-L4 

รูปศัพท์ keyness รูปศัพท์ keyness รูปศัพท์ keyness รูปศัพท์ keyness 
7 มัน 540.91 กระสุน 134.30 โขลง 186.36 ใน 463.41 

8 น้ า 493.23 เจดีย์ 123.88 ผม 182.23 ที ่ 427.47 

9 ยาย 411.29 นาง 123.84 ทัพ 176.55 ภาษา 419.25 
10 รัง 397.22 เพ่ือนๆ 123.59 คุณปู่ 164.23 ข้าพเจ้า 411.01 

11 ตา 361.45 คอมพิวเตอร์ 121.34 คุณ 160.12 สาร 289.12 

12 แมว 337.79 ย่า 112.51 มึง 143.90 ก๋ง 255.29 
13 ไก่ 327.77 ป้า 103.54 ข้า 135.61 อาจารย์ 252.40 

14 กระต่าย 320.77 องค์ 101.58 กู 129.31 เหตุผล 224.23 
15 ช่วย 315.27 หมี 97.68 หล่อน 127.98 บุคคล 219.44 

16 เล่น 315.09 ดอก 95.21 กริยา 126.81 ของ 203.56 

17 ลุง 311.64 ต้น 94.82 พม่า 120.70 มี 201.47 
18 ตัว 310.42 ไร่ 93.86 ทหาร 116.50 ระดับ 175.00 

19 ร้อง 288.79 เจรจา 93.02 คุณย่า 111.86 ใช้ 173.50 

20 ทะเล 285.62 สังข ์ 91.60 ห่าน 99.14 สื่อสาร 172.97 

4.5.2 ค าส าคัญของแต่ละหลักสูตร 

หลังจากที่ผู้วิจัยได้เปรียบเทียบค าส าคัญของแต่ละช่วงชั้นให้เห็นแล้ว ล าดับต่อมาจะ
เปรียบเทียบค าส าคัญของแต่ละหลักสูตรบ้าง จากข้อมูลที่ได้ เมื่อพิจารณาค่าความส าคัญที่ได้จากการ
ค านวณพบว่า TTC-C4 แสดงค่าความส าคัญของรูปศัพท์สูงกว่าคลังข้อมูลอ่ืน ๆ รองลงมาคือ TTC-C1 
ส่วน TTC-C2 และ TTC-C3 มีค่าความส าคัญของรูปศัพท์ไม่สูงมากนัก ซึ่งแสดงว่ารูปศัพท์จากสอง
หลักสูตรหลังนี้ไม่ได้มีลักษณะที่โดดเด่นหรือแตกต่างจากภาพรวมของหนังสือเรียนภาษาไทยมากนัก 
ข้อสังเกตที่ได้จากส่วนนี้คือ รูปศัพท์ที่มีค่าความส าคัญสูงจาก TTC-C1 เป็นค าที่เกี่ยวข้องกับสงคราม
หรือการเมืองการปกครอง เช่น เมือง ทหาร เสด็จ เรือ ทัพ เป็นต้น ค าส าคัญใน TTC-C4 พบว่า การ 
มีค่าความส าคัญสูงสุดในคลังข้อมูลนี้ อีกท้ังยังพบค าในกลุ่มค าไวยากรณ์มากกว่าคลังข้อมูลอ่ืน ๆ ด้วย 
ค าเนื้อหาที่พบในหลักสูตรนี้ยกตัวอย่างเช่น ภาษา วรรณคดี ความหมาย ข้อมูล เหมาะสม เป็นต้น 
ส่วนค าส าคัญใน TTC-C2 เป็นค าในกลุ่มค าเรียกญาติเป็นส่วนมาก ค าเกี่ยวกับอาชีพ เช่น ลุง แม่ ย่า 
ครู ต ารวจ และค าส าคัญใน TTC-C3 พบค าที่เกี่ยวข้องกับชื่อสัตว์ ธรรมชาติ เช่น น้ า ปลา ทะเล บึง 
ดาวหาง เป็นต้น ยกตัวอย่างจากแต่ละหลักสูตรได้ดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 4.12 ค าส าคัญของแต่ละหลักสูตร 

ที ่
TTC-C1 TTC-C2 TTC-C3 TTC-C4 

รูปศัพท์ keyness รูปศัพท์ keyness รูปศัพท์ keyness รูปศัพท์ keyness 

1 พระ 809.78 เขา 118.80 ประชุม 91.09 การ 1554.44 

2 ข้าพเจ้า 719.42 ลุง 85.85 น้ า 86.65 อ่าน 833.03 
3 เมือง 513.58 ก็ 81.27 สิงห์ 76.75 ภาษา 530.36 

4 ท่าน 387.77 พ่ี 65.67 โต้แย้ง 73.49 ความ 502.13 
5 ทรง 276.50 ไป 64.24 ปลา 65.12 ใช้ 419.98 

6 ทหาร 244.42 มัน 64.08 ทะเล 63.67 ค า 373.02 

7 เสด็จ 241.31 สมิง 62.65 บึง 62.74 วรรณคดี 293.41 
8 เอา 187.34 นักเรียน 59.39 ประโยค 62.17 เช่น 240.24 

9 องค์ 168.09 นาย 58.14 กระดี่ 60.74 เขียน 230.76 

10 พยัญชนะ 164.95 แม่ 58.13 หล่อน 57.97 ความหมาย 217.48 
11 พระองค์ 151.25 คน 51.81 หนูน้อย 53.40 หรือ 210.03 

12 จง 147.37 เบ็ด 49.89 อาจ 49.98 บท 206.33 
13 เรือ 140.84 ย่า 47.97 อาหาร 45.90 ข้อมูล 196.06 

14 วรรค 136.56 คร ู 46.24 เกษตร 45.10 เรื่อง 191.71 

15 ขอรับ 127.82 อัศวิน 45.21 ดาวหาง 43.91 และ 186.05 
16 ทูล 126.01 ต ารวจ 44.01 พรุ 42.98 ที ่ 174.52 

17 เสีย 124.63 เพ่ือนๆ 42.74 ระดับ 42.37 เพ่ือ 172.79 

18 ทัพ 124.56 จิ๋ว 42.10 เขื่อน 39.61 สื่อสาร 149.63 
19 มัน 123.02 ฉัน 41.19 นิยาม 39.07 เหมาะสม 141.33 

20 แล 116.55 ซี 40.86 หมู่บ้าน 38.49 น า 138.39 

4.6 สรุปภาพรวมวงศัพท์ในหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย 

คลังข้อมูลหนังสือเรียนวิชาภาษาไทยขนาด 3,037,772 ค าที่สร้างขึ้นนั้น มีจ านวนศัพท์รวม
ทั้งสิ้น 19,494 รูปศัพท์ ในจ านวนนี้เป็นค าที่ปรากฏเพียง 1 ครั้งในคลังข้อมูล (Hapax legomenon) 
อยู่ 3,113 รูปศัพท์ คิดเป็นร้อยละ 15.97 ของรูปศัพท์ทั้งหมด 

เมื่อพิจารณาขนาดของคลังข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างช่วงชั้น พบว่าคลังข้อมูลมีขนาดใหญ่
ขึ้นตามช่วงชั้นที่สูงขึ้นทั้งในเชิงรูปศัพท์และจ านวนค า อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจ านวนค าจะเพ่ิมสูงขึ้น
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เรื่อย ๆ ตามการออกแบบคลังข้อมูล แต่รูปศัพท์ไม่ได้เพ่ิมสูงขึ้นแบบก้าวกระโดดในทุก ๆ ช่วงชั้น แต่
จะเพ่ิมสูงขึ้นอย่างชัดเจนในระหว่างช่วงชั้นที่ 1 (ประถมต้น) ส่งต่อไปยังช่วงชั้นที่ 2 (ประถมปลาย) 
โดยเฉพาะในหลักสูตร 2544 ที่รูปศัพท์ในช่วงชั้นที่  2 เพ่ิมขึ้นจากช่วงชั้นที่ 1 ประมาณ 3,000 รูป
ศัพท์ แล้วเพ่ิมข้ึนอีกประมาณ 300 รูปศัพท์ในช่วงชั้นถัดไป ซึ่งถือเป็นปริมาณที่ต่างกันมาก 

รูปศัพท์ส่วนใหญ่จะมีความถี่อยู่ในช่วง 2 – 9 ครั้ง ช่วงความถี่ในการปรากฏของรูปศัพท์
ระหว่างช่วงชั้นเกิดความเปลี่ยนแปลงบางอย่างข้ึน โดยพบว่ารูปศัพท์ที่ปรากฏบ่อยเพ่ิมจ านวนมากขึ้น 
และรูปศัพท์ที่ปรากฏเพียง 1 ครั้งลดจ านวนลง แสดงให้เห็นว่าหนังสือเรียนในช่วงชั้นที่สูงกว่ามีการใช้
ค าซ้ า ๆ กันมากกว่าช่วงชั้นที่ต่ าลงไป แต่เมื่อพิจารณาผลที่ได้ระหว่างหลักสูตรไม่พบความ
เปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนนัก ซึ่งตีความได้ว่าแม้เวลาจะเปลี่ยนไปในช่วง 40 ปี การเลือกใช้รูปศัพท์หรือค า
หนึ่ง ๆ มาประกอบในบทเรียนเกิดขึ้นในลักษณะความถี่ที่คงเดิม รูปศัพท์ที่ใช้บ่อยและปรากฏด้วย
ความถี่สูง ก็มีปริมาณใกล้เคียงกันไม่ว่าหลักสูตรจะเปลี่ยนไปกี่ครั้ง 

รูปศัพท์ที่ปรากฏด้วยความถี่สูงสุดใน TTC คือค าว่า ที่ โดยในคลังข้อมูลภาษาไทยแห่งชาติ 
(TNC) ค าว่า ที่ ก็ปรากฏด้วยความถี่สูงสุดเช่นกัน (โครงการคลังข้อมูลภาษาไทยแห่งชาติ, 2016) แต่
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างช่วงชั้น พบว่าในช่วงชั้นที่ 1 รูปศัพท์ที่ปรากฏด้วยความถี่สูงสุดคือ ไป ส่วน
ช่วงชั้นอ่ืน ๆ คือ ที่ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างหลักสูตรพบว่ารูปศัพท์ที่ปรากฏด้วยความถี่สูงสุดคือค า
ว่า ที ่เหมือนกันทุกหลักสูตร 

แนวโน้มการปรากฏของค าเนื้อหาและค าไวยากรณ์พบว่า ระหว่างช่วงชั้นค าไวยากรณ์มี
แนวโน้มจะเพ่ิมจ านวนการปรากฏมากขึ้นตามช่วงชั้นที่สูงขึ้น พบค าในกลุ่มค าเชื่อมหรือค าที่ท าหน้าที่
ขยายความหรือรายละเอียดสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเพ่ิมสูงขึ้นด้วย นอกจากนี้ค าในกลุ่มตัวบ่งชี้นามวลีแปลงก็
เพ่ิมจ านวนสูงขึ้นมากตามช่วงชั้นที่สูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบระหว่างหลักสูตร ไม่พบแนวโน้มในการเพ่ิม
หรือลดของกลุ่มค าเนื้อหาหรือค าไวยากรณ์อย่างชัดเจนนัก อย่างไรก็ดี การ และ ความ เป็นรูปศัพท์ที่
น่าสนใจที่สุด เนื่องจากปรากฏด้วยความถี่ที่สูงข้ึนเรื่อย ๆ 

ประเด็นเรื่องการขยายตัวของวงศัพท์ระหว่างช่วงชั้นและระหว่างหลักสูตร พบว่าแม้รูปศัพท์
ที่ส่งต่อไปยังช่วงชั้นหรือหลักสูตรถัดไปจะเป็นค าเนื้อหา แต่กลับเป็นค าไวยากรณ์ที่ถูกส่งต่อเกินกว่า
ร้อยละ 95 จากท่ีมีอยู่ ส่วนรูปศัพท์ที่เพ่ิมข้ึนนั้น ส่วนใหญ่เป็นค าเนื้อหาแทบทั้งสิ้น อาจมีค าไวยากรณ์
หลุดเข้ามาบ้างแต่ก็เป็นค าที่มีความถี่ในการปรากฏต่ ามาก อาจปรากฏเพียง 1 ครั้งในคลังข้อมูล ไม่ใช่
ค าท่ีใช้บ่อย ๆ นอกจากนี้ ส่วนที่ตั้งสมมติฐานไว้ว่า รูปศัพท์ที่พบในรายการค าศัพท์ในช่วงชั้นเดียวกัน
ของแต่ละหลักสูตรไม่ต่างกันมาก โดยมีรูปศัพท์ร่วมกันหลักสูตรต่อหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
พบว่าเมื่อพิจารณา “เฉพาะ” รูปศัพท์ที่เกิดร่วมกันแบบหลักสูตรต่อหลักสูตรเท่านั้น สมมติฐานข้อนี้
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จะเป็นเท็จ เนื่องจากช่วงชั้นเดียวกันในแต่ละหลักสูตรปรากฏรูปศัพท์ร่วมกันไม่ถึงร้อยละ 90 แต่หาก
รวมทั้งรูปศัพท์ที่ปรากฏร่วมกับหลักสูตรที่ติดกันกับรูปศัพท์ที่ปรากฏร่วมกับหลักสูตรอ่ืน ๆ แล้ว ก็จะได้
ค่าเกินกว่าร้อยละ 90 ส่วนสมมติฐานที่ว่ารูปศัพท์ที่พบในรายการค าศัพท์ในช่วงชั้นที่สูงขึ้นจะมีจ านวน
มากกว่าและครอบคลุมรูปศัพท์ที่พบในรายการค าศัพท์ในช่วงชั้นที่ต่ ากว่า และเป็นเช่นนี้ในทุก
หลักสูตรนั้น เมื่อพิจารณาไปทีละหลักสูตรจะพบว่าช่วงชั้นที่สูงกว่าจะมีรูปศัพท์มากกว่าช่วงชั้นที่ต่ า
กว่าเสมอ แต่ไม่ครอบคลุมรูปศัพท์ทั้งหมดจากช่วงชั้นที่ต่ ากว่า ยิ่งไปกว่านั้นหากพิจารณาในภาพรวม
คือรวมข้อมูลจากทุกหลักสูตรเข้าไว้ด้วยกันแล้วเปรียบเทียบกันทีละช่วงชั้นจะพบว่ารูปศัพท์ในช่วง
ชั้นที่ 2 มากกว่าช่วงชั้นอ่ืน ๆ ทั้งหมด จึงสรุปว่าช่วงชั้นที่ 2 เป็นช่วงชั้นที่มีการขยายตัวของวงศัพท์สูง
ที่สุดเมื่อเทียบกับช่วงชั้นอ่ืน ๆ 

ค าส าคัญที่พบในแต่ละช่วงชั้นอาจสรุปได้ว่า ช่วงชั้นที่ 1 พบค าในกลุ่มค าเรียกญาติ ค าเรียกชื่อ
สัตว์ ค าส าคัญในช่วงชั้นที่ 2 ยังคงมีค าในกลุ่มค าเรียกญาติ ค าเรียกชื่อสัตว์ พบค าที่เกี่ยวกับพืชด้วย 
นอกจากนี้ยังพบค าไวยากรณ์บางค าเป็นค าส าคัญในช่วงชั้นนี้ ค าส าคัญในช่วงชั้นที่ 3 แสดงความ
หลากหลายเรื่องระดับภาษา ในขณะที่ค าส าคัญในช่วงชั้นที่ 4 พบค าไวยากรณ์เป็นจ านวนมาก เมื่อ
เปรียบเทียบระหว่างหลักสูตรพบว่า ค าส าคัญในหลักสูตร 2503 เป็นค าที่เกี่ยวข้องกับการปกครอง 
หลักสูตร 2521 เป็นค าเรียกญาติ หลักสูตร 2533 เป็นค าที่เกี่ยวกับธรรมชาติ ส่วนหลักสูตร 2544 
พบที่เป็นค าไวยากรณ์มากกว่าคลังข้อมูลอื่น ๆ 

นอกจากนี้รูปศัพท์ที่ปรากฏร่วมกันทุกหลักสูตรนั้น ถือเป็นรายการค าศัพท์ที่น่าสนใจ 
เนื่องจากรูปศัพท์กลุ่มนี้มีปรากฏใช้ร่วมกันยาวนานกว่า 40 ปี แสดงว่าเป็นรูปศัพท์ที่มีความส าคัญ 
และไม่เปลี่ยนแปลงแม้เวลาจะเปลี่ยนไป หากจะมีการสร้างรายการค าศัพท์พ้ืนฐานต่อไปในอนาคต 
สามารถตั้งต้นจากรายการค าศัพท์ชุดนี้ได้ 

 



 

 

บทที ่5 
ความยากง่ายของค าศัพท์ในมิติต่าง ๆ 

บทที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงรูปศัพท์ที่ปรากฏในคลังข้อมูลต่าง ๆ จะเห็นว่ารูปศัพท์ที่ปรากฏ
ด้วยความถี่สูงจากแต่ละคลังข้อมูลย่อยมีความคล้ายคลึงกัน รูปศัพท์ที่เพ่ิมขึ้นตามช่วงชั้นหรือตาม
หลักสูตรส่วนใหญ่เป็นค าเนื้อหาซึ่งอาจมีความแตกต่างกันอยู่บ้าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเนื้อเรื่องหรือเนื้อหา
ในหนังสือเรียนที่ผู้เขียนต้องการน าเสนอ อาจรวมไปถึงแหล่งที่มาของหนังสือนั้น ๆ ด้วย อย่างไรก็ตาม 
ผู้วิจัยเห็นว่าความแตกต่างด้านรูปศัพท์ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นผลมาจากการน าเสนอตัวบทที่อาจมี
เนื้อหาที่แตกต่างกันไปตามยุคสมัยตามระดับความรู้ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงชั้น ความแตกต่างของ
วงศพัท์ในมิตินี้จึงไม่สามารถใช้สะท้อนความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมของระดับภาษาได้โดยตรง ใน
บทนี้ผู้วิจัยจึงได้น าเสนอการพิจารณาความยากง่ายของบทเรียนซึ่งเป็นประเด็นที่จะสะท้อนถึงความ
เหมาะสมของหนังสือเรียนได้ดีกว่า 

ความยากง่ายของค าศัพท์และของตัวบทเป็นประเด็นที่มีการศึกษาวิจัยอย่างแพร่หลาย
โดยเฉพาะในงานภาษาอังกฤษเพ่ือใช้วัดระดับความยากง่ายของตัวบทต่าง ๆ ซึ่งท าให้สามารถ
พิจารณาจัดท าหรือประเมินบทเรียนที่เหมาะสมกับระดับชั้นต่าง ๆ ได้ การวัดความยากง่ายของตัวบท
สามารถท าได้หลายวิธี เช่น วัดจากระดับของศัพท์ที่ใช้ว่าเป็นศัพท์พ้ืนฐาน ศัพท์ทางวิชาการ หรือศัพท์
ที่ถูกสร้างมากับระดับต่าง ๆ แต่วิธีนี้ไม่สามารถใช้กับภาษาไทยได้ในขณะนี้ เนื่องจากยังไม่มีรายการ
ค าศัพท์ระดับต่าง ๆ ที่เป็นมาตรฐานยอมรับกัน มีเพียงงานของกระทรวงศึกษาธิการที่เคยศึกษาศัพท์
ทีเ่หมาะส าหรับระดับชั้นเด็กเล็กถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ส่วนการวัดความยากง่ายหรือความซับซ้อน
ของศัพท์อีกวิธีหนึ่งที่ใช้กัน คือ การวัดจากลักษณะค า เช่น ความยาวของค า (Flor, Beigman 
Klebanov, & Sheehan, 2013; Nelson et al., 2011; Sheehan, 2014) ความทึบใสทาง
ความหมาย (Bensoussan & Laufer, 1984; Saigh & Schmitt, 2012) เป็นต้น 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้พยายามพิจารณาความยากง่ายของค าศัพท์ ผ่านการวิเคราะห์ความยาก
ง่ายในมิติต่าง ๆ ตามล าดับคือ 1) ความยากง่ายด้านจ านวนพยางค์ ซึ่งถือเป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการ
พิจารณาความยากง่าย 2) ความยากง่ายด้านการสร้างค า ถือเป็นความยากในเชิงวิทยาหน่วยค า 3) 
ความยากง่ายด้านรูปเขียนกับความเป็นไปได้ในการออกเสียง ถือเป็นความยากในเชิงอักขรวิธีที่น า
ความรู้เรื่องรูปค าและการออกเสียงมาผนวกกัน และ 4) ความยากง่ายด้านความทึบใสทางความหมาย 
ถือเป็นความยากในเชิงความหมายของรูปศัพท์นั้น ๆ การเสนอผลการวิเคราะห์ในแต่ละส่วนจะน าผล
ที่ได้ไปทดสอบทางสถิติด้วย จากนั้นจะสรุปผลส่วนนี้ไว้ในตอนท้ายของบท 
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การเปรียบเทียบความยากง่ายดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น สามารถท าได้ 2 ลักษณะ คือการ
เปรียบเทียบความยากง่ายของค าศัพท์ โดยพิจารณาที่จ านวนรูปศัพท์ที่พบ ว่ารูปศัพท์ที่ไม่ซ้ ากันใน
คลังข้อมูลหนึ่ง ๆ นั้น แต่ละค ามีความยากง่ายอย่างไร เช่น ในรายการค าศัพท์หนึ่ง ๆ มีค าหนึ่งพยางค์
กี่รูปศัพท์ มีค าสองพยางค์กี่รูปศัพท์ และมีค าที่มีตั้งแต่สามพยางค์ขึ้นไปกี่รูปศัพท์ เช่นนี้เป็นต้น  กับ
การเปรียบเทียบความยากง่ายของตัวบท โดยพิจารณาที่จ านวนค าในการปรากฏ ว่าเมื่อพิจารณาทุก ๆ 
ค าที่ปรากฏในตัวบทแล้ว จะแสดงภาพเช่นเดียวกันกับเมื่อพิจารณาเฉพาะรูปศัพท์ที่ไม่ซ้ ากันหรือไม่ 
ผลการศึกษามีดังต่อไปนี้ 

5.1 ความยากง่ายด้านจ านวนพยางค์ 

หนึ่งในเกณฑ์การวัดความยากง่ายและความซับซ้อนของค าศัพท์คือปัจจัยด้านจ านวนพยางค์ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2532; กิตติพงษ์ ทวีวงษ์, 2538) โดยยิ่งค าเป้าหมายมีจ านวนพยางค์มาก ก็ยิ่ง
แสดงว่าค านั้นยากมากขึ้น หรือแม้แต่ความสามารถในการจดจ าค าศัพท์ก็พบว่าค าที่สั้นกว่า มีจ านวน
พยางค์น้อยกว่า จะถูกเรียกมาใช้ก่อนค าที่มีจ านวนพยางค์มากกว่า (Baddeley, Thomson, & 
Buchanan, 1975) ซึ่งโดยปกติเราก็มักเลือกสิ่งที่ง่ายก่อนสิ่งที่ยาก นั่นจึงหมายความว่าจ านวนพยางค์
เกี่ยวข้องกับความยากง่ายด้วย ดังนั้น มิติแรกที่ผู้วิจัยน ามาใช้วัดความยากง่ายของศัพท์ในที่นี้คือ
จ านวนพยางค์ในค าศัพท์นั้น 

จ านวนพยางค์ของค าในภาษาไทยอาจแบ่งได้เป็น 3 แบบ ได้แก่ ค าพยางค์เดียว ค าสอง
พยางค์ และค าหลายพยางค์ แต่ค าส่วนใหญ่ในภาษาไทยเป็นค าพยางค์เดียว  (จินดา เฮงสมบูรณ์, 
2542) จากข้อมูลรูปศัพท์ทั้งหมดในหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย ผู้วิจัยพบว่าจ านวนพยางค์ของรูปศัพท์
มีตั้งแต่ 1 – 12 พยางค์ โดยรูปศัพท์ที่มีจ านวนพยางค์มากที่สุดคือ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม22 ค านี้ปรากฏอยู่ในหน้า 1,120 ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 โดยให้
นิยามว่าเป็นชื่อกระทรวง ด้วยเหตุที่โปรแกรมตัดค าที่ใช้นั้น ตัดค าโดยอิงจากพจนานุกรม (วิโรจน์ 
อรุณมานะกุล, 2545a) ค านี้จึงถือเป็นค าหรือรูปศัพท์รูปหนึ่งที่พบ 

คลังข้อมูลใหญ่ขนาด 19,494 รูปศัพท์นั้น มีจ านวนพยางค์ของรูปศัพท์เฉลี่ยอยู่ที่ 2.1627 
พยางค์ เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยจ านวนพยางค์ของแต่ละช่วงชั้นและแต่ละหลักสูตร ผลที่ได้เป็นดังนี้ 

                                           
22 รูปศัพท์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นี้เป็นช่ือของกระทรวง จึงเป็น “ช่ือเฉพาะ” ประเภทหนึ่งและ
ควรอยู่นอกเหนือขอบเขตการศึกษา แต่ช่ือเฉพาะที่ไม่ใช่ช่ือบุคคลพบเป็นจ านวนน้อยเมื่อเทียบกับช่ือบุคคล  
เนื่องจากช่ือบุคคล โดยเฉพาะบุคคลที่เป็นตัวละครหลักของเรื่อง มีจ านวนครั้งในการปรากฏที่สม่ าเสมอ และปรากฏ
เป็นจ านวนมาก ในงานวิจัยช้ินนี้จึงตัดเฉพาะช่ือบุคคลออกเท่านั้น ไม่ได้รวมช่ือเฉพาะประเภทอื่น ๆ 
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คลังข้อมูล ค่าเฉลี่ยจ านวนพยางค์ 

TTC-L1 1.9665 
TTC-L2 2.0437 
TTC-L3 2.0512 
TTC-L4 2.0897 

TTC-C1 2.0621 
TTC-C2 2.0507 
TTC-C3 2.0655 
TTC-C4 2.0800 

จะเห็นได้ว่าเมื่อเปรียบเทียบระหว่างช่วงชั้น จ านวนพยางค์มีแนวโน้มจะเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ 
ในขณะที่เมื่อเปรียบเทียบระหว่างหลักสูตร ความแตกต่างด้านจ านวนพยางค์ไม่ชัดเจนนัก 

อย่างไรก็ตาม รูปศัพท์ส่วนใหญ่จะมีจ านวนไม่เกิน 2 พยางค์ รูปศัพท์ที่มีตั้งแต่ 3 พยางค์ขึ้น
ไปนั้นมีจ านวนใกล้เคียงกับรูปศัพท์ที่มี 1 พยางค์ อีกท้ังจากงานวิจัยเรื่องจ านวนพยางค์ (กิตติพงษ์ ทวี
วงษ์, 2538) ยังระบุว่าค าที่มี 3 พยางค์ขึ้นไปถือว่าเป็นค าที่ยาก ในส่วนนี้ผู้วิจัยจะแบ่งรูปศัพท์
ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) รูปศัพท์ที่มี 1 พยางค์ 2) รูปศัพท์ที่มี 2 พยางค์ และ 3) รูปศัพท์ที่มีตั้งแต่ 3 
พยางค์ขึ้นไป ผู้วิจัยได้แสดงรูปศัพท์ จ านวนค าในการปรากฏ (Tokens) รวมถึงร้อยละเอาไว้ด้วย ซึ่ง
จากผลที่ได้จะเห็นว่ารูปศัพท์ส่วนใหญ่ในทุก ๆ คลังข้อมูลจะเป็นค าที่มี 2 พยางค์ แต่จ านวนค าในการ
ปรากฏส่วนใหญ่มี 1 พยางค์ หมายความว่ารูปศัพท์ที่มี 1 พยางค์ ปรากฏด้วยความถี่สูงกว่ารูปศัพท์ที่
มี 2 พยางค์นั่นเอง ผู้วิจัยได้แยกผลการเปรียบเทียบระหว่างช่วงชั้นและระหว่างหลักสูตรไว้เป็น 2 
ตารางดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 5.1 จ านวนพยางค์เปรียบเทียบตามช่วงชั้น 

คลังข้อมูล 

จ านวนพยางค์ 

รูปศัพท์ (Types) จ านวนค า (Tokens) 

1 2 3 1 2 3 
TTC 4,589 9,965 4,940 2,337,172 581,016 119,584 

ร้อยละ 23.54 51.12 25.34 76.94 19.13 3.94 
 

TTC-L1 3,335 5,731 2,002 353,494 77,581 12,969 

ร้อยละ 30.13 51.78 18.09 79.61 17.47 2.92 
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คลังข้อมูล 

จ านวนพยางค์ 

รูปศัพท์ (Types) จ านวนค า (Tokens) 
1 2 3 1 2 3 

TTC-L2 3,742 6,976 2,861 546,386 131,370 26,533 

ร้อยละ 27.56 51.37 21.07 77.58 18.65 3.77 
TTC-L3 3,740 6,652 2,874 655,629 163,806 32,664 

ร้อยละ 28.19 50.14 21.66 76.94 19.22 3.83 

TTC-L4 3,618 6,595 3,053 781,663 208,259 47,418 
ร้อยละ 27.27 49.71 23.01 75.35 20.08 4.57 

 
TTC-C1 TTC-C1-L1 2,720 3,665 1,121 107,476 22,071 4,226 

ร้อยละ 36.24 48.83 14.93 80.34 16.50 3.16 
TTC-C1-L2 2,797 4,001 1,209 129,379 28,247 5,473 

ร้อยละ 34.93 49.97 15.1 79.33 17.32 3.36 
TTC-C1-L3 2,929 4,223 1,550 130,681 32,139 6,805 

ร้อยละ 33.66 48.53 17.81 77.04 18.95 4.01 
TTC-C1-L4 2,827 4,487 1,802 155,270 38,635 9,130 

ร้อยละ 31.01 49.22 19.77 76.47 19.03 4.50 

 
TTC-C2 TTC-C2-L1 2,318 2,894 704 84,260 16,644 2,477 

ร้อยละ 39.18 48.92 11.90 81.50 16.10 2.40 
TTC-C2-L2 2,731 4,074 1,367 140,656 32,726 5,361 

ร้อยละ 33.42 49.85 16.73 78.69 18.31 3.00 
TTC-C2-L3 2,923 4,513 1,571 174,314 40,003 7,174 

ร้อยละ 32.45 50.11 17.44 78.70 18.06 3.24 
TTC-C2-L4 2,799 4,488 1,724 185,587 48,246 10,688 

ร้อยละ 31.06 49.81 19.13 75.90 19.73 4.37 
 

TTC-C3 TTC-C3-L1 2,033 2,755 740 76,663 17,492 3,058 

ร้อยละ 36.78 49.84 13.39 78.86 17.99 3.15 
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คลังข้อมูล 

จ านวนพยางค์ 

รูปศัพท์ (Types) จ านวนค า (Tokens) 
1 2 3 1 2 3 

TTC-C3-L2 2,579 3,892 1,338 114,299 28,240 6,105 

ร้อยละ 33.03 49.84 17.13 76.89 19.00 4.11 
TTC-C3-L3 2,899 4,460 1,544 161,531 37,995 7,009 

ร้อยละ 32.56 50.10 17.34 78.21 18.40 3.39 
TTC-C3-L4 2,958 4,982 1,950 216,899 58,563 13,024 

ร้อยละ 29.91 50.37 19.72 75.19 20.30 4.51 

 
TTC-C4 TTC-C4-L1 2,194 3,043 885 85,095 21,374 3,208 

ร้อยละ 35.84 49.71 14.46 77.59 19.49 2.92 
TTC-C4-L2 2,897 4,455 1,729 162,052 42,157 9,594 

ร้อยละ 31.90 49.06 19.04 75.80 19.72 4.49 
TTC-C4-L3 2,914 4,603 1,810 189,103 53,669 11,676 

ร้อยละ 31.24 49.35 19.41 74.32 21.09 4.59 
TTC-C4-L4 3,034 4,942 1,987 223,907 62,815 14,576 

ร้อยละ 30.45 49.60 19.94 74.31 20.85 4.84 

 

 
ภาพที่ 5.1 จ านวนพยางค์ของรูปศัพท์ในช่วงชั้นต่าง ๆ 
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ผลที่ได้จากการเปรียบเทียบช่วงชั้นที่สูงขึ้นกับจ านวนพยางค์ของรูปศัพท์ เมื่อพิจารณารูป
ศัพท์ พบว่ารูปศัพท์ประมาณกึ่งหนึ่งเป็นค า 2 พยางค์ รองลงมาเป็นค า 1 พยางค์ และค าที่มีตั้งแต่ 3 
พยางค์ขึ้นไปพบได้น้อยที่สุด ส่วนในแง่ของจ านวนค า พบกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนค า มี 1  พยางค์ 
รองลงมาคือค า 2 พยางค์ ส่วนค าที่มีตั้งแต่ 3 พยางค์ขึ้นไปมีจ านวนน้อยที่สุด อย่างไรก็ดี เมื่อ
พิจารณาค าที่มีตั้งแต่ 3 พยางค์ขึ้นไปทั้งในแง่รูปศัพท์และจ านวนค า จะเห็นได้ว่าค่อย ๆ เพ่ิมปริมาณ
สูงขึ้นตามช่วงชั้นที่สูงขึ้น ทั้งในภาพรวมก็ดีและเมื่อพิจารณาไปทีละหลักสูตรก็ดี ซึ่งเมื่อน าไปค านวณ
ทางสถิติก็พบว่าค่า x2 สูงกว่าค่าวิกฤตทุกชุดข้อมูล โดย x2 ที่ค านวณได้จากการเปรียบเทียบระหว่าง
รูปศัพท์ในคลังข้อมูลย่อยหลักคือ 100.46 และค่าวิกฤตคือ x2

0.01, 6 = 16.81 จึงสรุปได้ว่าช่วงชั้นที่
ต่างกันมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับจ านวนพยางค์ของรูปศัพท์จริงที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 โดยจาก
ข้อมูลสามารถบอกได้ว่าความเกี่ยวข้องสัมพันธ์นั้นคือยิ่งช่วงชั้นสูงขึ้น ก็จะปรากฏค าที่มีตั้งแต่ 3 
พยางค์ขึ้นไปมากขึ้นเรื่อย ๆ เช่นเดียวกับเมื่อตรวจสอบความยากง่ายของตัวบทด้วยการพิจารณา
จ านวนค าทั้งหมดที่เกิดขึ้น ก็พบว่าจ านวนของค าที่มี 1 พยางค์ ลดจ านวนลงตามช่วงชั้น ในขณะที่ค า
ที่มี 2 พยางค์ และค าที่มี 3 พยางค์ขึ้นไปเพ่ิมจ านวนสูงขึ้น หมายความว่าตัวบทในช่วงชั้นที่สูงขึ้นมี
ความยากในมิติจ านวนพยางค์มากกว่าช่วงชั้นที่ต่ ากว่า 

ตารางที่ 5.2 จ านวนพยางค์เปรียบเทียบตามหลักสูตร 

คลังข้อมูล 

จ านวนพยางค์ 

รูปศัพท์ (Types) จ านวนค า (Tokens) 
1 2 3 1 2 3 

TTC 4,589 9,965 4,940 2,337,172 581,016 119,584 

ร้อยละ 23.54 51.12 25.34 76.94 19.13 3.94 
 

TTC-C1 3,865 7,286 3,071 522,806 121,092 25,634 

ร้อยละ 27.18 51.23 21.59 78.09 18.09 3.83 
TTC-C2 3,780 7,087 2,904 584,817 137,619 25,700 

ร้อยละ 27.45 51.46 21.09 78.17 18.39 3.44 
TTC-C3 3,785 7,314 3,075 569,392 142,290 29,196 

ร้อยละ 26.70 51.60 21.69 76.85 19.21 3.94 

TTC-C4 3,905 7,505 3,306 660,157 180,015 39,054 
ร้อยละ 26.54 51.00 22.47 75.08 20.47 4.44 
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คลังข้อมูล 

จ านวนพยางค์ 

รูปศัพท์ (Types) จ านวนค า (Tokens) 
1 2 3 1 2 3 

TTC-L1 TTC-L1-C1 2,720 3,665 1,121 107,476 22,071 4,226 

ร้อยละ 36.24 48.83 14.93 80.34 16.50 3.16 
TTC-L1-C2 2,318 2,894 704 84,260 16,644 2,477 

ร้อยละ 39.18 48.92 11.90 81.50 16.10 2.40 
TTC-L1-C3 2,033 2,755 740 76,663 17,492 3,058 

ร้อยละ 36.78 49.84 13.39 78.86 17.99 3.15 
TTC-L1-C4 2,194 3,043 885 85,095 21,374 3,208 

ร้อยละ 35.84 49.71 14.46 77.59 19.49 2.92 

 

TTC-L2 TTC-L2-C1 2,797 4,001 1,209 129,379 28,247 5,473 
ร้อยละ 34.93 49.97 15.10 79.33 17.32 3.36 

TTC-L2-C2 2,731 4,074 1,367 140,656 32,726 5,361 

ร้อยละ 33.42 49.85 16.73 78.69 18.31 3.00 
TTC-L2-C3 2,579 3,892 1,338 114,299 28,240 6,105 

ร้อยละ 33.03 49.84 17.13 76.89 19.00 4.11 
TTC-L2-C4 2,897 4,455 1,729 162,052 42,157 9,594 

ร้อยละ 31.90 49.06 19.04 75.80 19.72 4.49 

 
TTC-L3 TTC-L3-C1 2,929 4,223 1,550 130,681 32,139 6,805 

ร้อยละ 33.66 48.53 17.81 77.04 18.95 4.01 
TTC-L3-C2 2,923 4,513 1,571 174,314 40,003 7,174 

ร้อยละ 32.45 50.11 17.44 78.70 18.06 3.24 
TTC-L3-C3 2,899 4,460 1,544 161,531 37,995 7,009 

ร้อยละ 32.56 50.10 17.34 78.21 18.40 3.39 
TTC-L3-C4 2,914 4,603 1,810 189,103 53,669 11,676 

ร้อยละ 31.24 49.35 19.41 74.32 21.09 4.59 
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คลังข้อมูล 

จ านวนพยางค์ 

รูปศัพท์ (Types) จ านวนค า (Tokens) 
1 2 3 1 2 3 

TTC-L4 TTC-L4-C1 2,827 4,487 1,802 155,270 38,635 9,130 

ร้อยละ 31.01 49.22 19.77 76.47 19.03 4.50 
TTC-L4-C2 2,799 4,488 1,724 185,587 48,246 10,688 

ร้อยละ 31.06 49.81 19.13 75.90 19.73 4.37 
TTC-L4-C3 2,958 4,982 1,950 216,899 58,563 13,024 

ร้อยละ 29.91 50.37 19.72 75.19 20.30 4.51 
TTC-L4-C4 3,034 4,942 1,987 223,907 62,815 14,576 

ร้อยละ 30.45 49.60 19.94 74.31 20.85 4.84 

 

 
ภาพที่ 5.2 จ านวนพยางค์ของรูปศัพท์ในหลักสูตรต่าง ๆ 

การพิจารณาจ านวนพยางค์ของรูปศัพท์ในคลังข้อมูลเมื่อเปรียบเทียบตามหลักสูตรหรือตาม
ช่วงเวลาที่เปลี่ยนไปจะเห็นว่าไม่มีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเปรียบเทียบโดยภาพรวม หรือ
เปรียบเทียบไปทีละช่วงชั้น เมื่อพิจารณารูปศัพท์ พบในลักษณะเดียวกันกับการเปรียบเทียบระหว่าง
ช่วงชั้น กล่าวคือ รูปศัพท์ประมาณกึ่งหนึ่งเป็นค า 2 พยางค์ รองลงมาเป็นค า 1 พยางค์ และค าที่มี
ตั้งแต่ 3 พยางค์ขึ้นไปพบได้น้อยที่สุด สัดส่วนในแต่ละชุดคลังข้อมูลก็มีความใกล้เคียงกัน ส่วนในแง่
ของจ านวนค า พบกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนค า มี 1 พยางค์ รองลงมาคือค า 2 พยางค์ ส่วนค าที่มี
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ตั้งแต่ 3 พยางค์ขึ้นไปมีจ านวนน้อยที่สุด และเช่นเดียวกับข้อมูลจากจ านวนรูปศัพท์ สัดส่วนของ
จ านวนค าในแต่ละชุดคลังข้อมูลก็มีความใกล้เคียงกัน 

 เมื่อน าตัวเลขจ านวนรูปศัพท์จากแต่ละชุดคลังข้อมูลไปค านวณค่าไคสแควร์ เพ่ือพิสูจน์ว่า
หลักสูตรที่เปลี่ยนไปมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับจ านวนพยางค์ของรูปศัพท์หรือไม่ ในภาพรวมไม่พบว่า
มีความสัมพันธ์กัน เมื่อ x2 = 9.79 ค่า degree of freedom (df) = 6 ค่าวิกฤตคือ x2

0.01, 6 = 16.81 

 อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาตัวเลขจ านวนรูปศัพท์จากทีละช่วงชั้นเปรียบเทียบกันระหว่าง
หลักสูตร กลับได้ผลค านวณทางสถิติที่ต่างออกไป กล่าวคือ แม้ว่ารูปศัพท์จากช่วงชั้นที่  4 
(มัธยมศึกษาตอนปลาย) เทียบระหว่างหลักสูตรต่าง ๆ ได้ค่าค านวณ x2 = 5.83 ซึ่งหมายความว่า
หลักสูตรที่เปลี่ยนไปไม่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับจ านวนพยางค์ของรูปศัพท์ในช่วงชั้นที่ 4 แต่ผล
ค านวณจากอีก 3 ช่วงชั้นที่เหลือให้ผลตรงข้าม โดยค่า x2 ที่ค านวณได้จากช่วงชั้นที่ 1 2 และ 3 คือ 
37.26 52.33 และ 25.23 ตามล าดับ ซึ่งคือมีความแตกต่างของการกระจายตัวของศัพท์ที่มีจ านวน
พยางค์ต่างกันในหลักสูตรเหล่านี้  และจากผลการวิเคราะห์ที่สรุปได้ในตารางท าให้เห็ นว่าความ
แตกต่างที่พบ มาจากจ านวนค าที่มี 3 พยางค์ขึ้นไปใน 3 ช่วงชั้นดังกล่าวนี้ ที่เพ่ิมจ านวนมากขึ้นใน
หลักสูตร 2544 จึงอาจสรุปได้ว่าช่วงชั้นที่ 1 – 3 ในหลักสูตร 2544 เป็นหลักสูตรที่มีรูปศัพท์ที่มี
จ านวนพยางค์มากกว่าช่วงชั้นเดียวกันจากหลักสูตรอื่น ๆ 

 อย่างไรกต็ามเมื่อพิจารณาความยากง่ายของตัวบทเปรียบเทียบระหว่างหลักสูตรต่าง ๆ ด้วย
การตรวจสอบจากจ านวนค าทั้งหมดที่ปรากฏในคลังข้อมูลกลับพบว่าหลักสูตรที่ต่างกันมีความ
เกี่ยวข้องกับจ านวนพยางค์ของค าทั้งหมดในตัวบท โดยที่จ านวนค าที่มีพยางค์เดียวมีแนวโน้มลดลง 
ในขณะที่ค าที่มีตั้งแต่ 3 พยางค์ขึ้นไปมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น หมายความว่าตัวบทในหลักสูตรที่ใหม่กว่า
ประกอบด้วยค าที่มีจ านวนพยางค์มากกว่าหลักสูตรที่เก่าลงไป โดยเฉพาะหลักสูตร 2544 ที่มีค าสาม 
พยางค์ขึ้นไปปรากฏอยู่มากกว่าหลักสูตรอ่ืน จึงอาจตีความได้เช่นเดียวกับการเปรียบเทียบระหว่าง
ช่วงชั้นว่า หลักสูตรใหม่ยากกว่าหลักสูตรที่เก่ากว่าในมิติเรื่องจ านวนพยางค์ของค าในตัวบท และในสี่
หลักสูตร หลักสูตร 2544 ยากท่ีสุดในมิตินี้ 

5.2 ความยากง่ายด้านการสร้างค า 

การพิจารณาความยากง่ายของศัพท์อีกวิธีหนึ่งคือการดูการสร้างและการประกอบค า วิธีการ
นี้พบในการศึกษาเรื่องค าพ้ืนฐานที่ใช้ในการเรียนการสอนภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ (2532) ซึ่งในงานนี้มีการแยกค าที่เก็บมาได้ออกเป็น ค าเดี่ยว ค าประสม ค าซ้อน 
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ค าซ้ า และค าประสาน23 แล้วจ าแนกออกอีกเป็นค าเดี่ยวง่าย ค าเดี่ยวยาก ค าประสมง่าย และค า
ประสมยาก จากนั้นจัดรายการค าศัพท์โดยก าหนดให้ค าศัพท์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นค า
เดี่ยวง่ายทั้งหมด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เป็นค าเดี่ยวง่าย ค าเดี่ยวยาก และค าประสมง่าย เป็นต้น 
จะเห็นได้ว่าวิธีการสร้างค าก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่น ามาพิจารณาประกอบการตัดสินความยากง่ายของรูป
ศัพท์ได้ อีกทั้งการสร้างค าในเชิงการน าค าต่าง ๆ มาประกอบกันนั้นยังแสดงถึงความซับซ้อนในเชิง
วิทยาหน่วยค า (morphology) ซึ่งเป็นแขนงหนึ่งทางภาษาศาสตร์ ผู้วิจัยจึงได้น าปัจจัยนี้มาพิจารณา
กับรูปศัพท์ที่พบในคลังข้อมูลด้วย 

จากการศึกษารูปศัพท์ 19,494 รูปศัพท์ พบว่าสามารถจ าแนกกลุ่มรูปศัพท์ออกได้เป็น 6 
กลุ่ม ได้แก่ 1) ค าเดี่ยว 2) ค าประสาน 3) ค าประสม 4) ค าซ้อน 5) ค าซ้ า และ 6) ค าทับศัพท์
ภาษาอังกฤษ รายละเอียดของแต่ละกลุ่มมีดังนี้ 

1) ค าเดี่ยว – ค าในกลุ่มนี้ นักไวยากรณ์ดั้งเดิมจะใช้ชื่อเรียกว่า ค ามูล (อุปกิตศิลปสาร, 
2548) ส่วนนักไวยากรณ์โครงสร้าง จะเรียกว่า หน่วยค าอิสระ (วิจินตน์ ภาณุพงศ์, 
2532) ผู้วิจัยเลือกใช้ว่า ค าเดี่ยว เพื่อแยกแยะออกจากกลุ่มค าที่มีการประกอบจากหลาย
หน่วย (กลุ่มที่ 2 – 5) ค าเดี่ยวในที่นี้จึงหมายถึงหน่วยค าอิสระที่อาจมี 1 พยางค์ 2 
พยางค์ หรือเกินกว่า 2 พยางค์ก็ได้ เป็นค าที่ปรากฏได้อย่างอิสระ อาจเป็นค ายืมจาก
ภาษาต่างประเทศก็ได้ ยกเว้นค าทับศัพท์ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นค าที่รับเข้ามาใหม่ น่าจะ
สะท้อนความเปลี่ยนแปลงในเชิงมิติเวลาได้ ผู้วิจัยจึงแยกออกไว้อีกกลุ่มหนึ่ง ตัวอย่างค า
เดี่ยว เช่น ที่ สังคม อาจารย์ กะทันหัน ตะขิดตะขวง อนุสาวรีย์ เป็นต้น 

