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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธเลมนี้สําเร็จลุลวงลงได ดวยความกรุณาจากหลายทาน ดังนี้
ผู วิ จั ย ขอกราบขอบพระคุ ณ ผู ช ว ยศาสตราจารย ดร.วิ โ รจน อรุ ณ มานะกุ ล อาจารย ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธที่ไดสละเวลาใหคําแนะนําในการทําวิจัยดวยความเอาใจใสอยางดียิ่ง รวมทั้งเอื้อเฟอโปรแกรมตาง ๆ
ที่ เ ป น ประโยชน ยิ่ ง ต อ การทํ า วิ ท ยานิ พ นธ อาจารย เ ป น แบบอย า งของนั ก วิ จั ย ที่ ผู วิ จั ย ศรั ท ธา และขอกราบ
ขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย ดร.สุดาพร ลักษณียนาวิน อาจารยที่ปรึกษารวมที่ไดใหความรูภาษาศาสตร
จิตวิทยา อาจารยเปนผูสรางแรงบันดาลใจใหผูวิจัยทําวิทยานิพนธเรื่องนี้ และทําใหงานวิจัยที่ศึกษาเปรียบเทียบ
ระหวางกลุมผูพิการดานการมองเห็นและผูพิการดานการไดยินที่ไมนาจะเปนไปไดมีความเปนไปไดในที่สุด
ผูวิจัย ขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารยกิต ติคุณ ดร.อมรา ประสิท ธิ์ รัฐสิ น ธุ รองศาสตราจารย
ดร.กิ่งกาญจน เทพกาญจนา รองศาสตราจารย ดร.บุษบา กนกศิลปธรรม และอาจารย ดร.ธีราภรณ รติธรรมกุล
ที่กรุณาตรวจแกไขและใหคําแนะนําที่ทําใหวิทยานิพนธมีความสมบูรณยิ่งขึ้น
ในการทําโครงรางวิทยานิพนธเรื่องนี้ ผูวิจัยไดรับความกรุณาจาก อาจารย ดร.สุดา รังกุพันธุ ทานไดให
คําแนะนําในการพัฒนาโครงรางวิทยานิพนธและเอื้อเฟอเอกสารจํานวนมากที่เปนประโยชนตอการวิจัย
ขอขอบพระคุณสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการและภาควิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตนสังกัดของผูวิจัยที่ไดใหทุนสนับสนุนในการศึกษาระดับดุษฎี
บัณฑิต และขอขอบพระคุณบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยที่ใหทุนสนับสนุนการทําวิจัยครั้งนี้
วิทยานิพนธฉบับนี้จะสําเร็จลงไมไดหากไมไดรับความกรุณาจากหลายฝาย อาทิ
โรงเรียนเศรษฐเสถียร อาจารยสุมาลี จิยะจันทน ที่ชวยประสานงานนักเรียนผูพิการดานการไดยินใน
การเขาเก็บขอมูล รวมทั้งเปนลามภาษามืออยางไมรูเหน็ดเหนื่อย และอาจารยวราวุธ วดีวรวิทย ที่กรุณาเอื้อเฟอ
แหลงความรูที่ทําใหรูจักและเขาใจผูพิการดานการไดยินมากยิ่งขึ้น โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ อาจารย
สุจิตรา ติกวัฒนานนท หัวหนาฝายบริการการศึกษาในการประสานงานกับนักเรียนผูพิการดานการมองเห็น
รวมทั้งเอื้อเฟองานวิจัยและใหขอสังเกตที่นาสนใจเกี่ยวกับผูพิการดานการมองเห็น โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
อาจารยไตรรัตน สุทธเกียรติ หัวหนาฝายบริหารวิชาการ 1 และงานจัดการเรียนการสอน ที่กรุณาประสานงานให
การเก็บขอมูลสําเร็จลุลวงลงอยางดียิ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่งนอง ๆ จากทั้งสามโรงเรียน ทั้ง 90 คน ที่ใหความ
รวมมือ เขารวมการทดลองดวยความสนใจ ผูวิจัยขอขอบคุณทุกทานมา ณ โอกาสนี้
ขอขอบคุณผูชวยศาสตราจารย ดร. กอพงษ พลโยราช ผูชวยศาสตราจารย วาลี ขันธุวาร ที่ไดใหความรู
เรื่องสถิติและใหมุมมองที่เปนประโยชนตอการทําวิจัย คุณเบญจวรรณ กสิโสภา ที่ชวยพัฒนาโปรแกรมดีเอ็มดี
เอ็กซเพื่อใชในการทดลอง คุณสุนทร สอนกิจดี ที่ชวยออกแบบตารางและภาพประกอบในงานวิจัย คุณทองทิพย
พูนลาภ ที่กรุณาตรวจบทคัดยอภาษาอังกฤษ รวมทั้งคุณกนิษฐา พุทธเสถียร คุณสุภาพร ผลิพัฒน คุณยุพาพร
ฮวดศิริ คุณชมนาด อินทจามรรักษ กัลยาณมิตรที่ใหกําลังใจและชวยเหลือผูวิจัยดวยดีมาโดยตลอด
สุดทายนี้ผูวิจัยขอขอบพระคุณบิดา มารดา คุณสุนิลตา กุลจรัสทิพย คุณอภิญญา บูรณะประเสริฐสุข
คุณวัลลภ คุณวันชัย บูรณะประเสริฐสุข ที่ใหการสนับสนุนและใหกําลังใจในการศึกษาแกผูวิจัยดวยดีเสมอมา
ความดีงามหรือคุณประโยชนทั้งปวงที่บังเกิดจากงานวิจัยชิ้นนี้ ผูวิจัยขออุทิศแดนายวิชัย และนาย
ปญญา บูรณะประเสริฐสุข บิดาและลุงผูลวงลับของผูวิจัย
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การจัดระบบคําในคลังคําของมนุษยเปนประเด็นที่เปนที่สนใจสําหรับนักวิจัยจากหลากหลาย
สาขา ทั้งนักปรัชญา นักจิตวิทยา นักภาษาศาสตร และนักภาษาศาสตรจิตวิทยา
โดยสาขาภาษาศาสตรจิตวิทยา สนใจศึกษาการจัดระบบคําในคลังคําในใจในสองแงมุม
ดวยกัน คือ สมองจัดเก็บความรูเกี่ยวกับคําในคลังคําในลักษณะใด และความรูเกี่ยวกับคํานั้นๆ ถูก
เรี ย กออกมาจากคลั ง คํ า ได อ ย า งไร โดยนั ก ภาษาศาสตร จิ ต วิ ท ยาได อ อกแบบการทดลองที่
หลากหลายเพื่อตอบคําถามดังกลาว นักภาษาศาสตรจิตวิทยาเชื่อวา การทดลองการเชื่อมโยงคํา
(word association experiment) เปนการทดลองอยางหนึ่งที่จะนําไปสูการคนพบลักษณะการ
จัดระบบคําภายในคลังคําของมนุษยได (Berko and Bernstien, 1993:142)
การทดลองการเชื่อมโยงคํา ซึ่งทดลองโดยใหกลุมตัวอยางตอบคําแรกที่ปรากฏในใจหลังจากที่
เห็นคําหรือไดยินคําที่นําไปทดสอบ หลายการทดลองที่ผานมา (Jenkins 1970; Thumb and
Marbe 1901; Kent and Rosanoff, 1910) ใหขอสรุปวาความสัมพันธระหวางคําที่นําไปทดสอบ
กับคําที่ตอบสนองนั้น โดยมากพบวาเปนการเชื่อมโยงทางความหมาย เชน เมื่อทดสอบดวยคําวา
pepper ‘พริกไทย’ กลุมตัวอยางตอบสนองดวยคําวา salt ‘เกลือ’ และมักเปนการเชื่อมโยงกับคําที่
มักปรากฏคูกัน เชน เมื่อทดสอบดวยคําวา king ‘ราชา’ กลุมตัวอยางตอบสนองดวยคําวา queen
‘ราชินี’ นอกจากนี้ยังพบวาการเชื่อมโยงคํามักเชื่อมโยงกับคําที่จัดอยูในประเภททางไวยากรณชนิด
เดียวกัน เชน เมื่อทดสอบดวยคํานามกลุมตัวอยางก็จะตอบสนองดวยคํานาม เชน เมื่อทดสอบดวย
คําวา hammer ‘คอน’ กลุมตัวอยางตอบสนองดวยคําวา nail ‘ตะปู’ เมื่อทดสอบดวยคํากริยากลุม
ตัวอยางก็จะตอบสนองดวยคํากริยา เชน เมื่อทดสอบดวยคําวา run ‘วิ่ง’ กลุมตัวอยางตอบสนอง
ดวยคําวา jump ‘กระโดด’ หรือ เมื่อทดสอบดวยคํากริยาคุณศัพท กลุมตัวอยางก็จะตอบสนองดวย
คํากริยาคุณศัพท เชน เมื่อทดสอบดวยคําวา white ‘ขาว’ กลุมตัวอยางตอบสนองดวยคําวา black
‘ดํา’ เปนตน
การทดลองดวยแบบทดลองการเชื่อมโยงคําหลากหลายการทดลองไดนําไปสูขอสรุปที่วา
“ความหมายและประเภททางไวยากรณของคําเปนปจจัยสําคัญที่เกี่ยวของกับการจัดระบบคํา
ภายในคลังคําของมนุษย” (Berko and Bernstien, 1993:142) และการทดลองดวยแบบทดลอง
การเชื่อมโยงคํานั้น ทําใหเห็นถึงการจัดระบบคําภายในคลังคําในลักษณะจัดจําพวก (taxonomic
organization) ภายในคลังคําของมนุษยได (Bousfield, 1953)
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การศึกษาระบบความหมายของคําในภาษาไทย (lexical-semantic system) ที่ผานมา
ผูวิจัยยังไมพบวามีผูใดศึกษาในเรื่องดังกลาว
ในกลุมผูพิการนั้น นอกจากนักภาษาศาสตรจิตวิทยาจะสนใจศึกษาเปรียบเทียบดาน
พัฒนาการทางภาษากับคนปกติแลว อีกแงมุมหนึ่งที่เปนที่สนใจศึกษา คือ การจัดระบบคําภายใน
คลังคําในกลุมผูพิการวาแตกตางจากคนปกติหรือไม โดยผูวิจัยพบวามีการศึกษาเปรียบเทียบใน
กลุมผูพิการดานการไดยินกับคนปกติซึ่งพบวา แมวาเด็กที่พิการดานการไดยินนั้นจะอานไดดีและ
มีรูปแบบการตอบสนองเหมือนกับเด็กปกติ แตในกลุมเด็กปกตินั้นจะตอบสนองโดยสะทอนใหเห็น
ถึงการจัดระบบของคําแบบจัดจําพวก (taxonomy) ในขณะที่เด็กที่พิการดานการไดยินไมสะทอน
ใหเห็นการจัดระบบในลักษณะดังกลาว (Marschark et al., 2004) นอกจากนี้ยังพบวาผูพิการ
ดานการไดยินเชื่อมโยงคําในลักษณะที่หลากหลายกวาคนปกติ และมีรูปแบบการตอบสนองที่
แสดงถึงลักษณะเฉพาะ (idiosyncratic response) และใชคําในการตอบสนองตางจากคนปกติ
(McEnvoy et al., 1999)
ทั้ ง นี้ ก ารศึ ก ษาการจั ด ระบบคํ า ภายในคลั ง คํ า เปรี ย บเที ย บระหว า งผู พิ ก ารด า นการ
มองเห็นและผูพิการดานการไดยินนั้น ผูวิจัยยังไมพบวามีผูใดศึกษา
จากการศึกษาเบื้องตนในภาคนิพนธของผูว ิจัยเรื่อง “การศึกษาภาษาและการรับรูผานการ
แสดงความเปรียบของผูพิการดานการมองเห็น ผูพิการดานการไดยินและคนปกติ” (วิชาติ บูรณะ
ประเสริฐสุข, 2547) ซึ่งศึกษาเปรียบเทียบเครือขายความหมาย (semantic network) ระหวางคํา
ภายในคลังคําเปรียบเทียบระหวางกลุมตัวอยางกลุมที่พกิ ารดานการมองเห็น กลุมที่พิการดานการ
ไดยิน และกลุมคนปกติ โดยใชแบบทดลองการสรางความเปรียบ ผลการศึกษา พบวา ผูพกิ ารดาน
การมองเห็นมีความสามารถเชื่อมโยงคําทีม่ ีความสัมพันธกันทางความหมายไดดีกวาผูพิการดาน
การไดยิน และ ระบบเครือขายความหมายในคลังคําของผูพิการดานการมองเห็นใกลเคียงกับ
ระบบการเชื่อมโยงเครือขายความหมายของคนปกติมากกวาเมื่อเปรียบเทียบกับผูพ ิการดานการ
ไดยิน
ดังนั้นเพื่อเปนการขยายขอคนพบเบื้องตนในการศึกษาเกี่ยวกับระบบความหมายของคําใน
ภาษาไทยของผูพิการดานการมองเห็นและผูพิการดานการไดยินที่พบวาระบบการเชื่อมโยงเครือขาย
ความหมายของผูพิการดานการไดยินตางจากคนปกติ และเพื่อศึกษารูปแบบการจัดระบบคําของผูที่
อยูในบริบทวัฒนธรรมไทยซึ่งที่ผานมาผูวิจัยยังไมพบวามีงานวิจัยชิ้นใดที่ศึกษารูปแบบการจัดระบบ
คําในคลังคําในใจของผูที่ใชภาษาไทยเปนภาษาที่หนึ่ง การศึกษาระบบความหมายของคําใน
ภาษาไทยในครั้งนี้จึงนําไปสู ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดระบบคํา การเชื่อมโยงระหวางคําในคลัง
คํา ในใจ ความสัม พัน ธระหวา งประสาทสัมผัส อันไดแก การฟงและการมองเห็น ซึ่งเปนผัสสะ
สําคัญที่สรางประสบการณทางรางกายที่เอื้อตอการเรียนรูภาษาและเรียนรูสิ่งตาง ๆ และทําใหเห็น
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ถึงความสัมพันธระหวางการเรียนรูกับการจัดระบบความหมายของคําในคลังคําของมนุษยได
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
1.2 วัตถุประสงคของการวิจยั
วัตถุประสงคในการวิจัยครั้งนี้ มีดงั นี้
1.2.1 วิเคราะหการเชื่อมโยงคํา การนิยามคํา และการใชความเปรียบในภาษาไทยของผูพ ิการ
ดานการมองเห็น ผูพกิ ารดานการไดยนิ และกลุมคนปกติ ซึ่งไดจากการใชแบบทดลองความหมาย
ของคํา
1.2.2 เปรียบเทียบระบบความหมายของคําในภาษาไทยของทัง้ สามกลุมดังกลาวโดยใชผล
การวิเคราะหในขอที่ 1
1.3 แนวเหตุผล ทฤษฎีสําคัญ หรือสมมติฐาน
การศึกษาระบบความหมายของคําในภาษาไทยของผูพ ิการดานการมองเห็นและผูพกิ ารดาน
การไดยินมีแนวคิดทฤษฎีและสมมติฐานดังตอไปนี้
1.3.1 การเชื่อมโยงคําของคนปกติมีรูปแบบที่ไมจํากัดในขณะที่การเชื่อมโยงคําของผูพิการมี
รูปแบบที่จํากัด คือ ผูพิการดานการไดยินเชื่อมโยงคําโดยอางอิงความสัมพันธทางความหมายแบบ
ตรงกั น ขา ม ในขณะที ่ผู พ ิก ารดา นการมองเห็น มีร ูป แบบการเชื ่อ มโยงทางความหมายที่
หลากหลายกวา อันไดแก ความสัมพันธกับคํารวมระดับ ความสัมพันธพันธแบบตางระดับ และ
ความสัมพันธในลักษณะพองความหมาย
1.3.2 การนิย ามคํา ของผูพิก ารดา นการมองเห็น ใชรูป แบบปริช านองคร วม (global
cognitive style) และใชประสบการณจากการสัมผัสสิ่งตาง ๆ ในการนิยามสิ่งที่เปนรูปธรรม
ในขณะที่ ค นปกติ แ ละผู พิ ก ารด า นการได ยิ น ให คํ า นิ ย ามโดยใช รู ป แบบที่ ร ะบุ ถึ ง องค ร วมและ
รายละเอียดปลีกยอยของสิ่งตางๆ (articulated cognitive style) และใชประสบการณจากการ
มองเห็น เชน รูปราง ขนาด และมิติ ในการนิยามสิ่งที่เปนรูปธรรม
1.3.3 ในการใชความเปรียบ ผูพิการดานการมองเห็นจะนําคําระบุคุณสมบัติไปเปรียบเทียบ
กับคํ าเรี ยกวั ตถุ เช นเดี ยวกั บคนปกติ ในขณะที่ผู พิ การด านการได ยิ นจะนํ าคํ าระบุ คุ ณสมบั ติ ไป
เปรียบเทียบกับคําระบุคุณสมบัติอื่น ๆ ในหมวดหมูเดียวกัน หรือ หมวดใกลเคียง
1.3.4 ระบบความหมายของคําในภาษาไทยของผูพิการดานการมองเห็น ผูพิการดานการได
ยิน และคนปกติมีการเชื่อมโยงเครือขายความหมาย (semantic network) ที่แตกตางกัน โดยรวม
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แล ว ระบบความหมายของคํ า ในภาษาไทยของผู พิ ก ารด า นการมองเห็ น จะใกล เ คี ย งระบบ
ความหมายของคําในภาษาไทยของคนปกติมากกวาเมื่อเปรียบเทียบกับกลุมผูพิการดานการไดยิน
1.4 ขอบเขตในการวิจยั
การศึกษาระบบความหมายของคําในภาษาไทยในครั้งนี้ คือ การศึกษาการเชื่อมโยงระหวาง
คําภายในคลังคําของมนุษยที่แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธทางความหมายระหวางคําเปนหลัก
โดยศึกษาผานการทดลอง 3 แบบ โดยมีการทดลองดวยแบบทดลองการเชื่อมโยงคําเปนการ
ทดลองหลัก สวนการทดลองดวยแบบทดลองการนิยามคํา และแบบทดลองการสรางความเปรียบ
นั้นเปนการทดลองเสริม โดยผูพิการดานการมองเห็น ผูพิการดานการไดยิน และคนปกติ ซึ่งเปน
กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ คือ เยาวชนที่อายุระหวาง 13-17 ป ที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน
1.5 ผลที่คาดวาจะไดรับ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้นับวาเปนงานบุกเบิกการศึกษาระบบความหมายของคําในภาษาไทย ซึ่ง
นําไปสูประโยชนในดานตาง ๆ ดังตอไปนี้
1.5.1 ทําใหเห็นถึงลักษณะการจัดระบบคําภายในคลังคําที่อิงความหมายของคําที่แตกตาง
กันระหวางกลุมผูพิการดานการมองเห็น ผูพิการดานการไดยิน และคนปกติ
1.5.2 ทําใหเห็นรูปแบบการเชื่อมโยงคํา รูปแบบการนิยามคํา และรูปแบบการสรางความ
เปรียบที่แตกตางกันในกลุมผูพิการดานการมองเห็น ผูพิการดานการไดยินและคนปกติ
1.5.3 ทําใหไดชุดคําที่เหมาะสมสําหรับการทดลองดวยแบบทดลองการเชื่อมโยงคํา แบบ
ทดลองการนิยามคํา และแบบทดลองการสรางความเปรียบ ในบริบทวัฒนธรรมไทย
1.5.4 ทําใหเห็นถึงแนวทางที่จะศึกษาการจัดระบบคําภายในคลังคําที่อิงความหมายของคํา
ในกลุมผูพิการ และสามารถขยายผลนําไปสูการศึกษาในกลุมตัวอยางอื่น ๆ ตอไป
1.6 นิยามคําสําคัญที่ใชในการวิจัย
1.6.1
ระบบความหมายของคํา (lexical-semantic system) หมายถึง การจัดระบบคํา
ภายในคลังคําที่อิงความหมายของคํา ทั้งนี้สามารถเห็นความสัมพันธระหวางคําภายในคลังคําได
จากการทดลองการเชื่อมโยงคํา การทดลองการนิยามคํา และ การทดลองการสรางความเปรียบ
1.6.2 คลังคํา หรือ คลังคําในใจ (mental lexicon) หมายถึง ที่รวบรวมความรูเกี่ยวกับคํา
ของมนุษ ย ทั้ ง ความรู ที่ นํา ไปสู ก ารเขา ใจความหมายของคํ า แต ล ะคํ า และความรูวา คํา นั้ น ๆ
แตกตางจากคําอื่น ๆ อยางไรซึ่งอยูในความทรงจําระยะยาว (long term memory)
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1.6.3 แบบทดลองการเชื่อมโยงคํา (word association experiment) หมายถึง แบบทดลอง
ที่ศึกษาการจัดระบบคําภายในคลังคํา จากรูปแบบความสัมพันธระหวางคําที่นําไปกระตุนกับคําที่
ตอบสนอง โดยใหผูถูกทดสอบนึกรูคําที่มีความสัมพันธกับคําที่กระตุนโดยเสรี (free association)
1.6.4 แบบทดลองการนิยามคํา (definition experiment) หมายถึง แบบทดลองที่ใชศึกษา
การจัดระบบคําภายในคลังคํา จากรูปแบบการเชื่อมโยงระหวางคําเพื่ออธิบายความหมายของคํา
1.6.5 แบบทดลองการสรางความเปรียบ (comparison experiment) หมายถึง แบบทดลอง
ที่ศึกษาการจัดระบบคําภายในคลังคําโดยใชโครงสรางอุปมา (simile) เพื่อใหกลุมตัวอยาง
เชื่อมโยงคําแสดงขอมูลทางความหมาย เชน คําระบุคุณสมบัติ คําระบุความสามารถที่นําไป
กระตุนกับสรรพสิ่ง เชน “ขาว เหมือน.......” (ขาว เหมือน กระดาษ) นอกจากนี้แบบทดลองดังกลาว
ยังสะทอนใหเห็นความเขาใจเรื่องการสรางความเปรียบของกลุมตัวอยางแตละกลุมไดดวย
1.6.6 อรรถศาสตรคําศัพท (lexical semantics) หมายถึง ความสัมพันธทางความหมาย
ระหวางคําที่อาศัยความรูเกี่ยวกับคํา ไมไดอาศัยความรูเกี่ยวกับบริบทสถานการณโดยตรง ไดแก
ความสัมพันธในลักษณะจัดจําพวก หรือ เชื่อมโยงกับคําพองความหมาย หรือ คําที่มีความหมาย
ตรงข า ม หรื อ เชื่ อ มโยงกั บคํ า ที่ แสดงขอ มูล ทางความหมาย เชน คํ า ระบุ คุณ สมบัติ คํ า แสดง
ประโยชน ฯลฯ
1.6.7 อรรถศาสตรบริบท (contextual semantics) หมายถึง ความสัมพันธทางความหมาย
ระหวางคํ าที่เกิดขึ้น เมื่อคําหนึ่งไปกระตุนคําอื่น ๆที่อยูภายในกรอบแหงประสบการณ (frame)
เดียวกันนั้นออกมา ซึ่งจําแนกออกเปน 2 ประเภท คือ ประเภทที่อิงบริบทสถานการณที่เปนที่รับรู
รวมกันได และประเภทที่อิงกรอบแหงประสบการณเฉพาะบุคคล
1.6.8 ผูพิการดานการมองเห็น (blind) หมายถึง ผูที่มีสายตาพิการตั้งแตกําเนิด ไมสามารถ
เรียนหนังสือโดยใชสายตาได ตองใชการฟงจากประสาทหู ใชการสัมผัส และดมกลิ่น มาชวย
รวมทั้งการอานการเขียนก็ตองใชวิธีพิเศษแทน (อักษรเบรล)
1.6.9 ผูพิการดานการไดยนิ (deaf) หมายถึง ผูทมี่ ีพิการดานการไดยนิ ตั้งแตกําเนิด ไม
สามารถเรียนหนังสือโดยใชการไดยินเสียงได ตองใชการมองเห็น ใชการสัมผัส และการดมกลิน่
มาชวยรวมทั้งการอานการเขียนก็ตองใชวธิ ีพิเศษแทน (ภาษามือ)
1.6.10 เด็กปกติ (normal children) หมายถึง เด็กที่มิไดพิการดานการมองเห็น และมิได
พิ ก ารด า นการได ยิ น โดยคํ า ว า คนปกติ ใ นการทดลองด ว ยแบบทดลองการเชื่ อ มโยงคํ า มี
ความหมายในสองลั ก ษณะ กล า วคื อ คนปกติ ที่ นํ า ไปศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บกั บ ผู พิ ก ารด า นการ
มองเห็ น หมายถึ ง คนปกติ ที่ ถู ก ทดสอบด ว ยการได ยิ น เสี ย งคํ า ส ว นคนปกติ ที่ นํ า ไปศึ ก ษา
เปรียบเทียบกับผูพิการดานการไดยิน หมายถึง คนปกติที่ถูกทดสอบดวยการใหเห็นคํา
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บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาระบบความหมายของคําในภาษาไทยของผูพิการดานการมองเห็นและผูพิการดาน
การไดยินในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบการเชื่อมโยงคํา รูปแบบการนิยามคํา และรูปแบบ
การสรางความเปรียบของผูพิการดานการมองเห็น ผูพิการดานการไดยิน และคนปกติ เพื่อนําไปสูการ
สรุประบบความหมายของคํา (lexical-semantic system) ภายในคลังคําในใจ (mental lexicon) ของ
คนทั้งสามกลุม
ในบทนี้ จะนําเสนอถึง แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของที่ผูวิจัยไดนํามาเปนความรู
พื้นฐานสําหรับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ อันไดแก แนวคิดเกี่ยวกับคลังคําในใจโดยในงานวิจัยชิ้นนี้
จะเรียกโดยยอวาคลังคํา แนวคิดเรื่องความสัมพันธทางความหมายระหวางศัพทตั้ง (semantic
relations between lexical entries) ไดแก ทฤษฎีอรรถศาสตรคําศัพท (lexical semantics) การ
ทดลองการเชื่อมโยงคํา (word association experiment) การสรางเครือขายความหมาย
(network-building) ทฤษฎีเครือขายความหมาย (network theory) ทฤษฎีกรอบความหมาย
(frame semantics) การศึกษาการจัดระบบคําภายในคลังคําที่เกี่ยวกับการมองเห็นและการไดยิน
ตามแนวทางภาษาศาสตรจิตวิทยา และเครือขายความหมายกับความทรงจําระยะยาวของมนุษย
อันจะทําใหเห็นถึงระบบความหมายของคําภายในคลังคําของมนุษยในภาพรวมและเครื่องมือที่ใช
ในการศึ ก ษา จากนั้ น จะนํ า เสนองานแนวคิ ด ทฤษฎี แ ละงานวิ จั ย ที่ ศึ ก ษาคลั ง คํ า และระบบ
ความหมายของคําของผูพิการดานการมองเห็นและผูพิการดานการไดยินในลําดับตอไป
2.1. แนวคิดเกี่ยวกับคลังคํา
การนําเสนอแนวคิดเกีย่ วกับคลังคําในที่นี้ ผูวิจัยจะนําเสนอใน 2 ประเด็นดวยกัน คือ นิยาม
ของคําวาคลังคํา ลักษณะการจัดเก็บขอมูลภายในคลังคํา
นักภาษาศาสตรไดใหนิยามของคําวาคลังคําในแงมุมที่หลากหลาย ดังตอไปนี้
มิลเลอร (Miller, 1976) ไดกลาวถึงคลังคําวา คือ ความทรงจําเกี่ยวกับคําที่สามารถรับคําใหมๆ
เขามาอยางไมรูจบ
ดานทาฟท (Taft, 1984) ไดอธิบายถึงความหมายของคําในคลังคําวา เกิดจากประสบการณของ
แตละบุคคลที่มีตอคําเหลานั้นมากอนและไดจัดเก็บไวในความทรงจําระยะยาว (long-term memory)
ซึ่ ง จั ด เก็ บ ความรู ไ ว ส องประเภทด ว ยกั น คื อ ความรู ที่ บ อกว า สิ่ ง นั้ น คื อ อะไร (declarative
knowledge) กับความรูที่เกี่ยวกับกระบวนการ คือ บอกวาเปนสิ่งนั้นไดอยางไร (procedural
knowledge) ซึ่งในสวนความรูที่บอกวาสิ่งนั้น คือ อะไร นั้น แบงออกเปน 2 ชนิด คือ ความทรงจํา
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ที่เกี่ยวของกับฉากและเหตุการณ (episodic memory) และความทรงจําที่เกี่ยวของกับความหมาย
(semantic memory) (โดยจะกลาวในรายละเอียดในขอ 2.2.7)
ทั้งนี้ ทามารีซ มารเทล มีเรลีส (Tamariz-Martel Mirelis, 2004: 3) เห็นวา คลังคํานั้นมีความ
คลายคลึงกับคําวาคลังคําศัพทในภาษา (lexicon of a language) ในแงที่เปนที่รวบรวมคําใน
ภาษาใดภาษาหนึ่งและแสดงถึงความสัมพันธระหวางคําในภาษาดังกลาว อยางไรก็ตาม ไทรส
แมน (Triesman, 1960) ผูบุกเบิกการศึกษาคลังคําในแงมุมที่สัมพันธกับความสามารถในการฟง
และการอาน (Henderson, 1982:78) ไดเสนอขอแตกตางระหวางคําในคลังคํา (mental lexicon)
กับ คํ าที่ปรากฏในพจนานุ กรม (dictionary) ในแง มุ มที่ วา คําในคลั งคํานั้นไมไดมี ความหมาย
ตายตัวเหมือนความหมายของคําที่บรรจุในพจนานุกรม (Miller, 1976)
สวนผูที่เสนอแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะการจัดเก็บขอมูลภายในคลังคํา ไดแก
ฟลด (Field, 2004: 161) ไดอธิบายถึงการจัดเก็บคําในคลังคําวา คือ ระบบการจัดเก็บ
คําศัพทไวภายในจิตใจมนุษย โดยจําแนกตามลักษณะของศัพทตั้ง (lexical entry)
โดยเลเวลท (Levelt, 1989) ไดกลาวถึงชุดคําศัพทที่จัดเก็บไววาจะจัดเก็บในสองลักษณะ
ดวยกัน คือ ชุดคําศัพทที่มีความสัมพันธในดานรูปคําอันไดแก รูปเขียนและรูปทางเสียง และชุด
คําศัพทที่มีความสัมพันธกันทั้งในดานความหมายและหนาที่ของคํา โดยความรูที่เกี่ยวของกับ
ความสัมพันธทางความหมายและหนาที่ของคํานั้น คือ ทั้งความรูความหมายแกนของคําดังกลาว
(core meaning of word) และความรูวาที่วาคําดังกลาวนั้นแตกตางจากคําอื่น ๆ อยางไร
สํา หรั บการวิจั ยในครั้ง นี้ ได นิย ามคลัง คําในความหมายที่คอ นขา งกวาง โดยหมายถึ ง ที่
รวบรวมความรูเกี่ยวกับคําของมนุษย ทั้งความรูที่นําไปสูการเขาใจความหมายของคําแตละคํา
ความรูวาคํานั้น ๆ แตกตางจากคําอื่น ๆ อยางไร โดยความหมายของคําในคลังคํานั้นไมได มี
ความหมายตายตัวเหมือนความหมายของคําที่ปรากฏในพจนานุกรม และสามารถปรากฏคําใหม ๆ
ในคลังคําไดอยางไมรูจบ
2.2. แนวคิดเรื่องความสัมพันธทางความหมายระหวางคํา
งานวิจัยเกี่ยวกับคลังคําในชวงทศวรรษที่ผานมาแบงออกเปน 2 ทางดวยกัน แนวทางหนึ่ง คือ
ศึกษาเพื่อจัดทําพจนานุกรม โดยการจัดหมวดหมูคําเพื่อจัดทําเปนพจนานุกรมแบบดั้งเดิมนั้น
จัดลําดับตามลักษณะการสะกดคํา (phonology-based arrangement of words) โดยไมไดสนใจ
จัดหมวดหมูคําโดยอิงคุณสมบัติเชิงโครงสรางของคําในคลังคํา (structural properties of the
lexicon) หรือ เกณฑทางความหมายหรือเกณฑทางวากยสัมพันธที่แบงชนิดของคําแตอยางใด ซึ่ง
ไมเกี่ยวของกับงานวิจัยชิ้นนี้ จึงจะไมกลาวถึง สวนอีกแนวทางหนึ่ง คือ การศึกษาอรรถศาสตร
คําศัพท ที่ใชเปนกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยครั้งนี้
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2.2.1. การศึกษาตามแนวทางอรรถศาสตรคําศัพท
อรรถศาสตรคําศัพทเปนสาขายอยของวิชาภาษาศาสตร มีพื้นฐานความเชื่อที่วา การศึกษา
ตามแนวทางอรรถศาสตรคําศัพทนั้น จะนําไปสูการอธิบายคุณสมบัติทางความหมายของคําได
ความสนใจของนักภาษาศาสตรที่ศึกษาตามแนวทางอรรถศาสตรคําศัพท คือ สนใจศึกษาวา
คํา สามารถอ า งถึ ง สิ่ ง ต า ง ๆ ที่ อ ยูใ นโลก และ มโนทั ศน ต า ง ๆ ไดอ ย า งไร โดยศึ ก ษาทั้ง ในแง
ความหมายของแต ล ะคํ า ศั พ ท แ ละพั ฒ นาการด า นคํ า ศั พ ท ใ นวั ย เด็ ก การศึ ก ษาในแนวทาง
อรรถศาสตรคําศัพท ยังครอบคลุมถึงการจําแนกประเภทความหมายของคํา (classification) การ
วิเคราะหความหมายของคําออกเปนสวน ๆ (decomposition) การศึกษาความแตกตางและความ
คลายคลึงทางโครงสรางทางความหมาย (lexical semantic structure) เปรียบเทียบระหวางภาษา
รวมถึงความสัมพันธระหวางความหมายของคํากับความหมายของประโยค รวมทั้งการเชื่อมโยง
เครือขายความหมาย (semantic network)
การศึกษาตามแนวทางดังกลาวนอกจากจะศึกษาเพื่อหาความหมายของคําแตละคําในภาษา
แลว ยังพบวาความหมายของแตละคําในภาษามีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน (interrelated) อาจ
เนื่องมาจากในการใหคํานิยามความหมายคําใดคําหนึ่งนั้น จําเปนตองเชื่อมโยงกับคําอื่น ๆ ในการ
อธิบายเสมอ หรือในระดับประโยค เมื่อเราเห็นประโยคใดประโยคหนึ่งนอกจากเราจะเห็นถึง
ความสัมพันธระหวางคําตาง ๆ ในประโยคแลว คําในประโยคดังกลาวยังสามารถเชื่อมโยงกับคํา
อื่น ๆ ที่ไมปรากฏในประโยคได (Saeed, 1997: 52) เชน ประโยคที่วา “แมของฉันเปนครู” คําวาแม
จะมีความสัมพันธกับคําวาเพศหญิง เนื่องจากคําวาแมนั้นมีคําวาเพศหญิงเปนองคประกอบทาง
ความหมาย
การศึ ก ษาตามแนวทางอรรถศาสตร คํ า ศั พ ท ได เ สนอความสั ม พั น ธ ท างความหมาย
ระหว า งคํ า ในลั ก ษณะต า ง ๆ ได แ ก การเชื่ อ มโยงกั บ คํ า จ า กลุ ม (hyponymy) คํ า ลู ก กลุ ม
(hypernymy) คําพองความหมาย (synonymy) คําตรงขาม (antonymy) โดยความสัมพันธทาง
ความหมายระหวางคําตามแนวอรรถศาสตรคําศัพทแตละประเภทมีดังนี้
1) การเชื่อมโยงคํากับคําจากลุมและคําลูกกลุม (superordination/ subordination)
ซาอีด (Saeed,1997: 68) ไดอธิบายไววา คือ ความสัมพันธที่แสดงถึงการรวมกลุมไว
ดวยกัน (inclusion) ดวยคําที่แสดงถึงลักษณะโดยทั่วไปมากกวา (superordination)
เชน เมื่อเห็นหรือไดยินคําวา สุนัข แลว กลุมตัวอยางตอบสนองดวยคําวา สัตว หรือ
ในทางกลับกันอาจตอบสนองดวยคําที่เปนคําที่มีความหมายอางถึงสิ่งที่เปนประเภท
ยอยของสิ่งที่คําที่นําไปกระตุนอางถึง (subordination) เชน เมื่อไดยิน หรือ เห็นคําวา
bird ‘นก’ แลว กลุมตัวอยางตอบสนองดวยคําวา crow ‘กา’ เปนตน โดย

9
ความสัมพันธระหวางคําแบบเชื่อมโยงกับคําจากลุม หรือ คําลูกกลุม สามารถแสดง
ลักษณะความสัมพันธไดดังภาพตอไปนี้
animal ‘สัตว‘

dog ‘สุนัข’

bird ‘นก’

crow ‘กา‘'

hawk ‘เหยี่ยว‘

fish ‘ปลา’

etc

.
duck ‘เปด‘

etc.

ภาพที่ 2.1 รูปแบบการเชื่อมโยงคําแบบคําจากลุม และคําลูกกลุม (ดัดแปลงจาก Saeed
1997: 68)
จากแผนภาพดังกลาว คําวา animal ‘สัตว‘ เปนคําจากลุม (superordination) ของคําวา
dog ‘สุนัข‘, bird ‘นก‘ และ fish ‘ปลา‘ สวนคําวา crow ‘กา‘, hawk ‘เหยี่ยว‘ และ duck ‘เปด‘ เปน
คําลูกกลุม(subordination) ของคําวา bird ‘นก‘
2) การเชื่อมโยงกับคํารวมระดับ (co-ordination) อัทชิสัน (Aitchison,1994:74) ได
อธิบายความหมายการเชื่อมโยงกับคํารวมระดับวา หมายถึง การตอบสนองดวยคําที่
มีจํานวนรายละเอียดทางความหมายในระดับเดียวกันกับคําที่นําไปกระตุน และอยู
ภายใตคําจากลุมเดียวกัน โดยตัวอยางการเชื่อมโยงคํากับคํารวมระดับในการวิจยั ครัง้
นี้ เชน เมื่อทดสอบดวยคําวา สุนัข แลว กลุมตัวอยางตอบสนองดวยคําวา นก หรือ
ปลา ซึ่งอยูภายใตคําจากลุมเดียวกันได คือ คําวา สัตว หรือ เมื่อเห็น หรือ ไดยินคําวา
เปรี้ยว แลว กลุมตัวอยางตอบสนองดวยคําวา หวาน หรือ เผ็ด หรือ เค็ม ซึ่งคําวา
เปรี้ยว หวาน เผ็ด เค็ม นั้นสามารถจัดอยูในประเภทเดียวกัน คือ รส เปนตน
3) การเชื่อมโยงกับคําที่มีหมายตรงขาม (opposition) คือ การตอบสนองตอคําดวย
คําที่มีความหมายตรงขามกับคําที่นําไปกระตุน โดยซาอีด (Saeed ,1997: 66-68)
ไดแบงคําที่มีความหมายตรงขามออกเปน 5 ประเภท ไดแก
3.1) คํ า ที่ มี ค วามหมายตรงข า มโดยทั่ ว ไป (simple
antonyms) คื อ
ความสัมพันธ ระหวางคําในลักษณะที่เมื่อเปนบวกสําหรับสิ่งหนึ่งจะแสดง
นัยที่เปนลบของอีกสิ่งหนึ่งในลักษณะคูตรงกันขาม (complementary pairs/
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binary pairs) เชน คูคําที่วา dead ‘มีชีวิต‘/ alive ‘เสียชีวิต‘ pass ‘สอบผาน‘/
fail ‘สอบตก‘ เปนตน
3.2) คําที่มีความหมายตรงขามแบบระดับ (gradable antonyms) คือ
ความสัมพันธระหวางคํา ในลักษณะที่เมื่อเปนบวกสําหรับสิ่งหนึ่งไมไดแสดง
นัยที่เปนลบของอีกสิ่งหนึ่ง เชนคําคูคําที่วา rich ‘ร่ํารวย‘/ poor ‘ยากจน‘ fast
‘เร็ว‘/ slow ‘ชา‘ young ‘หนุม‘/old ‘แก‘ beautiful ‘สวย‘/ ugly ‘อัปลักษณ‘
tall ‘สูง‘/ short ‘เตี้ย‘ clever ‘ฉลาด‘/ stupid ‘โง‘ near ‘ใกล‘/ far ‘ไกล’
interesting ‘นาสนใจ‘/ boring ‘นาเบื่อ‘ หรือ อาจเปนคํากริยาคุณศัพทแสดง
ลักษณะอุณหภูมิเชน hot ‘รอน’ มีความหมายตรงกันขามกับคําวา warm
‘อุน’ cool ‘เย็น‘ cold ‘หนาว‘ เปนตน
3.3) คํ า ที่ มี ค วามหมายตรงข า มแบบทิ ศ ทางตรงกั น ข า ม (reverse) คื อ
ระหวางคําที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนที่ โดยเมื่อคําหนึ่งแสดงถึงการเคลื่อนที่
ไปในทิศทางหนึ่ง อีกคําหนึ่งจะแสดงการเคลื่อนที่ในทิศทางที่ตรงกันขาม
เชน push ‘ผลัก‘/ pull ‘ดึง‘ come ‘มา‘/ go ‘ไป’ go ‘ไป’/ return ‘กลับ’
ascend ‘ขึ้น‘/ descend ‘ลง‘ in ‘เขา‘/ out ‘ออก‘ (turn) left ‘เลี้ยวซาย‘/ right
‘เลี้ยวขวา‘ หรือ fill ‘เติมใหเต็ม‘/ empty ‘เทใหวาง‘ เปนตน
3.4) คําที่มีความหมายตรงขามแบบอธิบายความสัมพันธระหวางสองสิ่ง
ตามมุมมองเฉพาะบุคคล (converse) คือ การใชคําที่อยูในคูคําเดียวกัน
แตเลือกใชแตกตางกันตามมุมมองของแตละบุคคล ตัวอยางคําตรงกันขาม
ในกลุมนี้ อาทิ คําวา above ‘อยูเหนือ‘/ below ‘อยูใต’ ความสัมพันธแบบคู
ตรงกันขามลักษณะนี้เปนสวนหนึ่งของความรูทางดานความหมายของผูพูด
(speaker’s semantic knowledge) และสามารถแสดงความสัมพันธดวย
การเขี ย นรู ป ประโยคใหม เ พื่ อ อธิ บ ายสถานการณ เ ดี ย วกั น จากมุ ม มองที่
แตกตางกัน เชน หองสมุดอยูเหนือที่ทํางานของฉัน หรือ ที่ทํางานของฉันอยู
ใตหองสมุด เปนตน
3.5) คําที่มีความหมายตรงขามแบบจําพวกเดียวกัน (taxonomic sisters) คือ
การที่จําพวก หรือ ชนิดประเภท (taxonomies) ไดแบงสิ่งตาง ๆ อยางเปน
ระบบ เชน เรื่องสี เราอาจแบงประเภทสีตาง ๆ จากคําในภาษาอังกฤษแสดง
ใหเปนระบบไดดังตอไปนี้
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ภาพที่ 2.2 ความหมายตรงกันขามแบบจําพวกเดียวกันของคําเรียกสีในภาษาอังกฤษ (Saeed,
1997: 68)
จากภาพดั ง กล า วจะเห็ น ได ว า สี ต า ง ๆ จั ด อยู ใ นชนิ ด ประเภทของสี
เชนเดียวกัน และสามารถแสดงคุณลักษณะแบบตรงกันขามดวยตัวอยาง
ประโยคที่วา “รถยนตของเขาไมใชสีแดงแตเปนสีน้ําเงิน” นอกจากเรื่องสี
แลวยังไดแกวันตาง ๆ ในหนึ่งสัปดาห วันอาทิตย วันจันทร วันอังคาร วัน
พุธ ฯลฯ หรือ ชนิด หรือ ประเภทของสิ่งที่มีในโลกโดยธรรมชาติ (natural
world) เชน ประเภทของสุนัข เชน พุดเดิ้ล บูลด็อก เปนตน อยางไรก็ตาม
ความสั ม พั น ธ แ บบความหมายตรงข า มที่ ซ าอี ด แยกไว ป ระเภทนี้ ใน
การศึกษาการจัดระบบคําภายในคลังคําที่ผานมา จัดเปนความสัมพันธกับ
คํารวมระดับ(Kent and Rosanoff, 1919; Jenkins 1970; Aitchison,
1994; Marschark et al., 2004) ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจึงวิเคราะหตาม
แนวทางการศึกษาการจัดระบบคําภายในคลังคําที่มีมากอนหนานี้ โดยจัด
ใหคําที่มีความหมายตรงขามแบบเปนชนิดของประเภทเดียวกันของซาอีด
อยูในกลุมความสัมพันธกับคํารวมระดับ (co-ordination)
4) การเชื่อมโยงกับคําพองความหมาย (synonymy) ซาอีด (Saeed 1997: 65) ได
อธิบายการเชื่อมโยงกับคําพองความหมายวา คือ การเชื่อมโยงกับคําที่มีความหมาย
เดียวกัน หรือ ใกลเคียงกัน กับคําที่นํามาทดลอง แตใชคนละรูปภาษากับคําที่นําไป
ทดสอบทั้งในดานรูปคํา หรือ เสียงของคํา โดยที่มาของคําพองความหมายนี้ พาลม
เมอร (Palmer, 1981) ไดอธิบายวา อาจเกิดจากคําทั้งสองคําดังกลาวมาจากภาษา
ถิ่นคนละถิ่นกัน หรือ มาจากทําเนียบภาษาที่แตกตางกัน (registers) เชน ภาษาปาก
(colloquial) ภาษาที่เปนทางการ (formal) หรือ ภาษาเขียน (literary) เชน สุนัข เปน
คําภาษาทางการ แต หมา เปนคําที่เปนภาษาปาก
5) การเชื่ อ มโยงกั บ คํ า ระบุ อ งค ร วม หรื อ คํ า ระบุ อ งค ป ระกอบ (whole-part
relation / part- whole relation) ซาอีด ไดอธิบายการเชื่อมโยงกับคําระบุองครวม
หรือ องคประกอบวา คือ ความสัมพันธระหวางรายการศัพท (lexical items) ใน
ลักษณะที่ความหมายของคําหนึ่ง อางถึงการเปนสวนประกอบ หรือ สวนหลักของอีก
คํ า หนึ่ ง ตั ว อย า งเช น ปกและกระดาษ เป น ส ว นประกอบของ หนั ง สื อ โดย
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ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งคํ า แบบองค ร วม หรื อ องค ป ระกอบสามารถแสดงลั ก ษณะ
ความสัมพันธไดดังภาพตอไปนี้
car ‘รถยนต‘

wheel ‘ลอรถ’ engine ‘เครื่องยนต’ door ‘ประตูรถ’ window ‘หนาตางรถ’

etc.