2) ค าประสาน – ค าในกลุ่มนี้เกิดขึ้นจากแนวคิดการแยกค าออกเป็นหน่วยค า คือหน่วยค า
อิสระและหนวยค าไม่อิสระ ค าประสานหมายถึงค าที่ประกอบขึ้นจากหน่วยค าไม่อิสระ
อย่างน้อย 1 หน่วย เช่น นัก- ผู้- ชาว- พระ- คุณ- ขี้- ที่- เป็นต้น ยกตัวอย่างค าประสาน 
เช่น นักเรียน ผู้ใหญ่ ชาวนา พระเนตร คุณแม่ ขี้เกียจ ที่พ่ึง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัย
ได้ตัดตัวบ่งชี้นามวลีแปลง การ- และ ความ- ออก เนื่องจากตัวบ่งชี้นามวลีแปลงทั้งสอง
ค านี้มีความน่าสนใจ โดยสามารถน ามาศึกษาเกี่ยวกับความซับซ้อนของหน่วยฐานที่
ตามหลังได้ เพ่ือตรวจสอบว่าช่วงชั้นหรือหลักสูตรที่เปลี่ยนไปนั้นส่งผลต่อความซับซ้อน
ของนามวลีแปลงเหล่านี้หรือไม่ ด้วยเหตุนี้จึงจะไม่ปรากฏรูปศัพท์เช่น การครัว การคลัง 
ความคิด ความรู้ ในคลังข้อมูล แต่จะปรากฏรูปศัพท์ การ รูปศัพท์หนึ่ง และ ครัว อีกรูป
ศัพท์หนึ่ง เป็นต้น 

                                           
23 ในรายงานของกระทรวงศึกษาธิการเรียกว่า ค าผสาน 
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3) ค าประสม – ค าในกลุ่มนี้ยังคงอยู่ในแนวคิดเรื่องหน่วยค าอิสระและหน่วยค าไม่อิสระ 
โดยค าประสมเป็นค าประกอบประเภทหนึ่งซึ่งประกอบขึ้นจากหน่วยค าอิสระอย่างน้อย 
2 หน่วยขึ้นไป อาจจะเป็นค านามหรือไม่ก็ได้ ยกตัวอย่างเช่น ท าให้ อย่างไร ต่อไป เข้าใจ 
โรงเรียน ต้นไม้ เดินทาง จดหมาย เป็นต้น 

4) ค าซ้อน – เป็นค าประกอบอีกประเภทหนึ่งซึ่งอาศัยเกณฑ์ทางความหมายเข้ามาพิจารณา
ร่วมด้วย โดยค าซ้อน หมายถึง ค าท่ีเกิดจากการน าค าตั้งแต่ 2 ค าขึ้นไปมาเรียงต่อกัน แต่
ละค ามีความสัมพันธ์กันทางความหมาย อาจเป็นความหมายเหมือนกัน คล้ายกัน หรือ
ตรงข้ามกันก็ได้ (วิรุฬห์รัตน์ ไฉนงุ้น, 2549b) ยกตัวอย่างค าในกลุ่มนี้เช่น รู้จัก เหตุผล 
ตนเอง พ่อแม่ ถ้อยค า ถูกต้อง ชัดเจน บ้านเมือง เหมาะสม เป็นต้น 

5) ค าซ้ า – เป็นค าประกอบอีกประเภทหนึ่งที่พิจารณาการเครื่องหมายไม้ยมก (ๆ) เป็น
ส าคัญ เช่น ต่างๆ อ่ืนๆ เด็กๆ เล็กๆ จริงๆ เพื่อนๆ ไปๆมาๆ เป็นต้น 

6) ค าทับศัพท์ภาษาอังกฤษ – ค าในกลุ่มนี้มีลักษณะไม่ต่างไปจากค าเดี่ยวนัก เพียงแต่จะ
ครอบคลุมเพียงค าที่ยืมมาจากภาษาอังกฤษเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น ฟอร์ม เทอม ปอนด์ 
คริสต์ เชิ้ต เมล์ เว็บ ก๊าซ เอดส์ โฟม ไมล์ เป็นต้น 

ผลการศึกษาเปรียบเทียบเรื่องการสร้างค ามีดังนี้ 
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ภาพที่ 5.3 ลักษณะการสร้างค าของรูปศัพท์ในช่วงชั้นต่าง ๆ 

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างช่วงชั้น พบว่าทั้งรูปศัพท์และจ านวนค าในการปรากฏ
ส่วนใหญ่ในคลังข้อมูลเป็นค าเดี่ยว โดยในมิติรูปศัพท์ เป็นค าเดี่ยวราวร้อยละ 50 รองลงมาคือค า
ประสม ประมาณร้อยละ 30 ส่วนในมิติจ านวนค านั้นค าเดี่ยวปรากฏราวร้อยละ 80 ในขณะที่ค า
ประสมปรากฏประมาณร้อยละ 10 

 สิ่งที่น่าสนใจเรื่องการสร้างค าเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างช่วงชั้นพบว่า ค าประสมมี
แนวโน้มจะเพ่ิมปริมาณมากขึ้นเรื่อย ๆ ตามช่วงชั้นที่สูงขึ้นทั้งในแง่รูปศัพท์และจ านวนค าในการ
ปรากฏ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงรอยต่อช่วงชั้นที่ 1 ไปสู่ช่วงชั้นที่ 2 และเมื่อน าตัวเลขจากแต่ละชุด
ข้อมูลมาค านวณค่าความเก่ียวข้องสัมพันธ์กันระหว่างช่วงชั้นที่สูงขึ้นกับลักษณะการสร้างค า พบว่าค่า 
x2 สูงกว่าค่าวิกฤตทุกชุดข้อมูล โดย x2 ที่ค านวณได้จากการเปรียบเทียบระหว่างรูปศัพท์ในคลังข้อมูล
ย่อยหลักคือ 55.81 และค่าวิกฤตคือ x2

0.01, 15 = 30.58 จึงสรุปได้ว่ามีความแตกต่างกันในการกระจาย
ตัวของรูปศัพท์ในมิติของการสร้างค าในช่วงชั้นที่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 โดยจากข้อมูล
สามารถบอกได้ว่าความแตกต่างที่พบนั้นคือช่วงชั้นที่สูงขึ้น จะปรากฏรูปศัพท์ที่เป็นค าประสมเพ่ิมมาก
ขึ้นเรื่อย ๆ นั่นเอง 

 ในการพิจารณาความยากง่ายของค าศัพท์ในมิตินี้  แม้ว่าจะยังไม่มีงานที่ชี้ชัดถึงล าดับความ
ยากง่ายของค าประเภทต่าง ๆ ที่กล่าวมา แต่ก็มองได้ชัดว่าค าเดี่ยวมีความง่ายมากที่สุด ค าประสาน 
และค าซ้ าควรมีความยากมากขึ้น แต่ก็น่าจะง่ายกว่าค าประสม ค าซ้อน เพราะมีการใช้หน่วยค าหลาย
หน่วยในชุดค าหนึ่ง ๆ  ส่วนค าทับศัพท์ภาษาอังกฤษก็ควรจัดว่าเป็นค ายากเพราะต้องอาศัยความรู้
เรื่องศัพท์ในภาษาต่างประเทศประกอบ เมื่อพิจารณาความยากของวงศัพท์ในมิตินี้ ก็จะเห็นว่าวงศัพท์
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ในช่วงชั้นประถมศึกษาตอนต้นมีความง่ายมากที่สุดเพราะมีจ านวนรูปศัพท์ค าเดี่ยวมากที่สุดและจะ
ค่อย ๆ ลดลงในช่วงชั้นที่สูงขึ้น ส่วนช่วงชั้นประถมศึกษาตอนปลายดูจะเป็นช่วงที่มีอัตราการเพ่ิมของ
ศัพท์ที่เป็นค าประสม และค าซ้อนมากที่สุด ส่วนค าประสานและค าทับศัพท์ค่อย ๆ เพ่ิมจ านวนขึ้นเป็น
ล าดับตามช่วงชั้นที่สูงขึ้น 

 ส่วนการพิจารณาความยากง่ายของตัวบท ซึ่งพิจารณาจากจ านวนค าที่ปรากฏว่ามีค าประเภท
ต่าง ๆ เป็นจ านวนเท่าใด  ก็จะเห็นได้ว่า บทเรียนในชั้นประถมต้นมีจ านวนค าเดี่ยวมากที่สุดคือร้อยละ 
87.88 และลดลงในช่วงชั้นที่สูงขึ้น ในขณะที่เมื่อเปรียบเทียบร้อยละในการปรากฏของค าประสมก็จะ
พบว่า พบมากที่สุดในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย คือร้อยละ 10.06 ในมิติของการสร้างค านี้จึงเห็น
ได้ว่าทั้งเรื่องวงศัพท์และตัวบทมีความยากเพ่ิมมากขึ้นตามระดับช่วงชั้น 
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ภาพที่ 5.4 ลักษณะการสร้างค าของรูปศัพท์ในหลักสูตรต่าง ๆ 

จากการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างหลักสูตร พบผลที่คล้ายคลึงกับการเปรียบเทียบระหว่าง
ช่วงชั้น กล่าวคือ ทั้งรูปศัพท์และจ านวนค าในการปรากฏส่วนใหญ่เป็นค าเดี่ยว โดยในมิติรูปศัพท์ เป็น
ค าเดี่ยวราวร้อยละ 50 รองลงมาคือค าประสม ประมาณร้อยละ 30 ถัดมาเป็นค าซ้อนประมาณร้อยละ 
8 รองลงมาเป็นค าซ้ าประมาณร้อยละ 5 ส่วนค าประสานและค าทับศัพท์ภาษาอังกฤษปรากฏไม่
แน่นอน บางคลังข้อมูลมีรูปศัพท์ที่เป็นค าประสานมากกว่าเล็กน้อย บางคลังข้อมูลก็มีค าทับศัพ ท์
ภาษาอังกฤษมากกว่า แต่สิ่งที่น่าสนใจคือร้อยละของรูปศัพท์ที่เป็นค าทับศัพท์ภาษาอังกฤษตาม
หลักสูตรที่เปลี่ยนไปนั้นเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อย ๆ 

ส่วนในเชิงจ านวนค าในการปรากฏพบว่า จ านวนค าเกินกว่าร้อยละ 80 ของคลังข้อมูลเป็นค า
เดี่ยวทั้งสิ้น และเป็นค าประสมประมาณร้อยละ 10 ค าซ้อนประมาณร้อยละ 2 ค าซ้ าประมาณร้อยละ 
1 ค าประสานประมาณร้อยละ 1 ส่วนค าทับศัพท์นั้นมีจ านวนน้อยมากไม่ถึงร้อยละ 1 ซึ่งหมายความ
ว่าแม้รูปศัพท์ของค าทับศัพท์ภาษาอังกฤษจะเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อย ๆ ตามหลักสูตรที่เปลี่ยนไป แต่หลายค า
ปรากฏใช้จริงเพียงไม่ก่ีครั้ง ส่งผลให้จ านวนค าไม่สูงนัก อย่างไรก็ดีจ านวนค าทับศัพท์ภาษาอังกฤษนี้ก็
เพ่ิมข้ึนตามหลักสูตรที่เปลี่ยนไปเช่นกัน 

เมื่อน าตัวเลขจากแต่ละชุดข้อมูลมาค านวณค่าความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันระหว่างหลักสูตรที่
เปลี่ยนไปกับลักษณะการสร้างค า พบว่าค่า x2 สูงกว่าค่าวิกฤตทุกชุดข้อมูล โดย x2 ที่ค านวณได้จาก
การเปรียบเทียบระหว่างรูปศัพท์ในคลังข้อมูลย่อยหลักคือ 105.65 และค่าวิกฤตคือ x2

0.01, 15 = 30.58 
จึงสรุปได้ว่าการกระจายตัวของรูปศัพท์เมื่อมองจากการสร้างค านั้นมีความแตกต่างกันในกลุ่ม
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หลักสูตร ที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 โดยจากข้อมูลสามารถบอกได้ว่าความแตกต่างที่พบคือหลักสูตรที่
ใหม่ข้ึน จะปรากฏรูปศัพท์ที่เป็นค าทับศัพท์ภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึนเรื่อย ๆ 

เมื่อตีความในลักษณะเดียวกับการเปรียบเทียบข้อมูลที่พบระหว่างช่วงชั้น นั่นคือ ค าเดี่ยวถือ
เป็นกลุ่มที่ง่ายที่สุด ค าประสม ค าซ้อน และค าทับศัพท์ภาษาอังกฤษถือเป็นค าที่ยาก ทั้งในแง่รูปศัพท์
และจ านวนค าจะเห็นได้ว่า ปริมาณของรูปศัพท์ที่เป็นค าเดี่ยวลดลงเรื่อย ๆ ส่วนค าทับศัพท์เพ่ิมขึ้น
เรื่อย ๆ ค าซ้อนและค าประสม เพ่ิมจ านวนขึ้นอย่างชัดเจนใน TTC-C2 หรือหลักสูตร 2521 
เพราะฉะนั้นหลักสูตรที่ใหม่กว่าจึงน่าจะยากกว่าหลักสูตรเก่าในมิติเรื่องการสร้างค าทั้งในเชิงค าศัพท์
และตัวบท 

5.3 ความยากง่ายด้านรูปเขียนกับความเป็นไปได้ในการออกเสียง 

ความยากง่ายอีกมิติสามารถพิจารณาได้จากความสัมพันธ์ของตัวเขียนกับการออกเสียง 
งานวิจัยของนพเก้า ลีละศร และคณะ (2559) ได้ศึกษาความยากของภาษาไทยส าหรับผู้เรียนชาว
ญี่ปุ่นโดยพิจารณาความยากของภาษาไทยไว้เป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1) การออกเสียง 2) ค าศัพท์ 3) 
ไวยากรณ์ 4) รูปเขียน (ตัวอักษรและการสะกด) และ 5) การสนทนาในชีวิตประจ าวัน จะเห็นได้ว่า
หัวข้อ การออกเสียงและรูปเขียน มีกล่าวถึงไว้ แต่พิจารณาแยกออกจากกัน ซึ่งในความเป็นจริงของ
การเรียนการสอนภาษานั้น รูปเขียนกับการออกเสียงมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างมาก และไม่ใช่
แต่เฉพาะผู้เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศเท่านั้น แม้แต่ผู้เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาที่
หนึ่ง หากรูปศัพท์หนึ่งมีความเป็นไปได้ในการออกเสียงมากกว่า 1 แบบและผู้เรียนไม่คุ้นเคยกับรูป
ศัพท์นั้น ๆ ก็อาจส่งผลให้สามารถออกเสียงได้ยากกว่ารูปศัพท์ที่ออกเสียงได้เพียงแบบเดียว เช่นค าว่า 
เหรียญ อาจออกเสียงว่า เหรียญ (riian4) หรือ เห-รี-ยญ (hee4-rii0-jon0) ก็ได้ ในขณะที่ค าว่า ห ู
ออกเสียงได้แบบเดียวคือ หู (huu4) เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงน าทั้งสองปัจจัยนี้มารวมกันเพ่ือศึกษา
ว่ารูปเขียนกับความเป็นไปได้ในการออกเสียงนี้มีความเปลี่ยนแปลงไปบ้างหรือไม่ตามช่วงชั้นและ
หลักสูตรที่เปลี่ยนไป 

ด้วยจ านวนรูปศัพท์เกือบ 20,000 รูปศัพท์ การศึกษาในมิตินี้จึงจ าเป็นต้องใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์เข้าช่วย ผลจากโปรแกรมพบว่ารูปศัพท์หนึ่ง ๆ กับความเป็นไปได้ในการออกเสียงมีตั้งแต่ 
1 – 990 แบบ รูปศัพท์ที่สามารถออกเสียงได้ถึง 990 แบบ คือ ทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจากมีทั้ง
พยัญชนะควบไม่แท้ (ทร) ร หัน (รร) ตัวสะกดไม่ตรงมาตรา (ทรัพ กร ชาติ) ยกตัวอย่างการออกเสียง
ของรูปศัพท์นี้บางส่วน ดังนี้ 

1 ทรัพ-ยา-กร-ธรรม-ชา-ติ tha3'rap3-jaa0-kon0-tham0-chaa0-ti1 
2 ทรัพ-ยา-กร-ธรรม-ชาติ tha3'rap3-jaa0-kon0-tham0-chaat2 
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3 ทรัพ-ยา-กร-ธรรม-ชาติ tha3'rap3-jaa0-kon0-tham0-chaat2^ti1 
4 ทรัพ-ยา-กร-ธร-รม-ชา-ติ tha3'rap3-jaa0-kon0-thon0-ra3^ma3-chaa0-ti1 
5 ทรัพ-ยา-กร-ธร-รม-ชาติ tha3'rap3-jaa0-kon0-thon0-ra3^ma3-chaat2 
6 ทรัพ-ยา-กร-ธร-รม-ชาติ tha3'rap3-jaa0-kon0-thon0-ra3^ma3-chaat2^ti1 
7 ทรัพ-ยา-กร-ธร-รม-ชา-ติ tha3'rap3-jaa0-kon0-thon0-rom0-chaa0-ti1 
8 ทรัพ-ยา-กร-ธร-รม-ชาติ tha3'rap3-jaa0-kon0-thon0-rom0-chaat2 
9 ทรัพ-ยา-กร-ธร-รม-ชาติ tha3'rap3-jaa0-kon0-thon0-rom0-chaat2^ti1 
10 ทรัพ-ยา-กร-ธร-รม-ชา-ติ tha3'rap3-jaa0-kon0-thon0-rom0^ma3-chaa0-ti1 

คลังข้อมูลใหญ่ขนาด 19,494 รูปศัพท์นั้น มีความเป็นไปได้ในการออกเสียงของรูปศัพท์หนึ่ง ๆ 
เฉลี่ยอยู่ที่ 3.4666 แบบ เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของแต่ละช่วงชั้นและแต่ละหลักสูตร ผลที่ได้เป็นดังนี้ 

คลังข้อมูล ค่าเฉลี่ยรูปแบบการออกเสียง 
TTC-L1 2.8884 
TTC-L2 3.1642 
TTC-L3 3.2511 
TTC-L4 3.4333 
TTC-C1 3.1230 
TTC-C2 3.1097 
TTC-C3 3.2421 
TTC-C4 3.2939 

จะเห็นได้ว่าเมื่อเปรียบเทียบระหว่างช่วงชั้น ความเป็นไปได้ในการออกเสียงมีแนวโน้มจะ
เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยตามช่วงชั้นที่สูงขึ้น ในขณะที่เมื่อเปรียบเทียบระหว่างหลักสูตร ความแตกต่างด้านนี้ไม่
ชัดเจนนัก โดยความเป็นไปได้ลดลงเล็กน้อยในหลักสูตร 2521 แล้วเพ่ิมขึ้นในหลักสูตร 2533 ก่อนจะ
เพ่ิมข้ึนอีกเล็กน้อยในหลักสูตร 2544 

อย่างไรก็ตาม รูปศัพท์ที่อาจออกเสียงได้หลายแบบมาก ๆ นั้นมีจ านวนไม่มากนัก โดยรูป
ศัพท์ที่ออกเสียงได้มากกว่า 50 แบบ มีอยู่ประมาณ 100 รูปศัพท์เท่านั้น ผู้วิจัยจึงแบ่งกลุ่มของรูป
ศัพท์ออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) รูปศัพท์ที่ออกเสียงได้ 1 แบบ 2) รูปศัพท์ที่ออกเสียงได้ 2 – 9 แบบ 
3) รูปศัพท์ที่ออกเสียงได้ 10 – 49 แบบ และ 4) รูปศัพท์ที่ออกเสียงได้ 50 แบบขึ้นไป โดยยิ่งรูปศัพท์
หนึ่ง ๆ ออกเสียงได้หลายแบบมากเท่าไหร่ ก็น่าจะยิ่งท าให้รูปศัพท์ดังกล่าวยากขึ้นเท่านั้น ผลที่ได้มี
ดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 5.5 รูปเขียนกับการออกเสียงเปรียบเทียบตามช่วงชั้น 

คลังข้อมูล 
รูปเขียนกับความเป็นไปได้ในการออกเสียง (แบบ) 

รูปศัพท์ (Types) จ านวนค า (Tokens) 

1 2-9 10-49 50 1 2-9 10-49 50 

TTC 9,470 8,912 1,011 101 2,215,064 790,950 30,042 1,716 
ร้อยละ 48.58 45.72 5.19 0.52 72.92 26.04 0.99 0.06 

 
TTC-L1 5,827 4,796 416 29 330,428 110,758 2,708 150 

ร้อยละ 52.65 43.33 3.76 0.26 74.41 24.94 0.61 0.03 

TTC-L2 6,885 6,045 597 52 515,758 181,609 6,473 449 
ร้อยละ 50.70 44.52 4.40 0.38 73.23 25.79 0.92 0.06 

TTC-L3 6,696 5,893 618 59 619,854 223,216 8,595 434 

ร้อยละ 50.47 44.42 4.66 0.44 72.74 26.20 1.01 0.05 
TTC-L4 6,563 5,977 656 70 749,024 275,367 12,266 683 

ร้อยละ 49.47 45.06 4.94 0.53 72.21 26.55 1.18 0.07 
 

TTC-
C1 

TTC-C1-L1 4,163 3,087 242 14 99,563 33,324 846 40 

ร้อยละ 55.46 41.13 3.22 0.19 74.43 24.91 0.63 0.03 
TTC-C1-L2 4,340 3,380 270 17 120,803 41,100 1,143 53 

ร้อยละ 54.20 42.21 3.37 0.21 74.07 25.20 0.70 0.03 
TTC-C1-L3 4,557 3,760 357 28 121,361 46,135 2,033 96 

ร้อยละ 52.37 43.21 4.10 0.32 71.55 27.20 1.20 0.06 
TTC-C1-L4 4,697 3,965 423 31 145,831 54,429 2,629 146 

ร้อยละ 51.52 43.49 4.64 0.34 71.83 26.81 1.29 0.07 
 

TTC-
C2 

TTC-C2-L1 3,392 2,382 137 5 77,827 25,107 433 14 
ร้อยละ 57.34 40.26 2.32 0.08 75.28 24.29 0.42 0.01 

TTC-C2-L2 4,433 3,424 289 26 133,722 43,680 1,277 64 

ร้อยละ 54.25 41.90 3.54 0.32 74.81 24.44 0.71 0.04 
TTC-C2-L3 4,824 3,816 340 27 164,282 55,413 1,700 96 
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คลังข้อมูล 

รูปเขียนกับความเป็นไปได้ในการออกเสียง (แบบ) 

รูปศัพท์ (Types) จ านวนค า (Tokens) 
1 2-9 10-49 50 1 2-9 10-49 50 

ร้อยละ 53.56 42.37 3.77 0.30 74.17 25.02 0.77 0.04 
TTC-C2-L4 4,730 3,881 365 35 178,052 63,826 2,522 121 

ร้อยละ 52.49 43.07 4.05 0.39 72.82 26.10 1.03 0.05 

 

TTC-
C3 

TTC-C3-L1 3,084 2,277 155 12 71,498 25,052 622 41 
ร้อยละ 55.79 41.19 2.80 0.22 73.55 25.77 0.64 0.04 

TTC-C3-L2 4,135 3,360 287 27 108,020 38,937 1,518 169 
ร้อยละ 52.95 43.03 3.68 0.35 72.67 26.19 1.02 0.11 

TTC-C3-L3 4,768 3,787 323 25 152,440 52,206 1,806 83 

ร้อยละ 53.55 42.54 3.63 0.28 73.81 25.28 0.87 0.04 
TTC-C3-L4 5,121 4,313 411 45 208,915 76,287 3,089 195 

ร้อยละ 51.78 43.61 4.16 0.46 72.42 26.44 1.07 0.07 

 
TTC-
C4 

TTC-C4-L1 3,399 2,515 193 15 81,540 27,275 807 55 

ร้อยละ 55.52 41.08 3.15 0.25 74.35 24.87 0.74 0.05 
TTC-C4-L2 4,667 3,989 390 35 153,213 57,892 2,535 163 

ร้อยละ 51.39 43.93 4.29 0.39 71.66 27.08 1.19 0.08 
TTC-C4-L3 4,895 3,993 399 40 181,771 69,462 3,056 159 

ร้อยละ 52.48 42.81 4.28 0.43 71.44 27.30 1.20 0.06 
TTC-C4-L4 5,131 4,341 448 43 216,226 80,825 4,026 221 

ร้อยละ 51.50 43.57 4.50 0.43 71.76 26.83 1.34 0.07 
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ภาพที่ 5.5 รูปเขียนกับการออกเสียงของรูปศัพท์ในช่วงชั้นต่าง ๆ 

ผลที่ได้คือทั้งรูปศัพท์และจ านวนค าในการปรากฏส่วนใหญ่ในคลังข้อมูลออกเสียงได้แบบ
เดียว โดยคิดเป็นจ านวนรูปศัพท์ประมาณร้อยละ 50 และนับเป็นจ านวนค าในการปรากฏได้เกินกว่า
ร้อยละ 70 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างช่วงชั้น ผลที่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกับค่าเฉลี่ยที่กล่าวถึงใน
ตอนต้น กล่าวคือ รูปศัพท์ที่มีความเป็นไปได้ในการออกเสียงมากกว่า 1 แบบนั้น ค่อย ๆ เพ่ิมจ านวน
ขึ้นตามช่วงชั้นที่สูงขึ้น และการค านวณทางสถิติก็ช่วยยืนยันเช่นกันว่าการกระจายตัวของค าศัพท์เมื่อ
มองจากความเป็นไปได้ในการออกเสียงในช่วงชั้นต่าง ๆ นั้นมีความต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 โดย
ค่า x2 สูงกว่าค่าวิกฤตทุกชุดข้อมูล กล่าวคือ x2 ที่ค านวณได้จากการเปรียบเทียบระหว่างรูปศัพท์ใน
คลังข้อมูลย่อยหลักคือ 47.95 และค่าวิกฤตคือ x2

0.01, 9 = 21.67 แสดงว่าวงศัพท์ของช่วงชั้นที่สูงขึ้น
ยากกว่าวงศัพท์ในช่วงชั้นที่ต่ ากว่าในแง่ของรูปเขียนกับความเป็นไปได้ในการออกเสียง เพราะปรากฏ
ค าที่อาจออกเสียงได้หลายแบบมากกว่า และมิติความยากง่ายของตัวบทก็แสดงผลไปในทิศทาง
เดียวกันอีกด้วย โดยรูปเขียนที่ออกเสียงได้แบบเดียวลดปริมาณในการปรากฏลง ในขณะที่รูปเขียนที่
ออกเสียงได้มากกว่า 1 แบบเพ่ิมปริมาณสูงขึ้นเรื่อย ๆ ตามช่วงชั้นที่สูงขึ้นและมีแนวโน้มจะเป็นเช่นนี้
ในทุก ๆ หลักสูตร 
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ตารางที่ 5.6 รูปเขียนกับการออกเสียงเปรียบเทียบตามหลักสูตร 

คลังข้อมูล 
รูปเขียนกับความเป็นไปได้ในการออกเสียง (แบบ) 

รูปศัพท์ (Types) จ านวนค า (Tokens) 

1 2-9 10-49 50 1 2-9 10-49 50 

TTC 9,470 8,912 1,011 101 2,215,064 790,950 30,042 1,716 
ร้อยละ 48.58 45.72 5.19 0.52 72.92 26.04 0.99 0.06 

 
TTC-C1 7,151 6,359 659 53 487,558 174,988 6,651 335 

ร้อยละ 50.28 44.71 4.63 0.37 72.82 26.14 0.99 0.05 

TTC-C2 7,030 6,082 607 52 553,883 188,026 5,932 295 
ร้อยละ 51.05 44.17 4.41 0.38 74.04 25.13 0.79 0.04 

TTC-C3 7,139 6,341 632 62 540,873 192,482 7,035 488 

ร้อยละ 50.37 44.74 4.46 0.44 73.00 25.98 0.95 0.07 
TTC-C4 7,366 6,595 684 71 632,750 235,454 10,424 598 

ร้อยละ 50.05 44.82 4.65 0.48 71.97 26.78 1.19 0.07 
 

TTC-
L1 

TTC-L1-C1 4,163 3,087 242 14 99,563 33,324 846 40 

ร้อยละ 55.46 41.13 3.22 0.19 74.43 24.91 0.63 0.03 
TTC-L1-C2 3,392 2,382 137 5 77,827 25,107 433 14 

ร้อยละ 57.34 40.26 2.32 0.08 75.28 24.29 0.42 0.01 
TTC-L1-C3 3,084 2,277 155 12 71,498 25,052 622 41 

ร้อยละ 55.79 41.19 2.80 0.22 73.55 25.77 0.64 0.04 
TTC-L1-C4 3,399 2,515 193 15 81,540 27,275 807 55 

ร้อยละ 55.52 41.08 3.15 0.25 74.35 24.87 0.74 0.05 
 

TTC-
L2 

TTC-L2-C1 4,340 3,380 270 17 120,803 41,100 1,143 53 
ร้อยละ 54.20 42.21 3.37 0.21 74.07 25.20 0.70 0.03 

TTC-L2-C2 4,433 3,424 289 26 133,722 43,680 1,277 64 

ร้อยละ 54.25 41.90 3.54 0.32 74.81 24.44 0.71 0.04 
TTC-L2-C3 4,135 3,360 287 27 108,020 38,937 1,518 169 
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คลังข้อมูล 

รูปเขียนกับความเป็นไปได้ในการออกเสียง (แบบ) 

รูปศัพท์ (Types) จ านวนค า (Tokens) 
1 2-9 10-49 50 1 2-9 10-49 50 

ร้อยละ 52.95 43.03 3.68 0.35 72.67 26.19 1.02 0.11 
TTC-L2-C4 4,667 3,989 390 35 153,213 57,892 2,535 163 

ร้อยละ 51.39 43.93 4.29 0.39 71.66 27.08 1.19 0.08 

 

TTC-
L3 

TTC-L3-C1 4,557 3,760 357 28 121,361 46,135 2,033 96 
ร้อยละ 52.37 43.21 4.10 0.32 71.55 27.20 1.20 0.06 

TTC-L3-C2 4,824 3,816 340 27 164,282 55,413 1,700 96 
ร้อยละ 53.56 42.37 3.77 0.30 74.17 25.02 0.77 0.04 

TTC-L3-C3 4,768 3,787 323 25 152,440 52,206 1,806 83 

ร้อยละ 53.55 42.54 3.63 0.28 73.81 25.28 0.87 0.04 
TTC-L3-C4 4,895 3,993 399 40 181,771 69,462 3,056 159 

ร้อยละ 52.48 42.81 4.28 0.43 71.44 27.30 1.20 0.06 

 
TTC-
L4 

TTC-L4-C1 4,697 3,965 423 31 145,831 54,429 2,629 146 

ร้อยละ 51.52 43.49 4.64 0.34 71.83 26.81 1.29 0.07 
TTC-L4-C2 4,730 3,881 365 35 178,052 63,826 2,522 121 

ร้อยละ 52.49 43.07 4.05 0.39 72.82 26.10 1.03 0.05 
TTC-L4-C3 5,121 4,313 411 45 208,915 76,287 3,089 195 

ร้อยละ 51.78 43.61 4.16 0.46 72.42 26.44 1.07 0.07 
TTC-L4-C4 5,131 4,341 448 43 216,226 80,825 4,026 221 

ร้อยละ 51.50 43.57 4.50 0.43 71.76 26.83 1.34 0.07 
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ภาพที่ 5.6 รูปเขียนกับการออกเสียงของรูปศัพท์ในหลักสูตรต่าง ๆ 

ภาพรวมของรูปเขียนกับความเป็นไปได้ในการออกเสียงของรูปศัพท์เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง
ช่วงชั้นที่ได้น าเสนอไปก่อนหน้านี้แล้วนั้น มีความคล้ายคลึงกับภาพรวมที่ได้เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง
หลักสูตร โดยรูปศัพท์ที่ออกเสียงได้ 1 แบบมีจ านวนประมาณกึ่งหนึ่งของรูปศัพท์ทั้งหมด ซึ่งนับเป็น
จ านวนค าในการปรากฏได้ประมาณร้อยละ 70 เช่นเดียวกับเม่ือเปรียบเทียบระหว่างช่วงชั้น อย่างไรก็
ตามทิศทางการเพิ่มขึ้นของรูปศัพทท์ี่อาจออกเสียงได้มากกว่า 1 แบบนั้น ไม่ได้เพ่ิมขึ้นหรือลดลงอย่าง
ชัดเจนนัก ซึ่งเมื่อน าตัวเลขมาค านวณทางสถิติก็พบว่าไม่มีความแตกต่างกันในการกระจายตัวของ
ศัพท์ในกลุ่มหลักสูตรทั้งสี่ โดยค่า x2 ต่ ากว่าค่าวิกฤตแทบทุกชุดข้อมูล กล่าวคือ x2 ที่ค านวณได้จาก
การเปรียบเทียบระหว่างรูปศัพท์ในคลังข้อมูลย่อยหลักคือ 6.58 และค่าวิกฤตคือ x2

0.01, 9 = 21.67 
นั่นคือภาพรวมของความยากง่ายเรื่องรูปเขียนกับการออกเสียงของวงศัพท์จากหลักสูตรต่าง ๆ ไม่มี
ความแตกต่างกัน 

อย่างไรก็ตาม ในมิติรูปศัพท์นี้ พบเพียงข้อมูลรูปศัพท์เฉพาะใน TTC-L2 ที่เปรียบเทียบ
ระหว่างหลักสูตรที่ผลที่ได้แสดงว่าหลักสูตรที่เปลี่ยนไปมีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กับจ านวนความเป็นไป
ได้ในการออกเสียงที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 โดยค่า x2 ที่ค านวณได้เท่ากับ 29.51 ซึ่งจากข้อมูลพบว่า
ความเปลี่ยนแปลงระหว่างหลักสูตรเฉพาะในช่วงชั้นนี้คือ รูปเขียนที่มีความเป็นไปได้ในการออกเสียง
มากกว่า 1 แบบ เพ่ิมจ านวนสูงขึ้นเรื่อย ๆ แสดงว่าวงศัพท์ในช่วงชั้นที่ 2 ยากข้ึนเมื่อเวลาเปลี่ยนไป 

ในมิติความยากง่ายของตัวบทเมื่อเปรียบเทียบระหว่างหลักสูตรในภาพรวม พิจารณาจาก
จ านวนค าที่ปรากฏในคลังข้อมูล พบว่า TTC-C1 กับ TTC-C4 มีลักษณะสัดส่วนการปรากฏที่
คล้ายคลึงกันอยู่ โดยทั้งสองหลักสูตรนี้พบรูปเขียนที่ออกเสียงได้เพียง 1 แบบจ านวนร้อยละ 72.82 
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ใน TTC-C1 และ 71.97 ใน TTC-C4 ส่วนใน TTC-C2 – 3 พบว่ามีรูปเขียนที่ออกเสียงได้ 1 แบบ
ประมาณร้อยละ 73 – 74 ในขณะที่รูปเขียนที่อาจออกเสียงได้มากกว่า 1 แบบ พบใน TTC-C1 และ 
TTC-C4 ในจ านวนในการปรากฏที่มากกว่า TTC-C2 กับ TTC-C3 แสดงว่าหลักสูตร 2503 และ
หลักสูตร 2544 มีตัวบทที่ประกอบด้วยรูปศัพท์ที่มีสามารถออกเสียงได้มากกว่า 1 แบบอยู่มากกว่าอีก 
2 หลักสูตรที่เหลือ 

5.4 ความยากง่ายด้านความทึบใสทางความหมาย 

ความยากง่ายในมิติสุดท้ายที่พิจารณาในงานวิจัยนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความทึบใสของ
ความหมายเมื่อมีการประกอบค าขึ้น  ลักษณะความทึบใสทางความหมายของค าในประเภท
ค าประกอบ (ค าประสาน ค าประสม ค าซ้อน และค าซ้ า) มีทั้งแบบที่เป็นค าทึบและค าใส ความทึบใส
ทางความหมายคือสิ่งซึ่งแสดงความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันระหว่างความหมายของค าประกอบกับ
ความหมายของค าย่อยที่เป็นองค์ประกอบของค าประกอบนั้น ๆ หากความหมายของค าประกอบ
เทียบเท่าหรือใกล้เคียงกับการน าเอาความหมายของค าย่อยภายในค ามาประกอบกัน จะจัดว่าค านั้น ๆ 
เป็นค าใส (transparent word) ในทางกลับกันหากความหมายของค าประกอบไม่สามารถตีความได้
จากความหมายขององค์ประกอบภายในค านั้น ๆ แต่มีความหมายเป็นอย่างอ่ืน ก็จะจัดให้ค านั้น ๆ 
เป็นค าทึบ (opaque word)  โดยผู้วิจัยน าความคิดนี้มาจากงานของเพียรศิริ วงศ์วิภานนท์ (2531) ที่
ศึกษาเก่ียวกับค าซ้อนในภาษาไทยโดยระบุว่า ความหมายของค าซ้อนอาจไม่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบ
ของค าซ้อนนั้นก็ได้ เช่น เสียดสี กดขี่ ย่อยยับ เป็นต้น ซึ่งแนวคิดเรื่องความทึบใสทางความหมายนี้
สามารถใช้อธิบายค าในกลุ่มค าประสมได้ด้วยเช่นกัน เช่นค าว่า หางเสือ ที่หมายถึงเครื่องถือท้ายเรือ 
และแม้ว่าในงานของเพียรศิริจะไม่ได้ระบุลงไปชัดเจนว่าความหมายในลักษณะดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับ
ความยากง่ายของค า แต่ในเชิงการใช้ภาษา หากผู้เรียนไม่สามารถเดาความหมายของค าหนึ่ง ๆ ได้
เนื่องจากความหมายนั้น ๆ ไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับองค์ประกอบภายในค าเลย ค าดังกล่าวก็น่าจะ
เข้าใจได้ยากกว่าค าที่สามารถเดาความหมายจากองค์ประกอบได้  อีกเหตุผลหนึ่งคือผู้เรียนอาจจะ
ตีความผิดได้ เช่น เช่น ผู้เรียนที่พูดภาษาฮิบรูเป็นภาษาแม่ ตีความค าศัพท์ “outline” ผิดเป็น “out 
of line” หรือตีความค าศัพท์ “discourse” ผิดเป็น “without direction” ด้วยเข้าใจผิดในเรื่อง
ความทึบใสทางความหมายนี่เอง (Saigh & Schmitt, 2012) 

ผู้วิจัยได้น าเกณฑ์จากงานวิจัยของนากี้และแอนเดอร์สัน (Nagy & Anderson, 1984) ที่
ศึกษาเรื่องจ านวนค าศัพท์ในหนังสือเรียนวิชาภาษาอังกฤษ มาปรับใช้เพ่ือการนี้ นาร์กี้และแอนเดอร์
สันได้แบ่งระดับความสัมพันธ์ทางความหมายของค า (degree of semantic relatedness) โดยดู
เฉพาะค าในกลุ่มค าประกอบต่าง ๆ ไม่รวมค าเดี่ยว (morphologically basic words) และแบ่งไว้
เป็น 6 ระดับ จากเกี่ยวข้องกันมากไปจนเกี่ยวข้องกันน้อย ปัจจัยหนึ่งคือการพิจารณาจากการเติมวิภัติ
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ปัจจัย แต่เนื่องจากการประกอบค าในภาษาไทยมีความแตกต่างกับภาษาอังกฤษอยู่บ้าง นั่นคือ
ภาษาไทยมีลักษณะเป็นภาษาค าเดี่ยว ไม่มีการเติมวิภัติปัจจัยอย่างเต็มรูปแบบเหมือนภาษาอังกฤษ 
ส่งผลให้ไม่สามารถแบ่งระดับความสัมพันธ์ทางความหมายของค าในภาษาไทยออกเป็น 6 กลุ่ม
เช่นเดียวกับงานของนากี้และแอนเดอร์สันได้ ผู้วิจัยจึงปรับระดับความสัมพันธ์เหลือ 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) 
SEM 0 2) SEM 1 3) SEM 2 และ 4) SEM 3 รายละเอียดของแต่ละกลุ่มนี้ดังนี้ 

1) SEM 0 หมายถึงรูปศัพท์ในกลุ่มค าเดี่ยวและค าทับศัพท์ภาษาอังกฤษทั้งหมด อาจมี 1 
พยางคห์รือหลายพยางค์ก็ได้ เช่น ฉัน ข้าพเจ้า นาฬิกา เป็นต้น 

2) SEM 1 หมายถึงรูปศัพท์ในกลุ่มค าประกอบ ประเภทค าใส โดยเป็นรูปศัพท์ที่ความหมาย
รวมมาจากองค์ประกอบแบบมีส่วนหลักส่วนขยาย (Head-modifier) หรือรูปศัพท์ที่ใช้
องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งแทนได้ (ในกรณีที่องค์ประกอบทั้งหมดมีความหมายไปในทาง
เดียวกัน) ได้แก่ ค าประสานและค าซ้ าทั้งหมด ค าซ้อนและค าประสมบางค า เช่น 
นักเรียน เด็ก ๆ ร่างกาย ดอกไม้ เป็นต้น 

3) SEM 2 หมายถึงรูปศัพท์ในกลุ่มค าประกอบ มีลักษณะก้ ากึ่ง ไม่ใส ไม่ทึบ โดยความหมาย
ของรูปศัพท์ยังเกี่ยวข้องกับความหมายขององค์ประกอบบ้าง แต่ไม่ชัดเจนนัก หรือรูป
ศัพท์ที่ความหมายอยู่ที่องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้น (กรณีที่องค์ประกอบมี
ความหมายไม่เป็นไปในทางเดียวกัน) ได้แก่ ค าซ้อนและค าประสมบางค า เช่น เดินทาง 
ช่วยเหลือ แทรกซ้อน เป็นต้น 

4) SEM 3 หมายถึงรูปศัพท์ในกลุ่มค าประกอบ ประเภทค าทึบ มีความหมายย้ายที่หรือ
เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง ได้แก่ ค าซ้อนและค าประสมบางค า เช่น รับรอง หลักฐาน ผลักดัน 
ดูดด่ืม เป็นต้น 

ส่วนที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความทึบใสทางความหมาย คือ SEM 1 – SEM 3 ซึ่งเป็น
ลักษณะความทึบใสทางความหมายในกลุ่มค าที่เป็นค าประกอบ แต่เนื่องจากรูปศัพท์จากคลังข้อมูล
ไม่ได้มีแต่ค าประกอบเท่านั้น ยังมีค าเดี่ยวและค าทับศัพท์ภาษาอังกฤษด้วย ซึ่งเป็นประชากรกลุ่มใหญ่
ในคลังข้อมูล ผู้วิจัยจึงได้จัดให้ค าในสองกลุ่มดังกล่าวอยู่ในกลุ่ม SEM 0 และเนื่องจากรูปศัพท์ในกลุ่ม 
SEM 0 ไม่ใช่รูปศัพท์ที่เกิดจากการประกอบค า ผู้วิจัยจึงตัดรูปศัพท์กลุ่มนี้ออกจากข้อมูล เหลือไว้แต่
เพียงรูปศัพท์ในกลุ่ม SEM 1 – SEM 3 เท่านั้น หลังจากศึกษาระดับความสัมพันธ์ทางความหมายของ
รูปศัพท์ต่าง ๆ ในคลังข้อมูล ผลที่ได้เป็นดังนี้ 
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ตารางที่ 5.7 ความทึบใสทางความหมายเปรียบเทียบตามช่วงชั้น 

คลังข้อมูล 
ความทึบใสทางความหมาย 

รูปศัพท์ (Types) จ านวนค า (Tokens) 

1 2 3 1 2 3 

TTC 7,778 1,289 1,102 342,206 38,413 22,360 
ร้อยละ 76.49 12.68 10.84 84.92 9.53 5.55 

 
TTC-L1 4,086 639 495 45,653 4,656 3,001 

ร้อยละ 78.28 12.24 9.48 85.64 8.73 5.63 

TTC-L2 5,180 847 674 77,264 9,031 5,255 
ร้อยละ 77.30 12.64 10.06 84.40 9.86 5.74 

TTC-L3 4,961 823 587 93,938 10,538 6,625 

ร้อยละ 77.87 12.92 9.21 84.55 9.49 5.96 
TTC-L4 5,161 823 566 125,351 14,188 7,479 

ร้อยละ 78.79 12.56 8.64 85.26 9.65 5.09 
 

TTC-
C1 

TTC-C1-L1 2,424 391 280 12,134 1,371 910 

ร้อยละ 78.32 12.63 9.05 84.18 9.51 6.31 
TTC-C1-L2 2,659 453 298 15,080 2,056 1,114 

ร้อยละ 77.98 13.28 8.74 82.63 11.27 6.10 
TTC-C1-L3 2,840 474 325 16,802 1,849 1,543 

ร้อยละ 78.04 13.03 8.93 83.20 9.16 7.64 
TTC-C1-L4 3,286 509 350 21,575 2,550 1,565 

ร้อยละ 79.28 12.28 8.44 83.98 9.93 6.09 
 

TTC-
C2 

TTC-C2-L1 1,958 276 187 9,796 1,034 605 
ร้อยละ 80.88 11.40 7.72 85.67 9.04 5.29 

TTC-C2-L2 2,884 458 279 19,306 2,303 1,134 

ร้อยละ 79.65 12.65 7.71 84.89 10.13 4.99 
TTC-C2-L3 3,298 547 338 23,090 2,550 1,618 
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คลังข้อมูล 

ความทึบใสทางความหมาย 

รูปศัพท์ (Types) จ านวนค า (Tokens) 
1 2 3 1 2 3 

ร้อยละ 78.84 13.08 8.08 84.71 9.36 5.94 
TTC-C2-L4 3,531 530 310 29,441 3,316 1,682 

ร้อยละ 80.78 12.13 7.09 85.49 9.63 4.88 

 

TTC-
C3 

TTC-C3-L1 1,911 267 182 10,564 1,036 682 
ร้อยละ 80.97 11.31 7.71 86.01 8.44 5.55 

TTC-C3-L2 2,801 423 282 17,401 1,915 1,143 
ร้อยละ 79.89 12.07 8.04 85.05 9.36 5.59 

TTC-C3-L3 3,238 525 309 21,862 2,380 1,496 

ร้อยละ 79.52 12.89 7.59 84.94 9.25 5.81 
TTC-C3-L4 3,892 595 361 35,901 3,840 2,016 

ร้อยละ 80.28 12.27 7.45 85.98 9.20 4.83 

 
TTC-
C4 

TTC-C4-L1 2,096 281 233 13,159 1,215 804 

ร้อยละ 80.31 10.77 8.93 86.70 8.01 5.30 
TTC-C4-L2 3,280 511 344 25,477 2,757 1,864 

ร้อยละ 79.32 12.36 8.32 84.65 9.16 6.19 
TTC-C4-L3 3,490 553 329 32,184 3,759 1,968 

ร้อยละ 79.83 12.65 7.53 84.89 9.92 5.19 
TTC-C4-L4 3,760 608 380 38,434 4,482 2,216 

ร้อยละ 79.19 12.81 8.00 85.16 9.93 4.91 
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ภาพที่ 5.7 ความทึบใสทางความหมายของรูปศัพท์ในช่วงชั้นต่าง ๆ 

 เมื่อพิจารณาระดับความสัมพันธ์ทางความหมายของค าประกอบ SEM 1 – SEM 3 พบว่า 
SEM 1 หรือค าใส มีจ านวนรูปศัพท์และจ านวนค าในการปรากฏมากที่สุด รองลงมาเป็น SEM 2 และ 
SEM 3 ตามล าดับ เหมือนกันทุกคลังข้อมูลย่อย 

 เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างช่วงชั้น (ในช่วงชั้นหนึ่ง ๆ รวมข้อมูลจาก 4 หลักสูตรเข้าไว้
ด้วยกัน) พบว่ารูปศัพท์ในกลุ่ม SEM 1 – SEM 3 เกิดในปริมาณที่ใกล้เคียงกันทุกช่วงชั้น การค านวณ
ทางสถิตทิ าให้ทราบว่าการกระจายตัวของรูปศัพท์ในมิตินี้ไม่มีความแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 
โดยค่า x2 = 9.40 ซึ่งต่ ากว่าค่าวิกฤตคือ x2

0.01, 6 = 16.81 เช่นเดียวกับเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบวง
ศัพท์ระหว่างช่วงชั้นไปทีละหลักสูตรก็พบผลในลักษณะเดียวกับการพิจารณาในภาพรวม แสดงว่าไม่มี
การเปลี่ยนแปลงด้านความทึบใสทางความหมายของรูปศัพท์เมื่อเปรียบเทียบระหว่างช่วงชั้น 

 ในมิติความยากง่ายของตัวบทในประเด็นเดียวกันนี้พบว่า จ านวนค าในการปรากฏของ SEM 
1 จะลดปริมาณการปรากฏลงเล็กน้อยในช่วงชั้นที่ 2 ในขณะที่ SEM 2 หรือค าที่มีลักษณะก้ ากึ่ง ไม่
ทึบไม่ใสนั้น เพ่ิมจ านวนการปรากฏมากขึ้นเล็กน้อยในช่วงชั้นที่ 2 เช่นเดียวกัน และดูเหมือนลักษณะ
เช่นนี้จะคงที่ในช่วงชั้นที่ 3 – ช่วงชั้นที่ 4 แม้ว่าผลจากตัวเลขจะแสดงความแตกต่างที่น้อยมาก แต่
เมื่อน าค่าต่าง ๆ ที่ได้ไปทดสอบทางสถิติ พบว่าการกระจายตัวของข้อมูลมีความแตกต่างกันที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.01 จริงทุกชุดข้อมูล จึงสรุปประเด็นเรื่องความทึบใสทางความหมายได้ว่าตัวบทในแต่ละ
ช่วงชั้นมีความยากที่เพ่ิมมากข้ึนจากช่วงชั้นที่ 1 ไปสู่ช่วงชั้นที่ 2 นั่นเอง 
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ตารางที่ 5.8 ความทึบใสทางความหมายเปรียบเทียบตามหลักสูตร 

คลังข้อมูล 
ความทึบใสทางความหมาย 

รูปศัพท์ (Types) จ านวนค า (Tokens) 

1 2 3 1 2 3 

TTC 7,778 1,289 1,102 342,206 38,413 22,360 
ร้อยละ 76.49 12.68 10.84 84.92 9.53 5.55 

 
TTC-C1 5,301 896 696 65,591 7,826 5,132 

ร้อยละ 76.90 13.00 10.10 83.50 9.96 6.53 

TTC-C2 5,438 889 645 81,633 9,203 5,039 
ร้อยละ 78.00 12.75 9.25 85.15 9.60 5.26 

TTC-C3 5,612 896 661 85,728 9,171 5,337 

ร้อยละ 78.28 12.50 9.22 85.53 9.15 5.32 
TTC-C4 5,718 934 713 109,254 12,213 6,852 

ร้อยละ 77.64 12.68 9.68 85.14 9.52 5.34 
 

TTC-
L1 

TTC-L1-C1 2,424 391 280 12,134 1,371 910 

ร้อยละ 78.32 12.63 9.05 84.18 9.51 6.31 
TTC-L1-C2 1,958 276 187 9,796 1,034 605 

ร้อยละ 80.88 11.40 7.72 85.67 9.04 5.29 
TTC-L1-C3 1,911 267 182 10,564 1,036 682 

ร้อยละ 80.97 11.31 7.71 86.01 8.44 5.55 
TTC-L1-C4 2,096 281 233 13,159 1,215 804 

ร้อยละ 80.31 10.77 8.93 86.70 8.01 5.30 
 

TTC-
L2 

TTC-L2-C1 2,659 453 298 15,080 2,056 1,114 
ร้อยละ 77.98 13.28 8.74 82.63 11.27 6.10 

TTC-L2-C2 2,884 458 279 19,306 2,303 1,134 

ร้อยละ 79.65 12.65 7.71 84.89 10.13 4.99 
TTC-L2-C3 2,801 423 282 17,401 1,915 1,143 



 

 

132 

คลังข้อมูล 

ความทึบใสทางความหมาย 

รูปศัพท์ (Types) จ านวนค า (Tokens) 
1 2 3 1 2 3 

ร้อยละ 79.89 12.07 8.04 85.05 9.36 5.59 
TTC-L2-C4 3,280 511 344 25,477 2,757 1,864 

ร้อยละ 79.32 12.36 8.32 84.65 9.16 6.19 

 

TTC-
L3 

TTC-L3-C1 2,840 474 325 16,802 1,849 1,543 
ร้อยละ 78.04 13.03 8.93 83.20 9.16 7.64 

TTC-L3-C2 3,298 547 338 23,090 2,550 1,618 
ร้อยละ 78.84 13.08 8.08 84.71 9.36 5.94 

TTC-L3-C3 3,238 525 309 21,862 2,380 1,496 

ร้อยละ 79.52 12.89 7.59 84.94 9.25 5.81 
TTC-L3-C4 3,490 553 329 32,184 3,759 1,968 

ร้อยละ 79.83 12.65 7.53 84.89 9.92 5.19 

 
TTC-
L4 

TTC-L4-C1 3,286 509 350 21,575 2,550 1,565 

ร้อยละ 79.28 12.28 8.44 83.98 9.93 6.09 
TTC-L4-C2 3,531 530 310 29,441 3,316 1,682 

ร้อยละ 80.78 12.13 7.09 85.49 9.63 4.88 
TTC-L4-C3 3,892 595 361 35,901 3,840 2,016 

ร้อยละ 80.28 12.27 7.45 85.98 9.20 4.83 
TTC-L4-C4 3,760 608 380 38,434 4,482 2,216 

ร้อยละ 79.19 12.81 8.00 85.16 9.93 4.91 
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ภาพที่ 5.8 ความทึบใสทางความหมายของรูปศัพท์ในหลักสูตรต่าง ๆ 

ข้อมูลที่ได้ออกมาในลักษณะเดียวกับการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างช่วงชั้น กล่าวคือ ในการ
เปรียบเทียบระหว่างหลักสูตรก็พบว่า SEM 1 มีจ านวนรูปศัพท์และจ านวนการปรากฏมากที่สุด 
รองลงมาเป็น SEM 2 และ SEM 3 ตามล าดับ เหมือนกันทุกคลังข้อมูลย่อยเช่นเดียวกับตารางที่ 5.7 

 เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างหลักสูตรในภาพรวมที่แต่ละหลักสูตรรวมข้อมูลจากทุกช่วงชั้น
เข้าไว้ด้วยกัน พบว่ารูปศัพท์ที่อยู่ในกลุ่มความสัมพันธ์ทางความหมายแบบต่าง ๆ นั้นมีจ านวน
ใกล้เคียงกันทุกหลักสูตร นั่นคือ SEM 1 มีจ านวนรูปศัพท์ประมาณร้อยละ 78 SEM 2 ประมาณร้อยละ 
12 และ SEM 3 ประมาณร้อยละ 10 การค านวณทางสถิติท าให้ทราบว่าการกระจายตัวของรูปศัพท์
ในมิตินีไ้มม่ีความแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 โดยค่า x2 = 5.42 ซึ่งต่ ากว่าค่าวิกฤตคือ x2

0.01, 6 
= 16.81 เช่นเดียวกับเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบวงศัพท์ระหว่างหลักสูตรไปทีละช่วงชั้นก็พบผลใน
ลักษณะเดียวกับการพิจารณาในภาพรวม ค่าค านวณ x2 ต่ ากว่าค่าวิกฤติทุกชุดข้อมูล แสดงว่าไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงด้านความทึบใสทางความหมายของรูปศัพท์เมื่อเปรียบเทียบระหว่างหลักสูตร 

 ประเด็นความยากง่ายของตัวบทที่พิจารณาจากจ านวนค าในการปรากฏนั้น พบว่า TTC-C1 
ดูเหมือนจะมีความยากในมิตินี้มากกว่าคลังข้อมูลอ่ืน ๆ เนื่องจากกลุ่ม SEM 1 มีจ านวนค าในการ
ปรากฏน้อยที่สุดเมื่อเทียบค าในกลุ่มเดียวกันนี้กับหลักสูตรอ่ืน ๆ อีกทั้งยังปรากฏ SEM 3 มากกว่า
หลักสูตรอ่ืน ๆ อีกด้วย หมายความว่าตัวบทใน TTC-C1 หรือหลักสูตร 2503 มีค าที่เป็นค าใสปรากฏ
ด้วยจ านวนน้อยกว่าหลักสูตรอ่ืน ทั้งยังมีค าทึบในจ านวนที่มากกว่าหลักสูตรอ่ืน การค านวณทางสถิติ
ยืนยันว่าการกระจายตัวของข้อมูลมีความแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 จริงทุกชุดข้อมูล และ
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จากข้อมูลท าให้สรุปประเด็นเรื่องความทึบใสทางความหมายได้ว่าตัวบทในหลักสูตร 2503 ยากกว่า
หลักสูตรอื่น ๆ นั่นเอง 

5.5 สรุปผลการวิเคราะห์ความยากง่ายของค าศัพท์ 

ในบทนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาความยากง่ายของรูปศัพท์ที่ปรากฏในคลังข้อมูลโดยเปรียบเทียบ
ระหว่างช่วงชั้นและหลักสูตรในมิติต่าง ๆ ได้แก่ 1) ความยากง่ายด้านจ านวนพยางค์ 2) ความยากง่าย
ด้านการสร้างค า 3) ความยากง่ายด้านรูปเขียนกับความเป็นไปได้ในการออกเสียง และ 4) ความยาก
ง่ายด้านความทึบใสทางความหมาย สรุปผลการศึกษาได้ว่า ในเชิงรูปศัพท์ พบว่ารูปศัพท์ส่วนใหญ่เป็น
ค า 2 พยางค์ เป็นค าเดี่ยว เป็นค าที่มีความสัมพันธ์ระหว่างรูปเขียนกับการออกเสียงแบบ 1 ต่อ 1 
และเมื่อพิจารณาเฉพาะค าประกอบก็จะพบว่าส่วนใหญ่เป็นค าใส นั่นคือความหมายของค านั้น ๆ มา
จากองค์ประกอบภายในค า 

ในเชิงจ านวนค าในการปรากฏ ผลเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับรูปศัพท์แทบทั้งหมด ยกเว้น
เรื่องจ านวนพยางค์ที่พบว่าค าที่มี 1 พยางค์มีจ านวนการปรากฏสูงกว่าค าที่มี 2 พยางค์ กล่าวคือ แม้
รูปศัพท์ส่วนใหญ่ในคลังข้อมูลจะเป็นค าที่มี 2 พยางค์ โดยมีจ านวนมากเป็น 2 เท่าของค า 1 พยางค์ 
แต่ค า 1 พยางค์ก็มีจ านวนการปรากฏมากที่สุด โดยมากถึงราว 4 เท่าเมื่อเทียบกับค า 2 พยางค์  จึง
อาจพออนุมานได้ว่าค าในหนังสือเรียนภาษาไทยส่วนใหญ่และอาจหมายรวมถึงค าในภาษาไทยที่ใช้กัน
ทั่วไปด้วย มี 2 พยางค์ แต่ในการเข้าประโยคจะพบค าพยางค์เดียวมากกว่า เนื่องจากเป็นค าที่มีหลาย
หน้าที่ หลายความหมายซึ่งประกอบด้วยค าไวยากรณ์เป็นจ านวนมาก จึงพบในปริบทการใช้ที่มากกว่า 

ความยากง่ายของค าศัพท์จากมิติต่าง ๆ เหล่านี้ อาจพิจารณาได้ 2 แง่มุมคือความยากง่าย
ของตัวค าศัพท์ซึ่งพิจารณาได้จากรูปศัพท์ กับความยากง่ายในเชิงตัวบทซึ่งพิจารณาได้จากจ านวนค า
ทั้งหมดท่ีปรากฏในแต่ละคลังข้อมูล เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างช่วงชั้นพบว่าทุกปัจจัยข้างต้นมี
ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับช่วงชั้นที่สูงขึ้นจริง กล่าวคือ วงศัพท์และตัวบทในช่วงชั้นที่สูงกว่ามีแนวโน้ม
จะยากกว่าวงศัพท์และตัวบทในช่วงชั้นที่ต่ ากว่า โดยในมิติจ านวนพยางค์พบว่ายิ่งช่วงชั้นสูงขึ้นจ านวน
พยางค์ก็จะยิ่งมากข้ึน ค่าเฉลี่ยของจ านวนพยางค์ก็เพ่ิมสูงขึ้นตามช่วงชั้นด้วยเช่นกัน เรื่องการสร้างค า
พบว่าช่วงชั้นที่สูงขึ้นจะปรากฏรูปศัพท์ที่เป็นค าเดี่ยวลดจ านวนลง ส่วนค าประสม ค าซ้อนเพ่ิมมากขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพ่ิมจ านวนของค าประสมในช่วงชั้นประถมศึกษาตอนปลาย แสดงให้เห็นถึง
ความยากและความซับซ้อนด้านการสร้างค าที่เริ่มชัดเจนขึ้นในระดับประถมปลาย ด้านรูปเขียนกับ
ความเป็นไปได้ในการออกเสียงก็พบว่ารูปศัพท์ที่มีความเป็นไปได้ในการออกเสียงมากกว่า 1 แบบ
นั้น ค่อย ๆ เพ่ิมจ านวนขึ้นตามช่วงชั้นที่สูงขึ้น เช่นเดียวกับค่าเฉลี่ยของจ านวนรูปแบบความเป็นไปได้
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ในการออกเสียงที่เพ่ิมสูงขึ้นเรื่อย ๆ ตามช่วงชั้นที่สูงขึ้น นอกจากนี้การเปรียบเทียบความทึบใสทาง
ความหมายของตัวบทพบว่ามีความยากเพ่ิมขึ้นค่อนข้างชัดเจนในช่วงชั้นประถมปลาย 

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างหลักสูตรพบว่า ความยากง่ายในเชิงค าศัพท์นั้น ปัจจัยด้าน
การสร้างค ามีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปลี่ยนไป โดยจากข้อมูลสามารถบอกได้ว่าความ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์นั้นคือหลักสูตรที่ใหม่ขึ้น จะปรากฏรูปศัพท์ที่เป็นค าทับศัพท์ภาษาอังกฤษเพ่ิมมาก
ขึ้นเรื่อย ๆ ส่วนค าซ้อนและค าประสม เพิ่มจ านวนขึ้นอย่างชัดเจนในหลักสูตร 2521 ดังนั้นหลักสูตรที่
ใหม่กว่าจึงน่าจะยากกว่าหลักสูตรเก่าในมิติเรื่องการสร้างค าทั้งในเชิงวงศัพท์และตัวบท นอกจากนี้
ประเด็นเรื่องความยากง่ายด้านความทึบใสทางความหมายของตัวบทนั้น พบว่าหลักสูตร 2503 มีค า
ทึบปรากฏอยู่มากกว่าหลักสูตรอื่น ๆ ไม่ว่าจะเปรียบเทียบในภาพรวมหรือเปรียบเทียบไปทีละช่วงชั้น
ก็ตาม จึงอาจสรุปได้ว่าหลักสูตร 2503 มีตัวบทที่ประกอบด้วยค าทึบเป็นจ านวนมากจึงส่งผลให้ตัวบท
ในหลักสูตรนี้ยากกว่าหลักสูตรอ่ืน ๆ อย่างไรก็ตาม ในการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างหลักสูตรนั้น 
ผู้วิจัยไม่พบว่ามีความยากง่ายที่แตกต่างกันของค าศัพท์ในมิติเรื่องจ านวนพยางค์และรูปเขียนกับความ
เป็นไปได้ในการออกเสียง ในขณะที่เมื่อพิจารณาไปที่ตัวบทกลับพบว่ามีความแตกต่างกัน โดยใน
ประเด็นจ านวนพยางค์ พบว่าหลักสูตร 2544 มีค าที่มีจ านวนพยางค์ตั้งแต่ 3 พยางขึ้นไปมากที่สุดเมื่อ
เทียบกับหลักสูตรอ่ืน ๆ จึงน่าจะเป็นหลักสูตรที่ยากที่สุดในเรื่องนี้ ส่วนประเด็นเรื่องความสัมพันธ์
ระหว่างรูปเขียนกับการออกเสียง พบว่าตัวบทในหลักสูตร 2503 และ 2544 ยากกว่าอีก 2 หลักสูตร
ที่เหลือเพราะปรากฏค าท่ีอาจออกเสียงได้หลายแบบมากกว่า 



 

 

บทที ่6 
การขยายขอบเขตทางความหมายและหน้าที่ของค าศัพท์ 

จากบทท่ี 4 ภาพรวมของวงศัพท์ในหนังสือเรียนวิชาภาษาไทยจะเห็นได้ว่า รูปศัพท์ 100 รูป
ศัพท์แรกของแต่ละคลังข้อมูลย่อยมีส่วนที่ซ้อนทับกันอยู่เป็นจ านวนมาก กล่าวคือ มีรูปศัพท์ร่วมกันอยู่
ร้อยละ 74 ระหว่างช่วงชั้น และร้อยละ 83 ระหว่างหลักสูตร ส่วนที่เหลือนั้นอาจไม่ได้เกิดร่วมกันอยู่
ภายใน 100 ค าแรกของหลักสูตรหรือช่วงชั้นที่อยู่ในล าดับถัดไป เพียงแต่หลุดออกไปจาก 100 ค าแรก
เท่านั้น แสดงว่าค าศัพท์ที่พบบ่อยในแต่ละช่วงชั้นและแต่ละหลักสูตรนั้นมีความคล้ายคลึงกันมาก ใน
บทนี้ผู้วิจัยจะศึกษาการขยายขอบเขตทางความหมายและหน้าที่ของค าศัพท์ โดยจ ากัดที่รูปศัพท์ไม่
เกิน 100 รูปศัพท์แรก ผู้วิจัยจึงจะคัดเลือกรูปศัพท์ดังกล่าวจากคลังข้อมูลใหญ่ นั่นคือ 100 รูปศัพท์
แรกจาก 19,494 รูปศัพท์ เพ่ือศึกษาในประเด็นดังกล่าว 

 รูปศัพท์ 100 รูปศัพท์แรกจากคลังข้อมูลขนาดสามล้านค าเรียงล าดับตามความถี่ดิบ (RF) 
จากมากไปหาน้อย พร้อมผลการวิเคราะห์หน้าที่ของรูปศัพท์ในเบื้องต้น มีดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 6.1 รูปศัพท์ 100 รูปศัพท์แรกจากคลังข้อมูล 

ล าดับที่ RF รูปศัพท์ หน้าที่ 

1 63,126 ที ่ CF 

2 51,681 จะ F 
3 51,273 เป็น C 

4 46,567 ไป CF 

5 46,409 ก็ F 
6 45,895 ไม่ F 

7 44,899 มี C 
8 44,513 ได้ CF 

9 40,290 ว่า CF 

10 38,715 ให้ CF 
11 37,418 มา CF 

12 36,425 ของ CF 

13 35,178 ใน CF 
14 34,584 และ CF 
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ล าดับที่ RF รูปศัพท์ หน้าที่ 

15 27,623 ความ CF 
16 26,765 แล้ว CF 

17 25,401 การ CF 

18 25,378 อยู่ CF 
19 23,226 คน C 

20 21,229 กัน CF 

21 17,977 แต่ F 
22 16,563 เขา C 

23 16,422 นั้น C 
24 16,221 กับ CF 

25 15,417 นี้ C 

26 14,738 ขึ้น CF 
27 14,694 ด้วย F 

28 14,679 หรือ F 

29 14,539 จึง F 
30 13,990 อย่าง C 

31 13,966 เรา C 

32 13,585 ต้อง CF 
33 12,650 ท า C 

34 12,075 ฉัน CF 
35 12,014 ค า C 

36 11,965 หนึ่ง C 

37 11,772 เห็น C 
38 11,662 ผู้ C 

39 11,567 เมื่อ F 

40 11,558 ใช้ C 
41 10,720 จาก CF 

42 10,498 แม่ C 

43 10,462 ตัว CF 
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ล าดับที่ RF รูปศัพท์ หน้าที่ 

44 10,431 มัน C 
45 10,413 ออก CF 

46 10,345 เข้า CF 

47 10,082 ตาม CF 
48 9,779 ดี C 

49 9,618 ยัง CF 

50 9,511 เรื่อง C 
51 9,439 พูด C 

52 9,256 ไว้ CF 
53 9,155 มาก C 

54 9,034 ลูก C 

55 8,856 อีก C 
56 8,717 ถึง CF 

57 8,227 เพราะ CF 

58 8,095 ท่าน C 
59 7,923 ลง CF 

60 7,910 เสียง C 

61 7,907 ซ่ึง F 
62 7,837 ดู CF 

63 7,798 รู้ C 
64 7,486 ถ้า F 

65 7,441 ทั้ง F 

66 7,328 เอา CF 
67 7,200 พระ C 

68 7,119 พ่อ C 

69 6,733 คิด C 
70 6,684 บ้าน C 

71 6,671 อะไร C 

72 6,491 วัน C 
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ล าดับที่ RF รูปศัพท์ หน้าที่ 

73 6,483 ทาง C 
74 6,388 คือ F 

75 6,255 หา CF 

76 6,170 บอก C 
77 6,093 ทุก F 

78 5,948 เวลา C 

79 5,939 อ่าน C 
80 5,916 เช่น F 

81 5,860 สอง C 
82 5,855 น้ า C 

83 5,847 เพ่ือ F 

84 5,618 เลย CF 
85 5,604 กิน C 

86 5,561 ภาษา C 

87 5,530 ผม C 
88 5,498 รับ C 

89 5,420 จน C 

90 5,314 ช่วย C 
91 5,146 เจ้า C 

92 5,138 โดย CF 
93 5,051 เกิด C 

94 5,025 เสีย CF 

95 4,929 หน้า C 
96 4,894 ท าให้ C 

97 4,852 กลับ C 

98 4,789 อาจ CF 
99 4,780 กว่า CF 

100 4,766 เหมือน CF 
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 การศึกษาค าที่มีความถี่ในการปรากฏสูง 100 ค าแรกนี้ ผู้วิจัยคาดว่าน่าจะเห็นการเพ่ิมขึ้น
ของการใช้ความหมายที่หลากหลายเปลี่ยนไปตามระดับช่วงชั้น แต่จะไม่พบความแตกต่างเช่นนี้เมื่อ
เปรียบเทียบระหว่างหลักสูตร ก่อนที่จะเริ่มศึกษาการขยายขอบเขตทางความหมายของรูปศัพท์
ทั้งหมด ผู้วิจัยจึงได้ทดลองเลือกรูปศัพท์ที่มีหลายหน้าที่และหลายความหมายชัดเจนในกลุ่มค าที่มี
ความถี่การปรากฏสูงนี้มาศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางการวิเคราะห์ความหลากหลายทางความหมายก่อน  
คือรูปศัพท์ ไป และ มา การวิเคราะห์ส่วนนี้จะน าเสนอเป็นส่วนแรก ซึ่งผลพบว่ารูปแบบความหมาย
ของทั้ง ไป และ มา มีความหลากหลายจริง แต่พบทุกรูปแบบตั้งแต่ช่วงชั้นที่ 1 กล่าวคือไม่พบการ
เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมข้ึนของความหมายในการใช้ค าท้ังสองนี้ เนื่องจากระดับชั้นประถมศึกษาต้นก็พบ
ทุกรูปแบบของความหมายเหล่านี้แล้ว เมื่อเป็นเช่นนี้ ผู้วิจัยจึงจัดกลุ่มค าศัพท์ทั้ง 100 รูปศัพท์นี้
ออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ โดยใช้เกณฑ์ต่าง ๆ ทั้งทางวากยสัมพันธ์ โดยรวมกลุ่มกันตามแนวทางของอมรา 
ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (2553) ก่อน จากนั้นพิจารณากลุ่มค าพ้อง ชนิดของค า และการมีหลายความหมาย 
แล้วจึงคัดเลือกตัวแทนจากแต่ละกลุ่มออกมาเพ่ือศึกษาการขยายความหมายแทนการศึกษาค าที่มี
ความถี่การปรากฏสูงทั้ง 100 ค า ด้วยคาดว่าผลที่พบอาจจะเป็นเช่นกรณีค า ไป และ มา 

 ในบทนี้ ผู้วิจัยจะน าเสนอเนื้อหาตามล าดับดังนี้  1) การศึกษาความหลากหลายทาง
ความหมายและหน้าทีข่อง ไป และ มา 2) การคัดเลือกค าศัพท์เพ่ิมเติม 3) การเปรียบเทียบการขยาย
ขอบเขตทางความหมายของค าศัพท์ระหว่างช่วงชั้น และ 4) การเปรียบเทียบการขยายขอบเขตทาง
ความหมายของค าศัพท์ระหว่างหลักสูตร จากนั้นจะสรุปเนื้อหาส่วนนี้ในตอนท้าย โดยเนื้อหาในบทนี้
จะตอบสมมติฐานข้อ 1.3.3 และ 1.3.4 เรื่องการขยายขอบเขตทางความหมายและหน้าที่ของค าศัพท์
ในแต่ละหลักสูตรและแต่ละช่วงชั้น ว่าความหมายและหน้าที่ของค าศัพท์จากแต่ละรายการมีจ านวน
เท่ากันหรือไม่ แต่ละความหมาย แต่ละหน้าที่มีการปรากฏใช้ในทุกคลังข้อมูลหรือไม่ 

6.1 การศึกษาความหลากหลายทางความหมายและหน้าที่ของ ไป และ มา 

ตามที่กล่าวไว้ในตอนต้น ผู้วิจัยได้ศึกษาการขยายขอบเขตทางความหมายของ ไป และ มา 
เป็นคู่แรก โดยรูปศัพท์ ไป มีความถี่สูงเป็นล าดับที่ 4 ส่วน มา อยู่ในล าดับที่ 11 ของ TTC ในขณะที่
ข้อมูลจากคลังข้อมูลภาษาไทยแห่งชาติ (TNC) รูปศัพท์ทั้งสองปรากฏในล าดับที่ 13 และ 14 
ตามล าดับ (โครงการคลังข้อมูลภาษาไทยแห่งชาติ, 2016) มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าแม้ค ากริยาที่พบได้บ่อย
และมีความถี่ในการปรากฏสูงจะเป็นค าที่ง่าย แต่ก็นับว่าเป็นค าที่ค่อนข้างท้าทายในการเรียนรู้ภาษา 
เพราะในการใช้จริงอาจไม่ง่ายอย่างที่คิด (Gouverneur, 2008: 223) เช่นเดียวกับ ไป และ มา ที่แม้
จะดูเหมือนว่ารูปศัพท์ทั้งสองนี้มีความหมายชัดเจนในตัวเองอยู่แล้ว นั่นคือความหมายในฐานะที่เป็น
ค ากริยาว่า ไป หมายถึง การเคลื่อนที่ออกจากตัวผู้พูด ในขณะที่ มา หมายถึง การเคลื่อนที่เข้าหาตัวผู้
พูด แต่การใช้รูปศัพท์ ไป และ มา ในการสื่อสารนั้น พบว่ารูปศัพท์ทั้งสองนี้ไม่ได้ท าหน้าที่เป็นเพียง
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ค ากริยาแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังท าหน้าที่เป็นค าช่วยกริยาที่ปรากฏในต าแหน่งหน้าหรือหลัง
ค ากริยาหลักก็ได้ อีกทั้งความหมายก็ไม่จ าเป็นต้องสื่อถึงลักษณะการเคลื่อนที่เสมอไป แต่อาจสื่อถึง
การแสดงการเปลี่ยนสภาพบางอย่าง เช่น อย่ามาอิจฉาฉันเลย แสดงการณ์ลักษณะ เช่น เขาวิ่งมาสัก
พักแล้ว เป็นต้น (ชาฎินี มณีนาวาชัย, 2551) จึงจะเห็นได้ว่ารูปศัพท์คู่นี้มีหน้าที่และความหมายที่
หลากหลายไม่น้อย จึงน่าสนใจว่า ไป-มา จะมีรูปแบบการปรากฏที่หลากหลายขึ้นและแปรไปตาม
ระดับช่วงชั้นต่าง ๆ หรือไม่ 

จากการน าเสนอภาพรวมวงศัพท์ในบทที่ 4 ผลการเปรียบเทียบแสดงให้เห็นว่า รูปศัพท์ ไป 
และ มา ปรากฏด้วยความถี่ทีต่่ าลงตามช่วงชั้นที่สูงขึ้น และ ไป ปรากฏด้วยจ านวนสูงกว่า มา ทุกช่วง
ชั้น แสดงความถี่ปรับฐานของรูปศัพท์ทั้งสองในแต่ละช่วงชั้นได้ดังต่อไปนี้ 

รูปศัพท์ TTC-L1 TTC-L2 TTC-L3 TTC-L4 
ไป 17,228 16,580 15,982 13,132 
มา 13,771 13,529 12,643 10,606 

เมื่อสุ่มวิเคราะห์ตัวอย่างจากแต่ละคลังข้อมูลย่อย คลังละ 100 ตัวอย่าง รวมเป็น ไป 400 
ตัวอย่าง และ มา 400 ตัวอย่าง พบว่า ไป และ มา แต่ละรูปศัพท์สามารถท าหน้าที่ได้ 2 หน้าที่ คือ 
หน้าที่ที่ 1 เป็นค าเนื้อหา โดยชนิดของค าคือค ากริยา และหน้าที่ที่ 2 เป็นค าไวยากรณ์ โดยมีชนิดของ
ค าเป็นค าช่วยกริยา ส่วนการมีหลายความหมายของรูปศัพท์ทั้งสองนี้ พบว่า ไป และ มา ที่ท าหน้าที่
เป็นค าช่วยกริยา มีความหมาย 2 ความหมาย คือ ช่วย เสริมความหมายเกี่ยวกับทิศทางในการ
เคลื่อนที่ทางกายภาพ กับอีกความหมายหนึ่งคือเสริมความหมายด้านอ่ืนนอกเหนือจากการเคลื่อนที่
ทางกายภาพ ดังนั้นจึงสามารถจ าแนกหน้าที่และความหมายออกเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ได้ทั้งสิ้น 3 กลุ่ม 
โดยระบุหน้าที่ตามด้วยความหมาย คือ 1) ค ากริยา สื่อความหมายถึงการเคลื่อนที่เข้าหรือออกจากตัว
ผู้พูด 2) ค าช่วยกริยา เสริมความหมายเกี่ยวกับทิศทางในการเคลื่อนที่ทางกายภาพ และ 3) ค าช่วย
กริยา เสริมความหมายด้านอ่ืนนอกเหนือจากการเคลื่อนที่ทางกายภาพ ผู้วิจัยสรุปลักษณะทาง
ความหมายและหน้าที่มาจากเกณฑ์ของชาฎินี (2551) นอกจากนั้น ผู้วิจัยยังพบ ไป และ มา ที่ปรากฏอยู่
ในส านวนด้วย จึงแยกไว้อีกหนึ่งกลุ่ม รายละเอียดและตัวอย่างของแต่ละกลุ่มมีดังต่อไปนี้ 

1) ค ากริยา การเคลื่อนที่เข้าหรือออกจากตัวผู้พูด – ไป และ มา ในกลุ่มความหมายนี้
ปรากฏในต าแหน่งกริยาหลักและเป็นกริยาเดี่ยว ซึ่งหมายถึงการเคลื่อนจากตัวผู้พูด (ไป) 
หรือเคลื่อนออกจากที่เข้าหาตัวผู้พูด (มา) อาจมีค าปฎิเสธ ไม่ น าหน้าได้ และบางครั้ง
อาจมีการละประธานของประโยค ยกตัวอย่างเช่น 
- แล้วก็เฉยเสียไม่ไป <NE>ธิดา</NE>จึงคิดว่า  (03.PT.03.4.wsg-re.txt) 
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- ยายมายายจะด่า      (03.PT.03.4.wsg-re.txt) 
- ขาดเธอคนเดียว นอกนั้นไปทุกคน    (33.PP.06.2.wsg-re.txt) 
- ไม่แพร่งพรายให้ใครรู้ว่าเรามาที่นี่นะ   (21.PP.04.1.wsg-re.txt) 
- ตัดสินใจจะไปกับเขา     (33.MT.00.6.N.wsg-re.txt) 
- พึมพ าว่า "เอ๊ะ! มาจากใคร" แล้วก็หยิบขึ้นอ่าน  (21.MT.00.6.N.wsg-re.txt) 
- จะไม่ไปก็ไม่กล้า      (03.MP.05.1.wsg-re.txt) 
- ไม่รู้หรอกว่าคนแกวพวกนี้มาจากไหน   (03.MP.00.5.N.wsg-re.txt) 

2) ค าช่วยกริยา เสริมความหมายเกี่ยวกับทิศทางในการเคลื่อนที่ทางกายภาพ – ไป และ 
มา ในกลุ่มนี้ปรากฏน าหน้าหรือตามหลังค ากริยา 1 ค าหรือมากกว่า 1 ค าก็ได้  ลักษณะ
ทางความหมายของ ไป และ มา ในกลุ่มนี้จะเป็นช่วยแสดงทิศทางออกจากหรือเข้าหาตัว
ผู้พูด ค ากริยาที่ปรากฏร่วมด้วยมักอยู่ในกลุ่มค ากริยาแสดงการกระท า มีการเคลื่อนไหว 
(action verb) ผู้วิจัยไม่พบความแตกต่างในประเด็นต าแหน่งการปรากฏของ ไป หรือ 
มา ที่ด้านหน้าหรือด้านหลังของค ากริยาหลัก รวมถึงจ านวนของค ากริยาในประโยคหรือ
ตัวอย่างนั้น ๆ ในแต่ละช่วงชั้นก็ไม่ต่างกันอีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น 
- หุ่นยนต์ยิ้มเล็กน้อยแล้วหันไปริมน้ า   (33.PT.00.13.wsg-re.txt) 
- ไม่ให้ศัตรูมาแย่งเอาไป     (03.PT.04.1.wsg-re.txt) 
- <NE>มาลี</NE>จึงไปเก็บดอกพิกุลทุก ๆ คืน  (03.PP.56.1.wsg-re.txt) 
- แพะจะดลเงินขยอกออกมาให้    (03.PP.00.3.wsg-re.txt) 
- แกว่นพูด แล้วก็ก้มหน้าเข้าครัวไปนั่งพล่ากุ้ง  (21.MT.01.1.wsg-re.txt) 
- แต่ยังไม่เคยมีใครมารับไปรักษาเลย   (21.MT.00.8.N.wsg-re.txt) 
- มันเดินไปตามถนน     (21.MP.04.2.wsg-re.txt) 
- เป็นหน้าที่จะต้องมาอยู่ใกล้ชิดลูกสาวผม   (03.MP.04.2.wsg-re.txt) 

3) ค าช่วยกริยา เสริมความหมายด้านอ่ืนนอกเหนือจากการเคลื่อนที่ทางกายภาพ – ไป 
และ มา ในกลุ่มนี้ปรากฏน าหน้าหรือตามหลังค ากริยา 1 ค าหรือมากกว่า 1 ค าก็ได้ โดย
ความหมายของ ไป อาจแสดงความต่อเนื่องของกริยา มีความหมายว่าเรื่อยไป ไม่หยุด 
หรือมีความหมายว่าเกินพอดี อาจแสดงการณ์ลักษณะของเหตุการณ์ก็ได้ ส่วน
ความหมายของ มา จะแสดงความต่อเนื่องของกริยาที่ปรากฏร่วมด้วย ลักษณะของ
ค ากริยาที่ปรากฏร่วมด้วยมักเป็นค ากริยาแสดงสภาพหรือสภาวะ (stative verb) ซึ่งจาก
ข้อมูลก็ไม่พบความแตกต่างในเรื่องต าแหน่งในการปรากฏของ ไป และ มา รวมถึง
จ านวนค ากริยาในประโยค ยกตัวอย่างเช่น 
- ตีนของมัน จึงเจ็บไปอีก     (21.PT.00.23.wsg-re.txt) 
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- นิทานอีสป เป็นนิทานที่มีมานานเป็นร้อย ๆ ปี  (44.PT.01.1.wsg-re.txt) 
- ถั่วงาฉิบหายวายวอดไปแล้ว    (03.PP.05.1.wsg-re.txt) 
- เหมือนอย่างท่ีฉันคุ้นเคยมาแต่เล็ก    (44.PP.04.1.wsg-re.txt) 
- จะไปขับขี่ซ้อนมิใช่วิสัยผู้มีปัญญา    (21.MT.00.4.N.wsg-re.txt) 
- ทีไ่ด้กราบทูลมาข้างต้นนั้น    (44.MT.00.4.N.wsg-re.txt) 
- พอปลูกกันไปไม่เท่าไร ก็เฉาตายหมด   (21.MP.06.1.wsg-re.txt) 
- ครบชุดเมื่อ ๒ เดือนมานี้เอง    (33.MP.06.1.wsg-re.txt) 

4) ปรากฏอยู่ในส านวน – ไป และ มา ในกลุ่มนี้พบ 2 ตัวอย่าง จาก TTC-L4 คือ 
- ไม่เคยไปมาหาสู่กันที่บ้าน     (21.MP.00.4.N.wsg-re.txt) 
- เดินทางไปมาค้าขายอยู่คับคั่ง    (21.MP.00.8.N.wsg-re.txt) 

หน้าที่และความหมายทั้ง 3 กลุ่มแรกพบทุกคลังข้อมูล มีเพียงกลุ่มสุดท้ายที่ ไป และ มา 
ปรากฏเป็นส่วนหนึ่งของส านวน ซึ่งพบเฉพาะใน TTC-L4 เท่านั้น แต่ก็เป็นปริมาณที่น้อยมาก อีกทั้ง
หากพิจารณาในแง่ความหมายจะเห็นได้ว่า ไปมาหาสู่ และ ไปมาค้าขาย มีความหมายในเชิงการ
เคลื่อนที่ทางกายภาพ และเมื่อไม่ได้เป็นกริยาเดี่ยวจึงอาจจัดเข้าไว้ในกลุ่มความหมายที่ 2 ได้ ดังนั้น
อาจกล่าวได้ว่า ความหมายของ ไป และ มา ที่ศึกษามาทั้งหมดนี้สามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ 
และท้ังสามกลุ่มนี้ก็พบในทุกช่วงชั้น 

ประเด็นต่อมาที่ผู้วิจัยได้ศึกษารูปศัพท์ทั้งสองนี้อย่างละเอียดมากยิ่งขึ้นคือ นอกจากจะ
ตรวจสอบว่ามีความหมายต่าง ๆ ครบหรือไม่แล้ว ยังพิจารณาต่อไปด้วยความสัดส่วนของกลุ่ม
ความหมายต่าง ๆ มีความแตกต่างกันหรือไม่ระหว่างช่วงชั้นต่าง ๆ เนื่องจาก ไป และ มา ในฐานะ
ค ากริยาเดี่ยวน่าจะมีหน้าที่และความหมายที่เป็นพ้ืนฐานที่สุด เข้าใจง่ายที่สุด จึงน่าจะพบในสัดส่วนที่
มากกว่าความหมายกลุ่มอ่ืน ๆ ใน TTC-L1 หรือช่วงชั้นที่ 1 อย่างไรก็ดี ผลที่ได้ไม่พบความแตกต่างแต่
อย่างใด โดยเรียงล าดับความหมาย/หน้าทีต่ามการปรากฏมากน้อยได้ดังนี้ 

เสริมความเก่ียวกับทิศทางทางกายภาพ > เสริมความไม่เกี่ยวกับทิศทางทางกายภาพ > กริยาเดี่ยว 

รายละเอียดแสดงได้ตามตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 6.2 สัดส่วนลักษณะทางความหมายของรูปศัพท์ ไป-มา 

คลังข้อมูล
ย่อยหลัก 

ไป มา 

กริยา
เดี่ยว 

เสริม-
ทิศทาง 

เสริม- 
ไม่ใช่

ทิศทาง 
รวม 

กริยา
เดี่ยว 

เสริม-
ทิศทาง 

เสริม- 
ไม่ใช่

ทิศทาง 
รวม 

TTC-L1 9 73 18 100 15 69 16 100 

TTC-L2 4 68 28 100 5 78 17 100 

TTC-L3 6 70 24 100 11 74 15 100 
TTC-L4 12 55 33 100 5 54 41 100 

รวม 31 266 103 400 36 275 89 400 

 ผลที่ได้จากคู่ค าดังกล่าวนี้แสดงให้เห็นว่านอกจากความหลากหลายทางความหมายจะไม่มี
ความแตกต่างกันระหว่างช่วงชั้นแล้ว สัดส่วนการปรากฏของกลุ่มความหมายต่าง ๆ ยังเหมือนกันอีกด้วย 
ซึ่งจากตัวอย่างนี้อาจกล่าวได้ว่าความหมายหลักที่เป็นความหมายพ้ืนฐานที่สุด เช่นใน ไป และ มา นี้ 
คือความหมายในฐานะค ากริยาหลัก อาจไม่จ าเป็นต้องเป็นความหมายที่ใช้มากที่สุดก็ได้ 

6.2 การคัดเลือกค าศัพท์เพิ่มเติม 

ผลจากการศึกษาค าหลายความหมาย ไป และ มา ในหัวข้อที่แล้วท าให้เห็นว่าถึงแม้ค าจะมี
หลายหน้าที่ หลายความหมาย แต่หน้าที่และความหมายต่าง ๆ นั้นเป็นที่รู้จักและพบในหนังสือเรียน
ตั้งแต่ระดับชั้นประถมต้นแล้ว ดังนั้น แทนที่จะวิเคราะห์ค าที่เหลือทั้งหมด ก็จะวิเคราะห์ค าจ านวน
หนึ่งที่เป็นตัวแทนของกลุ่มค าต่าง ๆ โดยผู้วิจัยได้แบ่งค าที่มีความถี่ ในการปรากฏสูงนี้เป็นกลุ่มต่าง ๆ 
โดยในการแบ่งกลุ่มนั้นผู้วิจัยได้ใช้แนวทางตามอย่างที่อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (2553) ได้ชี้ให้เห็นว่ายัง
มีค าอยู่จ านวนหนึ่งในภาษาไทยที่มีรูปเดียวกันแต่เป็นค าต่างชนิดกัน เนื่องจากปรากฏในปริบททาง
วากยสัมพันธ์ที่แตกต่างกัน โดยระบุเพ่ิมเติมว่าการที่ค าหนึ่ง ๆ ซึ่งแต่เดิมเคยท าหน้าที่เป็นค าเนื้อหา
เพียงอย่างเดียว กลายมาเป็นค าหลายหน้าที่ คือท าหน้าที่ เป็นค าไวยากรณ์ได้ด้วยนั้น คือการ
เปลี่ ย นแปลงอย่ า งหนึ่ ง ของภาษาที่ มี ชื่ อ เ รี ย ก เ ฉพาะว่ า  ก ารกลาย เป็ นค า ไ วย ากรณ์ 
(grammaticalization) อมราได้จ าแนกค าเหล่านี้ออกเป็นกลุ่ม ๆ ได้แก่ 1) ค านามและค าอ่ืน ๆ ที่มี
รูปเหมือนกัน 2) ค ากริยากับค าวิเศษณ์ที่มีรูปเหมือนกัน 3) ค ากริยากับค าอ่ืน ๆ ที่มีรูปเหมือนกัน และ 
4) ค ากริยาทั่วไปกับค ากริยาช่วย ทั้งนี้ อมราต้องการจะทดสอบให้เห็นว่าลักษณะทางวากยสัมพันธ์
ช่วยจ าแนกชนิดของค าได้ เช่น การปรากฏร่วมกับค าปฏิเสธ ไม่ การปรากฏร่วมกับตัวก าหนด นี้ เป็น
ต้น อย่างไรก็ดี จะเห็นว่าการแบ่งกลุ่มของอมราจะยึดค าที่เป็นค าเนื้อหาตั้งต้นไว้ก่อน 
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ด้วยแนวทางดังกล่าวนี้ผู้วิจัยจึงเริ่มต้นจากค าหลายหน้าที่ก่อนคือค าในกลุ่ม CF แบ่งออกเป็น 
3 กลุ่มโดยยึดตามชนิดของค าเนื้อหาเป็นตัวตั้งต้น คือ ค านาม ค ากริยา และค าวิเศษณ์ ได้เป็น 3 กลุ่ม 
ได้แก่ 1) ค านามและค าอ่ืน ๆ 2) ค ากริยาและค าอ่ืน ๆ และ 3) ค าวิเศษณ์และค าอ่ืน ๆ 

กลุ่มต่อมาคือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับค าพ้อง ซึ่งแตกต่างจากกลุ่มค าข้างต้นที่เป็นค าเดียวกันแต่
ขยายหน้าที่ทางไวยากรณ์ออกไป กลุ่มค าพ้องเป็นค าที่จัดเป็นคนละค าแต่พ้องรูปกัน ผู้วิจัยจึงตัดสินใจ
แยกออกมาไว้อีกกลุ่มหนึ่งต่างหาก แล้วจึงแยกออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มค าพ้องที่มีชนิดของค าเป็น
ชนิดเดียวกัน กับกลุ่มค าพ้องที่มีชนิดของค าต่างชนิดกัน 