piston ‘ลูกสูบ’ value ‘ลิ้นบนหัวสูบ’ etc.
ภาพที่ 2.3 รูปแบบการเชื่อมโยงกับคําระบุองครวม หรือ คําระบุองคประกอบ
(ดัดแปลงจาก Saeed, 1997: 70)
จากภาพดังกลาว คําระบุองครวมของคําวา wheel ‘ลอรถ’ engine ‘เครื่องยนต’ door
‘ประตูรถ’ window ‘หนาตางรถ’ คือ คําวา car ‘รถยนต‘ ในขณะเดียวกันคําวา wheel ‘ลอรถ’
engine ‘เครื่องยนต’ door ‘ประตูรถ’ window ‘หนาตางรถ’ คือ คําระบุองคประกอบของคําวา
car ‘รถยนต‘ หรือ คําวา engine ‘เครื่องยนต’ คือ คําระบุองครวมของคําวา piston ‘ลูกสูบ‘ และ
value ‘ลิ้นบนหัวสูบ‘ ในขณะเดียวกันคําวา piston ‘ลูกสูบ‘ และ value ‘ลิ้นบนหัวสูบ‘ เปนคําระบุ
องคประกอบของคําวา engine ‘เครื่องยนต’
6) ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งคํ า ในลั ก ษณะการรวมเป น สมาชิ ก กลุ ม เดี ย วกั น
(Member collection) ซาอีด (Saeed, 1997: 71) ไดอธิบายความสัมพันธระหวางคํา
ในลั ก ษณะการรวมเป น สมาชิ ก กลุ ม เดี ย วกั น ว า คื อ ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งคํ า ใน
ลักษณะที่คําหนึ่งเกิดจากการมีสิ่งที่คําที่กลุมตัวอยางตอบสนองในจํานวนมาก หรือ
ในปริมาณมาก หรื อในทางกลับกัน เปนความสัม พันธในลักษณะที่สิ่งที่คําที่ กลุม
ตัวอยางตอบสนองนั้นเกิดจากการมีสิ่งที่คําที่นําไปทดสอบอางถึงในจํานวน หรือ
ปริมาณมาก ตัวอยางเชน เมื่อนําคําวา tree ‘ตนไม‘ ไปกระตุนแลวกลุมตัวอยาง
ตอบสนองดวยคําวา forest ‘ปา‘ หรือ นําคําวา forest ‘ปา‘ ไปทดสอบ แลวกลุม
ตัวอยางตอบสนองดวยคําวา tree ‘ตนไม’ เปนตน
ทั้งนี้การศึกษาการเชื่อมโยงทางความหมายระหวางคํานั้น เครื่องมือที่เกาแกที่สุดชิ้นหนึ่งที่
นักภาษาศาสตรจิตวิทยาใชในการศึกษา คือ การทดลองโดยใชแบบทดลองการเชื่อมโยงคํา (word
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association experiment) ซึ่งผูวิจัยไดใชแบบทดลองดังกลาวเปนการทดลองหลักในการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ และจะนําเสนอเกี่ยวกับแบบทดลองการเชื่อมโยงคําโดยสังเขปดังตอไปนี้
2.2.2 แบบทดลองการเชื่อมโยงคํา
อัทชิสัน (Aitchison 1994: 82) ไดกลาวถึงงานศึกษาวิจยั เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางคํา
ในยุคแรกซึ่งสันนิษฐานวาเกิดจากการสังเกตพบของนักจิตวิทยาวาการเชื่อมโยงคํานั้นเปนนิสัย
โดยปกติของมนุษย
การปรากฏรวมกันบอยครั้งของคําสงผลใหเกิดการเชื่อมโยงสัมพันธกัน
ระหวางคําในความคิดและผูกความสัมพันธระหวางคําเหลานั้นใหเหนียวแนนยิ่งขึน้ ตัวอยางเชน
คําวา ปากกา ดินสอ ซองจดหมาย สแตมป ที่โดยปกติแลวมักจะปรากฏรวมกันในบริบท หรือ ใน
ชีวิตประจําวัน เปนเหตุใหเมือ่ เราไดยนิ หรือ เห็นคําวา ปากกา เราก็มกั จะนึกถึงคําวา ดินสอ หรือ
ซองจดหมาย หรือ สแตมป ตามไปดวย
นักภาษาศาสตรจิตวิทยาสันนิษฐานวา การที่คําตางๆดังกลาวมีความสัมพันธใกลชิดกันนั้น
เนื่องมาจากการจัดความสัมพันธทางความหมายในความคิดของมนุษย (Aitchison 1994: 84)
ตอมาได มีการสร างเครื่องมือในการศึ กษาความสั มพันธระหวางคําที่เกาแกที่สุดชิ้ นหนึ่ ง คือ
“word association test” (WAT) (Miller, 1991: 155) ในการทดลองจะใหกลุมตัวอยางถูกเราดวย
การเห็นคําแลวใหนึกถึงคําแรกที่เกิดขึ้นในใจ จากนั้นใหตรวจสอบประเภทการเชื่อมโยงคําและ
ความถี่ที่กลุมตัวอยางตอบสนอง บางครั้งก็จับเวลาที่กลุมตัวอยางใชในการตอบสนอง และพบวา
การทดลองด วยแบบทดลองการเชื่ อมโยงคํ านั้ น ทํ า ให เ ห็ น ถึ ง ลั กษณะการใช ภาษา (verbal
habits) โครงสรางความทรงจําเกี่ยวกับคํา (word memory structure) และสภาวะทางอารมณ
ของแตละบุคคล (emotional state of a person) ไดดวย
แบบทดลองการเชื่อมโยงคําเกิดขึ้นจากการที่กัลตัน (Galton 1822-1911) ผูเปนญาติกับ
ชารล ดารวิน ไดเขียนคําบนบัตรและทิ้งไวเปนเวลา 2 – 3 วัน จากนั้นเขาไดนําบัตรขึ้นมาดูใน
ขณะหนึ่งและไดใชนาฬิกาจับเวลาการเชื่อมโยงความคิดเกี่ยวกับคําดังกลาวไปยังความคิดอื่น ๆ
อีก 2 ความคิด เขาไดบันทึกผลแตไมไดเผยแพรผลการทดลองดังกลาว (Miller, 1991:155)
ตอมานักจิตวิทยาชาวสวิส คือ คารล จุง ไดพัฒนาจากการทดลองของกัลตัน โดยใชทดลอง
เพื่อสํารวจลักษณะทางอารมณ โดยมีสมมติฐานที่วา การตอบสนองตอคําที่ใชเวลานานแสดงถึง
การมีปญหาเกี่ยวกับความรูที่มีตอคําที่เปนตัวเราและแสดงถึงสภาวะทางอารมณอันซับซอน ใน
การทดลองจุงไดใชกลุมตัวอยางจํานวนมากเพื่อหาระยะเวลาเฉลี่ยในการตอบสนอง โดยกลุม
ตัวอยางที่มีคาระยะเวลาการตอบสนองชากวาคาระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการตอบสนองของกลุม
ตัวอยางก็จะถูกพิจารณาวาเขาขายผิดปกติจากบุคคลทั่วไป (Miller, 1991:156)
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ในป ค.ศ. 1910 นักจิตเวชชาวอเมริกัน 2 ทาน คือ เคนทและโรซานอฟ (Kent and Rosanoff)
ไดสรางรายการคํา 100 คํา และไดอานแตละคําใหกลุมตัวอยางฟงแลวนึกถึงคําแรกที่ปรากฏขึน้ ใน
ใจ โดยทดลองกับกลุมตัวอยางเพศชายและหญิง จํานวน 1,000 คน ที่มีอาชีพและระดับการศึกษา
ที่แตกตางกัน ผลการศึกษาดังกลาวทําใหเห็นวา ความสัมพันธระหวางคําแสดงใหเห็นถึงผลอัน
เกิดจากความคุนเคย (familiarity effect) กลาวคือ การตอบสนองนั้นจะเกิดขึ้นอยางรวดเร็วกรณีที่
นําคําที่กลุมตัวอยางคุนเคยไปทดสอบ เคนทและโรซานอฟไดเสนอผลการทดลองการเชื่อมโยงคํา
เมื่อนําคําในภาษาอังกฤษไปทดสอบ 4 ลักษณะดวยกัน (Miller,1991:158) ไดแก
1) การเชื่ อมโยงแบบจั ดจํา พวกซึ่งสามารถแสดงความสัม พั น ธไดดวยแผนภูมิตน ไม
(taxonomic tree) ไดแก การเชื่อมโยงกับคําจากลุม (superordinate term) การ
เชื่อมโยงกับคํารวมระดับ (co-ordinate term) และการเชื่อมโยงกับคําลูกกลุม
(subordinate term)
2) การเชื่อมโยงกับคําบอกคุณลักษณะ (attributive terms)
3) การเชื่อ มโยงคํา ที่ แ สดงความสัม พัน ธกับคํา ระบุอ งค รวมและระบุอ งคประกอบ
(part-whole relation)
4) การเชื่อมโยงกับคําแสดงหนาที่ (functional terms) คือ การเชื่อมโยงกับคําซึ่งบง
บอกวาสิ่งนั้นโดยปกติแลวใชในลักษณะใด หรือ โดยปกติแลวมักจะมีสิ่งใดปรากฏ
รวมไวดวย
ทั้ ง นี้ พบว า รู ป แบบการเชื่ อ มโยงคํ า ของเคนท แ ละโรซานอฟนั้ น แตกต า งจากรู ป แบบการ
เชื่อมโยงคําตามแนวอรรถศาสตรคําศัพท (lexical semantics) ที่ซาอีด (Saeed, 1997) เสนอไวใน
แงที่วาไดกลาวถึงการเชื่อมโยงคํานามกับคําบอกคุณลักษณะและคําแสดงหนาที่
ในปเดียวกันนักจิตวิทยาชาวเยอรมัน คือ ทัมบและมารบ (Thumb and Marbe) ไดใชแบบ
ทดลองการเชื่อมโยงคําโดยนําคําตางชนิด 60 คํามาทดสอบกับกลุมตัวอยางจํานวน 8 คน เขาได
สรุปผลการตอบสนองของกลุมตัวอยางในลักษณะดังตอไปนี้ (Miller 1991 :156)
1) ชนิดของคําจะเปนตัวกระตุนใหกลุมตัวอยางตอบสนองดวยคําชนิดเดียวกัน เชน เมื่อ
ทดสอบดวยคําเรียกญาติ กลุมตัวอยางก็จะตอบสนองดวยคําเรียกญาติ เชน ทดสอบ
ดวยคําวา brother กลุมตัวอยางก็จะตอบสนองดวยคําวา sister การนําคํานามไป
ทดสอบ กลุมตัวอยางก็จะตอบสนองดวยคํานามเชนกัน
2) กลุ ม ตั ว อย า งมั ก จะตอบสนองต อ คํ า ที่ มั ก จะปรากฏขึ้ น บ อ ยครั้ ง กว า ในภาษา ได
รวดเร็วกวาคําที่ไมคอยปรากฏหรือใชในชีวิตประจําวันในภาษา
3) การทดลองดวยคําเดียวกัน อาจมีการตอบสนองแตกตางกันไปในกลุมตัวอยางแตละ
รายอยางไรก็ตามสามารถจัดประเภทการตอบสนองออกเปนกลุม ๆ ได
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ตอมาเจนกินส (Jenkins 1970 อางถึงใน Aitchison 1994: 74) ไดนําคํานามและคํากริยา
คุณศัพท โดยคํานาม คือ คําวา butterfly และ salt สวนคํากริยาคุณศัพท คือ คําวา hungry และ
red ไปทดลองใหกลุมตัวอยางเชื่อมโยงคํา พบวารูปแบบการเชื่อมโยงคําที่มนุษยนาจะใชโดยมาก
ที่สุด 4 อันดับ ดังตอไปนี้
1) การเชื่อมโยงกับคํารวมระดับ (co-ordination) เปนรูปแบบการเชื่อมโยงคําที่กลุม
ตัวอยาง ตอบสนองดวยรูปแบบนี้มากที่สุด เชน เมื่อทดสอบดวยคําวา salt ‘เกลือ’
แลวกลุมตัวอยางตอบสนองดวยคําวา pepper ‘พริกไทย’ หรือ เมื่อทดสอบดวยคําวา
red ‘สีแดง’ กลุมตัวอยางตอบสนองดวยคําวา white ’สีขาว’ หรือ blue ‘สีน้ําเงิน’ หรือ
green ‘สีเขียว’ เปนตน การเชื่อมโยงกับคําตรงขาม (opposite) จัดอยูในกลุมนี้ดวย
เชน เมื่อทดสอบดวยคําวา right ‘ขวา’ กลุมตัวอยางตอบสนองดวยคําวา left ‘ซาย’
หรือ เมื่อทดสอบดวยคําวา hot ‘รอน’ กลุมตัวอยางตอบสนองดวยคําวา cool ‘เย็น’
หรือ cold ‘หนาว’ เปนตน
2) การเชื่อมโยงกับคําที่มักปรากฏคูกันในโครงสรางคําปรากฏรวม (collocation) เปน
รูปแบบการเชื่อมโยงคําที่พบมากรองลงมาจากการเชื่อมโยงกับคํารวมระดับ โดย
พบวา กลุมตัวอยางจะตอบสนองตอคําที่นําไปกระตุนดวยโดยอิงลักษณะการปรากฏ
รวมกันของคํา เชน เมื่อทดสอบดวยคําวา butterfly ‘ผีเสื้อ’ กลุมตัวอยางตอบสนอง
ดวยคําวา net ‘รัง’ เพราะทั้งสองคํามักปรากฏคูกันในคําวา butterfly net ‘รังผีเสื้อ’
หรือ เมื่อทดสอบดวยคําวา salt ‘เกลือ’ กลุมตัวอยางตอบสนองดวยคําวา water ‘น้ํา’
เพราะทั้งสองคํามักปรากฏคูกันในคําวา salt water ‘น้ําเกลือ’ เปนตน
3) การเชื่อมโยงกับคําจากลุม (superordination) คือรูปแบบการเชื่อมโยงคําที่พบมาก
รองลงมาจากการเชื่ อ มโยงกั บ คํ า ที่ มั ก ปรากฏคู กั น เช น เมื่ อ ทดสอบด ว ยคํ า ว า
butterfly ‘ผีเสื้อ’ แลวกลุมตัวอยาง ตอบสนองดวยคําวา insect ‘แมลง’ หรือ เมื่อ
ทดสอบดวยคําวา red ‘แดง’ แลวกลุมตัวอยางตอบสนองดวยคําวา color ‘สี’ เปนตน
4) การเชื่อมโยงกับคําพองความหมาย (synonymy) คือรูปแบบการเชื่อมโยงคําที่พบบาง
คือ การเชื่อมโยงกับคําที่มีความหมายเดียวกันกับคําที่นําไปกระตุน เชน เมื่อทดสอบ
ดวยคําวา hungry ‘หิว’ แลวกลุมตัวอยางตอบสนองดวยคําวา thirsty ‘กระหาย’ เปน
ตน
ถึงแมรูปแบบการเชื่อมโยงคําที่เสนอโดยเจนกินสนั้นไมแตกตางจากงานศึกษาความสัมพันธ
ระหวางคําที่มีมากอนหนานี้ แตงานชิ้นนี้ตางจากงานชิ้นอื่น ๆ ที่ไดมีการเสนอรูปแบบการเชื่อมโยง
คําที่เปนปกตินิสัยของมนุษยและไดนําทั้งคํานาม คํากริยาคุณศัพทไปทดสอบ ซึ่งงานวิจยั กอนหนา
นี้มักนําเฉพาะคํานามไปทดสอบเทานั้น
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การพบรูปแบบการเชื่อมโยงคําที่มีความสม่ําเสมอนี้ ทําใหนักจิตวิทยามีความหวังที่จะพบ
รูปแบบการเชื่อมโยงคําตาง ๆ ในคลังคําของมนุษย (Aitchison, 1994: 83)
นอกจากนี้ ยั ง มี อี ก หลายการทดลอง แต ผ ลการทดลองล ว นสนั บ สนุ น สมมติ ฐ านที่ ว า
ความสัมพันธระหวางคําในความคิดของมนุษยนั้น โดยปกติแลวจะมีความสัมพันธกันกับคํารวม
ระดับ(co-ordination) (Aitchison, 1994: 88)
อยางไรก็ตาม นักภาษาศาสตรจิตวิทยา เชน มิลเลอร (Miller, 1991: 158) ไดตั้งขอสังเกตวา
รูปแบบการเชื่อมโยงคําที่ไดจากการใชแบบทดลองการเชื่อมโยงคําสะทอนใหเห็นถึงการจัดระบบ
คําภายในคลังคําในใจของผูพูดภาษาอังกฤษเปนภาษาที่ 1 เทานั้น ทั้งนี้เมื่อผูวิจัยพิจารณาคําที่
นําไปทดสอบในแบบทดลองการเชื่อมโยงคําที่ผานมาตัวอยางเชน ชุดคําที่ใชทดสอบการเชื่อมโยง
คําของโคเฮน (Cohen, 1908 อางถึงใน Buzan and Buzan, 1995) จํานวน 100 คํา ไดแก head,
green, water, sing, death, long, ship, count, window, friendly, table, question, village,
cold, stem, dance, sea, sick, proud, cook, ink, evil, needle, swim, trip, blue, lamp, sin,
bread, rich, tree, stick, sympathy, yellow, mountain, die, salt, new, moral, pray, money,
stupid, magazine, despise, finger, expensive, bird, fall, book, unjust, frog, divorce,
hunger, white, child, attend, pencil, sad, prune, marry, house, dear, glass, dispute, fur,
big, turnip, paint, part, old, flowers, hit, box, wild, family, wash, cow, foreign, happiness,
lie decorum, close, brother, to fear, stroke, wrong, anxiety, kiss, fiancé(e), pure, door
choose, hay, satisfied, scorn, sleep, month, pretty, woman และ scold ก็พบวาขอสังเกตที่
มิ ล เลอร ไ ด ตั้ ง นั้ น อาจเนื่ อ งมาจากคํ า ที่ นํ า ไปใช ท ดสอบเหมาะกั บ บริ บ ทวั ฒ นธรรมผู พู ด
ภาษาอังกฤษเปนภาษาที่ 1 และคําหลายคําไมสามารถไปใชทดสอบกับผูที่อยูในบริบทวัฒนธรรม
อื่น เชน ผูที่อยูในบริบทวัฒนธรรมไทยได เชน คําวา pray (การสวดออนวอนพระเจา) fur (ขนสัตว
อยางยาวและนุมนํามาทําเปนเครื่องคลองคอ) turnip (ผักกาดชนิดหนึ่งที่ใชรับประทานหัวและ
ยอด) ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้จึงจําเปนตองคัดเลือกคําที่นํามาทดลองใหมเพื่อใหเหมาะสมที่จะ
นํามาทดสอบการเชื่อมโยงคํา การนิยามคํา และการสรางความเปรียบกับกลุมผูพิการดานการ
มองเห็น ผูพิการดานการไดยิน และคนปกติ ที่เปนเยาวชนและอยูในบริบทวัฒนธรรมไทย ดังจะ
กลาวในรายละเอียดในบทที่ 3 ตอไป
นอกจากนี้ มิลเลอร (Miller, 1991:158) ยังไดชี้ใหเห็นปญหาในการวิเคราะหเมื่อ
ทดสอบด ว ยแบบทดลองการเชื่ อ มโยงคํ า ว า ในบางกรณี ไ ม ส ามารถระบุ ก ารจั ด ประเภท
ความสัมพันธของคําที่ตอบสนองกับคําที่นํามาทดสอบไดอยางแนชัด เชน การที่กลุมตัวอยาง
ตอบสนองคําที่นํามาทดสอบ ‘chair’ ดวยคําวา ‘arm’ ทําใหยากที่จะตัดสินวาเปนการเชื่อมโยง
กับคําที่มักปรากฏคูกัน (collocation) ‘armchair’ หรือเปนการเชื่อมโยงคําที่แสดงความสัมพันธ
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กับคําระบุองครวมและระบุองคประกอบ(part-whole relation) คือ ‘arm’ เปนสวนประกอบของ
‘chair’ ปญหาที่มิลเลอรชี้ใหเห็นนี้ ผูวิจัยไดใชวิธีสัมภาษณประกอบกรณีที่ประสบปญหาใน
ลักษณะดังกลาว
2.2.3 การสรางเครือขายความหมาย
การสรางการเชื่อมโยงเครือขายความหมาย (network-building) เกิดขึ้นอยางชาๆ ไปพรอม
ๆกับพัฒนาการทางดานการเขาใจความหมายในภาษาของเด็ก โดยเด็กจะคอยๆ เรียนรูวาคําตาง
ๆ มีความหมายสัมพันธกันโดยอาศัยบริบทและคอย ๆ ขยายขอบเขตความเขาใจความหมาย
ดังกลาว
โดยพัฒนาการการสรางเครือขายความหมายในลําดับแรกนั้น เด็กมักจะสังเกตเห็นจากคํา
เรียกญาติ เชน เรียนรูความหมายคําเรียกญาติหนึ่งในลักษณะที่สัมพันธกับคําเรียกญาติอื่นๆ เชน
ลุง หมายถึง พี่ของพอ หรือพี่ของแม และเด็กมักจะสังเกตเห็นความสัมพันธทางความหมายจาก
คําที่บอกขนาดของสรรพสิ่งซึ่งเด็กจะเรียนรูในลักษณะคูคําตรงกันขาม เชน ใหญ-เล็ก, สูง-เตี้ย,
ลึก-ตื้น ฯลฯ เมื่อเด็กเติบโตมากขึ้นก็จะสามารถสรางความสัมพันธระหวางคําในลักษณะคําที่มัก
ปรากฏรวมกัน (collocation) เชน เมื่อทดสอบใหเด็กนึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึง่ เปนลําดับแรก เมื่อไดยิน
คําที่นํามาทดสอบ เชน เมื่อทดสอบดวยคําวา โตะ เด็กก็จะนึกถึง กินอาหาร หรือ ทดสอบดวยคํา
วา สง เด็กจะตอบสนองดวยคําวา จดหมาย เปนตน สวนการสรางความสัมพันธกบั คํารวมระดับ
(co-ordination) นั้นเกิดขึน้ ภายหลังสุด กลาวคือ เกิดขึ้นหลังจากที่เด็กเรียนรูคําศัพทมากมาย
เพียงพอ และสามารถสรางความเขาใจความสัมพันธทางความหมายระหวางคําได เชนรูวา มา
และ สุนัข สัมพันธกันทางความหมาย เพราะตางก็เปนสัตว เชนกัน (Aitchison, 1994:179)
การศึกษาพัฒนาการดานการเชื่อมโยงทางความหมายของคํานั้น อัทชิสัน (Aitchison,
1994:177) ไดทดลองกับเด็กอายุสองขวบครึ่ง โดยนําตุกตามาพลาสติกมาแสดงแลวสนทนากับ
เด็ก ตัวอยางแสดงสวนหนึ่งของการสนทนาในการศึกษา เชน
ผูทดลอง : “มันเปนสัตว”
ไบรอัน: “ ไมใช มันคือ มา” (หัวเราะ)
ผูทดลอง : “มาก็เปนสัตวเหมือนกัน หนูไมเชื่อฉันหรอกเหรอ”
ไบรอัน: “ ไมเชื่อ”
จากบทสนทนาดังกลาวทําใหเห็นวา ไบรอัน ไมเชื่อวามาเปนสัตว เนื่องดวยเขาไมทราบ
วามานั้นจัดเปนสัตวชนิดหนึ่ง คําสนทนาในการทดลองดังกลาวนั้นไดสนับสนุนแนวความคิดของ
นักจิตวิทยาชาวสวิสเซอรแลนด ‘เปยเจต’ วา “ในวัยเด็ก มนุษยจะยังไมสามารถเขาใจถึง
ความสัมพันธระหวางสิ่งตาง ๆ และไมสามารถจัดสิ่งตางๆ ใหอยูภายในประเภทเดียวกันได ความ
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เขาใจของเด็กนั้นหากจะเขาใจวา หมูก็คือหมู เด็กจะไมเชื่อและไมเห็นดวยวาหมู จะหมายถึง สัตว
ไดอยางไร หมูยอมหมายถึงหมูเทานั้น” (Aitchison, 1994:178) การทดลองดังกลาวทําใหเห็นวา
การสรางการเชื่อมโยงเครือขายความหมายแบบจัดจําพวก นาจะยังไมเกิดขึ้นในเด็กที่มีอายุ
ประมาณ 2 ขวบครึ่ง
แนวคิดเรื่องการสรางเครือขายความหมาย ซึ่งพบวาความเขาใจความหมายมีผลตอการ
สรางเครือขายความหมายนั้น เปนประโยชนอยางยิ่งในแงมุมที่วา สามารถนํามาอธิบายรูปแบบ
การเชื่อมโยงคํา ในแงมุมที่สัมพันธกับพัฒนาการดานการสรางเครือขายความหมายของผูที่มี
ความสามารถในการเขาใจความหมายนอยกวาคนปกติ คือ ผูพิการดานการไดยินและผูพิการ
ดานการมองเห็นได (ดังปรากฏในหัวขอ 2.2.8)
2.2.4 ทฤษฎีเครือขายความหมาย
ทฤษฎีเครือขายความหมาย (network theory) เปนทฤษฎีเกาแกที่ไดรับการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง โดยทฤษฎีไดพยายามอธิบายถึงระบบการเชื่อมโยงกันระหวางคํา หรือ ระหวางมโนทัศน
ที่อยูในคลังคํา
การเชื่อมโยงเครือขายความหมาย (semantic networks) ซึ่งเปนที่รูจักในการศึกษาในเชิง
จิตวิทยา คือ การศึกษาเกิดจากความรวมมือระหวาง คอลลินสและควีเลียน (Collins and Quillian,
1969) โดยไดใชเครือขายความหมาย (semantic networks) ในการนําเสนอความหมายของคําใน
โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ชื่อ TLC (The Teachable Language Comprehender)
ในเรื่องเครือขายความหมาย มโนทัศน (concept) ที่เกี่ยวของกับการตอบสนองของ
ความหมายของคําไดถูกนําเสนอในลักษณะโหนด (node) ซึ่งแตละโหนดที่เชื่อมโยงถึงกันเปน
เครือขายจะแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธกันของมโนทัศนตางๆ เชนอาจจะมีความสัมพันธแบบเปน
สมาชิกอยูในกลุมเดียวกัน เชน (Fido is a dog) ก็จะเปนสมาชิกรวมอยูใน (dogs are animal) หรือ
อาจมีความสัมพันธกันแบบการเปนสวนหนึ่งของทั้งหมด (part-whole) เชน ที่นั่งเปนสวนประกอบ
หนึ่งของเกาอี้ (a seat is part of a chair) หรือ อาจมีความสัมพันธกันแบบการแจกแจงคุณสมบัติ
(property distribution) เชน สีเหลือง เปนคุณสมบัติของนกขมิ้น (canaries are yellow)
ความหมายของคําจะถูกกําหนดโดยตําแหนงของโหนด (node) ซึ่งจะแสดงโดยการเชื่อมโยง
เครือขายโดยทั้งหมด
สิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับเครือขายความหมาย คือ การจัดความสัมพันธลดหลั่นตามลําดับชั้น
ของคําที่มีความเชื่อมโยงกัน ซึ่งโดยปกติจะเรียกวา ISA Links ซึ่งบางลําดับชั้นก็งายตอการหา
ความสัมพันธกับคําตางๆ เชนการหาความสัมพันธทางความหมายของคํานามที่อางถึงสิ่งที่เปน
รูปธรรม เชน collie, boxer, terrier, setter เชื่อมโยงโดย ISA Links กับคําวา dog ในลําดับขั้นที่สูง
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ขึ้นมา คําวา dog และคําวา cat, bird, fish, เชื่อมโยงโดย ISA Links กับคําวา animal ซึ่งเปน
ความสั ม พั น ธ แ บบจ า กลุ ม ลู ก กลุ ม ทั้ ง นี้ ก ารจั ด ความสั ม พั น ธ เ ป น ลํ า ดั บ ชั้ น นี้ ไ ม ไ ด จั ด โดยใช
หลักเกณฑทางชีววิทยา
คอลลินสและควีเลียน (Collins and Quillian, 1969) ไดทดสอบการแสดงความสัมพันธแบบ
เครือขายในลักษณะลดหลั่นเปนลําดับขั้น (The hierarchical aspect of network
representations) โดยใหกลุมตัวอยางตอบวา วา นกขมิ้น (canary) คือ ……จากนั้นพิจารณาถึง
ความถี่ของการปรากฏของประโยคที่กลุมตัวอยางไดตอบ เพื่อนํามาจัดลําดับขั้น โดยพบวาประโยค
ที่กลุมตัวอยางตอบมี 3 ลักษณะดวยกัน คือ
1) นกขมิน้ คือ นกขมิ้น
2) นกขมิน้ คือ นก
3) นกขมิน้ คือ สัตว
จากการทดลองของคอลลินสและควีเลียน พบวา คุณลักษณะเกี่ยวกับสิ่งตางๆ ที่มนุษย
จัดเก็บในสมองนั้นมักจะเปนระดับที่สูงที่สุดในลําดับขั้น เขากลาววา นีค้ ือหลักความประหยัดทาง
ปริชาน (the principle of cognitive economy) ที่วา มนุษยไมจําเปนตองเก็บขอมูลอืน่ ๆ ปลีกยอย ซึ่ง
เปนคุณลักษณะตนแบบของนกอืน่ ๆ เชน การมีขนเชนเดียวกับ นกตนแบบ robin นกกระจอก
คุณสมบัติมีขนจะจัดเก็บเพียงอยูใน bird เทานั้น
ลั ก ษณะเด น ของแบบจํ า ลองแรกที่ ไ ด มี ก ารเสนอการเชื่ อ มโยงทางความหมาย
(hierarchical network model) ของ คอลลินสและควีเลียน คือ ไมเพียงแตเสนอการเชื่อมโยง
ระหวางชุดคําศัพท (lexical items) แตยังเสนอถึงอรรถลักษณ (features) ซึ่งเปนคุณลักษณะของ
แตละรายการดวย โดยรูปแบบความสัมพันธระหวางคําพื้นฐานที่เสนอ ไดแก การเชื่อมโยงแบบจา
กลุม (hyponymy) เชื่อมโยงกับคําศัพทระดับพื้นฐาน (basic level term) และโยงไปยังการ
เชื่อมโยงกับสิ่งที่เปนลูกกลุม(subordinates) รวมทั้งแสดงคุณสมบัติของแตละรายการไวดวย เชน
โหนด (node) ANIMAL ‘สัตว‘ จะอยูดานบนสุด และเชื่อมโยงกับโหนด BIRD ‘นก’ และโหนด
FISH ‘ปลา’ ซึ่งเปนคําศัพทระดับพื้นฐาน สวนโหนด BIRD ‘นก’ ก็จะเชื่อมโยงกับคําระดับลูกกลุม
คือ โหนด CANARY ‘นกคานารี’ และ โหนด OSTRICH ‘นกกระจอกเทศ’ ซึ่งแตละโหนดนั้นก็จะมี
การแสดงคุณสมบัติที่เชื่อมโยงสัมพันธกันไวดวย ดังภาพตอไปนี้
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ANIMAL ‘สัตว’
(มีผิวหนัง, เคลื่อนไหวได, กินอาหารได, หายใจได)

BIRD ‘นก’
(มีปก, มีขน, เปนสัตวเลือดอุน)

CANARY ‘นกคานารี’
(มีสีเขียวอมเหลือง, เสียงรองไพเราะ)

FISH ‘ปลา’
(มีครีบ, วายน้ําได, เปนสัตวเลือดเย็น)

OSTRICH ‘นกกระจอกเทศ’
(มีคอยาว, มีขายาว, บินไมได)

ภาพที่ 2.4 เครือขายความหมายแสดงดวยแบบจําลองแบบลําดับขัน้ (hierarchical network
model) (ดัดแปลงจาก Collins and Quillian, 1969)
แบบจําลองนี้ยังไดเสนอแนวคิดเรื่องระยะหางทางความหมาย (semantic distance) โดย
มีสมมติฐานที่วา การบอกชนิด หรือ ประเภท (category statement) จะใชเวลาที่ยาวนานกวา เชน
การใหตอบวา คานารีเปนสัตวใชหรือไม จะใชเวลาในการตอบสนองมากกวาการตอบคําถามที่วา
คานารีเปนนกใชหรือไม ทั้งนี้เนื่องจาก การนึกรูวา คานารีเปนสัตวใชหรือไม ตองผานถึง 2 โหนด
(คานารี → นก → สัตว) เชนเดียวกันกับขอความ นกกระจอกเทศมีผิวหนังใชหรือไม จะตองผาน
2 โหนด เชนกัน เพราะตองไปเชื่อมโยงกับ โหนดสัตว ซึ่งอรรถลักษณมีผิวหนังนั้นเปนอรรถ
ลักษณซึ่งอยูในโหนดสัตว
อยางไรก็ตามแบบจําลองเครือขายแบบลําดับชั้น (hierachical network model) ของ
คอลลินสและควีเลียน ไดถูกวิพากษวิจารณในหลายประเด็น เกี่ยวกับรู ปแบบของแบบจําลอง
ดังกลาว โดยเฉพาะอยางยิ่งสิ่งที่คาดการณไดจากแบบจําลองดังกลาวนั้น ไมไดเปนจริงเสมอไป
ซึ่งตอมาแบบจําลองดังกลาวไดรับการปรับปรุงโดยคอลลินสและลอฟทตัส (Collins and
Loftus, 1975) โดยเสนอกฎการกระจายเมื่อถูกกระตุน (principle of spreading activation)
แทนที่ความเชื่อเดิมที่วาคํามีความสัมพันธระหวางกันแบบลําดับชั้น โดยเสนอวาหลังจากที่ไดถูก
กระตุนดวยคําหนึ่ง จะมีกระแสไฟฟา (electric impulse) วิ่งระหวางเสนที่เชื่อมตอกัน ซึ่งการ
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เชื่อมโยงไมไดเปนลักษณะลําดับชั้น แตเปนการเชื่อมโยงระหวางคําตาง ๆ จํานวนมหาศาล (mass
interconnection)
นอกจากดวยแบบจําลองแบบลําดับขั้น ยังไดมีการนําเสนอในรูปแบบอื่น ๆ คือ เมทริกซศัพท
(lexical matrix) ดังตัวอยางดังตอไปนี้
Meaning

Forms
F1
E

F2

F3

F4……… Fn

M1
M2
E
E
M3
E
M4
E
ภาพที่ 2.5 ความสัมพันธทางความหมายแสดงดวยเมทริกซศัพท (ดัดแปลงจาก Miller,1991:36)
จากภาพที่ 2.5 ใชเมทริกซศัพทแสดงความสัมพันธทางความหมาย โดยตัวอักษร F จะแสดง
ถึงรูปภาษาแตละรูปภาษา สวน E จะแสดงถึงความหมายที่แตละรูปภาษามีรวมกัน เชน F2 และ
F3 มีรูปภาษาตางกันแตมีความหมายเหมือนกัน คือ M2 สวน F1 คือ หนึ่งรูปภาษาแตมี 2
ความหมาย คือ M1 และ M3
ทฤษฎีเครือขายความหมาย ไดเสนอรูปแบบการเชื่อมโยงคําแตกตางจากการศึกษาวิจัยที่
มีมากอนหนานี้ โดยทําใหเห็นถึงความสัมพันธที่ลดหลั่นเปนลําดับขั้น ระยะหางทางความหมาย
(semantic distance) ซึ่งสัมพันธกับเวลาที่ใชในการตอบสนอง และคุณสมบัติของคําตาง ๆ
ดังกลาว ซึ่งอาจจะเหมาะกับการแสดงความสัมพันธแบบจัดจําพวก (taxonomy) เทานั้น สวนการ
แสดงความสัมพันธทางความหมายดวยเมทริกซศัพทแมจะไมมีขอจํากัดในลักษณะดังกลาว แตก็
ประสบปญหาวา ความสัมพันธทางความหมายระหวางคําศัพทอาจจะจะใหญเกินกวาที่จะแสดง
ดวยตารางใหครอบคลุม (Miller, 1991: 134) การศึกษาวิจัยครั้งนี้จึงนําไปสูการเสนอรูปแบบที่
เหมาะสมยิ่งขึ้นในการเสนอความสัมพันธเครือขายความหมาย แมวาจะเปนการศึกษาระบบ
ความหมายของคําในภาษาไทยก็ตาม
2.2.5 แนวคิดอรรถศาสตรกรอบความหมาย
แนวคิดอรรถศาสตรกรอบความหมาย (frame semantics) ตางจากแนวคิดเรื่องการการ
อธิบายความสัมพันธทางความหมายอื่น ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งตางจากแนวคิดอรรถศาสตรคาํ ศัพท
(lexical semantics) กลาวคือ คําจะถูกนิยามในลักษณะเชื่อมโยงสัมพันธกับกรอบภูมิหลัง
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(background frame) อรรถศาสตรกรอบความหมาย เชื่อวาความสัมพันธระหวางคํานั้น ไมใช
ความสัมพันธเชื่อมโยงระหวางคําหนึ่งกับคําอื่น ๆ ฟลมอร (Fillmore,1985) ไดเรียกการศึกษา
ความหมายตามแนวคิดอรรถศาสตรกรอบความหมายวา คือ การศึกษาความหมายที่ชวยอธิบาย
วาเราเขาใจความหมายประโยคไดอยางไร (the semantics of understanding or U-semantics)
ซึ่งตางจากการศึกษาความหมายแบบที่อางถึงสิ่งที่เปนจริงในโลก (truth conditional semantics
or T-semantics) โดยจะขอนําเสนอแนวคิดอรรถศาสตรกรอบความหมายโดยสังเขป ดังนี้
กรอบความหมาย (frame) หมายถึง ระบบความสัมพันธระหวางมโนทัศนที่เกี่ยวของกัน
(system of concepts related) โดยมีความเชื่อพื้นฐานที่วา การจะเขาใจมโนทัศน (concept)
หนึ่ง จําเปนตองเขาใจมโนทัศน (concept) อื่น ๆ ที่สัมพันธกับมโนทัศนดังกลาวดวย แนวคิดเรื่อง
กรอบความหมายนั้นมีความเชื่อพื้นฐานที่วา คําจะแสดงถึงประเภททางประสบการณ (category
of experience) โดยคํา คือ เครื่องมือทางภาษา (linguistic material) ที่สําคัญที่กระตุนใหเกิด
กรอบ ภายในใจของผูพูดและผูฟง โดยกรอบดังกลาว คือ ระบบความสัมพันธระหวางมโนทัศน
(system of concepts related) กลาวคือ การที่จะเขาใจมโนทัศน (concept) หนึ่งนั้น เกิดจาก
ความเขาใจมโนทัศน (concept) อื่น ๆ ที่สัมพันธกับมโนทัศนดังกลาว
การศึกษาอรรถศาสตรกรอบความหมาย อยูบนแนวคิดพื้นฐานที่วา ความหมายของคํา จัด
อยูในกลุมประสบการณทางโลกของผูพูด (experience-based schematizations of the
speaker’s world) มุมมองเกี่ยวกับความหมายตามแนวคิดของอรรถศาสตรตามแนวคิดกรอบ
ความหมาย จึงขึ้นอยูกับการสรางมโนทัศนขึ้นโดยสิ่งที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร แบบแผนทางสังคม
และวั ฒ นธรรม นอกจากนี้ ยั ง ขึ้ น อยู กั บ ความรู ที่ จํ า เป น ที่ จ ะทํ า ให ส ามารถใช คํ า นั้ น ได อ ย า ง
เหมาะสมด ว ย ตั ว อย า งชุ ด คํ า กริ ย าที่ มี ค วามสั ม พั น ธ ท างความหมายในลั ก ษณะของกรอบ
ความหมาย ไดแก buy, sell, pay, spend, cost, และ charge โดยแตละคําจะถูกกระตุนในแงมุม
ที่แตกตางกันภายในกรอบความหมาย เชน คําวา buy จะถูกกระตุนโดยมุงไปที่ผูซื้อและสินคา คํา
วา sell จะถูกกระตุนโดยมุงไปที่ผูขายและสินคา รวมถึงภูมิหลังเกี่ยวกับผูขายและเงิน คําวา pay
จะมุงไปที่ ผูซื้อ ผูขาย เงิน และภูมิหลังเกี่ยวกับสินคา เปนตน
ในขณะที่นักภาษาศาสตร ไดเสนอแนวคิดอรรถศาสตรกรอบความหมาย (Fillmore, 1985)
ในทางจิตวิทยาก็ไดตั้งขอสังเกตเชนนั้นเชนกัน เชน ทฤษฎีบริบทของสิ่งที่ปรากฏโดยสัญชาตญาณ
(context of intuitive theory) (e.g.,Carey, 1985; Keil, 1989; Rips, 1989) ซึ่งมีแนวคิดพื้นฐาน
ที่วาการกําหนดกรอบ (framing) และภูมิหลังเกี่ยวของกับความหมายโดยไมสามารถจะแยกออก
จากกันได โดยกรอบจะเปนตัวจัดหาโครงสรางภูมิหลังเพื่อสนับสนุนการสรางกรอบ เชนในกรอบ
เหตุการณที่เกี่ยวกับการซื้อ จะจัดหาความรูภูมิหลังที่จําเปนเพียงพอเพื่อที่ใหเขาใจมโนทัศนซื้อ
(buy) คือ จําเปนตองเขาใจมโนทัศนเรื่อง การจาย (payment) ทั้งนี้พบวาหากมโนทัศนโฟคัล
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(focal concept) เปลี่ยนไป มโนทัศนภูมิหลัง (background concept) ก็จะเปลี่ยนตามดวย เชน
คําวา “foot” หากมโนทัศนโฟคัลเปลี่ยนจากการเฉพาะเจาะจงวาเปนสิ่งเกี่ยวกับมนุษยไปเปนสิ่งที่
เกี่ ย วกั บ สั ต ว หรื อ สิ่ ง ที่ เ กี่ ย วกั บ ต น ไม ความหมายของคํ า ดั ง กล า วก็ จ ะเปลี่ ย นตามไปด ว ย
ตัว อย า งเช น การที่ “สี แ ดง” สั ม พั น ธกั บ “รถดั บ เพลิ ง ” “อิฐ ” “ผม” “ไวน ” หรื อ การที่ “การจั บ ”
สัมพันธกับ “พลั่ว” “ลิ้ นชัก” หรือ “ประตู รถยนต” นั้น เกิดจากการสรางสัญลักษณในการรับรู
(perceptual symbol) ที่แตกตางกันตามประสบการณภูมิหลังที่แตกตางกันในแตละบุคคล (Halff,
Ortony and Anderson, 1976)
งานวิจัยทางจิตวิทยาที่ศึกษาเกี่ยวกับระบบปริชาน (cognitive system) ไดใชกรอบ
ประสบการณ (frame) ในการจําแนกและจัดประเภทเพื่อสืบสรางเกี่ยวกับกระบวนการทํางาน
ภายในจิตใจ เชน การเสนอแบบจํา ลองที่ทําใหเห็นกระบวนการทํางานภายในจิตใจ (mental
models) ตัวอยางเชน เมื่อแสดงสิ่งที่สัมพันธหรือเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ก็จะพบวาสิ่งที่เรานึกถึงเปน
อันดับแรก ๆ คือ กลุมยอยที่สัมพันธเกี่ยวของกับสิ่งนั้น (subset of its subregion) อาทิ เมื่อนึกถึง
คําวา “รถยนต” เราก็จะนึกถึง “ประตู” “ลอ” “ถังน้ํามัน” ซึ่งจัดอยูในกลุมยอยของ “รถยนต” ทั้งนี้
พบวา สิ่งที่แสดงถึงลักษณะเฉพาะของสิ่งนั้นจะจะถูกเชื่อมโยงสูงสุด (highest association)
(Barsalou,1998) การศึกษาตามแนวทางดังกลาวนั้นไมไดจํากัดเฉพาะใหนึกรูแตกรอบแหงขอมูล
(frame of information) เทานั้น แตอาจเปนลักษณะการรวมขอมูลเกี่ยวกับคําเขากับขอมูล
เกี่ยวกับคําอื่น ๆ โดยเชื่อวากระบวนการตาง ๆ ดังกลาวนั้น เปนสิ่งที่ใกลเคียงกับประสบการณการ
รับรูของมนุษย (perceptual experience) (Barsalou,1998)
การศึกษาวิ จั ย ในครั้ง นี้ จะเปนประโยชนอยา งยิ่ง ต อการพิสูจนแนวคิดที่แตกตา งกันของ
แนวคิ ด อรรถศาสตร ก รอบความหมายและแนวคิ ด อรรถศาสตร คํ า ศั พ ท ผลการศึ ก ษาระบบ
ความหมายของคําในภาษาไทย ซึ่งศึกษาทั้งกลุมตัวอยางที่เปนผูพิการดานการมองเห็น ผูพิการ
ดานการไดยิน และคนปกติในครั้งนี้ นอกจากจะทําใหเห็นลักษณะการเชื่อมโยงคําในบริบทผูใช
ภาษาไทยวาเปนไปในทิศทางใดแลว ยังนําไปสูขอสนับสนุน หรือ ขอคัดคาน แนวคิดอรรถศาสตร
กรอบความหมายและแนวคิดอรรถศาสตรคําศัพท ไดดวย
2.2.6 การศึกษาการจัดระบบคําภายในคลังคําที่เกี่ยวกับการมองเห็นและการไดยิน
ตามแนวทางภาษาศาสตรจิตวิทยา
การศึกษาระบบคลังคําของมนุษย (mental lexicon) ตามแนวทางภาษาศาสตรจิตวิทยานั้น
ไมไดใหภาพการจัดระบบภายในที่ชัดเจน หากแตสนใจศึกษาวาคําประเภทใดที่จัดเก็บไวดวยกัน
ภายในคลังคํา และปจจัยใดที่ทําใหนึกรูคําไดรวดเร็วกวากัน

24
การศึกษาการจัดระบบคําภายในคลังคําตามแนวทางดังกลาว พบวา เมื่อมนุษยไดยิน หรือ ได
อานคํา มนุษยไมเพียงแตเขาใจความหมายของคําเทานั้น แตยังนึกรูขอมูลความรูอื่นๆ ที่เกี่ยวกับคํา
นั้นๆ ขอมูลความรูเกี่ยวกับคําดังกลาวไดแก ลักษณะการสะกดคํา การเปลงเสียงคํา ความหมาย
ของคํา รวมถึงชนิด หรือ หนาที่ทางไวยากรณของคําในเชิงวากยสัมพันธ ความรูเกี่ยวกับคําเหลานี้
จะจัดเก็บในความทรงจําที่เกี่ยวกับคํา ซึ่งเราเรียกความทรงจําที่เกี่ยวกับคํานี้วา ‘คลังคําในใจ’
(mental lexicon) (Miller, 1976)
ขอคนพบดังกลาวมาจากการทดลองหลากหลายการทดลองที่ออกแบบขึ้นเพื่อศึกษาปจจัยที่
มีผลใหนึกรูคําไดรวดเร็วยิ่งขึ้น ทุกการทดลองไดนําเวลาที่ใชในการตอบสนอง (reaction time)
เปนปจจัยสําคัญในการศึกษาเนื่องมาจากแนวคิดเบื้องหลังที่วา “คําที่มนุษยมีความคุนเคย หรือ
ใชบอย ๆ ยอมใชเวลาในการนึกรูคํานั้นนอยกวาคําที่มนุษยไมคุนเคย หรือ ไมใครไดใชคําดังกลาว
และคําที่ไมไดใชหรือไมคุนเคยนั้นอาจจะไมไดอยูในระบบความทรงจําของมนุษย” (Gleason,
1993 :138)
การทดลองเพื่อศึกษาการจัดระบบคําภายในคลังคําของนักภาษาศาสตรทางจิตวิทยาไดแก
‘Lexical decision tasks’ ของ รูเบนสไตน การฟลด และมิลิแกน (Rubenstien, Garfield and
Millikan, 1970) ซึ่งนําคําที่ใชบอยในภาษาและอักษรเรียงกันแตไมใชคําในภาษาไปทดสอบ ซึ่ง
พบวามนุษยจะใชเวลาตอบสนองตอคําที่คุนเคยนอยกวาอักษรเรียงกันโดยปราศจากความหมาย
กลาวคือไมใชคํา หรือ ‘Cue lexical access’ ของ ฟรีดแมนและลอฟทตัส (Freedman and
Loftus, 1971) ซึ่งลักษณะการทดลอง คือ ใหขอมูลบางอยางเกี่ยวกับคํา (cues/ hints) เปนตัวเรา
ใหกลุมตัวอยางนึกรูคํา โดยมีพื้นฐานความเชื่อที่วา ขอมูลบางอยางเกี่ยวกับคํานั้นทําใหนึกรูคําได
งายยิ่งขึ้นเนื่องจากขอมูลบางอยางเกี่ยวกับคําที่นํามาทดสอบนั้นอยูบนหลักการของการจัดระบบ
คําในสมองของมนุษย โดยตัวอยางการทดลอง ไดแก ใหกลุมตัวอยางบอกชื่อผลไมที่ขึ้นตนดวย
อักษร P หรือ ใหบอกชื่อผลไมที่มีสีแดงเปนตน ผลการทดลองสรุปไดวา ขอมูลบางอยางที่เกี่ยวกับ
คําจะบงบอกถึงการเปนสมาชิกในกลุมประเภท (category membership) และสงผลใหกลุม
ตัวอยางนึกรูคําที่เปนสมาชิกในกลุมประเภทเดียวกันกับขอมูลเกี่ยวกับคําที่ไดรับ นอกจากนี้ยังมี
อีกหลายการทดลอง เชน การทดลองการเชื่อมโยงคํา การทดลองตาง ๆ ดังกลาวไดนําไปสูขอ
สันนิษฐานที่วาความหมายเปนหลักอันสําคัญในการจัดระบบคําในคลังคํา (mental lexicon) และ
เปนระบบหลักที่เชื่อมโยงคําตางๆ ซึ่งจัดเก็บอยูภายในสมองของมนุษย (Gleason, 1993 :143,
145)
นอกจากนี้นักภาษาศาสตรจิตวิทยายังไดพยายามเสนอแบบจําลองการเขาถึงขอมูล โดยเชื่อ
วา การเขาถึงขอมูลที่ถูกกระตุนดวยการเห็นคํา และการเขาถึงขอมูลที่ถูกกระตุนดวยการไดยินคํา
มีลักษณะการเขาถึงขอมูลที่แตกตางกัน เชน แบบจําลองการคนหาคํา (The Search Model) ที่
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ฟอสเตอร (Foster, 1976) ไดเสนอวา การมองเห็นคํา จะมีผลใหนึกรูคําโดยอาศัยลักษณะเดนที่
รับรูไดจากการมองเห็น (visual features) ในขณะที่การไดยินคํา จะมีผลใหนึกรูคําโดยอาศัย
ลักษณะเดนทางเสียงของคํา และนอกจากเสียงของคําและระบบการเขียนจะมีผลตอการนึกรูคํา
แลว ยังมีปจจัยเรื่องความหมายและคุณลักษณะทางไวยากรณของคํา แบบจําลองนี้ไดเสนอวา
ไฟลที่เกี่ยวของกับการนึกรูคําวาแบงออกเปน ไฟลที่เกี่ยวกับรูปเขียน ไฟลที่เกี่ยวกับระบบเสียง
ไฟลที่เกี่ยวกับระบบทางอรรถศาสตรและวากยสัมพันธ ซึ่งสงขอมูลสัมพันธกับที่จัดเก็บขอมูลหลัก
(master file) ดังปรากฏในแผนภาพที่ 2.6 ดังตอไปนี้
Orthographic
Access File
pointer access
code
bird

Phonological
Access File
pointer access
code bε:d

Semantic/syntactic
Access File
pointer access
code

ภาพที่ 2.6 แบบจําลองการคนหาคํา (serial search models) (ดัดแปลงจาก
Foster, 1976)
จากภาพที่ 2.6 แสดงใหเห็นวาการนึกรูคําวา bird เกี่ยวของกับไฟลหลัก 3 ไฟล คือ ไฟลที่นึกรู
คําโดยอิงรูปเขียน ไฟลนึกรูคําโดยอิงระบบทางเสียง และไฟลนึกรูคําโดยอิงระบบความหมายและ
คุณสมบัติทางวากยสัมพันธ
นอกจากแบบจําลองดังกลาวแลว แบบจําลองอื่นก็เสนอเกี่ยวกับการนึกรูคําจากการเห็นคํา
และการได ยิ น คํ า ว า มี ป จ จั ย ที่ นํ า ไปสู ก ารนึ ก รู คํ า ที่ แ ตกต า งกั น อี ก หลายแบบจํ า ลอง ได แ ก
แบบจําลองโลโกเกน (logogen models) แบบจําลองคอนเน็กชั่นนิสท (connectionist models)
ฯลฯ การนํ าเสนอแบบจําลองที่ เสนอวา การนึ ก รูคําจากการเห็ นคําและการไดยิน คํา มีปจจัย ที่
แตกตางกันในการนึกรูนั้นมาจากงานวิจัยหลายชิ้นที่นําไปสูขอสรุปดังกลาว ไดแก งานวิจัยของโฮ
เวอรดและแฟรงคกิน (Howard and Frankin, 1988) ที่พบวา ผูพิการดานการไดยินสามารถเขาใจ
คําที่เขียนขึ้นแตไมสามารถรับรูและเขาใจคําที่ไดยิน ในทํานองเดียวกัน งานวิจัยของโคลฮารท
(Coltheart, 1978) ที่พบวา ผูปวยทางสมองถูกทําลายมีผลใหพูดอยางยากลําบากที่เรียกวา อะเฟ
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เซีย (aphasia) สามารถเขาใจคําที่ไดฟงไดแตไมเขาใจคําที่ไดเห็น หรืองานวิจัยของเลฮมมิทและ
เดอเราสเน (Lhermitte and Derouesné, 1974) และบาสโซ และคณะ (Basso et al., 1978) ที่
พบวา ผูปวยอะเฟเซียสามารถเขียนคําไดแตไมสามารถเปลงเสียงออกมาเปนคําได
ขอคนพบขางตนดังกลาว ทําใหนักจิตวิทยาบางกลุมสันนิษฐานวา จํานวนคําศัพททั้งหมด
ของภาษาใดภาษาหนึ่งที่มนุษยมีไวในคลังคํา สําหรับคนที่ไดเรียนหนังสือจะมีคําศัพทอยางนอย 2
ชุด ดวยกัน คือ ชุดคําศัพทที่ใชเสียงเปนสื่อ (phonetic vocabulary) เพื่อใชในการพูดและการฟง
และชุดคําศัพทที่ใชรูปเขียนเปนสื่อ (orthographic vocabulary) เพื่อใชในการอานและการเขียน
ในขณะที่ผูที่ไมไดเรียนหนังสือจะมีเพียงชุดคําศัพทที่ใชเสียงเปนสื่อ (phonetic vocabulary)
เทานั้น โดยชุดคําศัพทปอนเขาที่ใชเสียงเปนสื่อ (phonetic input vocabulary) ใชในการฟง สวน
ชุดคําศัพทที่นําออกที่ใชเสียงเปนสื่อ (phonetic output vocabulary) ใชในการพูด สวนชุดคําศัพท
ปอนเขาที่ใชรูปเขียนเปนสื่อ (orthographic input vocabulary) ใชในการอานและชุดคําศัพทนํา
ออกที่ใชรูปเขียนเปนสื่อใชในการเขียน โดยเชื่อวาชุดคําศัพทที่ใชเสียงเปนสื่อและชุดคําศัพทที่ใช
ตัวอักษรเปนสื่อนาจะมีความแตกตางกัน การแบงชุดคําศัพทออกเปน 4 กลุม ดังกลาวนั้นได
นํามาใชอธิบายในงานที่เกี่ยวกับจิตวิทยาประสาทวิทยา (neuropsychology) โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในกลุมผูปวยไดเล็กเซีย (dyslexia) ทําใหเห็นวาชุดคําศัพทตาง ๆ ทั้งสี่ชุดนั้นนาจะเปนอิสระจาก
กั น ดั ง จะเห็ น ได จ ากการที่ ผู ป ว ยไดเล็ ก เซี ย แบ ง ออกเป น ผู ป ว ยที่ มี ป ญ หาในเรื่ อ งการอ า นที่
เรียกวาอะเล็กเซีย (alexia) และผูปวยที่มีปญหาในดานการสะกดคําหรือเขียนคํา ที่เรียกวา อะกรา
เฟย (agraphia) ซึ่งผูปวยที่มีปญหาในเรื่องการอาน (alexia) ที่ไมมีปญหาในเรื่องการเขียนนั้น
สามารถสนทนาไดเขียนไดเปนปกติ แตมีปญหาในเรื่องการอาน ซึ่งอาจจะอธิบายไดวาเกิดจาก
การความผิดปกติทางรางกายที่ทําใหเกิดปญหาในการรูจําตัวอักษร หรือ มีทฤษฎีที่อธิบายได
ดีกวา คือ บริเวณที่ชุดคําศัพทที่ใชรูปเขียนเปนสื่อซึ่งทํางานสัมพันธกับการมองเห็นของมนุษยนั้น
ซึ่งถูกจัดเก็บและรูจําอยูในบริเวณเฉพาะบริเวณหนึ่งในสมองไดถูกทําลายลงทําใหผูปวยประมวล
เกี่ยวกับคําศัพทนั้น ๆ ไมไดทําไดเพียงการอานเรียงไปทีละตัวอักษรเทานั้น สวนผูปวยไดเล็กเซีย ที่
ไมมีภาวะอะกราเฟย ก็จะมีกลุมอาการที่แสดงใหเห็นถึงความผิดปกติที่เกี่ยวของกับกระบวนการ
เขียน โดยไมไดมีปญหาในดานการพูด ในการฟง หรือ ในการอาน ชัดเจนนัก (Miller, 1991: 128129)
การแบงคําศัพทออกเปน 4 ชุด ดูเหมือนวาจะมีความเปนไปไดสูง แตก็จะประสบปญหาวา
แลวจะจัดชุดคําศัพทปอนเขาและนําออกที่ใชสัมผัสเปนสื่อ (tactile input and output
vocabularies) เชน การอานและการเขียนเบรลของคนตาบอดไวในกลุมใด หรื อ ในกรณีผูที่รู
ภาษามากกวา 2 ภาษา ชุดคําศัพทในคลังคํานั้นจะเปนเชนไร จะมีจํานวนคําศัพทมากขึ้นเปน 2
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เทาสําหรับผูรูสองภาษา หรือ มากขึ้นเปน 3 เทา สําหรับผูรูสามภาษาหรือไม ประเด็นเหลานี้ยังคง
เปนประเด็นที่ตองการการศึกษาวิจัยเพิ่มเติม
การศึกษาการระบบความหมายของคําในภาษาไทยของผูพิการดานการมองเห็นและผูพิการ
ดานการไดยินในครั้งนี้ จะทําใหเห็นถึงปจจัยที่มีผลตอการนึกรูคําดวยการเห็นคํา และดวยการได
ยินคําที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
2.2.7 เครือขายความหมายกับความทรงจําระยะยาว
นักจิตวิทยาสนใจศึกษาความสัมพันธแบบเครือขายของคําเชนเดียวกันกับนักภาษาศาสตร
โดยเชื่อวาความสัมพันธในลักษณะดังกลาวเกิดขึน้ ภายในความทรงจําที่เกี่ยวกับความหมาย
(semantic memory) โดยทูลวิง (Tulving, 1972) ไดอธิบายเกี่ยวกับความทรงจําที่เกี่ยวกับ
ความหมายและความทรงจําที่เกี่ยวกับฉากเหตุการณไววา ความทรงจําที่เกีย่ วกับความหมายจะ
จัดเก็บขอมูลที่เกี่ยวกับความหมาย ความเขาใจ ความรูที่เปนความคิดรวบยอด (conceptual
knowledge) ของมนุษย เปนความรูที่เสนอความเปนจริงเกี่ยวกับสิง่ ใดสิ่งหนึ่ง หรือ คนใดคนหนึ่งที่
คํานั้นมีความหมายอางถึงโดยไมตองพึ่งพาบริบทและมนุษยแตละคนมีความเขาใจความหมาย
ดังกลาวตรงกัน มนุษยเรียกขอมูลประเภทนี้ เชน กฎไวยากรณ สูตรทางเคมี ฯลฯ จากความทรง
จําที่เกี่ยวกับความหมายนี้ สวนความรูที่เกี่ยวกับเหตุการณเฉพาะ ประสบการณสวนตัว เวลา
สถานที่ หรืออารมณ ไมไดอยูในความทรงจําทางความหมาย แตอยูในความทรงจําเกี่ยวกับฉาก
เหตุการณ (episodic memory) ซึง่ เปนความทรงจําเกี่ยวกับเหตุการณที่เปนประสบการณสวนตัว
ยอนหลัง เปนขอมูลที่ตองนําเสนอโดยพึ่งพาบริบทโดยสัมพันธกับเวลาวาขอมูลที่เกีย่ วกับฉาก
เหตุการณนั้นเกิดขึ้นเมื่อใด ขอมูลที่อยูในความทรงจําสวนนี้ ไดแก การระลึกถึงฉากเหตุการณที่
เปนประสบการณสวนตัวยอนหลังไปถึงชวงวัยเด็ก เชน ไปโรงเรียนวันแรก เลนกับเพื่อน ๆ ใน
สนาม นึกถึงงานวันเกิดตอนอายุแปดขวบ ฯลฯ
ทั้งนี้ในการนึกรูของมนุษยนั้น ทูลวิง (Tulving, 1972) กลาววา มักจะสัมพันธกับขอมูลทั้ง
ที่อยูในความทรงจําเกี่ยวกับความหมายและความทรงจําเกี่ยวกับฉากเหตุการณไปพรอม ๆ กัน
เชน เมื่อนึกถึงคําวา สุนัข การที่มนุษยนึกรูขอมูลที่บอกถึงรูปรางลักษณะโดยทั่วไปของสุนัขนั้น
เปนขอมูลที่มาจากความทรงจําทางความหมาย สวนขอมูลที่เกี่ยวกับประสบการณที่แตละคนมีตอ
สุนัขมาจากความทรงจําเกี่ยวกับฉากเหตุการณ ทั้งนี้นักจิตวิทยาบางกลุมเชื่อวาขอมูลที่อยูใน
ความทรงจําเกี่ยวกับฉากเหตุการณนี้เมื่อเวลาผานไปสามารถพัฒนาเปนขอมูลที่เสนอความรู
ทั่วไปเกี่ ย วกับคํา จัดเก็บไวในความทรงจํา เกี่ย วกับความหมายได และเชื่ อวา ความรูเ กี่ย วกั บ
ความหมายของคําที่จัดเก็บในความทรงจําเกี่ยวกับความหมายมีจัดเก็บในลักษณะเครือขาย
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ดังเชนที่นักภาษาศาสตรจิตวิทยาเสนอไวในแบบจําลองตาง ๆ เชน แบบจําลองของคอลลินส
และควีแลน (Collins and Quillan, 1969) เปนตน
นอกจากความทรงจําเกี่ยวกับความหมายและความทรงจําเกี่ยวกับฉากเหตุการณแลวใน
ความทรงจําระยะยาวยังมี ความทรงจําเกี่ยวกับกระบวนการ (procedural memories) ซึ่งเปน
ความทรงจําที่เกี่ยวของกับทักษะในการตอบสนองตอสิ่งรอบตัวในวิธีที่เหมาะสม เชนเมื่อเราไดยิน
เสียงโทรศัพทเราจะยกหูฟงทันทีหรือเมื่อเห็นไฟแดงเราจะ เหยียบเบรก เปนตน
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะทําใหเห็นวาผูพิการดานการมองเห็นและผูพิการดานการไดยิน
มีลักษณะการเชื่อมโยงคําความแตกตางกันหรือไม โดยกลุมใดมีแนวโนมเชื่อมโยงขอมูลจากความ
ทรงจํ า ทางความหมาย หรื อ กลุ ม ใดมี แ นวโน ม เชื่ อ มโยงข อ มู ล จากความทรงจํ า เกี่ ย วกั บ ฉาก
เหตุการณมากกวากัน
2.2.8 วรรณกรรมเกี่ยวกับผูพิการดานการมองเห็นและผูพิการดานการไดยิน
2.2.8.1 วรรณกรรมการเรียนรูและพัฒนาการทางภาษาของผูพิการดานการ
มองเห็น
คําวา ผูพิการดานการมองเห็นนั้น ไดมีคํานิยามตามมุมมองของแตละศาสตร (ศรียา
นิยมธรรม, 2541: 262) ดังนี้
ดานการศึ กษา นิยามผูพิการดานการมองเห็น วา หมายถึง ผูที่ มีสายตาพิการ ไม
สามารถเรียนหนังสือโดยใชสายตาได ตองใชการฟงจากประสาทหู ใชการสัมผัส และดมกลิ่น มา
ชวยรวมทั้งการอานการเขียนก็ตองใชวิธีพิเศษแทน
ดานกฎหมาย นิยามผูพิการดานการมองเห็นวา หมายถึง ผูที่มีความสามารถในการ
เห็นต่ํากวา 20/200 ฟุต หรือ 3/60 เมตร และมีลานสายตาแคบกวา 20 องศา (คนปกติมีลาน
สายตา 180 องศา)
ดานการแพทย จะพิจารณาจากตาขางที่ดีกวาซึ่งไดรับการแกไขดวยแวนตาเปนหลัก
กลาวคือ ถาการเห็น 6/18 แตไมต่ํากวา 3/60 และลานสายตาอยูระหวาง 10-30 องศา จะถือวา
สายตาเลือนลาง ถามองเห็นนอยกวานี้จัดเปนกลุมตาบอด
ดานอาชีพ นิยามผูพิการดานการมองเห็นวา หมายถึง ผูที่สายตาพิการมากจนไม
สามารถประกอบอาชีพอยางใดอยางหนึ่งที่คนปกติทําได เชนขับรถ หรือ อาชีพที่เกี่ยวของกับการ
ใชสี เปนตน
สวนคําวา ผูพิการดานการมองเห็นแบบตาบอดสนิทนั้น ซึ่งเปนกลุมตัวอยางที่ใชใน
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ หมายถึง ผูที่มีความสามารถในการมองเห็นนอยมาก หรือไมมีเลย กลาวคือ
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สามารถมองเห็นสิ่งตาง ๆในระยะตั้งแต 0 –20 ฟุต ในขณะที่คนปกติสามารถเห็นสิ่งตาง ๆไดใน
ระยะ 71 ฟุต โดยสภาพตาบอดนั้น (blindness) อาจมีหลายระดับ ตาบอดสนิทนั้นเปนระดับสูงสุด
คือ ไมสามารถเห็นแมกระทั่งแสงสวาง (ศรียา นิยมธรรม, 2541 : 254)
นักภาษาศาสตรจิตวิทยาสนใจศึกษาคนตาบอดในประเด็นดังตอไปนี้ (Field, 2004: 36)
1.) ความบกพรองทางการมองเห็นสงผลกระทบตอการเรียนรูภาษาหรือไม
2.) เด็กพิการซึ่งไมสามารถเขาใจความหมายดวยการเห็นการแสดงออกทาง
อารมณทางสีหนาทาทาง และไมสามารถมองเห็นรูปราง ลักษณะของสิ่ง
ต า ง ๆ ที่ มี อ ยู ใ นโลก สามารถจั บ คู ร ะหว า งคํ า กั บ สิ่ ง ที่ อ า งถึ ง ในโลก
เหมือนกับเด็กปกติหรือไม
3.) เด็ ก ที่ พิ ก ารด า นการมองเห็ น มี จํ า นวนคํ า ศั พ ท เ ท า เที ย มกั บ เด็ ก ปกติ
โดยทั่วไปหรือไม
ทั้งนี้ ในสวนที่เกี่ยวของกับพัฒนาการดานภาษาของเด็กที่พิการดานการมองเห็น มี
แนวคิด สองแนวดวยกัน แนวทางหนึ่งเชื่อวาเด็กที่พิการดานการมองเห็นสามารถเขาใจและใช
ภาษาได เ ช น เดี ย วกั บ เด็ ก ปกติ ส ว นอี ก แนวทางหนึ่ ง เชื่ อ ว า เด็ ก ที่ มี ป ญ หาในการมองเห็ น มี
พัฒนาการทางภาษาแตกตางจากเด็กปกติ
กลุมที่เชื่อวา เด็กที่พิการดานการมองเห็นสามารถเขาใจและใชภาษาไดเชนเดียวกับ
เด็กปกติ ไดอางอิงผลการวิจัยทางคลินิก (clinical studies) ซึ่งที่ผานมายังไมพบวาระดับของ
ความบกพรองดานการมองเห็น (degree of visual impairment) มีความสัมพันธกับความผิดปกติ
ทางภาษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงนําไปสูขอสันนิษฐานที่วาการพิการดานการมองเห็นนั้น
ไมไดเปนปจจัยที่นําไปสูการกอใหเกิดความผิดปกติทางภาษา (Brieland, 1950; Rowe, 1958)
สวนกลุมที่เชื่อวา การพิการดานการมองเห็นมีความสัมพันธกับพัฒนาการทางภาษา
พบวา คนที่พิการดานการมองเห็นโดยกําเนิดเกือบรอยละ 50 จะมีการพัฒนาการภาษาชากวาคน
ปกติ (สมทรง พันธุสุวรรณ, 2528 :17) แมวาเด็กตาบอดจะพูดคําแรกไดในชวงวัยเดียวกันกับเด็ก
ปกติ และพบความแตกตางในดานเนื้อหาของคําศัพทที่เด็กเริ่มพูดได โดยสันนิษฐานวา คําศัพท
50 คําแรกของเด็กตาบอดนั้นในสวนคํานามโดยทั่วไป (common nouns) ดูเหมือนวาจะมีจํานวน
นอย และพบวาเด็กที่พิการดานการมองเห็นจะรับรูและเขาใจคําที่มีความหมายอางถึงสิ่งใดสิง่ หนึง่
มากกวาคําที่จะมีความหมายอางถึงกลุม ประเภท หรือ ชนิด ของสิ่งตาง ๆ ซึ่งนําไปสูข อ สันนิษฐาน
ที่วา การพิการดานการมองเห็นมีผลตอความสามารถในการจําแนกประเภทตามรูปทรงของสิ่งตาง
ๆ ซึ่งมีผลตอเนื่องกับการเรียนรูคําศัพทในภาษา และมีผลตอการเรียนรูคําศัพทที่มีความหมายอาง
ถึงพื้นที่ (space)
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ในสวนของการเรียนรูคําศัพทที่เด็กตาบอดไมสามารถมีประสบการณตอสิ่งนั้นได
เชน คําศัพทที่มีความหมายอางถึงการรับรูดวยตา เด็กตาบอดจะเชื่อมโยงกับคําที่มีความหมาย
ใกลเคียงแทน เชน see = ‘be aware of’ และพบวา เด็กตาบอดจะใชคําศัพทที่มีความหมายอาง
ถึงการรับรูดวยตานอยครั้งกวาเด็กปกติ นอกจากนี้ยังพบวา เด็กตาบอดมีพัฒนาการที่ชากวาเด็ก
ปกติในการเรียนรูคําบุรุษสรรพนาม (personal pronoun) คําบงชี้ (demonstratives) และคําบุพ
บทบางคํา โดยพบวา เด็กที่พิการดานการมองเห็นจะมีพัฒนาการที่ลาชาในระยะที่เด็กเรียนรูคําที่
ประกอบด ว ยคํ า สองคํ า หรื อ ประโยคที่ ป ระกอบด ว ยคํ า สองคํ า ซึ่ ง ความล า ช า ดั ง กล า วอาจ
เนื่องมาจากพัฒนาการที่ลาชาในเรื่องการสรางมโนทัศน (delay in object concept) เกี่ยวกับสิ่ง
ตาง ๆ
ส ว นการพั ฒ นาความคิ ด เกี่ ย วกั บ สิ่ ง ที่ เ ป น นามธรรมของเด็ ก ตาบอดนั้ น พบว า
แตกตางจากเด็กปกติมาก แตในสวนความคิดเรื่องรูปธรรมนั้น พบวาไมคอยแตกตางจากเด็กปกติ
มากนัก เพราะผูพิการดานการมองเห็นนั้นไดใชการสัมผัส การเคลื่อนไหว และการไดยินเขามา
แทนที่การมองเห็น อยางไรก็ตาม พบวา การพิการดานการมองเห็นยังทําใหมีขอจํากัดในการรับรู
เรื่องวัตถุที่มีขนาดใหญ เชน ขนาดของภูเขา ทองฟา ดวงดาว เมฆ ความกวางใหญของทะเล หรือ
สิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กมาก เชนแบคทีเรีย การอธิบายใหคนตาบอดเขาใจมักจะใชการเปรียบเทียบ
หรือ การสอน ทั้งนี้ไดมีการศึกษารูปแบบการคิดของเด็กตาบอดและเด็กที่ตาปกติก็พบวา เด็กตา
บอดมีรูปแบบการคิดซึ่งเรียกวาปริชานองครวม (global cognitive style) คือ การคิดในภาพรวม
ไมสามารถรับรูในสวนที่ละเอียดได สวนเด็กที่มีสายตาเปนปกตินั้น รูปแบบการคิดจะเปนแบบ
กระจาง (articulated cognitive style) ซึ่งเปนการคิดอยางละเอียดทั้งในสวนที่ละเอียดปลีกยอย
สามารถวิเคราะหและเขาใจถึงโครงสรางของสิ่งที่กําลังคิดได โดยเด็กที่สายตาปกติสามารถมี
ประสบการณทั้งที่เปนสวนรวมทั้งหมด และทั้งที่เปนรายละเอียดปลีกยอยของสิ่งเราตางๆ ใน
ขณะเดียวกัน (ชูชีพ ออนโคกสูง, 2527:115-116)
ทั้งนี้ลักษณะทางภาษาที่มีผลมาจากการพิการดานการมองเห็น (โทมัส ดีคัทฟอรท
อางใน ชูชีพ ออนโคกสูง, 2527 : 114) ไดแก
1) ผูพิการดานการมองเห็นมีจงั หวะและชวงทํานองการพูดชากวาปกติ
2) ผูพิการดานการมองเห็นพูดเสียงดังกวา แตชัดนอยกวาคนปกติ
3) ผูพิการดานการมองเห็นใชการเคลื่อนไหวของริมฝปาก ขยับเขยื้อนในการ
ออกเสียง นอยกวาคนปกติ
4) ผูพิการดานการมองเห็นใชศัพทนอยกวาคนตาปกติ
5) ผูพิการดานการมองเห็นใชการเคลื่อนไหวของรางกาย การแสดงทาทางและ
การใชมือประกอบในขณะพูดนอยกวาคนปกติ
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6) ผูพิการดานการมองเห็นประสบปญหาการใชภาษาไมเหมาะสมกับสิง่ ที่
ตองการมากกวาคนปกติ
สวนการศึกษาผลจากการใชคําบอยครั้ง (word-frequency effect) พบวา ผลจาก
การใชคําใดคําหนึ่งบอยครั้ง (word-frequency effect) มีผลตอเด็กที่พิการดานการมองเห็น
มากกวาเด็กปกติ โดยเด็กที่พิการดานการมองเห็นจะนึกรูคําที่ไมใชบอยคอนขางชาและมีความ
แตกตางเปนอยางมากเมื่อเทียบกับเด็กปกติ ในการทดลองผูพิการดานการมองเห็นดวยคําที่
คุนเคยและคําที่ไมคุนเคย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการขาดประสบการณในการมองเห็นอาจทําใหเด็ก
ที่พิการดานการมองเห็นมีพัฒนาการชาในดานการเชื่อมโยงระหวางคําศัพทกับสิ่งที่อางถึง และ
นําไปสูขอสันนิษฐานที่วาเด็กที่พิการดานการมองเห็นนั้นนาจะมีจํานวนคําศัพทนอยกวาคนปกติ
สวนการศึกษาระบบความหมายของคําของผูพิการดานการมองเห็นนั้น ผูวิจัยไมพบวามีการศึกษา
ประเด็นดังกลาวโดยใชแบบทดลองการเชื่อมโยงคํา แตพบวามีผูศึกษาจากการวิเคราะหคําศัพทใน
สมุดบันทึกของผูพิการดานการมองเห็น โดยพบวาเด็กที่พิการดานการมองเห็นไมมีการสรางศัพท
ขึ้นเอง (idiosyncratic/ child created forms) และแมวาเด็กที่พิการดานการมองเห็นจะมีชุด
คําศัพทที่มีเนื้อหาของคําศัพท (content of vocabularies) คลายกับเด็กปกติ แตความหมายของ
คําของผูพิการดานการมองเห็นจะมีความหมายกวางกวาความหมายเดิมของคํานั้น ซึ่งอาจเนื่อง
ดวยโครงสรางของคําของเด็กตาบอดอิงอรรถลักษณเดนที่รับรูผานประสาทสัมผัสตางจากเด็กปกติ
โดยพบวาเด็กที่พิการดานการมองเห็นมักจะเชื่อมโยงคํากับประสบการณการรับรูดานผิวสัมผัส
น้ําหนัก รส หรือเสียงมากกวาเชื่อมโยงกับรูปทรงหรือการเคลื่อนไหว (Dunlea, 2006: 42)
อยา งไรก็ ตาม การศึ ก ษาวิ จัย เกี่ ย วกับ พัฒ นาการทางภาษาของผูพิ ก ารด า นการ
มองเห็นที่ผานมาดูเหมือนเปนการทาทายสมมติฐานของชอมสกี ที่เชื่อวา เด็กที่ตาบอดมีภาษาติด
ตัวมาตั้งแตกําเนิดเชนกันและมีรูปแบบหรือกระบวนการการพัฒนาดานภาษาไมตางจากเด็กปกติ
โดยผลการวิจัยดานพัฒนาการทางภาษาของคนตาบอดที่ผานมา พบวา การเรียนรูภาษาและ
พัฒนาการดานภาษาของคนตาบอดซับซอนมากกวาที่ชอมสกีไดตั้งสมมติฐานไวและทําใหเห็นวา
การเรียนรูภาษานั้นขึ้นอยูกับสิ่งที่ปอนเขา (input) และการจับคูระหวางรูปคํากับสภาพแวดลอมที่
สามารถมองเห็นไดดวย (Field, 2004)
2.2.8.2