กลุ่มที่เหลือคือกลุ่มค าที่มีชนิดของค าอย่างเดียว ได้แก่ ค านาม ค ากริยา ค าวิเศษณ์หรือค า
ขยาย ค าช่วยหน้ากริยา และค าเชื่อม จากนั้นแบ่งกลุ่มโดยใช้เกณฑ์ว่าค านั้นมีความหมายเดียวหรือ
หลายความหมาย ซึ่งความหมายในที่นี้อ้างอิงจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานเป็นเบื้องต้น 
ส่วนกลุ่มสุดท้าย แยกออกมาเป็นพิเศษคือค านามที่สามารถท าหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้นามวลีแปลงได้ 

การแบ่งกลุ่มที่กล่าวมานี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือรวมค าที่จะมีหลายหน้าที่หลายความหมาย
ออกเป็นกลุ่ม ๆ แยกจากค าท่ีมีหน้าที่และความหมายเดียว เพื่อจะคัดตัวแทนค าในแต่ละกลุ่มมาศึกษา
ว่ามีการใช้ค านั้นหลากหลายหน้าที่หลากหลายความหมายแปรไปตามช่วงชั้นหรือหลักสูตรหรือไม่  
ด้วยเกณฑต์่าง ๆ เหล่านี้ ท าให้ผู้วิจัยจัดกลุ่มรูปศัพทอ์อกเป็น 16 กลุ่ม หรือ 16 ประเภท รายละเอียด
ประเภทและรูปศัพท์มีดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 6.3 ประเภทของรูปศัพท์ 

ที ่ ประเภท รูปศัพท์ 

1 ค านามและค าอ่ืนๆที่มีรูป
เหมือนกัน 

ที ่ ของ ทาง ใน เวลา หน้า อย่าง 
นั้น นี้ หนึ่ง พระ บ้าน อะไร น้ า 

ผู้ เมื่อ      

2 ค ากริยาและค าอ่ืนๆที่มีรูป
เหมือนกัน 

ตาม ยัง ว่า ให้ ได้ ต้อง เกิด 
คือ จาก ถึง หา เลย จน เสีย 

เหมือน กลับ ขึ้น เข้า ไป ไว้ อยู่ 

เอา มี มา เป็น แล้ว ออก ลง 
3 ค าวิเศษณ์และค าอ่ืนๆที่มีรูป

เหมือนกัน 
อาจ ดี ด้วย กว่า    

4 ค าพ้อง (POS เดียวกัน) เขา ค า ตัว ผม เจ้า วัน  

5 ค าพ้อง (POS ต่างกัน) คน กับ ฉัน มัน และ กัน แต ่
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ที ่ ประเภท รูปศัพท์ 

เพราะ       
6 ค านาม (หลายความหมาย) เรา แม่ เรื่อง ลูก ท่าน เสียง พ่อ 

ภาษา       

7 ค านาม (ความหมายเดียว) สอง       
8 ค ากริยา (หลายความหมาย) ท า เห็น ใช้ ดู รู้ คิด บอก 

อ่าน กิน รับ     

9 ค ากริยา (ความหมายเดียว) พูด ช่วย ท าให้     
10 ขยาย,วิเศษณ์ (หลายความหมาย) อีก ทั้ง      

11 ขยาย,วิเศษณ์ (ความหมายเดียว) มาก ทุก      
12 ค าช่วยหน้ากริยา (หลายความหมาย) จะ       

13 ค าช่วยหน้ากริยา (ความหมายเดียว) ไม่       

14 ค าเชื่อม (หลายความหมาย) ก็ โดย ซ่ึง     
15 ค าเชื่อม (ความหมายเดียว) จึง ถ้า เพ่ือ เช่น หรือ   

16 ค านามและตัวบ่งชี้นามวลีแปลง ความ การ      

 เมื่อแบ่งรูปศัพท์ออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ได้แล้วจึงได้คัดเลือกตัวแทนจากแต่ละกลุ่มมาเพ่ือศึกษา
ในประเด็นของความหลากหลายทางความหมายต่อไป ดังนั้น กลุ่มที่มีความหมายเดียวจึงไม่อยู่ในกลุ่ม
ที่ศึกษาในครั้งนี้ จากนั้นเลือกรูปศัพท์จากแต่ละกลุ่มออกมาโดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการ
ปรากฏในปริบทที่หลากหลาย ส่วนนี้ผู้วิจัยใช้ความรู้ในฐานะเจ้าของภาษาและจากประสบการณ์ใน
การร่วมงานกับบริษัทที่ท างานด้านการประมวลผลภาษาธรรมชาติ ผู้วิจัยได้ร่วมก ากับข้อมูลภาษาไทย
และพบว่ารูปศัพท์บางรูปศัพท์นอกจากจะมีหลายหน้าที่ และ/หรือ หลายความหมายแล้ว ยังมี
ลักษณะการปรากฏที่น่าสนใจ ที่สุดไดค้ัดเลือกรูปศัพท์มาเป็นจ านวนรวม 25 รูปศัพท ์ดังนี้ 

ตารางที่ 6.4 รูปศัพท์ที่คัดเลือกมาแล้ว 

ที ่ ประเภท รูปศัพท์ 
1 ค านามและค าอ่ืนๆ ที ่ ทาง ใน เวลา อย่าง   

2 ค ากริยาและค าอ่ืนๆ ว่า ให้ ไป มา เข้า ออก อยู่ 
เอา       

3 ค าวิเศษณ์และค าอ่ืนๆ อาจ       

4 ค าพ้อง (POS เดียวกัน) เขา       
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ที ่ ประเภท รูปศัพท์ 

5 ค าพ้อง (POS ต่างกัน) ฉัน       
6 ค านาม (หลายความหมาย) แม่ ลูก      

7 ค ากริยา (หลายความหมาย) ใช้ รับ      

8 ขยาย,วิเศษณ์ (หลายความหมาย) ทั้ง       
9 ค าช่วยหน้ากริยา (หลายความหมาย) จะ       

10 ค าเชื่อม (หลายความหมาย) โดย       

11 ค านามและตัวบ่งชี้นามวลีแปลง ความ การ      

 การศึกษาความหลากหลายทางความหมายของ ไป และ มา ระหว่างช่วงชั้นซึ่งได้จาก
การศึกษาปริบทแวดล้อมของค าที่ต้องการศึกษา (concordance) นั้น ผู้วิจัยสังเกตเห็นว่าค าปรากฏ
ร่วม (collocation) ช่วยในการจ าแนกความหมายได้ในระดับหนึ่ง โดยการพิจารณาความหมายของ
ค าปรากฏร่วมเพ่ือน ามาเชื่อมโยงกับความหมายของค าที่ศึกษา เป็นแนวทางหนึ่งที่มีความส าคัญตาม
แนวคิดภาษาศาสตร์คลังข้อมูล งานวิจัยหลายชิ้นใช้แนวทางนี้ในการจ าแนกความหมายของค า เช่น 
งานของเซียมิตา (Tsiamita, 2009) ที่ศึกษาความหมายของ drive 2 ความหมาย มีการใช้กลุ่ม
ความหมายของค าที่ปรากฏร่วมเป็นเกณฑ์หนึ่งในการวิเคราะห์ ผลปรากฏว่า  drive (journey) มี
แนวโน้มว่าจะเกิดกับค าขยายในกลุ่มระยะทาง/ระยะเวลา และการประเมินค่า ส่วน drive (private 
road) มีแนวโน้มว่าจะปรากฏกับค าขยายในกลุ่ม ขนาด และวัสดุ หรืองานของโสภาวรรณ แสงไชย 
(2537) ที่ศึกษาค าว่า ขึ้น และ ลง ซึ่งได้จ าแนก ขึ้น และ ลง  ที่พบในข้อมูลออกเป็นประเภทต่าง ๆ 
ตามความหมายของกริยาน าและกริยารองที่ปรากฏร่วมกันอยู่ ส าหรับการปรากฏร่วมกับค ากริยาน า 
พบว่า ความหมายของกริยาน าเป็นตัวก าหนดความหมายของกริยารอง กล่าวคือ ถ้ากริยาน าบอกการ
กระท า กริยารองจะบอกความหมายทั้งแนวผ่านและทิศทางในแนวตั้ง ถ้ากริยาน าบอกสภาพหรือ
คุณสมบัติ กริยารองจะบอกระดับการเปลี่ยนแปลงระดับ/ปริมาณของคุณสมบัติ และถ้ากริยาน าเป็น
กริยาบอกกระบวนการ กริยารอง ขึ้น และ ลง จะมีความหมายของการณ์ลักษณะสมบูรณ์ แต่ ขึ้น จะ
บอกความหมายของการปรากฏ ในขณะที่ ลง จะบอกความหมายของการหายไป 

 ค าว่า ไป และ มา ก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน กล่าวคือ หากค าที่ปรากฏร่วมทางขวาของ ไป 
และ มา เป็นค านามระบุสถานที่ ความหมายก็จะเป็นการเคลื่อนที่เข้าหรือออกจากตัวผู้พูด เช่น ไป
โรงเรียน ไปตลาด ไปที่กระท่อม ไปข้างนอก มากรุงเทพฯ มาโรงเรียน เป็นต้น หากค าปรากฏร่วมเป็น
กริยาแสดงการกระท า มีการเคลื่อนไหว ความหมายของ ไป และ มา ก็จะช่วยเสริมทิศทางการ
เคลื่อนที่ทางกายภาพ เช่น กระเด็นไป หันไป ไปเที่ยว หันมา เหลียวมา มาเยือน เป็นต้น และหากค า
ปรากฏร่วมเป็นค ากริยาแสดงสภาพ ความหมายของ ไป และ มา จะช่วยเสริมความหมายด้านอ่ืนที่
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นอกเหนือจากการเคลื่อนที่ทางกายภาพ อาจแสดงความต่อเนื่องของกริยา มีความหมายว่าเรื่อยไป 
ความหมายว่าเกินพอดี เป็นต้น ยกตัวอย่างเช่น เจ็บไป หายไป เกินไป แว่วมา ล่วงมา มาอ้าง เป็นต้น 

 ด้วยเหตุที่ค าปรากฏร่วมช่วยในการจ าแนกความหมายได้ อีกทั้งการใช้โปรแกรมค้นหาค า
ปรากฏร่วมยังให้ผลลัพธ์ที่หลากหลายมากกว่าการสุ่มตัวอย่าง 100 ตัวอย่างอีกด้วย เนื่องจาก
โปรแกรมจะดึงเอาค าที่ปรากฏคู่กัน จ านวน 2 – 5 ค ารอบ ๆ ค าค้น เรียงตามค่าทางสถิติความน่าจะ
เป็นในการเกิดร่วมกันของคู่ค าเหล่านั้น ท าให้มองเห็นภาพรวมของการปรากฏได้ชัดเจนมากกว่า 
การศึกษาค าอ่ืน ๆ ที่เหลือเพ่ือจ าแนกความหมายนั้น จึงจะใช้วิธีพิจารณาจากค าปรากฏร่วมก่อน หาก
พบกรณีท่ีความหมายไม่ชัดเจนจริง ๆ ผู้วิจัยจึงจะสุ่มตัวอย่างเพ่ิมเติมเพ่ือศึกษาว่าพบความหมายนั้น ๆ 
หรือไม่ จุดประสงค์ของการศึกษาในส่วนนี้เพ่ือหาความหลากหลายที่เกิดขึ้นเท่านั้น ไม่ได้รวมไปจนถึง
ว่าปรากฏความหมายแบบใดมากกว่ากัน การศึกษาต่อจากนี้จึงจะน าเสนอผลว่าพบหรือไม่พบ
ความหมายใดในช่วงชั้นหรือหลักสูตรใด 

เกณฑ์ในการแยกแยะหน้าที่และความหมายของรูปศัพท์ จะใช้หน้าที่และความหมายตามที่
ปรากฏในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556) เป็นแนวทางเบื้องต้น สรุป
จากวิทยานิพนธ์ที่ศึกษาเกี่ยวกับค าหลายความหมาย -หลายหน้าที่ เช่น ความหมายของค าว่า จะ 
(จินดารัตน์ จรัสก าจรกูล, 2536) ความหมายของค าว่า เข้า (ชัชวดี ศรลัมพ์, 2538) ความหมายของ
ค าว่า ออก (กาจบัณฑิต วงศ์ศรี, 2547) ความหมายของค าว่า เอา (จิรัชย์ หิรัญรัศ, 2550) เป็นต้น 
รวมถึงใช้เกณฑ์ทางวากยสัมพันธ์เกี่ยวกับชนิดของค าที่ปรากฏร่วม นอกจากนี้หากพบลักษณะที่
น่าสนใจของค าปรากฏร่วมก็จะระบุไว้เพ่ิมเติมด้วย ล าดับขั้นในการแยกแยะหน้าที่และความหมาย
อธิบายได้ดังนี ้

1) แยกแยะหน้าที่ซึ่งหมายถึงหน้าที่ทางไวยากรณ์หรือชนิดของค า โดยพิจารณาว่ารูปศัพท์

นั้น ๆ มีหน้าที่อะไรบ้างในกรณีท่ีรูปศัพท์นั้นเป็นค าหลายหน้าที่ 

2) เมื่อแยกหน้าที่ต่าง ๆ ของรูปศัพท์ออกจากกันแล้ว พิจารณาดูว่าในหน้าที่หนึ่ง ๆ ของรูป

ศัพท์นั้นมีความหมายหลายความหมายด้วยหรือไม่ 

3) การพิจารณาดูความหมายที่หลากหลายนั้น ใช้แนวทางเบื้องต้นจากพจนานุกรมรวมถึง

วิทยานิพนธ์เล่มต่าง ๆ ที่มีการศึกษาความหมายของบางรูปศัพท์เอาไว้แล้ว 

4) บางกรณีที่พบลักษณะที่น่าสนใจของค าปรากฏร่วม ผู้วิจัยจะระบุเพ่ิมเติมไว้ด้วย เช่น 

ความเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมของค าปรากฏร่วม เนื่องจากมีการศึกษาว่าค าที่เป็น

รูปธรรม ใช้ได้ง่ายและสะดวกกว่าค าที่เป็นนามธรรม และค าในกลุ่มหลังนี้ต้องอาศัย
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ความรู้และความเข้าใจที่สูงกว่า (สถาบันระหว่างชาติส าหรับการค้นคว้าเรื่องเด็ก, 2502) 

จึงน่าสนใจว่าการใช้ค าที่มีความเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมนี้แตกต่างกันหรือไม่ในแต่ละ

คลังข้อมูล ยิ่งไปกว่านั้น บางครั้งความเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมของค าที่ตามมาก็ช่วย

ระบุความหมายของรูปศัพท์ที่ก าลังศึกษาอยู่ได้ด้วย ในกรณีที่รูปศัพท์ที่ศึกษาสามารถท า

หน้าที่เป็นส่วนเติมเต็มในประโยค ผู้วิจัยจะพิจารณาส่วนที่ตามหลังมาว่าเป็นแค่ค าที่มี

หน่วยเดียวหรือมีลักษณะเป็นประโยค เนื่องจากส่วนที่ตามหลังมาทั้งสองแบบดังกล่าวมี

ความซับซ้อนที่แตกต่างกัน 

5) หากผู้วิจัยพบลักษณะที่พิเศษของรูปศัพท์นั้น ๆ เช่น ปรากฏเป็นส่วนหนึ่งของค าประสม 

ปรากฏด้วยรูปแบบที่ตายตัว จะระบุเอาไว้ด้วย เนื่องจากถือเป็นความหลากหลายในการ

ปรากฏอีกแบบหนึ่งได้เช่นเดียวกัน 

จากการศึกษาพบว่า ไม่พบความแตกต่างด้านความหลากหลายทางหน้าที่และความหมายที่
ชัดเจนนัก โดยค าปรากฏร่วมแทบจะเป็นชุดเดียวกันทุกช่วงชั้นและทุกหลักสูตร อาจพบความแตกต่าง
อยู่บ้าง ทว่าความแตกต่างที่พบไม่ได้แสดงแนวโน้มหรือทิศทางความยากง่ายใด ๆ (รายละเอียด
ความหมาย หน้าที่และตัวอย่างต่าง ๆ ในภาคผนวก ค) ดังจะอธิบายแต่ละส่วนได้ดังต่อไปนี้ 

6.3 การเปรียบเทียบการขยายขอบเขตทางความหมายของค าศัพท์ระหว่างช่วงช้ัน 

การขยายขอบเขตทางความหมายระหว่างช่วงชั้นตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่าค าศัพท์ค าเดียวกัน
น่าจะมีการขยายขอบเขตความหมายและหน้าที่มากขึ้นในช่วงชั้นที่สูงกว่า ผลการศึกษาทั้งรูปศัพท์ทั้ง 
25 รูปศัพท์ พบความแตกต่างทางความหมายน้อยมาก โดยผลเป็นดังนี้ 

ตารางที่ 6.5 ความหมายและหน้าที่ของรูปศัพท์ต่าง ๆ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างช่วงชั้น 

ประเภท 
รูป

ศัพท ์
ความหมายและหน้าที่ TTC-

L1 
TTC-
L2 

TTC-
L3 

TTC-
L4 ที ่ หน้าที-่ความหมาย 

ค านามและค าอ่ืนๆ ที ่
1 

น.24 สถานที่ แหล่ง ถิ่น 
อยู่กับที่ ที่อ่ืน ที่นี ่     

2 
บ. ใน ณ 
ที่บ้าน ที่โรงเรียน     

                                           
24 ตัวย่อต่าง ๆ ในตารางที่ 6.4 และ 6.5 ใช้ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน โดย น. หมายถึง  ค านาม 
ก. หมายถึง ค ากริยา ว. หมายถึง ค าวิเศษณ์ ส. หมายถึง ค าสรรพนาม และ บ. หมายถึง ค าบุพบท 
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ประเภท 
รูป

ศัพท ์
ความหมายและหน้าที่ TTC-

L1 
TTC-
L2 

TTC-
L3 

TTC-
L4 ที ่ หน้าที-่ความหมาย 

3 
COMP25 (+ค า/ตัวเลข) 
ตอนที่ รัชกาลที่      

4 
COMP (+ประโยค) 
ในฐานะที่ ฉันดีใจที่     

5 
ส่วนของประสม 
ที่รัก ที่ตั้ง ที่ประชุม     

ทาง 
1 

น. ที่ส าหรับใช้สัญจร 
ระหว่างทางที่ หลงทาง     

2 
น. รูปแบบ/วิธีการ 
ติดต่อกับฉันได้หลายทาง     

3 
น. โอกาส 
ไม่มีทางจะได้ชิ้นเนื้อ     

4 
เชื่อม-บอกความเกี่ยวข้องระหว่าง
ค าที่ปรากฏข้างหน้าและข้างหลัง 
ผลผลิตทางการเกษตร 

    

5 FIX26-(วิ่ง)พลางทาง     
ใน 

1 
บ. บอกสถานที่ (+รูปธรรม) 
ในห้อง ในป่า     

2 
บ. บอกช่วงเวลา ชี้บ่งประเด็น 
(+นามธรรม) 
ในการที่ ในเวลาเช้า 

    

3 
บ. แห่ง,ของ 
เป็นพระราชโอรสใน     

4 เชื่อมแบบประสม-ในเมื่อ     
เวลา 1 น. ชั่วขณะความยาวนานที่มี     

                                           
25 COMP ย่อมาจาก Complementizer หมายถึงส่วนเติมเต็มในประโยค 
26 FIX หมายถึงรูปแบบที่เกิดอย่างเฉพาะเจาะจง 
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ประเภท 
รูป

ศัพท ์
ความหมายและหน้าที่ TTC-

L1 
TTC-
L2 

TTC-
L3 

TTC-
L4 ที ่ หน้าที-่ความหมาย 

อยู่หรือเป็นอยู่ 
เวลานี้ เวลาผ่านไป 

2 
เชื่อมความบอกช่วงเวลา 
เวลาหากินก็บิน เวลาแกโกรธ     

อย่าง 
1 

น. วิธี แบบ เยี่ยง 
พอดูอย่างไว้ มีอย่างเดียว     

2 
ลักษณนามบอกจ านวน 
หลายอย่าง 2 อย่าง     

3 
ขยายกริยา-โดยอาการที่ 
อย่างรวดเร็ว อย่างมีความสุข     

4 
เชื่อมค า สามารถแทนที่ด้วย
ค าว่า แบบ ได้ 
เด็กห้องแถวอย่างฉัน 

    

ค ากริยาและค า
อ่ืนๆ 

ว่า 
1 

ก. คิด 
ฉันว่าเธอท าไม่ได้แน่     

2 
ก. พูด 
ทหารว่า "แม่เจ้าโว้ย..."     

3 
ก. ต าหนิ 
ทหารไปว่ากล่าวหยาบช้า     

4 
ก. ระบุ 
น้ าเกลือท่ีว่าน่ะ     

5 
COMP (+ค า) 
ผมจะเรียกมันว่าไอ้ตุ่น     

6 
COMP (+ประโยค) 
ไม่ตระหนักว่าการท าเช่นนั้น     

7 เชื่อมแบบประสม-ว่าแต่     
ให้ 

1 
ก. มอบ (+รูปธรรม) 
ให้รางวัล ให้ดอกบัว     
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ประเภท 
รูป

ศัพท ์
ความหมายและหน้าที่ TTC-

L1 
TTC-
L2 

TTC-
L3 

TTC-
L4 ที ่ หน้าที-่ความหมาย 

2 
ก. มอบ (+นามธรรม) 
ให้ก าลังใจ ให้ข้อคิด     

3 
COMP-บอกความบังคับหรือ
อวยชัยให้พร 
มอบหมายให้ เร่งเร้าให้ 

    

ไป 
1 

ก. เคลื่อนออกจากท่ี 
พ่อข้าไปเหนือ ไปซิ     

2 
AUX-เสริมการเคลื่อนที่ทิศทาง 
ไปเรียน ไปจับ     

3 
AUX-เสริมการเคลื่อนที่ทางเวลา 
การเปลี่ยนสภาพ การณ์ลักษณะ 
มันหลับไป อ้วนเกินไป 

    

มา 
1 

ก. เคลื่อนเข้าหาผู้พูด 
มาถึงโรงเรียน พ่ีจรูญมาแล้ว     

2 
AUX-เสริมการเคลื่อนที่ทิศทาง 
เธอมาหาฉัน รีบวิ่งขึ้นมา     

3 
AUX-เสริมการเคลื่อนที่ทางเวลา 
การเปลี่ยนสภาพ การณ์ลักษณะ 
ตั้งแต่เกิดมา ที่ทนมาได้ 

    

เข้า 
1 

ก. อาการท่ีเคลื่อนไปข้างใน
หรือท าให้เคลื่อนไปข้างใน 
เข้าโรง พอเข้าไป 

    

2 
ก. เข้าร่วม 
เข้าประกวด เข้าแข่งขัน     

3 
ก. ผสม/รวม 
ประกอบกันเข้า     

4 
ก. เริ่ม 
เข้านอน เข้าเรื่องเลย     
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ประเภท 
รูป

ศัพท ์
ความหมายและหน้าที่ TTC-

L1 
TTC-
L2 

TTC-
L3 

TTC-
L4 ที ่ หน้าที-่ความหมาย 

5 
ก. ตรง/เหมาะสม/สอดคล้อง 
เข้าจังหวะ เข้าต ารา     

6 
AUX27-เกี่ยวกับประสาทสัมผัส 
มองเห็นเข้า ได้ยินเข้า     

7 
AUX-เร่งรัด/เน้นความ 
เร็วเข้า ทะเลาะกันนานเข้า     

8 
AUX-มาก 
เข้าทุกที เข้าไปทุกที     

ออก 
1 

ก. แสดงทิศทาง 
เขาออกจากแถว โผล่ออก     

2 
ก. เกิดมีข้ึน (+นาม) 
ออกรวง ออกไข่     

3 
ก. เริ่มต้นการกระท า (+กริยา) 
ออกหากิน ออกเดินทาง     

4 
ก. ท าได้/เข้าใจได้ 
อ่านออก มองออก     

5 
ก. จ่าย 
ออกเงิน ออกทุนทรัพย์     

6 
ก. เริ่มการเดินทาง 
รถออก ออกเรือ     

7 
ก. ไปยังจุดหมาย 
ออกทะเล ออกป่า     

8 
ก. พูด 
ร าพันออกนาม     

9 
AUX-ค่อนไปทาง 
ออกซับซ้อน ออกจะ     

                                           
27 AUX ย่อมาจาก Auxiliary Verb หมายถึงค าช่วยกริยา 
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ประเภท 
รูป

ศัพท ์
ความหมายและหน้าที่ TTC-

L1 
TTC-
L2 

TTC-
L3 

TTC-
L4 ที ่ หน้าที-่ความหมาย 

อยู่ 
1 

ก. พัก/อาศัย 
ต้นไม้อยู่บนดวงจันทร์     

2 
AUX-ก าลังเป็นเช่นนั้น 
เรียนอยู่ชั้น นั่งอยู่     

3 
ส่วนหนึ่งของค าประสม 
ที่อยู่ อยู่ตัว อยู่แล้วนี่     

เอา 

1 

ก. ย้ายบางอย่างมาไว้กับตัว/
แสดงถึงความเป็นเจ้าของ 
(+รูปธรรม) 
ไปเอา เอาไป เอาข้าว 

    

2 
ก. ก าหนดสิ่งแทน (+นามธรรม) 
ถือเอาความสะดวกเป็นประมาณ     

3 

ก. แสดงความต้องการ (กริยา
เดี่ยว หรือ +กริยาแสดง
สภาพ หรือ +ให้) 
ไม่เอาหนูไม่เล่าแล้ว 

    

4 
ลงท้ายกริยาแสดงความ
ต่อเนื่อง/สิ้นสุดของเหตุการณ์ 
เขาจะหัวเราะเยาะเอา 

    

5 
ดัชนีปริจเฉท 
เอาเถอะ เอาซิ     

ค าวิเศษณ์กับค า
อ่ืนๆ 

อาจ 
1 

ว. สามารถ 
มิอาจ ไม่อาจ     

2 
AUX-คาดคะเนว่ามีความ
เป็นไปได้ 
อาจท าให้ อาจน า 

    

ค าพ้อง 
(POS เดียวกัน) 

เขา 
1 

ส. ค าใช้แทนผู้ที่เราพูดถึง 
ขายหน้าเขา ส่วนตัวเขา     
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ประเภท 
รูป

ศัพท ์
ความหมายและหน้าที่ TTC-

L1 
TTC-
L2 

TTC-
L3 

TTC-
L4 ที ่ หน้าที-่ความหมาย 

2 
น. เนินที่นูนสูงขึ้นไปเป็นจอมเด่น 
เขาไกรลาส ซอกเขา     

3 
น. สิ่งที่งอกออกมาจากหัวสัตว์ 
กวางเขางาม วัวมีเขา     

4 
น. ชื่อนกในวงศ์ Columbidae 
นกเขา     

ค าพ้อง 
(POS ต่างกัน) 

ฉัน 
1 

ส. ค าใช้แทนตัวผู้พูด 
ฉันชื่อ ฉันอยาก     

2 
ก. กิน 
ฉันเพล     

3 
ว. เสมอกัน 
ความรักฉันมิตร     

ค านาม 
(หลายความหมาย) 

แม่ 
1 

เกี่ยวกับสัตว์ 
แม่ไก่ แม่นก     

2 
เกี่ยวกับมนุษย ์
แม่ถาม แม่ครัว แม่ทัพ     

3 
เทวดา 
แม่โพสพ แม่ธรณี     

4 
นามธรรม 
มาตราแม่ แม่เพลง     

5 
ค าเรียก 
แม่นาง เอ๋ยราแม่เดิน     

6 
แม่น้ า 
แม่ปิง แม่คงคา     

ลูก 
1 

เกี่ยวกับสัตว์ 
ลูกแกะ ลูกแมว     

2 
เกี่ยวกับมนุษย ์
ลูกชาวนา อ่านอะไรหรือลูก     
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ประเภท 
รูป

ศัพท ์
ความหมายและหน้าที่ TTC-

L1 
TTC-
L2 

TTC-
L3 

TTC-
L4 ที ่ หน้าที-่ความหมาย 

3 
เกี่ยวกับพืช 
ลูกหว้า บนกิ่งที่มีลูกดก     

4 
เรียกวัตถ ุ
ลูกธนู ลูกกะพรวน     

5 
ส่วนของค าประสม 
ลูกคู่ ลูกน้อง     

6 นามธรรม-อ่านแจกลูก     
ค ากริยา 
(หลายความหมาย) 

ใช้ 
1 

เอามาท าให้เกิดประโยชน์ 
(+อวัยวะคน/สัตว์) 
ใช้งวง ใช้เท้า 

    

2 
เอามาท าให้เกิดประโยชน์ 
(+อุปกรณ์/พาหนะ/รูปธรรม) 
ใช้ช้อน ใช้รอก 

    

3 
เอามาท าให้เกิดประโยชน์ 
(+นามธรรม) 
ใช้ภาษา ใช้เวลา 

    

4 
บอกวัตถุประสงค์ (+กริยา) 
ใช้เขียน ใช้ท า     

5 
จับจ่าย 
ใช้เงิน     

6 
บังคับให้ท า 
ใช้ให้     

7 
ช าระ/ให้คืน 
ใช้หนี้     

รับ 
1 

ไปเอามา (+วัตถุ/รูปธรรม) 
รับรางวัล รับจดหมาย     

2 
ไปเอามา (+นามธรรม) 
รับขวัญ รับค าชมเชย     
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ประเภท 
รูป

ศัพท ์
ความหมายและหน้าที่ TTC-

L1 
TTC-
L2 

TTC-
L3 

TTC-
L4 ที ่ หน้าที-่ความหมาย 

3 
ไปเอามา (+นามวลีแปลง) 
รับความเดือดร้อน รับการคัดเลือก     

4 
ไปเอามา (+กริยาที่ agent 
เป็นคนละคนกับ รับ) 
รับแจกมะม่วง รับแจ้ง 

    

5 
ต้อนรับ (+นาม/กริยาที่ 
agent เป็นคนละคนกับ รับ) 
รับเสด็จ รับคุณยาย 

    

6 
เสนอตัวเข้าท า (+กริยาที่ 
agent เป็นคนเดียวกับ รับ) 
รับอาสา รับสารภาพ 

    

7 
ประสบ (+กริยา/นาม) 
รับบาดเจ็บ รับอันตราย     

8 
ตอบรับ/ยอมรับ 
รับค า รับว่า     

9 
คล้องจอง/เข้ากัน 
สง่างามรับกับบันได     

10 
ต้าน 
รับศึก     

11 ชื่อเฉพาะ-วรรครับ     

12 
กิน 
รับข้าวต้มเสียหน่อย     

ขยาย,วิเศษณ์ 
(หลายความหมาย) 

ทั้ง 
1 

ทั่ว, รวมหมด (+จ านวน) 
ทั้งสอง ทั้งสาม     

2 
ทั่ว, รวมหมด (+นาม) 
ทั่วทั้ง ทั้งชาติ ทั้งฝูง     

3 
มิหน าซ้ า 
ทั้งยัง     
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ประเภท 
รูป

ศัพท ์
ความหมายและหน้าที่ TTC-

L1 
TTC-
L2 

TTC-
L3 

TTC-
L4 ที ่ หน้าที-่ความหมาย 

4 
ส่วนของค าประสม 
ทั้งเป็น ทั้งนั้นแหละ     

5 
ทั้ง...และ 
ทั้งมานีและมานะ     

6 
ทั้ง...ทั้ง 
ทั้งวันทั้งคืน     

ค าช่วยหน้ากริยา 
(หลายความหมาย) 

จะ 
1 

opinion ความเป็นไปได้ 
จะได้ คงจะ อาจจะ     

2 
intend ความตั้งใจ 
จะต้อง อยากจะ หมายจะ     

3 
present ปกติวิสัย/สภาพที่เป็นอยู่ 
มักจะ สัตว์ทั้งสี่จะคอยช่วยเหลือ     

4 
future อนาคต 
ก าลังจะ พรุ่งนี้จะ     

ค าเชื่อม 
(หลายความหมาย) 

โดย 
1 

เชื่อมตามกริยา-แสดงลักษณะ
ของกริยานั้น (+ค าขยาย) 
โดยล าพัง โดยละเอียด 

    

2 
เชื่อม-บอกวิธีการ (+action 
V., การ, นาม) 
โดยอ้างว่า โดยการอนุมาน 

    

3 
ส่วนของค าประสม 
โดยนัย แต่โดยดี     

ค านามและตัวบ่งชี้
นามวลีแปลง 

ความ 
1 

น. เนื้อหา/เนื้อความ 
ความเบื้องต้น ความซ้อน     

2 
ตัวบ่งชี้นามวลี (+กริยา) 
ความต้านทาน ความเป็นอยู่     

3 
ตัวบ่งชี้นามวลี (+ค าขยาย) 
ความชั่วร้าย ความสุข     
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ประเภท 
รูป

ศัพท ์
ความหมายและหน้าที่ TTC-

L1 
TTC-
L2 

TTC-
L3 

TTC-
L4 ที ่ หน้าที-่ความหมาย 

การ 
1 

น. งาน สิ่งหรือเรื่องที่ท า 
ได้การ ท าการสิ่งใด     

2 
ตัวบ่งชี้นามวลี (+กริยา) 
การท างาน การละเล่น     

3 
ตัวบ่งชี้นามวลี (+ค าขยาย) 
การยาก การง่าย     

4 
เรื่อง ธุระ หน้าที่ (+นาม) 
การคมนาคม การเกษตร     

 ขอบเขตทางความหมายและหน้าที่ของค าศัพท์ระหว่างช่วงชั้นต่าง ๆ มีความคล้ายคลึงกัน
มาก พบรูปศัพท์ที่มีจ านวนความหลากหลายทางความหมายไม่เท่ากันทั้งสิ้น 7 รูปศัพท์ ได้แก่ ทาง 
เขา ฉัน แม่ ลูก ใช้ รับ ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มค าหลายหน้าที่ ค าพ้อง ค านามหลายความหมาย และค ากริยา
หลายความหมาย อย่างไรก็ตาม ความหมายที่เพ่ิมขึ้น ไม่ได้เพ่ิมขึ้นในช่วงชั้นที่สูงกว่าเสมอไป เช่น 
ทาง ในลักษณะที่เป็นค าประสมในวลี คิดพลางทางเสี่ยง เขียนพลางทางเรียก ยิ้มพลางทางตอบ เป็น
ต้น ซึ่งค าประสมนี้ไม่พบใน TTC-L4 แต่กระนั้นก็ไม่สามารถกล่าวได้ว่าการปรากฏในลักษณะนี้
เกี่ยวข้องกับการขยายความหมาย เนื่องจาก พลางทาง มีลักษณะเป็นค าเชื่อมที่ต้องปรากฏร่วมกัน
เท่านั้น จึงอาจถือเป็นค าศัพท์ใหม่อีกหนึ่งค า ซึ่งเป็นคนละมิติกับการขยายความหมาย ลูก ในลักษณะ
ความหมายที่เป็นนามธรรม พบในวลี อ่านแจกลูก ใน TTC-L1 และพบเพียงตัวอย่างเดียว มีค าในกลุ่ม
ค ากริยาหลายความหมายที่พบว่าบางความหมายพบในช่วงชั้นที่สูงกว่า เช่น รับ ที่แปลว่า กิน พบใน 
TTC-L4 เท่านั้น หรือค าว่า ใช้ ที่แปลว่าช าระใน ใช้หนี้ พบใน TTC-L2 ขึ้นไป รูปศัพท์อ่ืนอีก 18 รูป
ศัพท์พบว่ามีความหลากหลายทางความหมายและหน้าที่เหมือนกันทุกช่วงชั้น 

 รูปศัพท์ที่มีความหมายหลากหลายมากที่สุดในที่นี้คือรูปศัพท์ รับ ปรากฏทั้งสิ้น 12 
ความหมาย และยังเป็นรูปศัพท์ที่มีความแตกต่างในเรื่องความหลากหลายทางความหมายมากที่สุดอีก
ด้วย โดยที่ TTC-L1 ปรากฏทั้งสิ้น 9 ความหมาย TTC-L2 ปรากฏ 10 ความหมาย ส่วน TTC-L3 และ 
TTC-L4 ปรากฏ 11 ความหมาย แต่ในความหมายต่าง ๆ เหล่านี้ ผู้วิจัยพบว่าความหมายหลักมี
ปรากฏอยู่ทุกช่วงชั้น ส่วนความหมายที่จ าเป็นต้องปรากฏร่วมกับบางค าอย่างเฉพาะเจาะจง เช่น รับ
ศึก วรรครับ ก็จะเป็นความหมายที่พบในบางช่วงชั้น เนื่องจากเกิดในปริบทที่จ ากัด ยกตัวอย่าง
ความหมายหลักบางความหมายได้ดังต่อไปนี้ 
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รับ ที่มีความหมายในเชิงไปเอาบางสิ่งบางอย่างมา โดยที่บางสิ่งบางอย่างนั้นอาจเป็นวัตถุที่มี
ลักษณะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ได้ ยกตัวอย่างเช่น 

- รับรางวัล     (03.PT.03.3.wsg-re.txt) 
- รับถุงขนม     (21.PP.56.1.wsg-re.txt) 
- รับปริญญาจากในหลวง    (33.MT.00.10.N.wsg-re.txt) 
- รับเงิน      (03.MP.06.1.wsg-re.txt) 
- ลงมารับดวงวิญญาณ    (03.PT.03.4.wsg-re.txt) 
- รับค าสัญญาจากลูก    (44.PP.06.4.wsg-re.txt) 
- ไดร้ับเกียรติยศเป็นพิเศษ    (33.MT.00.1.N.wsg-re.txt) 
- รับคะแนนเสียง     (21.MP.00.3.N.wsg-re.txt) 

หรืออาจตามด้วยกริยาอีกตัวหนึ่งซึ่งกริยาตัวนี้ ผู้กระท ากริยา (agent) จะต้องเป็นคนละคน
กับผู้ท ากริยา รับ ตัวอย่างเช่น 

- รับแจ้ง      (44.PT.03.3.wsg-re.txt) 
- รับเลือก      (21.PP.06.1.wsg-re.txt) 
- รับแจกเงิน     (33.MT.00.12.N.wsg-re.txt) 
- รับยกย่อง     (44.MP.05.2.wsg-re.txt) 

ข้อสังเกตของกลุ่มนี้คือเราอาจเติมตัวบ่งชี้นามวลีแปลง การ ไว้ระหว่าง รับ กับกริยาที่ตามมา
ได้ โดยจะยังคงความหมายเช่นเดิม เช่น รับการแจ้ง รับการยกย่อง เป็นต้น 

ด้วยเหตุที่เราอาจเติมตัวบ่งชี้นามวลีแปลงลงระหว่างกริยาสองตัวดังกล่าวได้ ผู้วิจัยจึงสนใจ 
การ และ ความ เป็นพิเศษ โดยพบว่าในกลุ่มของสิ่งที่เป็นนามธรรมนั้น อาจแยกออกมาอีกกลุ่มหนึ่ง
ด้วยคือ รับ ที่ตามด้วยนามวลีแปลง การ และ ความ ซึ่งก็พบว่า รับการ และ รับความ ปรากฏในทุก
ช่วงชั้นเช่นเดียวกัน ซึ่งเมื่อผู้วิจัยสุ่มตัวอย่าง 100 ตัวอย่างจากแต่ละคลังข้อมูล และพิจารณาเฉพาะ
กลุ่ม รับการ และ รับความ โดยมองว่าการเข้าใจสิ่งที่เป็นนามธรรมน่าจะยากกว่าสิ่งที่เป็นรูปธรรม 
เพราะรูปธรรมนั้นคือสิ่งที่เห็นเป็นรูปร่าง ในขณะที่นามธรรมคือสิ่งที่เห็นด้วยความคิด ช่วงชั้นในระดับ
ต้น ๆ จึงน่าจะปรากฏรูปศัพท์เหล่านี้น้อยกว่าช่วงชั้นในระดับปลาย ผลจากการสุ่มวิเคราะห์ตัวอย่าง
พบว่า TTC-L1 ปรากฏ รับการ 4 ตัวอย่าง รับความ 15 ตัวอย่าง รวมเป็น 19 ตัวอย่าง ส่วน TTC-L4 
ปรากฏ รับการ 9 ตัวอย่าง และ รับความ 10 ตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น 19 ตัวอย่างเท่ากัน ซึ่งหมายความ
ว่าลักษณะของความเป็นนามธรรมที่ปรากฏในหนังสือเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นกับ
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มัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อพิจารณาผ่านแง่มุมของการปรากฏร่วมกับกริยา รับ แล้ว ไม่มีความ
แตกต่างกัน ขอยกตัวอย่างไว้ดังนี้ 

TTC-L1 รบัการคัดเลือก  รับการแต่งตั้ง รับความทุกข์ รับความเดือดร้อน รับความสุข 
TTC-L2 รับการลงโทษ รับการสั่งซื้อ รับความล าบาก รับความเคารพ รับความเสียหาย 
TTC-L3 รับการต้อนรับ รับการแนะน า รับการกระท า รับความช่วยเหลือ รับความสว่าง 
TTC-L4 รับการดูแล รับการฝึกฝน รับการยกย่อง รับความทรมาน รับความยินยอม 

รับ ที่มีความหมายว่า กิน/รับประทาน ใน 

- “...มีแต่ข้าวคลุกกะปิอย่างเดียวกับขนมส้มลอยแก้ว รับได้ไหมคะ ถ้าได้ก็จะตักมา
ให้"      (03.MP.00.7.N.wsg-re.txt) 

- “แม่รับข้าวต้มเสียหน่อยนะแม่ ลูกจะป้อนให้" (44.MP.00.15.N.wsg-re.txt) 

ทั้งสองตัวอย่างนี้พบเฉพาะใน TTC-L4 เท่านั้นและเป็นตัวอย่างที่ได้จากหนังสือในกลุ่ม
หนังสืออ่านนอกเวลา ซึ่งอาจตีความได้ว่า รับ ในความหมายนี้พบในภาษาพูดที่ค่อนข้างเป็นทางการ
และแสดงความสุภาพ ในส่วนนี้จึงอาจแสดงการขยายขอบเขตความหมายได้อยู่บ้าง อย่างไรก็ดี
ความหมายอันแตกต่างที่พบก็มีปริมาณท่ีไม่มากนัก 

รูปศัพท์ เอา เป็นอีกรูปศัพท์หนึ่งที่น่าสนใจ เพราะท าหน้าที่ทั้งในระดับค าและระดับปริจเฉท 
และมีลักษณะทางความหมายที่สะท้อนถึงการขยายความหมาย โดย เอา ที่มีความหมายว่าการย้าย
วัตถุเป้าหมายมาไว้กับตัวนั้น จิรัชย์ หิรัญรัศ (2550: 61) ระบุว่าเป็นความหมายพ้ืนฐานของ เอา เช่น 
เอาไข่ไก่ กลับไปเอา เอาเงิน ไมเ่อาค่ะ เป็นต้น ส่วนความหมายที่สื่อถึงความต้องการ (ไม่เอาหนูไม่เล่า
แล้ว เอาอย่างนี้เถอะ เอาซีครับ) หรือ เอา ในฐานะค าลงท้ายกริยาที่มีความหมายแสดงความต่อเนื่อง
หรือสิ้นสุดของเหตุการณ์ (เก็บเอา ฟังเอาเอง มันจะฟาดเอาเรือเข้า ตวาดเอาว่า) ดูเหมือนจะเป็น
ความหมายที่ขยายออกมาจาก เอา ในความหมายแรก นอกจากนี้ เอา ยังสามารถท าหน้าที่เป็นดัชนี
ปริจเฉท (discourse marker) ที่มีความหมายทางวัจนปฏิบัติศาสตร์ในการบอกจุดเริ่มต้นหรือ
จุดสิ้นสุดของปริจเฉท เช่น เอาเถอะ เอาซิ เอางี้ เอาไว้ อย่างไรก็ตามลักษณะทางความหมายและ
หน้าที่ทุกรูปแบบปรากฏอยู่ทุกช่วงชั้นไม่แตกต่างกันเลย 

ค าไวยากรณ์ที่ดูเหมือนไม่น่าจะมีความหมายหลากหลายนั้น เมื่อพิจารณาอย่างละเอียดจะ
พบว่าบางค าแสดงความหมายที่หลากหลายได้จริง ตัวอย่างเช่นค าว่า จะ ที่แม้ในพจนานุกรมจะระบุ
ว่าเป็นค าช่วยกริยาบอกอนาคต แต่ในการปรากฏใช้จริงก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไป เนื่องจาก จะ อาจ
แสดงความหมายเรื่องเวลาในอนาคตก็ได้ ความหมายแสดงความตั้งใจก็ได้ ความหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ความเห็นของผู้พูดก็ได้ หรือแสดงถึงเหตุการณ์ที่ท าเป็นนิสัยก็ได้ (คเชนทร์ ตัญศิริ, 2559; จินดารัตน์ 
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จรัสก าจรกูล, 2536; อภิญญา สร้อยธุหร่ า, 2553) โดยข้อมูลจาก TTC พบว่ารูปศัพท์ จะ มีลักษณะ
ทางความหมาย 4 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ 

จะ เป็นกริยาช่วยเพื่อบอกอนาคต (future) โดยอาจมีค าช่วยอื่นน าหน้า หรือมีค าบ่งชี้เวลาใน
อนาคตปรากฏร่วมอยู่ในปริบทด้วย เช่น 

- พวกเขาจะชวนพลอยไปลอยกระทง  (33.PT.02.2.wsg-re.txt) 
- เราก าลังจะหยุดพัก    (03.PP.00.9.wsg-re.txt) 
- พรุ่งนี้จะ เป็นวันที่ 35 นับตั้งแต่แม่ตาย  (44.MT.00.6.N.wsg-re.txt) 
- รุ่งขึ้นเวลาบ่ายคล้อยใกล้จะถึงสายัณหกาล  (21.MP.00.8.N.wsg-re.txt) 

บอกความเป็นไปได้หรือความเห็นของผู้พูด (opinion) มักมีค าช่วยกริยาอีกค าหนึ่ง เช่น คง 
ชัก อาจ น าหน้า ยกตัวอย่างเช่น 

- ดีใจจะได้ไปเที่ยว     (44.PT.01.2.wsg-re.txt) 
- แม่คงจะขาดใจแน่ ๆ    (21.PP.00.1.wsg-re.txt) 
- ฉันอาจจะมาใหม ่    (44.MT.00.3.N.wsg-re.txt) 
- ชักจะมีความรู้สึกเคืองตา    (44.MT.00.5.N.wsg-re.txt) 