วรรณกรรมการเรียนรูและพัฒนาการทางภาษาของผูพิการดาน
การไดยิน

ผูพิการดานการไดยิน หรือ คนหูหนวกนั้น หมายถึง ผูที่สูญเสียการไดยิน 90 เดซิเบล
หรือมากกวา กลาวคือ สามารถรับรูเสียงที่มีความดังถึง 90 เดซิเบล หรือมากกวา ในขณะที่คน
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ปกติรับรูเสียงที่มีความดัง 0-25 เดซิเบล อยางไรก็ตามพบวานอยคนที่ไมไดยินเสียงอะไรเลย
(Moores, 1987)
การไดยินเปนความสามารถในการรับรูที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่มีผลตอการเรียนรู
และการเขาใจภาษา โดยพบวา เด็กที่มีความบกพรองดานการไดยินจะพูดไมชัด หรือ อาจจะพูด
ไมไดเลย มีความรูเกี่ยวกับคําศัพทในวงจํากัด และมักเรียงคําเปนประโยคที่ผิดหลักไวยากรณ โดย
พบวา ยิ่งเด็กสูญเสียการไดยินรุนแรงมากเทาใดก็ยิ่งมีปญหาในทางภาษามากขึ้นเทานั้น (ผดุง
อารยะวิญู, 2539: 23-24)
โดยฟลด (Field, 2004: 84-85) ไดกลาวถึงพัฒนาการทางภาษาของเด็กที่พิการดาน
การไดยินไว ดังนี้
1. ด า นพั ฒ นาการด า นคํ า ศั พ ท แ รกเริ่ ม พบว า จํ า นวนคํ า ศั พ ท ซึ่ ง ในระยะ
แรกเริ่ม เด็กที่พิการดานการไดยินจะมีจํานวนคําศัพทนอยกวาเด็กปกติอยาง
มาก แมวาตอมาการเชื่อมโยงคําศัพท (lexical association) ของเด็กที่พิการ
ดานการไดยินจะถูกสรางและมีความคลายคลึงกับคนปกติ
2. ดานวากยสัมพันธ พบวา เด็กทารกที่พิการดานการไดยินจะใชถอยความ
(utterance)ที่ สั้ น กว า และ มี ลั ก ษณะเป น ภาษาโทรเลข (telegraphic)
กลาวคือ จะมีการละคําไวยากรณ (function word) และหนวยคําเติม
(inflections)
3. ดานอรรถศาสตร พบวาแมผูพิการดานการไดยินจะเติบโตเปนผูใหญแตก็
ยั ง คงประสบป ญ หาด า นการตี ค วามโครงสร า งประโยคที่ ป ระธานเป น
ผูถูกกระทํา (passive) และประโยคปฏิเสธ ซึ่งอาจเปนไปไดวาผูพิการดาน
การได ยิ น สื่ อ ความโดยอ า งอิ ง ความหมายมากกว า คุ ณ ลั ก ษณะทาง
วากยสัมพันธ และนําไปสูขอสันนิษฐานที่วาโครงสรางพื้นฐานสําหรับผูพิการ
ดานการไดยินนาจะเปนการเรียงลําดับคําในลักษณะ ผูกระทํา-การกระทําผูรับการกระทํา (agent-action-patient) มากกวา
4. ดานการอาน พบวา ผูพิการดานการไดยินมักมีพัฒนาการดานการอานที่
ลาชา เนื่องจาก ไมสามารถใชกฎในการถอดจากรูปเขียนเปนหนวยเสียง
(grapheme-phoneme rule) ในการทําความเขาใจคําที่ไมคุนเคยมากอน
เพื่อจําแนกรูปคําที่เห็นออกเปนหนวยเสียงตาง ๆ แตก็พบวา เด็กที่พิการดาน
การไดยินหลายคนประสบความสําเร็จในการถอดออกรหัสมาเปนหนวย
เสียงตาง ๆ และสามารถเชื่อมโยงคําโดยอางอิงลักษณะคลองจอง (rhymes)
เพื่อจําแนกแยกแยะคําที่มีลักษณะพองรูป (homograph)
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5. ดานการเขียน พบวา ผูพิการดานการไดยินมักจะมีโครงสรางประโยคและ
ระบบไวยากรณที่จํากัด โดยมากมักจะละหนวยคําเติม (inflections) กริยา
ชวย (auxiliary verbs)และคํานําหนานาม (article) อยางไรก็ตามพบวา เด็ก
พิการด า นการไดยิ น มักจะสะกดคํา ถู ก ตอ งอาจเปน ไปไดวา เด็ก เหลา นี้ มี
ความสามารถในการจําคําศัพทที่เห็นในลักษณะจําทั้งคํา
สวนการศึกษาการคลังคําที่ปรากฏในใจในกลุมผูพิการดานการไดยิน พบวา ไดมี
งานวิจัยเรื่อง “การศึกษาเรื่องการจัดระบบและการใชคลังคําศัพทของผูพิการดานการไดยิน และ
คนปกติ” (Organization and Use of the Mental Lexicon by Deaf and Hearing Individuals)
โดย มารชารคและคณะ (Marschark et al., 2004, pp. 51-61) ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความ
แตกตางกันในการจัดระบบคําแบบจัดจําพวก (taxonomic organization) ในกลุมเด็กที่พิการดาน
การไดยินและเด็กนักเรียนที่ไดยินเปนปกติ
การทดลองโดยใหกลุมตัวอยางเชื่อมโยงคําเดี่ยว (a single-word association task)
เพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางประเภททางไวยากรณของคํากับคําที่เปนสมาชิกภายในประเภท
เดียวกัน โดยคําที่นํามาทดสอบในครั้งนี้ คัดเลือกมาจากคําที่ใชบอยในภาษา จาก ยู เอส เอฟ
เวอรด แอสโซซิเอชั่น (USF word association) ของนีลสันและคณะ (Nelson et al.,1998) จํานวน
40 คํา แลวใหผูเชี่ยวชาญดานผูพิการดานการไดยินคัดกรองคําอีกครั้งหนึ่ง โดยคําใดที่ไมเปนที่
คุนเคยของผูพิการดานการไดยินจะถูกเปลี่ยนเปนคําอื่น ในการทดลองจะใหเชื่อมโยงคําใน 2
ลักษณะดวยกัน ไดแก
การให ก ลุ ม ตั ว อย า งเชื่ อ มโยงคํ า ที่ สั ม พั น ธ กั บ คํ า ที่ เ ห็ น ในอั น ดั บ แรก (primary
associate) โดยกลุมตัวอยางจะตองเขียนคําตอบในชองวางถัดจากคําที่เห็น เชน เมื่อกลุมตัวอยาง
เห็นคําวา reptile คําที่สัมพันธกับคําที่เห็นในอันดับแรกที่กลุมตัวอยางจะตองเขียนคือคําวา snake
จึงจะนับเปนคําตอบที่ถูกตอง ถาเขียนคําตอบอื่นถือวาผิด คือไมสามารถเชื่อมโยงกับคําที่สัมพันธ
ในอันดับแรกได
การใหกลุมตัวอยางเชื่อมโยงกับชื่อชนิดหรือประเภท (category name) หรือ คําจา
กลุม เชน เมื่อเห็นคําวา banana กลุมตัวอยางจะตองเขียนคําวา fruit ในชองวางถัดจากคําวา
banana เปนตน
การทดลองไมไดจํากัดเวลาที่แนชัด เพื่อใหกลุมตัวอยางที่เปนผูพิการดานการไดยิน
ไดพยายามตอบ และไมนับการสะกดผิดเปนขอผิดพลาด
ผลการทดลองบงบอกวาความรูเกี่ ยวกับคําของกลุมตัวอยางทั้งสองกลุมมีความ
คลายคลึงกันในเรื่องการจัดระบบคําโดยทั่วไป (overall organization) ทั้งนี้พบวา การเชื่อมโยงชื่อ
ชนิดหรือประเภทของคํา (category names) กับคํา เด็กปกติทําไดดีกวาเด็กที่พิการดานการไดยิน

34
การทดลองที่ 2 ศึกษาความสามารถที่แตกตางกันในการเชื่อมโยงคํา 6 รูปแบบ
ดังตอไปนี้
1)
2)
3)
4)
5)
6)

การเชื่อมโยงกับคําจากลุม (superordinate) เชน canary – bird
การเชื่อมโยงกับคําลูกกลุม (subordinate) เชน airplane – 747
การเชื่อมโยงกับคํารวมระดับ (coordinate) เชน airplane – helicopter
การเชื่อมโยงกับคําที่เสียงของคําคลายคลึงกัน (rhymes) เชน bomb – Tom
การเชื่อมโยงภาคแสดง (predication) เชน airplane – fast
การเชื่อมโยงคําระบุองครวม หรือ คําระบุองคประกอบ (part-whole/wholepart) เชน airplane – wing
ผลการศึกษาพบวา เมื่อพิจารณาจากคาเฉลี่ยความสามารถในการเชื่อมโยงคําทั้ง 6
รูปแบบขางตน รูปแบบที่แสดงถึงความสามารถที่แตกตางกันระหวางผูพิการดานการไดยินกับคน
ปกติมากที่สุด คือ การเชื่อมโยงกับคําที่เสียงของคําคลายคลึงกัน (rhymes) รองลงมา คือ การ
เชื่อมโยงกับคํารวมระดับ (coordinate) การเชื่อมโยงกับคําจากลุม การเชื่อมโยงกับคําระบุองค
รวม/องคประกอบ (part-whole/whole-part) การเชื่อมโยงกับภาคแสดง (predication) และการ
เชื่อมโยงกับคําลูกกลุม (subordinate) ตามลําดับ ผลการศึกษาจากการทดลองนี้ นําไปสูขอสรุป
ที่วา แมวาเด็กที่พิการดานการไดยินนั้นจะอานไดดีและมีรูปแบบการตอบสนองเหมือนกับเด็กปกติ
แตเด็กปกตินั้นจะตอบสนองโดยสะทอนใหเห็นถึงการจัดระบบของคํา (lexical organization) ใน
ลักษณะจัดจําพวก (taxonomy) ในขณะที่เด็กที่พิการดานการไดยินไมสะทอนใหเห็นในลักษณะ
ดังกลาว
งานที่ศึกษาเปรียบเทียบการจัดระบบคําภายในคลังคําระหวางผูพิการดานการไดยิน
กับคนปกติอีกชิ้นหนึ่ง คือ “การเปรียบเทียบคลังคําที่ปรากฏในใจของผูพิการดานการไดยินและคน
ปกติ” (Comparing the Mental Lexicons of Deaf and Hearing Individuals) ของ แมกเอนวอย
และคณะ (McEnvoy et al., 1999) ซึ่งสนใจศึกษาความกวางและความเขมแข็ง (breadth and
strength) ในการเชื่อมโยงความหมาย (semantic network) ของผูพิการดานการไดยินและคน
ปกติ โดยศึกษาวาผูพิการดานการไดยินมีขอจํากัดในการเชื่อมโยงคําที่มีความหมายอางถึงสิ่งที่ทํา
ใหเกิดเสียง เชน bell หรือ คําที่มีความหมายอางถึงเสียงลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เชน buzz
หรื อ ไม โดยคํ า ที่ นํ า มาทดสอบเลื อ กมาจากคํ า ที่ ใ ช บ อ ยในภาษาอั ง กฤษ จากชุ ด คํ า ของ
มหาวิทยาลัยฟลอริดา (University of Florida word association norms) ผลการศึกษาพบวาผู
พิการดานการไดยินมีคาความเขมแข็งในการเชื่อมโยงคํา (strength of relation) นอยกวาคนปกติ
ผูพิการดานการไดยินมีรูปแบบการตอบสนองที่แสดงถึงลักษณะเฉพาะ (idiosyncratic response)
และคําที่ใชในการตอบสนองตางจากคนปกติ เชน เมื่อทดสอบดวยคําวา fan คนปกติสวนใหญ
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ตอบสนองดวยคําวา cool ในขณะที่ผูพิการดานการไดยินสวนใหญตอบสนองดวยคําวา air ซึ่ง
สะทอนใหเห็นถึงการมีประสบการณเกี่ยวกับคําที่แตกตางกันระหวางผูพิการดานการไดยินกับคน
ปกติ
นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยชิ้นอื่น ๆ ไดแก งานของทเวนนีและคณะ (Twenney et al.,
1975) ที่พบวา การจัดระบบทางปริชาน (conceptual organization) ของผูพิการดานการไดยิน
และคนปกติแตกตางกันเล็กนอย เมื่อไดทดลองกับกลุมตัวอยางที่อายุระหวาง 16-18 ป โดยให
ตอบวาคําที่เห็นนั้นจัดอยูในประเภทใด ประเภทสัตว ประเภทเครื่องนุมหม ฯลฯ ซึ่งพบวาในคําที่ไม
คุนเคยนั้น พบความแตกตางในการจัดระบบคําของกลุมตัวอยางทั้งสองกลุม
สวนการศึกษาการจัดระบบคําภายในคลังคําของผูพิการดานการไดยินและผูพิการ
ดานการมองเห็นในบริบทวัฒนธรรมไทยนั้น ผูวิจัยยังไมพบวามีการศึกษาวิจัยในประเด็นดังกลาว
นอกจากภาคนิพนธของผูวิจัยเรื่อง “การศึกษาภาษาและการรับรูผานการแสดงความเปรียบของผู
พิการดานการมองเห็น ผูพิการดานการไดยินและคนปกติ” (วิชาติ บูรณะประเสริฐสุข, 2547) ซึ่ง
ศึกษาเปรียบเทียบการเชื่อมโยงทางความหมาย (semantic network) ระหวางคําภายในคลังคําของ
กลุมตัวอยางทั้งสามกลุมดังกลาว โดยใชแบบทดลองการสรางความเปรียบซึ่งผูวิจัยไดสรางขึ้น โดย
คัดเลือกคํากริยาคุณศัพทจํานวน 60 คํา จากชุดคํากริยาคุณศัพทตนแบบของดิกสัน (Dixon, 1981)
แบงออกเปน 3 กลุม ตามทฤษฎีการรับรูของมนุษยของมิลเลอรและจอหนสัน ลารด (Miller and
Johnson-Laird, 1976) ไดแก
1) คํากริยาคุณศัพทที่มีความหมายอางถึงการรับรูดวยการมองเห็นเทานั้น ไดแก
คํากริยาคุณศัพทที่มีความหมายอางถึงสี และการเคลื่อนไหว จํานวน 20 คํา
2) คํากริยาคุณศัพทที่มีความหมายอางถึงการรับรูดวยการมองเห็นหรือใชการรับรู
ทางประสาทสัมผัสอื่น ๆ แทนการมองเห็น เชน ขนาด พื้นผิวสัมผัส จํานวน 20
คํา
3) คํากริยาคุณศัพทที่มีความหมายอางถึงการรับรูทางประสาทสัมผัสอื่น ๆ ที่ไมใช
การมองเห็น เชน การดมกลิ่น การลิ้มรส การไดยิน จํานวน 20 คํา
การทดลองครั้งนี้ทดสอบกับผูพิการดานการมองเห็น ผูพิการดานการไดยิน และคน
ปกติที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมตนซึ่งศึกษาอยูในกรุงเทพมหานคร กลุมละ 30 คน ใน
จํานวนดังกลาวเปนเพศชาย 15 คน และเพศหญิงจํานวน 15 คน
ในการทดลองจะให ก ลุ ม ตั ว อย า งเชื่ อ มโยงคํ า กริ ยาคุ ณ ศั พ ท กั บ คํ า อื่ น ๆ โดยใช
โครงสรางทางภาษาที่เปนความเปรียบแบบอุปมาประกอบดวยรูปแบบ คือ “(คํากริยาคุณศัพท)
เหมือน ...” เชน “แดง เหมือน เลือด” หรือ “เร็ว เหมือน รถแขง” เปนตน
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ผลการศึกษาพบวา ผูพิการดานการมองเห็นมีความสามารถในการเชื่อมโยงคําที่มี
ความสัมพันธทางความหมายไดดีกวาผูพิการดานการไดยิน ในการทดลองดวยโครงสรางการสราง
ความเปรียบ แมจะเปนคํากริยาคุณศัพทที่มีความหมายอางถึงการรับรูดวยการมองเห็นเทานั้น
เชน คํากริยาคุณศัพทที่มีความหมายอางถึงสี และการเคลื่อนไหว อยางไรก็ตามพบวาคําที่ผูพิการ
ดานการมองเห็นใชตอบสนองมากที่สุดโดยมากแลวเปนคําเดียวกันกับคําที่คนปกติใชในการ
ตอบสนอง สวนคํากริยาคุณศัพทที่ผูพิการดานการมองเห็นบางสวนไมสามารถเชื่อมโยงคําใน
โครงสรางการสรางความเปรียบได คือ กลุมคํากริยาคุณศัพทที่อยูในกลุมรับรูดวยการมองเห็น
เทานั้น เชน เหลือง ใหม เกา สะอาด สกปรก และกลุมคํากริยาคุณศัพทรับรูดวยการมองเห็นหรือใช
การรับรูทางประสาทสัมผัสอื่น ๆ แทนการมองเห็น เชน สั้น เตี้ย ผอม หนา ซึ่งสามารถใชการสัมผัส
แทนการมองเห็น)
ส วนในกลุมผู พิการด านการไดยิ นนั้ น พบวา ประสบปญหาในการเชื่ อมโยงคํ าใน
โครงสร างดังกลาวในเกื อบทุ กคํ ากริยาคุณศั พท สวนคํากริยาคุณศั พทที่ ผูพิ การด านการได ยิ น
สามารถสรางความเปรียบได ไดแก คํากริยาคุณศัพทที่อยูในกลุมรับรูดวยการมองเห็นเทานั้น ขาว
ดํา เกา ใหม เร็ว ชา และกลุมคํากริยาคุณศัพทรับรูดวยการมองเห็นหรือใชการรับรูทางประสาท
สัมผัสอื่น ๆ แทนการมองเห็น เชน ใหญ เล็ก ต่ํา เตี้ย อวน ผอม สามารถใชการสัมผัสทดแทนการ
มองเห็น และพบรูปแบบการเชื่อมโยงคําในลักษณะเฉพาะที่ไมพบในกลุมผูพิการดานการมองเห็น
และกลุมคนปกติ ไดแก
1.) การเชื่อมโยงกับคําตรงขาม เชน “ใหญ เหมือนกับ เล็ก” “ขาว เหมือนกับ ดํา”
ในขณะที่คนปกติและผูพิการดานการมองเห็นมักเชื่อมโยงวา “ใหญ เหมือนกับ
ชาง” หรือ “ขาวเหมือนกับ สําลี”
2.) การเชื่อมโยงโดยอิงระบบรูปเขียน เชน “สบาย เหมือน สบาด” “’งาย เหมือน
บาย” “ตางกัน เหมือน หนาตาง”
3.) การเชื่อมโยงโดยการซ้ํารูปคํา เชน “สะอาด เหมือน สะอาด” เปนตน
การวิจัยครั้งนี้ทําใหเห็นวา ผูพิการดานการไดยินมีระบบการเชื่อมโยงคําที่แตกตาง
ออกไปจากผูพิการดานการมองเห็นและคนปกติ โดยพบการเชื่อมโยงที่เปนรูปแบบเฉพาะ และพบ
รูปแบบการเชื่อมโยงที่ไมไดอิงความหมายของคํา เชน อิงระบบรูปเขียน ในขณะที่ผูพิการดานการ
มองเห็นและคนปกติเชื่อมโยงคําในโครงสรางดังกลาวโดยอิงความหมายของคําเปนหลัก และมี
ความสามารถในการสรางความเปรียบที่ไมแตกตางกัน ในขณะที่ผูพิการดานการไดยินประสบ
ปญหาในการสรางความเปรียบ
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จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับผูพิการดานการมองเห็นและผูพิการดานการไดยิน
ทําใหเห็นแนวโนมวา ความสามารถทางภาษาและระบบการเชื่อมโยงคําภายในคลังคํา (mental
lexicon) ของผูพิการดานการมองเห็นนั้น มีแนวโนมใกลเคียงกับคนปกติ ในขณะที่ความสามารถ
ทางภาษาและรูปแบบการเชื่อมโยงคําภายในคลังคําของผูพิการดานการไดยินนั้นมีแนวโนมตาง
จากตางจากคนปกติ
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษา “ระบบความหมายของคําในภาษาไทยของผูพิการดานการมองเห็นและผูพิการ
ดานการไดยิน”ในครั้งนี้ เปนการศึกษาโดยใชการทดลอง 3 แบบ โดยการทดลองหลัก คือ การ
ทดลองดวยแบบทดลองการเชื่อมโยงคํา สวนการทดลองเสริม คือ การทดลองดวยการนิยามคํา
และดวยการสรางความเปรียบซึ่งผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นสําหรับการวิจัยในครั้งนี้
แมวาการศึกษาการเชื่อมโยงคํามีมานานแลว คือ ตั้งแต ป ค.ศ.1910 และไดมีผูเสนอรายการ
คําสําหรับการศึกษาไวหลายชุดคําดวยกัน อาทิ เคนทและโรซานอฟ (Kent and Rosanoff, 1910)
คารล จุง (Jung, 2002) โคเฮน (Cohen,1908) ฯลฯ แตเนื่องดวยการจัดระบบความรูของมนุษย
นั้นแตกตางกันไปในแตละวัฒนธรรม (Marschark et al., 2004) อีกทั้งผูวิจัยพบวาคําที่ใช
ทดสอบกอนหนานี้เปนคําในภาษาอังกฤษซึ่งหลายคําอาจไมเปนที่คุนเคยสําหรับผูที่เติบโตในตาง
วัฒนธรรม เชน คําวา pray ‘การสวดออนวอนพระเจา‘ fur ‘ขนสัตวอยางยาวและนุม‘ turnip
‘ผักกาดชนิดหนึ่งที่ใชรับประทานหัวและยอด‘ การวิจัยครั้งนี้จึงจําเปนตองพัฒนารายการคําขึ้น
ใหมเพื่อใหเหมาะสมกับการศึกษาระบบความหมายของคําในภาษาไทย และเหมาะสมกับการ
ทดลองกับกลุมตัวอยางที่เติบโตในบริบทวัฒนธรรมไทย การสรางรายการคําเพื่อใชในการทดลอง
ทั้ง 3 แบบ จึงเปนหัวใจสําคัญประการหนึ่งของการวิจัยในครั้งนี้
ในบทนี้จะนําเสนอวิธีดําเนินการวิจัย อันไดแก ประชากรและการสุมตัวอยาง วิธีดําเนินการ
ทดลอง การสร า งเครื่ อ งมื อ สมมติ ฐ านของแต ล ะการทดลอง การสร า งแบบทดลอง โดยมี
รายละเอียด เกณฑที่ใชในการวิเคราะห ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้
3.1 ประชากรและการสุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนเยาวชนไทยที่มีภูมิลําเนาอยูในกรุงเทพฯ 3 กลุมดวยกัน
คือ กลุมผูพิการดานการมองเห็นตั้งแตกําเนิด กลุมผูพิการดานการไดยินตั้งแตกําเนิด และกลุมเด็ก
ปกติ ในการสุมตัวอยางประชากรทั้งสามกลุม ผูวิจัยคัดเลื อกจากเยาวชนที่กําลังศึกษาอยูใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ที่มีอายุระหวาง 13-17 ป ที่มีภูมิลําเนาอยูในกรุงเทพฯ ในกลุมผู
พิการดานการมองเห็ น นอกจากคุณสมบัติดัง กลา ว ผูวิจัย ยัง คั ดเลือ กจากกลุม ตัว อย างที่ มี ใบ
ประวัติทางการแพทยวาเปนผูที่ตาบอดสนิททั้งสองขางมาตั้งแตกําเนิด ในกลุมผูพิการดานการได
ยิน ผูวิจัยคัดเลือกจากผูพิการดานการไดยินที่มีประวัติทางการแพทยวาหูหนวกสนิททั้งสองขาง
ตั้งแตกําเนิด สวนกลุมคนปกติผูวิจัยคัดเลือกจากกลุมตัวอยางที่ศึกษาในโรงเรียนที่เปดโอกาสใหผู
พิการไดเ ขาเรีย นรวมและมีผลการเรียนอยูในระดับ ปานกลาง โดยกลุมตัว อยางทั้งสามกลุม
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ดังกลาวนี้ตองเปนผูที่มาจากครอบครัวที่บิดา มารดา ถือสัญชาติไทย และใชภาษาไทยกรุงเทพ
เปนภาษาหลักในการสื่อสารภายในครอบครัว
กลุมตัวอยางแบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมตัวอยางที่ใชในขั้นศึกษานํารองและกลุมตัวอยางที่
ใชในการทดลอง
1) กลุมตัวอยางที่ใชในขั้นการศึกษานํารอง
การศึกษานํารองศึกษาเพื่อคัดเลือกคําที่จะนําไปใชในแบบทดลองการเชื่อมโยงคํา แบบ
ทดลองการนิยามคํา และแบบทดลองการสรางความเปรียบ และเพื่อทดสอบเครื่องมือคือแบบ
ทดลองทั้งสามแบบดังกลาว โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาเปนเด็กนักเรียนชั้นมัธยมตนจาก
โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ จํานวน 5 คน จากโรงเรียนเศรษฐเสถียร จํานวน 5 คน และจาก
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย จํานวน 5 คน รวมจํานวนทั้งสิ้น 15 คน โดยใชวิธีจับสลากสุมเลือกจาก
กลุมเด็กนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑที่กําหนด รายละเอียดของกลุมตัวอยางแสดงไดดวย
ตารางดังตอไปนี้
ตารางที่ 3.1 รายละเอียดของกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษานํารอง
ระดับชั้น
โรงเรียน
สอนคนตาบอดกรุงเทพฯ
เศรษฐเสถียร
สามเสนวิทยาลัย
รวมทั้งสิ้น

มัธยมปที่ 1 มัธยมปที่ 2 มัธยมปที่ 3
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

รวม

5
5
5
15

2) กลุมตัวอยางที่ในการทดลอง
กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลองเปนนักเรียนชั้นมัธยมตนจากโรงเรียนตาง ๆ ที่เคยศึกษาที่
โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ และเขามาทําการบานหลังเลิกเรียนที่โรงเรียนสอนคนตาบอด
กรุงเทพ จํานวน 30 คน จากโรงเรียนเศรษฐเสถียร จํานวน 30 คน และจากโรงเรียนสามเสน
วิทยาลัยจํานวน 30 คน โดยใชวิธีจับสลากสุมจากกลุมเด็กนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑที่
กําหนด รายละเอียดของกลุมตัวอยางแสดงโดยตารางดังตอไปนี้
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ตารางที่ 3.2 รายละเอียดของกลุมตัวอยางที่ใชในการทดลอง
ระดับชั้น
โรงเรียน
สอนคนตาบอดกรุงเทพฯ
เศรษฐเสถียร
สามเสนวิทยาลัย
รวมทั้งสิ้น

มัธยมปที่ 1 มัธยมปที่ 2 มัธยมปที่ 3
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

รวม
30
30
30
90

3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย
1. แบบทดลองจํานวน 3 แบบ คือ แบบทดลองการเชื่อมโยงคํา แบบทดลองการนิยามคํา
และแบบทดลองการสรางความเปรียบ ในการทดลองแตละแบบจะประกอบดวยชุด
รายการคําที่พัฒนาขึ้นใชในแตละการทดลอง ดังรายละเอียดในขอ 3.4
2. โปรแกรม DOC COMPARE (http://pioneer.chula.ac.th/%7Eawirote/ling/wire.htm)
เปนโปรแกรมเพื่อนับความถีใ่ นการปรากฏของคําและเปรียบเทียบความถี่ในการ
ปรากฏของคําระหวางเอกสารตาง ๆ
3. โปรแกรม DMDX (www.u.arizona.edu/~kfoster/dmdx/dmdx.htm) เปนโปรแกรมที่
ใชควบคุมใหคําทดสอบปรากฏบนจอคอมพิวเตอรและหายไปในเวลาที่กําหนด หรือ
ใหเสียงที่อานคําปรากฏ พรอมทั้งควบคุมใหคําใหมปรากฏขึ้นมาในระยะหางของ
เวลาที่เทา ๆ กัน ใชในการทดลองการเชื่อมโยงคํา
4. โปรแกรม SPSS for windows (version 13) ใชวิเคราะหคานัยสําคัญทางสถิติตาม
ความแตกตางระหวางกลุมในการทดลองตาง ๆ
3.3 ขั้นตอนในการวิจัยและวิธีดําเนินการทดลอง
การศึกษาเรื่อง “ระบบความหมายของคําในภาษาไทยของผูพิการดานการมองเห็นและผู
พิการดานการไดยิน” ในครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงทดลองโดยใชแบบทดลองการเชื่อมโยงคํา แบบ
ทดลองการนิ ย ามคํ า และแบบทดลองการสร า งความเปรี ย บ โดยมี ขั้น ตอนดํ า เนิน การวิจัย 4
ขั้นตอน คือ การสรางแบบทดลอง การทดสอบเครื่องมือ การทดลอง การวิเคราะหขอมูล
ในสวนรูปแบบและวิธีดําเนินการทดลองในแตละการทดลองมีดังตอไปนี้
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3.3.1 การทดลองดวยแบบทดลองการเชื่อมโยงคํา (word association experiment)
เปนการทดลองที่ออกแบบเพื่อใหผูถูกทดสอบนึกรูคําที่มีความสัมพันธกับคําที่กระตุนโดยเสรี
(free
association) จากนั้น ศึกษารูปแบบความสัมพันธระหวางคําที่ นําไปกระตุนกับคํา ที่
ตอบสนอง วามีความสัมพันธกันในลักษณะใดโดยเชื่อวาจะนําไปสูขอสรุปเกี่ยวกับการจัดระบบคํา
ภายในคลังคําของมนุษยได (Hirish-Pasek et al.,1993: 142 in Bergo & Berstein, 1993)
ในการทดลองใหกลุมตัวอยางเห็นคํา หรือ ไดยินคําแลวตอบคําแรกที่ปรากฏในใจที่มี
ความสัมพันธทางความหมายกับคําที่ให กลุมตัวอยางที่พิการดานการมองเห็นถูกกระตุนดวยการ
ไดยินคํา สวนกลุมตัวอยางที่พิการดานการไดยินถูกกระตุนดวยคําที่ปรากฏบนจอคอมพิวเตอร
สวนการทดลองกับกลุมตัวอยางที่เปนคนปกติ ไดทดลอง 2 ครั้ง แตละครั้งหางกันประมาณ 1
สัปดาห ครั้งแรกทดลองดวยการไดยินคําผลที่ไดนําไปเปรียบเทียบกับผลของผูพิการดานการ
มองเห็น ครั้งที่สองทดสอบดวยการเห็นคํา ผลที่ไดนําไปทดสอบกับผลของผูพิการดานการไดยิน
คําที่ใชในการทดลองนี้ประกอบดวยคํานาม 30 คํา คํากริยา 30 คํา และคํากริยาคุณศัพท
30 คํา ซึ่งที่ผานมาในการทดลองการเชื่อมโยงคําใชแตคําเนื้อหา (content words) ในการทดลอง
เทานั้น (การคัดเลือกคําแตละชนิดคํานําเสนอโดยละเอียดในหัวขอ 3.4)
การแสดงรูป หรือ เสียงคํา ผานจอ หรือ ลําโพงคอมพิวเตอรทีละคํา ควบคุมโดยโปรแกรมดี
เอ็ม ดี เอ็กซ ซึ่งเปนโปรแกรมที่ใชกันอยางกวางขวางในการทดลองทางจิตวิทยาเพื่อวัดเวลาที่ใชใน
การตอบสนอง พัฒนาขึ้นเปนครั้งแรกโดยโจนาธาน ฟอสเตอร (Foster, 1976) และมีการพัฒนาอยาง
ตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน (www.u.arizona.edu/~kfoster/dmdx/dmdx.htm) แตเนื่องดวยการวิจัย
ครั้งนี้ศึกษาในกลุมผูพิการ ทั้งพิการดานการมองเห็น และพิการดานการไดยินซึ่งมีความสามารถทาง
ภาษาไมเทาเทียมกันคนปกติ อีกทั้งการศึกษาการจัดระบบคําในคลังคําในกลุมผูพิการดานการได
ยินกอนหนานี้ไมไดใชเวลาในการตอบสนองเปนเครื่องชี้วัด แตพยายามใหกลุมตัวอยางที่เปนผู
พิการตอบสนองใหเร็วที่สุดเทาที่จะทําได (McEnvoy et al., 1999) (Marschark et al., 2004) เวลา
ที่ใชในก ารตอบสนองจึงไมไดนํามาศึกษาในการวิจัยครั้งนี้
แมวาแบบทดลองการเชื่อมโยงคําไดถูกนําไปใชในจุดประสงคที่หลากหลาย แตในการ
วิจัยครั้งนี้ใชเพื่อศึกษาโครงสรางความทรงจําเกี่ยวกับคํา (word memory structure) และการ
จัดระบบคําและความรูเกี่ยวกับคําภายในคลังคําเปนหลัก โดยคาดการณวาการจัดระบบคําโดยอิง
ความหมายของคําในภาษาไทยของผูพิการดานการมองเห็นใกลเคียงกับคนปกติมากกวาเมื่อ
เปรียบเทียบกับการจัดระบบคําของผูพิการดานการไดยิน
3.3.2 การทดลองดวยแบบทดลองการนิยามคํา แบบทดลองการนิยามคําไดพัฒนาขึ้น
เพื่อการศึกษาวิจัยครั้งนี้ บนพื้นฐานความเชื่อสองประการดวยกัน
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ประการแรกมาจากความเชื่อที่วา มนุษยไมสามารถเขาใจความหมายของคําใดคําหนึ่ง
โดยปราศจากการเชื่อมโยงความรูที่ที่เกี่ยวของกับคําอื่น ๆ การเชื่อมโยงระหวางคําจึงเปนวิธีที่
สําคัญที่ทําใหมนุษยสรางความหมายขึ้นมา (Saeed, 1997: 54) ตัวอยางเชน เราไมสามารถเขาใจ
ความหมายคําวา ขาย โดยปราศจากการรูเกี่ยวกับสถานการณการแลกเปลี่ยนซื้อขาย ซึ่งมีทั้ง
ผูขาย ผูซื้อ สินคา และเงินเขามาเกี่ยวของได ในการนิยามคําวาขาย จึงจําเปนตองอาศัยคําอื่น ๆ
ชวยในการอธิบาย อาทิ “ขาย หมายถึง การเอาของแลกเงินตรา” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2525: 141)
จะเห็นไดวานิยามดังกลาวมีการเชื่อมโยงคําวา “ของ” “แลก” และคําวา “เงินตรา” เพื่ออธิบายคํา
วา “ขาย“
ประการที่ ส อง มาจากความเชื่ อ ของนั ก ภาษาศาสตร จิ ต วิ ท ยา ฮอร แ มน (Hormann,
1991,1979 อางใน Kess, 1992: 199 ) ไดอธิบายถึงการเชื่อมโยงคําของมนุษยวาเกิดจาก
กระบวนการใหคําจํากัดความ (definitions) ตัวอยางเชน เมื่อทดสอบดวยคําวา “รถยนต” แลว
กลุมตัวอยางตอบสนองดวยคําวา ‘ยานพาหนะ’ ซึ่งเปนคําจากลุม อาจเกิดจากกระบวนนิยามในใจ
ที่วา “รถยนต คือ ยานพาหนะชนิดหนึ่ง” หรือตอบสนองดวยคําวา ‘เบนซ’ ซึ่งเปนคําลูกกลุม อาจ
เกิดจากกระบวนนิยามในใจที่วา “รถยนต คือ ยานพาหนะชนิดหนึ่ง เชน รถเบนซ” หรือ ทดสอบ
ดวยคําวา ‘ผูชาย‘ แลวกลุมตัวอยางตอบสนองดวยคําวา ‘ผูหญิง’ ซึ่งเปนคําตรงขาม อาจเกิดจาก
กระบวนนิยามในใจที่วา “ผูชาย คือ บุคคลที่ไมใชผูหญิง” หรือ ตอบสนองดวยคําวา ‘บุรุษ’ ซึ่งเปน
คําพองความหมาย อาจเกิดจากกระบวนการนิยามในใจที่วา “ผูชาย หรือ เรียกอีกอยางหนึ่ง คือ
บุรุษ”การทดลองการนิยามคําจึงเปนแนวทางหนึ่งที่ทําใหเห็นถึงการเชื่อมโยงระหวางคํา การ
เชื่อมโยงความรูเกี่ยวกับคําในคลังคําของมนุษยได ในการทดลองดวยการนิยามคํานี้ จะใหกลุม
ตัวอยางนิยามคํานาม 30 คําและคํากริยา 30 คํา ซึ่งเปนคําชุดเดียวกันกับแบบทดลองการ
เชื่อมโยงคํา โดยกลุมตัวอยางที่เปนผูพิการดานการมองเห็นใหพูดอธิบายความหมายของคํา
หลังจากไดยินคํา สวนกลุมตัวอยางที่เปนผูพิการดานการไดยินใหเขียนอธิบายความหมายของคํา
หลังจากที่เห็นคํา ในการทดสอบเครื่องมือพบวา กลุมตัวอยางที่เปนคนปกติไดใหนิยามคําที่ไดยิน
และคําที่ไดเห็นไมแตกตางกัน การทดลองครั้งนี้จึงกําหนดใหกลุมตัวอยางที่เปนคนปกติเขียน
อธิบายความหมายของคําหลังจากที่ไดเห็นคํา
โดยผลที่ ไ ด จ ากการทดลองนี้ นํ า ไปเปรี ย บเที ย บกั บ ผลที่ ไ ด จ ากการทดลองด ว ยการ
เชื่อมโยงคํา ทั้งนี้คาดการณวา รูปแบบการนิยามคําของกลุมผูพิการดานการมองเห็นจะแสดงระบบ
การเชื่ อ มโยงทางความหมายระหว า งคํ า ภายในคลั ง คํ า ใกล เ คี ย งกั บ คนปกติ ม ากกว า เมื่ อ
เปรียบเทียบกับกลุมผูพิการดานการไดยิน
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3.3.3 การทดลองดวยแบบทดลองการสรางความเปรียบ แบบทดลองการสรางความ
เปรียบเปนอีกแบบทดลองหนึ่งที่ทดลองการเชื่อมโยงทางความหมายระหวางคําในลักษณะที่
กําหนดโครงสรางในการเชื่อมโยงใหกลุมตัวอยางเชื่อมโยงคํา ซึ่งแตกตางจากแบบทดลองการ
เชื่อมโยงคําที่กําหนดใหกลุมตัวอยางเชื่อมโยงโดยเสรี (free association) เพื่อนําผลจากการ
ทดลองแบบกําหนดโครงสรางนี้ไปเปรียบเทียบกับผลจากการทดลองการเชื่อมโยงคําแบบเสรี โดย
ผูวิจัยไดพัฒนาแบบทดลองการสรางความเปรียบขึ้นจากความเชื่อพื้นฐานที่วา ประสบการณการ
รับรูทางกายโดยเฉพาะอยางยิ่งประสบการณจากการมองเห็น มีผลตอการเขาใจความหมายและ
การจัดประเภทสิ่งตาง ๆ ของมนุษย (Lakoff and Johnson, 1999: 4) การขาดประสบการณรับรู
ทางกายโดยเฉพาะอยางยิ่งจากการมองเห็นจึงนาจะสงผลใหการเขาใจความหมายและการจัด
ประเภทสิ่งตาง ๆ รวมทั้งการจัดระบบคําภายในคลังคําของผูพิการดานการมองเห็นแตกตางจากผู
ที่มีประสบการณดานการมองเห็น ในการทดลองกลุมตัวอยางจะถูกเราดวยคํากริยาคุณศัพท
จํานวนทั้งสิ้น 30 คํา ซึ่งเปนคําชุดเดียวกับที่ใชในแบบทดลองการเชื่อมโยงคํา เพื่อใหสรางความ
เปรียบ โดยใชโครงสรางอุปมา (simile) “(คํากริยาคุณศัพท) เหมือน ...............” เชน “ขาว เหมือน
สําลี” คํากริยาคุณศัพทที่ใชในการวิจัยครั้งนี้แบงออกเปน 3 กลุมดวยกัน คือ กริยาคุณศัพทที่อาง
ถึงสิ่งที่รับรูดวยการมองเห็นเทานั้น ไดแก สี กริยาคุณศัพทที่รับรูดวยการมองเห็น หรือ ทดแทนได
ดวยผัสสะอื่น ๆ เชน การรับรูเรื่องขนาดอาจใชการสัมผัสแทนการมองเห็น หรือ การรับรูเรื่องการ
เคลื่อนไหวในระยะใกลอาจใชการไดยินเสียงแทนการมองเห็น และการรับรูที่ไมอาศัยประสบการณ
ดานการมองเห็น ไดแก รส กลิ่น เสียง อุณหภูมิ เปนตน แบบทดลองการสรางความเปรียบจะทําให
เห็นถึงรูปการเชื่อมโยงคํากริยาคุณศัพทกับคําอื่น ๆ ได โดยสิ่งสําคัญสําหรับการทดลองนี้ คือ มุง
พิสูจนวา การขาดประสบการณดานการมองเห็น และการไดยินนั้น มีผลตอการเชื่อมโยงคํากริยา
คุณศัพทกับสรรพสิ่งหรือไม ทั้งนี้คาดการณวา แมวาผูพิการดานการมองเห็นจะมีประสบการณใน
การรับรูสิ่งที่รับรูดวยการมองเห็นเทานั้น เชน สี หรือ การเคลื่อนไหว แตกตางออกไป แตโครงสราง
ความเปรียบจะชวยใหผูพิการดานการมองเห็นเชื่อมโยงคําระบุคุณสมบัติที่รับรูดวยการมองเห็น
เทานั้นกับสรรพสิ่งได
ในหัวขอตอไปจะนําเสนอวิธีสรางแบบทดลอง อันไดแกวิธีการคัดเลือกคําเพื่อนํามาใชใน
การทดลองทั้ง 3 การทดลองขางตน
3.4 การสรางแบบทดลอง
ในการสรางแบบทดลองทั้ง 3 แบบดังกลาว ลําดับแรกตองรวบรวมคําเนื้อหา (content
word) ทั้งคํานาม คํากริยา และคํากริยาคุณศัพท หมวดละ 30 คํา
เพื่อใหไดชุดคําศัพทที่กลุมตัวอยางที่เปนผูพิการดานการมองเห็น ผูพิการดานการไดยิน และ
คนปกติ เขาใจความหมายตรงกันในทุกรายคํา ผูวิจัยไดคัดเลือกคําศัพทพื้นฐานในสวนของคํานาม
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และคํากริยาจากหนังสือเรียนวิชาภาษาไทยในระดับชั้นประถมปที่ 1 เลม 1 และ เลม 2 ซึ่งกลุม
ตัวอยางทั้งสามกลุมใชเรียนในโรงเรียนเหมือนกัน แตในสวนคํากริยาคุณศัพทซึ่งปรากฏในหนังสือ
เรียนดังกลาวจํานวนนอย ไมเพียงพอตอการนํามาสรางแบบทดลอง ผูวิจัยจึงประมวลคํากริยา
คุณศัพทโดยใชแนวคิดที่จําแนกคํากริยาคุณศัพทตามชองทางการรับรูผานผัสสะของมนุษย โดย
ประมวลแนวคิดเรื่องภาษาและการรับรู (language & perception) ของมิลเลอรและจอหนสัน
ลารด (Miller and Johnson-Laird,1976) กับแนวคิดเรื่องคํากริยาคุณศัพทตนแบบ (prototype of
adjective) ของดิ๊กสัน (Dixon,1981,1991 อางถึงใน Bhat, 1994: 40-41) โดยมีรายละเอียดใน
การดําเนินการคัดเลือกคําศัพทดังนี้
3.4.1 การคัดเลือกคํานามและคํากริยา
ผูวิจัยไดรวบรวมคําศัพทจากหนังสือเรียนสาระการเรียนรูพื้นฐานภาษาไทย ป.1 เลม1-2
ซึ่งเปนหนังสือที่โรงเรียนของกลุมตัวอยางทั้งสามกลุม คือ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ โรง
เรียนเศรษฐเสถียร และโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ใชเรียนในระดับชั้นประถมปที่ 1 เชนเดียวกัน
โดยรวบรวมเฉพาะคํานามและคํากริยาเฉพาะที่ปรากฏในเนื้อเรื่อง คําใหมในบทเรียนอานเสริม
บทเรียน ไมรวบรวมคําศัพทในสวนแบบฝกหัดและการอานสะกดคําและแจงลูกเนื่องจากในสวน
ดังกลาวไมไดมุงเนนใหเด็กเขาใจความหมาย โดยพบวามีการประสมพยางคที่ไมมีความหมายให
เด็กฝกสะกดคําอยูจํานวนมาก จึงไมไดรวบรวมคําศัพทจากสวนดังกลาว การรวบรวมคําจากสวน
ตาง ๆ ดังกลาวไดคํานามและคํากริยา จํานวนทั้งสิ้น 1,098 คํา
ดานผูพิการดานการไดยินที่ตองเรียนภาษาไทยผานภาษามือ ดังนั้นการเรียนดวยหนังสือ
เรียนที่คนปกติใชเพียงอยางเดียวนั้นไมเพียงพอสําหรับผูพิการดานการไดยิน จึงไดมีการพัฒนา
หนังสือเรียนพิเศษเพื่อใหผูพิการดานการไดยินเขาใจภาษาไทยดียิ่งขึ้น คือ ชุดแกไขความบกพรอง
ทางภาษา ของศาสตราจารย ดร. ผดุง อารยะวิญู (2545 ก, 2545 ข) ซึ่งรวบรวมคําศัพทที่
สามารถเขาใจความหมายคําดังกลาวไดคอนขางชัดเจนจากการมองเห็น ในสวนที่เกี่ยวกับคําศัพท
และการเขาใจความหมาย มีจํานวน 2 เลม คือ ชุดแกไขความบกพรองทางการอานและเขียน ชุด
ที่ 9 “การฝกใหรูจักพยัญชนะและสระ” และชุดที่ 10 “การวิเคราะหคํา” จากการรวบรวมคําศัพท
จากเอกสารดังกลาว ไดคํานามและคํากริยา จํานวนทั้งสิ้น 180 คํา เพื่อใหไดคําที่ปรากฏทั้งใน
หนังสือเรียนสาระการเรียนรูพื้นฐานภาษาไทย ป.1 เลม1-2 ที่ผูพิการดานการมองเห็น ผูพิการดาน
การไดยิน และคนปกติใชเรียนและปรากฏในหนังสือชุดแกไขความบกพรองทางการอานและเขียน
ชุดที่ 9 และชุดที่ 10 ที่ผูพิการดานการไดยินใชเรียนเสริมเพื่อเขาใจความหมายในภาษาไทยไดดี
ยิ่งขึ้น ผูวิจัยใชโปรแกรม DOC COMPARE เพื่อประมวลคําที่พบทั้งสองชุด ทั้งนี้พบคําที่ปรากฏ
ตรงกันในหนังสือเรียนสาระการเรียนรูพื้นฐานภาษาไทย ป.1 เลม1-2 และหนังสือชุดแกไขความ
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บกพรองทางการอานและเขียน ชุดที่ 9 และชุดที่ 10 เปนคํานามจํานวน 63 คํา และคํากริยา
จํานวน 42 คํา ดังปรากฏในตารางที่ 3.3
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ตารางที่ 3.3 คําศัพทที่พบในหนังสือสาระการเรียนรูพนื้ ฐานวิชาภาษาไทย (ชุดขอมูลที่ 1)และชุด
แกไขความบกพรองทางการอานและเขียนของผูพิการดานการไดยิน (ชุดขอมูลที่ 2)
คํานามทีพ่ บ
คํากริยาที่พบ
คํา
ความถี่
ความถี่
คํา
ขอมูลชุด 1 ขอมูลชุด 2 รวม
ขอมูลชุด 1 ขอมูลชุด 2 รวม
แม
142
5
147
ไป
180
7
187
ไก
93
1
94
มี
106
4
110
พอ
66
4
70
หา
63
5
68
บาน
63
4
67
กิน
66
1
67
หมา
50
2
52
ดู
58
1
59
แพะ
50
2
52
เปน
50
1
51
วัว
49
3
52
ชวย
42
1
43
เพื่อน
44
3
47
อยู
30
3
33
เด็ก
42
3
45
วิ่ง
29
1
30
คน
41
3
44
เอา
27
1
28
นา
32
2
34
ขึ้น
25
1
26
หนังสือ
30
1
31
นั่ง
24
1
25
โรงเรียน
30
1
31
เดิน
22
2
24
แมว
28
2
30
เขา
21
1
22
กระตาย
24
2
26
ชอบ
15
7
22
ไข
22
1
23
ซื้อ
17
3
20
ครู
17
4
21
ตาม
15
1
16
ขาว
19
1
20 รองเพลง
13
1
14
นอง
16
4
20
ปลูก
10
4
14
พี่
17
1
18
ขาย
12
1
13
วงกลม
16
1
18
ไหว
10
1
11
นม
15
1
16
ดุ
10
1
11
ชิงชา
14
1
16
เห็น
8
1
9
น้ํา
13
3
16
ทํา
8
1
9
ตนไม
14
1
15
ชวน
6
3
9
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ตารางที่ 3.3 (ตอ)
คํานามทีพ่ บ
คํา
ความถี่
ขอมูลชุด 1 ขอมูลชุด 2
วัด
12
2
กา
11
3
ถนน
11
3
รถ
5
8
ปา
10
2
ลิง
8
3
งู
6
4
ขา
8
1
ตลาด
7
2
หู
5
4
แกะ
5
3
กางเกง
5
2
กระโปรง
5
2
โบ
6
1
เกาอี้
5
2
จําป
4
3
ปู
3
4
ฝน
6
1
ถุงเทา
4
1
ขาวโพด
4
1
ทะเล
3
3
โตะ
3
2
ดอกไม
3
2
ถัง
3
1
จมูก
2
2
ปาก
2
2
ฟน
2
2

รวม
14
14
14
13
12
11
10
9
9
9
8
7
7
7
7
7
7
7
5
5
6
5
5
4
4
4
4

คํากริยาที่พบ
คํา
ความถี่
ขอมูลชุด 1 ขอมูลชุด 2
หัวเราะ
6
1
แปรงฟน
6
1
กลับ
5
1
ขาด
5
1
เรียน
4
2
ผาน
4
1
เลือก
4
1
ยืน
2
3
ลาง
3
1
แข็งแรง
3
1
ผุ
2
1
หัน
2
1
ตก
2
1
หัด
1
2
ถือ
1
1
กัด
1
1
สวม
1
1

รวม
7
7
6
6
6
5
5
5
4
4
3
3
3
3
2
2
2
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ตารางที่ 3.3 (ตอ)
คํานามทีพ่ บ
คํา
ความถี่
ขอมูลชุด 1 ขอมูลชุด 2
โลก
2
3
เสา
3
2
ทหาร
3
1
รางกาย
2
1
พื้น
2
1
ผูชาย
2
1
จาน
1
2
หอย
1
1
คําพูด
1
1
หัว
1
1
ยา
1
1

คํา
รวม
5
5
4
3
3
3
3
2
2
2
2

คํากริยาที่พบ
ความถี่
ขอมูลชุด 1 ขอมูลชุด 2

รวม

จากตารางที่ 3.3 แสดงใหเห็นวาคํานามที่ปรากฏในชุดขอมูลที่ 1 และชุดขอมูลที่ 2 มีจํานวนทั้งสิ้น
63 คํา เรียงลําดับตามความถี่ในการปรากฏจากผลรวมของการปรากฏในชุดขอมูลที่ 1 และขอมูลชุดที่ 2
คือ คําวา แม ไก พอ บาน หมา แพะ วัว เพื่อน เด็ก คน นา หนังสือ โรงเรียน แมว กระตาย ไข ขาว ครู พี่
วงกลม นอง นม ชิงชา ตนไม น้ํา วัด กา ถนน ปา ลิง ขา ตลาด งู โบ แกะ หู รถ กางเกง กระโปรง เกาอี้
จําป ถุงเทา โตะ ดอกไม ถัง ทะเล ปู ขาวโพด จมูก ปาก ฟน รางกาย พื้น โลก ผูชาย เสา หอย คําพูด
จาน หัว เสื้อ มีด ฯลฯ สวนคํากริยา ที่ปรากฏในชุดขอมูลทั้งสองชุด มี 42 คํา เรียงลําดับตามความถี่ใน
การปรากฏจากผลรวมของการปรากฏในชุดขอมูลที่ 1 และขอมูลชุดที่ 2 คือ คําวา ไป มี หา กิน ดู เปน
ชวย อยู วิ่ง เดิน ตาม ซื้อ ชอบ รองเพลง ขาย ไหว ดุ ปลูก เปน ทํา หัวเราะ ชวน แปรงฟน เรียน ผาน
เลือก แข็งแรง ผุ ยืน หัน ตก หัด ถือ กัด สวม ฯลฯ
ทั้งนี้เพื่อใหคําครอบคลุมคําศัพทที่ใชในชีวิตประจําวัน ผูวิจัยไดกระจายคําไปในหมวดตาง ๆ ตาม
แนวคิดทอปออนโทโลยี (top ontologies) ผสานกับแนวคิดเรื่องมโนทัศนพื้นฐาน (base concept)
ตามที่วอสเสนและคณะ(Vossen et al., 1998) ไดเสนอไว โดยนําคํานามทั้ง 63 คํากระจายไปตามหมวด
ตาง ๆ ในกลุมเอนทิตีที่ 1 (1st order entity) 1
1

กลุมเอนทีตีที่ 1 หมายถึง สิ่งที่เปนรูปธรรมที่มนุษยสามารถรับรูสิ่งนั้นไดผา นประสาทสัมผัสได ไดแก คน สัตว สิ่งของ ตาง ๆ (Vossen and others,

1998: 21)
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เมื่อคําศัพทกระจายไปตามหมวดตาง ๆ โดยเรียงลําดับคําในแตละหมวดตามความถี่สูงสุดในการ
ปรากฏทั้งในชุดขอมูลที่ 1 และชุดขอมูลที่ 2 แลว ผูวิจัยจะพิจารณาเลือกคําศัพทที่มีความถี่ในการ
ปรากฏสู ง สุ ด ของแต ล ะหมวดเป น อั น ดั บ แรก จากนั้ น จะพิ จ ารณาคํ า ที่ ป รากฏในการทดลองและ
แบบทดสอบทางจิตวิทยาตาง ๆ ไดแก แบบทดลองการเชื่อมโยงคําของ โคเฮน (Cohen, 1908 ใน
Buzan and Buzan,1995) แบบทดสอบการเชื่อมโยงคําของจุง (Jung, 1933 ใน Cohen, 1975)
แบบทดสอบสติปญญาสแตนฟอรด บีเน (the Standford Binet Intelligence, 1986 ใน Roid, 2003)
แบบทดสอบสติปญญาเค-เอบี (Kaufman and Kaufman,1983) แบบทดสอบสติปญญาดับบลิวไอเอสซี
(the WISC,1949 ใน Kaufman,1976) ในลําดับตอไป โดยคํานามที่กระจายไปตามหมวดตาง ๆ
เรี ย งลํ า ดั บ คํ า ตามความถี่ ใ นการปรากฏมากไปหาน อ ยและคํ า ศั พ ท ที่ ป รากฏในแบบทดลองและ
แบบทดสอบอื่น ๆ แสดงไวในตารางที่ 3.4
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ตารางที่ 3.4 การกระจายคํานามไปตามหมวดตาง ๆ ในกลุมเอนทิตีที่ 1 ตามแนวคิดทอป ออนโทโลยีและมโนทัศนพื้นฐาน ของวอสเสนและคณะ (Vossen et al., 1998)
เปรียบเทียบกับคําศัพทในแบบทดลองและแบบทดสอบทางจิตวิทยา
คําศัพทที่พบตรงกันในหนังสือสาระการเรียนรูพื้นฐานวิชา
ภาษาไทยและชุดแกไขความบกพรองทางการอานและเขียน

Origin
Natural
ปา* ฝน ทะเล โลก
Animal
ไก* หมา แพะ วัว
แมว กระตาย กา
ลิง งู แกะ ปู หอย
Human
แม* พอ เพื่อน
เด็ก คน นอง พี่
ผูชาย
Plant
ขาว* ตนไม จําป
ขาวโพด ดอกไม

แบบทดลองและแบบทดสอบการเชื่อมโยงคํา
โคเฮน
จุง

sea mountain

lake

bird frog cow
stock ‘นกชนิดหนึ่ง’

frog

child woman

tree flowers
banana
hay ‘หญาแหงที่ให
สัตวกิน’

แบบทดสอบ
WISC

แบบทดสอบ
Standfofd Binet Intelligence

แบบทดสอบ
KAB (Expressive Vocabulary)

catacomb
‘โพรงใตดิน’
donkey
mantis
‘ตั๊กแตนตําขาว’

rabbit owl bat
parrot

dog

child

testator
‘ผูทําพินัยกรรมไวแลว’

fiance
‘คูหมั้นที่เปนชาย’

plum carrot

Flower

Banana
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ตารางที่ 3.4 (ตอ)
คําศัพทที่พบตรงกันในหนังสือสาระการเรียนรูพื้นฐานวิชา
ภาษาไทยและชุดแกไขความบกพรองทางการอานและเขียน

Function
Vehicle
รถยนต*
Representation
Money rep.
Language rep.
หนังสือ* คําพูด
Image rep.
วงกลม*
Place
บาน* นา โรงเรียน วัด ตลาด
Occupation
ครู* ทหาร
Garment
กางเกง* กระโปรง โบ ถุงเทา

แบบทดลองและแบบทดสอบการเชื่อมโยงคํา
โคเฮน
จุง

Ship

แบบทดสอบ
Standfofd Binet Intelligence

bicycle

car

money

shilling

dollar

magazine book

letter
fable ‘นิทานเปรียบเทียบ’
stanza ‘บทหนึ่งของโคลง’

village house

ship

แบบทดสอบ
WISC

village house

แบบทดสอบ
KAB (Expressive Vocabulary)

book
prologue
‘โคลง ฉันท กาพย กลอน ราย’
factory

belfry ‘หอระฆัง’
soldier charlatan

Fur

Fur

Fur
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ตารางที่ 3.4 (ตอ)
คําศัพทที่พบตรงกันในหนังสือสาระการเรียนรูพื้นฐานวิชา
ภาษาไทยและชุดแกไขความบกพรองทางการอานและเขียน

แบบทดลองและแบบทดสอบการเชื่อมโยงคํา
โคเฮน
จุง

แบบทดสอบ
WISC

แบบทดสอบ
Standfofd Binet Intelligence

Artifact

ชิงชา* ถนน

Form
Substance
solid
liquid น้ํา*
gas
Object
Composition
Part
ขา* หู จมูก ปาก ฟน หัว
Group
รางกาย*

pencil needle
ink box lamp

clock road
envelope

แบบทดสอบ
KAB (Expressive Vocabulary)
television ladder typewriter
flashlight
mailbox hook arrow thermometer
microphone binoculars magnifying
glass

diamond
water

head finger ear
feather

water

Head

Nail

ear feather
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ตารางที่ 3.4 (ตอ)
คําศัพทที่พบตรงกันในหนังสือสาระการเรียนรูพื้นฐานวิชา
ภาษาไทยและชุดแกไขความบกพรองทางการอานและเขียน

Function (ตอ)
Furniture
เกาอี้* โตะ

table

Container
ถัง* จาน

glass

Cosmetible
ไข* นม ยา
Building
เสา* พื้น
Instrument

แบบทดสอบ
WISC

แบบทดลองและแบบทดสอบการเชื่อมโยงคํา
โคเฮน
จุง

แบบทดสอบ
Standfofd Binet Intelligence

cushion

แบบทดสอบ
KAB (Expressive Vocabulary)

chair bench

glass
cup

salt bread
window door

window
pencil

Covering

ballast ‘อับเฉาถวงทองเรือ’
knife umbrella
sword spade ‘เสียม’
microscope

bridge

window

scissors hammer
shovel ‘ภาชนะสําหรับตัก
แซะ’

scissors drum

hat

* หมายถึง คําที่มีความถี่ในการปรากฏสูงสุดในแตละหมวดในแตละหมวดในกลุมเอนทีตีที่ 1
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จากตารางที่ 3.4 พบวา เมื่อนําคํานาม ทั้ง 63 คําที่พบในหนังสือเรียนสาระการเรียนรู
พื้นฐานภาษาไทย ป.1 เลม1-2 และหนังสือชุดแกไขความบกพรองทางการอานและเขียน ซึ่งเปน
หนังสือสําหรับแกไขความบกพรองดานภาษาไทยสําหรับผูพิการดานการไดยินกระจายไปตาม
หมวดตาง ๆ ในกลุมเอนทิตีที่ 1 (1st order entity) ตามแนวคิดทอปออนโทโลยี (top ontologies)
และมโนทัศนพื้นฐาน (base concept) พบวาคําศัพทกระจายไปใน 18 หมวดดวยกัน ไดแก หมวด
ธรรมชาติ (natural) หมวดสัตว (animal) หมวดมนุษย (human)หมวดพืช (plant) หมวดประดิษฐ
กรรม (artifact) หมวดของเหลว (liquid) หมวดแสดงสิ่ ง ที่ เ ป น กลุ ม (group) หมวดแสดง
ส ว นประกอบ (composition) หมวดยานพาหนะ (vehicle) หมวดสิ่ ง ที่ แ สดงออกด ว ยภาษา
(language representation) หมวดรูปทรง (image representation)หมวดสถานที่ (place)หมวด
อาชีพ (occupation) หมวดเครื่องนุงหม (garment) หมวดเครื่องเรือน (furniture) หมวดภาชนะ
(container) หมวดสิ่ ง ปลู ก สร า ง (building) และหมวดอาหาร เครื่ อ งสํ า อาง และเวชภั ณ ฑ
(cosmetible) โดยคํานามที่มีความถี่ในการปรากฏสูงสุดในแตละหมวด (คําที่มีเครื่องหมายดอก
จัน ซึ่งความถี่ในการปรากฏแสดงไวในตารางที่ 3.3)
การคัดเลือกคํานามผูวิจัยไดใชเกณฑดังตอไปนี้
1. คัดเลือกคํานามที่มีความถี่ในการปรากฏสูงสุดในแตละหมวดทั้ง 18 คํา โดยมีความ
เชื่อพื้นฐานวาคํ าใดก็ตามที่มีความถี่ในการปรากฏสูงย อมเปน ที่คุนเคยและเหมาะที่ จะนําไป
กระตุนใหกลุมตัวอยางนึกรูคํามากกวาคําที่กลุมตัวอยางไมคุนเคย จากเกณฑในขอที่ 1 นี้ทําใหได
คําที่นําไปทดสอบจํานวน 18 คํา คือ คําวา ปา ไก แม ขาว รถยนต หนังสือ วงกลม บาน ครูกางเกง
ชิงชา น้ํา ขา รางกาย เกาอี้ ถัง ไข เสา
2. คัดเลือกคํามีความหมายเหมือนกันกับคําทดสอบของเอนทิตีการเชื่อมโยงคําและ
แบบทดสอบทางจิตวิทยาตาง ๆ ที่ใชคําในการทดสอบกับเด็ก โดยมีความเชื่อพื้นฐานวาคําใน
แบบทดสอบตาง ๆ เหมาะสมที่จะนําไปใชในการทดลอง โดยแบบทดสอบที่นํามาพิจารณาในครั้ง
นี้ไดแก แบบทดลองการเชื่อมโยงคําของโคเฮน แบบทดสอบการเชื่อมโยงคําของจุง แบบทดสอบ
สติปญญาสแตนฟอรด บีเน แบบทดสอบสติปญญาเค-เอบี แบบทดสอบสติปญญาดับบลิวไอเอส
ซี พบวา คําในหนังสือเรียนสาระการเรียนรูพื้นฐานภาษาไทย ป.1 เลม1-2 และหนังสือชุดแกไข
ความบกพรองทางการอานและเขียนที่ตรงแบบทดสอบตาง ๆ ดังกลาวที่ไมใชคําที่มีความถี่ในการ
ปรากฏสูงสุดทั้ง 18 คําที่เลือกไวแลว มีจํานวนทั้งสิ้น 11 คํา โดยคําที่มีความหมายเหมือนกันกับ
คําทดสอบในแบบทดลองการเชื่อมโยงคําของโคเฮน ไดแกคําวา ทะเล วัว เด็ก ตนไม หัว หู คําที่มี
ความหมายเหมือนกันกับคําทดสอบในแบบทดสอบการเชื่อมโยงคําของจุง คือ คําวา เด็ก คําที่มี
ความหมายเหมือนกันกับคําทดสอบในแบบทดสอบสติปญญาของสแตนฟอรด บีเน คือ คําวา
กระตาย ดอกไม ถนน คําที่มีความหมายเหมือนกันกับคําทดสอบในแบบทดสอบสติปญญาเค-เอบี
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คือ คําวา หมา สวนคําวา fiancé ซึ่งแปลวาคูหมั้นเพศชายนั้น ผูวิจัยไดใชคําวาผูชาย แทนคํา
ดังกลาวเพราะเหมาะกับบริบทวัฒนธรรมไทยมากกวา จากเกณฑในขอที่ 2 นี้ทําใหไดคําที่นําไป
ทดสอบจํานวน 11 คํา คือ คําวา ทะเล วัว เด็ก ตนไม หัว หู กระตาย ดอกไม ถนน ผูชาย หมา
3. เพื่อใหคําที่นําไปทดสอบใกลเคียง 30 คํา และคําดังกลาวเปนที่คุนเคยและอยูใน
ชีวิตประจําวันของกลุมตัวอยางที่เปนเด็กนักเรียน ผูวิจัยไดเลือกคําที่มีความถี่ในการสูงสุดเปน
อันดับ 2 จากหมวดคําที่มีคําภายในหมวดมากกวา 2 คําจาก 18 หมวดคําแตถูกเลือกคํามาเพียง 1
คํา (ดังปรากฏในตารางที่ 3.3) โดยเลือกคําวา นม ซึ่งมีความถี่ในการปรากฏเปนอันดับที่ 2 ใน
หมวดอาหาร เครื่องสําอาง และเวชภัณฑ (cosmetible) เลือกคําวา กระโปรง ซึ่งมีความถี่ในการ
ปรากฏเปนอันดับที่ 2 ในหมวดเครื่องนุงหม (garment) เลือกคําวา โรงเรียน ซึ่งมีความถี่ในการ
ปรากฏสูงสุดเปนอันดับที่ 2 ในหมวดสถานที่ (place) และเลือกคําวา พื้น ซึ่งมีความถี่ในการ
ปรากฏสูงสุดเปนอันดับที่ 2 ในหมวดสิ่งปลูกสราง (building) ทําใหไดคําที่นําไปทดสอบเพิ่ม
จํานวน 4 คํา คือ คําวา นม กระโปรง พื้น โรงเรียน
การคัดเลือกคําในขอที่ 1-3 ขางตน ทําใหไดคําที่นําไปทดสอบจํานวนทั้งสิ้น 33 คํา ไดแก
คําวา ปา ไก แม ขาว ชิงชา น้ํา ขา รางกาย รถยนต หนังสือ วงกลม บาน ครู กางเกง เกาอี้ ถัง นม
เสา ทะเล วัว เด็ก ตนไม หัว หู กระตาย ดอกไม ถนน ผูชาย หมา ไข กระโปรง พื้น โรงเรียน
ในสวนของคํากริยา เพื่อคัดเลือกคํากริยาจากจํานวน 42 คํา ใหเหลือจํานวน 30 คํา หรือ
ใกลเคียง ในเบื้องตนผูวิจัยไดตัดคําที่มีความถี่ต่ําสุด โดยมีสมมติฐานที่วาคําที่ปรากฏนอยครั้งกวา
ยอมเปนที่คุนเคยนอยกวาคําที่ปรากฏบอยครั้งกวา และคําที่คุนเคยนั้นเปนคําที่กลุมตัวอยางนาจะ
ตอบสนองไดดีกวาคําที่ไมคุนเคยในการทดลอง ทั้งนี้พบคําที่พบความถี่ในการปรากฏในหนังสือ
สาระการเรียนรูพื้นฐานวิชาภาษาไทยและชุดแกไขความบกพรองทางการอานและเขียนที่ปรากฏ
ต่ําสุด คือ เพียง 2 ครั้ง จํานวน 4 คํา ในหมวดกริยาแสดงอาการ คือคําวา หัด กัด สวม ถือ ทําให
เหลือคําที่จะนําไปทดสอบจํานวน 38 คํา
ในสวนของคํากริยาคุณศัพท เนื่องด วยหนังสือสาระการเรียนรูพื้ นฐานวิ ชาภาษาไทย
สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมปที่ 1 มีคํากริยาคุณศัพทปรากฏจํานวนนอยมาก ไมเพียงพอที่จะ
นํามาสรางแบบทดสอบได ผูวิจัยจึงใชวิธีเลือกคํากริยาคุณศัพทเพื่อใชในการทดลองดวยวิธีการที่
แตกตางออกไป ดังจะนําเสนอดังตอไปนี้
3.4.2 การคัดเลือกคํากริยาคุณศัพท
เนื่องดวยการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ศึกษาในเปรียบเทียบกลุมที่บกพรองดานการรับรูไดแกดาน
การมองเห็น และดานการไดยิน คํากริยาคุณศัพทที่ผูวิจัยเลือกนํามาศึกษาในครั้งนี้ จึงเปนคํากริยา
คุณศัพทที่เกี่ยวของกับการรับรูทางประสาทสัมผัส ผูวิจัยจึงใชแนวคิดเรื่องการรับรูของมนุษยของ
มิลเลอรและจอหนสัน (Miller & Johnson-Laird, 1976) ซึ่งไดแบงการรับรูของมนุษยออกเปน 2
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กลุม กลุมแรก คือ กลุมที่รับรูดวยตาเทานั้น ไดแก การรับรูเรื่องสี การเคลื่อนไหว หรือสิ่งที่สัมพันธ
กับเวลา เชน ใหม-เกา กลุมที่สอง คือ กลุมที่รับรูเรื่อง ขนาด พื้นผิว รูปทรง ขอบเขตของวัตถุ
ความลึก ฯลฯ
จากนั้นผูวิจัยไดพิจารณาคัดเลือกคํากริยาคุณศัพทที่มีความหมายอางถึงสี การเคลือ่ นไหว
เวลา ขนาด พื้นผิว รูปทรง ขอบเขตของวัตถุ ความลึก จากงานที่เสนอเรื่องคํากริยาคุณศั พ ท
ตนแบบของดิกสัน (Dixon,1981,1991 อางถึงใน Bhat,1994: 40-41) พบวา คํากริยาคุณศัพท
ตนแบบของดิกสันที่มีความหมายอางถึงการรับรูทางประสาทสัมผัสของมนุษยไดแก
1. คํากริยาคุณศัพทแสดงมิติ (dimension) เชน คําวา big ‘ใหญ’ , small ‘เล็ก’ ,
long ‘ยาว’ , short ‘สั้น’ ………..
2. คํากริยาคุณศัพทแสดงคุณลักษณะทางกายภาพ (physical property) เชน hard
‘แข็ง’ , strong ‘แข็งแรง’ , clean ‘สะอาด’ , sick ‘ปวย’ …………..
3. คํากริยาคุณศัพทแสดงสี (color) เชน white ‘ขาว’ , black ‘ดํา’ , red ‘แดง’ ……….
4. คํากริยาคุณศัพทแสดงความเร็ว (speed) เชน fast ‘เร็ว’ , slow ‘ชา’ ……………
5. คํากริยาคุณศัพทที่เกี่ยวกับอายุ (age) เชน young ‘หนุม’ , old ‘แก’ , new ‘ใหม’...
เพื่อใหคํากริยาคุณศัพทที่นํามาศึกษาวิจัยในครั้งนี้ครอบคลุมประสาทสัมผัสอื่น ผูวิจัยได
เพิ่มคํากริยาคุณศัพทบอกรส เชน หวาน เค็ม เปรี้ยว เผ็ด คํากริยาคุณศัพทแสดงเสียง เชน ดัง เบา
คํากริยาคุณศัพทแสดงกลิ่น เชน หอม เหม็น คํากริยาคุณศัพทที่นํามาใชทดสอบกับกลุมตัวอยาง
ในการวิจัยครั้งนี้แสดงไดดวยตารางดังตอไปนี้
ตารางที่ 3.5 คํากริยาคุณศัพทที่ไดจากการประมวลแนวคิดเรื่องการรับรูของมนุษยของ มิลเลอร
และจอหนสัน ลารด (Miller & Johnson-Laird,1976) และแนวคิดเรื่องคํากริยา
คุณศัพทตนแบบของดิกสัน (Dixon,1981,1991)
รับรูดวยการมองเห็น รับรูดวยการมองเห็นรวมกับ
รับรูดวยสัมผัสอื่น ๆ
เทานั้น
สัมผัสอื่นหรือรับรูดวยสัมผัส (ที่ไมใชรับรูด วยการมองเห็น)
อื่นแทนการมองเห็น
การ
สี
ขนาด สภาพ พื้นผิว เสียง กลิ่น
รส สัมผัส
เคลื่อนไหว

ขาว
แดง
เหลือง
เขียว

เร็ว-ชา

เล็ก-ใหญ สะอาดสกปรก
สั้น-ยาว หนุม-แก
สูง-เตี้ย
บาง-หนา

แข็งนุม

ดังเบา

หอมเหม็น

หวาน
เค็ม
เปรี้ยว
เผ็ด

รอนเย็น
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จากตารางที่ 3.6 พบวาคํากริยาคุณศัพทที่นํามาใชในแบบทดลองตาง ๆ ในการวิจัยครั้งนี้
มีจํานวนทั้งสิ้น 30 คํา โดยแบงออกเปน 3 กลุมใหญ คือ กลุมที่รับรูดวยการมองเห็นเทานั้น ไดแก
การรับรูเรื่องสี โดยคํากริยาคุณศัพทที่ผูวิจัยนํามาทดสอบการรับรูเรื่องสีในครั้งนี้ ไดแก ขาว แดง
เหลือง เขียว การรับรูเรื่องการเคลื่อนไหว โดยคํากริยาคุณศัพทที่นํามาทดสอบการรับรูเรื่องการ
เคลื่อนไหว ไดแก เร็ว ชา
กลุมการรับรูดวยการมองเห็นรวมกับประสาทสัมผัสอื่น หรือ รับรูดวยสัมผัสอื่นแทนการ
มองเห็น ไดแก การรับรูเรื่องขนาด โดยคํากริยาคุณศัพทที่นํามาทดสอบการรับรูเรื่องขนาด ไดแก
เล็ก ใหญ สั้น ยาว สูง เตี้ย บาง หนา การรับรูเรื่องสภาพ โดยคํากริยาคุณศัพทที่นํามาทดสอบการ
รับรูเรื่องสภาพ ไดแก สะอาด สกปรก หนุม แก การรับรูเรื่องพื้นผิว ซึ่งคํากริยาคุณศัพทที่นํามา
ทดสอบการรับรูเรื่องพื้นผิว ไดแก แข็ง นุม
กลุ ม การรั บ รู ด ว ยสั ม ผั ส อื่ น ๆ ที่ ไ ม ใ ช ก ารมองเห็ น ได แ ก การรั บ รู เ สี ย ง โดยคํ า กริ ย า
คุณศัพทที่นํามาทดสอบการรับรูเรื่องเสียง ไดแก ดัง เบา การรับรูเรื่องกลิ่น โดยคํากริยาคุณศัพทที่
นํามาทดสอบการรับรูเรื่องกลิ่น ไดแก หอม เหม็น การรับรูเรื่องรส โดยคํากริยาคุณศัพทที่นํามา
ทดสอบการรับรูเรื่องรส โดยคํากริยาคุณศัพทที่นํามาทดสอบการรับรูเรื่องรส ไดแก หวาน เค็ม
เปรี้ยว เผ็ด การรับรูทางกายสัมผัส โดยคํากริยาคุณศัพทที่นํามาทดสอบการรับรูเรื่องกายสัมผัส
ไดแก รอน เย็น
3.5 ผลการศึกษาในขั้นการศึกษานํารอง
การศึกษานํารองศึกษา มีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบแบบทดลองและคําที่คัดมาวาจะมีคํา
ใดเปนปญหาเพื่อคัดเลือกคําที่จะนําไปใชในแบบทดลองการเชื่อมโยงคํา แบบทดลองการนิยามคํา
และแบบทดลองการสร า งความเปรี ย บ โดยไม ไ ด มุ ง วิ เ คราะห ผ ลที่ ไ ด จ ากการทดลอง แต มุ ง
พิจ ารณาป ญ หาที่ จ ะเกิ ด จากคํ า ที่ เ ลื อ กใช และตั ดคํ า ที่เ ป น ป ญ หาออกไปในการทดลองจริ ง
รวมทั้งทดสอบเครื่องมือ คือ แบบทดลองทั้งสามแบบดังกลาว โดยผลการทดสอบคําและการ
ทดสอบเครื่องมือ มีดังนี้
3.5.1 การทดสอบคํากับกลุมตัวอยางเพื่อคัดเลือกคําที่จะนําไปใชในแบบทดลอง
โดยการคัดเลือกคํานั้น คือ คัดเลือกคํานามจํานวน 33 คํา และคํากริยา จํานวน 38 คํา ให
เหลือประเภทละ 30 คํา คัดเลือกโดยไดนําคํานามจํานวน 33 คํา และคํากริยา จํานวน 38 คําไป
ทดสอบกับกลุมตัวอยางที่เปนผูพิการดานการมองเห็น ผูพิการดานการไดยิน และคนปกติกลุมละ
5 คน (ซึ่งรายละเอียดของประชากรที่ใชศึกษา กลาวไวแลวในหัวขอ 3.1) โดยนําคํานาม 33 คํา
คํากริยา 38 คํา และคํากริยาคุณศัพท 30 คํา ไปทดสอบใหกลุมตัวอยางเชื่อมโยงคํา และนิยามคํา
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ในสวนของคํานาม พบวา โดยรวมแลวกลุมตัวอยางตอบสนองตอคําดังกลาวได โดยคําที่
ทํา ให ก ลุม ตั ว อย า งสั บ สนมี ส ามคํ า คื อ คํ า ว า เสา ที่ ก ลุ ม ตัว อย า งจํ า นวนหนึ่ ง คิ ด ว า หมายถึ ง
วันเสาร คําวา นม ที่กลุมตัวอยางเขาใจไมตรงกันกลุมหนึ่งเขาใจวา หมายถึง อวัยวะ สวนอีกกลุม
หนึ่งเขาใจวา หมายถึง เครื่องดื่ม และคําวา รางกาย ที่กลุมตัวอยางที่เปนผูพิการดานการมองเห็น
จํานวนหนึ่งใชเวลาคอนขางมากในการเชื่อมโยงคําดังกลาวกับคําอื่น ๆ ได ผูวิจัยจึงไมเลือกทัง้ สาม
คําดังกลาวมาใชทดสอบ จึงเหลือคําที่นําไปทดสอบ 30 คํา
จากนั้นผูวิจัยตรวจสอบคําที่จะนําไปทดสอบกับหมวดคําในแตละหมวดตามแนวคิดออน
โทโลยีและมโนทัศนพื้นฐาน (ดังปรากฏในตารางที่ 3.4) วาในแตละหมวดมีจํานวนคําใกลเคียงกัน
หรือไม โดยพิจารณาวาหมวดใดมีคําภายในหมวดมาก หรือ นอยกวาหมวดอื่น ๆ พบวา หมวด
สัตวมีมากกวาหมวดอื่น ๆ คือ มีคําที่จะนําไปทดสอบมากที่สุดคือมี 4 คํา ไดแก คําวา ไก หมา วัว
กระตาย ในขณะที่หมวดอื่น ๆ มีคําภายในหมวด 1-2 คํา ผูวิจัยจึงคัดเลือกคําที่มีความถี่ในการ
ปรากฏรวมต่ําที่สุดภายในหมวดสัตวออก คือ คําวา กระตาย มีความถี่ในการปรากฏ 26 ครั้ง นอย
กวาคําวา ไก มีความถี่ในการปรากฏ 94 ครั้ง คําวา หมา มีความถี่ในการปรากฏ 52 ครั้งและคําวา
วัว มีความถี่ในการปรากฏ 52 ครั้ง เมื่อนําคําวากระตายออกไปแลว ทําใหเหลือคําที่จะนําไป
ทดสอบ 29 คํา จากนั้นพิจารณาวามีหมวดใดที่คําภายในมีมากกวา 1 คํา แตถูกเลือกคําที่นํามาใช
ทดสอบเพียง 1 คําเทานั้น พบวามีเพียง 1 หมวดคํา คือ หมวดยาเครื่องสําอางและเวชภัณฑ มีคํา
ภายในหมวด 3 คํา แตเลือกเพียงคําเดียวมาใชเทานั้น เนื่องจากคําวา นม ที่เลือกกอนหนานี้เมื่อ
นําไปทดสอบกับกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางสวนหนึ่งเขาใจวา หมายถึงอวัยวะในขณะทีส่ ว น
หนึ่งเขาใจวา หมายถึง เครื่องดื่ม และไดคัดคําดังกลาวออกแลว ผูวิจัยจึงเลือกคําทีเ่ หลือจากหมวด
ดังกลาว คือ คําวา ยา มาใชทดสอบ ทําใหไดคํานามที่ใชในการทดลองครั้งนี้ จํานวน 30 คํา คือ
คําวา ปา ไก แม ขาว ชิงชา น้ํา ขา รถยนต หนังสือ วงกลม บาน ครู กางเกง เกาอี้ ถัง ยา ทะเล วัว
เด็ก ตนไม หัว หู ดอกไม ถนน ผูชาย หมา ไข กระโปรง พื้น โรงเรียน
ในสวนของคํากริยา ผูว ิจัยไดนําคําทั้ง 38 คํา ไปทดสอบกับกลุมตัวอยางที่เปนผูพ ิการดาน
การมองเห็น ผูพ ิการดานการไดยิน และคนปกติกลุมละ 5 คน (ซึง่ รายละเอียดของประชากรที่ใช
ศึกษากลาวไวแลวในหัวขอ 3.1) พบวา คําที่มีปญหาในการตอบสนองจํานวน 8 คํา ไดแก คําทีเ่ ปน
คําหลายความหมาย จํานวน 4 คําไดแก เปน (แสดงสภาวะ-ไมตาย) ผาน (เดินผาน - สอบผาน)
ตก (ตกหลน -สอบตก) เรียน (เรียนหนังสือ - บอกใหทราบ) เปนคําพองเสียง 1 คํา คือ คําวาไหว
(ไหว-วาย) นอกจากนี้พบคําที่ผูพิการดานการมองเห็นสวนหนึง่ ไมสามารถเชื่อมโยงคําได จํานวน
3 คํา ไดแก คําวา แวะ เอา มี จึงตัดคําทั้ง 8 คํา ออกไป ทําใหเหลือคํากริยาทีจ่ ะนําไปใชในการ
ทดลองจํานวน 30 คํา คือ คําวา รองเพลง ดุ อยู แข็งแรง ทํา ดู เห็น หัวเราะ ไป เขา ตาม กลับ หา
เดิน นั่ง วิง่ ปลูก แปรงฟน เลือก ลาง ยืน หัน ชอบ ขาด ผุ ซื้อ ขาย ชวน ชวย กิน

59
สวนคํากริยาคุณศัพทนั้น มีจํานวน 30 คํา ตามที่ตองการอยูแลว จึงนําไปทดสอบในขั้น
ตอไปคือ การทดสอบเครื่องมือ
3.5.2 การทดสอบเครื่องมือ
เมื่อไดคํานาม 30 คํา คํากริยา 30 คํา และคํากริยาคุณศัพท 30 คํา ผูวิจัยไดนําคําทั้ง 90
คําดังกลาวไปใชในแบบทดลองตาง ๆ เพื่อทดสอบเครื่องมือ ดังนี้
1. แบบทดลองการเชื่อมโยงคํา ไดนําคํานาม 30 คํา คํากริยา 30 คํา และคํากริยา
คุณศัพท 30 คํา รวม 90 คํา ไปทดสอบใหกลุมตัวอยางเชื่อมโยงคํา
2. แบบทดลองการนิยามคํา ไดนําคํานาม 30 คํา คํากริยา 30 คํา ไปทดสอบใหกลุม
ตัวอยางนิยามคํา
3. แบบทดลองการสรางความเปรียบ ไดนําคํากริยาคุณศัพทจํานวน 30 คํา ไปทดสอบ
ใหกลุมตัวอยางสรางความเปรียบ
ในการทดสอบเครื่องมือ ผูวิจัยไดนําแบบทดลองทั้งสามแบบไปทดสอบกับกลุมตัวอยางที่เปน
ผูพิการดานการมองเห็น ผูพิการดานการไดยิน และคนปกติกลุมละ 5 คน (ซึ่งรายละเอียดของ
ประชากรที่ใชศึกษาจะกลาวในหัวขอ 3.1) โดยกลุมตัวอยางที่เปนผูพิการดานการมองเห็นทดลอง
ดวยการไดยินคํา สวนกลุมตัวอยางที่เปนผูพิการดานการไดยินทดลองดวยการเห็นคํา สวนกลุม
ตัว อย างที่เ ปนคนปกตินั้ นทดลองสองครั้ง ครั้ง แรกทดลองดวยการใหไดยิน คํา หลั งจากนั้น 1
สัปดาหไดทดสอบกับกลุมตัวอยางชุดเดิมดวยการใหเห็นคํา ผลการทดลอง พบวา กลุมตัวอยางทั้ง
15 คน สามารถเชื่อมโยงคํา นิยามคํา และสรางความเปรียบ จากชุดคําที่เลือกมาได และพบวา ใน
การทดลองการนิยามคํา และการสรางความเปรียบในกลุมตัวอยางที่เปนคนปกตินั้น ไมวาจะ
ทดลองดวยการไดยินคํา หรือ ใหเห็นคํา กลุมตัวอยางไดนิยามคําที่เห็นดวยนิยามเดียวกันกับคําที่
ไดยิน และเชื่อมโยงคําเดียวกันในโครงสรางความเปรียบไมวาจะทดสอบดวยการไดยินคํา หรือ ให
เห็นคํา เกือบทุกรายการคํา โดยการทดลองดวยการเห็นคํานั้นจะทดสอบหลังจากไดทดสอบดวย
การไดยินคําประมาณ 1 สัปดาห
อยางไรก็ตามเนื่องดวยแบบทดลองการนิยามคําและแบบทดลองการสรางความเปรียบนั้น
ไมไดมีจุดมุงหมายเพื่อนําไปเปรียบเทียบความแตกตางระหวางกลุมตัวอยางที่เปนผูพิการดานการ
มองเห็นกับคนปกติ และกลุมตัวอยางที่เปนผูพิการดานการไดยินกับคนปกติ เหมือนแบบทดลอง
การเชื่อมโยงคําที่เปนการทดลองหลัก แตมีจุดประสงคเพื่อนําผลที่ไดจากการทดลองการนิยามคํา
ไปเปรียบเทียบกับผลที่ไดจากแบบทดลองการเชื่อมโยงคําและนําผลที่ไดจากการแบบทดลองการ
สรางความเปรียบกับแบบทดลองการเชื่อมโยงคํา ในการทดลองการนิยามคําและการสรางความ
เปรียบ ในกลุมตัวอยางที่เปนคนปกติ ผูวิจัยจะทดสอบดวยการใหเห็นคําเทานั้นโดยจะนําผลที่ได
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จากการทดลองการนิยามคําและการสรางความเปรียบไปเปรียบเทียบกับผลที่ไดจากการทดลอง
การเชื่อมโยงคําที่ทดสอบกับคนปกติดวยการใหเห็นคํา
3.6 วิธีการทดลอง
ในการทดลองดวยแบบทดลองการเชื่อมโยงคํา ผูวิจัยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางทีละคนโดย
ใชโปรแกรมดี เอ็ม ดี เอ็กซ ควบคุมการแสดงคํา ในกลุมผูพิการดานการมองเห็น ผูวิจัยใชโปรแกรม
ดังกลาวแสดงเสียงคําทีละคํา แลวจดบันทึกคําตอบของกลุมตัวอยาง ในกลุมผูพิการดานการไดยนิ
ผูวิจัยใชโปรแกรมดังกลาวแสดงคําบนหนาจอคางไวประมาณ 3 วินาที ทีละคํา แลวใหกลุม
ตัวอยางเขียนคําตอบเอง สวนคนปกติจะถูกทดสอบสองครั้ง ครั้งแรกทดสอบดวยการไดยินคํา โดย
ใชวิธีการทดลองเดียวกันกับที่ทดสอบกับกลุมผูพิการดานการมองเห็น หลังจากนั้นประมาณ 1
สัปดาหจะถูกทดสอบดวยการเห็นคํา โดยใชวิธีการทดลองเดียวกันกับที่ทดสอบกับกลุมผูพิการ
ดานไดยิน ทั้งนี้กลุมตัวอยางคนปกติจะเปนผูเขียนคําตอบเองทั้งการทดลองดวยการไดยินคํา และ
การเห็นคํา
ในการทดลองดวยแบบทดลองการนิยามคํา ผูวิจัยใชวิธีทดลองพรอมกันทีละกลุม ในกลุมผู
พิการดานการไดยินและคนปกติ ผูวิจัยไดจัดพิมพรายการคําที่ใหกลุมตัวอยางนิยาม อันไดแก
คํานาม 30 คํา และ คํากริยา 30 คํา โดยเวนบรรทัดวางไวถัดจากคําเพื่อใหกลุมตัวอยางที่เปนผู
พิ ก ารด า นการได ยิ น และคนปกติ เ ขี ย นคํ า นิ ย าม (ดู ตั ว อย า งแบบทดลองการนิ ย ามคํ า ได ที่
ภาคผนวก ข) สวนของผูพิการดานการมองเห็นผูวิจัยไดทดสอบเปนรายบุคคลโดยใชวิธีอานแบบ
ทดลองใหฟง แลวจดบันทึกคํานิยามของกลุมตัวอยางทีละคํา
ในการทดลองดวยแบบทดลองการสรางความเปรียบ ผูวิจัยใชวิธีทดสอบพรอมกันทีละกลุม
ในกลุมผูพิการดานการไดยินและคนปกติ โดยไดจัดพิมพรายการคําที่ใชทดสอบ เปนรายขอแลว
เวนชองวางไวใหกลุมตัวอยางเติมคํา เชน 1). แดง เหมือน ................. โดยแบงหนากระดาษ
ออกเปน 2 คอลัมน เพื่อให 1 บรรทัด เขียนคําที่นําไปทดสอบไดสองคํา (ดูตัวอยางแบบทดลองการ
นิยามคําไดที่ภาคผนวก ข) ในการทดลองกับกลุมตัวอยางที่เปนผูพิการดานการไดยิน และคนปกติ
จะเขียนคําตอบในแบบทดลอง สวนกลุมตัวอยางที่เปนผูพิการดานการมองเห็นผูวิจัยไดทดสอบ
รายบุคคล โดยใชวิธีอานแบบทดลองใหฟงแลวจดบันทึกคําตอบของกลุมตัวอยางทีละคํา
หลังจากทําการทดลองแลว ผูวิจัยจะพิจารณาคําตอบของกลุมตัวอยาง หากพบวาคําตอบนั้น
ไมสามารถระบุการจัดประเภทความสัมพันธของคําที่ตอบสนองกับคําที่นํามาทดสอบไดอยางแน
ชัด ผูวิจัยก็จะสอบถามกลุมตัวอยางเพื่อใหไดคําตอบที่แนชัด เชน เมื่อนําคําวา แม ไปทดสอบแลว
กลุมตัวอยางตอบวา ครัว ซึ่งอาจเปนไปไดวา กลุมตัวอยางอาจนึกถึง หองครัว หรือ อาจนึกถึงคํา
วา แมครัว โดยหากกลุมตัวอยางนึกถึง หองครัว ก็จะเปนความสัมพันธแบบเชื่อมโยงกับสถานที่
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แตหากตอบคําวา ครัว โดยนึกถึงคําวา แมครัว ก็จะเปนการสัมพันธกับโครงสรางภายในคําประสม
ในลําดับตอไปจะนําเสนอเกณฑที่ใชในการวิเคราะหในการวิจัยครั้งนี้
3.7 เกณฑที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยเรื่อง “ระบบความหมายของคําในภาษาไทยของผูพิการดานการมองเห็นและผู
พิการดานการไดยิน” ในครั้งนี้ ไดทําการทดลอง 3 แบบดวยกัน
การทดลองหลัก คือ การใชแบบทดลองการเชื่อมโยงคํา (word association experiment)
และมีการทดลองเสริมอีก 2 การทดลอง คือ การทดลองการนิยามคํา (definition experiment)
และการทดลองการสรางความเปรียบ (comparison experiment) ทั้งนี้เพื่อจะไดนําผลจากการ
ทดลองทั้งสามการทดลองมาประมวลเพื่อนําไปสูขอสรุปเกี่ยวกับระบบความหมายของคําภายใน
คลังคํา (mental lexicon) ของผูพิการดานการมองเห็นและผูพิการดานการไดยิน ในสวนการ
ทดลองโดยใชการเชื่อมโยงคํานั้น จะใหกลุมตัวอยางถูกเราโดยใหเห็นคําหรือไดยินเสียงคํา เชน
‘แมว’ แล วให กลุ มตั ว อย างนึ กถึ งคํ า แรกที่ ปรากฏขึ้ น ในใจ จากนั้ น ผู วิ จั ยจะนํ า ผลมาวิ เคราะห
ความสัมพันธทางความหมายระหวางคํากระตุนและคําตอบสนอง รวมถึงนับความถี่ของลักษณะ
ความสัมพันธระหวางคํากระตุนและคําตอบสนอง สําหรับเกณฑที่ใชในการวิเคราะหผูวิจัยจะกลาว
โดยละเอียดในขอ 3.7.1
สวนการทดลองโดยใชแบบทดลองการนิยามคํา (definition experiment) เปนการทดลองโดย
ใหกลุมตัวอยางใหคํานิยามของคํากระตุน ทั้งนี้แบบทดลองการนิยามคํานั้นมีความเชื่อพื้นฐานที่วา
การจัดประเภทความรูในลักษณะจัดจําพวก (taxonomic organization) สามารถเห็นไดจาก
วิธีการนิยาม (Hormann, 1991,1979 อางใน Kess, 1992:192) เชน เมื่อทดสอบใหกลุมตัวอยาง
นิยามคําวา “เข็ม” แลวกลุมตัวอยางนิยามวา “เข็ม เปนเครื่องมือชนิดหนึ่ง ใชสําหรับเย็บผา” ทําให
เห็นวาการใหความหมายคําวาเข็มนั้นกลุมตัวอยางไดเชื่อมโยงคําจากลุม (เครื่องมือชนิดหนึ่ง) และ
คําแสดงประโยชน (ใชสําหรับเย็บผา) ในการนิยาม ดังนั้นการนิยามคําจึงเปนวิธีหนึ่งที่ทําใหเห็นถึง
การเชื่อมโยงทางความหมายระหวางคําภายในคลังคํา อันนําไปสูการสันนิษฐานถึงลักษณะการ
จัดระบบความหมายภายในคลังคําของมนุษย ได
สวนแบบทดลองการสรางความเปรียบ (comparison experiment) ผูวิจัยไดพัฒนาแบบ
ทดลองดังกลาวขึ้นจากความเชื่อพื้นฐานที่วา ประสบการณการรับรูทางกายโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ประสบการณจากการมองเห็น มีผลตอการเขาใจความหมายและการจัดประเภทสิ่งตาง ๆ ของ
มนุษย (Lakoff & Johnson, 1999: 4)
แบบทดลองการสรางความเปรียบเปนแบบทดลองที่ศึกษาการเชื่อมโยงทางความหมาย
ระหวางคําโดยการกําหนดโครงสรางทางภาษาแสดงความเปรียบแบบอุปมา (simile) เพื่อใหกลุม
ตัวอยางเชื่อมโยงคํากริยาคุณศัพท กับคําอื่นๆ โดยโครงสรางที่กําหนด คือ “(คํากริยาคุณศัพท)
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เหมื อน ...............” เชน “ขาว เหมื อน สํา ลี” ซึ่ง ตา งจากแบบทดลองการเชื่อมโยงคํา ใหกลุม
ตัวอยางเชื่อมโยงโดยเสรี (free association) โดยผลที่ไดจากการทดลองดวยแบบทดลองการสราง
ความเปรียบนี้ ผูวิจัยจะนําไปเปรียบเทียบกับผลจากการทดลองการเชื่อมโยงคําตอไป โดยเกณฑที่
ใช ใ นการวิ เ คราะห ข อ มูล ที่ ไ ด จ ากการทดลองดว ยการสร า งความเปรีย บนี้ ผูวิ จั ย จะใช เ กณฑ
เดียวกับการทดลองดวยการเชื่อมโยงคําในการวิเคราะห
โดยเกณฑที่ใชในการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการทดลองดวยแบบทดลองการเชื่อมโยงคํา
แบบทดลองการสรางความเปรียบ และแบบทดลองการนิยามคํา มีดังนี้
3.7.1 เกณฑที่ใชในการวิเคราะหขอมูลจากแบบทดลองการเชื่อมโยงคํา และ
แบบทดลองการสรางความเปรียบ
งานวิจัยที่ใชแบบทดลองการเชื่อมโยงคําเพื่อศึกษาการจัดระบบคําภายในคลังคําที่ผาน
มา ผูวิจัยมักเสนอเฉพาะรูปแบบการเชื่อมโยงคําที่กลุมตัวอยางมักใชในการตอบสนอง ไมได
นําเสนอรูปแบบการเชื่อมโยงคําที่พบโดยทั้งหมด อาทิ
เคนทและโรซานอฟ (Kent and Rosanoff, 1910) ไดเสนอรูปแบบการเชื่อมโยงคําที่พบ 4
รูปแบบดวยกัน ไดแก การเชื่อมโยงที่สามารถแสดงความสัมพันธไดดวยแผนภูมิตนไมเพื่อแสดงการ
จัดจําพวก (taxonomic tree) ไดแก การเชื่อมโยงกับคําจากลุม (superordinate term) การ
เชื่อมโยงกับคํารวมระดับ (coordinate term) และการเชื่อมโยงกับคําลูกกลุม (subordinate term)
การเชื่อมโยงกับคําแสดงคุณสมบัติของสิ่งตาง ๆ (attributive terms) การเชื่อมโยงคําที่แสดง
ความสัมพันธกับคําระบุองครวมหรือระบุองคประกอบ (part-whole relation) และการเชื่อมโยงกับ
คําแสดงหนาที่ (funtion terms) คือ การเชื่อมโยงกับคําซึ่งบงบอกวาสิ่งนั้นโดยปกติแลวใชใน
ลักษณะใด หรือ โดยปกติแลวมักจะมีสิ่งใดปรากฏรวม
เจนกินส (Jenkins 1970 อางถึงใน Aitchison 1994: 74) ไดเสนอรูปแบบการเชื่อมโยงคํา
ที่มนุษยนาจะใชโดยมากที่สุด 4 อันดับ โดยรูปแบบที่พบวากลุมตัวอยางใชตอบสนองมากที่สุด คือ
การเชื่อมโยงกับคํารวมระดับ (coordination) รองลงมา คือ การเชื่อมโยงกับคําที่มักปรากฏคูกนั ใน
โครงสรางคําประสม สาเหตุที่ผูวิจัยกลาววาการเชื่อมโยงคําลักษณะดังกลาว คือ การเชื่อมโยงโดย
อิงโครงสรางคําประสม เนื่องจากเมื่อพิจารณาจากตัวอยางที่เจนกินสเสนอไว ผูวิจัยเห็นวาเปนการ
เชื่อมโยงโดยอิงโครงสรางคําประสม เชน เมื่อกระตุนดวยคําวา butterfly กลุมตัวอยางตอบวา net
โดยเจนกินสใหเหตุผลวา เพราะคําวา net เปนสวนหนึ่งของคําวา butterfly net นอกจากนี้เจน
กินสยังพบวากลุมตัวอยางการเชื่อมโยงกับคําจากลุม (superordination) และการเชื่อมโยงกับคํา
พองความหมาย (synonymy) ตามลําดับ
สวนงานวิจัยที่ศึกษาการจัดระบบคําและการใชคลังคําเปรียบเทียบระหวางผูพิการดาน
การไดยินและคนปกติ ของ มารชารคและคณะ (Marschark et al., 2004: 51-61) ไดเสนอรูปแบบ