จะ บอกความตั้งใจ (intend) โดยค าที่ปรากฏร่วมท าหน้าที่ผสานรวมความหมายเข้ากับ จะ 
ท าให้ความหมายสื่อไปในทางแสดงความตั้งใจ ตัวอย่างเช่น 

- จะต้องกระโดดลงที่ยอดไม้   (44.PT.02.1.wsg-re.txt) 
- ผมอยากจะซื้อที่นา    (21.PP.06.2.wsg-re.txt) 
- อยากจะให้คุณเข้าใจ    (44.MT.00.2.N.wsg-re.txt) 
- ตั้งใจจะให้ท่านเป็นสุขเพลิดเพลิน   (21.MP.00.9.N.wsg-re.txt) 

อีกความหมายหนึ่งที่น่าสนใจของ จะ คือบอกความเป็นปกติวิสัย/สภาพที่เป็น (present) 
โดยปกติแล้วเมื่อเราเห็น จะ ปรากฏอยู่ในประโยคมักชวนให้ตีความว่าเหตุการณ์นั้น ๆ ยังไม่เกิดขึ้น 
เนื่องจากไม่ว่า จะ นั้น จะมีความหมายบอกอนาคตโดยตรง บอกความเป็นไปได้ หรือความตั้งใจ ต่าง
ก็เป็นเหตุการณ์ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นทั้งสิ้น แต่ข้อมูลส่วนหนึ่งที่พบแสดงให้เห็นว่า จะ ไม่ได้บอกอนาคต 
ไม่ได้อธิบายถึงสิ่งที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น แต่อธิบายสภาพปัจจุบันของเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นเป็นปกติ 
ยกตัวอยา่งเช่น 

- สัตว์ทั้งสี่จะคอยช่วยเหลือ    (44.PT.01.5.wsg-re.txt) 
- แต่มักจะเป็นลาย     (44.PP.04.5.wsg-re.txt) 



 

 

163 

- เมื่อคืนนี้อยู่ข้างจะร้อนมาก   (03.MT.01.2.wsg-re.txt) 
- แม้จะอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ไม่มากนัก  (21.MP.00.1.N.wsg-re.txt) 

จะเห็นได้ว่าค าไวยากรณ์ก็มีความหมายที่หลากหลายได้ แต่จากตัวอย่างต่าง ๆ ที่ยกมานี้
แสดงให้เห็นว่าความหลากหลายทางความหมายของค าศัพท์ระหว่างช่วงชั้นแทบไม่ปรากฏให้เห็นเลย 

6.4 การเปรียบเทียบการขยายขอบเขตทางความหมายของค าศัพท์ระหว่างหลักสูตร 

การขยายความขอบเขตทางความหมายระหว่างหลักสูตรตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่าค าศัพท์ค า
เดียวกันจะใช้ในขอบเขตความหมายและหน้าที่เดิมในทุก ๆ หลักสูตร พบรูปศัพท์เพียง 4 รูปศัพท์ 
จากทั้งหมด 25 รูปศัพท์ที่มีความแตกต่างอยู่บ้างระหว่างหลักสูตรต่าง ๆ ได้แก่รูปศัพท์ ลูก รับ ฉัน 
และ เขา รายละเอียดมีดังนี้ 

ตารางที่ 6.6 ความหมายและหน้าที่ของรูปศัพท์ต่าง ๆ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างหลักสูตร 

ประเภท 
รูป

ศัพท ์
ความหมายและหน้าที่ TTC-

C1 
TTC-
C2 

TTC-
C3 

TTC-
C4 ที ่ หน้าที-่ความหมาย 

ค านามและค าอ่ืนๆ ที ่ 1 น. สถานที ่แหล่ง ถิ่น     
2 บ. ใน ณ     
3 COMP (+ค า/ตัวเลข)     
4 COMP (+ประโยค)     
5 ส่วนของประสม     

ทาง 1 น. ที่ส าหรับใช้สัญจร     
2 น. รูปแบบ/วิธีการ     
3 น. โอกาส     

4 
เชื่อม -บอกความเกี่ยวข้อง
ระหว่างค าที่ปรากฏข้างหน้า
และข้างหลัง 

    

5 FIX-(วิ่ง)พลางทาง     
ใน 1 บ. บอกสถานที่ (+รูปธรรม)     

2 
บ. บอกช่วงเวลา ชี้บ่งประเด็น 
(+นามธรรม)     

3 บ. แห่ง,ของ     
4 เชื่อมแบบประสม-ในเมื่อ     
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ประเภท 
รูป

ศัพท ์
ความหมายและหน้าที่ TTC-

C1 
TTC-
C2 

TTC-
C3 

TTC-
C4 ที ่ หน้าที-่ความหมาย 

เวลา 
1 

น. ชั่วขณะความยาวนานที่มี
อยู่หรือเป็นอยู่     

2 เชื่อมความบอกช่วงเวลา     
อย่าง 1 น. วิธี แบบ เยี่ยง     

2 ลักษณนามบอกจ านวน     
3 ขยายกริยา-โดยอาการที่     

4 
เชื่อมค า สามารถแทนที่ด้วย
ค าว่า แบบ ได้     

ค ากริยาและค า
อ่ืนๆ 

ว่า 1 ก. คิด     
2 ก. พูด     
3 ก. ต าหนิ     
4 ก. ระบุ     
5 COMP +ค า     
6 COMP +ประโยค     
7 เชื่อมแบบประสม-ว่าแต่     

ให้ 1 ก. มอบ (+รูปธรรม)     
2 ก. มอบ (+นามธรรม)     

3 
COMP-บอกความบังคับหรือ
อวยชัยให้พร     

ไป 1 ก. เคลื่อนออกจากท่ี     
2 AUX-เสริมการเคลื่อนที่ทิศทาง     

3 
AUX-เสริมการเคลื่อนที่ทางเวลา 
การเปลี่ยนสภาพ การณ์ลักษณะ     

มา 1 ก. เคลื่อนเข้าหาผู้พูด     
2 AUX-เสริมการเคลื่อนที่ทิศทาง     

3 
AUX-เสริมการเคลื่อนที่ทางเวลา 
การเปลี่ยนสภาพ การณ์ลักษณะ     

เข้า 1 ก. อาการที่เคลื่อนไปข้างใน     
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ประเภท 
รูป

ศัพท ์
ความหมายและหน้าที่ TTC-

C1 
TTC-
C2 

TTC-
C3 

TTC-
C4 ที ่ หน้าที-่ความหมาย 

หรือท าให้เคลื่อนไปข้างใน 

2 ก. เข้าร่วม     
3 ก. ผสม/รวม     
4 ก. เริ่ม     
5 ก. ตรง/เหมาะสม/สอดคล้อง     
6 AUX-เกี่ยวกับประสาทสัมผัส     
7 AUX-เร่งรัด/เน้นความ     
8 AUX-มาก     

ออก 1 ก. แสดงทิศทาง     
2 ก. เกิดมีข้ึน (+นาม)     
3 ก. เริ่มต้นการกระท า (+กริยา)     
4 ก. ท าได้/เข้าใจได้     
5 ก. จ่าย     
6 ก. เริ่มการเดินทาง     
7 ก. ไปยังจุดหมาย     
8 ก. พูด     
9 AUX-ค่อนไปทาง     

อยู่ 1 ก. พัก/อาศัย     
2 AUX-ก าลังเป็นเช่นนั้น     
3 ส่วนหนึ่งของค าประสม     

เอา 
1 

ก. ย้ายบางอย่างมาไว้กับตัว/
แสดงถึงความเป็นเจ้าของ 
(+รูปธรรม) 

    

2 ก. ก าหนดสิ่งแทน (+นามธรรม)     
3 ก. แสดงความต้องการ     

4 
ลงท้ายกริยาแสดงความ
ต่อเนื่อง/สิ้นสุดของเหตุการณ์     

5 ดัชนีปริจเฉท     
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ประเภท 
รูป

ศัพท ์
ความหมายและหน้าที่ TTC-

C1 
TTC-
C2 

TTC-
C3 

TTC-
C4 ที ่ หน้าที-่ความหมาย 

ค าวิเศษณ์กับค า
อ่ืนๆ 

อาจ 1 ว. สามารถ     

2 
AUX-คาดคะเนว่ามีความ
เป็นไปได้     

ค าพ้อง 
(POS เดียวกัน) 

เขา 1 ส. ค าใช้แทนผู้ที่เราพูดถึง     
2 น. เนินที่นูนสูงขึ้นไปเป็นจอมเด่น     
3 น. สิ่งที่งอกออกมาจากหัวสัตว์     
4 น. ชื่อนกในวงศ์ Columbidae     

ค าพ้อง 
(POS ต่างกัน) 

ฉัน 1 ส. ค าใช้แทนตัวผู้พูด     
2 ก. กิน     
3 ว. เสมอกัน     

ค านาม 
(หลายความหมาย) 

แม่ 1 เกี่ยวกับสัตว์     
2 เกี่ยวกับมนุษย ์     
3 เทวดา     
4 นามธรรม     
5 ค าเรียก     
6 แม่น้ า     

ลูก 1 เกี่ยวกับสัตว์     
2 เกี่ยวกับมนุษย ์     
3 เกี่ยวกับพืช     
4 เรียกวัตถ ุ     
5 ส่วนของค าประสม     
6 นามธรรม     

ค ากริยา 
(หลายความหมาย) 

ใช้ 
1 

เอามาท าให้เกิดประโยชน์ 
(+อวัยวะคน/สัตว์)     

2 
เอามาท าให้เกิดประโยชน์ 
(+อุปกรณ์/พาหนะ/รูปธรรม)     

3 
เอามาท าให้เกิดประโยชน์ 
(+นามธรรม)     
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ประเภท 
รูป

ศัพท ์
ความหมายและหน้าที่ TTC-

C1 
TTC-
C2 

TTC-
C3 

TTC-
C4 ที ่ หน้าที-่ความหมาย 

4 บอกวัตถุประสงค์ (+กริยา)     
5 จับจ่าย     
6 บังคับให้ท า     
7 ช าระ/ให้คืน     

รับ 1 ไปเอามา (+วัตถุ/รูปธรรม)     
2 ไปเอามา (+นามธรรม)     
3 ไปเอามา (+นามวลีแปลง)     

4 
ไปเอามา (+กริยาที่ agent 
เป็นคนละคนกับ รับ)     

5 
ต้อนรับ (+นาม/กริยาที่ 
agent เป็นคนละคนกับ รับ)     

6 
เสนอตัวเข้าท า (+กริยาที่ 
agent เป็นคนเดียวกับ รับ)     

7 ประสบ (+กริยา/นาม)     
8 ตอบรับ/ยอมรับ     
9 คล้องจอง/เข้ากัน     
10 กิน     
11 ต้าน     
12 ชื่อเฉพาะ-วรรครับ     

ขยาย,วิเศษณ์ 
(หลายความหมาย) 

ทั้ง 1 ทั่ว, รวมหมด (+จ านวน)     
2 ทั่ว, รวมหมด (+นาม)     
3 มิหน าซ้ า     
4 ส่วนของค าประสม     
5 ทั้ง...และ     
6 ทั้ง...ทั้ง     

ค าช่วยหน้ากริยา 
(หลายความหมาย) 

จะ 1 opinion ความเป็นไปได้     
2 intend ความตั้งใจ     
3 present ปกติวิสัย/สภาพที่เป็นอยู่     
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ประเภท 
รูป

ศัพท ์
ความหมายและหน้าที่ TTC-

C1 
TTC-
C2 

TTC-
C3 

TTC-
C4 ที ่ หน้าที-่ความหมาย 

4 future อนาคต     
ค าเชื่อม 
(หลายความหมาย) 

โดย 
1 

เชื่อมตามกริยา-แสดงลักษณะ
ของกริยานั้น (+ค าขยาย)     

2 
เชื่อม-บอกวิธีการ (+action 
V., การ, นาม)     

3 ส่วนของค าประสม     
ค านามและตัวบ่งชี้
นามวลีแปลง 

ความ 1 น. เนื้อหา/เนื้อความ     
2 ตัวบ่งชี้นามวลี (+กริยา)     
3 ตัวบ่งชี้นามวลี (+ค าขยาย)     

การ 1 น. งาน สิ่งหรือเรื่องที่ท า     
2 ตัวบ่งชี้นามวลี (+กริยา)     
3 ตัวบ่งชี้นามวลี (+ค าขยาย)     
4 เรื่อง ธุระ หน้าที่ (+นาม)     

ขอบเขตทางความหมายและหน้าที่ของค าศัพท์ระหว่างหลักสูตรต่าง ๆ ก็มีความคล้ายคลึงกัน
มากเช่นเดียวกัน โดยพบรูปศัพท์ที่มีจ านวนความหลากหลายทางความหมายไม่เท่ากันทั้งสิ้น 4 รูป
ศัพท์ คือ เขา ฉัน ลูก และ รับ ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มค าพ้อง ค านามและค ากริยาหลายความหมาย โดยที่ 
เขา ที่เป็นชื่อนก พบเฉพาะใน TTC-C1 ในขณะที่ ฉัน ที่เป็นค ากริยามีความหมายว่า กิน กับ ฉัน ใน
ฐานะค าวิเศษณ์ที่มีความหมายว่า เสมอกัน ค าพ้องรูปทั้งสองนี้ไม่พบใน TTC-C1 นอกจากนี้ ลูก ใน
ความหมายที่เป็นนามธรรม พบเฉพาะใน TTC-C4 เท่านั้น ส่วน รับ ในความหมายว่า ต้าน ใน รับศึก 
พบเฉพาะใน TTC-C1 – 2 รูปศัพท์อ่ืนอีก 21 รูปศัพท์พบว่ามีความหลากหลายทางความหมายและ
หน้าที่เหมือนกันทุกหลักสูตร 

แม้ว่าขอบเขตความหมายและหน้าที่ของค าศัพท์ระหว่างหลักสูตรจะมีความใกล้เคียงและ
คล้ายคลึงกัน แต่ผู้วิจัยก็พบลักษณะการปรากฏของบางค าที่น่าสนใจ ยกตัวอย่างได้ดังต่อไปนี้ 

ผู้วิจัยได้พิจารณา รับ ที่ตามติดด้วยนามวลีแปลง การ-ความ อีกครั้ง เพราะนอกจาก การ 
และ ความ จะแสดงถึงความเป็นสมัยใหม่ของภาษาแล้ว นามวลีแปลงกลุ่มนี้ยังแสดงถึงความเป็น
นามธรรมของรูปศัพท์ที่พบ ซึ่งความเป็นนามธรรมดังกล่าว ส่งผลให้รูปศัพท์นั้นซับซ้อนขึ้น เนื่องจาก
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ใช้น าเสนอความคิดที่ซับซ้อนนั่นเอง เมื่อพิจารณาจากจ านวนในการปรากฏ โดยสุ่มตัวอย่างมา
คลังข้อมูลละ 100 ตัวอย่าง ผู้วิจัยพบว่า 

TTC-C1 ปรากฏ รับการ 5 ตัวอย่าง รับความ 7 ตัวอย่าง รวมเป็น 12 ตัวอย่าง 

TTC-C2 ปรากฏ รับการ 7 ตัวอย่าง รับความ 8 ตัวอย่าง รวมเป็น 15 ตัวอย่าง 

TTC-C3 ปรากฏ รับการ 4 ตัวอย่าง รับความ 10 ตัวอย่าง รวมเป็น 14 ตัวอย่าง 

TTC-C4 ปรากฏ รับการ 3 ตัวอย่าง รับความ 13 ตัวอย่าง รวมเป็น 16 ตัวอย่าง 

จะเห็นได้ว่า รับการ และ รับความ เพ่ิมสูงขึ้นบ้างแต่ไม่มากนัก ซึ่งอาจเป็นเพราะ การ- และ 
ความ- ในตัวอย่างเหล่านี้ต้องปรากฏตามหลัง รับ เท่านั้น จึงอาจมีจ านวนไม่มากนัก 

อย่างไรก็ดี ในส่วนของรูปศัพท์ การ และ ความ เองนั้น สามารถท าหน้าที่เป็นทั้งค านามและ
ตัวบ่งชี้นามวลีแปลง ค านามเช่น การทั้งปวง การต่าง ๆ การใด ๆ ความเบื้องต้น เชื่อมความ แจ้ง
ความ เป็นต้น ส่วน การ และ ความ ในฐานะตัวบ่งชี้นามวลีแปลง เช่น การท างาน การศึกษา การ
เลือกตั้ง การละเล่น การดี ความเป็นไป ความกังวล ความอบอุ่น เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบ การ ที่ตาม
ด้วยค านาม แสดงความหมายในเชิงกิจการหรือกิจธุระในเรื่องนั้น ๆ เช่น การพระราชพิธี การสงคราม 
การรถไฟ การสื่อสารมวลชน การคมนาคม การต่างประเทศ เป็นต้น ทั้งสองรูปศัพท์ท าหน้าที่และมี
ความหมายเหมือน ๆ กันทุกหลักสูตร แต่สิ่งที่น่าสนใจในข้อมูลกลุ่มนี้คือลักษณะของค าที่มาปรากฏ
ร่วม อย่างเช่น ค านามท่ีปรากฏร่วมกับ การ นั้น ลักษณะค าท่ีพบบางส่วนเป็นดังนี้ 

TTC-C1 การพระราชพิธี การสงคราม การศึก การเปรียญ การเมือง 
TTC-C2 การสงคราม การกีฬา การรถไฟ การเงิน การบ้าน 
TTC-C3 การสื่อสารมวลชน การคมนาคม การเกษตร การจราจร การสงคราม การเงิน 
TTC-C4 การคมนาคม การจราจร การสงคราม การแพทย์ การต่างประเทศ 

 จะเห็นได้ว่าค านามที่ปรากฏตามหลัง การ นั้น แสดงความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมให้เห็นอยู่บ้าง โดย การพระราชพิธี การเปรียญ พบว่าเป็นคู่ค าปรากฏร่วมที่โดดเด่นใน 
TTC-C1 ในขณะที่ TTC-C4 เริ่มปรากฏ การแพทย์ การต่างประเทศ แสดงถึงลักษณะทางสังคมบาง
ประการที่ให้ความส าคัญต่างกันในสมัยต่าง ๆ อย่างไรก็ตามแม้จะมีความแตกต่างดังกล่าวให้เห็น แต่ใน
เชิงการขยายขอบเขตความหมายต้องถือว่าทุกหลักสูตรมีปรากฏให้เห็นทุกความหมายไม่แตกต่างกัน 
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6.5 สรุปผลการเปรียบเทียบความหมายของค าศัพท์ 

จากการศึกษาการขยายขอบเขตความหมายและหน้าที่ของค าศัพท์ต่าง ๆ ที่คัดเลือกมาจาก
กลุ่มต่าง ๆ รวม 25 รูปศัพท์ ในภาพรวมแทบไม่มีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะพิจารณาจากจ านวน
ความหมายและหน้าที่ที่พบ ลักษณะของค าปรากฏร่วมที่อาจแสดงความยากง่าย เช่น ความเป็น
รูปธรรม-นามธรรมของค าที่ตามหลัง การเป็นกริยาหลัก กริยาช่วย สิ่งที่ปรากฏตามหลังส่วนเติมเต็มก็
มีทั้งที่เป็นค าและประโยค คล้ายคลึงกันหมดทุกคลังข้อมูล โดยเมื่อเปรียบเทียบระหว่างช่วงชั้น ตาม
สมมติฐานคิดว่าจะพบความแตกต่าง โดยรูปศัพท์น่าจะมีความหมายและหน้าที่เพ่ิมขึ้นตามช่วงชั้นที่
สูงขึน้ ผลคือแทบไม่ปรากฏความแตกต่างให้เห็น ซึ่งแสดงว่าความหมายรวมถึงหน้าที่แบบต่าง ๆ ของ
ค าที่ปรากฏด้วยความถี่สูงนั้นได้สอนไว้ตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นต้นแล้ว แม้จะพบความแตกต่างทาง
ความหมายอยู่บ้างเล็กน้อยจากรูปศัพท์ที่อยู่ในกลุ่มค าเนื้อหา ได้แก่ ค านามและค ากริยาที่มีหลาย
ความหมาย แต่ก็ไม่ได้แสดงถึงความยากที่เพ่ิมขึ้นแต่อย่างใด เพียงแสดงถึงเนื้อหาในบทเรียนที่อาจ
แตกต่างกันอยู่บ้างเท่านั้น 

เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลกลุ่มความหมายระหว่างหลักสูตร ตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าขอบเขต
ความหมายไม่น่าจะต่างกันแม้ช่วงเวลาจะเปลี่ยนไป ผลที่ได้คือไม่พบความแตกต่างที่ชัดเจน แสดงให้
เห็นว่าแม้เวลาจะเปลี่ยนไป แต่รูปแบบและวิธีการใช้ค าต่าง ๆ ยังเหมือนเดิม สิ่งที่น่าสนใจระหว่าง
การศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างหลักสูตรคือกลุ่มค าปรากฏร่วมของ การ และ ความ ที่มีค่า
ความส าคัญของความน่าจะเป็นในการปรากฏร่วมกับค าต่าง ๆ และล าดับในการปรากฏแตกต่างกัน 
เช่น การศึกษา มีค่าความส าคัญขึ้นมาเป็นอันดับ 1 ใน TTC-C1 ในขณะที่ อันดับ 1 ของ TTC-C2 คือ 
การแสดง เป็นต้น อย่างไรก็ดี ประเด็นนี้อยู่นอกเหนือจากขอบเขตในการศึกษา เพราะถึงแม้ว่ากลุ่มค า
ปรากฏร่วมจะแสดงถึงความแตกต่างบางประการทางด้านสังคม รวมถึงแนวคิดและค่านิยม แต่การ
ปรากฏใช้ทั้งหมดยังแสดงให้เห็นถึงขอบเขตทางความหมายที่เหมือนกันซึ่งไม่ได้แสดงถึงความยากง่าย
ที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงแต่อย่างใด ผู้วิจัยจึงจะน าเอาประเด็นเรื่องค าปรากฏร่วมนี้ไปอภิปรายเพ่ิมเติมใน
บทต่อไป 

อย่างไรก็ตาม หน้าที่และความหมายต่าง ๆ ของรูปศัพท์ที่ผู้วิจัยได้อธิบายและน าเสนอไว้ใน
บทนี้เป็นหน้าที่และความหมายของรูปศัพท์ที่พบในหนังสือเรียนวิชาภาษาไทยเท่านั้น อาจมีความ
เป็นไปได้ว่ารูปศัพท์เหล่านี้จะมีหน้าที่และความหมายอย่างอ่ืน ๆ อีกในกรณีที่แหล่งที่มาของข้อมูล
แตกต่างออกไป ดังนั้น ผู้ที่ต้องการน าผลการศึกษาวิเคราะห์ส่วนนี้ไปใช้ต่อ ขอให้พิจารณาถึงความ
เป็นไปได้ในข้อนี้ด้วย 



 

 

บทที ่7 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

งานวิจัยชิ้นนี้ศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการของค าศัพท์ที่มีความถี่ในการปรากฏสูงในหนังสือเรียน
วิชาภาษาไทย โดยเน้นศึกษาตามแนวทางภาษาศาสตร์คลังข้อมูล คือวิเคราะห์ไปตามข้อมูลที่พบจริง 
โดยมีวัตถุประสงค์สองส่วนหลัก ได้แก่ เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความเหมือน  ความแตกต่าง และการ
ขยายขอบเขตของรายการค าศัพท์ และเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการขยายความหมายและหน้าที่ของ
ค าศัพท์ในแต่ละรายการ ทั้งในมิติของช่วงชั้นและหลักสูตรที่เปลี่ยนไป ในบทนี้ผู้วิจัยจะน าเสนอ
เนื้อหาเป็นหัวข้อตามล าดับคือ 1) สรุปผลการวิจัย 2) อภิปรายผล และ 3) ข้อเสนอแนะ รายละเอียด
มีดังต่อไปนี้ 

7.1 สรุปผลการวิจัย 

คลังข้อมูลหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย (Thai Textbook Corpus: TTC) ขนาด 3,037,772 
ค าท่ีสร้างข้ึนนั้น มีจ านวนศัพท์รวมทั้งสิ้น 19,494 รูปศัพท์ ในจ านวนนี้เป็นค าท่ี 

ปรากฏ 1 ครั้ง  3,113 รูปศัพท ์ คิดเป็นร้อยละ 15.97 

ปรากฏ 2 – 9 ครั้ง 7,004 รูปศัพท ์ คิดเป็นร้อยละ 35.93 

ปรากฏ 10 – 49 ครั้ง 5,259 รูปศัพท ์ คิดเป็นร้อยละ 26.98 

ปรากฏ 50 ครั้งขึ้นไป 4,118 รูปศัพท ์ คิดเป็นร้อยละ 21.12 

หากพิจารณาเฉพาะรูปศัพท์ที่ปรากฏตั้งแต่ 1,000 ครั้งขึ้นไป พบว่ามีจ านวนรวมทั้งสิ้น 423 
รูปศัพท์ อาจเป็นจ านวนที่ไม่มากนัก แต่สามารถนับความถี่รวมของค าในกลุ่มนี้ได้ถึง 2,123,376 ครั้ง 
ซึ่งเป็นจ านวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนค าทั้งหมดในคลังข้อมูล แสดงให้เห็นว่ารูปศัพท์ที่ปรากฏ
ด้วยความถี่สูงและใช้บ่อยมาก ๆ ในหนังสือเรียนวิชาภาษาไทยและอาจรวมถึงการใช้ภาษาไทย
โดยทั่วไปนั้น มีจ านวนรูปศัพท์อยู่ไม่ถึง 500 รูปศัพท์ ในงานวิจัยชิ้นนี้เป็นการศึกษาเปรียบเทียบข้อมูล
รายการค าศัพท์ระหว่างช่วงชั้นและระหว่างหลักสูตร ผู้วิจัยจึงก าหนดค าเรียกให้ TTC-L1 – 4 แทน
คลังข้อมูลย่อยตั้งแต่ช่วงชั้นที่ 1 ถึงช่วงชั้นที่ 4 และ TTC-C1 – 4 แทนคลังข้อมูลย่อยของหลักสูตร 
2503 – 2544 

7.1.1 ความเหมือน  ความแตกต่าง และการขยายขอบเขตของรายการค าศัพท์ 

เมื่อพิจารณาขนาดของคลังข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างช่วงชั้น พบว่าคลังข้อมูลมีขนาดใหญ่
ขึ้นตามช่วงชั้นที่สูงขึ้นทั้งในเชิงรูปศัพท์และจ านวนค า อย่างไรก็ตาม วงศัพท์ไม่ได้เพ่ิมสูงขึ้นแบบก้าว
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กระโดดในทุก ๆ ช่วงชั้น แต่จะเพ่ิมสูงขึ้นอย่างชัดเจนในระหว่าง TTC-L1 (ประถมศึกษาตอนต้น) ส่ง
ต่อไปยัง TTC-L2 (ประถมศึกษาตอนปลาย) และจ านวนวงศัพท์ค่อนข้างคงที่ตั้งแต่ TTC-L2 เป็นต้น
ไป แสดงให้เห็นว่าช่วงชั้นประถมศึกษาตอนปลายเป็นช่วงชั้นที่มีการเติบโตในเชิงวงศัพท์สูงที่สุด  
นอกจากนี้ยังพบอีกว่ารูปศัพท์ที่ปรากฏเพียงครั้งเดียวในแต่ละคลังข้อมูลย่อยลดจ านวนลงตามช่วงชั้น
ที่สูงขึ้น แต่ยังคงมีปริมาณที่ใกล้เคียงกันทุกหลักสูตร แสดงว่าช่วงชั้นที่สูงกว่านั้นมีการใช้ค าซ้ า ๆ 
มากกว่า ส่วนหลักสูตรที่เปลี่ยนไปนั้น พบว่าการเลือกใช้รูปศัพท์หรือค าหนึ่ง ๆ มาประกอบใน
บทเรียนเกิดขึ้นในลักษณะความถี่ที่คงเดิม รูปศัพท์ที่ใช้บ่อยและรูปศัพท์ที่ใช้น้อยปริมาณใกล้เคียงกัน 
ตามรายละเอียดดังนี้ 

 Tokens Types Hapaxes %H 
TTC-L1 444,044 11,068 2,995 27.06 
TTC-L2 704,289 13,579 3,128 23.04 
TTC-L3 852,099 13,266 2,652 19.99 
TTC-L4 1,037,340 13,266 2,459 18.54 

 Tokens Types Hapaxes %H 
TTC-C1 669,532 14,222 3,614 25.41 
TTC-C2 748,136 13,771 3,493 25.36 
TTC-C3 740,878 14,174 3,704 26.13 
TTC-C4 879,226 14,716 3,686 25.05 

รูปศัพท์ที่ปรากฏด้วยความถี่สูงสุดใน TTC คือรูปศัพท์ ที่ แต่เมื่อเปรียบเทียบระหว่างช่วงชั้น 
พบว่าในช่วงชั้นที่ 1 รูปศัพท์ที่ปรากฏด้วยความถี่สูงสุดคือ ไป ส่วนช่วงชั้นอ่ืน ๆ คือ ที่ เมื่อ
เปรียบเทียบระหว่างหลักสูตรพบว่ารูปศัพท์ที่ปรากฏด้วยความถี่สูงสุดคือค าว่า ที่ เหมือนกันทุก
หลักสูตร 

เมื่อพิจารณารูปศัพท์ 100 รูปศัพท์แรกจากแต่ละรายการ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างช่วงชั้น
พบว่าการปรากฏของค าเนื้อหามีแนวโน้มจะลดจ านวนลง ในขณะที่ค าไวยากรณ์มีแนวโน้มจะเพ่ิม
จ านวนมากขึ้น พบค าในกลุ่มค าสันธาน ค าเชื่อมหรือค าที่ท าหน้าที่ขยายความหรือให้รายละเอียดสิ่งที่
อยู่ข้างหน้า เช่น หรือ แต่ อย่าง ซึ่ง เพ่ิมสูงขึ้นด้วย ซึ่งสิ่งที่พบนี้น าไปสู่ข้อสังเกตที่ว่าช่วงชั้นที่สูงขึ้น
อาจมีโครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนมากกว่าช่วงชั้นที่อยู่ต่ ากว่า เพราะแม้ว่ารูปศัพท์ในกลุ่มนี้จะพบใน
ทุก ๆ ช่วงชั้นก็จริง แต่ในช่วงชั้นที่สูงกว่านั้น ปรากฏรูปศัพท์ที่ท าหน้าที่ขยายความในประโยคใน
จ านวนที่สูงกว่า น่าจะส่งผลให้ประโยคนั้น ๆ มีความซับซ้อนเพ่ิมมากขึ้นนั่นเอง นอกจากนี้ค าในกลุ่ม
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ตัวบ่งชี้นามวลีแปลงก็เพ่ิมจ านวนสูงขึ้นมากตามช่วงชั้นที่สูงขึ้น ทั้ง การ ความ และ ผู้ เมื่อ
เปรียบเทียบระหว่างหลักสูตร ไม่พบแนวโน้มในการเพ่ิมหรือลดของกลุ่มค าเนื้อหาหรือค าไวยากรณ์
อย่างชัดเจนนัก อย่างไรก็ดี การ และ ความ เป็นรูปศัพท์ที่น่าสนใจที่สุด เนื่องจากปรากฏด้วยความถี่
ที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งอาจแสดงถึง “การปรับเปลี่ยนให้เป็นสมัยใหม่ของภาษาไทย” ตามแนวคิดของอมรา 
ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (2537) ซึ่งสะท้อนออกมาทางหนังสือเรียนวิชาภาษาไทยด้วยเช่นกัน ทั้งในแง่ที่มีความ
เป็นวิชาการมากขึ้นและแสดงความซับซ้อนมากขึ้น โดยอมราได้ระบุว่าการพัฒนาทางวิชาการในช่วง 
พ.ศ. 2505 – 2525 อาจส่งผลต่อภาษาไทย ท าให้ท าเนียบภาษาทางวิชาการมีความโดดเด่นมากขึ้น
ในช่วงนี้ และนามวลีแปลงเป็นลักษณะหนึ่งที่บ่งบอก (mark) ท าเนียบภาษาที่เป็นทางการ นอกจากนี้ 
การที่นามวลีแปลงปรากฏให้เห็นมากขึ้นนั้น แสดงว่าโลกทัศน์ของคนไทยเปลี่ยนไปในแง่ที่มีความ
เรียบง่ายน้อยลง หรือมีโลกทัศน์ที่ซับซ้อนมากขึ้น ที่ส าคัญการพูดหรือระบุถึงสิ่งที่เป็นนามธรรมผ่าน
นามวลีแปลงเหล่านี้ แสดงถึงการ “โอบรับมโนทัศน์ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมยุคใหม่” (2537: 58-60) 
ความเป็นสมัยใหม่ของภาษาในแง่ท่ีว่าแสดงความคิดที่เป็นนามธรรมมากขึ้นนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความ
ยากที่เพ่ิมขึ้นของรูปศัพท์ในหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย ไม่ว่าจะพิจารณาในมิติของช่วงชั้นหรือ
หลักสูตรก็ดูเหมือนว่าเนื้อหาในหนังสือเรียนมีความเป็นนามธรรม ซับซ้อนและยากมากขึ้นตามช่วงชั้น
ที่สูงขึ้นและตามช่วงเวลาที่เปลี่ยนไป โดยความซับซ้อนดังกล่าวส่งผ่านมาทางนามวลีแปลงที่เพ่ิม
จ านวนในการปรากฏมากข้ึนเรื่อย ๆ นั่นเอง 

ค าส าคัญที่พบในแต่ละช่วงชั้นพบว่า ช่วงชั้นที่ 1 เป็นค าในกลุ่มค าเรียกญาติ ค าเรียกชื่อสัตว์ 
ส่วนค าส าคัญในช่วงชั้นที่ 2 ยังคงพบค าในกลุ่มค าเรียกญาติ ค าเรียกชื่อสัตว์ อยู่ แต่พบค าที่เกี่ยวกับ
พืชด้วย นอกจากนี้ยังพบค าไวยากรณ์บางค ามีค่าความส าคัญสูงในช่วงชั้นนี้ ค าส าคัญในช่วงชั้นที่ 3 
แสดงความหลากหลายเรื่องระดับภาษามากขึ้นกว่าสองช่วงชั้นแรก พบทั้งรูปศัพท์ที่แสดงความสุภาพ
รวมถึงศัพท์ที่แสดงความไม่สุภาพ ในขณะที่ค าส าคัญในช่วงชั้นที่ 4 พบค าไวยากรณ์เป็นจ านวนมาก  

เมื่อเปรียบเทียบค่าความส าคัญของรูปศัพท์ระหว่างหลักสูตรพบว่า ค าส าคัญในหลักสูตร 
2503 เป็นค าที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครอง ค าส าคัญในหลักสูตร 2521 เป็นค าเรียกญาติ ส่วน
ในหลักสูตร 2533 เป็นค าที่เกี่ยวกับธรรมชาติ และหลักสูตร 2544 พบที่เป็นค าไวยากรณ์มากกว่า
คลังข้อมูลอ่ืน ๆ อาจเป็นไปได้ว่าคลังข้อมูลของหลักสูตร 2544 นั้นสร้างขึ้นจากหนังสือเรียนจาก
หลายส านักพิมพ์ และในการรวบรวมตัวบทนั้นผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มให้ทั่วทั้งเล่ม ซึ่งอาจสุ่มพบส่วนที่เป็น
การอธิบายทางไวยากรณ์มากกว่าหลักสูตรอ่ืน ๆ ส่งผลให้ค าส าคัญในหลักสูตรนี้พบค าที่ค่อนข้างเป็น
ทางการและอาจมีความเป็นนามธรรมมากกว่าหลักสูตรอ่ืนก็เป็นได้ 

การส่งต่อรูปศัพท์ระหว่างช่วงชั้นและหลักสูตร พบว่ามีรูปศัพท์ที่ถูกส่งต่อประมาณร้อยละ 80 
ซึ่งหากจ าแนกกลุ่มรูปศัพท์ออกเป็นค าเนื้อหากับค าไวยากรณ์จะพบว่า ค าไวยากรณ์ถูกส่งต่อเกินกว่า
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ร้อยละ 95 ของค าไวยากรณ์ทั้งหมดที่ปรากฏ แสดงว่าความแตกต่างที่เกิดขึ้นในกลุ่มวงศัพท์คือค า
เนื้อหาที่ขึ้นอยู่กับผู้เขียนหนังสือเรียนว่าต้องการน าเสนอเนื้อหาอะไร ส่วนที่ตั้งสมมติฐานไว้ว่า รูป
ศัพท์ที่พบในรายการค าศัพท์ในช่วงชั้นเดียวกันของแต่ละหลักสูตรไม่ต่างกันมาก โดยมีรูปศัพท์ร่วมกัน
หลักสูตรต่อหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 พบว่า สมมติฐานข้อนี้จะเป็นเท็จ เมื่อพิจารณาเฉพาะรูป
ศัพท์ที่เกิดร่วมกันแบบหลักสูตรต่อหลักสูตร อย่างไรก็ตาม หากรวมรูปศัพท์ที่ปรากฏร่วมกับหลักสูตร
ที่ติดกันเข้ากับรูปศัพท์ที่ปรากฏร่วมกับหลักสูตรอ่ืน ๆ แล้ว ก็จะได้ค่าเกินกว่าร้อยละ 90 กล่าวคือ
หากมองว่ารูปศัพท์ที่เกิดร่วมกันอาจไม่จ าเป็นต้องเกิดร่วมกับหลักสูตรที่อยู่ติดกันเท่านั้น แต่เป็นรูป
ศัพท์ที่ปรากฏในหลักสูตรหนึ่ง จากนั้นหายไป แล้วปรากฏขึ้นอีกครั้งในหลักสูตรถัดมา ก็จะสรุปได้ว่า
แต่ละหลักสูตรมีรูปศัพท์ร่วมกันมากเกินกว่าร้อยละ 90 จริง จากมุมมองของผู้วิจัยเห็นว่าน่าจะ
พิจารณาโดยรวมรูปศัพท์ที่ปรากฏร่วมกันกับหลักสูตรใดก็ได้ ไม่จ าเป็นต้องเป็นหลักสูตรที่อยู่ติดกัน 
เนื่องจากการปรากฏในลักษณะดังกล่าว แสดงให้เห็นว่ารูปศัพท์กลุ่มนี้ไม่ได้จ ากัดการปรากฏอยู่ใน
ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้น เมื่อเราอยากศึกษาความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและรูปศัพท์ในกลุ่มนี้ไม่ได้
หายไปอย่างถาวร หรือปรากฏขึ้นในบางช่วงเวลาเท่านั้น เราก็ไม่ควรมองว่าสิ่งนี้คือความเปลี่ยนแปลง
อย่างสมบูรณ์ ผู้วิจัยจึงเห็นว่าควรตัดสินว่าแต่ละหลักสูตรมีรูปศัพท์ที่เกิดร่วมกันเกินกว่าร้อยละ 90 จริง 

ส่วนสมมติฐานที่ว่ารูปศัพท์ที่พบในรายการค าศัพท์ในช่วงชั้นที่สูงขึ้นจะมีจ านวนมากกว่าและ
ครอบคลุมรูปศัพท์ที่พบในรายการค าศัพท์ในช่วงชั้นที่ต่ ากว่า และเป็นเช่นนี้ในทุกหลักสูตรนั้น เมื่อ
พิจารณาไปทีละหลักสูตรจะพบว่าช่วงชั้นที่สูงกว่าจะมีรูปศัพท์มากกว่าช่วงชั้นที่ต่ ากว่าเสมอ แต่ไม่
ครอบคลุมรูปศัพท์ทั้งหมดจากช่วงชั้นที่ต่ ากว่า ยิ่งไปกว่านั้นหากพิจารณาในภาพรวมคือรวมข้อมูลจาก
ทุกหลักสูตรเข้าไว้ด้วยกันแล้วเปรียบเทียบกันทีละช่วงชั้นจะพบว่ารูปศัพท์ในช่วงชั้นที่ 2 มากกว่าช่วง
ชั้นอ่ืน ๆ ทั้งหมด จึงสรุปว่าช่วงชั้นที่ 2 เป็นช่วงชั้นที่มีการขยายตัวของวงศัพท์สูงที่สุดเมื่อเทียบกับ
ช่วงชั้นอ่ืน ๆ 

7.1.2 ความยากง่ายของรูปศัพท์ในมิติต่าง ๆ 

ผู้วิจัยได้ศึกษาความยากง่ายของรูปศัพท์ที่ปรากฏในคลังข้อมูลโดยเปรียบเทียบระหว่างช่วง
ชั้นและหลักสูตรในมิติต่าง ๆ ได้แก่ 1) จ านวนพยางค์ 2) การสร้างค า 3) รูปเขียนกับความเป็นไปได้
ในการออกเสียง และ 4) ความทึบใสทางความหมาย โดยส่วนนี้เป็นการศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมไปจาก
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เนื่องจากผู้วิจัยเห็นว่าความยากง่ายในแง่มุมต่าง ๆ เหล่านี้น่าจะสามารถแสดงให้
เห็นถึงพัฒนาการของค าศัพท์ได้อีกทางหนึ่ง ความยากง่ายในส่วนนี้พิจารณาได้ 2 ส่วน คือความยาก
ง่ายของค าศัพท์ซึ่งพิจารณาได้จากการเปรียบเทียบรูปศัพท์ที่พบในแต่ละคลังข้อมูล กับความยากง่าย
ของตัวบทซึ่งพิจารณาได้จากจ านวนค าทั้งหมดที่ปรากฏในคลังข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า เมื่อ
เปรียบเทียบระหว่างช่วงชั้น ทั้งวงศัพท์และตัวบทมีความยากเพ่ิมขึ้นในแทบทุกมิติตามช่วงชั้นที่สูงขึ้น 
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โดยช่วงชั้นประถมศึกษาตอนปลายหรือช่วงชั้นที่ 2 เป็นช่วงชั้นที่มีความยากเพ่ิมขึ้นจากเดิมชัดเจน
ที่สุดในหลายมิติ ผลในส่วนนี้สอดคล้องไปกับการขยายตัวของวงศัพท์ที่ก็ชี้ ให้เห็นว่ามีความ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากที่สุดในช่วงชั้นนี้ เช่นเดียวกัน  อย่างไรก็ตาม มิติเรื่องความทึบใสทาง
ความหมายในเชิงวงศัพท์พบว่าการกระจายตัวของรูปศัพท์ในกลุ่มความสัมพันธ์ทางความหมายแบบ
ต่าง ๆ นั้น ไม่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน แสดงว่าวงศัพท์ในช่วงชั้นที่สูงขึ้นไม่ได้ยากขึ้นในมิตินี้ ซึ่ง
อาจเป็นไปได้ว่าผู้เขียนแบบเรียนไม่ได้น าปัจจัยนี้มาประกอบการพิจารณาด้วย เนื่องจากในภาษาไทย
ยังไม่ได้มีการศึกษาวิเคราะห์ความยากง่ายในเรื่องนี้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากนัก เรื่องนี้จึงเป็น
ประเด็นที่สามารถน าไปศึกษาเพ่ิมเติมได้อีก 

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบความยากง่ายระหว่างหลักสูตรพบว่า หลักสูตรที่ใหม่ขึ้นจะปรากฏ
รูปศัพท์ที่เป็นค าทับศัพท์ภาษาอังกฤษเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ ส่วนค าซ้อนและค าประสม เพ่ิมจ านวนขึ้น
อย่างชัดเจนในหลักสูตร 2521 ดังนั้นหลักสูตรที่ใหม่กว่าจึงน่าจะยากกว่าหลักสูตรเก่าในมิติเรื่องการ
สร้างค าทั้งในเชิงวงศัพท์และตัวบท ในขณะที่มิติด้านความทึบใสทางความหมายนั้นพบว่าตัวบทใน
หลักสูตร 2503 ยากกว่าหลักสูตรอื่น 

ผู้วิจัยไม่พบว่ามีความยากง่ายของค าศัพท์ที่แตกต่างกันในมิติเรื่องจ านวนพยางค์และรูปเขียน
กับความเป็นไปได้ในการออกเสียง ในขณะที่เมื่อพิจารณาไปที่ตัวบทกลับพบว่ามีความแตกต่างกัน 
โดยในประเด็นจ านวนพยางค์ พบว่าหลักสูตร 2544 มีค าที่มีจ านวนพยางค์ตั้งแต่ 3 พยางขึ้นไปมาก
ที่สุดเมื่อเทียบกับหลักสูตรอ่ืน ๆ จึงน่าจะเป็นหลักสูตรที่ยากที่สุดในเรื่องจ านวนพยางค์ในตัวบท ส่วน
เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรูปเขียนกับการออกเสียง พบว่าตัวบทในหลักสูตร 2503 และ 2544 ยาก
กว่าอีก 2 หลักสูตรที่เหลือเพราะปรากฏค าท่ีอาจออกเสียงได้หลายแบบมากกว่า 

จะเห็นได้ว่าเมื่อเปรียบเทียบระหว่างหลักสูตร ความยากง่ายของค าศัพท์รวมถึงตัวบทไม่ได้
แสดงทิศทางที่ชัดเจนว่ามีความยากขึ้นหรือง่ายลงตามมิติของเวลา บางหลักสูตรยากกว่าอีกหลักสูตร
ในบางมิติ ซึ่งจากการศึกษาครั้งนี้อาจเร็วเกินกว่าจะสรุปได้ว่าเป็นเช่นนี้เพราะเหตุใด รวมทั้งผู้วิจัยยัง
ไม่สามารถตัดสินได้ว่าในภาพรวมแล้วหลักสูตรใดยากกว่ากัน เนื่องจากในการพิจารณาความยากง่าย
ในที่นี้ ผู้วิจัยไม่ได้ให้ค่าความยากในแต่ละมิติ กล่าวคือ ไม่ได้มองว่ามิติเรื่องจ านวนพยางค์ส าคัญ
มากกว่าความทึบใสทางความหมาย หรือความทึบใสทางความหมายส าคัญกว่าการสร้างค า เป็นต้น 
ดังนั้น เมื่อผลการศึกษาแสดงให้เห็นเช่นนี้ ผู้วิจัยจึงสรุปได้เพียงว่าหนังสือเรียนในแต่ละหลักสูตรมี
ความยากง่ายแตกต่างกันในเชิงวงศัพท์ และ/หรือ ตัวบทจากมิติจ านวนพยางค์ การสร้างค า รูปและ
การออกเสียง และความทึบใสทางความหมาย 
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7.1.3 การขยายความหมายและหน้าที่ของค าศัพท์ 