63
การเชื่อมโยงคําที่กลุมตัวอยางทั้งสองกลุมใชในการตอบสนองมากที่สุด ไดแก การเชื่อมโยงกับคํา
จากลุม (superordinate) การเชื่อมโยงกับคําลูกกลุม (subordinate) การเชื่อมโยงกับคํารวมระดับ
(coordinate) การเชื่อมโยงกับคําที่เสียงของคําคลองจอง (rhyme) การเชื่อมโยงกับภาคแสดง
(predication) และการเชื่อมโยงกับคําระบุองครวม หรือ คําระบุองคประกอบ (part-whole/
whole-part)
ทั้งนี้ผูวิจัยไดจัดกลุมรู ปแบบการเชื่อมโยงคําที่พบในงานวิจัยที่ มีมาก อนหนานี้โดยใช
แนวคิดอรรถศาสตรคําศัพท (lexical semantics) ซึ่งมองความสัมพันธระหวางคําในลักษณะการ
เชื่อมโยงระหวางคําและอรรถศาสตรกรอบความหมาย (frame semantics) ซึ่งมองความสัมพันธ
ระหว า งคํ า ในลั ก ษณะอิ ง บริ บ ทสถานการณ (กล า วไว แ ล ว ในบทที่ 2) และใช แ นวคิ ด เรื่ อ ง
ความสัมพันธระหวางคําในลักษณะเชื่อมโยงขอมูลทางความหมายของ ชโรเดอรและฟลอเรส ดรา
เคส (Schreuder and Flores D’Arcais, 1992: 424) ซึ่งไดกลาวถึงการเชื่อมโยงคํากับขอมูลที่
เกี่ยวของกับความหมายของคํา 2 ประเภทดวยกัน คือ ขอมูลที่บงบอกถึงคุณลักษณะซึ่งสามารถ
รับรูผานประสาทสัมผัสได และขอมูลที่บงบอกถึงหนาที่ของสิ่งตาง ๆ จัดประเภทรูปแบบการ
เชื่อมโยงคําที่งานวิจัยกอนหนานี้เสนอไว โดยแบงออกเปน 2 กลุมใหญ คือ การเชื่อมโยงโดยอิง
ความหมายของคําและการเชื่อมโยงโดยไมอิงความหมายของคํา
การเชื่อมโยงโดยอิงความหมายของคํา ไดแก การเชื่อมโยงระหวางคํา แบงออกเปน การ
เชื่อมโยงแบบจัดจําพวก ไดแก การเชื่อมโยงกับคําจากลุม การเชื่อมโยงกับคํารวมระดับ และการ
เชื่อมโยงกับคําลูกกลุม ดังปรากฏในงานวิจัยของเคนทและโรซานอฟ (Kent and Rosanoff, 1910
อางถึงใน Miller,1991:158) งานวิจัยของมารค มารชารคและคณะ (Marschark et al., 2004) การ
เชื่อมโยงดวยการเปรียบเทียบ ไดแก การเชื่อมโยงกับคําตรงขามและการเชื่อมโยงกับคําพอง
ความหมาย ดังปรากฏในงานวิจัยของเจนกินส (Jenkins 1970 อางถึงใน Aitchison 1994: 74)
และการเชื่อมโยงขอมูลทางความหมาย ชโรเดอรและฟลอเรส ดราเคส (Schreuder and Flores
D’Arcais, 1992) ไดเสนอการเชื่อมโยงขอมูลความหมายไวสองลักษณะ คือ การเชื่อมโยงกับคํา
ระบุคุณสมบัติทางกายภาพ การเชื่อมโยงกับคําบอกหนาที่ แตผูวิจัยไดเพิ่มประเภทการเชื่อมโยง
คําอีกหนึ่งประเภทอยูในกลุมดังกลาว คือ การเชื่อมโยงกับองครวม หรือ องคประกอบ เนื่องจาก
เห็นวาเปนขอมูลทางความหมายประการหนึ่งที่รับรูผานการมองเห็นไดเหมือนคําระบุคุณสมบัติ
ทางกายภาพที่ชโรเดอรและฟลอเรส ดราเคส ไดเสนอไว โดยการวิจัยที่พบการเชื่อมโยงคําในกลุม นี้
ไดแกงานวิจัยของเคนทและโรซานอฟ (Kent and Rosanoff, 1910) เจนกินส (Jenkins 1970)
และ มารชารคและคณะ(Marschark et al., 2004) นอกจากนี้การเชื่อมโยงโดยอิงความหมาย
ระหวางคําในอีกลักษณะ คือ การเชื่อมโยงโดยอิงบริบทสถานการณ อันไดแก การเชื่อมโยงภาค
แสดง (predication) ดังพบในงานวิจัยของมารชารคและคณะ (Marschark et al., 2004)
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การเชื่อมโยงที่ไมแสดงถึงความสัมพันธทางความหมายที่ชัดเจน เชนเชื่อมโยงกับคําที่มัก
ปรากฏคูกันในโครงสรางคําประสมดังพบในงานวิจัยของเจนกินส (Jenkins 1970) และเชื่อมโยง
กับคําที่มีความคลายคลึงทางเสียง เชนในงานวิจัยของมารชารคและคณะ (Marschark et al.,
2004) โดยการจัดรูปแบบประเภทการเชื่อมโยงคําที่พบในงานวิจัยกอนหนานี้สามารถแสดงไดดวย
แผนภูมิดังปรากฏในภาพที่ 3.1
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รูปแบบการเชื่อมโยงคํา
ไมมีความสัมพันธทางความหมายชัดเจน

อิงความหมายของคํา
อรรถศาสตรคําศัพท

อรรถศาสตรบริบท

เชื่อมโยงคําที่ปรากฏคูกัน

เชื่อมโยงคําทีค่ ลายคลึงทางเสียง

เชื่อมโยงภาคแสดง

การจัดจําพวก

คําจากลุม
คํารวมระดับ
คําลูกกลุม
การเปรียบเทียบ

คําพองความหมาย
คําตรงขาม
การเชื่อมโยงขอมูลทางความหมาย
คําระบุคุณสมบัติ
คําระบุหนาที่ (แสดงประโยชน)
คําระบุองครวม หรือ องคประกอบ

ภาพที่ 3.1 แผนภูมิแสดงรูปแบบการเชือ่ มโยงคําทีพ่ บในงานวิจัยตาง ๆ
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จากภาพที่ 3.1 จะเห็นไดวา รูปแบบการเชื่อมโยงคําที่พบในการใชแบบทดลองการ
เชื่อมโยงคําแบงออกเปน 2 กลุมดวยกัน ไดแก การเชื่อมโยงคําที่อิงความหมายของคํา และการ
เชื่อมโยงคําที่ไมมีความสัมพันธทางความหมายที่ชัดเจน
โดยการเชื่อมโยงโดยอิงความหมายระหวางคําแบงออกเปน 2 ประเภท คือ การเชื่อมโยง
อรรถศาสตรคําศัพทและการเชื่อมโยงอรรถศาสตรบริบท
ทั้งนี้การเชื่อมโยงอรรถศาสตรคําศัพท สามารถแบงออกเปน 3 ประเภท คือ การเชื่อมโยง
แบบจัดจําพวก โดยรูปแบบการเชื่อมโดยคําที่จัดอยูในกลุมนี้ ไดแก การเชื่อมโยงกับคําจากลุม
การเชื่อมโยงกับคํารวมระดับ และการเชื่อมโยงกับคําลูกกลุม นอกจากนี้ยังพบการเชื่อมโยงแบบ
เปรียบเทียบ ไดแก การเชื่อมโยงกับคําพองความหมาย และการเชื่อมโยงกับคําตรงขาม และพบ
การเชื่อมโยงกับขอมูลทางความหมาย ไดแก การเชื่อมโยงกับคําระบุคุณสมบัติ การเชื่อมโยงคํา
ระบุหนาที่ และการเชื่อมโยงกับคําระบุองครวม หรือ องคประกอบ
สวนการเชื่อมโยงคําที่จัดอยูในกลุมเชื่อมโยงอรรถศาสตรบริบท พบรูปแบบการเชื่อมโยง
คําที่จัดอยูในกลุมนี้ 1 รูปแบบ คือ การเชื่อมโยงกับภาคแสดง
นอกจากนี้ การทดลองดวยแบบทดลองการเชื่อมโยงคําที่ผานมายังพบการเชื่อมโยงคําที่
ไมมีความสัมพันธทางความหมายที่ชัดเจน โดยพบรูปแบบการเชื่อมโยงคําในกลุมดังกลาว 2
รูปแบบ คือ การเชื่อมโยงกับคําที่มักปรากฏรวม และการเชื่อมโยงเสียงของคํา คือ การเชื่อมโยงกับ
คําที่มีความคลายคลึงทางเสียง
ในการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการทดลองดวยการเชื่อมโยงคํา และการสรางความเปรียบ
กรอบแนวคิดเกณฑที่ใชในการวิเคราะหดังปรากฏในแผนภูมิที่ 1 ผูวิจัยพบรูปแบบการเชื่อมโยงคํา
รูปแบบอื่น ๆ เพิ่มเติม
โดยในกลุมการเชื่อมโยงคําโดยอิงความหมายของคํา ในงานวิจัยครั้งนี้ พบรูปแบบการ
เชื่อมโยงคําเพิ่มเติม คือ การเชื่อมโยงระดับหาง การเชื่อมโยงกับคําที่มีความหมายใกลเคียงกับคํา
พองความหมาย การเชื่อมโยงกับคําที่มีความหมายใกลเคียงกับคําตรงขาม การเชื่อมโยงกับคํา
ระบุความสามารถ และการเชื่อมโยงกับคําแสดงผลลัพธ ภาพที่ 6 แสดงรูปแบบการเชื่อมโยงคํา
โดยอิงความหมายของคําที่พบในงานวิจัยครั้งนี้
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รูปแบบการเชื่อมโยงคําที่อิงความหมายของคํา

อรรถศาสตรคําศัพท

อรรถศาสตรบริบท

จัดจําพวก

บริบทสถานการณที่เขาใจรวมกันได
คําจากลุม

เชื่อมโยงภาคแสดง

คํารวมระดับ

อารกิวเมนทที่มีบทบาททางความหมาย*
ความสัมพันธระดับหาง*

ภาคแสดงซับซอน*

สวนขยาย*

คําลูกกลุม

เชื่อมโยงสถานที่*

เปรียบเทียบ

เชื่อมโยงเวลา*

คําพองความหมาย

เชื่อมโยงเหตุการณ*

คําที่มีความหมายใกลเคียงคําพองความหมาย*

เชื่อมโยงคําไวยากรณ*

คําตรงขาม
คําที่มีความหมายใกลเคียงคําตรงขาม*

กรอบแหงประสบการณเฉพาะบุคคล
ทัศนคติ อารมณ

เชื่อมโยงขอมูลทางความหมาย

ประสบการณเฉพาะ

คําระบุคุณสมบัติ
คําแสดงประโยชน (คําระบุหนาที่)
คําระบุความสามารถ*
คําแสดงผลลัพธ*

หมายเหตุ * คือ เกณฑที่เสนอในการวิจัยครั้งนี้

คําระบุองครวม องคประกอบ

ภาพที่ 3.2 แผนภูมิแสดงรูปแบบการเชือ่ มโยงคําที่องิ ความหมายของคําที่ใชเปนเกณฑในการวิเคราะหในครั้งนี้
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ทั้งนี้รูปแบบการเชื่อมโยงคําที่อิงความหมายของคําดังปรากฏในภาพที่ 3.2 ในงานวิจัย
ครั้งนี้ผูวิจัยไดใชเกณฑในการวิเคราะหดังตอไปนี้
1. การเชื่อมโยงคําที่จัดอยูในกลุมอรรถศาสตรคําศัพท แบงออกเปน 3 ประเภท
ไดแก
1.1 การเชื่อมโยงแบบจัดจําพวก ไดแก
1.1.1 การเชื่ อ มโยงกั บ คํ า จ า กลุ ม หรื อ คํ า ลู ก กลุ ม (superordinationsubordination) คื อ ความสั ม พั น ธ ที่ แ สดงถึ ง การรวมกลุ ม ไว ด ว ยกั น
(inclusion) ด ว ยคํ า ที่ แ สดงถึ ง ลั ก ษณะโดยทั่ ว ไปมากกว า (Saeed,
1997: 68) เชน เมื่อนําคําวา ไก ไปทดสอบใหกลุมตัวอยางเชื่อมโยงคํา
แลวกลุมตัวอยางตอบสนองดวยคําวา สัตว หรือ ในทางกลับกันอาจ
ตอบสนองดวยคําที่เปนคําที่มีความหมายอางถึงสิ่งที่เปนประเภทยอย
ของสิ่งที่คําที่นําไปกระตุนอางถึง (subordination) เชน เมื่อนําคําวา ไก
ไปทดสอบแลวกลุมตัวอยางตอบสนองดวยคําวา ไกแจ หรือ นําคําวา
กางเกง ไปทดสอบแลวกลุมตัวอยางตอบสนองดวยคําวา ยีนส (กางเกง
ยีนส) เปนตน
1.1.2 การเชื่อมโยงกั บคํารวมระดับ (co-ordination) คือ การตอบสนอง
ด ว ย คํ า ที่ มี ร ายละเอี ย ดในระดั บ เดี ย วกั น กั บ คํ า ที่ นํ า ไปกระตุ น
(Aitchison, 1994: 74) หรือทั้งคํากระตุนและคําทดสอบมีคําจากลุม
เดียวกัน เชน เมื่อทดสอบดวยคําวา แมว แลวกลุมตัวอยางตอบสนอง
ดวยคําวา หมา ทั้งคําวา แมว และ หมา มีคําจากลุมเดียวกัน คือ คําวา
สัตวเลี้ยง เปนตน
1.1.3 การเชื่อมโยงระดับหาง (far-related) เปนความสัมพันธที่เสนอขึ้นใน
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ซึ่ ง เป น รู ป แบบการเชื่ อ มโยงคํ า ที่ พ บในกลุ ม ผู พิ ก าร
โดยเฉพาะอยางยิ่งพิการดานการไดยินมากกวากลุมคนปกติ ลักษณะ
การเชื่ อมโยงคํา ที่จัดอยูในกลุ มนี้ เปน รูปแบบการเชื่อมโยงคําที่เห็น
ความสัมพันธทางความหมายไมชัดเจนเมื่อเทียบกับการเชื่อมโยงคําที่
อิงความหมายของคําอื่น ๆ โดยพบวาคําที่กระตุนและคําตอบสนองจะ
มีความสัมพันธกันในลักษณะแสดงกลุม หรือ ประเภทแบบกวาง เชน
เมื่ อ ทดสอบด ว ยคํ า ว า เค็ ม แล ว กลุ ม ตั ว อย า งตอบสนองด ว ยคํ า ว า
ขนาด คําวา เค็ม และ ขนาด นั้น มีความสัมพันธระดับหาง คือ แสดง
ความสั ม พั น ธ ที่ บ อกประเภทแบบกว า ง คื อ บอกว า เป น คํ า บอก
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คุณลักษณะเหมือ นกัน หรือ เมื่ อทดสอบด ว ยคํา วา หวาน แลว กลุ ม
ตั ว อย า งตอบสนองด ว ยคํา วา สวยงาม ความสัม พัน ธร ะหว า งคํา ว า
หวาน และ สวยงาม จัดเปนความสัมพันธระดับหางเชนกัน คือ แสดง
ความสัมพันธในลักษณะบอกกลุม หรือ ประเภทกวาง ๆ วาเปนคําบอก
คุณลักษณะเหมือนกันเชนกัน
1.2 การเชื่อมโยงแบบเปรียบเทียบ ไดแก
1.2.1 การเชื่อมโยงคําแบบคําตรงขาม (antonymy) คือ การตอบสนองตอ
คํากระตุนดวยคําที่มีความหมายตรงขาม เชน เมื่อทดสอบดวยคําวา
ผูชาย แลวกลุมตัวอยางตอบสนองดวยคําวาผูหญิง หรือ เมื่อทดสอบ
ดวยคําวา หัวเราะ แลวกลุมตัวอยางตอบสนองดวยคําวา รองไห หรือ
เมื่อทดสอบดวยคําวา รอน แลวกลุมตัวอยางตอบสนองดวยคําวา เย็น
เปนตน
1.2.2 การเชื่ อ มโยงกั บ คํ า พ อ งความหมาย (synonymy) คื อ การ
ตอบสนองคําที่นํามาทดสอบดวยคําที่มีความหมายเดียวกันกับคําที่
นํ า มาทดสอบ แต ใ ช ค นละรู ป ภาษากั บ คํ า กระตุ น ซึ่ ง อาจมาจาก
ทําเนียบภาษาที่แตกตางกัน (registers) คือ คําหนึ่งอาจเปนภาษาปาก
(colloquial) อีกคําหนึ่งเปนภาษาที่เปนทางการ (formal) หรือ อาจเปน
ภาษาเขียน (literary) (Palmer, 1981) ตัวอยางเชน เมื่อทดสอบดวยคํา
วา หมา แลวกลุมตัวอยางตอบสนองดวยคําวา สุนัข เปนตน
1.2.3 การเชื่ อ มโยงคํ า แบบคํ า ใกล เ คี ย งคํ า พ อ งความหมาย (near
synonymy) เป น รูป แบบการเชื่อ มโยงคํา ที่มั ก พบในการทดลองดว ย
คํากริยาคุณศัพท ซึ่งงานวิจัยที่ทดลองดวยแบบทดลองการเชื่อมโยงคํา
ที่ผานมาไมไดเสนอไว แตทฤษฎีเครือขายของคํา (WordNet) ทาง
ภาษาศาสตรคอมพิวเตอรเปนผูเสนอ โดยมองวาคํากริยาคุณศัพทไม
สามารถจัดความสัมพันธเปนคําพองความหมายไดชัดเจนเหมือนคํา
ประเภทอื่ น โดยอาจมีคํ า ที่ มี ค วามหมายใกลเ คี ย งหลายคํ า ด ว ยกั น
แสดงไดดวยภาพที่ 3.3 ดังตอไปนี้
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watery

parched

damp

arid
wet

dry
sere

moist
humid

driedup

ภาพที่ 3.3 โครงสรางการเชื่อมโยงคํากริยาคุณศัพทในลักษณะสองขัว้ (ดัดแปลงจาก Bipolar
Adjective Structure ของมิลเลอรและคณะ) (Miller et al.,1993: 29)
จากแผนภาพที่ 3.3 พบวา คําวา wet ‘เปยก‘ มีความหมายคลายคลึง
กับคําวา watery ‘เปนน้ํา’ หรือ damp ‘หมาด’ moist ‘ชุมชื้น’ และ
humid ‘ชื้น’ ในขณะเดียวกัน คําวา dry ‘แหง’ มีความหมายคลายคลึง
กับคําวา parched ‘แหงผาก’ arid ‘แลง’ sere ‘แหงเหี่ยว’ dried-up
‘ทําใหแหง’ เปนตน ซึ่ง wet จัดเปนคําตรงขามของ dry ได แตคําอื่นๆ
อยาง watery damp moist หรือ humid ไมไดเปนคําตรงขางของ dry
คําพวกนี้จึงไมอาจจัดเปนคําพองความหมาย (synonym) กับ wet ได
แต มี ค วามหมายใกล เ คี ย งจึ ง จั ด เป น คํ า ใกล เ คี ย งคํ า พ อ งควาหมาย
ตัวอยางการเชื่อมโยงคําดวยรูปแบบดังกลาวในงานวิจัยครั้งนี้ เชน เมื่อ
ทดสอบดวยคําวา สะอาด แลวกลุมตัวอยางตอบสนองดวยคําวา ขาว
หรือ บริสุทธิ์ เปนตน
1.2.4 การเชื่ อ มโยงคํ า แบบคํ า ใกล เ คี ย งคํ า ตรงกั น ข า ม (indirect
antonymy) การเชื่อมโยงกับคําที่มีความหมายใกลเคียงกับคําตรงกัน
ขาม ซึ่งที่ผานมาการศึกษาเรื่องการจัดระบบคําในคลังคําโดยใชแบบ
ทดลองการเชื่อมโยงคําไมไดเสนอไว รวมทั้งทฤษฎีเครือขายของคํา
(WordNet) ทางภาษาศาสตรคอมพิวเตอรก็ไมไดเสนอไวโดยตรง แต
จากแผนภาพแสดงโครงสรางการเชื่อมโยงคํากริยาคุณศัพทในลักษณะ
สองขั้ว ที่ทฤษฎีเครือขายของคํา (WordNet) ไดเสนอไวเพื่ออธิบายคํา
ใกลเคียง (similarity) สามารถทําใหเห็นถึงรูปแบบการเชื่อมโยงคํากับ
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คําใกลเคียงคําตรงกันขามได โดยจากแผนภาพขางตนจะพบวา คําวา
wet ‘เปยก‘ ซึ่งมีความหมายตรงกันขามกับคําวา dry ‘แหง‘ มีคําที่มี
ความหมายใกลเคียงกับคําตรงขามกับคําวา wet ‘เปยก‘ ไดแกคําวา
parched ‘แหงผาก‘ arid ‘แลง‘ sere ‘แหงเหี่ยว‘ dried-up ‘ทําใหแหง‘
เปนตน
1.3 การเชื่อมโยงขอมูลทางความหมาย ไดแก
1.3.1 การเชื่อมโยงกับคําระบุคุณสมบัติ (property) เปนการเชื่อมโยงทาง
ความหมายกั บ คํ า แสดงคุ ณ สมบั ติ ได แ ก ใ นกรณี ที่ ถู ก กระตุ น ด ว ย
คํานาม แลวกลุมตัวอยางตอบสนองดวยคําระบุคุณสมบัติ ไดแก คําที่มี
ความหมายอ า งถึ ง สี ขนาด วั ส ดุ กลิ่ น รส หรือ เสีย ง ฯลฯ ของสิ่ ง ที่
คํ า นามนั้ น อ า งถึ ง หรื อ กรณี ที่ ก ลุ ม ตั ว อย า งถู ก กระตุ น ด ว ยคํ า แสดง
คุณสมบัติ (คํากริยาคุณศัพท) กลุมตัวอยางตอบสนองดวยคํานามที่มี
คุณสมบัติดังกลาว เชน เมื่อนําคําวา รถยนต ไปทดสอบ กลุมตัวอยาง
ตอบสนองดวยคําวา คันใหญ หรือ สีเขียว หรือ เมื่อนําคําวา สีเหลือง
ไปทดสอบ กลุมตัวอยางตอบสนองดวยคําวา อุจจาระ เปนตน
1.3.2 การเชื่อมโยงกับคําแสดงประโยชน (usage) คือ การเชื่อมโยงคํา
กระตุนกับประโยชนใชสอยที่ไดจากคํากระตุน ตัวอยางเชน เมื่อทดสอบ
ดวยคําวา ชิงชา กลุมตัวอยางตอบสนองดวยคําวา ไวนั่งเลน หรือ เมื่อ
ทดสอบดวยคําวา รองเพลง กลุมตัวอยางตอบสนอง ดวยคําวา เพื่อ
ความสนุก หรือ เมื่อนําคําวา น้ํา ไปทดสอบ กลุมตัวอยางตอบสนอง
ดวยคําวา กินได เปนตน
1.3.3 การเชื่อมโยงกับคําระบุความสามารถ (ability) คือ เปนการเชือ่ มโยง
คํ า กระตุ น ด ว ยคํ า ที่ แ สดงถึ ง ความสามารถของคํ า กระตุ น นั้ น
ตัวอยางเชน เมื่อนําคําวา ไก ไปทดสอบ กลุมตัวอยางตอบสนองดวยคํา
วา ขันได เปนตน
1.3.4 การเชื่อมโยงกับคําระบุองครวมองคประกอบ
(whole-part
relation/part- whole relation)คือ การเชื่อมโยงคําโดยอางอิงคําที่มี
ความหมายอางถึงองคประกอบ หรือ องครวมของสิ่งที่คํากระตุนอางถึง
ตัวอยางเชน เมื่อทดสอบดวยคําวา ไก แลวกลุมตัวอยางตอบสนองดวย
คําวา ขนไก คําวาขนไก มีความสัมพันธแบบองคประกอบกับคําวา ไก
(part-whole relation) หรือ เมื่อทดสอบดวยคําวา หรือ กรณีที่นําคําวา
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ขา(อวัยวะ) ไปทดสอบแลวกลุมตัวอยางตอบสนองดวยคําวา รางกาย
คําวา รางกายมีความสัมพันธแบบองครวมกับคําวา ขา (whole-part
relation) เปนตน การเชื่อมโยงคําในกลุมนี้ยังรวมถึง การเชื่อมโยงคํา
กับคําที่แสดงถึงลักษณะการรวมเปนสมาชิกกลุมเดียวกัน (member
collection) คือ คําหนึ่งมีความหมายอางถึง สิ่งที่สองสิ่ง หรือมากกวา
มารวมกัน ตัวอยางเชน เมื่อนําคําวา ตนไม ไปกระตุนแลวกลุมตัวอยาง
ตอบสนองดวยคําวา ปา (ตนไม หลายตนรวมกันเปนปา) หรือ นําคําวา
“ปา”ไปทดสอบ แลวกลุม ตัวอยางตอบสนองดวยคําวา ตนไม (ปา
ประกอบดวยตนไมจํานวนมาก) เปนตน
1.3.5 การเชื่อมโยงกับคําแสดงผลลัพธ (result) คือ การเชื่อมโยงกับคําที่
แสดงถึ ง ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น จากคํ า กระตุน โดยคํ า ที่ นํ า ไปกระตุ น นั้ น อาจมี
คุณสมบัติดังกลาวอยูดวยหรือไมก็ได ตัวอยางเชน เมื่อกระตุนดวยคํา
วา ไฟ แลวกลุมตัวอยางตอบสนองดวยคําวา ความรอน (ไฟ ทําใหเกิด
ความรอน) หรือ เมื่อกระตุนดวยคําวา ไก แลวกลุมตัวอยางตอบวา ไข
(ไก ทําใหเกิด ไข เปนตน
2. การเชื่อมโยงที่อยูในกลุมอรรถศาสตรบริบท
การเชื่อมโยงคําที่จัดอยูในกลุมอรรถศาสตรบริบทนี้ ผูวิจัยไดแบงออกเปน 2 กลุมยอย คือ
กลุมที่อิงบริบทสถานการณที่เขาใจรวมกันได และกลุมที่อิงบริบทสถานการณที่เปนประสบการณ
เฉพาะบุคคล ดังมีรายละเอียดของเกณฑแตละประเภทดังนี้
2.1 การเชื่อมโยงโดยอิงบริบทสถานการณที่เขาใจรวมกันได การเชื่อมโยงที่จัด
อยูในกลุมนี้ ประกอบดวยการเชื่อมโยงในลักษณะตาง ๆ 8 ลักษณะดังตอไปนี้
2.1.1 การเชื่อมโยงภาคแสดง (predication) คือ การเชื่อมโยงที่เมื่อกระตุน
ดวย คํานามจะเชื่อมโยงกับคํากริยาเพื่อแสดงภาคแสดงของนามนั้น
หรือ เมื่ อกระตุ น ด ว ยคํ า กริ ย าจะเชื่อ มโยงกั บคํา นามเพื่ อ ให น ามนั้ น
แสดงภาคแสดง ตั ว อย า งเช น เมื่ อ กระตุ น ด ว ยคํ า ว า ไก แล ว กลุ ม
ตัวอยางตอบสนองดวยคําวา กินขาวเปลือก หรือ เมื่อกระตุนดวยคําวา
วิ่ง แลวกลุมตัวอยางตอบสนองดวยคําวา นักวิ่ง เปนตน
2.1.2 การระบุ อ าร กิ ว เมนท ที่ มี บ ทบาททางความหมาย (thematic
argument) คือ การเชื่อมโยงในลักษณะที่กรณีคํากระตุนเปนคํานาม
กลุมตัวอยางตอบสนองดวยคํานามโดยความสัมพันธระหวางคํานาม
ทั้ ง สองคํ า นั้ น คื อ คํ า หนึ่ ง เป น ผู ก ระทํ า (agent) อี ก คํ า หนึ่ ง เป น
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2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.1.6

2.1.7

ผู ถู ก กระทํ า (patient) หรื อ อาจตอบสนองด ว ยคํ า แสดงเครื่ อ งมื อ
(instrument) เช น เมื่ อ นํ า คํ า ว า วั ว ไปกระตุ น แล ว กลุ ม ตั ว อย า ง
ตอบสนอง ดวยคําวา หญา “วัว(agent) กิน หญา(patient)” หรือ เมื่อ
นําคําวา ขา หรือ คําวา วิ่ง ไปกระตุนแลวกลุมตัวอยางตอบสนองดวย
คําวา รองเทา (instrument) เปนตน
การเชื่อมโยงภาคแสดงซับซอน (complex predicate) คือการ
เชื่ อ มโยงกั บ คํ า ที่ ส ามารถประกอบกั บ คํ า กระตุ น ให เ ป น ภาคแสดง
ซับซอนไดโดยประกอบกันเปนกริยาเรียงหรือเปนการเติมคํากริยารอง
เชน หากกระตุนดวยคําวา เดิน แลวกลุมตัวอยางตอบสนองดวยคําวา
ตาม หรือ หากกระตุนดวยคําวา นั่ง แลวกลุมตัวอยางตอบสนองดวยคํา
วา ลง เปนตน
การเชื่อมโยงสวนขยาย (modifier) คือ การเชื่อมโยงคําดวยคําที่
ขยายภาคแสดง โดยหากพิจารณาจากประเภททางไวยากรณของคําที่
ตอบสนองแลวเปนการเชื่อมโยงกับคําวิเศษณ เชน เมื่อทดสอบดวยคํา
วา วิ่ง แลวกลุมตัวอยางตอบสนองดวยคําวา เร็ว เปนตน
การเชื่อมโยงกับคําบอกสถานที่ (place) คือ หลังจากที่ไดเห็นหรือได
ยินคํากระตุนแลว กลุมตัวอยางนึกถึงสถานที่ซึ่งเปนฉากที่เกี่ยวของกับ
สิ่งที่คําที่นําไปกระตุนอางถึง เชน เมื่อนําคําวา เด็ก ไปกระตุนแลว กลุม
ตั ว อย า งตอบสนองด ว ยคํ า ว า โรงเรี ย น หรื อ เมื่ อนํ า คํ า วา ชิ ง ช า ไป
ทดสอบ กลุมตัวอยางตอบสนองดวยคําวา สนามเด็กเลน เปนตน
การเชื่อมโยงกับคําระบุเวลา (time) คือ การเชื่อมโยงกับคําที่แสดง
ถึงเวลาของเหตุการณที่สัมพันธกับสิ่งที่คํากระตุนอางถึง ตัวอยางเชน
เมื่อนําคําวา ไก ไปทดสอบ กลุมตัวอยางตอบสนองดวยคําวา ตอนเชา
เปนตน
การเชื่อมโยงกับคําที่อางถึงเหตุการณ(event) คือ การเชื่อมโยงกับ
คําแสดงเหตุการณที่มีความเกี่ยวเนื่องกับคํากระตุน คือ การตอบสนอง
คํากระตุนดวยกริยาวลีที่แสดงเหตุการณที่เกี่ยวของกับคํากระตุนนั้น ซึ่ง
มักจะเปนการเชื่อมโยงดวยรูปภาษาที่แสดงเหตุการณ ตัวอยางเชน
เมื่อนําคําวา แปรงฟน ไปทดสอบ กลุมตัวอยางตอบสนองดวยคําวา
ลางหนา หรือ สองกระจก หรือ อาบน้ํา ทั้งนี้คําวา ลางหนา สองกระจก
และ อาบน้ํา แสดงเหตุการณที่เกี่ยวเนื่องกับคําวา แปรงฟน
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2.1.8 การเชื่อมโยงคําไวยากรณ (function word) ไดแก การเชื่อมโยงกับ
คําลงทาย (particle) เชน เมื่อทดสอบดวยคําวา ครู แลวกลุมตัวอยาง
ตอบสนองดวยคําวา ขา การเชื่อมโยงกับคําบุพบท (preposition) เชน
เมื่อทดสอบดวยคําวา บาน แลวกลุมตัวอยางตอบสนองดวยคําวา ใน
หรือ คําแสดงคําถาม (question word) เชน เมื่อทดสอบดวยคําวา หิว
แลวกลุมตัวอยางตอบสนองดวยคําวา มั้ย เปนตน
2.2 การเชื่อมโยงที่อยูในกลุมอิงกรอบแหงประสบการณเฉพาะบุคคล ไดแก
2.2.1 การเชื่ อ มโยงกั บ คํ า แสดงประสบการณ เ ฉพาะ (specific
experience) หมายถึง การตอบสนองดวยคําที่แสดงถึงประสบการณ
เฉพาะของบุ ค คลนั้ น ที่ เ มื่ อ วิ เ คราะห ใ นเบื้ อ งต น จะไม ส ามารถเห็ น
ความสัมพันธทางความหมายของทั้งสองคําดังกลาวไดอยางเดนชัด
เพราะเปนความสัมพันธที่มีเฉพาะในกลุมตัวอยางนั้น เชน เมื่อนําคําวา
ครู ไปทดสอบ กลุม ตั ว อย า งตอบสนองดว ยคํ า ว า น า (นา ของกลุ ม
ตัวอยางเปนครู) หรือ นําคําวา อวน ไปทดสอบ กลุมตัวอยางตอบสนอง
ดวยคําวา เพื่อน เปนตน
2.2.2 การเชื่อมโยงกับคําบอกทัศนคติ หรือ อารมณ (attitude/emotion)
คือ การตอบสนองดวยคําที่มีความหมายอางถึงการแสดงทัศนคติเชิง
บวก หรือ เชิงลบ ตอสิ่งที่ความหมายของคําที่นําไปกระตุนอางถึง หรือ
การตอบสนองตอคํากระตุนดวยคําที่แสดงถึงสภาวะทางอารมณ เชน
อารมณดี อารมณไมดี มีความสุข รูสึกเปนทุกข หวาดกลัว ดีใจ เสียใจ
เปนตน ตัวอยางเชน เมื่อทดสอบดวยคําวา ซื้อ กลุมตัวอยางตอบสนอง
ดวยคําวา เปลือง (ทัศนคติเชิงลบ)หรือ เมื่อทดสอบดวยคําวา รองเพลง
กลุมตัวอยางตอบสนองดวยคําวา สนุก (ทัศนคติเชิงบวก) หรือ เมื่อนํา
คําวา รองเพลง ไปทดสอบ กลุมตัวอยางตอบสนองดวยคําวา อารมณดี
หรือ นําคําวา ครู ไปทดสอบ กลุมตัวอยางตอบสนองดวยคําวา กลัว
เปนตน
นอกจากการเชื่อมโยงคําที่อิงความหมายของคําแลว ในการวิจัยครั้งนี้ พบการเชื่อมโยงคํา
แบบอื่น ๆ ไดแก การเชื่อมโยงคําที่ไมมีความสัมพันธทางความหมายชัดเจน (non semantic
relation) และการเชื่อมโยงคําที่จัดอยูในกลุมขอผิดพลาด

75
3. การเชื่อมโยงคําที่ไมมีความสัมพันธทางความหมายชัดเจน
การเชื่อมโยงคําที่ไมมีความสัมพันธทางความหมายชัดเจน (non semantic relation) คือ คํา
ที่ตอบสนองนั้นไมสามารถวิเคราะหความสัมพันธทางความหมายตามเกณฑตางๆ ที่กลาวมาได
กลาวคือ ไมสามารถมองเห็นความสัมพันธทางความหมายกับคํากระตุนอยางชัดเจน แตเปน
ความสัมพันธที่อธิบายไดดวยเกณฑอื่นๆ เชน อาจมีความสัมพันธในลักษณะที่เปนสวนประกอบ
หนึ่งของคําเดียวกัน หรือ เปนสวนหนึ่งของสํานวนภาษาเดียวกัน หรือ อาจเปนการเชื่อมโยงคําที่
อางอิงเสียง หรือ รูปของคําที่นําไปกระตุน
เนื่องจากงานวิจัยนี้สนใจศึกษาเฉพาะการเชื่อมโยงคําดวยความสัมพันธทางความหมายเปน
หลัก จึงนําเกณฑสวนนี้มาเสริมเพื่อวิเคราะหกรณีของการตอบสนองที่ไมเห็นความสัมพันธทาง
ความหมายเทานั้น การเชื่อมโยงคําที่ไมมีความสัมพันธทางความหมายชัดเจนที่พบในงานวิจัยนี้
แสดงไดดวยภาพที่ 3.4
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การเชื่อมโยงคําที่
ไมมีความสัมพันธทาง
ความหมายชัดเจน
อิงโครงสรางทาง
ภาษา

โครงสรางคําประสม

โครงสรางสํานวน
ภาษา

อิงรูปคํา หรือ
เสียงของคํา

เชื่อมโยงพยัญชนะ*

เชื่อมโยงสระ*

เชื่อมโยงพยัญชนะ
และสระ*

เชื่อมโยงพยัญชนะ
สระและวรรณยุกต*

* คือ เกณฑทเี่ สนอในการวิจัยครั้งนี้

ภาพที่ 3.4 แผนภูมิแสดงเกณฑการวิเคราะหรูปแบบการเชื่อมโยงคําที่ไมมีความสัมพันธทางความหมายที่ชัดเจนในการวิจยั ครั้งนี้

76

77
จากภาพที่ 3.4 แสดงใหเห็นวารูปแบบการเชื่อมโยงคําที่ไมมีความสัมพันธทางความหมาย
ชัดเจน (non-semantic relation) แบงออกเปนสองกลุมดวยกัน คือ การเชื่อมโยงคําที่อิงโครงสราง
ทางภาษาและการเชื่อมโยงคําที่อิงรูปหรือเสียงของคํา ในงานวิจัยครั้งไดใชเกณฑในการวิเคราะห
รูปแบบการเชื่อมโยงคําที่จัดอยูในกลุมนี้ ดังตอไปนี้
3.1) การเชื่อมโยงคําที่อิงโครงสรางทางภาษา รูปแบบการเชื่อมโยงคําที่จัดอยูในกลุม
นี้ ไดแก
3.1.1) การเชื่ อ มโยงโดยอิ ง โครงสร า งคํ า ประสม (compounding)
เป น
ความสัมพันธที่มองไดวาคํากระตุนและคําตอบสนองนั้นประกอบกันเปนคํา
ประสม หรือคําซอนความหมาย ตัวอยางเชน เมื่อนําคําวา ขาว ไปทดสอบ
กลุมตัวอยางตอบสนองดวยคําวา เจา (ขาวเจา) หรือ เมื่อทดสอบดวยคําวา
สะอาด กลุมตัวอยางตอบสนองดวยคําวา ความ (ความสะอาด) หรือ เมื่อ
ทดสอบดวยคําวา ชิงชา กลุมตัวอยางตอบสนองดวยคําวา สวรรค (ชิงชา
สวรรค) เปนตน
3.1.2) การเชื่อมโยงแบบสํานวนภาษา (idiom) คือ การตอบสนองคํากระตุนดวย
การเชื่อมโยงคําหรือวลีที่มักปรากฏคูกันกับคํากระตุนในลักษณะที่เปนสํานวน
เฉพาะในภาษา เปนคําสุภาษิต คําพังเพย หรือ คําประสมที่มีความคลองจอง
ทางเสียง ตัวอยางเชน เมื่อนําคําวา หัว ไปทดสอบ กลุมตัวอยางตอบสนอง
ดวยสํานวนที่วา ‘รวบหัวรวบหาง‘ หรือ เมื่อนําคําวา ถนน ไปทดสอบแลวกลุม
ตัวอยางตอบสนองดวยคําวา หนทาง ซึ่งมาจากคําประสมที่มีความคลองจอง
ทางเสียงที่วา ‘ถนนหนทาง‘ เปนตน
3.2) การเชื่อมโยงคําที่อิงรูปหรือเสียงของคํา รูปแบบการเชื่อมโยงคําที่จัดอยูในกลุม
นี้ มี ดังนี้
3.2.1) ก า ร เ ชื่ อ ม โ ย ง โ ด ย อ า ง อิ งตั ว อั ก ษ ร ข อ ง คํ า ก ร ะ ตุ น (consonant
association) คือ การเชื่อมโยงกับคําที่ไมมีความสัมพันธทางความหมาย แต
เชื่อมโยงกับ คําที่มีรูปหรือเสียงพยัญชนะเชนเดียวกับคํากระตุน ซึ่งตัวอักษร
หรือหนวยเสียงพยัญชนะดังกลาวอาจอยูในตําแหนงพยัญชนะตน หรือใน
ตํ า แหน ง พยั ญ ชนะท า ยก็ ไ ด ตั ว อย า งเช น เมื่ อ เห็ น คํ า ว า กลั บ แล ว กลุ ม
ตัวอยางตอบสนองดวยคําวา คบ หรือ เมื่อกระตุนดวยคําวา ขาว แลวกลุม
ตัวอยางตอบสนองดวยคําวา เขง /khǎaw-khèŋ/ หรือ เมื่อไดยินคําวา หนุม
แลวกลุมตัวอยางตอบสนองดวยคําวา ค่ํา /nùm/-/khâm/ เปนตน
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3.2.2) การเชื่อมโยงโดยอางอิงสระของคํากระตุน (vowel association) คือ การ
ที่ ก ลุ ม ตั ว อย า งนึ ก รู คํ า ที่ ไ ม มี ค วามสั ม พั น ธ ท างความหมายกั บ คํ า ที่ นํ า ไป
กระตุน แตเชื่อมโยงโดยอางอิงรูปสระหรือเสียงสระ ตัวอยางเชน เมื่อเห็นคําวา
เร็ ว กลุม ตัว อยางตอบสนองดวยคํา วา เล็ก หรื อ เมื่อได ยิน คํา วา วิ่ง กลุม
ตัวอยางตอบสนองดวยคําวา สิน /wîŋ/-/sǐn/ เปนตน
3.3.3) การเชื่อมโยงโดยอางอิงพยัญชนะและสระของคํากระตุน (consonant &
vowel association) คือการที่กลุมตัวอยางนึกรูคําที่ไมมีความสัมพันธทาง
ความหมายกับคําที่นําไปกระตุน แตคําที่นึกรูคําที่มีรูปหรือเสียงพยัญชนะตน
และรูปหรือเสียงสระเดียวกันกับคําที่นําไป ตัวอยางเชน เมื่อ เห็นคําวา ไก
กลุมตัวอยางตอบสนองดวยคําวา ไกปน หรือ เห็นคําวา ปา ไปกระตุน กลุม
ตัวอยางตอบสนองดวยคําวา ปาลูกดอก หรือ ไดยินคําวา ปา กลุมตัวอยาง
ตอบสนองดวยคําวา ปาง /pàa/-/pâaŋ/ เปนตน กระตุน รวมถึงนึกรูคําที่มีรูป
หรือเสียงพยัญชนะทายและรูปหรือเสียงสระ กลาวคือ เปนสวนที่เปน rhyme
ของคํา เชนเดียวกับคําที่นําไปกระตุน ตัวอยางเชน เมื่อเห็นคําวา ขาว กลุม
ตั ว อย า งตอบสนองด ว ยคํ า ว า ก า ว หรื อ ได ยิ น คํ า ว า ขาด กลุ ม ตั ว อย า ง
ตอบสนองดวยคําวา คาด /khàat/-/ kháat / เปนตน
3.3.4) การเชื่อมโยงโดยอางอิงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกตของคํากระตุน
(consonant & vowel & tone association) คือ การที่กลุมตัวอยางนึกรูคําที่
ไมมีความสัมพันธทางความหมายกับคําที่นําไปกระตุน แตคําที่นึกรูคําที่มีรูป
หรื อ เสี ย งพยั ญ ชนะต น รู ป หรื อ เสี ย งสระรวมทั้ ง รู ป หรื อ เสี ย งวรรณยุ ก ต
เชนเดียวกับคําที่นําไปกระตุน ตัวอยางเชน เมื่อเห็นคําวา ชิงชา กลุมตัวอยาง
ตอบสนองดวยคําวา ชาง หรือ เมื่อไดยินคําวา สูง กลุมตัวอยางตอบสนอง
ดวยคําวา ศูนย /sǔuŋ/- /sǔun / หรือ เมื่อเห็นหรือไดยินคําแลวกลุมตัวอยางนึก
รู คํ า ที่ มี รู ป หรื อ เสี ย งพยั ญ ชนะท า ย รู ป หรื อ เสี ย งสระรวมทั้ ง รู ป หรื อ เสี ย ง
วรรณยุกต เชนเดียวกับคําที่นําไปกระตุน กลาวคือ เปนสวนที่เปน rhyme ของ
คํา ตัวอยางเชน เมื่อเห็นคําวา บาน กลุมตัวอยางตอบสนองดวยคําวา กาน
/bâan-/kâan/ หรือ เมื่อไดยินคําวา แดง กลุมตัวอยางตอบสนองดวยคําวา แพง
/dææŋ-/phææŋ/ เปนตน
4. การเชื่อมโยงคําที่จัดอยูในกลุมขอผิดพลาด
การเชื่อมโยงคําที่จัดอยูในกลุมขอผิดพลาด (errors) ในการวิจัยครั้งนี้ มี 5 ประเภท ดังนี้
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การไม ต อบสนองต อ คํ า ที่ นํ า ไปกระตุ น คื อ การที่ ก ลุ ม ตั ว อย า งไม ส ามารถ
ตอบสนองดวยคําใดใด หลังจากที่ไดยิน หรือ เห็นคํากระตุน ภายในเวลาที่กําหนด
คือ 20 วินาที
4.2) การซ้ําคําที่นําไปกระตุน คือ การตอบสนองดวยคําที่นําไปกระตุน เชน ปา-ปา
4.3) การนิยามคําที่นําไปกระตุน คือ การตอบสนองคําที่นําไปกระตุนโดยการนิยามคํา
กระตุน เชน ปา-ที่ที่มีตนไมมาก ๆ มีสัตวปาอาศัยอยู
4.4) การใหบริบทประกอบคําที่นําไปกระตุน คือ การตอบสนองโดยแสดงตัวอยาง
ประโยคที่คําที่นําไปกระตุนปรากฏ เชน แม-พอ แม พาลูกไปเที่ยวสวนสัตว
4.5)
การประมวลผลรูปคําหรือเสียงคําที่นําไปกระตุนผิด คือ การที่หลังจากที่กลุม
ตัวอยางไดยิน หรือ เห็นคํากระตุนแลว กลุมตัวอยางนึกถึงคําที่มีรูป หรือ เสียงของคํา
ใกลเคียงกับคํากระตุน แตมีความหมายตางจากคํากระตุน เชน หัน-ผัก (หั่น) เผ็ดเชื้อรา (เห็ด) เบา-ลาง (บน)
ในการวิ เ คราะหขอมู ลที่ ไดจ ากแบบทดลองการเชื่ อ มโยงคํา ซึ่ง เปน การทดลองให ก ลุ ม
ตัวอยางเชื่อมโยงคําโดยอิสระ และขอมูลที่ไดจากแบบทดลองการสรางความเปรียบ ซึ่งเปนการ
ทดลองโดยใหกลุมตัวอยางเชื่อมโยงคําโดยมีโครงสรางของการสรางความเปรียบเปนตัวบังคับ
ผู วิ จั ย พิ จ ารณาความสั ม พั น ธ โ ดยดู ค วามหมายเป น หลั ก ก อ น และกํ า หนดให มี เ พี ย งหนึ่ ง
ความสัมพันธเทานั้นโดยพิจารณาวาเปนความสัมพันธที่ชัดเจนที่สุด ในกรณีไมแนใจในการมองหา
ความสัมพันธผูวิจัยใชการไปถามผูใหขอมูล เมื่อบันทึกรูปแบบความสัมพันธระหวางคํากระตุนกับ
คําตอบสนองครบทุกรายคําดวยเลขรหัสแลว ผูวิจัยใชโปรแกรม SPSS for windows คํานวณ
คาความถี่ความสัมพันธแตละประเภท โดยรูปแบบการเชื่อมโยงคําที่ไดจากการทดลองทั้งสองแบบ
ทดลองดั ง กลาว จะนําไปสู ขอสรุปเกี่ ย วกับระบบความหมายของคํ าในภาษาไทยของผูพิก าร
มองเห็น ผูพิการดานการไดยิน และคนปกติ ตอไป
ลําดับตอไปจะนําเสนอเกณฑที่ใชในการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบทดลองการนิยามคํา
4.1)

3.7.2 เกณฑที่ใชในการวิเคราะหขอมูลจากแบบทดลองการนิยามคํา (definition
experiment)
ในการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบทดลองการนิยามคํานั้น ผูวิจยั ไดใชเกณฑประเภทของ
การนิยามคําของ ISO/R 1087 (ใน Picht and Draskau,1985: 51-54) ซึ่งเสนอรูปแบบการนิยาม
คํา 3 ประเภท ไดแก
1) นิยามโดยบอกถึงลักษณะทางความหมายของสิ่งนั้น (intensional definition)
ตัวอยางเชน คําวา aircraft อาจนิยามไดวา คือ ยานพาหนะใดก็ตามที่ใชอากาศใน
การขับเคลื่อน (air-support vehicle)
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2) นิยามโดยการแจกแจงตัวอยางที่จัดประเภทเปนสิ่งนั้นได (extensional definition)
ตัวอยางเชน คําวา aircraft อาจนิยามไดวา ไดแก บอลลูน เรือบิน วาว เครื่องรอน
หรือ สิ่งอื่น ๆ ที่บินไดโดยใชเครื่องยนตในการขับเคลื่อน เปนตน
3) นิยามโดยอาศัยบริบทเพื่อใหเขาใจความหมายสิ่งนั้น (contextual definition) คือ
การนิยามโดยการใหตัวอยางประโยคที่ใชจริงในภาษา เพื่อใหคาดเดาความหมาย
ของคํานั้นจากประโยคดังกลาว ตัวอยางเชนเราอาจทราบวา aircraft หมายถึงอะไร
จากประโยคดังตอไปนี้ “He went from Europe to America in 24 hours by using
an aircraft.”
ในการวิเคราะหขอมูลในสวนการทดลองการนิยามคําในการวิจัยครั้งนี้ ในเบื้องตนผูวิจัย
จะพิ จ ารณาว า กลุ ม ตั ว อย า งทั้ ง สามกลุ ม ใช รู ป แบบการนิ ย ามใกล เ คี ย งกั บ รู ป แบบใดในทั้ ง 3
รูปแบบขางตนมากที่สุด
จากนั้นจะพิจารณาความสัมพันธทางความหมายระหวางคําภายในคํานิยามวาเปนการ
เชื่อมโยงอรรถศาสตรคําศัพ ท (lexical
semantics) หรือ การเชื่อมโยงอรรถศาสตรบริบท
(contextual
semantics) โดยการนิ ย ามโดยบอกถึ ง ลั ก ษณะทางความหมายของสิ่ ง นั้ น
(intensional definition) ซึ่งเปนการนิยามที่โดยมากมักเชื่อมโยงกับคําจากลุม และคําแสดง
ประโยชน หรือ คําระบุคุณสมบัติในการนิยาม เชน “แม คือ มนุษย (คําจากลุม) เพศหญิง (คําระบุ
คุณสมบัติ)” หรือ “รถยนต คือ ยานพาหนะ (คําจากลุม) ไวขับ (คําแสดงประโยชน)” และการ
เชื่อมโยงโดยการแจกแจงตัวอยาง (extensional definition) ซึ่งเปนการนิยามโดยเชื่อมโยงคํา
ตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งคําลูกกลุม เพื่อแสดงตัวอยางของสิ่งนั้น เชน “ดอกไม เชน กุหลาบ ดอก
มะลิ ดอกเข็ม” จะวิเคราะหวาเปนการนิยามที่ใชความสัมพันธแบบอรรถศาสตรคําศัพท (lexical
semantics)
สวนการนิยามโดยอาศัยบริบทเพื่อใหเขาใจความหมายสิ่งนั้น (contextual definition) ซึ่ง
เปนการนิยามโดยใหบริบทโดยตองคาดเดาความหมายของคําจากบริบทนั้น เชน “นิยามคําวา แม
ว า พ อ แม ลู ก ไปเที่ ย ว” ผู วิ จั ย จะวิ เ คราะห ว า เป น การนิ ย ามโดยอาศั ย การเชื่ อ มโยงโดยอิ ง
อรรถศาสตรบริบท (contextual semantics)
ในบทตอไปจะนําเสนอผลที่ไดจากการทดลองด วยแบบทดลองการเชื่อมโยงคํา แบบ
ทดลองการนิยามคํา และแบบทดลองการสรางความเปรียบ
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บทที่ 4
ผลการทดลองการเชื่อมโยงคํา
การศึกษารูปแบบการเชื่อมโยงคําในครั้งนี้ ผูวิจัยใชแบบทดลองการเชื่อมโยงคํา เพื่อ
ศึกษารูปแบบการเชื่อมโยงคําของกลุมผูพิการดานการมองเห็นและกลุมผูพิการดานการไดยิน วา
แตกตางจากรูปแบบการเชื่อมโยงคําของคนปกติหรือไม และรูปแบบการเชื่อมโยงคําของกลุมใด
ใกลเคียงกับคนปกติมากกวากัน
การทดลองครั้งนี้ โดยไดนําคํานาม 30 คํา คํากริยา 30 คํา คํากริยาคุณศัพท 30 คํา
(รายละเอียดเกี่ยวกับคําที่นํามาทดสอบไดกลาวไวโดยละเอียดแลวในบทที่ 3) ทดลองกับกลุม
ตั ว อย า งซึ่ ง กํ า ลั ง ศึ ก ษาอยู ใ นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต น (ม.1-ม.3) ที่ เ ป น ผู พิ ก ารด า นการ
มองเห็น จํานวน 30 คน ที่เปนผูพิการดานการไดยิน จํานวน 30 คน และที่เปนคนปกติ จํานวน 30
คน (รายละเอียดเกี่ยวกับประชากรและการสุมตัวอยางไดกลาวไวโดยละเอียดแลวในบทที่ 3)
ในการทดลอง จะแสดงคําทีละคําดวยโปรแกรม ดีเอ็มดีเอ็กซ โดยกลุมตัวอยางที่เปนผู
พิการดานการมองเห็น จะทดลองโดยใหไดยิน คํา ที่ไดบัน ทึกเสียงไวที ละคํ าจากลําโพงเครื่อง
คอมพิ ว เตอร ส ว นผู พิ ก ารด า นการได ยิ น จะทดลองด ว ยการให เ ห็ น คํ า ซึ่ ง จะปรากฏบน
จอคอมพิวเตอรประมาณ 3 วินาทีแลวหายไป จากนั้นใหกลุมตัวอยางตอบวาคําแรกที่ปรากฏในใจ
หลังจากที่ไดยินคําหรือไดเห็นคํา คือคําใด ภายในเวลา 20 วินาที
ผลการศึ ก ษารูป แบบการเชื่อ มโยงคํ า ในกลุ ม ผูพิ ก ารดา นการมองเห็ น จะนํ า ไปศึ ก ษา
เปรียบเทียบกับรูปแบบการเชื่อมโยงคําในกลุมคนปกติที่ทดลองดวยการไดยินคํา สวนรูปแบบการ
เชื่อมโยงคําในกลุมผูพิการดานการไดยินนําไปศึกษาเปรียบเทียบกับรูปแบบการเชื่อมโยงคําใน
กลุมคนปกติที่ทดลองดวยการเห็นคํา
ในการวิเคราะหผล ผูวิจัยพบวาเกณฑที่ใชในการจัดประเภทรูปแบบการเชื่อมโยงคําที่มีมา
กอนหนานี้ ทั้งของเคนทและโรซานอฟ (Kent and Rosanoff,1910) เจนกินส (Jenkins 1970 อาง
ถึงใน Aitchison 1994: 74) อัทชิสัน (Aitchison, 1994) และมารสชารคและคณะ (Marschark et
al., 2004: 55) ซึ่งศึกษาการเชื่อมโยงคําโดยนําคํานามในภาษาอังกฤษไปทดสอบดวยการใหกลุม
ตัวอยางที่เปนคนปกติดวยการใหเห็นคํานั้น ไมครอบคลุมรูปแบบการเชื่อมโยงคําที่พบในการวิจัย
ครั้งนี้ ซึ่งนําทั้งคํานาม คํากริยา คํากริยาคุณศัพท ในภาษาไทยไปทดสอบกับกลุมตัวอยางทั้งที่เปน
ผูพิการดานการมองเห็น และผูพิการดานการไดยิน รวมทั้งกลุมตัวอยางคนปกติที่เปนคนไทย
ผูวิจัยจึงไดเสนอรูปแบบการเชื่อมโยงคําเพิ่มเติมดังปรากฏในภาพ 3.2 เกณฑที่ใชในการวิเคราะห
ครั้งนี้อยูบนพื้นฐานความเชื่อที่วา “ความหมายเปนหลักอันสําคัญในการจัดระบบคําในคลังคํา
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(mental lexicon) และเปนสิ่งที่เชื่อมโยงคําตาง ๆซึ่งจัดเก็บอยูภายในสมองของมนุษย” (Gleason
1993:143-145) โดยรูปแบบการเชื่อมโยงคําในการวิจัยครั้งนี้แบงออกเปน 4 กลุม ไดแก
1. การเชื่อมโยงอรรถศาสตรคําศัพท (lexical semantics) คือ ความสัมพันธทาง
ความหมายอยูที่อาศัยความรูเกี่ยวกับคํา ไมไดอาศัยความรูเกี่ยวกับบริบทสถานการณ
โดยตรง แบงออกเปน 3 ประเภท ดังนี้
1. ความสั ม พั น ธ แ บบจั ด จํ า พวก (taxonomy) ได แ ก การเชื่ อ มโยงคํ า จ า กลุ ม
(superordination) คําลูกกลุม (subordination) คํารวมระดับ (co-ordination) และ
คําที่มีความสัมพันธทางความหมายระดับหาง (far related)
2. ความสัมพันธแบบเปรียบเทียบ (comparison) คือความสัมพันธที่ไดจากการ
เปรี ย บเทีย บความหมายคํา กระตุน กั บคํา อื่น ๆ ไดแก การเชื่อ มโยงคํา ตรงขา ม
(antonymy) คําพองความหมาย (synonymy) คําที่มีความหมายใกลเคียงกับคํา
พองความหมาย (near synonymy) คําที่มีความหมายใกลเคียงกับคําตรงกันขาม
(indirect antonymy)
3. ความสั ม พั น ธ แ บบเชื่ อ มโยงกั บ ข อ มู ล ทางความหมาย
(semantic
information) ไดแก การเชื่อมโยงคําระบุคุณสมบัติ (physical property) คําระบุ
ความสามารถ (ability) คําแสดงประโยชน (usage) คําแสดงผลลัพธ (result) คํา
ระบุองครวม-องคประกอบ (whole/part relation)
2. การเชื่อมโยงอรรถศาสตรบริบท (contextual semantics) คือ การเชื่อมโยงคําที่เกิดขึ้น
เมื่อถูกกระตุนดวยคําหนึ่ง ก็จะกระตุนคําอื่นๆที่อยูภายในกรอบแหงประสบการณ (frame)
เดีย วกัน นั้น ออกมา โดยการเชื่ อ มโยงความหมายที่ อิ ง บริ บ ทสถานการณ นี้ สามารถ
จําแนกออกเปน 2 ประเภท ไดแก
1. การเชื่อมโยงคําที่อิงบริบทสถานการณที่เปนที่รับรูรวมกันได ไดแก การ
เชื่ อ มโยงกั บ คํ า ระบุ อ าร กิ ว เมนท ที่ มี บ ทบาททางความหมาย ได แ ก ผู ก ระทํ า
ผูถูกกระทํา เครื่องมือ (thematic argument) ภาคแสดง(predication) ภาค
แสดงซับซอน (complex predicate) สวนขยาย (modifier) คําที่เกี่ยวกับเวลา
(time) คําระบุสถานที่ (place) ภาพเหตุการณ (event)
2. การเชื่ อ มโยงคํ า ที่ อิ ง กรอบแห ง ประสบการณ เ ฉพาะบุ ค คล (specific
experience) ไดแก การเชื่อมโยงคําที่มีความหมายอางถึงคําบอกทัศนคติ หรือ
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สภาวะทางอารมณ (attitude or emotion) และเชื่อมโยงคําที่มีความหมายอางถึง
ประสบการณเฉพาะ (specific experience)
3. การเชื่อมโยงที่ไมไดอิงความหมายของคํา (non semantic relation) ไดแก การ
เชื่ อ มโยงที่ ไ ม ส ามารถระบุ ค วามสั ม พั น ธ ท างความหมายได แ ต ส ามารถมองเห็ น
ความสัม พัน ธในลั กษณะอื่น ๆ ไดแก
การเชื่อมโยงที่อิงโครงสรางของคําประสม
(compounding) หรื อ โครงสร า งของสํ า นวนภาษา (idiom) หรื อ การเชื่ อ มโยงที่ อิ ง
องคประกอบภายในคํา ไดแก การเชื่อมโยงกับรูปหรือเสียงพยัญชนะของคําที่นําไปกระตุน
การเชื่อมโยงรูปหรือเสียงสระของคําที่นําไปกระตุน การเชื่อมโยงรูปหรือเสียงพยัญชนะ
และสระของคํ า ที่ นํ า ไปกระตุ น และการเชื่ อ มโยงรู ปหรื อ เสี ย งพยั ญ ชนะและสระและ
วรรณยุกต
4. การเชื่อมโยงคําที่จัดอยูในกลุมขอผิดพลาด ในการวิจัยครั้งนี้ไดจัดการเชื่อมโยง คําใน
ลักษณะตอไปนี้อยูในกลุมขอผิดพลาด ไดแก การประมวลผลรูปคําหรือเสียงคําที่นําไป
ทดสอบผิด (sound/form pattern errors) การซ้ําคําที่นําไปทดสอบ (repetition) การ
นิยามคําที่นําไปทดสอบ (definition) และการใหบริบทประกอบคําที่นําไปทดสอบ
(adding context) และการไมตอบสนองตอคําที่นําไปทดสอบ (no response)
(รายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑที่ใชในการวิเคราะหไดกลาวไวโดยละเอียดแลวในบทที่ 3)
ลําดับตอไปจะนําเสนอรูปแบบการเชื่อมโยงคําของคนปกติกอน เพื่อที่จะนําไปเปรียบเทียบ
กับรูปแบบการเชื่อมโยงคําของผูพิการดานการมองเห็น และรูปแบบการเชื่อมโยงคําของผูพิการ
ดานการไดยินตอไป
4.1