จากการศึกษาการขยายขอบเขตความหมายและหน้าที่ของค าศัพท์ต่าง ๆ ที่คัดเลือกมาจาก
กลุ่มต่าง ๆ รวม 25 รูปศัพท์ ในภาพรวมแทบไม่มีความแตกต่างกัน รูปศัพท์ที่ปรากฏในแต่ละช่วงชั้น 
แต่ละหลักสูตร มีขอบเขตความหมายและหน้าที่คล้ายคลึงกันมาก โดยความหมายหลักของแต่ละรูป
ศัพท์ปรากฏในทุกช่วงชั้นและทุกหลักสูตร มีเพียงบางความหมายที่ต้องเกิดกับค าปรากฏร่วมที่
เฉพาะเจาะจงเท่านั้นที่อาจปรากฏไม่ครบในทุกคลังข้อมูล สัดส่วนในภาพรวมของกลุ่มความหมาย
และหน้าที่ของค าศัพท์ซึ่งผู้วิจัยสังเกตได้ระหว่างการวิเคราะห์ในประเด็นนี้ก็มีความคล้ายคลึงกัน 
ยกตัวอย่างรูปศัพท์ที่ปรากฏด้วยความถี่สูงสุดในคลังข้อมูลย่อยต่าง ๆ คือรูปศัพท์ ที่ และ ไป เราจะ
เห็นได้ว่าทั้ง ที่ และ ไป จัดอยู่ในกลุ่มค าที่มีหลายความหมาย-หลายหน้าที่ ซึ่งจากการวิเคราะห์
ตัวอย่างค าปรากฏร่วมรวมถึงปริบทจากคลังข้อมูลย่อยต่าง ๆ ก็พบว่าแม้ทั้งสองค านี้อาจท าหน้าที่เป็น
ค าเนื้อหาคือเป็นค านามและค ากริยาหลักของประโยคได้ แต่การปรากฏใช้ส่วนใหญ่ของ ที่ จะปรากฏ
เป็นส่วนเติมเต็มของประโยค หรือเป็นบุพบทบอกสถานที่ ยกตัวอย่างเช่น 

- ขอโทษนะครับทีท่ าให้คุณพ่อต้องล าบาก  (44.PT.02.6.wsg-re.txt) 
- บินกลับไปทีร่ัง     (21.PT.00.23.wsg-re.txt) 
- เมื่อถึงวันก าหนดทีจ่ะเข้าลักพา   (03.PP.00.2.wsg-re.txt) 
- เอนหลังที่แคร่ใต้ถุนบ้าน    (33.PP.06.2.wsg-re.txt) 

กล่าวคือ ที่ ส่วนมากจะปรากฏในลักษณะที่เป็นค าไวยากรณ์ของประโยค ในขณะที่ ที่ ใน
ฐานะที่เป็นค านาม มีปรากฏอยู่ไม่มากเท่า เช่นเดียวกับ ไป ที่แม้จะมีความหมายพ้ืนฐานเป็นค ากริยา 
และสามารถปรากฏเป็นกริยาเดี่ยว ๆ ในประโยคได้ แต่กลับพบว่า ไป ส่วนใหญ่จะปรากฏในฐานะค า
ช่วยหน้าหรือหลังกริยา เสริมความหมายเก่ียวกับทิศทางทางกายภาพ เช่น 

- แล้วผละออกไป     (33.PT.03.2.wsg-re.txt) 
- ท่านจงยกทหารไปตั้งซุ้มไว้    (03.PP.07.1.wsg-re.txt) 
- การลุยลงไปจนลึกถึงเข่า    (44.MT.00.7.N.wsg-re.txt) 
- แพทย์ที่อาสาสมัครไปช่วยเหลือประชาชน  (21.MP.05.2.wsg-re.txt) 

จึงสรุปผลการศึกษาตามสมมติฐานได้ว่าเมื่อเปรียบเทียบระหว่างช่วงชั้น ตามสมมติฐานคิดว่า
จะพบความแตกต่าง โดยรูปศัพท์น่าจะมีความหมายและหน้าที่เพ่ิมขึ้นตามช่วงชั้นที่สูงขึ้น ผลคือแทบ
ไม่ปรากฏความแตกต่างให้เห็น แสดงว่าความหมายรวมถึงหน้าที่แบบต่าง ๆ ของค าที่พบบ่อย ๆ นั้น
ถูกสอนไว้ตั้งแต่ระดับการศึกษาข้ันต้นแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อค าที่ปรากฏด้วยความถี่สูงเป็นค าใน
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กลุ่มค าไวยากรณ์ ซึ่งอันที่จริงเด็กอาจมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ค าเหล่านี้ตั้งแต่ก่อนจะเข้ าสู่
ระบบการศึกษาด้วยซ้ า สมมติฐานในข้อนี้จึงเป็นเท็จ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดในเรื่องการเรียนรู้ภาษา
ที่ว่า เด็กในช่วงวัยแรกเกิดจนถึง 7 ปี เป็นช่วงที่มีพัฒนาการและความสามารถในการเรียนรู้ทาง
ภาษาสูงสุด (Kuhl, 2010) และเด็กที่มีอายุ 7 ปีขึ้นไปจะเริ่มใช้ภาษาได้ใกล้เคียงกับผู้ใหญ่ โดยเด็กจะ
สามารถพูดประโยคที่ยาวและซับซ้อนได้มากขึ้น สามารถใช้สันธาน บุพบทและค าน าหน้านามได้  
(Aksara for Kids, 2549; ธาตรี รอดช านาญ, 2552) ซึ่งเด็กในวัย 7 ปีก็จัดอยู่กลุ่มระดับการเรียนรู้
ในช่วงชั้นที่ 1 ตามระบบการศึกษาไทย ลักษณะของค าและความหมายที่พบในหนังสือเรียนของช่วง
ชั้นที่ 1 จึงไม่พบความแตกต่างกับช่วงชั้นอ่ืน ๆ เท่าใดนัก และเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลกลุ่มความหมาย
ระหว่างหลักสูตร ซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าขอบเขตความหมายไม่น่าจะต่างกันแม้ช่วงเวลาจะ
เปลี่ยนไป ผลที่ได้คือไม่พบความแตกต่างที่ชัดเจน แสดงให้เห็นว่าแม้เวลาจะเปลี่ยนไป แต่รูปแบบและ
วิธีการใช้ค าต่าง ๆ ยังเหมือนเดิม สมมติฐานในส่วนนี้จึงเป็นจริง นอกจากนี้ การศึกษาจ านวนการ
ปรากฏของความหมายและหน้าที่ของ ไป และ มา ยังท าให้ทราบว่าความหมายและหน้าที่ที่ใช้บ่อย ๆ 
อาจไม่จ าเป็นต้องเป็นความหมายและหน้าที่พ้ืนฐานที่สุดของค านั้น ๆ ก็ได้ 

7.2 อภิปรายผล 

เนื่องจากการศึกษาในงานวิจัยชิ้นนี้เป็นการศึกษาภาพรวมของวงศัพท์ที่พบในหนังสือเรียน
วิชาภาษาไทยซึ่งครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ มากมาย ผู้วิจัยท าได้เพียงเลือกบางประเด็นขึ้นมาศึกษา
และน าเสนอ เช่น เรื่องวงศัพท์ที่พบ มีทั้งศัพท์ที่เกิดร่วมกันทุกช่วงชั้น/ทุกหลักสูตร เกิดร่วมกับบาง
ช่วงชั้น/บางหลักสูตร และเกิดเฉพาะในช่วงชั้นใดช่วงชั้นหนึ่งหรือหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง รูปศัพท์ที่
เพ่ิมจ านวนขึ้น ความยากง่ายของค าศัพท์ที่เพ่ิมขึ้น ข้อสังเกตและข้อค้นพบบางประการเป็นประเด็นที่
น่าสนใจ บางส่วนผู้วิจัยได้ศึกษาต่อยอดเพ่ิมเติม จึงได้หยิบยกขึ้นมาอภิปรายไว้ในที่นี้ โดยจะแบ่ง
เนื้อหาในการอภิปรายออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) รายการค าศัพท์ของกระทรวงศึกษาธิการกับรายการ
ค าศัพท์ใน TTC 2) การขยายวงศัพท์และความยากง่ายของค าศัพท์ที่ส่งต่อระหว่างช่วงชั้นที่ 1 ไปยัง
ช่วงชั้นที่ 2 และ 3) โครงสร้างของนามวลีภายใต้ตัวบ่งชี้นามวลีแปลง การ และ ความ เหตุผลที่เลือก
อภิปรายในประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้ ผู้วิจัยจะกล่าวถึงไว้ภายใต้หัวข้อนั้น ๆ 

7.2.1 รายการค าศัพท์ของกระทรวงศึกษาธิการกับรายการค าศัพท์ใน TTC 

ตามที่ได้กล่าวถึงไว้ในช่วงต้นของวิทยานิพนธ์ว่ากระทรวงศึกษาธิการ (2532) ได้ด าเนินการ
ศึกษาเกี่ยวกับค าพ้ืนฐานที่ใช้ในการเรียนการสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา แล้วจัดท าขึ้นเป็น
รายการค าศัพท์ส าหรับชั้นเด็กเล็กไปจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 รวมทั้งสิ้น 4 รายการ โดยแต่ละ
รายการอาจมีค าศัพท์ที่ซ้ าซ้อนกันอยู่จ านวนหนึ่ง โดยเฉพาะรายการค าศัพท์ของเด็กเล็ก ซึ่งเป็น
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ค านามโดยส่วนใหญ่ มักปรากฏซ้ าซ้อนอยู่ในระดับชั้นอ่ืน ๆ ด้วย ยกตัวอย่างค าจากรายการของเด็ก
เล็กที่เกิดร่วมกับระดับประถมศึกษาปีที่ 1 เช่น ก็ มี ไม่ กางเกง เงาะ ต้ม ตู้ เป็นต้น ค าที่เกิดร่วมกับ
ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 เช่น กราบ ก๋วยเตี๋ยว กะหล่ าปลี ชาวนา ดอกไม้ ต ารวจ ที่นอน เป็นต้น 
และท่ีเกิดร่วมกับระดับประถมศึกษาปีที่ 3 เช่น ขนมปัง โทรทัศน์ ในหลวง ผลไม้ โรงพยาบาล เสื้อกัน
หนาว เป็นต้น ซึ่งเมื่อพิจารณาภาพรวมทั้งหมดจะพบว่า เมื่อรวมรายการค าทั้ง 4 รายการเข้าด้วยกัน
แล้ว จะมีค าศัพท์อยู่ทั้งสิ้น 3,258 ค า แต่เมื่อตัดเอาค าที่ซ้ าซ้อนกันออกจะเหลืออยู่ 3,009 ค า นั่นคือ
มีรูปศัพท์ที่เกิดร่วมกันอยู่ 249 ค า หรือคิดเป็นร้อยละ 7.64 

การอภิปรายในส่วนนี้จะรวมรายการค าศัพท์ของกระทรวงศึกษาธิการทั้ง 4 ระดับนี้เข้า
ด้วยกันเป็นค าศัพท์จากช่วงชั้นที่ 1 ของกระทรวงศึกษาธิการ เปรียบเทียบกับรายการค าศัพท์ใน TTC-
L1 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้าง และสาเหตุที่เหมือนหรือแตกต่าง
กันนั้นคืออะไร เมื่อพิจารณาที่จ านวนรูปศัพท์หรือค าศัพท์ ผลที่ได้เป็นดังนี้ 

 
รูปศัพท์ท้ังหมด รูปศัพท์ร่วมกัน รูปศัพท์เฉพาะ 

กระทรวงศึกษาธิการ 3,009 2,444 565 
TTC-L1 11,068 2,444 8,624 

 จะเห็นว่ารูปศัพท์ในรายการของกระทรวงศึกษาธิการเกิดร่วมกับ TTC-L1 จ านวนรวม 2,444 
รูปศัพท์ คิดเป็นร้อยละ 81.22 ของรายการค าศัพท์จากกระทรวงศึกษาธิการ ลักษณะการสร้างค าของ
รูปศัพท์ที่มีร่วมกันนี้ มีค าเดี่ยว 1,823 รูปศัพท์ (คิดเป็นร้อยละ 74.59) ค าประกอบประเภทค า
ประสาน 41 รูปศัพท์ (คิดเป็นร้อยละ 1.68) ค าประกอบประเภทค าประสม 459 รูปศัพท์ (คิดเป็น
ร้อยละ 18.78) ค าประกอบประเภทค าซ้อน 97 รูปศัพท์ (คิดเป็นร้อยละ 3.97) และค าทับศัพท์
ภาษาอังกฤษ 24 รูปศัพท์ (คิดเป็นร้อยละ 0.98) ยกตัวอย่างแต่ละประเภทได้ดังต่อไปนี้ 

ค าเด่ียว ไป ที ่ ก็ เป็น อัศจรรย์ ระเบียง ประโยค อึ่งอ่าง 
ค าประสาน นักเรียน คุณครู คุณแม่ ชาวบ้าน พระที่นั่ง นักกีฬา ผู้ชาย ผู้หญิง 
ค าประสม โรงเรียน ต้นไม้ ต่อมา รถไฟ เข้าใจ หมาป่า หากิน เมืองไทย 
ค าซ้อน รู้จัก ดูแล  ร่างกาย ตัวเอง สวยงาม พี่น้อง  บ้านเมือง ผู้คน 
ค าทับศัพท์ พลาสติก ฟุตบอล เทอม กิโลกรัม ไอศกรีม แก๊ส การ์ตูน เบอร์ 

สิ่งที่น่าสนใจคือรูปศัพท์อีก 565 รูปไม่พบใน TTC-L1 ซึ่งมีทั้งค าเดี่ยว ค าประสาน ค าประสม 
ค าซ้อน และค าทับศัพท์ภาษาอังกฤษ ซึ่งรูปศัพท์เหล่านี้บางส่วนไม่พบใน TTC-L1 แต่ปรากฏให้เห็น
ใน TTC-L2 TTC-L3 และ/หรือ TTC-L4 ยกตัวอย่างเช่น 

ค าเดี่ยว ก๋ง กระจุย ฉุกเฉิน ปริญญา เปรี้ยง เฝือก อักเสบ ตะโพก 
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ค าประสาน ชาวเขา ผู้อ านวยการ พระราชด าเนิน พระมเหสี  
ค าประสม รถเก๋ง นายท้าย น้ าชา ตุ้มหู ผ้าถุง มีดโกน รดน้ า ดูเล่น 
ค าซ้อน ผ่าตัด แหลกลาญ       
ค าทับศัพท์ ชอล์ก ทีวี ปั๊ม ลิปสติก แฟลต เกรด เช็ค เทป 

บางค าจะเริ่มปรากฏให้เห็นตั้งแต่ใน TTC-L2 เช่นค าว่า ปริญญา ฉุกเฉิน ผ่าตัด ราชสาส์น 
เทพารักษ์ บ้างก็เริ่มพบใน TTC-L3 เช่นค าว่า ก๋ง กระจุย ลิปสติก มีส่วนน้อยที่เริ่มพบใน TTC-L4 
เช่นค าว่า จริยศึกษา นายท้าย นอกจากนี้ยังมีค าศัพท์อีกจ านวนหนึ่งที่ไม่ปรากฏใน TTC เลย ซึ่งเมื่อ
ผู้วิจัยพิจารณาค าศัพท์เหล่านั้นก็พบว่า สาเหตุส่วนใหญ่นั้นเนื่องมาจากค าจ ากัดความของ “ค า” ใน
ภาษาไทยนั่นเอง โดยหลายค าในรายการค าศัพท์ของกระทรวงศึกษาธิการมีลักษณะเป็นค าประกอบ
ประเภทค าประสม เช่น เสื้อนักเรียน เศษอาหาร เศษกระดาษ ห้องนอน ห้องพยาบาล หน้าหนาว หนู
ตะเภา ผักกระเฉด ผักต าลึง สีฟ้า สีเขียว สีเทา เป็นต้น จะเห็นได้ว่าค าเหล่านี้อาจแยกให้เป็นหน่วยที่
เล็กลงได้อีก เช่น เสื้อ+นักเรียน เศษ+อาหาร ห้อง+นอน ผัก+กระเฉด สี+เทา เป็นต้น และแม้จะ
ตัดสินให้ เสื้อนักเรียน เศษอาหาร ห้องนอน ฯลฯ เหล่านี้เป็นค าศัพท์ค าใหม่อีกค าก็ตาม รูปศัพท์ต่าง ๆ 
ดังกล่าวก็ไม่ได้ปรากฏอยู่ในพจนานุกรมอยู่ดี ส่งผลให้การตัดค าในงานวิจัยชิ้นนี้ที่อิงตามรูปศัพท์ใน
พจนานุกรมไม่สามารถตัดให้รูปศัพท์เหล่านั้นเป็นค าออกมาได้ จะเห็นได้ว่าเรื่องขอบเขตของ “ค า” 
ยังเป็นข้อจ ากัดที่ส าคัญประการหนึ่งของภาษาไทย นอกจากนี้ยังมีค าในกลุ่มนามวลีแปลง เช่น การ
กีฬา การบวก การบ ารุงรักษา การเล่าเรื่อง ความดี ความรัก ความร่มเย็น ความสวยงาม เป็นต้น ที่
กระทรวงศึกษาธิการบรรจุให้เป็นค าศัพท์ค าหนึ่งในรายการ แต่เป็นค าศัพท์ที่ผู้วิจัยจงใจแยกหน่วย 
การ และ ความ ออก ท าให้ค าในกลุ่มนี้ไม่พบใน TTC แม้ว่าในความจริงอาจจะมีปรากฏอยู่ก็ตาม 

ส่วนรูปศัพท์ที่ปรากฏใน TTC-L1 แต่ไม่พบในรายการค าศัพท์ของกระทรวงศึกษาธิการนั้น ก็
สามารถแสดงได้เป็นกลุ่ม ๆ เช่นเดียวกับรูปศัพท์ที่เกิดร่วมกันและรูปศัพท์ที่พบเฉพาะในรายการ
ค าศัพท์ของกระทรวงฯ แต่จะมีค าในกลุ่มค าซ้ าเพ่ิมข้ึนมาด้วย ยกตัวอย่างได้ดังนี้ 

ค าเด่ียว หนึ่ง สอง ครั้น เถิด มนุษย ์ สงสัย โบราณ ศรัทธา 
ค าประสาน นักรบ ชาวสวน ผู้น า ผู้แต่ง พระจันทร์ นักสู้ ที่พ่ึง พระบรม 
ค าประสม ท าให้ เครื่องกล ส่งเสียง ท าท่า มองเห็น ราวกับ สบายใจ เคลื่อนที ่
ค าซ้อน พ่อแม่ รูปร่าง ตื่นเต้น คุณค่า บ้านเรือน รักใคร่ คดโกง บิดามารดา 
ค าซ้ า เด็กๆ ต่างๆ เล็กๆ  เพื่อนๆ อื่นๆ จริงๆ ใกล้ๆ ลูกๆ 
ค าทับศัพท ์ โฟม สกรู เค้าท ์ ก๊าซ คอมพิวเตอร ์ เกียร์ ไมล์ อินเทอร์เน็ต 

 สาเหตุที่ไม่พบค าที่เป็นจ านวนนับในรายการของกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากในการเก็บ
ข้อมูลของกระทรวงฯ ได้ระบุไว้ชัดเจนว่า “ยกเว้นค าที่เป็นชื่อเฉพาะ ค าหยาบ จ านวนนับ และค าใน
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เนื้อเพลงที่นักเรียนร้อง” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2532: 53) นอกจากนี้ข้อมูลภาษาที่
กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการเก็บรวบรวมมานั้นเป็นข้อมูลภาษาพูดจริงของนักเรียน ค าที่
ค่อนขา้งเป็นทางการอย่าง มนุษย์ ศรัทธา ผู้น า บิดามารดา ราวกับ เคลื่อนที่ ฯลฯ จึงน่าจะปรากฏให้
เห็นได้ยากในภาษาพูดของเด็ก ส่วนค าในกลุ่มค าทับศัพท์ภาษาอังกฤษนั้น พบว่าบางค าก็เพ่ิงจะมี
ความโดดเด่นและปรากฏให้เห็นบ่อยขึ้นในช่วงหลังเช่น คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต เป็นต้น ค าใน
กลุ่มค าลงท้ายที่น่าจะพบมากในข้อมูลภาษาพูดจากรายการค าของกระทรวงฯ แต่ในความเป็นจริงก็
พบจ านวนไม่มากนัก ได้แก่ ค่ะ ครับ จ๊ะ นะ ในขณะที่ TTC-L1 พบทั้ง คะ ค่ะ ครับ ฮะ ล่ะ จ๊ะ จ้ะ นะ 
น่ะ ฯลฯ จะเห็นได้ว่าข้อมูลภาษาเขียนนั้นครอบคลุมภาษาพูดด้วย เนื่องจากปรากฏบทสนทนาต่าง ๆ 
รวมอยู่ในนั้น การศึกษาข้อมูลจากภาษาพูดจึงอาจใช้ได้ดีในฐานะที่เป็นข้อมูลตั้งต้น แต่สามารถ
เพ่ิมเติมรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้นได้ด้วยข้อมูลภาษาเขียน 

7.2.2 การขยายวงศัพท์และความยากง่ายของค าศัพท์ท่ีส่งต่อจากช่วงชั้นที่ 1 ไปยังช่วงชั้นที่ 2 

จากการศึกษาการขยายตัวของวงศัพท์รวมถึงความยากง่ายของค าศัพท์ในมิติต่าง ๆ ผู้วิจัย
พบว่า การเพ่ิมจ านวนของรูปศัพท์จากช่วงชั้นที่ 1 ไปยังช่วงชั้นที่ 2 หรือจาก TTC-L1 ไปยัง TTC-L2 
นั้น มีอัตราที่สูงกว่าการเพ่ิมจ านวนรูปศัพท์ในช่วงชั้นอ่ืน ๆ นอกจากนี้ความยากง่ายของค าศัพท์ 
โดยเฉพาะในแง่จ านวนพยางค์ การสร้างค า และความทึบใสทางความหมายที่พบว่ายากขึ้นชัดเจน
ในช่วงชั้นที่ 2 แสดงให้เห็นถึงความยากและความซับซ้อนเริ่มชัดเจนขึ้นในระดับประถมปลาย สาเหตุ
ที่เป็นเช่นนี้ ผู้วิจัยมีความเห็นว่าเกิดจากการที่รูปศัพท์เพ่ิมจ านวนสูงขึ้นในช่ว งชั้นที่ 2 ก่อนเป็น
เบื้องต้น จากสิ่งที่เกิดขึ้นนี้จึงส่งผลต่อเนื่องไปถึงความยากง่ายที่พบ กล่าวคือ จากผลการศึกษา
ทั้งหมดจะเห็นว่าคลังข้อมูลช่วงชั้นต่าง ๆ ได้แก่ TTC-L1 TTC-L2 TTC-L3 และ TTC-L4 นั้น มีรูป
ศัพท์ที่เกิดร่วมกันทั้ง 4 คลังข้อมูลอยู่จ านวนหนึ่งคือ 7,322 รูปศัพท์ รูปศัพท์กลุ่มนี้คิดเป็นร้อยละ 
66.15 ของรูปศัพท์ทั้งหมดใน TTC-L1 คิดเป็นร้อยละ 53.92 ของรูปศัพท์ทั้งหมดใน TTC-L2 และคิด
เป็นร้อยละ 55.19 ของรูปศัพท์ทั้งหมดใน TTC-L3 และ TTC-L4 เนื่องจากทั้งสองคลังข้อมูลนี้มี
จ านวนรูปศัพท์เท่ากัน จะเห็นได้ว่าร้อยละของรูปศัพท์ที่ซ้ ากันนั้น ในช่วงชั้นที่ 1 มีจ านวนมากกว่าช่วง
ชั้นอ่ืน ๆ ทั้งหมด ความยากง่ายของรูปศัพท์กลุ่มนี้เท่ากันทุกคลังข้อมูล ส่วนที่จะส่งผลให้ความยาก
ง่ายของค าศัพท์ในแต่ละคลังข้อมูลแตกต่างกันจึงอยู่ที่รูปศัพท์ที่ไม่ซ้ ากัน ซึ่งในช่วงชั้นที่ 1 ก็มีจ านวน
น้อยที่สุดด้วย ด้วยเหตุนี้เอง การที่ช่วงชั้นที่ 1 มีจ านวนรูปศัพท์น้อยที่สุด ในขณะที่ช่วงชั้นอ่ืน ๆ มีรูป
ศัพท์มากกว่าและมีในจ านวนที่ใกล้เคียงกัน ส่งผลให้การค านวณค่าความยากง่ายของค าศัพท์ในช่ วง
ชั้นที่ 1 กับช่วงชั้นที่ 2 มีความแตกต่างกันมากที่สุด 

อย่างไรก็ตาม ประเด็นตั้งต้นนี้เองที่น่าสนใจ ว่าเหตุใดรูปศัพท์ในช่วงชั้นที่ 1 จึงมีจ านวนน้อย
กว่าช่วงชั้นที่ 2 รวมถึงช่วงชั้นอ่ืน ๆ สาเหตุที่เป็นเช่นนั้นผู้วิจัยมีความเห็นว่าอาจเป็นเพราะช่วงชั้นที่ 1 
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ยังเป็นช่วงชั้นที่ต้องมีการสอนเรื่องการผันตัวอักษร ส่งผลให้เนื้อหาบางส่วนในบทเรียนต้องให้พ้ืนที่กับ
ประเด็นนี้มากกว่าช่วงชั้นอ่ืน ๆ แทนที่จะเป็นเนื้อหาที่บรรจุรูปศัพท์ร้อยละ 100 อาจเหลือร้อยละ 70 
เป็นต้น รูปศัพท์จึงมีจ านวนไม่มากเท่าช่วงชั้นอ่ืน ๆ แต่จากสิ่งที่ค้นพบก็ยืนยันว่าช่วงชั้นที่ 2 หรือช่วง
ชั้นประถมศึกษาตอนปลายเป็นช่วงชั้นที่แสดงพัฒนาการทางด้านค าศัพท์สูงที่สุดของนักเรียนไทย 

7.2.3 โครงสร้างของนามวลีภายใต้ตัวบ่งชี้นามวลีแปลง การ และ ความ 

งานวิจัยชิ้นนี้สนใจศึกษาเกี่ยวกับรูปศัพท์หรือค าศัพท์ที่ปรากฏในหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย 
ซึ่งจากการศึกษามาตั้งแต่ต้นนั้น ผู้วิจัยเห็นว่าวงศัพท์ที่แตกต่างกันส่วนใหญ่คือค าในกลุ่มค าเนื้อหา ซึ่ง
ส่วนนี้เกิดจากความแตกต่างในเชิงเนื้อหาที่ผู้เขียนแบบเรียนต้องการน าเสนอ ด้านความหมายหลัก ๆ 
ของแต่ละรูปศัพท์ก็มีความคล้ายคลึงกัน ไม่ได้ขยายขอบเขตเพ่ิมขึ้นเท่าใดนัก จึงไม่ได้แสดงความ
ซับซ้อนที่เพ่ิมมากขึ้นอย่างชัดเจนตามช่วงชั้นที่สูงขึ้น แต่จากข้อสังเกตที่ผู้วิจัยค้นพบในระหว่างที่
ศึกษาประเด็นต่าง ๆ คือพบว่าค าในกลุ่มค าเชื่อมเพ่ิมจ านวนการปรากฏมากขึ้น ผู้วิจัยจึงสันนิษฐานว่า
ความซับซ้อนอาจอยู่ในระดับที่สูงกว่าค าก็ได้ นั่นคือการพิจารณาถึงความซับซ้อนของตัวบทในระดับที่
สูงขึ้นไปกว่าค า การวิเคราะห์ความยากง่ายในบทท่ี 5 นั้น ผู้วิจัยก็พิจารณาถึงความยากง่ายของตัวบท
ด้วย แต่ยังจ ากัดอยู่ที่ระดับค าเท่านั้น ไม่ได้ขยายขอบเขตไปสู่ระดับที่สูงกว่าค าแต่อย่างใด ซึ่งเมื่อ
พิจารณาถึงขอบเขตที่สูงกว่าค า พบว่าวิธีที่ใช้ในภาษาอังกฤษคือการพิจารณาความยาวของประโยค
ด้วยการนับจ านวนค าที่พบในประโยค (Nelson et al., 2011; Sheehan, 2014) แต่เนื่องจาก
ขอบเขตของประโยคในภาษาไทยก็ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันและยังหาข้อยุติที่เป็นมาตรฐานชัดเจนไม่ได้ 
ผู้วิจัยจึงลองศึกษาเพ่ิมเติมเบื้องต้นถึงความซับซ้อนในแง่หนึ่งของตัวบท โดยอาศัยข้อมูลจาก “ค า” ที่
อาจแสดงความซับซ้อนเชิงโครงสร้างได้ นั่นคือค าในกลุ่มนามวลีแปลง 

ตามที่ผู้วิจัยได้กล่าวมาเบื้องต้นแล้วว่ารูปศัพท์ การ และ ความ เป็นรูปศัพท์ที่มีหลายหน้าที่ 
เป็นได้ทั้งค าเนื้อหาคือค านาม และค าไวยากรณ์คือเป็นตัวบ่งชี้นามวลีแปลง ซึ่งจากข้อมูลที่พบ ส่วน
ใหญ่แล้วรูปศัพท์ทั้งสองจะท าหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้นามวลีแปลงมากกว่าท าหน้าที่เป็นค านามในประโยค 
นอกจากนี้ทัง้สองรูปศัพท์นี้ปรากฏด้วยจ านวนที่เพ่ิมขึ้นตามช่วงชั้นที่สูงขึ้น ผู้วิจัยสนใจศึกษาว่าความ
ซับซ้อนของนามวลีแปลงเหล่านี้จะช่วยบ่งชี้ความซับซ้อนของตัวบทได้หรือไม่ 

เมื่อพิจารณาในภาพรวมแล้วพบว่า ช่วงชั้นที่ 1 – 4 มีการปรากฏของ การ และ ความ ใน
ลักษณะเดียวกัน สิ่งที่น่าสนใจคือการปรากฏของ การ ร่วมกับค าว่า ที่ เป็น การที่ เนื่องจากค านี้ 
ภีมพสิษฐ์ เตชะราชันย์ และอมรา ประสิทธิรัฐสินธุ์ (2559) มีความเห็นว่าสมควรให้มองเป็น 1 ค าคือ 
การที่ ไม่ใช่ การ+ที่ นอกจากนี้ โครงสร้างของนามวลี การที่ ยังแสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนบาง
ประการ โดยทั้งสองค าจะต้องตามมาด้วยกริยาวลีหรือประโยค ไม่ใช่แต่เพียงค าโดด ๆ นามวลีที่ขึ้นต้น
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ด้วย การที ่จึงน่าจะแสดงถึงความซับซ้อนได้ อย่างไรก็ตามเมื่อผู้วิจัยพิจารณาข้อมูลค าศัพท์จากทั้ง 4 
ช่วงชั้นเปรียบเทียบกันพบว่า การที่ ปรากฏให้เห็นตั้งแต่ช่วงชั้นที่ 1 โดยจากโปรแกรม Collocation 
Extract ที่ผู้วิจัยใช้ค้นหาค าปรากฏร่วม พบจ านวนครั้งการเกิดร่วมกันของ การ และ ที่ รวมถึงค่า
ความส าคัญของการปรากฏร่วมจากแต่ละระดับชั้นดังต่อไปนี้ 

 รูปศัพท์ท่ี 1 รูปศัพท์ท่ี 2 จ านวนครั้งที่เกิดร่วมกัน ค่าความส าคัญ MI 
TTC-L1 การ ที ่ 76 2.2613206 
TTC-L2 การ ที ่ 129 1.0873495 
TTC-L3 การ ที ่ 271 1.2863197 
TTC-L4 การ ที ่ 305 0.34879441 

จะเห็นได้ว่าแม้จ านวนครั้งในการปรากฏร่วมกันของ การ และ ที่ จะเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อย ๆ ตาม
ช่วงชั้นที่สูงขึ้น แต่ค่าความส าคัญของการปรากฏร่วมกันของ การ กับ ที่ ใน TTC-L1 สูงที่สุด โดยยิ่ง
ค่าความส าคัญสูงขึ้นเท่าไหร่ ก็ยิ่งแสดงว่าค าปรากฏร่วมคู่นั้น ๆ มีโอกาสที่จะเป็นค าที่ต้องเกิดคู่กัน
มากขึ้นเท่านั้น ซึ่งในที่นี้ก็อาจจะเป็นเพราะจ านวนค าใน TTC-L1 มีจ านวนน้อยที่สุด ความเป็นไปได้
ในการกระจายตัวของคู่ค าต่าง ๆ จึงน้อยกว่าคลังข้อมูลย่อยอ่ืน ๆ ท าให้ การ+ที่ มีค่าความส าคัญใน
การปรากฏร่วมสูงกว่าช่วงชั้นอ่ืน 

จากข้อมูลข้างต้นนี้แสดงให้เห็นว่า การที่ พบมาตั้งแต่ช่วงชั้นประถมต้น ซึ่งหมายความว่า
หากเปรียบเทียบหน่วยนี้ในเชิงค าศัพท์จากแต่ละช่วงชั้นก็จะไม่พบความแตกต่าง ผู้วิจัยจึงลองศึกษา
ให้ลึกลงไปอีกด้วยการสกัดข้อมูลออกมาทีละระดับชั้นคือ ประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 2 
และประถมศึกษาปีที่ 3 และในเบื้องต้นผู้วิจัยไม่พบ การที่ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัยจึง
สนใจศึกษานามวลีแปลงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 เปรียบเทียบกันทีละระดับชั้นว่าจะมีความ
ซับซ้อนเพิ่มขึ้นหรือไม่อย่างไร โดยในการนี้ผู้วิจัยพิจารณาหน่วยฐานรวมถึงส่วนขยายที่ปรากฏร่วมกับ
ตัวบ่งชี้นามวลีแปลงทั้งสอง นับจ านวนค าในหน่วยฐานแล้วศึกษาความซับซ้อนในเชิงโครงสร้างของ
นามวลีแปลงเหล่านี้ 

 เมื่อพิจารณาจ านวนค าในหน่วยฐานและส่วนขยายของนามวลีแปลงพบว่า นามวลีแปลงที่
น าหน้าด้วยตัวบ่งชี้นามวลีแปลง การ- ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีจ านวนเฉลี่ย 2 ค าต่อนามวลี
แปลงหนึ่ง ๆ ส่วนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 3 มีจ านวนค าอยู่ในช่วง 2 – 9 ค า ในขณะที่นามวลี
แปลงที่น าหน้าด้วย ความ- จากทุกระดับชั้น มีจ านวนค าในหน่วยฐานส่วนใหญ่อยู่ที่ 1 ค า เหมือนกัน
หมดทุกระดับชั้น และเมื่อพิจารณานามวลีแปลงทั้งหมดในภาพรวมจะพบว่าค่าเฉลี่ยของจ านวนค า
เพ่ิมสูงขึ้นทีละน้อยตามระดับชั้นที่สูงขึ้น รายละเอียดเป็นดังนี้ 
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ตารางที่ 7.1 จ านวนค าในหน่วยฐานและส่วนขยายที่ตามหลัง การ- และ ความ- 

ตัว
บ่งชี ้

ระดับชัน้ 
จ านวนค าในหน่วยฐาน ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย 
1 ค า 2 ค า 

3-9 
ค า 

10 ค า
ขึ้นไป 

1 ค า 2 ค า 
3-9 
ค า 

10 ค า
ขึ้นไป 

การ- ป.1 10 23 22 4 16.95 38.98 37.29 6.78 3.53 

ป.2 49 51 108 15 21.97 22.87 48.43 6.73 3.86 
ป.3 154 160 258 43 25.04 26.02 41.95 6.99 3.76 

ความ- ป.1 80 14 18 2 70.18 12.28 15.79 1.75 2.01 

ป.2 227 35 117 4 59.27 9.14 30.55 1.04 2.24 
ป.3 462 99 231 16 57.18 12.25 28.59 1.98 2.36 

การ- 
และ 
ความ- 

ป.1 90 37 40 6 52.02 21.39 23.12 3.47 2.53 
ป.2 276 86 225 19 45.54 14.19 37.13 3.14 2.83 

ป.3 616 259 489 59 43.29 18.20 34.36 4.15 2.97 

จากงานของวิรุฬห์รัตน์ ไฉนงุ้น (2549a) และนววรรณ พันธุเมธา (2549) ที่ได้อธิบาย
เกี่ยวกับลักษณะหน่วยฐานที่ปรากฏอยู่ในนามวลีแปลงในกลุ่ม การ- และ ความ- ซึ่งผู้วิจัยสังเกตเห็น
ว่ามีความซับซ้อนที่สามารถจ าแนกออกได้หลายแบบ เช่น หน่วยฐานเป็นหน่วยกริยา วิเศษณ์ หรือ
หน่วยนามเดี่ยว ๆ เช่น การเรียน ความรัก หน่วยฐานมีลักษณะเป็นส านวน เช่น การกินดีอยู่ดี ความ
เจ็บปวดรวดร้าว หน่วยฐานน าหน้าด้วยค า ที่ และมีประโยคตามมา เช่น การที่เขาทะเลาะกันทุกวัน 
เป็นต้น ยิ่งไปกว่านั้น จากข้อมูลในหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย ยังพบความซับซ้อนที่มากไปกว่าสิ่งที่
ปรากฏในหน่วยฐาน กล่าวคือผู้วิจัยพบส่วนขยายที่ปรากฏร่วมกับนามวลีแปลงรวมเป็นนามวลีที่มี
ขนาดใหญ่ข้ึนและซับซ้อนมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น 
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ภาพที่ 7.1 ตัวอย่างโครงสร้างนามวลีแปลง 

จากตัวอย่างทั้งสี่ที่ยกมานี้จะเห็นได้ว่าโครงสร้างภายในนามวลีแปลงแต่ละตัวอย่างมีความ
ซับซ้อนที่แตกต่างกัน และจากการศึกษานามวลีแปลงทั้งหมดที่พบในหนังสือเรียนภาษาไทยระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 พบว่ารูปแบบโครงสร้างอาจแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ทั้งนี้ผู้วิจัยได้พิจารณา
เน้นที่ลักษณะโครงสร้างซึ่งแสดงความซับซ้อนเพิ่มมากข้ึนเป็นล าดับ ดังนี้ 

1) โครงสร้างแบบพ้ืนฐาน เป็นโครงสร้างง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน แต่ละหน่วยมีลักษณะเป็นค าที่
ไม่ถูกขยายด้วยหน่วยอ่ืน ค านามนั้นอาจเป็นค าเดี่ยว ค าประสม หรือค าซ้อนก็ได้ 
ยกตัวอย่างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ก. [การ/ความ + กริยา/วิเศษณ์28/นาม] เช่น ความสะอาด การยาก การเขียน 
ข. [การ/ความ + [กริยา + นาม]] เช่น การทารุณสัตว์ 
ค. [การ/ความ + [กริยา/วิเศษณ์ + ค าขยาย]] เช่น ความรับผิดชอบดี 
ง. [การ/ความ + กริยา + นาม + กริยา + นาม] เช่น การขนทรายเข้าวัด 

                                           
28 ค าวิเศษณ์ในที่นี้ หมายถึง adjective หรือค าที่ท าหน้าที่คล้ายคลึงกับค ากริยา แต่มักปรากฏตามหลังตัวบ่งช้ี
นามวลีแปลง ความ เช่น สะอาด สุข ดี เป็น ความสะอาด ความสุข ความดี เป็นต้น 
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2) โครงสร้างที่เริ่มมีความซับซ้อน โดยปรากฏองค์ประกอบที่เป็นกริยาวลีหรือนามวลี
ภายในนามวลีแปลง โดยกริยาวลีหรือนามวลียังมีโครงสร้างไม่ซับซ้อนหลายชั้น แต่อาจ
ปรากฏค าเชื่อมซึ่งส่งผลให้กริยาในนามวลีแปลงกลุ่มนี้ไม่ใช่หน่วยเดี่ยว ๆ และมีความ
ซับซ้อนมากขึ้นกว่าเดิม ยกตวัอย่างเช่น 

ก. [การ/ความ + [กริยา + นามวลี]] เช่น [การ[แข่งขัน[ว่าวประเภทต่าง ๆ]]] 
ข. [การ/ความ + [กริยาวลี + นาม]] เช่น [การ[เล่าและฟัง[นิทาน]]] 
ค. [ความ + กริยา/วิเศษณ์ + และ/หรือ + กริยา/วิเศษณ์] เช่น [ความ[เป็นมิตร

และยิ้มแย้มแจ่มใส]] 
ง. [การ/ความ + กริยา/วิเศษณ ์+ นามวลี + บุพบทวลี] เช่น [การ[นับ[คะแนนบน

กระดาน]]] 
จ. [การ/ความ + กริยาวลี/วิเศษณ์วลี + ส่วนเติมเต็มแบบพ้ืนฐาน] เช่น [[การ

กระท า][ที่ผิดกฎหมาย]] 
ฉ. [การ/ความ + กริยาเรียง] เช่น [ความ[ทะเยอทะยานอยากได้ไม่รู้จักพอ]] 
ช. [การ + กริยาวลี + นามวลีแปลงแบบพื้นฐาน] เช่น [การ[ท า[ความดี]]] 
ซ. [[ความ + กริยาวลี/วิเศษณ์วลี] + บุพบท + นามวลีแปลงพ้ืนฐาน] เช่น [[ความ

กระตือรือร้น][ใน[การประกอบอาชีพ]]] 
3) โครงสร้างที่มีความซับซ้อนมาก โดยองค์ประกอบมีส่วนเติมเต็มที่มีความซับซ้อน หรือมี

การซ้อนกันของบุพบทวลี นามวลี ฯลฯ หลายชั้น โครงสร้าง การที่ ตามด้วยกริยาวลี
หรือประโยค นอกจากนี้โครงสร้างในกลุ่มนี้ยังรวมกลุ่มการสร้างนามวลีแปลงซ้อนนามวลี
แปลงไว้ด้วยแต่เป็นรูปแบบที่ซับซ้อนกว่าข้อก่อนหน้านี้ ยกตัวอย่างเช่น 

ก. [การยืนตรง[เมื่อ[ได้ยิน[เพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมี]]]] 
ข. [[การค้า[ที่ส าคัญที่สุด]แห่งหนึ่ง][ของกรุงเทพมหานคร]] 
ค. การที่เขาได้รับการคัดเลือกเป็นนักกีฬาในครั้งนี้ 
ง. การที่จะเป็นคนดีนั้นไม่ยาก 
จ. ความรู้สึกพอใจในความดีที่ผู้อ่ืนได้มีต่อตัวเรา 
ฉ. ความขยันหมั่นเพียรในการเรียนและการท างาน 

จากการศึกษาในภาพรวม พบโครงสร้างของนามวลีทั้งสิ้น 33 รูปแบบ เป็นโครงสร้างแบบ
พ้ืนฐาน 8 รูปแบบ โครงสร้างที่เริ่มซับซ้อน 13 รูปแบบ และโครงสร้างที่ซับซ้อนมาก 12 รูปแบบ บาง
รูปแบบพบทุกระดับชั้นและบางรูปแบบพบเพียงบางระดับชั้น รายละเอียดดังนี้ 
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ตารางที่ 7.2 โครงสร้างของนามวลี การ- และ ความ- 

ระดับความ
ซับซ้อน 

ที ่ โครงสร้าง – ตัวอย่าง ป.1 ป.2 ป.3 

พ้ืนฐาน 
1 

[การ/ความ + A29] 
– ความสะอาด    

2 
[การ/ความ + V] 
– การเขียน    

3 
[การ/ความ + N] 
– การคมนาคม    

4 
[[การ/ความ + V/A] + DET] 
– การละเล่นนี้    

5 
[การ/ความ + V/A + N] 
– การเขียนจดหมาย    

6 
[การ/ความ + V + N + V + N] 
– การขนทรายเข้าวัด    

7 
[การ/ความ + V/A + AD] 
– ความรับผิดชอบดี    

8 
[การ/ความ + NEG + V/A] 
– ความไม่โกรธ    

เริ่มซับซ้อน 
9 

[การ/ความ + V/A + NP] หรือ 
[การ/ความ + VP/AP + N] 
– การเขียนจดหมายแต่ละประเภท 

   

10 [การ/ความ + VP/AP + ADP]    

                                           
29 A = ค าวิเศษณ์, V = ค ากริยา, N = ค านาม, DET = ค าบ่งช้ีนาม เช่น นี่ นั้น, AD = ค าขยาย, NEG = ค าแสดง
ปฏิเสธ, AP = วิเศษณ์วล,ี VP = กริยาวล,ี NP = นามวลี, AUX = กริยาช่วย, serial verb = กริยาเรียง, basic 
NOM = นามวลีแปลงแบบพ้ืนฐาน, P = ค าบุพบท, PP = บุพบทวล,ี CP = ส่วนเติมเต็ม ขึ้นต้นด้วยค าว่า ที่ ว่า ให้, 
ADP = ส่วนขยาย ขึ้นต้นด้วย อย่าง, sub clause = ส่วนของประโยค ขึ้นต้นด้วย เมื่อ เพราะ, complex NOM = 
นามวลีแปลงที่มีความซับซ้อน, complex NP = นามวลีที่มีความซับซ้อน, complex PP = บุพบทวลีที่มีความ
ซับซ้อน, complex VP = กริยาวลีที่มีความซับซ้อน, complex CP = ส่วนเติมเต็มที่มีความซับซ้อน, sentence = 
ประโยค 
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ระดับความ
ซับซ้อน 

ที ่ โครงสร้าง – ตัวอย่าง ป.1 ป.2 ป.3 

– ความล าบากยากแค้นเป็นอย่างยิ่ง 

11 
[การ + AUX + V] 
– การถูกล่า    

12 
[การ/ความ + serial Verb] 
– ความทะเยอทะยานอยากได้ไม่รู้จักพอ     

13 
[การ + VP + NOM] 
– การประกวดการคัดลายมือ    

14 
[ความ + VP/AP] + P + NOM] 
– ความกระตือรือร้นในการประกอบอาชีพ    

15 
[ความ + V/A + และ/หรือ + V/A] 
– ความเป็นมิตรและยิ้มแย้มแจ่มใส    

16 
[[การ + N] + และ + N] 
– การเมืองและเศรษฐกิจ    

17 
[[การ/ความ + VP/AP] + PP] 
– ความส าคัญของนาฬิกาสีแดง    

18 
[การ/ความ + V/A + NP + PP] 
– การคัดเลือกนักกีฬาของแต่ละสี    

19 
[[การ/ความ + VP/AP] + CP] 
– การกระท าท่ีผิดกฎหมาย    

20 
[[การ + N] + CP] 
– การคมนาคมที่ส าคัญ    

21 
[ความ + NEG + VP/AP +PP] 
– ความไม่สงบสุขในครอบครัว    

ซับซ้อนมาก 
22 

[การ/ความ + VP + sub clause] 
– การยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติและเพลง
สรรเสริญพระบารมี 

   

23 
[การ/ความ + VP/AP + NP] 
– การอบรมสั่งสอนเรื่องมรรยาทการพูด    
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ระดับความ
ซับซ้อน 

ที ่ โครงสร้าง – ตัวอย่าง ป.1 ป.2 ป.3 

24 
[การ/ความ + VP/AP + NP + CP] 
– การพูดถ่ายทอดเรื่องราว ความรู้ ความคิดและ
เหตุการณ์ต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นแล้วให้ผู้อื่นทราบ 

   

25 
[[ความ + VP/AP] + P + [complex NOM]] 
– ความรู้สึกพอใจในความดีที่ผู้อ่ืนได้มีต่อตัวเรา    

26 
[การ + VP + [complex NP]] 
– การกระท าสิ่งใดที่เป็นการล่วงเกินต่อ
พระพุทธศาสนาและพระภิกษุ 

   

27 
[ความ + A + [complex PP]] 
– ความซื่อสัตย์ตามค าสัญญาที่ตนได้พูดไว้กับบิดา    

28 
[การ + [complex VP] + [complex NP]] 
– การเดินทางไปเผยแพร่พระธรรมค าสอน
ของพระพุทธเจ้าในถิ่นต่าง ๆ 

   

29 
[การที่ + VP] 
– การที่จะรักษาเอาไว้    

30 
[การที่ + sentence] 
– การที่เขาได้รับการคัดเลือกเป็นนักกีฬาในครั้งนี้    

31 
[การ/ความ + VP/AP + ADP + PP] 
– การช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ืออย่างเร่งด่วนจาก
บุคคลหลายฝ่าย 

   

32 
[[การ/ความ + VP/AP] + complex CP] 
– การค้าที่ส าคัญท่ีสุดแห่งหนึ่งของ
กรุงเทพมหานคร 

   

33 
[การ/ความ + NEG + V + N +VP] 
– การไม่มีบุตรไว้สืบสกุล    

จากการศึกษาในภาพรวม พบว่ารูปแบบพ้ืนฐานทุกรูปแบบปรากฏในทุกระดับชั้นยกเว้น 
[[การ/ความ+V/A]+DET] [[การละเล่น]นี้] ที่ไม่พบในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ส่วนรูปแบบที่น่าสนใจใน
โครงสร้างที่เริ่มมีความซับซ้อน ได้แก่ [การ+AUX+V] คือมีกริยาช่วยน าหน้ากริยา ใน การถูกล่า การ
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ได้โยนลิง ที่พบในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เท่านั้น แสดงถึงการเติบโตในเชิงโครงสร้างที่เริ่มเห็น
รูปแบบกรรมวาจกในระดับชั้นนี้ รูปแบบโครงสร้างที่มีการซ้อนนามวลีแปลง การ/ความ เข้าไว้ภายใต้
นามวลีอีกชั้นหนึ่ง ปรากฏในทุกระดับชั้น ส่วนโครงสร้างที่มีความซับซ้อนมากนั้น พบว่าในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ก็มีปรากฏให้เห็น แต่ความหลากหลายของโครงสร้างน้อยกว่าอีกสองระดับชั้นที่
เหลือ โดยรูปแบบ [ความ+A+[Complex PP]] [ความสุข[ในศาสนาที่ผมยึดมั่นอยู่นี้]] [การ+
[Complex VP]+[Complex NP]] [การ[เดินทางไปเผยแพร่][พระธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้าในถิ่น
ต่าง ๆ ]] [[การ/ความ+VP/AP]+[Complex CP]] [ [การค้า ][ที่ส าคัญที่สุดแห่งหนึ่ งของ
กรุงเทพมหานคร]] [การที่+VP] และ [การที่+Sentence] ไม่พบในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
โดยรวมแล้วรูปแบบโครงสร้างของนามวลีจึงมีความซับซ้อนเพ่ิมมากขึ้นตามระดับชั้นที่สูงขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ปรากฏโครงสร้างซึ่งองค์ประกอบมีความซับซ้อน
หลายส่วนและยังคงรูปแบบดังกล่าวในระดับชั้นถัดไป 

ทั้งหมดนี้จึงอาจสรุปได้ว่าไม่ว่าจะวัดจากจ านวนค าที่ปรากฏในโครงสร้างนามวลีแปลงหรือ
จ านวนรูปแบบโครงสร้างนามวลีแปลงที่มีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นตามระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 
ทั้งสองส่วนสะท้อนให้เห็นว่าตัวบทหรือหนังสือเรียนมีความยากเพ่ิมมากขึ้นตามระดับชั้นจริง ประด็น
ที่ควรศึกษาเพ่ิมเติมต่อคือหากศึกษาในระดับชั้นที่สูงขึ้นไปเรื่อย ๆ จะยังคงเห็นการเพ่ิมระดับความ
ยากของหนังสือเรียนด้วยเกณฑ์นี้หรือไม่ และหากศึกษาโครงสร้างวากยสัมพันธ์อ่ืน ๆ เพ่ิมเติมจะ
ได้ผลออกมาในลักษณะที่สอดคล้องกับโครงสร้างนามวลีแปลงหรือไม่ 

7.3 ข้อเสนอแนะ 

ข้อจ ากัดที่ส าคัญของงานวิจัยชิ้นนี้รวมถึงงานวิจัยในลักษณะนี้คือเรื่องขอบเขตของ “ค า” 
โดยเฉพาะค าในภาษาไทยที่ไม่มีขอบเขตค าที่ชัดเจน การนับจ านวนค าท าได้ยากแล้ว แต่การจะสร้าง
รายการค าให้มีลักษณะที่เป็นมาตรฐานเดียวกันยิ่งท าได้ยากกว่า เนื่องจาก “ขอบเขตของค า” ใน
นิยามของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนอาจมีความแตกต่างกันออกไป ซึ่งส่วนนี้เองส่งผลให้รายการค าใน TTC 
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นกับรายการค าของกระทรวงศึกษาธิการมีความแตกต่างกัน ดังนั้นหากหาจุดร่วมกัน
ของขอบเขตค าได้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการศึกษาเกี่ยวกับรายการค าศัพท์ ช่วยให้การศึกษาต่อ
ยอดในเรื่องพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงท าได้ดีขึ้นและง่ายขึ้น 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการศึกษาความยากง่ายของค าศัพท์ ในประเด็นเรื่องการสร้าง
ค านั้น ผู้วิจัยเห็นว่าค าที่จัดอยู่ในกลุ่ม “ค าเดี่ยว” มีความยากง่ายที่ต่างกันอยู่ ด้วยเหตุที่ผู้วิจัยไม่ได้
แยกกลุ่มค าบาลีสันสกฤตออกด้วยข้อจ ากัดเรื่องที่มาของค า จึงจะเห็นว่า ที่ แฉลบ สัพพัญญู สังกรณี 
ต่างก็เป็นค าเดี่ยวทั้งสิ้น แต่มีความแตกต่างที่เห็นได้ชัดคือจ านวนพยางค์ ฉะนั้น น่าจะน าปัจจัยเรื่อง
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จ านวนพยางค์เข้ามาแยกกลุ่มค าเดี่ยวนี้ด้วย อาจจ าแนกเป็น ค าเดี่ยว 1 พยางค์ ค าเดี่ยว 2 พยางค์ ค า
เดี่ยว 3 พยางค์ข้ึนไป เป็นต้น น่าจะช่วยจ าแนกกลุ่มความยากง่ายได้ละเอียดและชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

ข้อเสนอแนะเรื่องการศึกษาเกี่ยวกับการขยายขอบเขตทางความหมายของค านั้น ผู้วิจัยเห็น
ว่าควรเน้นไปท่ีค าเนื้อหาเป็นหลัก เนื่องจากค าในกลุ่มค าไวยากรณ์มักปรากฏในรูปแบบเดิม เหมือน ๆ 
กันทั้งหมด ในขณะที่ค าเนื้อหามีความเป็นไปได้ที่จะมีความแตกต่างในเรื่องความหมายอยู่บ้าง ส่วน
การศึกษาเกี่ยวกับค าไวยากรณ์นั้น กลุ่มที่น่าสนใจคือกลุ่มที่ท าหน้าที่เป็นค าเชื่อมหรือบอกการขยาย
ความ ซึ่งจากงานวิจัยชิ้นนี้แสดงให้เห็นว่ารูปศัพท์ในกลุ่มนี้ เช่น ที่ ซึ่ง ผู้ อย่าง มีแนวโน้มจะปรากฏ
ด้วยความถี่ที่สูงขึ้นตามช่วงชั้นที่สูงขึ้น ค าในกลุ่มนี้ปรากฏในทุกระดับชั้นก็จริง แต่การที่ปรากฏด้วย
ความถี่ท่ีสูงขึ้นแสดงว่าในช่วงชั้นที่สูงกว่ามีการเชื่อมความในประโยคมากกว่า ในส่วนนี้จึงอาจแสดงถึง
ความแตกต่างด้านความซับซ้อนในเชิงวากยสัมพันธ์ระหว่างช่วงชั้นต่าง ๆ ซึ่งอยู่ในระดับที่สูงกว่าแค่
ค าศัพท์ การศึกษาค าในกลุ่มนี้จึงควรขยายขอบเขตกว้างขึ้นเป็นระดับประโยค นอกจากนี้ จาก
การศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับนามวลีแปลง ยังช่วยยืนยันว่ามีความซับซ้อนทางโครงสร้างของนามวลี
แปลงในระดับที่แตกต่างกันจริง ซึ่งในที่นี้ผู้วิจัยมองว่านามวลีแปลงเป็นหน่วยที่ก้ ากึ่งระหว่าง “ค า” 
กับ “ประโยค” สิ่งที่น่าสนใจศึกษาต่อไปคือความซับซ้อนทางวากยสัมพันธ์ในโครงสร้างอ่ืน ๆ หรือ
ความซับซ้อนของประโยคหนึ่ง ๆ ในหนังสือเรียนแต่ละระดับชั้น ว่าระดับที่สูงขึ้นมีความซับซ้อนในแง่
นี้เพ่ิมขึ้นด้วยหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ข้อจ ากัดที่ส าคัญอีกประการหนึ่งในภาษาไทยคือไม่มีการก าหนด
ขอบเขตของประโยคที่ชัดเจน สิ่งที่น่าจะท าได้ต่อไปคือการหาเกณฑ์ในการก าหนดขอบเขตของ
ประโยคในภาษาไทย เมื่อสามารถระบุได้ว่าแค่ไหนที่เรียกว่าประโยค จึงจะสามารถนับค าที่ปรากฏใน
ประโยคหนึ่ง ๆ แล้วหาค่าเฉลี่ยเพื่อเปรียบเทียบกันได้ต่อไป ซึ่งหากท าได้ก็น่าจะช่วยให้การค านวณหา
ค่าความยากง่ายของตัวบทในภาษาไทยมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้ค าศัพท์ที่น่าสนใจศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการหรือการเปลี่ยนแปลงอาจไม่ใช่ค าที่
ปรากฏด้วยความถี่สูง แต่เป็นค าศัพท์ในกลุ่มค าเนื้อหาที่ปรากฏด้วยความถี่ที่ต่ าลงมา เนื่องจากค าใน
กลุ่มนี้มีการปรากฏที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจช่วยในการคัดเลือกค าศัพท์ให้เหมาะกับช่วงชั้นต่าง ๆ ได้ 
ยกตัวอย่างเช่น ข้อเท็จจริง ปรากฏอยู่ในล าดับที่ 1,308 ของคลังข้อมูลใหญ่ รูปศัพท์ที่ไม่พบในระดับ
ประถมศึกษาตอนต้น แต่เริ่มปรากฏให้เห็นในระดับชั้นประถมปลาย 11 ครั้งและเพ่ิมจ านวนสูงขึ้น
ตามช่วงชั้นที่สูงขึ้น รูปศัพท์ สมมติฐาน ปรากฏอยู่ในล าดับที่ 5,992 ของคลังข้อมูลใหญ่และเป็นรูป
ศัพท์ที่ไม่พบในระดับชั้นประถมศึกษาเลยไม่ว่าจะเป็นประถมต้นหรือประถมปลาย ในขณะที่ ตุ๊กตา 
อยู่ในล าดับที่ 1,323 ของคลังข้อมูลใหญ่ รูปศัพท์นี้พบในระดับประถมต้นจ านวน 141 ครั้ง แต่พบใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพียง 1 ครั้งเท่านั้น เป็นต้น โดยรูปศัพท์ที่มีความถี่อยู่ในช่วง 10 – 
1,000 ครั้ง ซึ่งจากคลังข้อมูล TTC ที่สร้างขึ้นนี้ มีจ านวนประมาณ 9,000 รูปศัพท์ จึงเป็นกลุ่มที่
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น่าสนใจ เพราะปรากฏค าในกลุ่มค าเนื้อหาเป็นจ านวนมาก ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ในการคัดเลือก
ค าศัพท์ให้เหมาะกับระดับชั้นต่าง ๆ ต่อไป 

วิธีการศึกษาเกี่ยวกับค าเนื้อหาอีกรูปแบบหนึ่งคือการศึกษาค าปรากฏร่วมของ การ และ 
ความ เนื่องจากทั้งสองรูปศัพท์นี้ปรากฏด้วยความถี่ที่สูงขึ้นทั้งจากมิติช่วงชั้นและหลักสูตร ในมิติช่วง
ชั้น ผู้วิจัยได้ศึกษาเพ่ิมเติมเรื่องโครงสร้างจนน าไปสู่การอภิปรายผลในหัวข้อก่อนหน้านี้ แต่ผู้วิจัยไม่ได้
ศึกษาถึงตัวค าศัพท์ที่มาปรากฏร่วมอย่างลึกซึ้งนัก ในส่วนของมิติหลักสูตรนั้น เป็นประเด็นที่สนใจ
เรื่องความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นผ่านช่วงเวลา แน่นอนว่าการที่จะศึกษาจนน าไปสู่ข้อสรุปที่น่าเชื่อถือ
จ าเป็นต้องศึกษาเปรียบเทียบไปกับปริบททางสังคมในขณะนั้นด้วย ซึ่งคงมีรายละเอียดรวมถึงทฤษฎี
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่เป็นอันมาก อย่างไรก็ดี ในการศึกษาการขยายความหมายด้วยวิธีการพิจารณา
จากค าปรากฏร่วมนั้น แม้ว่าผลที่ได้จะไม่พบความเปลี่ยนแปลงทางความหมายในระหว่างหลักสูตร 
รวมทั้งค าปรากฏร่วมที่พบก็แทบจะเป็นชุดเดียวกัน แต่ผู้วิจัยสังเกตเห็นว่าล าดับความส าคัญของค า
ปรากฏร่วมของ การ และ ความ ในหลักสูตรต่าง ๆ มีล าดับที่แตกต่างกันอยู่บ้าง อีกทั้งยังพบความ
หลากหลายบางประการอีกด้วย ผู้วิจัยคิดว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจในการศึกษาเรื่องค าเนื้อหา จึงจะ
อธิบายถึงข้อค้นพบเพื่อจุดประกายในการน าไปศึกษาต่อยอดต่อไป 

จากการค้นหาค าปรากฏร่วมของ การ และ ความ จากคลังข้อมูล TCC-C1 – 4 ซึ่งผู้วิจัยตั้ง
ค่าให้เป็นค าที่อยู่ทางด้านขวาของค าค้นด้วยโปรแกรม Collocation Extract พบว่าค่าทางสถิติแบบ 
Dunning’s Log Likelihood (LOG) และ Mutual Information (MI) แสดงรายการค าปรากฏร่วมที่
น่าสนใจ ความแตกต่างในการค านวณค่าความส าคัญระหว่างสถิติทั้งสองแบบคือ การค านวณตาม
แบบ LOG จะเน้นการปรากฏบ่อยของคู่ค านั้น ๆ ยิ่งปรากฏร่วมกันบ่อยเท่าไหร่ ค่าความส าคัญทาง
สถิติก็สูงขึ้นไปด้วย ยกตัวอย่างจาก TTC-C1 เช่น 

Word1  Freq1  Word2  Freq2  Freq12  LOG 
การ  3089  ศึกษา  285  80  577.00386 
การ  3089  แสดง  494  36  155.95033 

ตัวอย่างจากคลังข้อมูล TTC-C1 นี้จะเห็นว่า การ ปรากฏ 3,089 ครั้ง ส่วน ศึกษา ปรากฏ 
285 ครั้ง ในการปรากฏของ ศึกษา นั้น อาจเกิดคู่กับค าอ่ืนด้วย แต่ ศึกษา ปรากฏตามหลัง การ รวม 
80 ครั้ง ค่าความส าคัญตามสถิติ LOG ค านวณได้ 577.00386 ในขณะที่ การ+แสดง พบว่า แสดง 
เกิดร่วมกับ การ 36 ครั้ง ค่าค านวณเท่ากับ 155.95033 จากตัวอย่างทั้งสองนี้จึงแสดงให้เห็นว่า คู่ค า
ปรากฏร่วม การศึกษา มีค่าความเป็นไปได้ในการปรากฏร่วมกันสูงกว่า การแสดง หรือก็คือใน
หลักสูตรนี้ การศึกษา มีความเป็นไปได้ในการปรากฏร่วมกันสูงกว่า การแสดง นั่นเอง 
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ในขณะที่ค่าความส าคัญที่ค านวณจากสถิติ MI จะพิจารณาจากการเกิดร่วมกันน้อยครั้ง 
กล่าวคือ หากค าที่ปรากฏร่วมกับค าค้นหาเกิดน้อยครั้ง แต่เกิดข้ึนครั้งใดก็จะเกิดร่วมกับค าค้นหาเสมอ 
ค่า MI ของคู่ค านั้น ๆ จะสูง ยกตัวอย่างจาก TTC-C4 เช่น 

Word1  Freq1  Word2  Freq2  Freq12  MI 
ความ  10334  ทรงจ า  17  17  6.7994255 
ความ  10334  เก่ง  202  5  1.463142 

จากตัวอย่างนี้จะเห็นว่า ความ ใน TTC-C4 ปรากฏรวมทั้งสิ้น 10,334 ครั้ง รูปศัพท์ ทรงจ า 
เกิด 17 ครั้ง และร้อยละ 100 ของ ทรงจ า ปรากฏร่วมกับ ความ เป็น ความทรงจ า เช่นนี้ค่าค านวณ
ตามสถิติ MI ของคู่ค านี้จึงเท่ากับ 6.7994255 ซึ่งเป็นค่าสูงสุด ในขณะที่ เก่ง เกิดบ่อยกว่า ทรงจ า คือ
เกิด 202 ครั้ง แต่ เก่ง เกิดร่วมกับ ความ เป็น ความเก่ง เพียง 5 ครั้ง ค่าค านวณจึงต่ ากว่า อย่างไรก็ตาม 
ข้อจ ากัดของค าปรากฏร่วมที่ค านวณด้วยสถิตินี้คือ หากพบค าที่พิมพ์ผิด 1 ครั้ง โปรแกรมอาจค านวณ
ให้คู่ค านั้น ๆ มีค่าความน่าจะเป็นในการปรากฏร่วมกันสูง เพ่ือตัดปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ผู้วิ จัยจึงตั้งค่า
โปรแกรมให้แสดงผลรายการค าที่มีการปรากฏร่วมกันอย่างน้อย 5 ครั้ง และคัดเลือกรายการค า
ปรากฏร่วม 10 อันดับแรกจากแต่ละการค านวณ โดยจะแสดงล าดับที่เรียงตามค่าค านวณความน่าจะ
เป็นด้วยสถิติแบบต่าง ๆ จากมากไปหาน้อยในตารางต่อไปนี้ 

ตารางที่ 7.3 ค าปรากฏร่วม 10 อันดับแรกของ การ- 

ที ่ Word1 
LOG MI 

TTC-C1 TTC-C2 TTC-C3 TTC-C4 TTC-C1 TTC-C2 TTC-C3 TTC-C4 

1 การ ศึกษา แสดง สื่อสาร อ่าน เอาอย่าง ท างาน ละเล่น ท างาน 
2 การ ที่ สื่อสาร ประชุม เขียน ท างาน ครองชีพ ครองชีพ ครองชีพ 

3 การ อ่าน เขียน ศึกษา ใช้ พนัน อนุมาน ท างาน วิจักษณ์ 

4 การ เขียน กระท า ใช้ สื่อสาร วิวาห ์ ไดเ้ปรยีบ พนัน ละเล่น 
5 การ พนัน ใช้ กระท า พูด ฝึกฝน พนัน เดินเรือ คมนาคม 

6 การ ใช้ ศึกษา โต้แย้ง ศึกษา ปกครอง สื่อสาร ไดเ้ปรยีบ พนัน 

7 การ กระท า อ่าน แสดง แสดง อบรม ผจญภัย 
สื่อสาร 
มวลชน 

จ่าหน้า 

8 การ ปกครอง สนทนา เกษตร ฟัง ค้าขาย เพาะปลูก คมนาคม บังคับคร ุ

9 การ สงคราม ท างาน ท างาน ประชุม ศึกษา ค้า อนุมาน เล่นค า 

10 การ เรียน โน้มน้าว อ่าน ท างาน 
พระราช

พิธี 
โฆษณา
ชวนเช่ือ 

สื่อสาร 
บังคับ
สัมผสั 
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 ข้อมูลทางด้านซ้ายของตารางที่ 7.3 คือการค านวณความน่าจะเป็นตามสถิติ LOG ส่วนข้อมูล
ทางด้านขวาคือการค านวณตามสถิติ MI ผู้วิจัยได้ป้ายแถบสีเหลืองไว้บนค าที่น่าสนใจใน 10 อันดับ
แรก พบว่า รูปศัพท์ที่น่าสนใจใน TTC-C1 เช่น การปกครอง การสงคราม การพระราชพิธี เป็นต้น 
แสดงให้เห็นว่าตัวบทของหนังสือเรียนในสมัยหลักสูตร 2503 ยังมีเรื่องราวของการสร้างบ้านเมือง 
พงศาวดารต่าง ๆ อยู่มาก สองค านี้จึงมีค่าความส าคัญขึ้นมาในล าดับต้น ๆ อีกเกือบ 20 ปีต่อมาใน 
TTC-C2 ในสมัยนี้มีการเขียนแบบเรียนขึ้นเพ่ือใช้ในการเรียนการสอนโดยตรงมากขึ้น พบค าเช่น การ
สนทนา การโน้มน้าว การโฆษณาชวนเชื่อ ผู้วิจัยจึงตั้งข้อสังเกตว่าตัวบทในยุคนี้เน้นเรื่องการสื่อสาร
เพ่ิมขึ้นกว่าแต่ก่อน ต่อมาอีกประมาณ 10 ปี ใน TTC-C3 พบ การโต้แย้ง การสื่อสารมวลชน ก็ดู
เหมือนยังคงเน้นเรื่องการสื่อสารอยู่เช่นเดิม จนต่อมาใน TTC-C4 พบว่า การอ่าน การเขียน การพูด 
และ การฟัง ทักษะการใช้ภาษาทั้ง 4 ด้านปรากฏอยู่ในกลุ่ม 10 อันดับแรก และหลักสูตร 2544 นี้ 
การอ่าน ปรากฏค่าความน่าจะเป็นในการปรากฏร่วมอยู่ในอันดับแรก 

ตารางที่ 7.4 ค าปรากฏร่วม 10 อันดับแรกของ ความ- 

ที ่ Word1 
LOG MI 

TTC-C1 TTC-C2 TTC-C3 TTC-C4 TTC-C1 TTC-C2 TTC-C3 TTC-C4 

1 ความ รู้ รู้ รู้ รู้ ทรงจ า ทรงจ า ทรงจ า ทรงจ า 
2 ความ สุข คิด คิด คิด เป็นไป เป็นไป เป็นไป เป็นไป 

3 ความ จริง สุข สุข คิดเห็น มุ่งหมาย คิดเห็น คิดเห็น คิดเห็น 

4 ความ คิด รู้สึก รู้สึก รู้สึก สัตย์ซื่อ อยุติธรรม อัดอั้นตันใจ ตึงเครยีด 

5 ความ สามารถ จริง จริง สุข ชอบธรรม บันเทิง อยุติธรรม บันเทิง 

6 ความ รู้สึก สามารถ สามารถ ส าคัญ อยุติธรรม รุ่งโรจน์ ซื่อสัตย์ อยุติธรรม 

7 ความ ยินดี คิดเห็น คิดเห็น รัก อบอุ่น พึงพอใจ บันเทิง รุ่งโรจน์ 
8 ความ ประสงค์ รัก รัก เข้าใจ คิดเห็น มัธยัสถ ์ รุ่งโรจน์ สมจริง 

9 ความ รัก เข้าใจ เจริญ สามารถ เบื้องต้น เพียร ยากล าบาก สมัครใจ 

10 ความ ดี ดี เข้าใจ จริง จงรักภักด ี ยากล าบาก หายนะ สัมพันธ์ 

ในตารางที่ 7.4 ผู้วิจัยได้แสดงค าที่ปรากฏร่วมกับ ความ ป้ายแถบสีเหลืองไว้ส าหรับค าที่โดดเด่น 
สีส้มส าหรับค าที่ปรากฏในอันดับที่ต่ าลงมาตามหลักสูตรที่เปลี่ยนไป สีฟ้าส าหรับค าที่มีอันดับสูงขึ้น 
จะเห็นได้ว่าใน TTC-C1 ค าที่โดดเด่นคือ ความสัตย์ซื่อ ความจงรักภักดี ที่แสดงถึงค่านิยมและล าดับ
ชั้นทางสังคมสมัยนั้น ต่อมาใน TTC-C2 พบ ความพึงพอใจ ความมัธยัสถ์ ความเพียร  แสดงถึง
ความคิดความเชื่อท่ีขยับเข้ามาหาตัวเอง ส่วนใน TTC-C3 – 4 เริ่มปรากฏค าที่แสดงอารมณ์ความรู้สึก
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เพ่ิมมากขึ้น เช่น ความอัดอ้ันตันใจ ความหายนะ ความตึงเครียด ความสมัครใจ เป็นต้น ทางด้าน
ซ้ายมือของตารางที่ 7.4 จะเห็นว่าค าปรากฏร่วมของ ความ จากทั้ง 4 หลักสูตรมีความคล้ายคลึงกัน
พอสมควร แต่ล าดับในการปรากฏมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ้าง จะเห็นว่า ความรู้ มีความน่าจะเป็นใน
การเกิดร่วมกันมากที่สุดในทุกหลักสูตร ความสุข และ ความจริง ปรากฏในล าดับที่ค่อย ๆ ลดต่ าลง 
ในขณะที่ ความคิด ความรู้สึก และ ความรัก ค่อย ๆ เพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับข้อสังเกตที่ว่าค าที่
แสดงอารมณ์ความรู้สึกมีแนวโน้มจะเกิดร่วมกันบ่อยขึ้นตามหลักสูตรที่เปลี่ยนไป ส่วนแถบสีม่วงใน 
ความด ีที่ผู้วิจัยได้ท าเครื่องหมายไว้นั้น พบว่าใน TTC-C1 และ TTC-C2 ปรากฏอยู่ในอันดับที่ 10 แต่
ใน TTC-C3 หลุดไปอยู่ในอันดับที่ 12 และใน TTC-C4 หลุดไปอยู่ในอันดับที่ 36 เป็นไปได้หรือไม่ที่
ค่านิยมเรื่อง ความดี ถูกปลูกฝังให้เด็กน้อยลง ในขณะที่สังคมให้ความส าคัญกับ ความคิด ความรู้สึก 
มากขึ้นผ่านช่วงเวลาที่เปลี่ยนไป ผู้วิจัยยังไม่สามารถตอบได้ว่าเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น เนื่องจากใน
การศึกษาเพ่ือหาสาเหตุที่แท้จริงอาจต้องย้อนกลับไปดูปริบททางสังคมในขณะนั้นร่วมด้วย สิ่งที่ผู้วิจัย
พบนี้ เป็นเพียงข้อสังเกตในเบื้องต้นที่อาจน าไปศึกษาต่อยอดได้ นอกจากนี้ ยังสามารถใช้วิธีการศึกษา
ในลักษณะเดียวกันเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบค าปรากฏร่วมของ การ และ ความ ระหว่างช่วงชั้นได้ด้วย 
อาจช่วยให้เห็นความแตกต่างของเนื้อหาที่น าเสนอในแต่ละช่วงชั้นได้อีกทางหนึ่ง 

การศึกษานี้ท าให้เห็นวงศัพท์ของหนังสือเรียนในระดับชั้นต่าง ๆ และในหลักสูตรต่าง ๆ ซึ่ง
เมื่อพิจารณาจากเกณฑ์ความยากง่ายที่ใช้ในวิทยานิพนธ์เล่มนี้ก็จะพบว่าค าศัพท์ยากมากขึ้นตามช่วง
ชั้นที่สูงขึ้นทั้งจากมิติวงศัพท์และตัวบท สะท้อนว่าหนังสือเรียนไม่ได้ขัดกับหลักที่ควรจะเป็น แต่อาจมี
บางประเด็นที่น่าจะน าไปขบคิดเพ่ิมเติมต่อไป คือเรื่องความทึบใสทางความหมาย รวมถึงสัดส่วน
ลักษณะความหมายว่าควรจะให้ภาพที่ต่างกันในแต่ละช่วงชั้นหรือไม่เพียงใด ส่วนรายการค าศัพท์
พ้ืนฐานที่กระทรวงศึกษาธิการ (2532) เคยศึกษาเอาไว้ ส่วนใหญ่ก็พบว่าปรากฏอยู่ในหนังสือเรียนจริง 
อาจมีที่แตกต่างออกไปบ้างก็เนื่องมาจากข้อมูลตั้งต้นที่แตกต่างกัน นั่นคือค าศัพท์ในหนังสือเรียนเป็น
ภาษาเขียนในขณะที่รายการศัพท์ที่กระทรวงฯ เสนอเป็นภาษาพูด 

การหาค าศัพท์ที่เหมาะสมในระดับชั้นต่าง ๆ เป็นสิ่งที่สามารถศึกษาต่อไปได้อีก แม้ว่า
งานวิจัยชิ้นนี้จะไม่ได้ให้ค าตอบนี้โดยตรง แต่จากการรวบรวมข้อมูลก็จะเห็นว่ามีความยากของวงศัพท์
เพ่ิมมากข้ึน ข้อมูลรายการค านี้จึงควรเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาวงศัพท์พ้ืนฐานที่เหมาะสมต่อไปได้ 
ในส่วนของภาพรวมวงศัพท์เมื่อเปรียบเทียบผ่านช่วงเวลาหรือระหว่างหลักสูตรต่าง ๆ แสดงให้เห็นว่า
มีค าศัพท์บางส่วนปรากฏอยู่ในทุก ๆ หลักสูตร ซึ่งค าศัพท์ในกลุ่มนี้คือค าศัพท์ที่นักเรียนในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานควรต้องรู้จักไม่ว่าเวลาจะเปลี่ยนไปนานเพียงใด เราอาจสามารถสกัดค าศัพท์ที่
ปรากฏบ่อยจากในทุกหลักสูตรมาก าหนดเป็นค าศัพท์พ้ืนฐานที่ควรรู้ก่อนเข้ามหาวิทยาลัย นอกจากนี้
หากมีการสร้างรายการค าศัพท์ในระดับมหาวิทยาลัย ก็สามารถน ารายการค าศัพท์ใน TTC ไปเป็นตัว
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ตั้งต้นในการคัดแยกค าได้ ในลักษณะเดียวกับ AWL ที่คัดเลือกค าศัพท์ส าหรับระดับมหาวิทยาลัยโดย
ตัดค าท่ีซ้ ากับ GSL ออก 

ข้อจ ากัดอีกประเด็นหนึ่งของข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัยชิ้นนี้คือการคัดเอาเฉพาะข้อมูลจากหนังสือ
เรียนวิชาภาษาไทยเท่านั้น ซึ่งอาจส่งผลให้ขาดค าศัพท์ส าคัญจากเนื้อหาวิชาอ่ืน หากการศึกษาเรื่องค า
พ้ืนฐานนี้ รวมข้อมูลจากเนื้อหาวิชาอ่ืนด้วย ก็น่าจะช่วยให้รายการค าศัพท์มีความสมบูรณ์และ
ครบถ้วนมากยิ่งข้ึน 

ประเด็นการพิจารณาความยากง่ายของตัวบทยังสามารถศึกษาได้อีกหลายแง่มุม วิธีที่ใช้ใน
งานชิ้นนี้อาจบ่งชี้ความยากง่ายได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังสามารถพิจารณาความยากง่ายของตัวบทด้วยวิธี
อ่ืน ๆ ได้อีก เช่น ในการวัดค่าซับซ้อนของตัวบทในภาษาอังกฤษก็ไม่ได้วัดเฉพาะเรื่องความยาวของค า
กับความยาวของประโยค แต่ใช้มิติเรื่องจ านวนค าศัพท์ทางวิชาการ (Sheehan, 2014) ในงานวิจัยชิ้น
นี้ท าให้เราได้รายการค าศัพท์ที่รวบรวมขึ้นจากหนังสือเรียนวิชาภาษาไทยแล้ว หากมีการหารายการ
ค าศัพท์ทางวิชาการเพ่ิมขึ้น ก็น่าจะช่วยให้การวัดความยากง่ายดังกล่าวนั้นท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
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รายช่ือหนังสือเรียนในหลักสูตรต่าง ๆ ท่ีบรรจุลงคลังข้อมูล 
หลักสตูร ช่วงชั้น รหัสไฟล์ ชื่อหนังสือ ผู้แต่ง/ผู้แปล/ส านักพิมพ์ 

2503 ช่วงช้ันท่ี 1 03.PT.01.1.wsg-re หนังสือแบบสอนอ่านภาษาไทย ป.1 กระทรวงศึกษาธิการ 

2503 ช่วงช้ันท่ี 1 03.PT.01.2.wsg-re เจ้าด่าง กระทรวงศึกษาธิการ 

2503 ช่วงช้ันท่ี 1 03.PT.01.3.wsg-re 
แบบเรียนเร็วใหม่ เล่ม 1 ตอนต้น 
(ฉบับปรับปรุง) 

กระทรวงศึกษาธิการ 

2503 ช่วงช้ันท่ี 1 03.PT.01.4.wsg-re สุดากับคาวี มาดูอะไร กระทรวงศึกษาธิการ 

2503 ช่วงช้ันท่ี 1 03.PT.01.5.wsg-re สุดากับคาวี ไปเล่นด้วยกัน กระทรวงศึกษาธิการ 

2503 ช่วงช้ันท่ี 1 03.PT.01.6.wsg-re สุดากับคาวี ออกไปข้างนอก กระทรวงศึกษาธิการ 

2503 ช่วงช้ันท่ี 1 03.PT.01.7.wsg-re สุดากับคาวี ฉันออกจากบ้าน กระทรวงศึกษาธิการ 

2503 ช่วงช้ันท่ี 1 03.PT.12.1.wsg-re ได้ทีขี่แพะไล่ เจือ สตะเวทิน 

2503 ช่วงช้ันท่ี 1 03.PT.02.1.wsg-re 
นิทานร้อยบรรทัด (บ้านท่ีน่าอยู่ 
ตอนท่ี 1) 

หลวงส าเร็จวรรณกิจ 

2503 ช่วงช้ันท่ี 1 03.PT.02.2.wsg-re ดรุณศึกษา ป.2 ฟ.ฮีแลร์ 

2503 ช่วงช้ันท่ี 1 03.PT.03.1.wsg-re แบบสอนอ่านใหม่ 
เจ้าพระยาธรรมศักดิ์
มนตรี 

2503 ช่วงช้ันท่ี 1 03.PT.03.2.wsg-re 
นิทานร้อยบรรทัด (บ้านท่ีน่าอยู่ 
ตอนท่ี 2) 

หลวงส าเร็จวรรณกิจ 

2503 ช่วงช้ันท่ี 1 03.PT.03.3.wsg-re แมวสีสวาด กระทรวงศึกษาธิการ 

2503 ช่วงช้ันท่ี 1 03.PT.03.4.wsg-re ดรุณศึกษา ป.3 ฟ.ฮีแลร์ 

2503 ช่วงช้ันท่ี 1 03.PT.04.1.wsg-re แบบเรียนภาษาไทย ป.4 เล่ม 2 แม้นมาส ชวลิต 

2503 ช่วงช้ันท่ี 1 03.PT.04.2.wsg-re นิทานร้อยบรรทัด (ครูที่รักเด็ก) หลวงส าเร็จวรรณกิจ 

2503 ช่วงช้ันท่ี 1 03.PT.00.1.wsg-re นิทานอีสป (45 เรื่อง) 
มหาอ ามาตย์โท พระยา
เมธาธิบดี 

2503 ช่วงช้ันท่ี 1 03.PT.00.2.wsg-re เป็นอะไรดี กระทรวงศึกษาธิการ 

2503 ช่วงช้ันท่ี 1 03.PT.00.3.wsg-re ขอแม่ให้ลูกนก กระทรวงศึกษาธิการ 

2503 ช่วงช้ันท่ี 1 03.PT.00.4.wsg-re ดอกรักสัตว์แสนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ 

2503 ช่วงช้ันท่ี 1 03.PT.00.5.wsg-re เป็ดหาย บุญสม เอรวารพ 

2503 ช่วงช้ันท่ี 1 03.PT.00.6.wsg-re ความรักของแม่ บุญสม เอรวารพ 

2503 ช่วงช้ันท่ี 1 03.PT.00.7.wsg-re นกกางเขน 
หลวงกีรติวิทโยลาร และ
อร่าม สิทธิสาริบุตร 

2503 ช่วงช้ันท่ี 1 03.PT.00.8.wsg-re นกแก้วอวดเก่ง เจือ สตะเวทิน 

2503 ช่วงช้ันท่ี 1 03.PT.00.9.wsg-re ใจดีสู้เสือ เจือ สตะเวทิน 

2503 ช่วงช้ันท่ี 1 03.PT.00.10.wsg-re 
เพื่อนแท้และวรรณกรรมเรื่องเอก
ของโลก 

อ.สนิทวงศ์ 
(อุไร สนิทวงศ์) 
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หลักสตูร ช่วงชั้น รหัสไฟล์ ชื่อหนังสือ ผู้แต่ง/ผู้แปล/ส านักพิมพ์ 

2503 ช่วงช้ันท่ี 2 03.PP.05.1.wsg-re แบบเรียนภาษาไทย ป.5 เล่ม 3 บุญเจือ องคประดิษฐ์ 

2503 ช่วงช้ันท่ี 2 03.PP.05.2.wsg-re 
นิทานร้อยบรรทัด (ประเทศเล็กที่
สมบูรณ์) 

หลวงส าเร็จวรรณกิจ 

2503 ช่วงช้ันท่ี 2 03.PP.56.1.wsg-re กระเช้าดอกไม้ 
ทิพย์วาณี สนิทวงศ์ ณ 
อยุธยา 

2503 ช่วงช้ันท่ี 2 03.PP.56.2.wsg-re ไม่เป็นไรลืมเสียเถิดและออมไว้ไม่ขัดสน 
กีฬา พรรธนะแพทย์ และ
หลวงกีรติวิทโยลาร 

2503 ช่วงช้ันท่ี 2 03.PP.06.1.wsg-re แบบเรียนภาษาไทย ป.6 เล่ม 4 กระทรวงศึกษาธิการ 

2503 ช่วงช้ันท่ี 2 03.PP.06.2.wsg-re นิทานร้อยบรรทัด (ตระกูลไทยท่ีคงไทย) หลวงส าเร็จวรรณกิจ 

2503 ช่วงช้ันท่ี 2 03.PP.07.1.wsg-re แบบเรียนภาษาไทย ป.7 เล่ม 5 นิรันตร์ นวมารค 

2503 ช่วงช้ันท่ี 2 03.PP.07.2.wsg-re นิทานร้อยบรรทัด (ประชาธิปไตยท่ีถาวร) หลวงส าเร็จวรรณกิจ 

2503 ช่วงช้ันท่ี 2 03.PP.00.1.wsg-re การบูชาคนท่ีควรบูชา เกษม บุญศรี 

2503 ช่วงช้ันท่ี 2 03.PP.00.2.wsg-re เล่าเรื่องอิเหนา บัญญัติ สูญส้ินภัย 

2503 ช่วงช้ันท่ี 2 03.PP.00.3.wsg-re เด็กน้อยลมเหนือ 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าหญิงพิสิษฐ
สบสมัย 

2503 ช่วงช้ันท่ี 2 03.PP.00.4.wsg-re เพื่อนแท้ กระทรวงศึกษาธิการ 

2503 ช่วงช้ันท่ี 2 03.PP.00.5.wsg-re เจดีย์ส าคัญในเมืองไทย กระทรวงศึกษาธิการ 

2503 ช่วงช้ันท่ี 2 03.PP.00.6.wsg-re 
ผลไม้ของเรา ประโยคประถมศึกษา
ตอนปลาย 

กระทรวงศึกษาธิการ 

2503 ช่วงช้ันท่ี 2 03.PP.00.7.wsg-re พี่ชมของฉัน กระทรวงศึกษาธิการ 

2503 ช่วงช้ันท่ี 2 03.PP.00.8.wsg-re เล่าเรื่องพระอภัยมณี กระทรวงศึกษาธิการ 

2503 ช่วงช้ันท่ี 2 03.PP.00.9.wsg-re อุดมเด็กดี 
กีฬา พรรธนะแพทย์ และ
หลวงกีรติวิทโยลาร 

2503 ช่วงช้ันท่ี 2 03.PP.00.10.wsg-re ยอดลิง 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าสุทธวงษ
วิจิตร 

2503 ช่วงช้ันท่ี 3 03.MT.01.1.wsg-re หลักภาษา ม.1 ไทยวัฒนาพานิช 

2503 ช่วงช้ันท่ี 3 03.MT.01.2.wsg-re แบบเรียนวรรณคดีไทย ม.1 เล่ม 1 กระทรวงศึกษาธิการ 

2503 ช่วงช้ันท่ี 3 03.MT.02.1.wsg-re หลักภาษา ม.2 ไทยวัฒนาพานิช 

2503 ช่วงช้ันท่ี 3 03.MT.02.2.wsg-re เวนิสวาณิช 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว 

2503 ช่วงช้ันท่ี 3 03.MT.03.1.wsg-re หลักภาษา ม.3 ไทยวัฒนาพานิช 

2503 ช่วงช้ันท่ี 3 03.MT.03.2.wsg-re หนังสือประกอบวรรณคดีไทย ม.3 กระทรวงศึกษาธิการ 

2503 ช่วงช้ันท่ี 3 03.MT.00.1.N.wsg-re นิทานโบราณคดี 1 สมเด็จฯ กรมพระยาด ารง
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หลักสตูร ช่วงชั้น รหัสไฟล์ ชื่อหนังสือ ผู้แต่ง/ผู้แปล/ส านักพิมพ์ 

ราชานุภาพ 

2503 ช่วงช้ันท่ี 3 03.MT.00.2.N.wsg-re นิทานโบราณคดี 2 
สมเด็จฯ กรมพระยาด ารง
ราชานุภาพ 

2503 ช่วงช้ันท่ี 3 03.MT.00.3.N.wsg-re ป่าดงพงพี ตอนโมวกลี กระทรวงศึกษาธิการ 

2503 ช่วงช้ันท่ี 3 03.MT.00.4.N.wsg-re พระอภัยมณีเมื่อครองเมืองผลึก พระสุนทรโวหาร 

2503 ช่วงช้ันท่ี 3 03.MT.00.5.N.wsg-re เล่าเรื่องพระร่วง กระทรวงศึกษาธิการ 

2503 ช่วงช้ันท่ี 3 03.MT.00.6.N.wsg-re โพงพาง ศรีอยุธยา 

2503 ช่วงช้ันท่ี 3 03.MT.00.7.N.wsg-re สังข์ทอง 
พระบาทสมเด็จพระพุทธ
เลิศหล้านภาลัย 

2503 ช่วงช้ันท่ี 3 03.MT.00.8.N.wsg-re สุวัณณปัญญา ม.ล.ปิ่น มาลากุล 

2503 ช่วงช้ันท่ี 3 03.MT.00.9.N.wsg-re ล่าปลาวาฬ เทือก กุสุมา ณ อยุธยา 

2503 ช่วงช้ันท่ี 4 03.MP.04.1.wsg-re หลักภาษา ม.4 ไทยวัฒนาพานิช 

2503 ช่วงช้ันท่ี 4 03.MP.04.2.wsg-re แบบเรียนวรรณคดีไทย ม.4 เล่ม 4 กระทรวงศึกษาธิการ 

2503 ช่วงช้ันท่ี 4 03.MP.04.1.N.wsg-re อุดมการบนเส้นขนาน อรุณมนัย 

2503 ช่วงช้ันท่ี 4 03.MP.05.1.wsg-re หนังสืออ่านภาษาไทย ม.5 กระทรวงศึกษาธิการ 

2503 ช่วงช้ันท่ี 4 03.MP.05.2.wsg-re หลักภาษา ม.5 ไทยวัฒนาพานิช 

2503 ช่วงช้ันท่ี 4 03.MP.05.3.wsg-re แบบเรียนวรรณคดีไทย ม.5 เล่ม 5 กระทรวงศึกษาธิการ 

2503 ช่วงช้ันท่ี 4 03.MP.05.1.N.wsg-re จดหมายจากเมืองไทย โบต๋ัน 

2503 ช่วงช้ันท่ี 4 03.MP.06.1.wsg-re วรรณคดีไทย ม.6 เล่ม 3 กระทรวงศึกษาธิการ 

2503 ช่วงช้ันท่ี 4 03.MP.00.1.N.wsg-re เชิงผาหิมพานต์ สุชีพ ปุญญานุภาพ 

2503 ช่วงช้ันท่ี 4 03.MP.00.2.N.wsg-re คนไทท้ิงแผ่นดิน สัญญา ผลประสิทธิ์ 

2503 ช่วงช้ันท่ี 4 03.MP.00.3.N.wsg-re กองทัพธรรม สุชีพ ปุญญานุภาพ 

2503 ช่วงช้ันท่ี 4 03.MP.00.4.N.wsg-re ละครแห่งชีวิต หม่อมเจ้าอากาศด าเกิง 

2503 ช่วงช้ันท่ี 4 03.MP.00.5.N.wsg-re ลูกอีสาน ค าพูน บุญทวี 

2503 ช่วงช้ันท่ี 4 03.MP.00.6.N.wsg-re ผู้ดี ดอกไม้สด 

2503 ช่วงช้ันท่ี 4 03.MP.00.7.N.wsg-re ปุลากง โสภาค สุวรรณ 

2521 ช่วงช้ันท่ี 1 21.PT.01.1.wsg-re มานี-มานะ ป.1 เล่ม 1 รัชนี ศรีไพรวรรณ 

2521 ช่วงช้ันท่ี 1 21.PT.01.2.wsg-re มานี-มานะ ป.1 เล่ม 2 รัชนี ศรีไพรวรรณ 

2521 ช่วงช้ันท่ี 1 21.PT.01.3.wsg-re เจ้าด่าง กระทรวงศึกษาธิการ 

2521 ช่วงช้ันท่ี 1 21.PT.12.1.wsg-re ได้ทีขี่แพะไล่ เจือ สตะเวทิน 

2521 ช่วงช้ันท่ี 1 21.PT.02.1.wsg-re มานี-มานะ ป.2 เล่ม 1 รัชนี ศรีไพรวรรณ 

2521 ช่วงช้ันท่ี 1 21.PT.02.2.wsg-re มานี-มานะ ป.2 เล่ม 2 รัชนี ศรีไพรวรรณ 

2521 ช่วงช้ันท่ี 1 21.PT.03.1.wsg-re มานี-มานะ ป.3 เล่ม 1 รัชนี ศรีไพรวรรณ 
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2521 ช่วงช้ันท่ี 1 21.PT.03.2.wsg-re มานี-มานะ ป.3 เล่ม 2 รัชนี ศรีไพรวรรณ 