รูปแบบการเชื่อมโยงคําของคนปกติทดสอบดวยการไดยินคํา
การศึกษารูปแบบการเชื่อมโยงคําของคนปกติศึกษาโดยการทดลองดวยแบบทดลองการ
เชื่อมโยงคํา กับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน โดยทดสอบ 2 ครั้งดวยกัน ครั้งแรกทดสอบดวยการ
ไดยินเสียงคํา จํานวน 90 คํา หลังจากนั้นประมาณ 1 สัปดาหไดทดสอบกับกลุมตัวอยางชุดเดิม
ดวยการใหเห็นคําชุดเดิม จํานวน 90 คํา แสดงเสียงคํา หรือ รูปคําทีละคําดวยโปรแกรมดีเอ็มดี
เอ็กซ ซึ่งในการแสดงรูปของคํานั้น จะแสดงคําบนจอคอมพิวเตอรแบบฉับพลันแสดงคําประมาณ 3
วินาทีแลวหายไป โดยกลุมตัวอยางจะตองตอบสนองตอคําที่เห็นโดยเร็วที่สุดนั้น ซึ่งเชื่อวาจะทําให
ไดคําแรกที่ปรากฏในใจกลุมตัวอยางในขณะนั้นจริง ๆ โดยไมนึกถึงคําตอบที่เคยถูกทดสอบดวย
เสียงมากอน โดยผลรวมของรูปแบบเชื่อมโยงคําของคนปกติทดสอบดวยการไดยินคําในแตละ
ประเภท แสดงดวยคาความถี่และคารอยละดวยตารางที่ 4.1 ดังนี้
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ตารางที่ 4.1 รูปแบบการเชื่อมโยงคําของคนปกติทดสอบดวยการไดยินคํา
การเชื่อมโยงอรรถศาสตรคําศัพท
ประเภทการเชือ่ มโยงคํา
การจัดจําพวก
คําจากลุม-คําลูกกลุม
คํารวมระดับ
ความสัมพันธระดับหาง

ความถี่

รวม

การเชื่อมโยงอรรถศาสตรบริบท
รอยละ

46
180
7

1.70
6.67
0.26

233

8.63

การเปรียบเทียบ
คําพองความหมาย
คําตรงขาม
คําที่มีความหมายใกลเคียงกับคํา
พองความหมาย
คําที่มีความหมายใกลเคียงกับคํา
ตรงขาม
รวม
การเชื่อมโยงขอมูลทางความหมาย
คําที่ระบุองครวม-องคประกอบ
คําระบุคณ
ุ สมบัติ
คําระบุความสามารถ
คําแสดงประโยชน
คําแสดงผลลัพธ
รวม
รวมการเชื่อมโยงอรรถศาสตรคําศัพท

102
302
71

3.78
11.19
2.63

4

0.15

ประเภทการเชือ่ มโยงคํา
บริบทสถานการณที่เขาใจรวมกันได
เชื่อมโยงภาคแสดง
คําระบุอารกิวเมนทที่มีบทบาท
ทางความหมาย
ภาคแสดงซับซอน
สวนขยาย
คําระบุสถานที่
คําระบุเวลา
คําระบุเหตุการณ
คําไวยากรณ
รวม

ความถี่

การเชื่อมโยงที่ไมไดแสดงความสัมพันธ
ทางความหมายชัดเจน
รอยละ

364
141

13.48
5.23

149
94
138
1
47
4

5.52
3.48
5.11
0.04
1.74
0.15

938

34.75

68
33

2.52
1.22

101

3.74

1,039

38.49

ประเภทการเชือ่ มโยงคํา
อิงโครงสรางทางภาษา
โครงสรางคําประสม
โครงสรางสํานวนภาษา

ความถี่

รวม
อิงรูปคําหรือเสียงของคํา
เชื่อมโยงพยัญชนะ
เชื่อมโยงพยัญชนะและสระ
เชื่อมโยงพยัญชนะ สระและวรรณยุกต

รวม

การเชื่อมโยงที่จัดเปนขอผิดพลาด

รอยละ

116
18

4.30
0.67

134

4.97

1
2
1

0.04
0.07
0.04

4

0.15

138

5.12

ประเภทการเชือ่ มโยงคํา
การประมวลผลคําที่นําไปกระตุนผิด
การนิยามคําทีน่ ําไปกระตุน
การซ้ําคําทีน่ ําไปกระตุน
รวม

ความถี่

รอยละ

19
13
10

0.70
0.48
0.37

42

1.55

42

1.55

กรอบแหงประสบการณเฉพาะบุคคล

479

17.75

80
429
30
59
171

2.96
15.89
1.11
2.19
6.33

769
1,481

28.48
54.86

คําบอกทัศนคติ อารมณ
คําแสดงประสบการณเฉพาะ
รวม

รวมการเชื่อมโยงอรรถศาสตรบริบท

รวมการเชื่อมโยงที่ไมไดแสดง
ความสัมพันธทางความหมายชัดเจน

รวมการเชื่อมโยงที่จดั เปนขอผิดพลาด

รวม 2,700 คํา (100%)
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ตารางที่ 4.1 แสดงรูปแบบการเชื่อมโยงคําในทั้ง 4 ประเภท ไดแก การเชื่อมโยง
อรรถศาสตร คํ า ศั พ ท (lexical
semantics) การเชื่ อ มโยงอรรถศาสตร บ ริ บ ท (contextual
semantics) การเชื่อมโยงที่ไมไดแสดงความสัมพันธทางความหมายชัดเจน (non semantic
relation) และการเชื่อมโยงที่จัดเปนขอผิดพลาด (errors) พรอมกับแสดงประเภทยอยของการ
เชื่อมโยงคําในแตละประเภทพรอมจํานวนความถี่ในการปรากฏจากจํานวนรวมทั้งสิ้น 2,700 คํา
และแสดงคารอยละ และผลรวมในแตละประเภท โดยเมื่อพิจารณาในภาพรวม พบวา รูปแบบการ
เชื่ อ มโยงคํ า ของคนปกติ ที่ ท ดสอบด ว ยการได ยิ น คํ า เป น การเชื่ อ มโยงอรรถศาสตร คํ า ศั พ ท
มากกวาการเชื่อมโยงอรรถศาสตรบริบทไมมากนัก (1,481:1,039 ครั้ง/ 54.86%:38.49%) พบการ
เชื่อมโยงคําที่ไมไดแสดงความสัมพันธทางความหมายที่ชัดเจน (non semantic relation) คอนขาง
นอย (138 ครั้ง 5.12%) และพบการเชื่อมโยงคําที่จัดเปนขอผิดพลาด (errors) เพียงเล็กนอย
เทานั้น (42 ครั้ง 1.55 %)
เมื่อพิจารณากระบวนการเชื่อมโยงคําที่อิงความหมายของคํา พบวา กลุมตัวอยางที่เปน
คนปกติทดสอบดวยเสียงเชื่อมโยงคําโดยอิงบริบทสถานการณที่เขาใจรวมกันไดมากที่สุด
(938 ครั้ง 34.75%) รองลงมา คือ เชื่อมโยงขอมูลทางความหมาย (769 ครั้ง 28.48%) เชื่อมโยง
โดยใชกระบวนการเปรียบเทียบ (479 ครั้ง 17.75%) เชื่อมโยงแบบจัดจําพวก (233 ครั้ง 8.63%)
และการเชื่อมโยงคําโดยอิงบริบทสถานการณที่เปนเรื่องเฉพาะบุคคล (101 ครั้ง 3.74%)
ตามลําดับ แตหากพิจารณาจากความถี่ในการปรากฏสูงสุดของรูปแบบการเชื่อมโยงคํา พบวา
รูปแบบการเชื่อมโยงคําที่กลุมตัวอยางที่เปนคนปกติทดสอบดวยการไดยินคําใชมากที่สุด คือ
เชื่อมโยงกับคําระบุคุณสมบัติ เชน ตนไม-สีเขียว* (429 ครั้ง 15.89%) รองลงมา คือ เชื่อมโยงกับ
ภาคแสดง เชน รถยนต-ขับ* (364 ครั้ง 13.48%) การเชื่อมโยงคําตรงขาม เชน ผูชาย-ผูหญิง*
(302 ครั้ง 11.19%) การเชื่อมโยงกับคํารวมระดับ เชน แม-พอ* (180 ครั้ง 6.67%) การเชื่อมโยง
กับคําแสดงผลลัพธ เชน น้ํา-เปยก* (171 ครั้ง 6.33%) การเชื่อมโยงกับภาคแสดงซับซอน เชน
ไป-เที่ยว*(149 ครั้ง 5.52%) การเชื่อมโยงกับคําระบุอารกิวเมนทที่มีบทบาททางความหมาย เชน
วัว(agent)-หญา*(patient) (141 ครั้ง 5.23%) การเชื่อมโยงกับคําระบุสถานที่ เชน ไก-เลา* (138
ครั้ง 5.11%) การเชื่อมโยงกับคําพองความหมาย เชน แม-มารดา* (102 ครั้ง 3.78%) ตามลําดับ
สวนรูปแบบอื่น ๆ พบนอย คือ ความถี่ในการปรากฏต่ํากวา 100
สวนการเชื่อมโยงคําที่ไมไดแสดงความสัมพันธทางความหมายที่ชัดเจน รูปแบบการ
เชื่อมโยงคําที่พบมากที่สุด คือ การเชื่อมโยงโดยอิงโครงสรางคําประสม เชน ชิงชา-สวรรค* (116
ครั้ง 4.30%) และพบวาการทดลองการเชื่อมโยงคํากับคําปกติดวยการไดยินคํานั้น พบรูปแบบการ
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เชื่อมโยงคําที่จัดเปนขอผิดพลาด ไดแก การประมวลผลคําที่นําไปกระตุนผิด เชน เผ็ด-เชื้อรา*†
(เพราะไดยินวาเห็ด) (19 ครั้ง 0.70%) การนิยามคําที่นําไปกระตุน (13 ครั้ง 0.48%) และการซ้ํา
คําที่กระตุน (10 ครั้ง 0.37%) (ดูตัวอยางที่ภาคผนวก ก)
4.2

รูปแบบการเชื่อมโยงคําของคนปกติทดสอบดวยการเห็นคํา

หลังจากทดสอบดวยการไดยินคําแลว หลังจากนั้น 1 สัปดาหผูวิจัยไดทดสอบกับกลุม
ตัวอยางชุดเดิมดวยการใหเห็นคําโดยใชโปรแกรมดีเอ็มดีเอ็กซแสดงคําแบบฉับพลันประมาณ 3
วินาที ซึ่งกลุมตัวอยางตองตอบสนองตอคําในทันที หรือ โดยเร็วที่สุด โดยผลรวมของรูปแบบ
เชื่อมโยงคําในแตละประเภทของคนปกติทดสอบดวยการเห็นคํา แสดงคาความถี่และคารอยละดัง
ปรากฏในตารางที่ 4.2

*

คําที่อยูขางหนาเครื่องหมาย – ซึ่งทําเปนตัวหนา คือ คําที่นําไปกระตุน, สวนคําที่อยูหลังเครื่องหมาย- ซึ่งทําเปนตัวหนาเอียง คือ คําที่
กลุมตัวอยางใชตอบสนอง
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ตารางที่ 4.2 รูปแบบการเชื่อมโยงคําของคนปกติทดสอบดวยการเห็นคํา
การเชื่อมโยงอรรถศาสตรคําศัพท
ประเภทการเชือ่ มโยงคํา
การจัดจําพวก
คําจากลุม-คําลูกกลุม
คํารวมระดับ
ความสัมพันธระดับหาง
รวม

การเชื่อมโยงอรรถศาสตรบริบท

ความถี่

รอยละ

60
142
9

2.22
5.26
0.33

211

7.81

การเปรียบเทียบ
คําพองความหมาย
คําตรงขาม
คําที่มีความหมายใกลเคียงกับคํา
พองความหมาย

103
249
80

3.81
9.22
2.96

คําที่มีความหมายใกลเคียงกับคําตรงขาม

3

0.11

รวม
การเชื่อมโยงขอมูลทางความหมาย
คําที่ระบุองครวม-องคประกอบ
คําระบุคณ
ุ สมบัติ
คําระบุความสามารถ
คําแสดงประโยชน
คําแสดงผลลัพธ

435

16.1

90
526
42
86
151

3.33
19.48
1.56
3.19
5.59

รวม
รวมการเชื่อมโยงอรรถศาสตรคําศัพท

895
1,541

33.15
57.06

การเชื่อมโยงที่ไมไดแสดงความสัมพันธ
ทางความหมายชัดเจน

ประเภทการเชือ่ มโยงคํา
บริบทสถานการณที่เขาใจรวมกันได
เชื่อมโยงภาคแสดง
คําระบุอารกิวเมนทที่มีบทบาท
ทางความหมาย
ภาคแสดงซับซอน
สวนขยาย
คําระบุสถานที่
คําระบุเวลา
คําระบุเหตุการณ
คําไวยากรณ

ความถี่

135
71
80
6
37
2

5.00
2.63
2.96
0.22
1.37
0.07

รวม

838

31.02

คําบอกทัศนคติ อารมณ
คําแสดงประสบการณเฉพาะ
รวม

31
9
40

1.15
0.33
1.48

รวมการเชื่อมโยงอรรถศาสตรบริบท

878

32.52

374
133

รอยละ
13.85
4.92

ประเภทการเชือ่ มโยงคํา
อิงโครงสรางทางภาษา
โครงสรางคําประสม
โครงสรางสํานวนภาษา

ความถี่
115
24
รวม

อิงรูปคําหรือเสียงของคํา
เชื่อมโยงพยัญชนะและสระ
เชื่อมโยงพยัญชนะ สระและ
วรรณยุกต
รวม

การเชื่อมโยงที่จัดเปนขอผิดพลาด

รอยละ
4.26
0.89

139

5.15

1
1

0.04
0.04

2

0.04

141

5.23

ประเภทการเชือ่ มโยงคํา
การประมวลผลคําที่นําไปกระตุนผิด
การนิยามคําทีน่ ําไปกระตุน
การใหบริบทประกอบคําที่นําไปกระตุน

การซ้ําคําทีน่ ําไปกระตุน
รวม

ความถี่
5
59
8
68

รอยละ
0.19
2.19
0.3
2.52

140

5.19

140

5.19

กรอบแหงประสบการณเฉพาะบุคคล

รวมการเชื่อมโยงที่ไมไดอิง
ความหมายของคํา

รวมการเชื่อมโยงที่จดั เปนขอผิดพลาด

รวม 2,700 คํา (100%)
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จากตารางที่ 4.2 เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบวา รูปแบบการเชื่อมโยงคําของคนปกติที่
ทดสอบดวยการเห็นคํา เปนการเชื่อมโยงอรรถศาสตรคําศัพท (lexical semantics) มากกวาการ
เชื่อมโยงอรรถศาสตรบริบท (contextual semantics) ในอัตรา 2:1 (1,541:878 ครั้ง/
57.06%:32.52%) พบการเชื่อมโยงคําที่ไมไดอิงความหมายของคํา (non semantic relation)
คอนขางนอย (141ครั้ง 5.23%) ในจํานวนที่ใกลเคียงกับการเชื่อมโยงคําที่จัดเปนขอผิดพลาด
(errors) ( 140 ครั้ง 5.19 %)
เมื่ อ พิ จ ารณากระบวนการเชื่ อ มโยงคํ า ที่ อิ ง ความหมายของคํ า พบว า รู ป แบบการ
เชื่อมโยงคําที่กลุมตัวอยางที่เปนคนปกติทดสอบดวยการเห็นคําใชมากที่สุด คือ เชื่อมโยงขอมูล
ทางความหมาย (895 ครั้ง 33.15%) รองลงมา เชื่อมโยงโดยอิงบริบทสถานการณที่เขาใจรวมกัน
ได (838 ครั้ง 31.02%) เชื่อมโยงโดยเปรียบเทียบความหมายของคํา (435 ครั้ง 16.1%) เชื่อมโยง
โดยจัดจําพวก (211 ครั้ง 7.81%) และการเชื่อมโยงคําโดยอิงกรอบแหงประสบการณเฉพาะบุคคล
(40 ครั้ง 1.48%) ตามลําดับ
แตจากการพิจารณาจากความถี่ในการปรากฏสูงสุดของรูปแบบการเชื่อมโยงคํา พบวา
รู ป แบบการเชื่ อ มโยงคํ า ที่ ก ลุ ม ตั ว อยา งที่ เ ป น คนปกติท ดสอบด ว ยการเห็น คํ า ใช ม ากที่ สุ ด คื อ
เชื่อมโยงกับคําระบุคุณสมบัติ เชน ขาว-ขาว (526 ครั้ง 19.48%) รองลงมา คือ คือ การเชื่อมโยง
กับภาคแสดง เชน เด็ก-รองไห (374 ครั้ง 13.85%) การเชื่อมโยงคําตรงขาม เชน เด็ก-ผูใหญ
(249 ครั้ง 9.22%) สวนรูปแบบการเชื่อมโยงคําที่ทดสอบกับคนปกติดวยการเห็นคําในลําดับที่สี่
คือ การเชื่อมโยงกับคําแสดงผลลัพธ เชน ไก-ไขหวัดนก (151 ครั้ง 5.59%) การเชื่อมโยงกับคํา
รวมระดับ เชน ไก-เปด (142 ครั้ง 5.26%) การเชื่อมโยงโดยระบุอารกิวเมนทที่มีบทบาททาง
ความหมาย (133 ครั้ง 4.92%) เชน ขา (agent)-รองเทา (patient) การเชื่อมโยงกับคําพอง
ความหมาย เชน บาน-เรือน (103 ครั้ง 3.81%) สวนรูปแบบอื่น ๆ พบเพียงไมมากนัก คือ ความถี่
ในการปรากฏต่ํากวา 100 ทั้งนี้พบวารูปแบบการเชื่อมโยงคําที่กลุมตัวอยางที่เปนคนปกติทดสอบ
ดวยการเห็นคําใชมากที่สุดสามอันดับแรกตรงกับการทดลองกับกลุมตัวอยางที่เปนคนปกติดวย
การไดยินคํา (ดูตัวอยางคําที่กลุมตัวอยางใชตอบสนองเพิ่มเติมไดที่ภาคผนวก ก)
สวนการเชื่อมโยงคําที่ไมแสดงการเชื่อมโยงทางความหมายที่ชัดเจน รูปแบบการเชื่อมโยง
คําที่พบมากที่สุด คือ การเชื่อมโยงโดยอิงโครงสรางคําประสม เชน แม-น้ํา (115 ครั้ง 4.26%) และ
พบวาการทดลองการเชื่อมโยงคํากับคําปกติดวยการเห็นคํานั้น พบรูปแบบการเชื่อมโยงคําที่
จัดเปนขอผิดพลาด ไดแก การซ้ําคําที่กระตุน (68 ครั้ง2.52%) การนิยามคําที่นําไปกระตุน (59
ครั้ง 2.19%) การใหบริบทประกอบคําที่นําไปกระตุน (8 ครั้ง 0.3%) และการประมวลผลคําที่นําไป
กระตุนผิด (5 ครั้ง 0.19%)(ดูตัวอยางที่ภาคผนวก ก)
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สวนความแตกตางระหวางการทดลองการเชื่อมโยงคําที่ทดสอบดวยการไดยินคําและ
ทดสอบดวยการเห็นคํา ปรากฏในตารางที่ 4.3 (แสดงดวยคาความถี่และไคสแควร) และภาพที่
4.1 (แสดงความแตกตางดวยคารอยละ) ดังนี้
ตารางที่ 4.3 เปรียบเทียบรูปแบบการเชื่อมโยงคําของคนปกติทดสอบดวยการไดยินคํากับเห็นคํา
รูปแบบ จัดจําพวก เปรียบเทียบ เชื่อมโยงขอมูล
อิงบริบท อิงกรอบแหง ไคสแควร df probability
ความหมาย

การกระตุน
ไดยินคํา
เห็นคํา

233
211

479
435

769
895

40.00

938
838
33.15

28.48

30.00
17.75

20.00
10.00

สถานการณรวม ประสบการณ
เฉพาะบุคคล

8.63

34.75

101
40

42.3

4

0.000

31.02

ทดลองด
ทดสอบดววยการได
ยการไดยยินินคํา

16.10

ทดลองด
ทดสอบดววยการเห็
ยการเห็นนคํคําา

7.81
3.74

1.48

0.00

อนุกรมวิธาน

เปรียบเทียบ

ขอมูลทางความหมาย

บริบทสถานการณรวม

บริบทสถานการณเฉพาะบุคคล

ภาพที่ 4.1 แผนภูมิแสดงรูปแบบการเชื่อมโยงคําเปรียบเทียบระหวางคนปกติทดลองดวยการได
ยินคํากับทดลองดวยการเห็นคํา
จากตารางที่ 4.3 พบวา รูปแบบการเชื่อมโยงคําของคนปกติที่ทดสอบดวย
การไดยินคําแตกตางจากการทดลองดวยการเห็นคํา (χ2 =42.3 p<0.1)
เมื่อพิจารณาจากตารางที่ 4.3 รวมกับภาพที่ 4.1 พบวาเมื่อทดสอบดวยการไดยินคํา
พบการเชื่อมโยงแบบจัดจําพวก 233 ครั้ง คิดเปนรอยละ 8.63 ของรูปแบบการเชื่อมโยงคําที่ไดจาก
การทดลองดวยการไดยินคําในกลุมคนปกติทั้งหมด ในขณะที่ทดสอบดวยการเห็นคํา พบ 211 ครัง้
คิดเปนรอยละ 7.81 ของรูปแบบการเชื่อมโยงคําของคนปกติที่ทดสอบดวยการเห็นคําทั้งหมด สวน
การเชื่อมโยงแบบเปรียบเทียบเมื่อทดสอบดวยการไดยินคํา พบ 479 ครั้ง คิดเปนรอยละ 17.75
ทดสอบดวยการเห็นคํา พบ 435 ครั้ง คิดเปนรอยละ 16.10 การเชื่อมโยงขอมูลความหมายเมื่อ
ทดสอบดวยการไดยินคํา พบ 769 ครั้ง คิดเปนรอยละ 28.50 ทดสอบดวยการเห็นคําพบ 895 ครั้ง
คิดเปนรอยละ 33.15 การเชื่อมโยงแบบอิงบริบทที่เขาใจรวมกันได เมื่อทดสอบดวยการไดยินคํา
พบ 938 ครั้ง คิดเปนรอยละ 34.75 ทดสอบดวยการเห็นคํา พบ 838 ครั้ง คิดเปนรอยละ 31.02
การเชื่อมโยงคําโดยอิงกรอบแหงประสบการณเฉพาะบุคคล เมื่อทดสอบดวยการไดยินคํา พบ 101
ครั้ง คิดเปนรอยละ 3.74 ทดสอบดวยการเห็นคํา พบ 40 ครั้ง คิดเปนรอยละ 1.48
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ผลการทดลองดังกลาวสนับสนุนผลการวิจัยกอนหนานี้ที่เสนอวาการนึกรูคําที่กระตุน
ดวยการเห็นกับคํากับที่กระตุนดวยการไดยินคําเกิดจากการทํางานของสมองคนละสวนและมีการ
ทํางานที่เปนอิสระจากกัน เชน งานวิจัยของโคลทฮารท (Coltheart, 1978) พบวา ผูปวยทางสมอง
ถูกทําลายมีผลใหพูดอยางยากลําบากที่เรียกวา อะเฟเซีย (aphasia) สามารถเขาใจคําที่ไดฟงได
แตไมเขาใจคําที่ไดเห็น หรืองานวิจัยของเลฮมมิทและเดอเราสเน (Lhermitte and Derouesné,
1974) และบาสโซ และคณะ (Basso et al., 1978) ที่พบวา ผูปวยอะเฟเซียสามารถเขียนคําไดแต
ไมสามารถเปลงเสียงออกมาเปนคําได นอกจากนี้ยังพบวาการเสนอแบบจําลองที่พยายามอธิบาย
ถึงกระบวนการนึกรูคําในคลังคําของมนุษยโดยนักภาษาศาสตรจิตวิทยามีหลายแบบจําลองที่
เสนอวาการกระตุนดวยการเห็นคํากับการไดยินคํามีผลใหระบบการนึกรูคําแตกตางกัน (Winnick
and Daniel, 1970; Warren and Morton, 1982) เชน แบบจําลองเสิรช (The Search Model)
เปนตน
สวนการที่ทดลองการเชื่อมโยงคํากับคนปกติดวยการไดยินคํา พบรูปแบบการเชื่อมโยงที่
อิงบริบทสถานการณรวมมากกวาการทดลองดวยการเห็นคํา (1,039:878 ครั้ง/ 38.49%:32.52%)
นั้น สนับสนุนกับขอสันนิษฐานที่วาคําที่สื่อดวยเสียง (auditory presentation of word) มักจะ
กระตุนรูปคําที่มักปรากฏรวมกันกับคําดังกลาว (Morton, 1979; Morton and Patterson, 1980)
ทั้งนี้ประเด็นดังกลาวนั้นยังเปนที่ถกเถียงกันอยู
นอกจากนี้ยังพบวา เมื่อทดสอบดวยการเห็นคํามีแนวโนมที่กลุมตัวอยางจะเชื่อมโยง
ขอมูลทางความหมายมากกวาเมื่อถูกทดสอบดวยการไดยินคํา แมวาจะยังไมพบงานวิจัยใดพิสูจน
ข อ ค น พบดั ง กล า ว แต ผู วิ จั ย สั น นิ ษ ฐานว า การเชื่ อ มโยงข อ มู ล ทางความหมายอั น ได แ ก การ
เชื่ อ มโยงกั บ คํ า ระบุ คุ ณ สมบั ติ เช น ขนาด ผิ ว สั ม ผั ส คํ า บอกองค ร วม-องค ป ระกอบ คํ า ระบุ
ความสามารถ คําแสดงประโยชน หรือ คําแสดงผลลัพธ ซึ่งสามารถรับรูไดดวยการมองเห็น นาจะ
มีความสัมพันธกับการเห็นรูปคํา เนื่องจากการเห็นทั้งดานการเห็นรูปคํา และเห็นสิ่งตาง ๆ นั้นเกิด
จากการประมวลผลบริเวณสมองบริเวณเดียวกัน คือ กอนสมองออคซิพิตัล (occipital lobe) ซึ่งทํา
หนาที่เกี่ยวกับการมองเห็นและการเขาใจสัญญาณที่ประสาทตาสงมา ในขณะที่การประมวลผลสิง่
ที่ไดยินเกิดการประมวลผลสิ่งที่รับรูจากสมองบริเวณอื่น คือ กอนสมองเทมโปรัล (temporal lobe)
ซึ่งทําหนาที่เกี่ยวกับการไดยิน การเขาใจความหมายของเสียงและการทําใหเกิดความทรงจําดวย
(Michale, 2004) นาจะเปนเหตุใหการเห็นคํามีแนวโนมที่จะนึกรูคําอื่นโดยเชื่อมโยงขอมูลทาง
ความหมายมากกวาเมื่อถูกกระตุนดวยการไดยินคํา ซึ่งคงตองพิสูจนประเด็นดังกลาวตอไป
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4.3

รูปแบบการเชื่อมโยงคําของผูพิการดานมองเห็น

กลุมผูพิการดานการมองเห็นจะถูกทดสอบใหตอบคําแรกที่ปรากฏในใจเมื่อไดยินคํา
จํานวน 90 คํา แสดงคําทีละคําดวยดีเอ็มดีเอ็กซ ผลการศึกษาแสดงผลรวมของจํานวนความถี่และ
คารอยละของการเชื่อมโยงคําในแตละประเภทในกลุมผูพิการดานการมองเห็นไดดวยตารางที่ 4.4
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ตารางที่ 4.4 รูปแบบการเชื่อมโยงคําของผูพิการดานการมองเห็น
การเชื่อมโยงอรรถศาสตรคําศัพท
ประเภทการเชือ่ มโยงคํา
การจัดจําพวก
คําจากลุม-คําลูกกลุม
คํารวมระดับ
ความสัมพันธระดับหาง

ความถี่
55
298
11

การเชื่อมโยงอรรถศาสตรบริบท
รอยละ
2.04
11.04
0.41

รวม
การเปรียบเทียบ
คําพองความหมาย
คําตรงขาม
คําที่มีความหมายใกลเคียงกับคํา
พองความหมาย
คําที่มีความหมายใกลเคียงกับคํา
ตรงขาม

364

รวม

623

23.07

94
317
29
48
75

3.48
11.74
1.07
1.78
2.78

563
1,550

20.85
57.41

การเชื่อมโยงขอมูลทางความหมาย
คําที่ระบุองครวม-องคประกอบ
คําระบุคณ
ุ สมบัติ
คําระบุความสามารถ
คําแสดงประโยชน
คําแสดงผลลัพธ
รวม
รวมการเชื่อมโยงอรรถศาสตรคําศัพท

13.49

70
487
63

2.59
18.04
2.33

3

0.11

ประเภทการเชือ่ มโยงคํา
บริบทสถานการณที่เขาใจรวมกันได
เชื่อมโยงภาคแสดง
คําระบุอารกิวเมนทที่มีบทบาท
ทางความหมาย
ภาคแสดงซับซอน
สวนขยาย
คําระบุสถานที่
คําระบุเวลา
คําระบุเหตุการณ
คําไวยากรณ
รวม

ความถี่

การเชื่อมโยงที่ไมไดแสดงความสัมพันธ
ทางความหมายชัดเจน
รอยละ

309
151

11.44
5.59

119
28
135
6
50
5
803

4.41
1.04
5.00
0.22
1.85
0.19
29.74

56
48

2.07
1.78

รวม

104

3.85

รวมการเชื่อมโยงอรรถศาสตรบริบท

907

33.59

ประเภทการเชือ่ มโยงคํา
อิงโครงสรางทางภาษา
โครงสรางคําประสม
โครงสรางสํานวนภาษา

ความถี่

รวม
อิงรูปคําหรือเสียงของคํา
เชื่อมโยงพยัญชนะ
เชื่อมโยงสระ
เชื่อมโยงพยัญชนะและสระ
รวม

การเชื่อมโยงที่จัดเปนขอผิดพลาด

รอยละ

81
6
87

3.00
0.22
3.22

3
2
2

0.11
0.07
0.07

7

0.25

94

3.47

ประเภทการเชือ่ มโยงคํา
ไมตอบสนองตอคําทีน่ าํ ไปกระตุน
การประมวลผลคําที่นําไปกระตุนผิด
การนิยามคําทีน่ ําไปกระตุน
การใหบริบทประกอบคําที่นําไปกระตุน
การซ้ําคําทีน่ ําไปกระตุน
รวม

ความถี่
99
10
32
1
7

รอยละ
3.67
0.37
1.19
0.04
0.26

149

5.53

149

5.53

กรอบแหงประสบการณเฉพาะบุคคล

คําบอกทัศนคติ อารมณ
คําแสดงประสบการณเฉพาะ

รวมการเชื่อมโยงที่ไมไดแสดง
ความสัมพันธทางความหมายชัดเจน

รวมการเชื่อมโยงที่จดั เปนขอผิดพลาด

รวม 2,700 คํา (100%)
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จากตารางที่ 4.4 เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบวา รูปแบบการเชื่อมโยงคําของผูพิการ
ด า นการมองเห็ น ที่ ท ดสอบด ว ยการได ยิ น คํ า เป น การเชื่ อ มโยงอรรถศาสตร คํ า ศั พ ท (lexical
semantics) มากกวาการเชื่อมโยงอรรถศาสตรบริบท (contextual semantics) ในอัตรา 2:1
(1,550:907 ครั้ง/ 57.41%:33.59%) รองลงมา พบ การเชื่อมโยงคําที่จัดเปนขอผิดพลาด (errors)
( 149 / 5.53 %) และการเชื่อมโยงคําที่ไมไดแสดงความสัมพันธทางความหมายชัดเจน (non
semantic relation) (94 ครั้ง/ 3.47%) ตามลําดับ
เมื่ อ พิ จ ารณากระบวนการเชื่ อ มโยงคํ า ที่ อิ ง ความหมายของคํ า พบว า รู ป แบบการ
เชื่อมโยงคําที่ผูพิการดานการมองเห็นใชมากที่สุด คือ เชื่อมโยงโดยอิงบริบทสถานการณที่เขาใจ
รวมกันได (803 ครั้ง 29.74%) รองลงมา คือ เชื่อมโยงโดยการเปรียบเทียบ (623 ครั้ง 23.07%)
เชื่อมโยงขอมูลทางความหมาย (563 ครั้ง 20.85%) และเชื่อมโยงแบบจัดจําพวก (364 ครั้ง
13.49%) ตามลําดับ
จากการพิจารณาจากความถี่ในการปรากฏสูงสุดของรูปแบบการเชื่อมโยงคํา พบวา
รูปแบบการเชื่อมโยงคําที่กลุมตัวอยางที่ผูพิการดานการมองเห็นใชมากที่สุด คือ การเชื่อมโยงคํา
ตรงขาม (487 ครั้ง 18.04%) รองมา คือ การเชื่อมโยงกับคําระบุคุณสมบัติ เชน หนังสือสี่เหลี่ยม (317 ครั้ง 11.74%) การเชื่อมโยงกับภาคแสดง เชน ไก-ขัน (309 ครั้ง 11.44%) การ
เชื่อมโยงกับคํารวมระดับ เชน วัว-ควาย (298 ครั้ง 11.04%) การเชื่อมโยงกับคําระบุอารกิวเมนทที่
มีบทบาททางความหมาย เชน ไก (agent)-ขาวเปลือก (patient) (151 ครั้ง 5.59%) การ
เชื่อมโยงกับสถานที่ เชน ไก-กรง (135 ครั้ง 5.00%) และการเชื่อมโยงกับภาคแสดงซับซอน เชน
ไป-เที่ยว (119 ครั้ง 4.41%) สวนรูปแบบอื่น ๆ พบไมมากนัก คือ ความถี่ในการปรากฏต่ํากวา
100 (ดูตัวอยางคําที่กลุมตัวอยางใชตอบสนองเพิ่มเติมไดที่ภาคผนวก ก)
สวนรูปแบบการเชื่อมโยงคําที่ไมแสดงการเชื่อมโยงทางความหมายที่ชัดเจน รูปแบบการ
เชื่อมโยงคําที่พบมากที่สุด คือ การเชื่อมโยงโดยอิงโครงสรางคําประสม เชน น้ํา-แข็ง (81 ครั้ง
3.00%) และ พบรูปแบบการเชื่อมโยงคําที่จัดเปนขอผิดพลาด ที่พบมากที่สุด คือ การไมตอบสนอง
ตอคํากระตุน (99 ครั้ง 3.67%) สวนรูปแบบอื่น ๆ พบเพียงเล็กนอย ไดแก การนิยามคําที่นําไป
กระตุน (32 ครั้ง 1.19%) การประมวลผลคําที่นําไปกระตุนผิด (10 ครั้ง 0.37%) เชน ขาว-นักขาว
(ไดยินขาวเปนขาว) การซ้ําคําที่กระตุน (7 ครั้ง 0.26%) การใหบริบทประกอบคําที่นําไปกระตุน
(1 ครั้ง 0.04%) เชน ทํา-วันนี้จะทําอะไรดี ตามลําดับ (ดูตัวอยางเพิ่มเติมที่ ภาคผนวก ก)
เมื่อนําผลที่ทดสอบการเชื่อมโยงคําของผูพิการดานการมองเห็นที่ทดสอบดวยการไดยิน
คําเปรียบเทียบกับคนปกติทดสอบดวยการไดยินคํา พบวารูปแบบการเชื่อมโยงคําของทั้งสองกลุม
แตกตางกัน แสดงผลเปรียบเทียบความแตกตางดวยตารางที่ 4.5 เปรียบเทียบความแตกตางดวย
ดวยคารอยละดังปรากฏในภาพที่ 4.2
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ตารางที่ 4.5
รูปแบบ

เปรียบเทียบรูปแบบการเชื่อมโยงคําของคนปกติทดสอบดวยการไดยินคํากับ
ผูพิการดานการมองเห็น
จัดจําพวก เปรียบเทียบ เชื่อมโยงขอมูล
ความหมาย

กลุมตัวอยาง
คนปกติ
ผูพิการดานการ
มองเห็น

233
364

479
623

อิงบริบท
อิงกรอบแหง
สถานการณ ประสบการณเฉพาะ ไคสแควร df probability
รวม
บุคคล

769
563

938
803

40.00

34.75
28.48

30.00
17.75

20.00
10.00

8.63

23.07

89.1

101
104

4

0.000

29.74

คนปกติ

20.85

13.49
3.74

3.85

ผู พิการดานการมองเห็น

0.00

อนุกรมวิธาน

เปรียบเทียบ

ขอมูลทางความหมาย

บริบทสถานการณรวม

บริบทสถานการณเฉพาะบุคคล

ภาพที่ 4.2 แผนภูมิแสดงรูปแบบการเชื่อมโยงคําของคนปกติเปรียบเทียบกับผูพิการ
ดานการมองเห็น
จากตารางที่ 4.5 แสดงใหเห็นวารูปแบบการเชื่อมโยงคําของผูพิการดานการมองเห็น
แตกตางจากรูปแบบการเชื่อมโยงคําของคนปกติที่ถูกทดสอบดวยการเห็นคํา (χ2 =89.1 p<0.01)
ทั้งนี้เมื่อพิจารณาตารางที่ 4.5 รวมกับภาพที่ 4.2 พบวารูปแบบการเชื่อมโยงคําของคน
ปกติที่ถูกทดสอบดวยการไดยินคํา พบการเชื่อมโยงแบบจัดจําพวก 233 ครั้ง คิดเปนรอยละ 8.63
ของรูปแบบการเชื่อมโยงคําทั้งหมดในกลุมคนปกติที่ทดสอบดวยการไดยินคํา ในขณะที่กลุมผู
พิการดานการมองเห็น พบ 364 ครั้ง คิดเปนรอยละ 13.49 ของรูปแบบการเชื่อมโยงคําทั้งหมดของ
ผูพิการดานการมองเห็น สวนการเชื่อมโยงแบบเปรียบเทียบในกลุมคนปกติ พบ 479 ครั้ง คิดเปน
รอยละ 17.75 ในขณะที่กลุมผูพิการดานการมองเห็น พบ 623 ครั้ง คิดเปนรอยละ 23.07 การ
เชื่อมโยงขอมูลความหมายในกลุมคนปกติ พบ 769 ครั้ง คิดเปนรอยละ 28.48 ในขณะที่ในกลุมผู
พิการดานการมองเห็นพบ 563 ครั้ง คิดเปนรอยละ 20.85 การเชื่อมโยงแบบอิงบริบทที่เขาใจ
รว มกัน ได ในกลุมคนปกติ พบ 938 ครั้ง คิดเปน รอยละ 34.75 ในขณะที่ก ลุม ผูพิ การดา นการ
มองเห็น พบ 803 ครั้ง คิดเปนรอยละ 29.74 การเชื่อมโยงคําโดยอิงกรอบแหงประสบการณเฉพาะ
บุคคล ในกลุมคนปกติ พบ 101 ครั้ง คิดเปนรอยละ 3.74 สวนกลุมผูพิการดานการมองเห็นซึ่ง พบ
104 ครั้ง คิดเปนรอยละ 3.85 ของรูปแบบการเชื่อมโยงคําทั้งหมดของผูพิการดานการมองเห็น
การที่รูปแบบการเชื่อมโยงคําของผูพิการดานการมองเห็นตางจากคนปกตินี้ และการที่ผู
พิการดานการมองเห็นเชื่อมโยงคําดวยรูปแบบเชื่อมโยงขอมูลทางความหมายนอยกวาคนปกติ
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ผูวิจัยสันนิษฐานวาเนื่องจากขอมูลทางความหมายสวนหนึ่งตองอาศัยประสบการณการรับรูจาก
การมองเห็น เชน สี หรือ อาจใชสัมผัสอื่นทดแทน เชน ขนาด ผิวสัมผัส องครวม-องคประกอบ ฯลฯ
แตผูพิการดานการมองเห็นขาดประสบการณที่จะรับรูดวยการมองเห็นสิ่งตาง ๆ ดังกลาวจึงมีผลให
เชื่ อ มโยงคํ า ในลั ก ษณะเชื่ อ มโยงข อ มู ล ทางความหมายน อ ยกว า คนปกติ สอดคล อ งกั บ ข อ
สันนิษฐานของดันลีอา (Dunlea, 2006: 42) ที่วา แมวาเด็กที่พิการดานการมองเห็นจะใชรูปคําที่
เหมือนกันกับเด็กปกติแตโครงสรางทางความหมายของคําของเด็กที่พิการดานมองเห็นจะตางไป
จากเด็ ก ปกติ ใ นด า นอรรถลั ก ษณ เ ด น ของคํ า ซึ่ ง มี ผ ลต อ การจั ด ชนิ ด ประเภท (categorogical
arrangement) โดยพบวา เด็กที่พิการดานการมองเห็นจะเชื่อมโยงกับการรับรูผิวสัมผัส น้าํ หนัก รส
เสียง มากกวาที่จะเชื่อมโยงกับการรับรูเรื่องรูปทรง และการเคลื่อนไหว ซึ่งเด็กปกติไมไดมีลักษณะ
ดังกลาว ซึ่งผูวิจัยสันนิษฐานวานาจะนําไปสูการเชื่อมโยงคําที่แตกตางกัน โดยพบวารูปแบบการ
เชื่อมโยงคําที่ผูพิการดานการมองเห็นใชมากกวาคนปกติคือการเชื่อมโยงกับคําตรงขาม (487:302
ครั้ง / 18.04%:11.19%) ซึ่งเปนรูปแบบที่ผูพิการดานการมองเห็นใชตอบสนองเมื่อถูกทดสอบให
เชื่อมโยงคํา และการเชื่อมโยงแบบจัดจําพวก (364:233 ครั้ง / 13.49%:8.63%) ผูวิจัยสันนิษฐาน
ว า เนื่ อ งจากผูพิ ก ารด า นการมองเห็น สามารถเรี ย นรูก ารจัด ระบบคํ า ด ว ยกระบวนดั ง กล า วซึ่ ง
สามารถอธิบายดวยภาษาได เชน สามารถรูวาสีดํา หมายถึง สีที่ตรงขามกับสีขาว ผูชาย คือ เพศที่
ไมใชเพศหญิง อีกทั้งการเปรียบเทียบนั้นเปนการเชื่อมโยงคําที่มนุษยเรียนรูสิ่งตาง ๆ ไดกอน
รูปแบบ อื่น ๆ (Aitchison 1994:177) หรือ สามารถเรียนรูไดวาแมว หมา ปลา จัดอยูในประเภท
สัตวเชนเดียวกันซึ่งเปนความรูการจัดจําพวก ในขณะที่คนปกติมีประสบการณดานการมองเห็นจึง
นาเปนเหตุใหคนปกติเชื่อมโยงคําโดยอิงขอมูลทางความหมายมากกวาผูพิการดานการมองเห็น
(769:563 ครั้ง / 28.50%:20.85%) จากผลการทดลองกับคนปกติพบวาการทดลองดวยการใหเห็น
คํามีแนวโนมที่กลุมตัวอยางเชื่อมโยงคํากับขอมูลทางความหมายมากกวาเมื่อถูกทดสอบใหไดยิน
เสียงคํา(895:769 ครั้ง / 33.15%:28.50%) ซึ่งนําไปสูขอสันนิษฐานสองประการ ประการแรกคือ
การขาดประสบการณดานการมองเห็นนั้น ทําใหการจัดระบบคําภายในคลังคําแตกตางออกไป
และประการที่สอง คือ การถูกกระตุนดวยการไดยินเสียงคําตางจากการเห็นคําในแงที่วาการถูก
กระตุนดวยการเห็นคํามีแนวโนมทําใหเกิดการเชื่อมโยงขอมูลทางความหมายมากกวาการไดยิน
คํา ซึ่งคงตองพิสูจนทั้งสองประเด็นดังกลาวตอไป
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4.4

รูปแบบการเชื่อมโยงคําของผูพิการดานการไดยิน

การศึ ก ษารู ป แบบการเชื่ อ มโยงคํ า ในกลุ ม ผู พิก ารดา นการได ยิ น ผู วิ จั ย คํ า นึ ง ว า กลุ ม
ตัวอยางมีความเขาใจภาษาไทยนอยกวากลุมตัวอยางอื่น ๆ ในการอธิบายคําสั่งจึงตองอธิบายดวย
ภาษาไทยบนกระดาน และใหผูเชี่ยวชาญอธิบายดวยภาษามืออีกครั้ง และตองทดสอบดวยคํา
อื่น ๆ จนแนใจวากลุมตัวอยางเขาใจคําสั่งจึงเริ่มการทดลอง ผลการทดลองดวยแบบทดลองการ
เชื่อมโยงคําของผูพิการดานการไดยินแสดงไดดวยตารางดังตอไปนี้
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ตารางที่ 4.6 รูปแบบการเชื่อมโยงคําของผูพิการดานการไดยิน
การเชื่อมโยงอรรถศาสตรคําศัพท
ประเภทการเชือ่ มโยงคํา
การจัดจําพวก
คําจากลุม-คําลูกกลุม
คํารวมระดับ
ความสัมพันธระดับหาง

ความถี่
48
109
26

การเชื่อมโยงอรรถศาสตรบริบท
รอยละ
1.78
4.04
0.96

รวม
การเปรียบเทียบ
คําพองความหมาย
คําตรงขาม
คําที่มีความหมายใกลเคียงกับคํา
พองความหมาย
คําที่มีความหมายใกลเคียงกับคํา
ตรงขาม
รวม
การเชื่อมโยงขอมูลทางความหมาย
คําที่ระบุองครวม-องคประกอบ
คําระบุคณ
ุ สมบัติ
คําระบุความสามารถ
คําแสดงประโยชน
คําแสดงผลลัพธ

183

67
323
9
26
122

2.48
11.96
0.33
0.96
4.52

รวม
รวมการเชื่อมโยงอรรถศาสตรคําศัพท

547
1,091

20.25
40.40

6.78

37
255
35

1.37
9.44
1.30

34

1.26

361

13.37

ประเภทการเชือ่ มโยงคํา
บริบทสถานการณที่เขาใจรวมกันได
เชื่อมโยงภาคแสดง
คําระบุอารกิวเมนทที่มีบทบาท
ทางความหมาย
ภาคแสดงซับซอน
สวนขยาย
คําระบุสถานที่
คําระบุเวลา
คําระบุเหตุการณ
คําไวยากรณ
รวม

ความถี่

การเชื่อมโยงที่ไมไดแสดงความสัมพันธทาง
ความหมายที่ชัดเจน
รอยละ

534
130

19.78
4.82

102
82
71
5
91
37

3.78
3.04
2.63
0.19
3.37
1.37

1,052

38.98

27
145
172

1.00
5.37
6.37

1,224

45.35

ประเภทการเชือ่ มโยงคํา
อิงโครงสรางทางภาษา
โครงสรางคําประสม
โครงสรางสํานวนภาษา

ความถี่

รวม
อิงรูปคําหรือเสียงของคํา
เชื่อมโยงพยัญชนะ
เชื่อมโยงสระ
เชื่อมโยงพยัญชนะและสระ
เชื่อมโยงพยัญชนะ สระและ
วรรณยุกต
รวม

การเชื่อมโยงที่จัดเปนขอผิดพลาด

รอยละ

235
2
237

8.70
0.07
8.77

12
13
12
15

0.44
0.48
0.44
0.56

52

1.92

289

10.69

ประเภทการเชือ่ มโยงคํา
ไมตอบสนองตอคําทีน่ าํ ไปกระตุน
การประมวลผลคําที่นําไปกระตุนผิด
การนิยามคําทีน่ ําไปกระตุน
การซ้ําคําทีน่ ําไปกระตุน
รวม

ความถี่
34
48
5
9

รอยละ
1.26
1.78
0.19
0.33

96

3.56

96

3.56

กรอบแหงประสบการณเฉพาะบุคคล

คําบอกทัศนคติ อารมณ
คําแสดงประสบการณเฉพาะ
รวม

รวมการเชื่อมโยงอรรถศาสตรบริบท

รวมการเชื่อมโยงที่ไมไดแสดง
ความสัมพันธทางความหมายชัดเจน

รวมการเชื่อมโยงที่จดั เปนขอผิดพลาด

รวม 2,700 คํา (100%)
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จากตารางที่ 4.6 เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบวา รูปแบบการเชื่อมโยงคําของผูพิการ
ด า นได ยิ น ซึ่ ง ทดสอบด ว ยการได ยิ น คํ า เป น การเชื่ อ มโยงตามแนวทางอรรถศาสตร บ ริ บ ท
(contextual semantics) มากกวาการเชื่อมโยงอรรถศาสตรคําศัพท (lexical semantics) เพียง
เล็กนอย(1,224:1,091 ครั้ง / 45.35%:40.40%) รองลงมา พบ เชื่อมโยงคําที่ไมไดอิงความหมาย
ของคํา (non semantic relation) (289 ครั้ง 10.69%)และการเชื่อมโยงคําที่จัดเปนขอผิดพลาด
(errors) ( 96 ครั้ง 3.56 %) ตามลําดับ
เมื่อพิจารณากระบวนการเชื่อมโยงคําที่อิงความหมายของคํา พบวา ในกลุมผูพิการดาน
การไดยินเชื่อมโยงคําโดยอิงบริบทสถานการณที่เขาใจรวมกันไดมากที่สุด (1,052 ครั้ง 38.98 %)
รองลงมา คือ เชื่อมโยงขอมูลทางความหมาย ( 547 ครั้ง 20.25 %) เชื่อมโยงดวยการเปรียบเทียบ
(361 ครั้ง 13.37 %) เชื่อมโยงแบบจัดจําพวก (183 ครั้ง 6.78 %) และการเชื่อมโยงคําโดยอิงกรอบ
แหงประสบการณเฉพาะบุคคล (172 ครั้ง 6.37 %) ตามลําดับ
สวนการพิจารณาจากความถี่ในการปรากฏสูงสุดของรูปแบบการเชื่อมโยงคํา พบวา
รูปแบบการเชื่อมโยงคําที่กลุมตัวอยางที่ผูพิการดานการไดยินใชมากที่สุด คือ การเชื่อมโยงกับภาค
แสดง เชน เห็น-ขโมย (534 ครั้ง 19.78%) รองมา คือ การเชื่อมโยงกับคําระบุคุณสมบัติ เชน
ตนไม-สีน้ําตาล (323 ครั้ง 11.96%) การเชื่อมโยงกับประสบการณเฉพาะ เชน ครู-ปา (ปาเปน
ครู) (145 ครั้ง 5.37%) การเชื่อมโยงกับคําระบุอารกิวเมนทที่มีบทบาททางความหมาย เชน ไก
(agent)-หนอน (patient) (130 ครั้ง 4.82%) การเชื่อมโยงกับคําแสดงผลลัพธ เชน รถยนต-ควัน
(122 ครั้ง 4.52%) การเชื่อมโยงกับคํารวมระดับ เชน หมา-แมว (109 ครั้ง 4.04%) และการ
เชื่อมโยงกับภาคแสดงซับซอน เชน ยืน-รอ (102 ครั้ง 3.78%) (ดูตัวอยางคําที่กลุมตัวอยางใช
ตอบสนองเพิ่มเติมไดที่ภาคผนวก ก) สวนรูปแบบอื่น ๆ พบไมมากนัก คือ ความถี่ในการปรากฏต่ํา
กวา 100
สวนรูปแบบการเชื่อมโยงคําที่ไมแสดงการเชื่อมโยงทางความหมายที่ชัดเจน รูปแบบการ
เชื่อมโยงคําที่พบมากที่สุด คือ การเชื่อมโยงโดยอิงโครงสรางคําประสม เชน แม-ครัว (235 ครั้ง
8.70%) และ พบรูปแบบการเชื่อมโยงคําที่จัดเปนขอผิดพลาด ที่พบมากที่สุด คือ การประมวลผล
คําที่นําไปกระตุนผิด เชน ดุ-เห็น (ประมวลผลคําวา ดุ เปนคําวา ดู) (48 ครั้ง 1.78%) การไม
ตอบสนองตอคํากระตุน (34 ครั้ง 1.26%) สวนรูปแบบอื่น ๆ พบเพียงเล็กนอย ไดแก การนิยามคํา
ที่นําไปกระตุน (5 ครั้ง 0.19%) การซ้ําคําที่กระตุน (9 ครั้ง 0.33%) (ดูตัวอยางที่ ภาคผนวก ก)
เมื่อนําผลที่ทดสอบการเชื่อมโยงคําของผูพิการดานการไดยินที่ทดสอบดวยการเห็นคํา
เปรียบเทียบกับคนปกติทดสอบดวยการเห็นคํา พบวารูปแบบการเชื่อมโยงคําของทั้งสองกลุม
แตกตางกัน แสดงผลเปรียบเทียบความแตกตางดวยคารอยละภาพที่ 12 และเปรียบเทียบความ
แตกตางดวยคาความถี่และไคสแควรในตารางที่ 13 ดังนี้
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ตารางที่ 4.7
รูปแบบ
กลุม
ตัวอยาง
คนปกติ
ผูพิการดาน
การไดยิน

เปรียบเทียบรูปแบบการเชื่อมโยงคําที่อิงความหมายของคําของคนปกติทดสอบ
ดวยการเห็นคํากับผูพิการดานการไดยิน

จัดจําพวก

เปรียบเทียบ

211
183

435
361

เชื่อมโยงขอมูล อิงบริบท อิงกรอบแหง ไคสแควร
ความหมาย สถานการณ ประสบการณ
รวม
เฉพาะบุคคล
895
547

838
1,052

40
172

197

df probability

4

0.000

50.00
40.00
30.00
16.10

20.00
10.00

38.98

33.15

7.81

6.78

คนปกติ

31.02
20.25

ผู พิการดานการไดยิน

13.37
1.48

0.00

อนุกรมวิธาน

เปรียบเทียบ

ขอมูลทางความหมาย

บริบทสถานการณรวม

6.37

บริบทสถานการณเฉพาะบุคคล

ภาพที่ 4.3 รูปแบบการเชื่อมโยงคําเปรียบเทียบระหวางคนปกติทดสอบดวยการเห็นคํากับ
ผูพิการดานการไดยิน
จากตารางที่ 4.7 แสดงใหเห็นวารูปแบบการเชื่อมโยงคําของผูพิการดานการมองเห็น
แตกตางจากรูปแบบการเชื่อมโยงคําของคนปกติที่ถูกทดสอบดวยการเห็นคํา (χ2 =197 p<0.01)
ทั้งนี้เมื่อพิจารณาตารางที่ 4.7 รวมกับภาพที่ 4.3 พบวารูปแบบการเชื่อมโยงคําของคน
ปกติที่ทดสอบดวยการไดยินคําพบการเชื่อมโยงแบบจัดจําพวก 211 ครั้ง คิดเปนรอยละ 8.63 ของ
รูปแบบการเชื่ อมโยงคําที่ได จากการทดลองดวยการเห็นคําในกลุมคนปกติทั้งหมด ในขณะที่
ทดสอบในกลุมผูพิการดานการไดยิน พบ 183 ครั้ง คิดเปนรอยละ 6.78 ของรูปแบบการเชื่อมโยง
คําทั้งหมดในกลุมผูพิการดานการไดยิน สวนการเชื่อมโยงแบบเปรียบเทียบเมื่อทดสอบกับคนปกติ
ดวยการเห็นคํา พบ 435 ครั้ง คิดเปนรอยละ 17.75 ในขณะที่กลุมผูพิการดานการไดยิน พบ 361
ครั้ง คิดเปนรอยละ 13.37 การเชื่อมโยงขอมูลความหมายในกลุมคนปกติ พบ 895 ครั้ง คิดเปน
รอยละ 28.48 สวนผูพิการดานการไดยิน พบ 838 ครั้ง คิดเปนรอยละ 29.74 การเชื่อมโยงแบบอิง
บริบทที่เขาใจรวมกันไดในกลุมคนปกติทดสอบดวยการเห็นคํา พบ 838 ครั้ง คิดเปนรอยละ 31.02
ดานผูพิการดานการไดยิน พบ 1,052 ครั้ง คิดเปนรอยละ 38.98 การเชื่อมโยงโดยอิงบริบทเฉพาะ
บุคคลในกลุมคนปกติ พบ 40 ครั้ง คิดเปนรอยละ 1.48 ในขณะที่กลุมผูพิการดานการไดยิน พบ
172 ครั้ง คิดเปนรอยละ 6.37
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การพบวาผูพิการดานการไดยินมีรูปแบบการเชื่อมโยงคําที่ตางจากคนปกตินี้ สนับสนุน
ขอคนพบงานวิจัยที่มีมากอนหนานี้ที่วา การจัดระบบคําภายในคลังคําของผูพิการดานการไดยิน
ตางจากคนปกติ และสามารถอธิบายเพิ่มเติมขอคนพบของ มารชารคและคณะ (Marschark et
al., 2004) ที่ศึกษารูปแบบการเชื่อมโยงคําในคลังคําเปรียบเทียบระหวางผูพิการดานการไดยินกับ
เด็กปกติที่วาการเชื่อมโยงคําของผูพิการดานการไดยินไมสะทอนใหเห็นถึงการจัดระบบคําภายใน
คลังคํา (lexical organization) ในลักษณะจัดจําพวก โดยงานของผูวิจัยพบวา กระบวนการ
เชื่ อ มโยงคํ า แบบจั ดจํ า พวกไม ใช ร ะบบหลั ก ของผูพิ ก ารด า นการได ยิ น โดยสั น นิ ษ ฐานวา การ
เชื่อมโยงโดยอิงบริบทสถานการณที่เขาใจรวมกันไดนาจะเปนระบบหลักของผูพิการดานการไดยิน
เนื่องจากพบวาผูพิการดานการไดยินมีแนวโนมเชื่อมโยงคําในลักษณะดังกลาวมากกวาคนปกติ
(1,052:838 ครั้ง / 38.98%:31.02%) นอกจากนี้ยังพบวาผูพิการดานการไดยินมีการตอบสนองที่
แสดงถึงลักษณะเฉพาะ (idiosyncratic response) โดยงานวิจัยชิ้นนี้พบวา ผูพิการดานการไดยิน
เชื่อมโยงคําลักษณะดังกลาวอันไดแกการเชื่อมโยงกับคําบอกทัศนคติ และอารมณ และเชื่อมโยง
กับคําแสดงประสบการณเฉพาะมากกวาคนปกติถึง 4 เทา (172:40 ครั้ง / 16.37%:1.48%)
ในขณะที่คนปกติเชื่อมโยงคําแบบจัดจําพวก เปรียบเทียบ และเชื่อมโยงกับขอมูลทางความหมาย
มากกวาผูพิการดานการไดยิน ทั้งนี้ผูวิจัยสันนิษฐานวาเนื่องจากกระบวนการจัดระบบแบบจัด
จําพวก และการเปรียบเทียบ เปนกระบวนการที่ตองอาศัยกระบวนการคิดและจัดระบบดังกลาว
เปนสิ่งที่คอนขางเปนนามธรรม จําเปนสิ่งที่ตองอาศัยการเรียนรูและตกลงเพื่อใหเกิดความเขาใจ
รวมกัน แตเนื่องจากผูพิการดานการไดยินมีปญหาเรื่องการเขาใจสิ่งที่เปนนามธรรม (ศรียา นิยม
ธรรม, 2535: 54) นาจะเปนเหตุใหผูพิการดานการไดยินตอบสนองดวยรูปแบบการเชื่อมโยงคํา
ลัก ษณะดัง กล า วนอ ยกวา คนปกติ นอกจากนี้ ยั ง พบว า การที่ ผูพิก ารดา นการได ยิน มีแ นวโน ม
เชื่อมโยงคําดวยการเชื่อมโยงขอมูลทางความหมายนอยกวาคนปกติเกือบสองเทานั้น (547:895
ครั้ง / 20.25%:33.15%) อาจเนื่องมาจากการผูพิการดานการไดยินจดจํารายละเอียด ไดนอยกวา
คนปกติและมักลืมงาย(ศรียา นิยมธรรม, 2535: 54) ซึ่งการจะใหเขาใจในรายละเอียดตองอาศัย
การอธิบาย(ดวยคําพูด) ซึ่งชวยใหเด็กเรียนรูเรื่องภาษาไดดีกวาการมองเห็นเพียงอยางเดียว (ศรียา
นิยมธรรม และประภัสสร นิยมธรรม,มปป: 95) และการขาดความเขาใจในรายละเอียดตาง ๆ
ดังกลาวนําไปสูการที่ผูพิการดานการไดยินนั้นจัดระบบคําภายในคลังคําแตกตางไปจากคนปกติ
4.5

สรุปผลการทดลองโดยใชแบบทดลองการเชื่อมโยงคํา

การทดลองดวยแบบทดลองการเชื่อมโยงคํา พบวา การเชื่อมโยงคําของผูพิการดานการ
มองเห็นและผูพ ิการดานการไดยินตางจากคนปกติ แตโดยรวมแลวการเชื่อมโยงคําของคนปกติ
ทดสอบดวยเสียงและคนปกติทดสอบดวยตัวอักษร (χ2 =42.3) ใกลเคียงกันมากทีส่ ุด รองลงมา
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คือ การเชื่อมโยงคําของผูพ ิการดานการมองเห็นกับคนปกติทดสอบดวยการไดยินคํา (χ2 =89.1)
สวนกลุม ทีม่ ีความแตกตางกันมากที่สุด คือ กลุมผูพ ิการดานการไดยินกับคนปกติทดสอบดวยการ
เห็นคํา (χ2 =197) จากคาไคสแควรดังกลาวสรุปไดวา รูปแบบการเชื่อมโยงคําของผูพ ิการดานการ
มองเห็นใกลเคียงกับคนปกติมากกวาผูพ กิ ารดานการไดยิน กลาวอีกนัยหนึง่ คือ รูปแบบการ
เชื่อมโยงคําของผูพิการดานการไดยินตางจากคนปกติมากกวาผูพ ิการดานการมองเห็น
การที่รูปแบบการเชื่อมโยงคําของผูพิการดานการมองเห็นใกลเคียงกับคนปกติมากกวา
กลุมผูพิการดานการไดยิน โดยมักเชื่อมโยงอรรถศาสตรคําศัพทมากกวาอรรถศาสตรบริบทนั้น
ผูวิจัยสันนิษฐานวาเนื่องจากผูพิการดานการมองเห็นนอกจากจะเรียนรูภาษาจากการไดยินเปน
หลักเชนเดียวกับคนปกติแลว งานวิจัยที่ผานมาที่ศึกษาพัฒนาการของคําในคลังคําเปรียบเทียบ
ระหวางเด็กที่พิการดานการมองเห็นกับคนปกติของเออรวิน (Urwin:1978 อางถึงใน Dunlea,
2006: 61) ที่พบวา ไมปรากฏการสรางรูปศัพทเฉพาะ (idiosyncratic form/ created form) ใน
คลังคําของเด็กที่พิการดานการมองเห็นที่ตาบอดสนิท โดยเขาศึกษาจากสมุดบันทึกประจําวันของ
กลุมตัวอยาง ผูวิจัยสันนิษฐานวาสะทอนใหเห็นถึงการใชภาษาในลักษณะที่พยายามใหใกลเคียง
คนปกติของผูพิการดานการมองเห็น แมวาจะพบวาผูพิการดานการมองเห็นจะมีความพยายาม
สรางสรรคลักษณะทางภาษาที่แตกตางไปเพื่อสื่อสารความลับระหวางกัน (วีรชัย อําพรไพบูลย,
2543) แต ผู วิจั ย พบว า เป น การแปลงกระบวนการทางเสี ย งคํ า ที่ มี อ ยู เ ดิม ในภาษา ไม ไ ด ส ร า ง
คําศัพทขึ้นมาใหมแตอยางใด แมวาการขาดประสบการณจากการมองเห็นจะทําใหการจัดระบบ
คําภายในคลั งคําของผูพิการดานการมองเห็น ตางจากคนปกติ แตความพยายามใชภาษาใน
ลักษณะที่ใหใกลเคียงกับคนปกตินาจะทําใหรูปแบบการเชื่อมโยงคําของผูพิการดานการมองเห็น
ใกลเคียงกับคนปกติมากกวา เมื่อเปรียบเทียบกับผูพิการดานการไดยิน
สวนการที่ผูพิการดานการไดยินมีรูปแบบการเชื่อมโยงคําตางจากคนปกติมากกวาผู
พิการดานการมองเห็น โดยมักเชื่อมโยงอรรถศาสตรบริบทมากกวาอรรถศาสตรคําศัพทนั้น อาจ
เนื่องจากผูพิการดานการไดยินเรียนรูภาษาไทยดวยระบบที่แตกตางออกไป คือ เรียนรูผานภาษา
มือนาจะเปนเหตุใหรูปแบบการเชื่อมโยงคําของผูพิการดานการไดยินมีลักษณะการเชื่อมโยงคํามี
รูปแบบการตอบสนองที่แสดงถึงลักษณะเฉพาะ (idiosyncratic response) (Marschark et al.,
2004) ในขณะที่ผูพิการดานการมองเห็นไมพบการตอบสนองในลักษณะดังกลาว สวนการที่คน
ปกติถูกทดสอบดวยเสียงและถูกทดสอบดวยตัวอักษรมีรูปแบบการเชื่อมโยงคําที่ตางกันนั้นแสดง
ใหเห็นวาการจัดระบบคําในคลังคํามีระบบที่หลากหลายการจะเชื่อมโยงดวยระบบใดนั้นขึ้นอยูกับ
ลักษณะของสิ่งที่เขาไปกระตุนและการกระตุนดวยเสียงคําและรูปคํานั้นมีผลใหการจัดระบบคํา
ภายในคลังคําแตกตางกันออกไป (Winnick and Daniel, 1970; Warren and Morton, 1982;
Clark and Morton, 1973)
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บทที่ 5
ผลการทดลองการนิยามคํา
การทดลองดวยแบบทดลองการเชื่อมโยงคําในบทที่ผานมา ผลการทดลองนําไปสูขอ
สันนิษฐานที่วา ระบบความหมายของคําในภาษาไทยของผูพิการดานการมองเห็นและคนปกติมัก
เชื่อมโยงอรรถศาสตรคําศัพทมากกวาเชื่อมโยงอรรถศาสตรบริบท ในขณะที่ระบบความหมายของ
คํ า ในภาษาไทยของผู พิ ก ารด า นการได ยิ น มั ก เชื่ อ มโยงอรรถศาสตร บ ริ บ ทมากกว า เชื่ อ มโยง
อรรถศาสตรคําศัพท เพื่อพิสูจนผลที่ไดจากการทดลองดังกลาว ผูวิจัยไดทําการทดลองเพิ่มเติม
คือ ทดสอบดวยแบบทดลองการนิยามคํา โดยใหกลุมตัวอยางที่เปนคนปกติ จํานวน 30 คน
ผูพิการดานการมองเห็น จํานวน 30 คน และผูพิการดานการไดยิน จํานวน 30 คน นิยามคํานาม
30 คํา และนิยามคํากริยา 30 คํา เพื่อตองการพิสูจนวากลุมตัวอยางนิยามคําในลักษณะเชื่อมโยง
อรรถศาสตรคําศัพท หรือ เชื่อมโยงอรรถศาสตรบริบท เกณฑที่ใชในการวิเคราะหการทดลองการ
นิยามคํา ผูวิจัยใชเกณฑการจัดประเภทคํานิยามของ ISO/R 1087 (ใน Picht and Draskau,
1985: 51-54) ซึ่งแบงรูปแบบการนิยามคําออกเปน 3 ประเภท ไดแก
1. นิยามโดยบอกถึงลักษณะทางความหมายของสิ่งนั้น (intensional definition) เชน
การนิยามคําวา อากาศยาน (aircraft) วา “อากาศยาน คือ ยานพาหนะใดก็ตามที่ใชอากาศในการ
ขับเคลื่อน”
2. นิยามโดยแจกแจงตัวอยาง (extensional definition) เชน การนิยามคําวา อากาศ
ยาน (aircraft) วา “อากาศยาน ไดแก บอลลูน เรือบิน วาว เครื่องรอน หรือ สิ่งอื่น ๆ ที่บินไดโดยใช
เครื่องยนตในการขับเคลื่อน”
3. นิยามโดยอาศัยบริบทเพื่อใหเขาใจความหมายสิ่งนั้น (contextual definition) เชน
การนิยามคําวา อากาศยาน (aircraft) โดยใหคาดเดาความหมายคําวา อากาศยาน จากประโยค
ที่วา “เขาเดินทางจากทวีปยุโรปไปทวีปอเมริกาภายในเวลา 24 ชั่วโมงโดยใชอากาศยาน”
จากการนิยามทั้งสามประเภทขางตนดังกลาว พบวา การนิยามคําโดยบอกถึงลักษณะทาง
ความหมายของสิ่งนั้น (intensional definition) และการนิยามโดยแจกแจงตัวอยาง (extensional
definition) เปนการนิยามโดยอาศัยความรูแบบอรรถศาสตรคําศัพท (lexical semantics) ในขณะ
ที่การนิยามโดยอาศัยบริบทเพื่อใหเขาใจความหมายสิ่งนั้น (contextual definition) เปนการนิยาม
โดยอาศัยความรูแบบอรรถศาสตรบริบท (contextual semantics)
การทดลองดวยแบบทดลองการนิยามคํา จะนําไปสูขอพิสูจนที่วาระบบความหมายของคําใน
ภาษาไทยของผูพิ การดา นการมองเห็นและคนปกติ มักเปน การเชื่อมโยงอรรถศาสตร คํา ศั พ ท
(lexical semantic) และระบบความหมายของคําในภาษาไทยของผูพิการดานการไดยินมักเปน

103
การเชื่อมโยงคําโดยเชื่อมโยงอรรถศาสตรบริบท (contextual semantics) จริงหรือไม ผลการ
ทดลองครั้งนี้ ไมไดมุงนําผลที่ไดจากกลุมตัวอยางแตละกลุมมาเปรียบเทียบกัน แตมุงเปรียบเทียบ
ผลที่ไดจากแบบทดลองการเชื่อมโยงคําและแบบทดลองการนิยามคําในแตละกลุม เนื่องจากใน
การศึกษานํารองพบวาคนปกตินิยามคําที่เห็นกับคําที่ไดยินดวยนิยามเดียวกัน หรือใกลเคียงกัน
ในการศึกษาขั้นทดลองจึงใหกลุมตัวอยางนิยามคําที่เห็นเทานั้น โดยผลที่ไดจากการทดลองนี้จะ
นําไปเปรียบเทียบกับผลที่ไดจากการเชื่อมโยงคําในกลุมตัวอยางที่ทดสอบดวยการเห็นคําตอไป
สวนผลที่ไดจากการทดลองการนิยามคํา แสดงความถี่และคารอยละของรูปแบบการนิยามในแต
ละประเภทไดดวยตาราง 5.1
ตารางที่ 5.1 รูปแบบการนิยามคําของคนปกติ ผูพ ิการดานการมองเห็นและผูพกิ ารดาน
การไดยิน
คนปกติ
ผูพิการ
ผูพิการ
รูปแบบการนิยามคํา
ดานการมองเห็น
ดานการไดยนิ
ความถี่
% ความถี่
%
ความถี่
%
บอกถึงลักษณะทาง
ความหมาย
(intensional definition)
แจกแจงตัวอยาง
(extensional definition)
ใหบริบทประกอบ
(contextual definition)
ไมตอบสนอง
รวม

1,552

86.22

1,715

95.28

178

9.90

2

0.11

2

0.11

17

0.90

195

10.83

39

2.17

1,548

86.0

51
1,800

2.83
100.00

44
1,800

2.44
100.00

57
1,800

3.20
100.00

จากตารางที่ 5.1 พบวา การนิยามคําที่อยูในกลุมการเชื่อมโยงอรรถศาสตรคําศัพท
(lexical semantic) อันไดแก การเชื่อมโยงโดยบอกลักษณะทางความหมายของคํา และการ
เชื่อมโยงโดยแจกแจงตัวอยางนั้น พบมากในกลุมผูพิการดานการมองเห็นและคนปกติ โดยผูพิการ
ดานการมองเห็นนิยามโดยบอกลักษณะทางความหมายของคํา เชน นิยามคําวา “แม” วา “เปนคน
เปนผูใหกําเนิด” 1,715 ครั้ง จากจํานวนคําที่ตองนิยามทั้งสิ้น 1,800 คํา คิดเปนรอยละ 86.22 สวน
คนปกตินิยามทั้งสิ้น 1,552 ครั้ง คิดเปนรอยละ 86.22 และพบในกลุมผูพิการดานการไดยินนอย
มาก คือ พบเพียง 178 ครั้ง คิดเปนรอยละ 9.90 สวนการเชื่อมโยงโดยแจกแจงตัวอยางพบนอย
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มากในทั้งสามกลุม โดยกลุมผูพิการดานการมองเห็นและคนปกติพบเพียง 2 คํา คิดเปน
รอยละ 0.11 เทากันในทั้งสองกลุม สวนกลุมผูพิการดานการไดยินพบ 17 ครั้ง คิดเปนรอยละ 0.90
สวนการนิยามที่อยูในกลุมอรรถศาสตรบริบท ซึ่งไดแก การนิยามโดยอาศัยบริบทเพื่อให
เขาใจความหมายสิ่งนั้น เชน นิยามคําวา “หนังสือ” วา “นองของผมอานหนังสือตาง ๆ” พบมากใน
กลุมผูพิการดานการไดยิน 1,547 ครั้ง จากจํานวนคําที่ตองนิยามทั้งสิ้น 1,800 คํา คิดเปนรอยละ
85.90 ซึ่งพบมากกวาคนปกติมากกวา 7 เทา คือในกลุมคนปกติพบ 195 ครั้ง คิดเปนรอยละ
10.83 และพบมากกวากลุมผูพิการดานการมองเห็นถึงเกือบ 40 เทา โดยพบการเชื่อมโยงคําใน
ลักษณะดังกลาวเพียง 39 ครั้ง คิดเปนรอยละ 2.17 (ดูตัวอยางการนิยามคําของกลุมตัวอยางแต
ละกลุมเพิ่มเติมในภาคผนวก ก)
สวนผลที่ไดจากแบบทดลองการเชื่อมโยงคําและแบบทดลองการนิยามคําในแตละกลุม
แสดงผลทั้งสองการทดลองไดดวยภาพที่ 5.1
แบบทดลองการเชือ่ มโยงคํา

แบบทดลองการนิยามคํา

คนปกติทดสอบดวยการเห็นคํา

แบบทดลองการนิยามคํา

แบบทดลองการเชือ่ มโยงคํา

ผูพิการดานการมองเห็น

แบบทดลองการนิยามคํา

แบบทดลองการเชือ่ มโยงคํา

ผูพิการดานไดยิน

ภาพที่ 5.1 แผนภูมิเปรียบเทียบผลจากการทดลองดวยแบบทดลองการนิยามคําและแบบทดลอง
การเชื่อมโยงคําในกลุมผูพิการดานการมองเห็น ผูพิการดานการไดยิน และคนปกติ
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จากภาพที่ 5.1 พบวา ผลการทดลองดวยแบบทดลองการนิยามคําสรุปไดวา ผูพิการดาน
การมองเห็นและคนปกติมักนิยามคําโดยเชื่อมโยงอรรถศาสตรคําศัพท ในขณะที่ผูพิการดานการ
ไดยินมักนิยามคําโดยเชื่อมโยงอรรถศาสตรบริบท ผลที่ไดจากการทดลองนี้ สนับสนุนผลที่ไดจาก
การทดลองดวยแบบทดลองการเชื่อมโยงคําที่วา “ผูพิการดานการมองเห็นและคนปกติมกั เชือ่ มโยง
อรรถศาสตรคําศัพท (lexical semantics) ในขณะที่ผูพิการดานการไดยินมักเชื่อมโยงอรรถศาสตร
บริบท (contextual semantics)”
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บทที่ 6
ผลการทดลองการสรางความเปรียบ
จากขอคนพบที่วารูปแบบการเชื่อมโยงคํา และรูปแบบการนิยามคําของผูพิการดานการ
มองเห็นใกลเคียงกับคนปกติมากกวาเมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบการเชื่อมโยงคําของผูพิการดาน
การได ยิ น ซึ่ง ผู วิ จั ย ตั้ ง ข อ สั น นิ ษ ฐานไว ส องประการวา ประการแรกเนื่ อ งจากผู พิ ก ารด า นการ
มองเห็นเรียนรูภาษาดวยระบบเรียนรูจากการฟง-พูด เปนระบบหลักเชนเดียวกับคนปกติ ประการ
ที่สองเกิดจากความพยายามใชภาษาใหใกลเคียงกับคนปกติของผูพิการดานการมองเห็น การ
ทดลองดวยการสรางความเปรียบที่จะกลาวในบทนี้ นอกจากจะทดสอบการเชื่อมโยงคําในรูปแบบ
ที่แตกตางไปเพื่อศึกษาลักษณะการเชื่อมโยงคําที่แตกตางกันระหวางผูพิการดานการมองเห็นและ
ผูพิการดานการไดยินแลว ยังจะนําไปสูการพิสูจนขอสันนิษฐานทั้งสองขอดังกลาว
แบบทดลองการสรางความเปรียบ เปนแบบทดลองที่ใหกลุมตัวอยางเชื่อมโยงคํากริยา
คุณศัพทชุดเดิม จํานวน 30 คํา ในลักษณะกําหนดโครงสรางเพื่อใหกลุมตัวอยางเชื่อมโยงคํากับ
ขอมูลทางความหมายเปนหลัก ไมไดใหกลุมตัวอยางเชื่อมโยงโดยอิสระเหมือนแบบทดลองการ
เชื่อมโยงคํา โดยกลุมตัวอยางจะถูกกระตุนดวยการถามวาเมื่อไดยิน หรือ เห็นคํากริยาคุณศัพทนั้น
ๆ แลวกลุมตัวอยางนึกถึงสิ่งใด โดยใชโครงสรางการสรางความเปรียบแบบอุปมา (simile) คือใช
โครงสรางคําถามที่วา “(คํากริยาคุณศัพท) เหมือน อะไร” เชน “ขาว เหมือน อะไร” หรือ “เร็ว
เหมือน อะไร” โดยใชเกณฑการวิเคราะหเกณฑเดียวกันกับแบบทดลองการเชื่อมโยงคํา เชน หาก
ตอบวา “ขาว เหมือน กระดาษ” ก็จะวิเคราะหวาเปนการเชื่อมโยงคํากับคําระบุคุณสมบัติทาง
กายภาพ หากตอบวา “ขาว เหมือน ดํา” ก็จะวิเคราะหวาเปนการเชื่อมโยงคํากับคําตรงกันขาม
หากตอบวา “เร็ว เหมือน มา” ก็จะวิเคราะหวาเปนการเชื่อมโยงคํากับคําระบุความสามารถ หาก
ตอบวา “เร็ว เหมือน วิ่งแขง” ก็จะวิเคราะหวาเปนการเชื่อมโยงคํากับเหตุการณ หรือ หากตอบวา
“เร็ว เหมือน ไมชา” ก็จะวิเคราะหวาเปนการเชื่อมโยงคําพองความหมาย เปนตน
แบบทดลองการสรางความเปรียบนี้อยูบนสมมติฐานที่วาแมผูพิการดานการมองเห็นจะไม
มีประสบการณโดยตรงตอคํากริยาคุณศัพทที่มีความหมายอางถึงการรับรูไดดวยการมองเห็น
เทานั้น เชน สี หรือ การเคลื่อนไหว (Miller and Johnson – Laird, 1976) แตการเรียนรูดวยระบบ
ฟง-พูด ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดปลีกยอยตาง ๆ นั้นนําไปสูการสรางภาพในใจเพื่อสราง
ความเขาใจในสิ่งตาง ๆ ทําใหผูพิการดานการมองเห็นมีความเขาใจและใชภาษาไดใกลเคียงกับ
คนปกติ และสามารถเชื่อมโยงคํากับขอมูลทางความหมายซึ่งขอมูลทางความหมายดังกลาวสวน
ใหญตองรับรูโดยอาศัยการมองเห็น เชน สี การเคลื่อนไหว ฯลฯ ได สวนผูพิการดานการไดยินนั้น
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เรียนรูภาษาดวยระบบที่ตางออกไป คือ ไมใชระบบฟง-พูด นาจะนําไปสูรูปแบบการสรางความ
เปรียบที่แตกตางจากคนปกติมากกวาเมื่อเปรียบเทียบกับผูพิการดานการมองเห็น
โดยลําดับตอไปจะเสนอผลการทดลองดวยการสรางความเปรียบในกลุมคนปกติ ผูพิการ
ดานการมองเห็น และผูพิการดานการไดยินตามลําดับ โดยเริ่มจากผลการทดลองในกลุมคนปกติ
ซึ่งพบวาการทดลองการสรางความเปรียบดวยเสียงการอานโครงสรางที่กําหนดใหสรางความ
เปรียบใหกลุมตัวอยางฟง กับการใหกลุมตัวอยางเห็นโครงสรางโครงสรางที่กําหนดใหสรางความ
เปรียบ กลุมตัวอยางที่เปนคนปกติสรางความเปรียบในลักษณะเดียวกัน ในการทดลองจึงทดลอง
โดยใหกลุมตัวอยาง อานแบบทดลองการสรางความเปรียบ พรอมเขียนคําตอบลงในแบบทดลอง
(ดูตัวอยางแบบทดลองไดที่ภาคผนวก ข) ผลการทดลองแสดงในตารางที่ 6.1 ดังตอไปนี้
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ตารางที่ 6.1 รูปแบบการสรางความเปรียบของคนปกติ
การเชื่อมโยงอรรถศาสตรคําศัพท
ประเภทการเชือ่ มโยงคํา
ความถี่
การจัดจําพวก
คําจากลุม-คําลูกกลุม
8
ความสัมพันธระดับหาง
1
รวม

รอยละ
0.89
0.11

9

1.00

4
2
15

0.44
0.22
1.67

1

0.11

22

2.44

การเชื่อมโยงขอมูลทางความหมาย
คําระบุคณ
ุ สมบัติ
คําระบุความสามารถ
คําแสดงผลลัพธ

678
58
54

75.33
6.44
6.00

รวม
รวมการเชื่อมโยงอรรถศาสตรคําศัพท

790
821

87.77
91.21

การเปรียบเทียบ
คําพองความหมาย
คําตรงขาม
คําที่มีความหมายใกลเคียงกับคํา
พองความหมาย
คําที่มีความหมายใกลเคียงกับคํา
ตรงขาม
รวม

การเชื่อมโยงอรรถศาสตรบริบท
ประเภทการเชือ่ มโยงคํา
ความถี่
บริบทสถานการณที่เขาใจรวมกันได
คําระบุสถานที่
5
คําระบุเวลา
2
คําระบุเหตุการณ
32

รอยละ
0.56
0.22
3.56

รวม

39

4.34

กรอบแหงประสบการณเฉพาะบุคคล
คําแสดงประสบการณเฉพาะ

20

2.22

รวม

20

2.22

รวมการเชื่อมโยงอรรถศาสตรบริบท

59

6.56

การเชื่อมโยงที่ไมไดแสดงความสัมพันธทางความหมายชัดเจน
ประเภทการเชือ่ มโยงคํา
ความถี่ รอยละ
อิงโครงสรางทางภาษา
โครงสรางสํานวนภาษา
17
1.89
รวม

17

1.89

รวมการเชื่อมโยงที่ไมไดแสดง
ความสัมพันธทางความหมายชัดเจน

17

1.89

การเชื่อมโยงทีจ่ ัดเปนขอผิดพลาด
ประเภทการเชือ่ มโยงคํา
ความถี่
การประมวลผลคําที่นําไปกระตุนผิด
3
รวม
3

รอยละ
0.33
0.33

3

0.33

รวมการเชื่อมโยงที่จดั เปนขอผิดพลาด

รวม 900 คํา (100%)

108

109
จากตารางที่ 6.1 พบวา รูปแบบการเชื่อมโยงคํากริยาคุณศัพทของคนปกติ เมื่อทดสอบ
ดวยแบบทดลองการสรางความเปรียบ พบวากลุมตัวอยางที่เปนคนปกติเชื่อมโยงคํากริยาคุณศัพท
ในลักษณะเชื่อมโยงอรรถศาสตรคําศัพทมากที่สุด (821 ครั้ง 91.22%) สวนการเชื่อมโยงรูปแบบ
อื่น ๆ พบนอยกวามาก ไดแก การเชื่อมโยงคําในกลุมอรรถศาสตรบริบท (59 ครั้ง 6.56%) การ
เชื่อมโยงที่ไมไดแสดงความสัมพันธทางความหมายที่ชัดเจน (17 ครั้ง 1.89%) และการเชื่อมโยงใน
ลักษณะขอผิดพลาดพบเพียงเล็กนอยเทานั้น (3 ครั้ง 0.33%)
ทั้งนี้พบวา กลุมตัวอยางคนปกติเชื่อมโยงคํากริยาคุณศัพทในโครงสรางการสรางความ
เปรียบโดยอิงอรรถศาสตรคําศัพทมากกวาอิงอรรถศาสตรบริบทคอนขางมาก คือ มากกวา 10 เทา
(821:59 ครั้ง / 91.21%:6.56%) โดยพบรูปแบบการเชื่อมโยงขอมูลทางความหมายมากที่สุด พบ
790 ครั้ง คิดเปนรอยละ 87.77 โดยเฉพาะอยางยิ่งการเชื่อมโยงกับคําระบุคุณสมบัติ พบ 678 ครั้ง
คิดเปนรอยละ 75.33 เชน การเชื่อมโยงดวยโครงสรางการสรางความเปรียบที่วา “ขาว เหมือน
กระดาษ” รองลงมา คือ เชื่อมโยงกับคํานามเพื่อระบุความสามารถ 58 ครั้ง (6.44%) เชน “เร็ว
เหมือน มา” การเชื่อมโยงกับคํานามเพื่อแสดงผลลัพธ 54 ครั้ง (6.00%) เชน “รอน เหมือน ไฟ” การ
เชื่อมโยงกับคําที่เกี่ยวกับเหตุการณ 32 ครั้ง (3.56%) เชน “เผ็ด เหมือน กินพริก” ฯลฯ (ดูตัวอยาง
เพิ่มเติมที่ ภาคผนวก ก) สวนการเชื่อมโยงลักษณะอื่น ๆ พบเพียงเล็กนอยเทานั้น ไดแก การ
เชื่ อ มโยงกั บ คํ า ระบุ เ หตุ ก ารณ คํ า แสดงประสบการณเ ฉพาะ โครงสรา งสํ า นวนภาษา คํ า ที่ มี
ความหมายใกลเคียงกับพองความหมาย การเชื่อมโยงกับคําจากลุม-ลูกกลุม คําตรงขาม คําที่มี
ความหมายใกลเคียงคําตรงขาม เปนตน
สวนรูปแบบการเชื่อมโยงคํากริยาคุณศัพทของผูพิการดานการมองเห็นเมื่อทดสอบให
เชื่อมโยงคําดวยโครงสรางการสรางความเปรียบแสดงไดดวยตารางที่ 6.2 ดังตอไปนี้
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ตารางที่ 6.2 รูปแบบการสรางความเปรียบของผูพกิ ารดานการมองเห็น
การเชื่อมโยงอรรถศาสตรคําศัพท
ประเภทการเชือ่ มโยงคํา
การจัดจําพวก
คําจากลุม-คําลูกกลุม
คํารวมระดับ

การเชื่อมโยงอรรถศาสตรบริบท

ความถี่
9
2

รวม
การเปรียบเทียบ
คําตรงขาม
คําที่มีความหมายใกลเคียงกับคํา
พองความหมาย
รวม

11
13
14

รอยละ
1.00
0.22

ประเภทการเชือ่ มโยงคํา
บริบทสถานการณที่เขาใจรวมกันได
สวนขยาย
คําระบุสถานที่
คําระบุเหตุการณ

ความถี่
4
2
29

การเชื่อมโยงที่ไมไดแสดงความสัมพันธทางความหมายชัดเจน
รอยละ
0.44
0.22
3.22

ประเภทการเชือ่ มโยงคํา
อิงโครงสรางทางภาษา
โครงสรางคําประสม
โครงสรางสํานวนภาษา

ความถี่

รวม
อิงรูปคําหรือเสียงของคํา
เชื่อมโยงพยัญชนะ

1.22

รอยละ

2
12
14

0.22
1.33
1.55

2

0.22

2

0.22

16

1.77

การเชื่อมโยงทีจ่ ัดเปนขอผิดพลาด
ประเภทการเชือ่ มโยงคํา
ไมตอบสนองตอคําทีน่ าํ ไปกระตุน
การประมวลผลคําที่นําไปกระตุนผิด
การนิยามคําทีน่ ําไปกระตุน
รวม

ความถี่
54
1
4

รอยละ
6.00
0.11
0.44

59

6.55

1.44
1.56

27

3.00

เชื่อมโยงขอมูลทางความหมาย
คําระบุคณ
ุ สมบัติ
คําระบุความสามารถ
คําแสดงผลลัพธ

618
56
43

68.67
6.22
4.78

รวม
รวมการเชื่อมโยงอรรถศาสตรคําศัพท

717
755

79.67
83.89

รวม
กรอบแหงประสบการณเฉพาะบุคคล
คําบอกทัศนคติ อารมณ
คําแสดงประสบการณเฉพาะ
รวม

35

3.88

3
32
35

0.33
3.56
3.89

รวมการเชื่อมโยงอรรถศาสตรบริบท

70

7.77

รวม

รวมการเชื่อมโยงที่ไมไดแสดง
ความสัมพันธทางความหมายชัดเจน

รวมการเชื่อมโยงที่จดั เปนขอผิดพลาด

59

6.55

รวม 900 คํา (100%)
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จากตารางที่ 6.2 พบวาการเชื่อมโยงคํากริยาคุณศัพทในโครงสรางการสรางความเปรียบ
กลุมตัวอยางที่เปนผูพิการดานการมองเห็นนั้นเชื่อมโยงคําอรรถศาสตรคําศัพทมากที่สุด (755 ครั้ง
83.89%) และพบรูปแบบการเชื่อมโยงคําในลักษณะอื่น ๆ คอนขางนอย อันไดแก การเชื่อมโยงคํา
ในกลุมอรรถศาสตรบริบท (70 ครั้ง 7.78%) การเชื่อมโยงในลักษณะขอผิดพลาด (59 ครั้ง 6.55%)
การเชื่อมโยงที่ไมไดแสดงความสัมพันธทางความหมายชัดเจน (16 ครั้ง 1.78%) ตามลําดับ
ทั้งนี้พบวาในกลุมการเชื่อมโยงอรรถศาสตรคําศัพทที่ผูพิการดานการมองเห็นใชเชื่อมโยง
มากที่สุดถึงรอยละ 83.89 นั้น เปนการเชื่อมโยงคําระบุคุณสมบัติมากที่สุด (618 ครั้ง 68.87%)
เชน การเชื่อมโยงดวยโครงสรางการสรางความเปรียบที่วา “แดง เหมือน เลือด” สวนการเชื่อมโยง
คํารูปแบบอื่น ๆ พบในจํานวนที่นอยกวามาก เชน การเชื่อมโยงกับคํานามเพื่อบอกความสามารถ
(56 ครั้ง 6.22%) เชน “ชา เหมือน เตา” เชื่อมโยงกับคํานามเพื่อแสดงผลลัพธ (43 ครั้ง 4.78%)
เชน “เย็น เหมือน แอร” เชื่อมโยงกับคําแสดงประสบการณเฉพาะ (32 ครั้ง 3.56%) เชน “หนุม
เหมือน ตัวเอง” และเชื่อมโยงกับคําที่เกี่ยวกับเหตุการณ (29 ครั้ง 3.22%) เชน “เร็ว เหมือน ขี่มา”
เปนตน (ดูตัวอยางเพิ่มเติมที่ภาคผนวก ก)
เมื่อนําผลการเชื่อมโยงคํากริยาคุณศัพทที่ไดจากการทดลองดวยแบบทดลองการเชื่อมโยง
คํ า กั บ แบบทดลองการสร า งความเปรี ย บกั บ กลุ ม ตั ว อย า งที่ เ ป น ผู พิ ก ารด า นการมองเห็ น มา
เปรียบเทียบกัน พบวาผลที่ไดแตกตางกันดังแสดงไดดวยภาพที่ 6.1 ดังนี้
90.00

79.67

80.00
70.00

56.12

60.00

การเชิ่อมโยงคํา

50.00

การสรางความเปรียบ

40.00
30.00

24.55

20.00
10.00
0.00

5.22

1.22

3.00

อนุกรมวิธาน

เปรียบเทียบ

6.10

ขอมูลทางความหมาย

3.88

บริบทสถานการณรวม

1.11

3.89

บริบทสถานการณเฉพาะบุคคล

ภาพที่ 6.1 แผนภูมิแสดงการเชื่อมโยงคํากริยาคุณศัพทเปรียบเทียบระหวางการใชแบบทดลอง
การเชื่อมโยงคํากับแบบทดลองการสรางความเปรียบในกลุมผูพิการดานการมองเห็น
จากภาพที่ 6.1 ทําใหเห็นวาการเชื่อมโยงคํากริยาคุณศัพทเมื่อทดสอบดวยแบบทดลอง
การสรางความเปรียบซึ่งเปนการเชื่อมโยงคําโดยกําหนดโครงสรางในลักษณะการสรางความ
เปรี ย บ กลุ ม ผู พิ ก ารด า นการมองเห็ น จะเชื่ อ มโยงคํ า โดยอิ ง ข อ มู ล ทางความหมายมากที่ สุ ด
79.67% แมวาขอมูลทางความหมายนั้นจะมีความหมายอางถึงสิ่งที่รับรูดวยการมองเห็น ไดแก สี
ขนาด การเคลื่อนไหว ฯลฯ โดยพบรูปแบบการเชื่อมโยงคําในลักษณะอื่น ๆ เพียงเล็กนอยเทานั้น
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แตเมื่อทดลองดวยการเชื่อมโยงคําซึ่งใหกลุมตัวอยางเชื่อมโยงคําโดยอิสระ กลับพบวา
กลุมตัวอยางที่เปนผูพิการดานการมองเห็นเชื่อมโยงคําในลักษณะเปรียบเทียบมากที่สุด และพบ
การเชื่อมโยงขอมูลทางความหมายนอยกวาการทดลองการสรางความเปรียบถึง 1 เทา รวมทั้งใช
การเชื่อมโยงคําแบบจัดจําพวก ในขณะที่การทดลองดวยการสรางความเปรียบพบการเชื่อมโยงใน
ลักษณะดังกลาวนอยมาก
ผลการทดลองดวยแบบทดลองทั้งสองแบบ สะทอนใหเห็นการพึ่งพาภาษาในการรับรู
คุณลักษณะของสรรพสิ่งในกลุมผูพิการดานการมองเห็น กลาวคือ เมื่อเชื่อมโยงคําโดยอิสระกลุม
ตัวอยางจะเชื่อมโยงกับขอมูลทางความหมายซึ่งสวนหนึ่งมีความหมายอางถึงการรับรูดวยการ
มองเห็น เชน สี ขนาด ความเร็ว ไดในระดับหนึ่ง แตเมื่อตองเชื่อมโยงดวยโครงสรางความเปรียบ ผู
พิการดานการมองเห็นก็จะนําสิ่งที่จดจําจากภาษาที่เรียนรูจากการไดยินมาตอบสนองทําใหการ
ตอบสนองแบบเชื่อมโยงขอมูลทางความหมายเพิ่มขึ้นถึงเกือบเทาตัว แมวาจะไมสามารถรับรู
คุณลักษณะดังกลาวไดโดยตรง อาจกลาวไดวาภาษา คือ สื่อใหผูพิการดานการมองเห็นเขาใจ
คุณลักษณะตาง ๆ ที่พวกเขาไมสามารถรับรูไดดวยการมองเห็น และกระบวนการสรางความ
เปรียบ คือ การเชื่อมโยงสิ่งที่จะตองรับรูดวยการมองเห็นกับรูปภาษาได
ดา นกลุม ตัว อย า งที่พิการดานการไดยิน เมื่อทดสอบดวยแบบทดลองการสร า งความ
เปรียบ ผลการทดลองดังปรากฏในตารางที่ 6.3 ดังตอไปนี้
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ตารางที่ 6.3 รูปแบบการสรางความเปรียบของผูพกิ ารดานการไดยนิ
การเชื่อมโยงอรรถศาสตรคําศัพท
ประเภทการเชือ่ มโยงคํา
ความถี่
การจัดจําพวก
คําจากลุม-คําลูกกลุม
24
คํารวมระดับ
31
ความสัมพันธระดับหาง
13
รวม
การเปรียบเทียบ
คําพองความหมาย
คําตรงขาม
คําที่มีความหมายใกลเคียงกับคํา
พองความหมาย
คําที่มีความหมายใกลเคียงกับคํา
ตรงขาม
รวม
การเชื่อมโยงขอมูลทางความหมาย
คําระบุคณ
ุ สมบัติ
คําระบุความสามารถ
คําแสดงผลลัพธ

รวม
รวมการเชื่อมโยงอรรถศาสตรคําศัพท

รอยละ
2.67
3.44
1.44

68

7.55

2
232
32

0.22
25.78
3.56

25

2.78

291

32.34

241
9
22

26.78
1
2.44

272
631

30.22
70.11

การเชื่อมโยงอรรถศาสตรบริบท
ประเภทการเชือ่ มโยงคํา
ความถี่
บริบทสถานการณที่เขาใจรวมกันได
คําระบุอารกิวเมนทที่มีบทบาท
5
ทางความหมาย
สวนขยาย
27
คําระบุสถานที่
1
คําระบุเหตุการณ
28
คําไวยากรณ
2

รอยละ
0.56
3.00
0.11
3.11
0.22

รวม
กรอบแหงประสบการณเฉพาะบุคคล
คําบอกทัศนคติ อารมณ
คําแสดงประสบการณเฉพาะ
รวม

63

7.00

2
83
85

0.22
9.22
9.44

รวมการเชื่อมโยงอรรถศาสตรบริบท

148

16.44

การเชื่อมโยงที่ไมไดแสดงความสัมพันธทางความหมายชัดเจน
ประเภทการเชือ่ มโยงคํา
ความถี่ รอยละ
อิงโครงสรางทางภาษา
โครงสรางคําประสม
47
5.22
โครงสรางสํานวนภาษา
3
0.33
รวม
50
5.55
อิงรูปคําหรือเสียงของคํา
เชื่อมโยงพยัญชนะ
2.44
22
เชื่อมโยงสระ
0.89
8
เชื่อมโยงพยัญชนะและสระ
0.67
6
เชื่อมโยงพยัญชนะ สระและ
0.78
7
วรรณยุกต
รวม

43

4.78

รวมการเชื่อมโยงที่ไมไดแสดง
ความสัมพันธทางความหมายชัดเจน

93

10.33

การเชื่อมโยงทีจ่ ัดเปนขอผิดพลาด
ประเภทการเชือ่ มโยงคํา
ความถี่
ไมตอบสนองตอคําทีน่ าํ ไปกระตุน
11
การประมวลผลคําที่นําไปกระตุนผิด
6
การนิยามคําทีน่ ําไปกระตุน
1
การซ้ําคําทีน่ ําไปกระตุน
10
รวม

รวมการเชื่อมโยงที่จดั เปนขอผิดพลาด

รอยละ
1.22
0.67
0.11
1.11

28

3.11

28

3.11

รวม 900 คํา (100%)
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จากตารางที่ 6.3 พบวา เมื่อทดลองใหกลุมตัวอยางที่เปนผูพิการดานการไดยินเชื่อมโยง
คํากริยาคุณศัพทโดยอิงโครงสรางการสรางความเปรียบ เชน “แดง เหมือน ............” กลุมตัวอยาง
ที่เปนผูพิการดานการไดยินตอบสนองดวยการเชื่อมโยงคําที่ใชกระบวนการเปรียบเทียบมากที่สุด
(291 ครั้ง 32.34%) รองลงมา คือ การเชื่อมโยงขอมูลทางความหมาย (272 ครั้ง 30.22%) การ
เชื่อมโยงโดยอิงกรอบแหงประสบการณเฉพาะบุคคล (85 ครั้ง 9.44%) การเชื่อมโยงแบบจัด
จําพวก (68 ครั้ง 7.55%) และการเชื่อมโยงโดยอิงบริบทสถานการณที่สามารถเขาใจรวมกันได (63
ครั้ง 7.00%) ตามลําดับ
ทั้งนี้พบวาผลการทดลองการสรางความเปรียบในกลุมผูพิการดานการไดยินแตกตางจาก
การทดลองกับคนปกติ และผูพิการดานการมองเห็น กลาวคือ การเชื่อมโยงโดยอิงความหมายของ
คําคอนที่ขางสูงในกลุมผูพิการดานการมองเห็นและคนปกติ (790 ครั้ง 87.77% และ 717 ครั้ง
79.67%) ผูพิการดานการไดยินใชรูปแบบดังกลาวนอยกวาเกือบ 3 เทา (272 ครั้ง 30.22%)
นอกจากนี้ยังมีความแตกตางที่สําคัญ คือ การที่ผูพิการดานการไดยินใชรูปแบบการเปรียบเทียบ
(291 ครั้ง 32.34%) มากกวาที่พบในกลุมผูพิการดานการมองเห็น (27 ครั้ง 3.0%) และคนปกติ
(22 ครั้ง 2.44%) รวมถึงการที่ผูพิการดานการไดยินเชื่อมโยงกับกรอบแหงประสบการณเฉพาะ
บุคคล (85 ครั้ง 9.44%) มากกวาผูพิการดานการมองเห็น (35 ครั้ง 3.89%) และคนปกติ (20 ครั้ง
2.22%) สะทอนใหเห็นวาผูพิการดานการไดยินนั้นมีความเขาใจเรื่องความหมายในลักษณะที่
แตกตางออกไปจากผูพิการดานการมองเห็นและคนปกติ
เมื่อนํ า ผลการทดลองเชื่ อ มโยงคํ า กริ ย าคุ ณศัพ ท ดว ยแบบทดลองการเชื่อ มโยงคํ า มา
เปรี ย บเที ย บกั บ ผลที่ ไ ดจ ากการทดลองด ว ยการสรา งความเปรีย บพบว า การทดลองด ว ยการ
เชื่อมโยงคําและการสรางความเปรียบ รูปแบบการเชื่อมโยงคําในการทดลองทั้งสองแบบในกลุมผู
พิการดานการไดยินไมแตกตางกันมากนัก ดังปรากฏในภาพที่ 6.2
35.00

32.34

30.00

32.44

30.22

24.99

25.00

การเชิ่อมโยงคํา

20.00
15.00
10.00

7.67

การสรางความเปรียบ

10.55
7.55

7.00

5.00

4.90

6.37

0.00

อนุกรมวิธาน

เปรียบเทียบ

ขอมูลทางความหมาย

บริบทสถานการณรวม

บริบทสถานการณเฉพาะบุคคล

ภาพที่ 6.2 แผนภูมิแสดงการเชื่อมโยงคํากริยาคุณศัพทเปรียบเทียบระหวางการใชแบบทดลอง
การเชื่อมโยงคํากับแบบทดลองการสรางความเปรียบในกลุมผูพิการดานไดยนิ
จากภาพที่ 6.2 พบวา การทดลองดวยแบบทดลองการสรางความเปรียบซึ่งออกแบบ
เพื่อใหกลุมตัวอยางเชื่อมโยงคําที่กระตุนกับขอมูลทางความหมายนั้น เมื่อนํามาทดลองกับกลุม
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ตัวอยางที่พิการดานการไดยิน พบวา ผูพิการดานการไดยินใชรูปแบบการเปรียบ คือ เชื่อมโยงคํา
กระตุนกับคําที่มีความหมายตรงขามเปนจํานวนมาก เชน “ขาว เหมือน ดํา” หรือ “เร็ว เหมือน ชา”
(ดูตัวอยางเพิ่มเติมที่ภาคผนวก ก) ซึ่งอาจเนื่องมาจากความเขาใจของผูพิการดานการไดยินและ
เกิดจากการเทียบแบบที่วา ขาว คือชื่อ ของสี ดําก็เปนชื่อของสี สองสิ่งนี้จึงเหมือนกัน หรือ เร็ว คือ
ชื่อของคุณสมบัติที่มีความหมายอางถึงการเคลื่อนไหว ชา ก็คือชื่อคุณสมบัติของการเคลื่อนไหว
สองสิ่งนี้จึงเหมือนกัน ซึ่งตางจากผูพิการดานการมองเห็นและเด็กปกติที่ไมไดเชื่อมโยงลักษณะ
ดังกลาว แตมักเชื่อมโยงกับกับคํานามที่มีคุณสมบัติดังกลาวเปนคุณสมบัติเดน เชน สรางความ
เปรียบวา “ขาว เหมือน กระดาษ” เปนตัวอยางหนึ่งที่สะทอนใหเห็นวาผูพิการดานการไดยนิ นัน้ รับรู
และการเขาใจความหมายตางจากคนปกติ และอาจมีการจัดระบบความหมายภายในคลังคําที่
แตกตางออกไปจากคนปกติมากกวา เมื่อเปรียบเทียบกับผูพิการดานการมองเห็นที่มีการรับรูและ
การเขาใจความหมายใกลเคียงกับคนปกติ
ในบทตอไปจะนําเสนอระบบความหมายของคําในภาษาไทยของผูพิการดานการมองเห็น
ผูพิการดานการไดยินและคนปกติ โดยการสรุปขอคนพบจากการทดลองดวยแบบทดลองการ
เชื่อมโยงคํา แบบทดลองการนิยามคํา และแบบทดลองการสรางความเปรียบ
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บทที่ 7
ระบบความหมายของคําในภาษาไทยของผูพิการดานการมองเห็น
ผูพิการดานการไดยินและคนปกติ
การศึกษาระบบความหมายของคําในภาษาไทยของผูพิการดานการมองเห็น ผูพิการดาน
การไดยินและคนปกติในครั้งนี้ ศึกษาอยูบนพื้นฐานความเชื่อที่วา การจัดระบบคําภายในคลังคํา
สามารถเห็นไดจากรูปแบบความสัมพันธระหวางคํากระตุนและคําตอบสนอง และจํานวนความถี่
ในการปรากฏสูงสุดของรูปแบบความสัมพันธจะบอกถึงระบบหลักที่ใชในการจัดระบบคําภายใน
คลังคําได
การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ใช ก ารทดลองสามแบบเพื่ อ กระตุ น ให ก ลุ ม ตั ว อย า งเชื่ อ มโยงคํ า ใน
ลักษณะตาง ๆ โดยการทดลองหลัก คือ การทดลองดวยการเชื่อมโยงคํา เพื่อศึกษารูปแบบการ
เชื่อมโยงคําของกลุมตัวอยางทั้ง 3 กลุม และทดลองใชการทดลองเสริมอีก 2 แบบ คือ การทดลอง
ดวยการนิยามคําเพื่อศึกษารูปแบบการเชื่อมโยงระหวางคําในคํานิยามและการทดลองการสราง
ความเปรียบเพื่อศึกษาการเชื่อมโยงระหวางคําในโครงสรางการสรางความเปรียบ ผลการทดลอง
จากทั้งสามการทดลองจะนําไปสูการสรุปลักษณะระบบความหมายของคําในภาษาไทยของผู
พิการดานการมองเห็น ผูพิการดานการไดยิน และคนปกติ รวมทั้งพิสูจนสมมติฐานที่ไดตั้งไววา
“ระบบความหมายของคําในภาษาไทยของผูพิการดานการมองเห็นใกลเคียงกับคนปกติมากกวา
เมื่อเปรียบเทียบกับผูพิการดานการไดยิน”
ทั้งนี้กอนที่จะกลาวถึงผลการทดลองทั้งสามการทดลอง ผูวิจัยขอเสนอกรอบแนวคิดที่ใช
ในการวิจัยครั้งนี้ดวยภาพที่ 7.1 ดังตอไปนี้
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แบบทดลองการ
นิยามคํา (DE)
อรรถศาสตรคําศัพท
(lexical semantics)

แบบทดลอง
การเชื่อมโยงคํา
(WAE)

(semantic information)

รูปแบบ
การเชื่อมโยงคํา

อรรถศาสตรบริบท
แบบทดลอง
การสรางความ
เปรียบ (CE)

จัดจําพวก (taxonomy)
- เปรียบเทียบ (comparison)
- เชื่อมโยงขอมูลทางความหมาย
-

(contextual semantics)

- บริบทสถานการณรวม
(shared contextual situation)