2521 ช่วงช้ันท่ี 1 21.PT.00.1.wsg-re นิทานอีสป (45 เรื่อง) 
มหาอ ามาตย์โท พระยา
เมธาธิบดี 

2521 ช่วงช้ันท่ี 1 21.PT.00.2.wsg-re เป็นอะไรดี กระทรวงศึกษาธิการ 

2521 ช่วงช้ันท่ี 1 21.PT.00.3.wsg-re ตุ๊กตายอดรัก แม้นมาส ชวลิต 

2521 ช่วงช้ันท่ี 1 21.PT.00.4.wsg-re ขอแม่ให้ลูกนก บุญสม เอรวารพ 

2521 ช่วงช้ันท่ี 1 21.PT.00.5.wsg-re เจ้าโต กระทรวงศึกษาธิการ 

2521 ช่วงช้ันท่ี 1 21.PT.00.6.wsg-re หนูเป็นคนสะอาด กระทรวงศึกษาธิการ 

2521 ช่วงช้ันท่ี 1 21.PT.00.7.wsg-re หนูนิดผู้น่ารัก กระทรวงศึกษาธิการ 

2521 ช่วงช้ันท่ี 1 21.PT.00.8.wsg-re ดอกสร้อยแสนรัก กระทรวงศึกษาธิการ 

2521 ช่วงช้ันท่ี 1 21.PT.00.9.wsg-re เท่ียวตลาดนัดและวันปีใหม่ กระทรวงศึกษาธิการ 

2521 ช่วงช้ันท่ี 1 21.PT.00.10.wsg-re ของขวัญวันแม่ พรจันทร์ จันทวิมล 

2521 ช่วงช้ันท่ี 1 21.PT.00.11.wsg-re กินดีไม่มีภัย พจนีย์ พลสิทธิ์ 

2521 ช่วงช้ันท่ี 1 21.PT.00.12.wsg-re บ้านแสนสุข กระทรวงศึกษาธิการ 

2521 ช่วงช้ันท่ี 1 21.PT.00.13.wsg-re หมาจิ้งจอกจอมยุยง กระทรวงศึกษาธิการ 

2521 ช่วงช้ันท่ี 1 21.PT.00.14.wsg-re นิทานวีรบุรุษนานาชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 

2521 ช่วงช้ันท่ี 1 21.PT.00.15.wsg-re เก่ง กระทรวงศึกษาธิการ 

2521 ช่วงช้ันท่ี 1 21.PT.00.16.wsg-re เกาะกลับใจ อ านาจ เย็นสบาย 

2521 ช่วงช้ันท่ี 1 21.PT.00.17.wsg-re เล็กกับเพ่ือน กระทรวงศึกษาธิการ 

2521 ช่วงช้ันท่ี 1 21.PT.00.18.wsg-re เป็ดหาย บุญสม เอรวารพ 

2521 ช่วงช้ันท่ี 1 21.PT.00.19.wsg-re เมื่อดวงอาทิตย์ถูกกิน กระทรวงศึกษาธิการ 

2521 ช่วงช้ันท่ี 1 21.PT.00.20.wsg-re ความรักของแม่ บุญสม เอรวารพ 

2521 ช่วงช้ันท่ี 1 21.PT.00.21.wsg-re เมธา-นารี กระทรวงศึกษาธิการ 

2521 ช่วงช้ันท่ี 1 21.PT.00.22.wsg-re เท่ียวกับเมธี กระทรวงศึกษาธิการ 

2521 ช่วงช้ันท่ี 1 21.PT.00.23.wsg-re นกกางเขน 
หลวงกีรติวิทโยลาร และ
อร่าม สิทธิสาริบุตร 

2521 ช่วงช้ันท่ี 1 21.PT.00.24.wsg-re แผ่นดินท่ีเราอยู่ สิรินทร์ ช่วงโชติ 

2521 ช่วงช้ันท่ี 1 21.PT.00.25.wsg-re นกแก้วอวดเก่ง เจือ สตะเวทิน 

2521 ช่วงช้ันท่ี 1 21.PT.00.26.wsg-re ปลาบู่ทอง กระทรวงศึกษาธิการ 

2521 ช่วงช้ันท่ี 1 21.PT.00.27.wsg-re แรงและเครื่องผ่อนแรง สิรินทร์ ช่วงโชติ 

2521 ช่วงช้ันท่ี 1 21.PT.00.28.wsg-re วิทยุเก่า-เก่า แม้นมาส ชวลิต 

2521 ช่วงช้ันท่ี 1 21.PT.00.29.wsg-re รั้วกินได้ กระทรวงศึกษาธิการ 

2521 ช่วงช้ันท่ี 1 21.PT.00.30.wsg-re รวมบทอ่านร้อยกรองเล่ม 1 กระทรวงศึกษาธิการ 
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2521 ช่วงช้ันท่ี 1 21.PT.00.31.wsg-re ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ กระทรวงศึกษาธิการ 

2521 ช่วงช้ันท่ี 1 21.PT.00.32.wsg-re ไทยมุง กระทรวงศึกษาธิการ 

2521 ช่วงช้ันท่ี 1 21.PT.00.33.wsg-re ใจดีสู้เสือ เจือ สตะเวทิน 

2521 ช่วงช้ันท่ี 1 21.PT.00.34.wsg-re อยากมีปีก เจือ สตะเวทิน 

2521 ช่วงช้ันท่ี 1 21.PT.00.35.wsg-re น้ ากิน น้ าใช้ กระทรวงศึกษาธิการ 

2521 ช่วงช้ันท่ี 1 21.PT.00.36.wsg-re โลกแสนสวย กระทรวงศึกษาธิการ 

2521 ช่วงช้ันท่ี 1 21.PT.00.37.wsg-re เด็กเด็กจ๋า กระทรวงศึกษาธิการ 

2521 ช่วงช้ันท่ี 1 21.PT.00.38.wsg-re เด็กน่ารัก กระทรวงศึกษาธิการ 

2521 ช่วงช้ันท่ี 1 21.PT.00.39.wsg-re เด่นดวงเดินเล่น กระทรวงศึกษาธิการ 

2521 ช่วงช้ันท่ี 1 21.PT.00.40.wsg-re ตุ๊กตาจ๋า กระทรวงศึกษาธิการ 

2521 ช่วงช้ันท่ี 1 21.PT.00.41.wsg-re หนูจ๋าอย่าท้ิง กระทรวงศึกษาธิการ 

2521 ช่วงช้ันท่ี 1 21.PT.00.42.wsg-re โรงเรียนแสนสนุก กระทรวงศึกษาธิการ 

2521 ช่วงช้ันท่ี 1 21.PT.00.43.wsg-re ย่าของมานี กระทรวงศึกษาธิการ 

2521 ช่วงช้ันท่ี 1 21.PT.00.44.wsg-re 
หนังสือฝึกหัดอ่านภาษาไทย เล่ม 1 
สระ พยัญชนะ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

2521 ช่วงช้ันท่ี 1 21.PT.00.45.wsg-re 
หนังสือฝึกหัดอ่านภาษาไทย เล่ม 2 
สัตว์ต่าง ๆ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

2521 ช่วงช้ันท่ี 1 21.PT.00.46.wsg-re 
หนังสือฝึกหัดอ่านภาษาไทย เล่ม 3 
ดอกไม้และผัก 

กระทรวงศึกษาธิการ 

2521 ช่วงช้ันท่ี 1 21.PT.00.47.wsg-re กินอย่างไรดีนะ กระทรวงศึกษาธิการ 

2521 ช่วงช้ันท่ี 1 21.PT.00.48.wsg-re ท าอย่างไรดีนะ กระทรวงศึกษาธิการ 

2521 ช่วงช้ันท่ี 1 21.PT.00.49.wsg-re ฉันกับเธอ กระทรวงศึกษาธิการ 

2521 ช่วงช้ันท่ี 1 21.PT.00.50.wsg-re ในสวนหลังบ้าน กระทรวงศึกษาธิการ 

2521 ช่วงช้ันท่ี 1 21.PT.00.51.wsg-re รักสิ่งแวดล้อม กระทรวงศึกษาธิการ 

2521 ช่วงช้ันท่ี 1 21.PT.00.52.wsg-re ลอยกระทง กระทรวงศึกษาธิการ 

2521 ช่วงช้ันท่ี 1 21.PT.00.53.wsg-re แม่จ๋า กระทรวงศึกษาธิการ 

2521 ช่วงช้ันท่ี 1 21.PT.00.54.wsg-re วันขึ้นปีใหม่ กระทรวงศึกษาธิการ 

2521 ช่วงช้ันท่ี 1 21.PT.00.55.wsg-re วันหน่ึงของเรา กระทรวงศึกษาธิการ 

2521 ช่วงช้ันท่ี 1 21.PT.00.56.wsg-re ปลอดภัยไว้ดีกว่า กระทรวงศึกษาธิการ 

2521 ช่วงช้ันท่ี 1 21.PT.00.57.wsg-re สนคนดื้อ กระทรวงศึกษาธิการ 

2521 ช่วงช้ันท่ี 1 21.PT.00.58.wsg-re ฝันดี 
ทิพย์วาณี สนิทวงศ์ ณ 
อยุธยา 

2521 ช่วงช้ันท่ี 1 21.PT.00.59.wsg-re เรารักกัน กระทรวงศึกษาธิการ 

2521 ช่วงช้ันท่ี 1 21.PT.00.60.wsg-re อะไรอยู่ในตู้ กระทรวงศึกษาธิการ 
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2521 ช่วงช้ันท่ี 1 21.PT.00.61.wsg-re อะไรเอ่ย กระทรวงศึกษาธิการ 

2521 ช่วงช้ันท่ี 1 21.PT.00.62.wsg-re น่ันเสียงอะไร กระทรวงศึกษาธิการ 

2521 ช่วงช้ันท่ี 2 21.PP.34.1.wsg-re ชุมนุมนิทานสอนใจ กระทรวงศึกษาธิการ 

2521 ช่วงช้ันท่ี 2 21.PP.34.2.wsg-re จดหมายจากพี่แก้ว กระทรวงศึกษาธิการ 

2521 ช่วงช้ันท่ี 2 21.PP.04.1.wsg-re มานี-มานะ ป.4 เล่ม 1 รัชนี ศรีไพรวรรณ 

2521 ช่วงช้ันท่ี 2 21.PP.04.2.wsg-re มานี-มานะ ป.4 เล่ม 2 รัชนี ศรีไพรวรรณ 

2521 ช่วงช้ันท่ี 2 21.PP.05.1.wsg-re มานี-มานะ ป.5 เล่ม 1 รัชนี ศรีไพรวรรณ 

2521 ช่วงช้ันท่ี 2 21.PP.05.2.wsg-re มานี-มานะ ป.5 เล่ม 2 รัชนี ศรีไพรวรรณ 

2521 ช่วงช้ันท่ี 2 21.PP.56.1.wsg-re ไม่เป็นไรลืมเสียเถิดและออมไว้ไม่ขัดสน 
กีฬา พรรธนะแพทย์ และ
หลวงกีรติวิทโยลาร 

2521 ช่วงช้ันท่ี 2 21.PP.06.1.wsg-re มานี-มานะ ป.6 เล่ม 1 รัชนี ศรีไพรวรรณ 

2521 ช่วงช้ันท่ี 2 21.PP.06.2.wsg-re มานี-มานะ ป.6 เล่ม 2 รัชนี ศรีไพรวรรณ 

2521 ช่วงช้ันท่ี 2 21.PP.00.1.wsg-re เรื่องของอ๊อด กระทรวงศึกษาธิการ 

2521 ช่วงช้ันท่ี 2 21.PP.00.2.wsg-re ในสระจ้อย สิรินทร์ ช่วงโชติ 

2521 ช่วงช้ันท่ี 2 21.PP.00.3.wsg-re มาหัวเราะกันเถิด 
สมโรจน์ สวัสดิกุล ณ 
อยุธยา 

2521 ช่วงช้ันท่ี 2 21.PP.00.4.wsg-re รวมเรื่องชื่นใจ รัชนี ศรีไพรวรรณ 

2521 ช่วงช้ันท่ี 3 21.MT.01.1.wsg-re ทักษสัมพันธ์ เล่ม 1 กระทรวงศึกษาธิการ 

2521 ช่วงช้ันท่ี 3 21.MT.02.1.wsg-re หลักภาษาไทย เล่ม 2 กระทรวงศึกษาธิการ 

2521 ช่วงช้ันท่ี 3 21.MT.03.1.wsg-re ทักษสัมพันธ์ เล่ม 3 กระทรวงศึกษาธิการ 

2521 ช่วงช้ันท่ี 3 21.MT.00.1.wsg-re สามสหายนักสืบ วิริยะ สิริสิงห 

2521 ช่วงช้ันท่ี 3 21.MT.00.2.wsg-re เล่าเรื่องสามก๊ก สุภา สิริสิงห 

2521 ช่วงช้ันท่ี 3 21.MT.00.3.wsg-re เจ้าพระยาท่ีรัก สุทธิลักษณ์ อ าพันวงศ์ 

2521 ช่วงช้ันท่ี 3 21.MT.00.1.N.wsg-re สามชาย ดอกไม้สด 

2521 ช่วงช้ันท่ี 3 21.MT.00.2.N.wsg-re ฉากหน่ึงในชีวิต ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ 

2521 ช่วงช้ันท่ี 3 21.MT.00.3.N.wsg-re ฉันอยู่น่ี...ศัตรูท่ีรัก ส.เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 

2521 ช่วงช้ันท่ี 3 21.MT.00.4.N.wsg-re มหาบัณฑิตแห่งมิถิลานคร น.อ.แย้ม ประพัฒน์ทอง 

2521 ช่วงช้ันท่ี 3 21.MT.00.5.N.wsg-re พลายมลิวัลลิ์ ถนอม มหาเปารยะ 

2521 ช่วงช้ันท่ี 3 21.MT.00.6.N.wsg-re เสียงก้องจากโรงเรียนเชิงเขา ม.ล.รสคนธ์ อิศรเสนา 

2521 ช่วงช้ันท่ี 3 21.MT.00.7.N.wsg-re ป่าดงพงพี ตอนโมวกลี กระทรวงศึกษาธิการ 

2521 ช่วงช้ันท่ี 3 21.MT.00.8.N.wsg-re นิกกับพิม ว.ณ ประมวญมารค 

2521 ช่วงช้ันท่ี 3 21.MT.00.9.N.wsg-re แมงมุมเพื่อนรัก มัลลิกา 

2521 ช่วงช้ันท่ี 3 21.MT.00.10.N.wsg-re แวววัน โบต๋ัน 
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2521 ช่วงช้ันท่ี 3 21.MT.00.11.N.wsg-re ล่าปลาวาฬ เทือก กุสุมา ณ อยุธยา 

2521 ช่วงช้ันท่ี 3 21.MT.00.12.N.wsg-re เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก 
ทิพย์วาณี สนิทวงศ์ ณ 
อยุธยา 

2521 ช่วงช้ันท่ี 4 21.MP.04.1.wsg-re ทักษพัฒนา ม.4 เล่ม 1 กระทรวงศึกษาธิการ 

2521 ช่วงช้ันท่ี 4 21.MP.04.2.wsg-re วรรณวิจักษ์ ม.4 เล่ม 1 กระทรวงศึกษาธิการ 

2521 ช่วงช้ันท่ี 4 21.MP.05.1.wsg-re ทักษพัฒนา ม.5 เล่ม 2 กระทรวงศึกษาธิการ 

2521 ช่วงช้ันท่ี 4 21.MP.05.2.wsg-re วรรณวิจักษ์ ม.5 เล่ม 2 กระทรวงศึกษาธิการ 

2521 ช่วงช้ันท่ี 4 21.MP.06.1.wsg-re ภาษาพิจารณ์ ม.6 เล่ม 1 กระทรวงศึกษาธิการ 

2521 ช่วงช้ันท่ี 4 21.MP.06.2.wsg-re ภาษาพิจารณ์ ม.6 เล่ม 2 กระทรวงศึกษาธิการ 

2521 ช่วงช้ันท่ี 4 21.MP.00.1.N.wsg-re อุดมการณ์บนเส้นขนาน อรุณมนัย 

2521 ช่วงช้ันท่ี 4 21.MP.00.2.N.wsg-re จดหมายจากเมืองไทย โบต๋ัน 

2521 ช่วงช้ันท่ี 4 21.MP.00.3.N.wsg-re ป่าเจ็ดชั้น ปัญญาปราชญ์ กรรณิการ์ พรมเสาร์ 

2521 ช่วงช้ันท่ี 4 21.MP.00.4.N.wsg-re บุษบกใบไม้ กฤษณา อโศกสิน 

2521 ช่วงช้ันท่ี 4 21.MP.00.5.N.wsg-re เชิงผาหิมพานต์ สุชีพ ปุญญานุภาพ 

2521 ช่วงช้ันท่ี 4 21.MP.00.6.N.wsg-re ชีวิตบ้านป่า ประสิทธิ์ มุสิกเกษม 

2521 ช่วงช้ันท่ี 4 21.MP.00.7.N.wsg-re ชีวิตฉัน ลูกกระทิง นายแพทย์บุญส่ง เลขะกุล 

2521 ช่วงช้ันท่ี 4 21.MP.00.8.N.wsg-re กองทัพธรรม สุชีพ ปุญญานุภาพ 

2521 ช่วงช้ันท่ี 4 21.MP.00.9.N.wsg-re ละครแห่งชีวิต หม่อมเจ้าอากาศด าเกิง 

2521 ช่วงช้ันท่ี 4 21.MP.00.10.N.wsg-re ลูกอีสาน ค าพูน บุญทวี 

2521 ช่วงช้ันท่ี 4 21.MP.00.11.N.wsg-re ผู้ดี ดอกไม้สด 

2521 ช่วงช้ันท่ี 4 21.MP.00.12.N.wsg-re ปุลากง โสภาค สุวรรณ 

2521 ช่วงช้ันท่ี 4 21.MP.00.13.N.wsg-re ร่มธรรม วศิน อินทสระ 

2521 ช่วงช้ันท่ี 4 21.MP.00.14.N.wsg-re อยู่กับก๋ง หยก บูรพา 

2533 ช่วงช้ันท่ี 1 33.PT.01.1.wsg-re 
หนังสือเรียนภาษาไทย ชุดพ้ืนฐาน
ภาษา ป.1 เล่ม 1 

กระทรวงศึกษาธิการ 

2533 ช่วงช้ันท่ี 1 33.PT.01.2.wsg-re 
หนังสือเรียนภาษาไทย ชุดพ้ืนฐาน
ภาษา ป.1 เล่ม 2 

กระทรวงศึกษาธิการ 

2533 ช่วงช้ันท่ี 1 33.PT.02.1.wsg-re 
หนังสือเรียนภาษาไทย ชุดพ้ืนฐาน
ภาษา ป.2 เล่ม 1 

กระทรวงศึกษาธิการ 

2533 ช่วงช้ันท่ี 1 33.PT.02.2.wsg-re 
หนังสือเรียนภาษาไทย ชุดพ้ืนฐาน
ภาษา ป.2 เล่ม 2 

กระทรวงศึกษาธิการ 

2533 ช่วงช้ันท่ี 1 33.PT.03.1.wsg-re 
หนังสือเรียนภาษาไทย ชุดพ้ืนฐาน
ภาษา ป.3 เล่ม 1 

กระทรวงศึกษาธิการ 

2533 ช่วงช้ันท่ี 1 33.PT.03.2.wsg-re หนังสือเรียนภาษาไทย ชุดพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
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ภาษา ป.3 เล่ม 2 

2533 ช่วงช้ันท่ี 1 33.PT.00.1.wsg-re นิทานอีสป (45 เรื่อง) 
มหาอ ามาตย์โท พระยา
เมธาธิบดี 

2533 ช่วงช้ันท่ี 1 33.PT.00.2.wsg-re นิทานคติธรรม กระทรวงศึกษาธิการ 

2533 ช่วงช้ันท่ี 1 33.PT.00.3.wsg-re ดอกสร้อยแสนรัก กระทรวงศึกษาธิการ 

2533 ช่วงช้ันท่ี 1 33.PT.00.4.wsg-re ครอบครัวดีมีสุข กระทรวงศึกษาธิการ 

2533 ช่วงช้ันท่ี 1 33.PT.00.5.wsg-re ฮัลเลย์เพื่อนรัก กระทรวงศึกษาธิการ 

2533 ช่วงช้ันท่ี 1 33.PT.00.6.wsg-re หมาจิ้งจอกจอมยุยง กระทรวงศึกษาธิการ 

2533 ช่วงช้ันท่ี 1 33.PT.00.7.wsg-re กล้าผจญภัย สัมฤทธ์ิ พุ่มสุวรรณ 

2533 ช่วงช้ันท่ี 1 33.PT.00.8.wsg-re มือของฉัน ฐะปะนีย์ นาครทรรพ 

2533 ช่วงช้ันท่ี 1 33.PT.00.9.wsg-re นกกางเขน 
หลวงกีรติวิทโยลาร และ
อร่าม สิทธิสาริบุตร 

2533 ช่วงช้ันท่ี 1 33.PT.00.10.wsg-re โอ๊บ อ๊อบ ประสาน สร้อยธุหร่ า 

2533 ช่วงช้ันท่ี 1 33.PT.00.11.wsg-re แรงและเครื่องผ่อนแรง สิรินทร์ ช่วงโชติ 

2533 ช่วงช้ันท่ี 1 33.PT.00.12.wsg-re สัตว์ทะเล ทรัพยากรส าคัญของเรา สิรินทร์ ช่วงโชติ 

2533 ช่วงช้ันท่ี 1 33.PT.00.13.wsg-re ฟากฟ้า บุญถึง แน่นหนา 

2533 ช่วงช้ันท่ี 1 33.PT.00.14.wsg-re ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ กระทรวงศึกษาธิการ 

2533 ช่วงช้ันท่ี 1 33.PT.00.15.wsg-re สองภาษาของเวลา 
ยุพิน พิพิธกุล และวรรณี 
ศิริโชติ 

2533 ช่วงช้ันท่ี 1 33.PT.00.16.wsg-re เธอคือชีวิต ปราณี รอดโพธิ์ทอง 

2533 ช่วงช้ันท่ี 1 33.PT.00.17.wsg-re น้ ากินน้ าใช้ กระทรวงศึกษาธิการ 

2533 ช่วงช้ันท่ี 1 33.PT.00.18.wsg-re ขยะสีขาว สินจิรา สินธุเสน 

2533 ช่วงช้ันท่ี 1 33.PT.00.19.wsg-re บ้านแสนสุข กระทรวงศึกษาธิการ 

2533 ช่วงช้ันท่ี 2 33.PP.04.1.wsg-re 
หนังสือเรียนภาษาไทย ชุดพ้ืนฐาน
ภาษา ป.4 เล่ม 1 

กระทรวงศึกษาธิการ 

2533 ช่วงช้ันท่ี 2 33.PP.04.2.wsg-re 
หนังสือเรียนภาษาไทย ชุดพ้ืนฐาน
ภาษา ป.4 เล่ม 2 

กระทรวงศึกษาธิการ 

2533 ช่วงช้ันท่ี 2 33.PP.05.1.wsg-re 
หนังสือเรียนภาษาไทย ชุดพ้ืนฐาน
ภาษา ป.5 เล่ม 1 

กระทรวงศึกษาธิการ 

2533 ช่วงช้ันท่ี 2 33.PP.05.2.wsg-re 
หนังสือเรียนภาษาไทย ชุดพ้ืนฐาน
ภาษา ป.5 เล่ม 2 

กระทรวงศึกษาธิการ 

2533 ช่วงช้ันท่ี 2 33.PP.06.1.wsg-re 
หนังสือเรียนภาษาไทย ชุดพ้ืนฐาน
ภาษา ป.6 เล่ม 1 

กระทรวงศึกษาธิการ 

2533 ช่วงช้ันท่ี 2 33.PP.06.2.wsg-re 
หนังสือเรียนภาษาไทย ชุดพ้ืนฐาน
ภาษา ป.6 เล่ม 2 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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2533 ช่วงช้ันท่ี 2 33.PP.00.1.wsg-re การผจญภัยของเดนนิส สมทรง แสงแก้ว 

2533 ช่วงช้ันท่ี 2 33.PP.00.2.wsg-re เจ้าหญิงลมกรด ทองสุก เกตุโรจน์ 

2533 ช่วงช้ันท่ี 2 33.PP.00.3.wsg-re หนูน้อยเซราฟีน พูลสุข ตันพรหม 

2533 ช่วงช้ันท่ี 2 33.PP.00.4.wsg-re สาวเจ้าปัญญา ทองสุก เกตุโรจน์ 

2533 ช่วงช้ันท่ี 3 33.MT.01.1.wsg-re หลักภาษา ม.1 เล่ม 1 กระทรวงศึกษาธิการ 

2533 ช่วงช้ันท่ี 3 33.MT.01.2.wsg-re ทักษสัมพันธ์ ม.1 เล่ม 1 กระทรวงศึกษาธิการ 

2533 ช่วงช้ันท่ี 3 33.MT.02.1.wsg-re หลักภาษา ม.2 เล่ม 2 กระทรวงศึกษาธิการ 

2533 ช่วงช้ันท่ี 3 33.MT.02.2.wsg-re ทักษสัมพันธ์ ม.2 เล่ม 2 กระทรวงศึกษาธิการ 

2533 ช่วงช้ันท่ี 3 33.MT.03.1.wsg-re หลักภาษา ม.3 เล่ม 3 กระทรวงศึกษาธิการ 

2533 ช่วงช้ันท่ี 3 33.MT.03.2.wsg-re ทักษสัมพันธ์ ม.3 เล่ม 3 กระทรวงศึกษาธิการ 

2533 ช่วงช้ันท่ี 3 33.MT.00.1.N.wsg-re สามชาย ดอกไม้สด 

2533 ช่วงช้ันท่ี 3 33.MT.00.2.N.wsg-re ฉากหน่ึงในชีวิต ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ 

2533 ช่วงช้ันท่ี 3 33.MT.00.3.N.wsg-re ฉันอยู่น่ี...ศัตรูท่ีรัก ส.เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 

2533 ช่วงช้ันท่ี 3 33.MT.00.4.N.wsg-re มหาบัณฑิตแห่งมิถิลานคร น.อ.แย้ม ประพัฒน์ทอง 

2533 ช่วงช้ันท่ี 3 33.MT.00.5.N.wsg-re พลายมลิวัลลิ์ ถนอม มหาเปารยะ 

2533 ช่วงช้ันท่ี 3 33.MT.00.6.N.wsg-re เสียงก้องจากโรงเรียนเชิงเขา ม.ล.รสคนธ์ อิศรเสนา 

2533 ช่วงช้ันท่ี 3 33.MT.00.7.N.wsg-re ป่าดงพงพี ตอนโมวกลี กระทรวงศึกษาธิการ 

2533 ช่วงช้ันท่ี 3 33.MT.00.8.N.wsg-re นิกกับพิม ว.ณ ประมวญมารค 

2533 ช่วงช้ันท่ี 3 33.MT.00.9.N.wsg-re แมงมุมเพื่อนรัก มัลลิกา 

2533 ช่วงช้ันท่ี 3 33.MT.00.10.N.wsg-re แวววัน โบต๋ัน 

2533 ช่วงช้ันท่ี 3 33.MT.00.11.N.wsg-re ล่าปลาวาฬ เทือก กุสุมา ณ อยุธยา 

2533 ช่วงช้ันท่ี 3 33.MT.00.12.N.wsg-re เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก 
ทิพย์วาณี สนิทวงศ์ ณ 
อยุธยา 

2533 ช่วงช้ันท่ี 4 33.MP.04.1.wsg-re วรรณสารวิจักษณ์ ม.4 เล่ม 1 กระทรวงศึกษาธิการ 

2533 ช่วงช้ันท่ี 4 33.MP.04.2.wsg-re วรรณสารวิจักษณ์ ม.4 เล่ม 2 กระทรวงศึกษาธิการ 

2533 ช่วงช้ันท่ี 4 33.MP.05.1.wsg-re วรรณสารวิจักษณ์ ม.5 เล่ม 3 กระทรวงศึกษาธิการ 

2533 ช่วงช้ันท่ี 4 33.MP.05.2.wsg-re วรรณสารวิจักษณ์ ม.5 เล่ม 4 กระทรวงศึกษาธิการ 

2533 ช่วงช้ันท่ี 4 33.MP.06.1.wsg-re วรรณลักษณ์วิจารณ์ ม.6 เล่ม 1 กระทรวงศึกษาธิการ 

2533 ช่วงช้ันท่ี 4 33.MP.06.2.wsg-re วรรณลักษณ์วิจารณ์ ม.6 เล่ม 2 กระทรวงศึกษาธิการ 

2533 ช่วงช้ันท่ี 4 33.MP.00.1.N.wsg-re อุดมการณ์บนเส้นขนาน อรุณมนัย 

2533 ช่วงช้ันท่ี 4 33.MP.00.2.N.wsg-re จดหมายจากเมืองไทย โบต๋ัน 

2533 ช่วงช้ันท่ี 4 33.MP.00.3.N.wsg-re ป่าเจ็ดชั้น ปัญญาปราชญ์ กรรณิการ์ พรมเสาร์ 

2533 ช่วงช้ันท่ี 4 33.MP.00.4.N.wsg-re บุษบกใบไม้ กฤษณา อโศกสิน 
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2533 ช่วงช้ันท่ี 4 33.MP.00.5.N.wsg-re เชิงผาหิมพานต์ สุชีพ ปุญญานุภาพ 

2533 ช่วงช้ันท่ี 4 33.MP.00.6.N.wsg-re ชีวิตบ้านป่า ประสิทธิ์ มุสิกเกษม 

2533 ช่วงช้ันท่ี 4 33.MP.00.7.N.wsg-re ชีวิตฉัน ลูกกระทิง นายแพทย์บุญส่ง เลขะกุล 

2533 ช่วงช้ันท่ี 4 33.MP.00.8.N.wsg-re ห้องสีน้ าเงิน เสาวรี 

2533 ช่วงช้ันท่ี 4 33.MP.00.9.N.wsg-re กองทัพธรรม สุชีพ ปุญญานุภาพ 

2533 ช่วงช้ันท่ี 4 33.MP.00.10.N.wsg-re ละครแห่งชีวิต หม่อมเจ้าอากาศด าเกิง 

2533 ช่วงช้ันท่ี 4 33.MP.00.11.N.wsg-re ลูกอีสาน ค าพูน บุญทวี 

2533 ช่วงช้ันท่ี 4 33.MP.00.12.N.wsg-re ผู้ดี ดอกไม้สด 

2533 ช่วงช้ันท่ี 4 33.MP.00.13.N.wsg-re เด็กชายจากดาวอื่น วาวแพร 

2533 ช่วงช้ันท่ี 4 33.MP.00.14.N.wsg-re ปุลากง โสภาค สุวรรณ 

2533 ช่วงช้ันท่ี 4 33.MP.00.15.N.wsg-re ร่มธรรม วศิน อินทสระ 

2533 ช่วงช้ันท่ี 4 33.MP.00.16.N.wsg-re อยู่กับก๋ง หยก บูรพา 

2544 ช่วงช้ันท่ี 1 44.PT.01.1.wsg-re พื้นฐานภาษา ป.1 เล่ม 1 กระทรวงศึกษาธิการ 

2544 ช่วงช้ันท่ี 1 44.PT.01.2.wsg-re พื้นฐานภาษา ป.1 เล่ม 2 กระทรวงศึกษาธิการ 

2544 ช่วงช้ันท่ี 1 44.PT.01.3.wsg-re 
หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน
ภาษาไทย ป.1 เล่ม 1 

ประพันธ์สาส์น 

2544 ช่วงช้ันท่ี 1 44.PT.01.4.wsg-re 
หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน
ภาษาไทย ป.1 เล่ม 2 

ประพันธ์สาส์น 

2544 ช่วงช้ันท่ี 1 44.PT.01.5.wsg-re 
หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน
ภาษาไทย ป.1 

อักษรเจริญทัศน์ 

2544 ช่วงช้ันท่ี 1 44.PT.01.6.wsg-re 
หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน
ภาษาไทย ป.1 

ไทยวัฒนาพานิช 

2544 ช่วงช้ันท่ี 1 44.PT.01.7.wsg-re ชุดปฏิรูป: รู้วิธีการเรียนรู้ ป.1 วัฒนาพานิช 

2544 ช่วงช้ันท่ี 1 44.PT.02.1.wsg-re ภาษาพาที ป.2 กระทรวงศึกษาธิการ 

2544 ช่วงช้ันท่ี 1 44.PT.02.2.wsg-re วรรณคดีล าน า ป.2 กระทรวงศึกษาธิการ 

2544 ช่วงช้ันท่ี 1 44.PT.02.3.wsg-re 
หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน
ภาษาไทย ป.2 เล่ม 1 

ประพันธ์สาส์น 

2544 ช่วงช้ันท่ี 1 44.PT.02.4.wsg-re 
หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน
ภาษาไทย ป.2 เล่ม 2 

ประพันธ์สาส์น 

2544 ช่วงช้ันท่ี 1 44.PT.02.5.wsg-re 
หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน
ภาษาไทย ป.2 

อักษรเจริญทัศน์ 

2544 ช่วงช้ันท่ี 1 44.PT.02.6.wsg-re 
หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน
ภาษาไทย ป.2 

แม็ค 

2544 ช่วงช้ันท่ี 1 44.PT.02.7.wsg-re 
หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน
ภาษาไทย ป.2 

ไทยวัฒนาพานิช 
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2544 ช่วงช้ันท่ี 1 44.PT.03.1.wsg-re ภาษาพาที ป.3 กระทรวงศึกษาธิการ 

2544 ช่วงช้ันท่ี 1 44.PT.03.2.wsg-re วรรณคดีล าน า ป.3 กระทรวงศึกษาธิการ 

2544 ช่วงช้ันท่ี 1 44.PT.03.3.wsg-re 
หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน
ภาษาไทย ป.3 เล่ม 1 

ประพันธ์สาส์น 

2544 ช่วงช้ันท่ี 1 44.PT.03.4.wsg-re 
หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน
ภาษาไทย ป.3 เล่ม 2 

ประพันธ์สาส์น 

2544 ช่วงช้ันท่ี 1 44.PT.03.5.wsg-re 
หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน
ภาษาไทย ป.3 

แม็ค 

2544 ช่วงช้ันท่ี 2 44.PP.04.1.wsg-re พื้นฐานภาษา ป.4 เล่ม 1 กระทรวงศึกษาธิการ 

2544 ช่วงช้ันท่ี 2 44.PP.04.2.wsg-re พื้นฐานภาษา ป.4 เล่ม 2 กระทรวงศึกษาธิการ 

2544 ช่วงช้ันท่ี 2 44.PP.04.3.wsg-re 
หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน
ภาษาไทย ป.4 เล่ม1 

ประพันธ์สาส์น 

2544 ช่วงช้ันท่ี 2 44.PP.04.4.wsg-re 
หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน
ภาษาไทย ป.4 เล่ม2 

ประพันธ์สาส์น 

2544 ช่วงช้ันท่ี 2 44.PP.04.5.wsg-re 
หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน
ภาษาไทย ป.4 

ไทยวัฒนาพานิช 

2544 ช่วงช้ันท่ี 2 44.PP.04.6.wsg-re ชุดปฏิรูป: รู้วิธีการเรียนรู้ ป.4 วัฒนาพานิช 

2544 ช่วงช้ันท่ี 2 44.PP.05.1.wsg-re ภาษาพาที ป.5 กระทรวงศึกษาธิการ 

2544 ช่วงช้ันท่ี 2 44.PP.05.2.wsg-re วรรณคดีล าน า ป.5 กระทรวงศึกษาธิการ 

2544 ช่วงช้ันท่ี 2 44.PP.05.3.wsg-re 
หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน
ภาษาไทย ป.5 เล่ม 1 

ประพันธ์สาส์น 

2544 ช่วงช้ันท่ี 2 44.PP.05.4.wsg-re 
หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน
ภาษาไทย ป.5 เล่ม 2 

ประพันธ์สาส์น 

2544 ช่วงช้ันท่ี 2 44.PP.05.5.wsg-re 
หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน
ภาษาไทย ป.5 

อักษรเจริญทัศน์ 

2544 ช่วงช้ันท่ี 2 44.PP.05.6.wsg-re หนังสือเรียนภาษาไทย ป.5 แม็ค 

2544 ช่วงช้ันท่ี 2 44.PP.05.7.wsg-re 
หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน
ภาษาไทย ป.5 

ไทยวัฒนาพานิช 

2544 ช่วงช้ันท่ี 2 44.PP.06.1.wsg-re ภาษาพาที ป.6 กระทรวงศึกษาธิการ 

2544 ช่วงช้ันท่ี 2 44.PP.06.2.wsg-re วรรณคดีล าน า ป.6 กระทรวงศึกษาธิการ 

2544 ช่วงช้ันท่ี 2 44.PP.06.3.wsg-re 
หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน
ภาษาไทย ป.6 เล่ม 1 

ประพันธ์สาส์น 

2544 ช่วงช้ันท่ี 2 44.PP.06.4.wsg-re 
หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน
ภาษาไทย ป.6 เล่ม 2 

ประพันธ์สาส์น 

2544 ช่วงช้ันท่ี 2 44.PP.06.5.wsg-re หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน อักษรเจริญทัศน์ 
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ภาษาไทย ป.6 

2544 ช่วงช้ันท่ี 2 44.PP.00.1.wsg-re วรรณกรรมปฏิสัมพันธ์ กระทรวงศึกษาธิการ 

2544 ช่วงช้ันท่ี 3 44.MT.02.1.wsg-re วิวิธภาษา ม.2 กระทรวงศึกษาธิการ 

2544 ช่วงช้ันท่ี 3 44.MT.02.2.wsg-re วรรณคดีวิจักษ์ ม.2 กระทรวงศึกษาธิการ 

2544 ช่วงช้ันท่ี 3 44.MT.02.3.wsg-re หนังสือเรียนภาษาไทย ม.2 อักษรเจริญทัศน์ 

2544 ช่วงช้ันท่ี 3 44.MT.03.1.wsg-re วิวิธภาษา กระทรวงศึกษาธิการ 

2544 ช่วงช้ันท่ี 3 44.MT.03.2.wsg-re วรรณคดีวิจักษ์ ม.3 กระทรวงศึกษาธิการ 

2544 ช่วงช้ันท่ี 3 44.MT.03.3.wsg-re หนังสือเรียนภาษาไทย ม.3 อักษรเจริญทัศน์ 

2544 ช่วงช้ันท่ี 3 44.MT.03.4.wsg-re แบบเรียนวิชาภาษาไทย ม.3 แม็ค 

2544 ช่วงช้ันท่ี 3 44.MT.03.5.wsg-re พัฒนาทักษะภาษา ม.3 เล่ม 5 วัฒนาพานิช 

2544 ช่วงช้ันท่ี 3 44.MT.00.1.N.wsg-re สามชาย ดอกไม้สด 

2544 ช่วงช้ันท่ี 3 44.MT.00.2.N.wsg-re ฉากหน่ึงในชีวิต ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ 

2544 ช่วงช้ันท่ี 3 44.MT.00.3.N.wsg-re ฉันอยู่น่ี...ศัตรูท่ีรัก ส.เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 

2544 ช่วงช้ันท่ี 3 44.MT.00.4.N.wsg-re มหาบัณฑิตแห่งมิถิลานคร น.อ.แย้ม ประพัฒน์ทอง 

2544 ช่วงช้ันท่ี 3 44.MT.00.5.N.wsg-re พลายมลิวัลลิ์ ถนอม มหาเปารยะ 

2544 ช่วงช้ันท่ี 3 44.MT.00.6.N.wsg-re เสียงก้องจากโรงเรียนเชิงเขา ม.ล.รสคนธ์ อิศรเสนา 

2544 ช่วงช้ันท่ี 3 44.MT.00.7.N.wsg-re ป่าดงพงพี ตอนโมวกลี กระทรวงศึกษาธิการ 

2544 ช่วงช้ันท่ี 3 44.MT.00.8.N.wsg-re นิกกับพิม ว.ณ ประมวญมารค 

2544 ช่วงช้ันท่ี 3 44.MT.00.9.N.wsg-re แมงมุมเพื่อนรัก มัลลิกา 

2544 ช่วงช้ันท่ี 3 44.MT.00.10.N.wsg-re แวววัน โบต๋ัน 

2544 ช่วงช้ันท่ี 3 44.MT.00.11.N.wsg-re ล่าปลาวาฬ เทือก กุสุมา ณ อยุธยา 

2544 ช่วงช้ันท่ี 3 44.MT.00.12.N.wsg-re เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก 
ทิพย์วาณี สนิทวงศ์ ณ 
อยุธยา 

2544 ช่วงช้ันท่ี 4 44.MP.04.1.wsg-re วรรณสารศึกษา ม.4 เล่ม 1 กระทรวงศึกษาธิการ 

2544 ช่วงช้ันท่ี 4 44.MP.04.2.wsg-re วรรณสารศึกษา ม.4 เล่ม 2 กระทรวงศึกษาธิการ 

2544 ช่วงช้ันท่ี 4 44.MP.05.1.wsg-re ภาษาเพ่ือพัฒนาการสื่อสาร ม.5 กระทรวงศึกษาธิการ 

2544 ช่วงช้ันท่ี 4 44.MP.05.2.wsg-re วรรณคดีวิจักษ์ ม.5 กระทรวงศึกษาธิการ 

2544 ช่วงช้ันท่ี 4 44.MP.05.3.wsg-re 
หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน
ภาษาไทย ม.5 เล่ม 1 

อักษรเจริญทัศน์ 

2544 ช่วงช้ันท่ี 4 44.MP.05.4.wsg-re 
หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน
ภาษาไทย ม.5 เล่ม 2 

อักษรเจริญทัศน์ 

2544 ช่วงช้ันท่ี 4 44.MP.06.1.wsg-re ภาษาเพ่ือพัฒนาการคิด ม.6 กระทรวงศึกษาธิการ 

2544 ช่วงช้ันท่ี 4 44.MP.06.2.wsg-re วรรณคดีวิจักษ์ ม.6 กระทรวงศึกษาธิการ 

2544 ช่วงช้ันท่ี 4 44.MP.06.3.wsg-re หนังสือเรียนภาษาไทย ม.6 เล่ม 1 อักษรเจริญทัศน์ 
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2544 ช่วงช้ันท่ี 4 44.MP.06.4.wsg-re หนังสือเรียนภาษาไทย ม.6 เล่ม 2 อักษรเจริญทัศน์ 

2544 ช่วงช้ันท่ี 4 44.MP.00.1.N.wsg-re อุดมการณ์บนเส้นขนาน อรุณมนัย 

2544 ช่วงช้ันท่ี 4 44.MP.00.2.N.wsg-re จดหมายจากเมืองไทย โบต๋ัน 

2544 ช่วงช้ันท่ี 4 44.MP.00.3.N.wsg-re ป่าเจ็ดชั้น ปัญญาปราชญ์ กรรณิการ์ พรมเสาร์ 

2544 ช่วงช้ันท่ี 4 44.MP.00.4.N.wsg-re บุษบกใบไม้ กฤษณา อโศกสิน 

2544 ช่วงช้ันท่ี 4 44.MP.00.5.N.wsg-re เชิงผาหิมพานต์ สุชีพ ปุญญานุภาพ 

2544 ช่วงช้ันท่ี 4 44.MP.00.6.N.wsg-re ชีวิตบ้านป่า ประสิทธิ์ มุสิกเกษม 

2544 ช่วงช้ันท่ี 4 44.MP.00.7.N.wsg-re ชีวิตฉันลูกกระทิง นายแพทย์บุญส่ง เลขะกุล 

2544 ช่วงช้ันท่ี 4 44.MP.00.8.N.wsg-re ห้องสีน้ าเงิน เสาวรี 

2544 ช่วงช้ันท่ี 4 44.MP.00.9.N.wsg-re กองทัพธรรม สุชีพ ปุญญานุภาพ 

2544 ช่วงช้ันท่ี 4 44.MP.00.10.N.wsg-re ละครแห่งชีวิต หม่อมเจ้าอากาศด าเกิง 

2544 ช่วงช้ันท่ี 4 44.MP.00.11.N.wsg-re ลูกอีสาน ค าพูน บุญทวี 

2544 ช่วงช้ันท่ี 4 44.MP.00.12.N.wsg-re ผู้ดี ดอกไม้สด 

2544 ช่วงช้ันท่ี 4 44.MP.00.13.N.wsg-re เด็กชายจากดาวอื่น วาวแพร 

2544 ช่วงช้ันท่ี 4 44.MP.00.14.N.wsg-re ปุลากง โสภาค สุวรรณ 

2544 ช่วงช้ันท่ี 4 44.MP.00.15.N.wsg-re ร่มธรรม วศิน อินทสระ 

2544 ช่วงช้ันท่ี 4 44.MP.00.16.N.wsg-re อยู่กับก๋ง หยก บูรพา 
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นางสาวธารทอง แจ่มไพบูลย์ เกิดเมื่อวันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2529 ส าเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา แล้วเข้าศึกษาต่อที่คณะ
อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2547 เป็นนิสิตในโครงการสู่ความเป็นเลิศ
ด้านภาษาไทยและวรรณคดีไทย (โครงการช้างเผือกภาษาไทย) รุ่นที่ 12 ส าเร็จการศึ กษาระดับ
ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 วิชาเอกภาษาไทย วิชาโทภาษาศาสตร์ แล้วเข้า
ศึกษาต่อที่ภาควิชาภาษาศาสตร์ในปีการศึกษา 2551 ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติขั้นสูง เพ่ือเปลี่ยน
ระดับเข้าสู่หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตเมื่อต้นปี 2552 และในปลายปีนั้นได้รับทุนผู้ช่วยวิจัย
ในโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 11 (เพ่ิมเติม) หลังจากนั้นได้รับคัดเลือกให้
เป็นนิสิตดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2554 
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