- กรอบแหงประสบการณที่
เปนเรื่องเฉพาะบุคคล
(unshared contextual

ระบบความหมายของคํา
system)าในภาษาไทยของ
ภาพที่ 7.1 แสดงกรอบแนวคิดที่ใชในการศึก(lexical-semantic
ษาระบบความหมายของคํ
ภาพที่ 7.1 กรอบแนวคิดที่ใชในการศึกษาระบบความหมายของคําในภาษาไทย
จากภาพที่ 7.1 แสดงใหเห็นวาระบบความหมายของคําในการวิจัยครั้งนี้ อยูบนพื้นฐาน
ความเชื่อที่วา การจัดระบบคําภายในคลังคําอิงความหมายของคําเปนสําคัญ และเราสามารถเห็น
การจัดระบบภายในคลังคําไดโดยพิจารณาจากรูปแบบการเชื่อมโยงคําภายในคลังคํา การวิจัยใน
ครั้งนี้จึงทดลองโดยใหกลุมตัวอยางเชื่อมโยงคําในลักษณะที่หลากหลาย ทั้งการเชื่อมโยงคําโดย
อิสระโดยใชแบบทดลองการเชื่อมโยงคํา การเชื่อมโยงคําในลักษณะกําหนดโครงสรางทางภาษา
โดยผู วิ จั ย เลื อ กโครงสร า งการสร า งความเปรี ย บเพราะเป น รู ป แบบที่ กํ า หนดให ก ลุ ม ตั ว อย า ง
เชื่อมโยงคํากับขอมูลทางความหมายของคําเทานั้น นอกจากนี้ยังศึกษาลักษณะการเชื่อมโยงคํา
จากการนิยามของกลุมตัวอยางแตละกลุม ซึ่งการนิยามคํานอกจากจะเห็นการเชื่อมโยงระหวางคํา
เพื่ออธิบายความหมายของคําแลว การนิยามยังทําใหเห็นวาผูนิยามเขาใจความหมายของคํานัน้ ๆ
ในลักษณะใดไดอีกดวย (Miller, 1991: 249)
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การวิเคราะหผลที่ไดจากการทดลองทั้งสามแบบดังกลาว จะพิจารณาวาเปนเชื่อมโยง
อรรถศาสตรคําศัพท (lexical semantics) หรือ เชื่อมโยงอรรถศาสตรบริบท (contextual semantics)
เปนหลัก การวิเคราะหผลที่ไดจากการทดลองนิยามคํา ผูวิจัยใชเกณฑของ ISO/R 1087 เพื่อ
พิจารณาในภาพรวมวา เปนการนิยามที่แสดงการเชื่อมโยงอรรถศาสตรคําศัพท อันไดแก การ
นิยามโดยบอกถึงลักษณะทางความหมายของสิ่งนั้น (intensional definition) และ การนิยามโดย
แจกแจงตัวอยางประกอบ (extensional definition) หรือ เปนการนิยามที่เห็นการเชื่อมโยงคําใน
ลักษณะอิงบริบทสถานการณ (contextual definition)
สวนการทดลองอีก 2 แบบ คือ การทดลองดวยการเชื่อมโยงคําและการสรางความเปรียบ
จะวิเคราะหลึกลงไปอีกวาเปนการเชื่อมโยงอรรถศาสตรคําศัพทเกิดจากกระบวนการใด
โดยกระบวนการเชื่อมโยงคําในกลุมอรรถศาสตรคําศัพทในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก
1. การจัดจําพวก (taxonomy) ไดแก การเชื่อมโยงกับคําจากลุม คําลูกกลุม คํารวมระดับ
คําระดับหาง
2. การเปรียบเทียบ (comparison) ไดแก การเชื่อมโยงกับคําตรงขาม คําพองความหมาย
คําที่มีความหมายใกลเคียงกับคําตรงขาม คําที่มีความหมายใกลเคียงกับคําพองความหมาย
3. การเชื่อมโยงขอมูลทางความหมาย (semantic information) ไดแก การเชื่อมโยงกับคํา
ระบุคุณสมบัติ คําระบุความสามารถ คําแสดงประโยชน คําแสดงผลลัพธ คําระบุองครวม คําระบุ
องคประกอบ
สวนกระบวนการเชื่อมโยงคําในกลุมอรรถศาสตรบริบทในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก
1. การเชื่อมโยงโดยอิงบริบทสถานการณที่เขาใจรวมกันได ไดแก การเชื่อมโยงภาคแสดง
ภาคแสดงซับซอน คําระบุอารกิวเมนทที่มีบทบาททางความหมาย คําระบุสถานที่ คําระบุเวลา คํา
ที่อางถึงเหตุการณ และคําไวยากรณ
2. การเชื่อมโยงโดยอิงกรอบแหงประสบการณเฉพาะบุคคล ไดแก การเชื่อมโยงกับคํา
แสดงประสบการณเฉพาะ การเชื่อมโยงกับคําบอกทัศนคติ หรือ อารมณ
สรุ ปการจั ดระบบคํ า ภายในคลัง คํา ที่ ไดจากงานวิจัยในครั้ง นี้ แสดงไดดวยภาพที่ 7.2
ดังตอไปนี้
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ภาพที่ 7.2 ระบบความหมายของคําของผูพิการดานการมองเห็น ผูพิการดานการไดยิน
และคนปกติ ที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้
จากภาพที่ 7.2 ทําใหเห็นวาการเชื่อมโยงความหมายระหวางคํานั้น เชื่อมโยงไดใน 2
ลักษณะ คือ เชื่อมโยงอรรถศาสตรคําศัพท หรือ เชื่อมโยงอรรถศาสตรบริบท
โดยในสวนของการเชื่อมโยงอรรถศาสตรคําศัพทนั้น อาจเกิดจากกระบวนการจัดจําพวก
เปรียบเทียบความหมาย หรือ เชื่อมโยงขอมูลทางความหมาย สวนการเชื่อมโยงอรรถศาสตรบริบท
นั้น อาจเชื่อมโยงประสบการณที่เขาในรวมกันได หรือ เชื่อมโยงกับประสบการณเฉพาะ
ทั้งนี้การเชื่อมโยงคําที่เกิดจากกระบวนการจัดจําพวก อาจเกิดจากการเชื่อมโยงกับคําจา
กลุม คําลูกกลุม การเชื่อมโยงกับคํารวมระดับ หรือ การเชื่อมโยงกรอบแหงประสบการณเฉพาะ
บุคคล
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สวนการเชื่อมโยงคําที่เกิดจากการเปรียบเทียบ (comparison) อาจเกิดจากการเชื่อมโยง
กั บ คํ า ตรงข า ม คํ า พ อ งความหมาย คํ า ที่ มี ค วามหมายใกล เ คี ย งกั บ คํ า ตรงข า ม หรื อ คํ า ที่ มี
ความหมายใกลเคียงกับคําพองความหมาย
ดานการเชื่อมโยงขอมูลทางความหมาย (semantic information) นั้นอาจเกิดจากการ
เชื่อมโยงกับคําระบุคุณสมบัติ คําระบุความสามารถ คําแสดงประโยชน คําแสดงผลลัพธ หรือ คํา
ระบุองครวม หรือ คําระบุองคประกอบ
สวนการเชื่อมโยงคําโดยอิงบริบทสถานการณที่เขาใจรวมกันได อาจเกิดจากการเชื่อมโยง
ภาคแสดง ภาคแสดงซับซอน คําระบุอารกิวเมนทที่มีบทบาททางความหมาย คําระบุสถานที่ คํา
ระบุเวลา คําที่อางถึงเหตุการณ หรือ คําไวยากรณ
ด า นการเชื่ อ มโยงโดยอิ ง กรอบแห ง ประสบการณ เ ฉพาะบุ ค คลนั้ น อาจเกิ ด จากการ
เชื่อมโยงกับคําแสดงประสบการณเฉพาะ หรือ การเชื่อมโยงกับคําบอกทัศนคติ หรือ อารมณ
ทั้ ง นี้ ระบบความหมายของคํ า ในภาษาไทยของผู พิ ก ารด า นการมองเห็ น มี แ นวโน ม
เชื่อมโยงอรรถศาสตรคําศัพทมากกวาผูพิการดานการไดยินและคนปกติ ในขณะที่ผูพิการดานการ
ไดยินมีแนวโนมเชื่อมโยงอรรถศาสตรบริบทมากกวาคนผูพิการดานการมองเห็น และคนปกติ
เมื่อเห็นถึงระบบความหมายของคําในภาษาไทยในภาพรวมแลว เมื่อพิจารณาจํานวน
ความถี่ของการเชื่อมโยงความหมายแตละประเภทขางตนในกลุมตัวอยางแตละกลุม พบวา กลุม
ตัวอยางผูพิการดานการไดยินมีแนวโนมเชื่อมโยงอรรถศาสตรบริบทมากกวาอรรถศาสตรคําศัพท
ในขณะที่ผูพิการดานการมองเห็นมีแนวโนมเชื่อมโยงอรรถศาสตรคําศัพทมากกวาอรรถศาสตร
บริบทเชนเดียวกับคนปกติทั้งที่ทดสอบดวยการไดยินคําและทดสอบดวยการเห็นคํา แสดงไดดวย
ภาพที่ 7.3
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ภาพที่ 7.3 รูปแบบการเชือ่ มโยงคําของผูพิการดานการมองเห็นและผูพิการดานการไดยิน
เปรียบเทียบกับคนปกติ
จากภาพที่ 7.3 พบวา ในการทดลองการเชื่อมโยงคํา กลุมตัวอยางที่พิการดานการไดยินมี
แนวโนมเชื่อมโยงอรรถศาสตรบริบทมากกวาอรรถศาสตรคําศัพท (45.35%: 40.40%) ตางจากคน
ปกติทดสอบดวยการเห็นคําที่มีแนวโนมเชื่อมโยงอรรถศาสตรคําศัพทมากกวาอรรถศาสตรบริบท
(57.06%:
35.50%) ในขณะที่ก ลุ ม ตัว อย า งที่ พิก ารด า นการมองเห็ น มี แ นวโน ม เชื่อ มโยง
อรรถศาสตรคําศัพทมากกวาอรรถศาสตรบริบท (57.41%: 33.59%) เชนเดียวกับคนปกติทดสอบ
ดวยการไดยินคํา (55.21%: 38.49%)
อยางไรก็ตาม เมื่อนําผลการทดลองที่ไดจากการทดลองการเชื่อมโยงคําไปเปรียบเทียบกับ
สมมติฐานที่ไดตั้งไววา การเชื่อมโยงคําของคนปกติมีรูปแบบที่ไมจํากัดในขณะที่การเชื่อมโยงคําของ
ผู พิ การมี รู ปแบบที่ จํ ากั ด คื อ ผู พิ ก ารด า นการได ยิ น เชื่ อ มโยงคํ า โดยอ า งอิ ง ความสั ม พั น ธ ท าง
ความหมายแบบตรงกันขา ม ในขณะที่ผูพิก ารดา นการมองเห็น มีรูป แบบการเชื่อ มโยงทาง
ความหมายที่หลากหลายกวา อันไดแก ความสัมพันธกับคํารวมระดับ ความสัมพันธแบบตาง
ระดับ และความสัมพันธในลักษณะพองความหมาย ก็จะพบวา ไมไดเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
กลา วคื อ ผูพิการดา นการมองเห็ น และผูพิ การดา นการไดยิน มีรูปแบบการเชื่อ มโยงคํา ในทุก
ประเภทที่ ค นปกติ มี ไม ได มีรู ป แบบที่ จํ า กั ด เหมื อนที่ตั้ ง สมมติฐ านไว หากแต ผูพิ ก ารด า นการ
มองเห็นและผูพิการดานการไดยินมีตอบสนองดวยการเลือกการเชื่อมโยงคําประเภทตาง ๆ ใน
จํานวนที่ตางจากคนปกติ ซึ่ง ผูวิ จัย สันนิ ษฐานวา ความแตกตางดังกลาวอาจมาจากการขาด
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ประสบการณการรับรูที่ไมเทาเทียมกับคนปกติ คือ ผูพิการดานการมองเห็นขาดประสบการณการ
รับรูดวยการมองเห็น สวนผูพิการดานการไดยินขาดประสบการณการรับรูดวยการไดยิน ซึ่งการได
ยินเปนปจจัยสําคัญตอการเรียนรูภาษาและการเขาใจความหมาย ดังจะเห็นไดวา เมื่อพิจารณา
การเชื่อมโยงคําในกลุมอรรถศาสตรคําศัพท พบวา ผูพิการดานการมองเห็นมักเชื่อมโยงคําตรงกัน
ขาม ในขณะที่คนปกติมักเชื่อมโยงคําระบุคุณสมบัติ ซึ่งสวนหนึ่งรับรูไดจากการมองเห็นเทานั้น
เชน คําระบุคุณสมบัติเรื่องสี การเคลื่อนไหว ฯลฯ ซึ่งประเด็นดังกลาวไดนําไปสูการทดลองดวยการ
สร า งความเปรี ย บซึ่ ง เป น แบบทดลองที่ กํ า หนดให ก ลุ ม ตั ว อย า งเชื่ อ มโยงคํ า แสดงข อ มู ล ทาง
ความหมาย เชน คําระบุคุณสมบัติ คําระบุความสามารถกับสรรพสิ่ง ประเด็นปญหาและผลการ
ทดลองดวยแบบทดลองการสรางความเปรียบ พบวารูปแบบการสรางความเปรียบของผูพิการดาน
การมองเห็นใกลเคียงกับคนปกติมากกวา เมื่อเปรียบเทียบกับผูพิการดานการไดยิน เมื่อนําผลที่ได
ไปเปรียบเทียบกับสมมติฐานที่ตั้งไววา ในการสรางความเปรียบ ผูพิการดานการมองเห็นจะนําบอก
คุณสมบัติไปเปรียบเทียบกับคําเรียกวัตถุเชนเดียวกับคนปกติ ในขณะที่ผูพิการดานการไดยินจะนํา
คํ าระบุ คุ ณสมบั ติ ไปเปรี ยบเที ยบกั บคํ าระบุ คุ ณสมบั ติ อื่ น ๆ ในหมวดหมู เ ดี ย วกั น หรื อ หมวด
ใกลเคียง ก็จะพบวาเปนไปตามสมมติฐาน กลาวคือ ผูพิการดานการมองเห็นสามารถเชื่อมโยงคํา
แสดงข อมู ลทางความหมาย เช น คํา ระบุคุณ สมบัติ คํ า ระบุค วามสามารถกั บคํ า เรีย กวั ต ถุ ไ ด
เชนเดียวกับคนปกติ แตผูพิการดานการไดยินนั้น มีรูปแบบการเชื่อมโยงคําในลักษณะที่แตกตาง
ออกไป โดยเฉพาะอยางยิ่งการเชื่อมโยงกับคําตรงขาม เชน “ขาว เหมือน ดํา” “เร็ว เหมือน ชา” ซึ่ง
อาจเปนไปไดวา ผูพิการดานการไดยินนั้นรับรูและการเขาใจความหมายตางจากคนปกติ และ
นาจะสะทอนใหเห็นวาการจัดระบบภายในคลังคําของผูพิการดานการไดยินแตกตางออกไปจาก
คนปกติมากกวาผูพิการดานการมองเห็น
นอกจากนี้ จากการทดลองดวยแบบทดลองการเชื่อมโยงคํา ที่พ บวา ผูพิการด านการ
มองเห็นเชื่อมโยงคําโดยการเชื่อมโยงอรรถศาสตรคําศัพทมากกวาผูพิการดานการไดยิน ในขณะที่
ผูพิการดานการไดยินเชื่อมโยงอรรถศาสตรบริบทมากกวาผูพิการดานการมองเห็น ผูวิจัยตองการ
ยืนยันขอสรุปดังกลาวดวยการทดลองการนิยามคํา เพื่อศึกษารูปแบบการเชื่อมโยงคําจากรูปแบบ
การนิยาม ซึ่งไดผลที่สนับสนุนและยืนยันขอสรุปที่ไดจากการทดลองการเชื่อมโยงคํา กลาวคือ ผู
พิการดานการมองเห็นและคนปกติมักนิยามโดยใชกลวิธีเชื่อมโยงระหวางคําในการนิยาม อันไดแก
การนิยามโดยบอกลักษณะทางความหมายของสิ่งนั้น และการนิยามโดยการแจกแจงตัวอยาง
ในขณะที่ผูพิการดานการไดยินมักนิยามโดยอิงบริบทสถานการณ อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณา
เปรียบเทียบกับสมมติฐานที่ตั้งไววา “การนิย ามคํา ของผูพิก ารดา นการมองเห็น ใชรูป แบบปริ
ชานองครวม (global cognitive style) และใชประสบการณจากการสัมผัสสิ่งตาง ๆ ในการ
นิยามสิ่งที่เปนรูปธรรม ในขณะที่คนปกติและผูพิการดานการไดยินใหคํานิยามโดยใชรูปแบบที่ระบุ
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ถึงองครวมและรายละเอียดปลีกยอยของสิ่งตางๆ (articulated cognitive style) และผูพิการดาน
การมองเห็นมักใชประสบการณจากการสัมผัสสิ่งตาง ๆ ในการใหคําจํากัดความสิ่งที่เปนรูปธรรม
ต า งๆ ในขณะที่ ผู พิ ก ารด า นการได ยิ น นั้ น ให คํ า จํ า กั ด ความสิ่ ง ที่ เ ป น รู ป ธรรมต า งๆและใช
ประสบการณจากการมองเห็น เชน รูปราง ขนาด และมิติ ในการนิยามสิ่งที่เปนรูปธรรม” ก็จะ
พบวาไม ไดเ ป น ไปตามสมมติ ฐ าน กลา วคื อ ผู พิการด า นการไดยิน นั้น มั ก นิ ย ามโดยอิ ง บริ บท
สถานการณ กลาวคือ ใหบริบทประกอบคําที่ใหนิยาม ในขณะที่ผูพิการดานการมองเห็นนิยามคํา
ในลักษณะเดียวกันกับคนปกติ ทั้งนี้ผูวิจัยสันนิษฐานวาเนื่องจากการนิยามคําเปนสิ่งที่เรียนรูได
และสามารถเลียนแบบได โดยอาศัยการรับรูผานการไดยิน ผูพิการดานการมองเห็นจึงเรียนรูวิธี
นิยาม การใหคํานิยามคําแตละคําไดไมแตกตางจากคนปกติ ในขณะที่ผูพิการดานการไดยินไม
สามารถเรียนรูวิธีนิยาม และคํานิยามของแตละคําจากการไดยินได แตไดอาศัยการจดจําการ
ปรากฏของคํากับคําที่ปรากฏแวดลอมแทน นอกจากนี้จากการสังเกตการณเรียนการสอนวิชา
ภาษาไทยในชั้นเรียนของเด็กที่พิการดานการไดยิน ผูวิจัยพบวาในการสอนความหมายของคําแต
ละคํา ผูสอนจะสอนโดยใชภาพเปนสื่อแลวสอนความหมายของคําหลาย ๆ คําผานเหตุการณที่
แสดงดวยภาพนั้น เชน สอนคําวา พอ แม ลูก โดยใชภาพผูชาย ผูหญิง จูงเด็กเล็กไปเที่ยวสวนสัตว
ไปพรอม ๆ กับการสอนประโยคสั้น ๆ วา “พอ แม พาลูก ไปเที่ยวสวนสัตว” เด็กที่พิการดานการได
ยินจึงอาจรับรูความหมายคําแตละคําในลักษณะผูกโยงกับเหตุการณ และอาจไมไดเรียนรูดวยการ
สอนถึงความสัมพันธระหวางคําดังกลาวกับคําอื่น ๆ ทั้งในลักษณะความสัมพันธแบบจัดจําพวก
หรือ สอนวาคําดังกลาวมีขอมูลทางความหมายอะไรบาง หรือ คําดังกลาวพองความหมายกับคํา
ใด หรือ มีความหมายตรงขามกับคําใดในทุกรายคําที่เด็กเรียน รวมถึงอาจไมไดสอนใหเด็กรูจัก
กลวิธีในการนิยาม และจดจํานิยามของคําแตละคํา หรือ อาจสอนแตเด็กไมสามารถจดจําได การ
สอนดวยวิธีการดังกลาวนาจะเปนสาเหตุใหเด็กที่พิการดานการไดยินเขาใจความหมายของคําใน
ลักษณะผูกโยงกับบริบทสถานการณ จึงมักนิยามคําโดยใหบริบทประกอบ ในขณะที่ผูพิการดาน
การมองเห็นและคนปกติพบวานิยามดวยรูปแบบดังกลาวคอนขางนอย
ผลการทดลองทั้งสามการทดลองดังกลาว ไดนําไปสูการสรุประบบความหมายของคําใน
ภาษาไทย และระบบความหมายของคําในภาษาไทยของผูพิการดานการมองเห็นและผูพิการดาน
การไดยิน ดังนี้
การจัดระบบคําภายในคลังคําโดยอิงความหมายของคําในการจัดระบบ ในการวิจัยครั้งนี้
พบ การเชื่อมโยงความหมายใน 2 ลักษณะ คือ เชื่อมโยงทางความหมายระหวางคํา ซึ่งสามารถ
อธิบายรูปแบบความสัมพันธที่จัดอยูในกลุมดังกลาวไดดวยแนวคิดอรรถศาสตรคําศัพท (lexical
semantic) และการเชื่อมโยงอรรถศาสตรบริบท (contextual semantic) ซึ่งสามารถอธิบาย
รูปแบบความสัมพันธที่จัดอยูในกลุมดังกลาวไดดวยแนวคิดอรรถศาสตรกรอบความหมาย (frame

124
semantic) เมื่อพิจารณาจากกระบวนการการเชื่อมโยงคํา พบวา การเชื่อมโยงทางความหมาย
ระหวางคํา อาจเชื่อมโยงกับขอมูลทางความหมายของสิ่งที่คํากระตุนอางถึง หรืออาจเชื่อมโยงผาน
การจัดประเภทในลักษณะจัดจําพวก หรือเชื่อมโยงโดยผานกระบวนการเปรียบเทียบทางภาษาวา
คําที่กระตุนนั้นมีความหมายเหมือนคําใดหรือมีความหมายตรงกันขามกับคําใด สวนกระบวนการ
การเชื่อมโยงอรรถศาสตรบริบทนั้น อาจเชื่อมโยงโดยอิงบริบทสถานการณที่เขาใจรวมกันได เชน
เชื่อมโยงกับคําระบุองคประกอบในฉากเหตุการณ สถานที่ เวลา เหตุการณ ภาคแสดง ฯลฯ หรือ
อาจเชื่ อ มโยงโดยอิ ง กรอบแห ง ประสบการณ เ ฉพาะบุ ค คล เช น เชื่ อ มโยงกั บ คํ า บอกทั ศ นคติ
อารมณ หรือ คําแสดงประสบการณเฉพาะ ทั้งนี้พบวารูปแบบการเชื่อมโยงคําประเภทตาง ๆ
ขางตน พบทั้งในกลุมผูพิการดานการมองเห็น ผูพิการดานการไดยิน และคนปกติ แตมีรูปแบบการ
เชื่อมโยงคําการตอบสนองดวยการเลือกการเชื่อมโยงคําประเภทตาง ๆ ในจํานวนที่ตางกัน
แตเมื่อพิจารณาจากความถี่ในการปรากฏสูงสุดของรูปแบบการเชื่อมโยงคําพบวา คน
ปกติทั้งที่ถูกทดสอบดวยการไดยินคําและเห็นคําเชื่อมโยงคําดวยขอมูลทางความหมายมากที่สุด
ในขณะที่ผูพิการดานการมองเห็นเชื่อมโยงคําดวยคําตรงขามมากที่สุด สวนผูพิการดานการไดยิน
เชื่อมโยงคําดวยภาคแสดงมากที่สุด เมื่อทดสอบดวยชุดคําชุดเดียวกันและกลุมตัวอยางมีจํานวน
เทากัน ซึ่งนําไปสูขอสันนิษฐานที่วา ประสบการณที่เกิดจากการรับรู ทั้งประสบการณจากการ
มองเห็น และประสบการณจากการไดยินนั้น มีผลตอการจัดระบบคําภายในคลังคํา โดยทําใหการ
จัดระบบคําภายในคลังคําแตกตางออกไปจากผูที่มีประสบการณการรับรูดวยการมองเห็นและการ
ไดยิน โดยผูที่ขาดประสบการณการรับรูจากการมองเห็นมีแนวโนมจัดระบบคําภายในคลังคําดวย
รูปแบบเชื่อมโยงกับคําตรงขาม สวนผูที่ขาดประสบการณการรับรูจากการไดยินมีแนวโนมจัดระบบ
คําภายในคลังคําโดยเชื่อมโยงกับภาคแสดง
การที่ผูพิการดานการมองเห็น และผูพิการดานการไดยิน ตอบสนองดวยการเลือกการ
เชื่อมโยงประเภทตาง ๆ ในจํานวนที่ตางกัน หากเทียบเคียงกับแนวคิดเรื่องการเชื่อมโยงขอมูล
ภายในความทรงจําระยะยาวก็จะพบวา การเชื่อมโยงอรรถศาสตรคําศัพทเปนการเชือ่ มโยงขอมูลที่
อยูในสวนความทรงจําเกี่ยวกับความหมาย (semantic memory) สวนการเชื่อมโยงอรรถศาสตร
บริบท ซึ่งเปนการเชื่อมโยงคําโดยตองพึ่งพาบริบท เหตุการณ เวลา สถานที่ ประสบการณสวน
บุ ค คล หรื อ อารมณ นั้ น เป น การเชื่ อ มโยงข อ มู ล ในความทรงจํ า ที่ เ กี่ ย วกั บ ฉากเหตุ ก ารณ
(episodic memory) ก็อาจสรุปไดวา ผูพิการดานการมองเห็นมีแนวโนมเชื่อมโยงคํากับขอมูลที่อยู
ในความทรงจําเกี่ยวกับความหมายมากกวาความทรงจําที่เกี่ยวกับฉากเหตุการณ ในขณะที่ผู
พิการดานการไดยินมีแนวโนมเชื่อมโยงคํากับขอมูลที่อยูในความทรงจําที่เกี่ยวกับฉากเหตุการณ
มากกวาเชื่อมโยงกับความทรงจําที่เกี่ยวกับความหมาย อาจกลาวไดวา การเชื่อมโยงภายในคลัง
คําโดยอิงความหมายของคําในภาษาไทยของผูพิการดานการไดยินนั้น มีความเปนระบบ และมี
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ความเปนสัญลักษณนอยกวาผูพิการดานการมองเห็น และคนปกติ โดยมักเชื่อมโยงคํากับบริบท
สถานการณ หรือ ประสบการณสวนตัว ที่พบเห็นไดในขณะนั้น ๆ ในขณะที่การเชื่อมโยงระหวาง
ภายในคลังคําของผูพิการดานการมองเห็น มีการจัดระเบียบขอมูลที่ดีกวา เชน จัดเปนแบบจัด
จําพวก หรือ จัดกลุมตามความหมายที่เหมือนกันหรือแตกตางกันกับคําอื่น ๆ หรือ จัดตามลักษณะ
ขอมูลทางความหมาย ความสามารถในการจัดระบบขอมูลภายในคลังคําอยางมีประสิทธิภาพเปน
ปจจัยสําคัญที่สงผลให ผูพิการดานการมองเห็นเรียนรูและเขาใจภาษาไดเชนเดียวกันกับคนปกติ
ในขณะที่ผูพิการดานการไดยินเขาใจการเชื่อมโยงระหวางคําภายในคลังคํามีความเปนระบบนอย
กวา โดยพบวาในการเชื่อมโยงคํานั้น ผูพิการดานการไดยินมักเชื่อมโยงกับคําที่บงชี้ประสบการณ
เฉพาะของตน ทัศนคติ อารมณ หรือ เหตุการณที่ตนเองประสบที่ผูอื่นอาจไมสามารถมีความเขาใจ
รวมได ซึ่งนาจะเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหผูพิการดานการไดยินเรียนรูและเขาใจภาษาไทยไดนอย
กวาผูพิการดานการมองเห็นและคนปกติ
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บทที่ 8
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การศึกษาระบบความหมายของคําในภาษาไทยของผูพิการดานการมองเห็นและผูพิการ
ดานการไดยินในครั้งนี้ ศึกษาโดยอยูบนความเชื่อพื้นฐานที่วา การศึกษาการจัดระบบคําภายใน
คลังคํานั้นสามารถศึกษาจากรูปแบบความสัมพันธและจํานวนความถี่ในการปรากฏของรูปแบบ
การเชื่อมโยงคํา การวิจัยครั้งนี้ใชการทดลอง 3 แบบ เพื่อศึกษาการเชื่อมโยงคําในลักษณะตาง ๆ
โดยการทดลองหลัก คือ การทดลองโดยใชแบบทดลองการเชื่อมโยงคํา สวนการทดลองเสริมอีก 2
การทดลอง คือ แบบทดลองการนิยามคํา และแบบทดลองการสรางความเปรียบ ทดลองเพื่อนําผล
ไปเปรียบเทียบกับขอคนพบในการทดลองหลัก
8.1 รูปแบบการเชื่อมโยงคําของผูพิการดานการมองเห็นและผูพิการดานการไดยิน
การทดลองดวยการเชื่อมโยงคําอยูบนพื้นฐานความเชื่อที่วา การศึกษาการจัดระบบคําใน
คลังคําสามารถศึกษาไดจากรูปแบบความสัมพันธระหวางคําที่นําไปกระตุนกับคําแรกที่ปรากฏใน
ใจ จํานวนความถี่ในการปรากฏของรูปแบบการเชื่อมโยงคําที่แตกตางกันในแตละกลุมจะทําให
เห็นถึงลักษณะการจัดระบบคําที่แตกตางกัน
การทดลองดวยการเชื่อมโยงคําในการวิจัยครั้งนี้ พบวา รูปแบบการเชื่อมโยงคําของผู
พิการดานการมองเห็นและผูพิการดานการไดยินตางจากคนปกติ แตโดยรวมแลวรูปแบบการ
เชื่ อ มโยงคํ า ของกลุ ม ผู พิ ก ารด า นการมองเห็ น ใกล เ คี ย งกั บ คนปกติ ม ากกว า กลุ ม ผู พิ ก ารด า น
การไดยิน
สวนรูปแบบการเชื่อมโยงคําที่ผูพิการดานการมองเห็น ผูพ ิการดานการไดยินใชตอบสนอง
มากที่สุด 5 อันดับแรก เมื่อนําไปเปรียบเทียบกับคนปกติ สรุปไดดวยภาพที่ 8.1 ดังตอไปนี้
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ภาพที่ 8.1 รูปแบบการเชื่อมโยงคําทีม่ ีความถี่ในการตอบสนองมากทีส่ ุด 5 อันดับแรกของ
ผูพิการดานการมองเห็นเปรียบเทียบกับคนปกติทดลองดวยการไดยนิ คํา และผูพกิ าร
ดานการไดยินเปรียบเทียบกับคนปกติทดลองดวยการเห็นคํา
จากภาพที่ 8.1 จะเห็นไดวา เมื่อเปรียบเทียบรูปแบบการเชื่อมโยงคําของคนปกติทดสอบ
ด ว ยการได ยิ น คํ า กั บ ผู พิ ก ารด า นการมองเห็ น พบว า คนปกติ ใ ช รู ป แบบการเชื่ อ มโยงคํ า ระบุ
คุณสมบัติมากที่สุด (429 ครั้ง 15.89%) รองลงมา คือ เชื่อมโยงกับภาคแสดง (364 ครั้ง
13.48%) การเชื่อมโยงคําตรงขาม (302 ครั้ง 11.19%) การเชื่อมโยงกับคํารวมระดับ (180 ครั้ง
6.67%) การเชื่อมโยงกับคําแสดงผลลัพธ (171 ครั้ง 6.33%) ตามลําดับ ในขณะที่ผูพิการดานการ
มองเห็นเชื่อมโยงคําตรงขามมากที่สุด (487 ครั้ง 18.04%) รองมา คือ การเชื่อมโยงกับคําระบุ
คุณสมบัติ (317 ครั้ง 17.74%) การเชื่อมโยงกับภาคแสดง (309 ครั้ง 11.44%) การเชื่อมโยงกับคํา
รวมระดับ (298 ครั้ง 11.04%) การเชื่อมโยงกับคําระบุอารกิวเมนทที่มีบทบาททางความหมาย
(151 ครั้ง 5.59%)
เมื่อเปรียบเทียบผูพิการดานการไดยินกับคนปกติทดสอบดวยการเห็นคํา พบวา รูปแบบ
การเชื่อมโยงคําที่กลุมตัวอยางที่ผูพิการดานการไดยินใชมากที่สุด คือ การเชื่อมโยงกับภาคแสดง
(534 ครั้ง 19.78%) รองมา คือ การเชื่อมโยงกับคําระบุคุณสมบัติ (323 ครั้ง 11.96%) การ
เชื่อมโยงกับประสบการณเฉพาะ (145 ครั้ง 5.37%) การเชื่อมโยงกับคําระบุอารกิวเมนทที่มี
บทบาททางความหมาย (130 ครั้ง 4.82%) การเชื่อมโยงกับคําแสดงผลลัพธ (122 ครั้ง 1.52%)
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ในขณะที่คนปกติเชื่อมโยงคํากับคําระบุคุณสมบัติมากที่สุด (526 ครั้ง19.48%) รองลงมา คือ การ
เชื่อมโยงกับภาคแสดง (374 ครั้ง13.85%) การเชื่อมโยงคําตรงขาม (249 ครั้ง 9.22%) การ
เชื่อมโยงกับคําแสดงผลลัพธ (151 ครั้ง 5.59%) การเชื่อมโยงกับคํารวมระดับ (142 ครั้ง 5.26%)
การที่ความถี่ในการตอบสนองตอรูปแบบการเชื่อมโยงคําแตละประเภทที่แตละกลุมตอบสนองมาก
ที่สุดแตกตางกันนําไปสูขอสรุปที่วา รูปแบบการเชื่อมโยงคําของผูพิการดานการมองเห็นและผู
พิการดานการไดยินแตกตางจากคนปกติ
การที่รูปแบบการเชื่อมโยงคําของผูพิการดานการมองเห็นตางจากคนปกตินั้น จะเห็นไดวา
คนปกติมักเชื่อมโยงคําดวยรูปแบบเชื่อมโยงขอมูลทางความหมายซึ่งสวนหนึ่งตองอาศัยการรับรู
จากการมองเห็น เชน สี หรือ อาจใชสัมผัสอื่นทดแทน เชน ขนาด ผิวสัมผัส องครวม-องคประกอบ
ฯลฯ ในขณะที่ผูพิการดานการไดยินใชรูปแบบดังกลาวคอนขางนอย แตมีการเชื่อมโยงดวยคําตรง
ขามมากที่สุดสอดคลองกับขอสันนิษฐานของดันลีอา (Dunlea, 2006: 42) ที่พบวาเด็กที่พิการดาน
การมองเห็นมักจะเชื่อมโยงกับการรับรูผิวสัมผัส น้ําหนัก รส เสียง มากกวาที่จะเชื่อมโยงกับการ
รับรูเรื่องรูปทรง และการเคลื่อนไหว ซึ่งแตกตางจากเด็กปกติและนาจะนําไปสูการจัดระบบคํา
ภายในคลังคําที่แตกตางกัน สวนการที่พบวารูปแบบการเชื่อมโยงคําที่ผูพิการดานการมองเห็นใช
การเชื่อมโยงกับคําตรงขามมากที่สุดนั้น ผูวิจัยสันนิษฐานวากระบวนดังกลาวใชรูปภาษาในการ
ชวยสรางความเขาใจในสิ่งตาง ๆ ทดแทนการมองเห็นได เชน สามารถรูวาสีขาว หมายถึง สีที่ตรง
ขามกับสีดํา ซึ่งนําไปสูความเชื่อวาความพิการดานการมองเห็นนั้นไมไดเปนปจจัยที่นําไปสูการ
กอใหเกิดความผิดปกติทางภาษา (Brieland, 1950; Rowe, 1958) อยางไรก็ตามจากงานวิจยั ชิน้ นี้
พบวาการขาดประสบการณ ในการมองเห็น นั้น นาจะนําไปสูการจัดระบบคํ าภายในคลั งคํา ที่
แตกตางออกไปจากผูที่มีประสบการณดานการมองเห็น
สวนสาเหตุที่ผูพิการดานการไดยินมีรูปแบบการเชื่อมโยงคําที่ตางจากคนปกตินั้น ผูวิจัย
พบวาสอดคลองกับผลการศึกษาที่มีมากอนหนานี้ที่วา การจัดระบบคําภายในคลังคําของผูพิการ
ดานการไดยินตางจากคนปกติ ผลการวิจัยในครั้งนี้ยังสามารถอธิบายเพิ่มเติมขอคนพบของ มาร
ชารคและคณะ (Marschark et al., 2004) ที่พบวาการเชื่อมโยงคําของผูพิการดานการไดยินไม
สะทอนใหเห็นถึงการจัดระบบคําภายในคลังคําซึ่งงานชิ้นดังกลาวศึกษาการจัดระบบคําภายใน
คลังคําแบบจัดจําพวก โดยผลการศึกษาของผูวิจัยครั้งนี้สามารถอธิบายขอคนพบดังกลาวไดวา
เนื่องจากกระบวนการเชื่อมโยงคําแบบจัดจําพวกนั้นไมใชระบบหลักของผูพิการดานการไดยิน
และเสนอวาการเชื่อมโยงโดยอิงบริบทสถานการณที่เขาใจรวมกันไดนาจะเปนระบบหลักของผู
พิการดานการไดยิน เนื่องจากพบวาผูพิการดานการไดยินเชื่อมโยงคําในลักษณะดังกลาวมากกวา
คนปกติถึง 2 เทา
การที่ผูพิการดานการไดยินมักเชื่อมโยงกับภาคแสดง หรือ ขอมูลทางความหมาย (ดัง
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ปรากฏในภาพที่ 8.1) นั้น ผูวิจัยสันนิษฐานวานาจะเนื่องมาจากภาษามือซึ่งเปนภาษาที่ 1 ของ
ผูพิการดานการไดยิน โดยพบวาภาษามือจํานวนมาก มักจะสรางสัญญาณประสมโดยนํากิริยา
อาการ หรือ คุณสมบัติ ของสรรพสิ่งมาประกอบเขาเปนสัญญาณมือ โดยภาษามือที่นํากริยา
อาการมาสรางเปนสัญญาณประสม ที่พบในหนังสือภาษามือ เลม 2 ของสมาคมคนหูหนวกแหง
ประเทศไทย (2547) มีดังนี้

ภาพ 8.2 ภาษามือที่นํากิริยาอาการมาสรางเปนสัญญาณมือ สําหรับ คําวา ปาไม และ ชิงชา
จากภาพที่ 8.2 จะเห็นไดวา แมจะสัญญาณภาษามือนั้นจะมีความหมายอางถึงคํานาม
คือ คําวา ปา, ปาไม หรือ คําวา ชิงชา แตก็ไดมีนํากิริยาอาการที่คลายกับการสะบัดใบมาสื่อ
ความหมาย คําวา ‘ตนไม‘ และเหตุการณคลายกับการที่ชิงชาแกวง สื่อความหมายคําวา ‘ชิงชา‘
และนาจะเปนเหตุใหระบบความหมายของคําในภาษาไทยของผูพิการดานการไดยินนี้มีแนวโนม
เชื่อมโยงภาคแสดงจํานวนมาก โดยในการวิจัยครั้งนี้พบการเชื่อมโยงภาคแสดงมากเปนอันดับแรก
สวนตัวอยางภาษามือ ที่นําคําระบุคุณสมบัติมาสรางเปนสัญญาณภาษามือ ซึ่งพบใน
หนังสือภาษามือ เลม 2 ของสมาคมคนหูหนวกแหงประเทศไทย (2527)แสดงไดดวยภาพ 8.3 ดังนี้

ภาพ 8.3 ภาษามือที่นําคําระบุคุณสมบัติมาสรางเปนสัญญาณมือ สําหรับ คําวา ขาวสาร และ
ถาน
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จากภาพที่ 8.3 จะเห็นไดวา มีการนําคุณสมบัติ ‘สีขาว‘ ไปสรางเปนสัญญาณมือในคําวา
‘ขาวสาร‘ และนําคําวา ‘สีดํา‘ ไปสรางเปนสัญญาณภาษามือคําวา ‘ถาน‘ และนาจะเปนเหตุใหผู
พิการดานการไดยินมักเชื่อมโยงคํากับคําระบุคุณสมบัติจํานวนมากเชนกัน โดยพบเปนอันดับสอง
รองจากการเชื่อมโยงกับภาคแสดงในการวิจัยครั้งนี้ ประเด็นเหลานี้เปนสิ่งที่นาสนใจศึกษาตอวา
ภาษามือมีผลตอการจัดระบบคลังคําของผูพิการดานการไดยินตามที่ผูวิจัยตั้งขอสังเกตไวหรือไม
นอกจากนี้ ผลการวิจัยในครั้งนี้ ยังพบวา การเชื่อมโยงคําของผูพิการดานการไดยินมี
รูปแบบการตอบสนองที่แสดงถึงลักษณะเฉพาะ (idiosyncratic response) ซึ่งสนับสนุนขอคนพบ
ของมารชารคและคณะ (Marschark et al., 2004) โดยการวิจัยครั้งนี้ พบวา ผูพิการดานการไดยิน
เชื่อมโยงคําลักษณะดังกลาวอันไดแกการเชื่อมโยงกับคําบอกทัศนคติ และอารมณ และเชื่อมโยง
กับคําแสดงประสบการณเฉพาะมากกวาคนปกติถึงเกือบ 5 เทา ในขณะที่คนปกติเชื่อมโยงคําแบบ
จัดจําพวก แบบเปรียบเทียบ และเชื่อมโยงกับขอมูลทางความหมายมากกวาผูพิการดานการไดยิน
ทั้งนี้ผูวิจัยสันนิษฐานวาเนื่องจากกระบวนการจัดระบบแบบจัดจําพวก และการเปรียบเทียบ เปน
กระบวนการที่ตองอาศัยกระบวนการคิดและจัดระบบดังกลาวเปนสิ่งที่คอนขางเปนนามธรรม เปน
สิ่งที่ตองอาศัยการเรียนรูและตกลงเพื่อใหเกิดความเขาใจรวมกัน แตเนื่องจากผูพิการดานการได
ยินมีปญหาเรื่องการเขาใจสิ่งที่เปนนามธรรม (ศรียา นิยมธรรม, 2535: 54) นาจะเปนเหตุใหผู
พิการดานการไดยินตอบสนองดวยรูปแบบการเชื่อมโยงคําลักษณะดังกลาวนอยกวาคนปกติ และ
นาจะนําไปสูการจัดระบบคําภายในคลังคําที่แตกตางออกไปจากคนปกติ
หากพิจารณาในแงที่รูปแบบการเชื่อมโยงคําของผูพิการดานการมองเห็นใกลเคียงกับคน
ปกติมากกวาผูพิการดานการไดยิน ผูวิจัยสันนิษฐานวาเนื่องจากผูพิการดานการมองเห็นนอกจาก
จะเรียนรูภาษาจากการไดยินเปนหลักเชนเดียวกับคนปกติ รวมทั้งพยายามเลียนแบบการใชภาษา
ใหใกลเคียงกับคนปกติ โดยจากงานวิจัยที่ผานมาที่ศึกษาพัฒนาการของคําในคลังคําเปรียบเทียบ
ระหวางเด็กที่พิการดานการมองเห็นกับคนปกติของเออรวิน (Urwin:1978 อางถึงใน Dunlea,
2006: 61) ที่พบวา ไมปรากฏการสรางรูปศัพทเฉพาะ (idiosyncratic form/ created form) ใน
คลังคําของเด็กที่พิการดานการมองเห็นที่ตาบอดสนิท สะทอนใหเห็นถึงการใชภาษาในลักษณะที่
พยายามใหใกลเคียงคนปกติของผูพิการดานการมองเห็น แมวาจะพบวาผูพิการดานการมองเห็น
จะมีความพยายามสรางสรรคลักษณะทางภาษาที่แตกตางไปเพื่อสื่อสารความลับระหวางกัน (วีร
ชัย อําพรไพบูลย, 2543) แตผูวิจัยพบวาเปนการแปลงกระบวนการทางเสียงคําที่มีอยูเดิมในภาษา
ไมไดสรางคําศัพทขึ้นมาใหมแตอยางใด ซึ่งความพยายามใชภาษาในลักษณะที่ใหใกลเคียงกับคน
ปกติ นี้ น า จะทํ า ให รู ป แบบการเชื่ อ มโยงคํ า ของผู พิ ก ารด า นการมองเห็ น ใกล เ คี ย งกั บ คนปกติ
มากกวา เมื่อเปรียบเทียบกับผูพิการดานการไดยิน
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สวนการที่ผูพิการดานการไดยินมีรูปแบบการเชื่อมโยงคําตางจากคนปกติมากกวาผูพิการ
ดานการมองเห็นนั้น อาจเนื่องจากผูพิการดานการไดยินเรียนรูภาษาไทยดวยระบบที่แตกตาง
ออกไป คือ เรียนรูผานภาษามือนาจะเปนเหตุใหรูปแบบการเชื่อมโยงคําของผูพิการดานการไดยิน
มี ลั ก ษณะการเชื่ อ มโยงคํ า มี รู ป แบบการตอบสนองที่ แ สดงถึ ง ลั ก ษณะเฉพาะ (idiosyncratic
response) (Marschark and others, 2004)
นอกจากนี้ง านวิ จัย ชิ้น นี้ยังพบว า คนปกติที่ถูกทดสอบดวยเสียงและที่ถูกทดสอบด ว ย
ตัวอักษรมีรูปแบบการเชื่อมโยงคําที่ตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยที่มีมากอนหนานี้วาการจัดระบบ
คําในคลังคํามีระบบที่หลากหลาย การจะเชื่อมโยงดวยระบบใดนั้นขึ้นอยูกับลักษณะของสิ่งที่เขา
ไปกระตุนและการกระตุนดวยเสียงคําและรูปคํานั้นมีผลใหการจัดระบบคําภายในคลังคําแตกตาง
กันออกไป (Winnick and Daniel, 1970; Warren and Morton, 1982; Clark and Morton, 1973)
8.2 รูปแบบการนิยามคําของผูพิการดานการมองเห็นและผูพิการดานการไดยิน
การทดลองดวยแบบทดลองการนิยามคําในการวิจัยครั้งนี้ อยูบนพื้นฐานความเชื่อที่วา
การนิยามคํานั้น จําเปนตองเชื่อมโยงกับคําอื่น ๆ เพื่ออธิบายความหมายของคํา และการนิยามคํา
นั้นทําใหเห็นวาผูนั้นมีความรูเกี่ยวกับคํานั้น ๆ ในลักษณะใด (Miller, 1991: 249) โดยผลการ
ทดลองโดยใชแบบทดลองการนิยามคําสรุปไดวา ผูพิการดานการมองเห็นและคนปกติมักนิยามคํา
โดยเชื่อมโยงอรรถศาสตรคําศัพท ในขณะที่ผูพิการดานการไดยินมักนิยามคําโดยอิงอรรถศาสตร
บริบท ผลที่ไดจากการทดลองนี้ สนับสนุนผลที่ไดจากการทดลองดวยแบบทดลองการเชื่อมโยงคํา
ที่ ว า “ผู พิ ก ารด า นการมองเห็ น และคนปกติ มั ก เชื่ อ มโยงความหมายระหว า งคํ า (lexical
semantics) ในขณะที่ผูพิการดานการไดยินมักเชื่อมโยงคําโดยอิงบริบทสถานการณ (contextual
semantics)”
8.3 รูปแบบการสรางความเปรียบของผูพิการดานการมองเห็นและผูพิการดานการไดยิน
แบบทดลองการสรางความเปรียบนี้อยูบนสมมติฐานที่วาแมผูพิการดานการมองเห็นจะไม
มีประสบการณโดยตรงตอคํากริยาคุณศัพทที่มีความหมายอางถึงการรับรูไดดวยการมองเห็น
เทานั้น โดยตรง เชน สี หรือ การเคลื่อนไหว (Miller and Johnson – Laird, 1976) แตการเรียนรู
ดวยระบบฟง-พูด ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดปลีกยอยตาง ๆ ทําใหผูพิการดานการมองเห็นมี
ความเขาใจและใชภาษาไดใกลเคียงกับคนปกติ สวนผูพิการดานการไดยินนั้นเรียนรูภาษาดวย
ระบบที่ ต า งออกไป คื อ การไม ใ ช ร ะบบฟ ง -พู ด น า จะนํ า ไปสู รู ป แบบการสร า งความเปรี ย บที่
แตกตางจากคนปกติมากกวาเมื่อเปรียบเทียบกับผูพิการดานการมองเห็น
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โดยผลการทดลองดวยแบบทดลองการสรางความเปรียบ พบวากลุมผูพิการดานการได
ยินมีจํานวนความถี่ของรูปแบบการสรางความเปรียบแตกตางจากคนปกติ และผูพิการดานการ
มองเห็น ในกลุมคนปกติและผูพิการดานการมองเห็นนั้น พบวาการเชื่อมโยงคําในโครงสรางของ
การสรางความเปรียบ ทั้งสองกลุมใชการเชื่อมโยงโดยอิงความหมายของคําคอนขางสูง ในขณะที่
ผูพิการดานการไดยินใชรูปแบบดังกลาวนอยกวาเกือบ 3 เทา นอกจากนี้ยังพบวาผูพิการดานการ
ไดยินใชรูปแบบการเปรียบเทียบและเชื่อมโยงกับกรอบแหงประสบการณเฉพาะบุคคลมากกวาผู
พิการดานการมองเห็นและคนปกติ สะทอนใหเห็นวาผูพิการดานการไดยินนั้นมีความเขาใจเรื่อง
ความหมายในลักษณะที่แตกตางออกไปจากผูพิการดานการมองเห็นและคนปกติ
การทดลองดวยการสรางความเปรียบ สะทอนใหเห็นการพึ่งพาภาษาของกลุมผูพิการดาน
การมองเห็น กลาวคือ แมวาผูพิการดานการมองเห็นจะไมสามารถรับรูคุณลักษณะตาง ๆ เชน สี
การเคลื่อนไหวไดโดยตรงไดแตก็สามารถเชื่อมโยงคํากริยาคุณศัพทกับสรรพสิ่งที่มีคุณลักษณะ
ดังกลาวโดยใชโครงสรางทางความหมายดวยการสรางความเปรียบได
8.4

ระบบความหมายของคําในภาษาไทยของผูพิการดานการมองเห็นและผูพิการดาน
การไดยิน

ขอสรุปเกี่ยวกับการจัดระบบความหมายของคําภายในคลังคําจากการทดลองในการวิจัย
ครั้งนี้ พบ การเชื่อมโยงความหมายใน 2 ลักษณะ คือ เชื่อมโยงอรรถศาสตรคําศัพท และการ
เชื่อมโยงอรรถศาสตรบริบท มีลักษณะกระบวนการการเชื่อมโยงคําในแตละกลุม ดังนี้ คือ
ระบบความหมายที่เกิดจากการเชื่อมโยงคําในกลุม การเชื่อมโยงอรรถศาสตรคําศัพท
ได แ ก การเชื่ อ มโยงกั บ ข อ มู ล ทางความหมาย การจั ด จํ า พวก และการเชื่ อ มโยงโดยผ า น
กระบวนการเปรียบเทียบทางภาษา สวนระบบความหมายที่เกิดจากกระบวนการการเชื่อมโยง
อรรถศาสตรบริบทนั้น อาจเชื่อมโยงโดยอิงบริบทสถานการณที่เขาใจรวมกันได และเชื่อมโยงโดย
อิงกรอบแหงประสบการณเฉพาะบุคคล ทั้งนี้เมื่อพิจารณาโดยรวมพบวาระบบความหมายของคํา
ในภาษาไทยของผูพิการดานการมองเห็นใกลเคียงกับคนปกติมากกวาผูพิการดานการไดยิน โดยมี
แนวโนมเชื่อมโยงคําเชื่อมโยงอรรถศาสตรคําศัพทมากกวาเชื่อมโยงอรรถศาสตรบริบท ในขณะที่
ระบบความหมายของคําในภาษาไทยของผูพิการดานการไดยินมีแนวโนมเชื่อมโยงอรรถศาสตร
บริบทมากกวาเชื่อมโยงอรรถศาสตรคําศัพท
8.5 ขอเสนอแนะ
การศึกษาระบบความหมายของคําในภาษาไทยของผูพิการดานการมองเห็นและผูพิการ
ดานการไดยินในครั้งนี้ นอกจากเปนงานวิจัยที่บุกเบิกการศึกษาการจัดระบบคําภายในคลังคําของ
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ผูที่ใชภาษาไทยเปนภาษาที่ 1 แลว ยังเปนงานบุกเบิกการศึกษาเปรียบเทียบระหวางผูพิการดาน
การมองเห็นและผูพิการดานการไดยิน จึงจําเปนตองพัฒนาเครื่องมือที่ใชทดลองกับกลุม ตัวอยางที่
อยูในบริบทวัฒนธรรมไทย อันไดแก แบบทดลองการเชื่อมโยงคํา แบบทดลองการนิยามคํา และ
แบบทดลองการสรางความเปรียบ ที่เหมาะสําหรับศึกษาเปรียบเทียบระหวางเด็กไทยกับผูพิการ
ด า นการมองเห็ น และผู พิ ก ารด า นการได ยิ น อี ก ทั้ ง ต อ งออกแบบงานวิ จั ย ที่ ส ามารถนํ า ไปสู
การศึกษาเปรียบเทียบกลุมผูพิการที่พิการในดานที่แตกตางกันกับคนปกติได ผูวิจัยจึงหวังเปน
อยางยิ่งวาจะมีการศึกษาวิจัยการจัดระบบความหมายของคําภายในคลังคําอยางตอเนื่องตอไป
โดยศึกษาในแงมุมที่หลากหลายยิ่งขึ้น อาทิ ศึกษารูปแบบการเชื่อมโยงคําในหลายมิติ กลาวคือ ไม
มีการกําหนดสมมติฐานตั้งตนวา ความสัมพันธระหวางคําภายในคลังคํานั้นจะตองมีความสัมพันธ
ทางความหมายเปนหลัก ซึ่งจะนําไปสูการวิเคราะหความสัมพันธระหวางคําที่นําไปกระตุนและคํา
ที่ตอบสนองหลากหลายมิติยิ่งขึ้น กลาวคือ พิจารณาทั้งความสัมพันธในดานความหมาย ดาน
โครงสรางคํา ดานสัทลักษณะทางเสียง ดานรูปเขียนไปพรอมกัน อันจะทําใหการวิเคราะหรูปแบบ
การเชื่อมโยงคํามีความเปนวัตถุวิสัยมากยิ่งขึ้น โดยผลรวมของความสัมพันธที่แตกตางกันในแตละ
ประเภทก็สามารถนําไปสูการเห็นการจัดระบบคําภายในคลังคําของมนุษยไดเชนเดียวกัน ซึ่งเปนที่
นาสนใจวาผลที่ไดนั้นจะสนับสนุน หรือ คัดคาน การศึกษาการจัดระบบคําภายในคลังคําที่มีมา
กอนหนานี้ที่เชื่อวา ความหมายเปนระบบสําคัญในการจัดระบบคําภายในคลังคํา
ผูวิจัยยังเห็นวา การศึกษาการจัดระบบคําภายในคลังคําที่ผานมา สวนใหญศึกษาโดยอยู
บนพื้นฐานความเชื่อที่วามนุษยจัดระบบคําแบบจัดจําพวก (taxonomy) ซึ่งอาจทําใหเราไม
สามารถพบรูปแบบการจัดระบบคําภายในคลังคําที่แทจริงได เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้พบวา การ
เชื่อมโยงคําแบบจัดจําพวกนั้นเปนรูปแบบที่พบคอนขางนอยในกลุมตัวอยางเมื่อเทียบกับรูปแบบ
อื่น ๆ ทั้งการทดลองในกลุมคนปกติ ผูพิการดานการมองเห็น และผูพิการดานการไดยิน ดังนั้นใน
การออกแบบการวิจัยเพื่อศึกษาการจัดระบบคําภายในคลังคํา จึงควรออกแบบงานวิจัยที่ทําใหเห็น
การจัดระบบคําภายในคลังคําโดยรวม มากกวาการที่จะพิสูจนการเชื่อมโยงคํารูปแบบใดรูปแบบ
หนึ่งเพียงรูปแบบเดียว ซึ่งนั้นอาจจะไมใชรูปแบบที่สําคัญที่มนุษยใชในการเชื่อมโยงเครือขาย
ความหมายของคําก็อาจเปนได
นอกจากนี้ ประเด็นที่นาสนใจอีกประเด็นหนึ่ง คือ คําที่อยูในประเภททางไวยากรณชนิด
เดียวกันมักจะเชื่อมโยงกัน คือ คํานามมักจะเชื่อมโยงกับคํานาม คํากริยามักเชื่อมโยงกับคํากริยา
และคํากริยาคุณศัพทมักจะเชื่อมโยงกับคํากริยาคุณศัพทเปนจริงหรือไม โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
กลุมผูพิการดานการมองเห็น ผูพิการดานการไดยิน และคนปกตินั้น มีรูปแบบการเชื่อมโยงคําใน
แตละชนิดทางไวยากรณ เหมือน หรือ แตกตางกันหรือไม อยางไร
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ผลการวิจัยครั้งนี้ที่พบวา ผูพิการดานการไดยินนั้นมีระบบความหมายของคําในภาษาไทย
ที่แตกตางออกไป และมีความเขาใจความหมายตางจากคนปกติสะทอนใหเห็นวา รูปแบบและ
วิธีการสอนภาษาไทยสําหรับผูพิการดานการไดยินในปจจุบันยังไมสามารถพัฒนาเขาเหลานั้นให
เขาใจภาษาใหทัดเทียมกับคนปกติได งานวิจัยชิ้นนี้ชี้ใหเห็นวาผูพิการดานการไดยินมักเชื่อมโยง
คํ า โดยอิ ง บริ บ ทสถานการณ มากกว า เชื่ อ มโยงกั บ หมวดหมู ค วามรู เช น การจั ด ความรู เ ป น
หมวดหมูแบบจัดจําพวก หรือ การจัดหมวดหมูประเภทของคําในลักษณะพองความหมาย หรือ
ความหมายตรงขาม หรือ การจัดหมวดหมูตามคุณสมบัติรวม เชน แตงโม เลือด ลิ้น มีสีแดงเปน
คุณสมบัติรวม ฯลฯ ซึ่งการจัดหมวดหมูความรูตาง ๆ ดังกลาวทําใหมนุษยจดจํา และเรียนรูไดดี
ยิ่งขึ้น
ผูวิจัยเห็นวาวิธีการสอนใหผูพิการดานการไดยินเรียนรูภาษาไดดีและใชภาษาไดใกลเคียง
กับคนปกติมากยิ่งขึ้น ควรเริ่มจากการพัฒนาระบบปริชานของผูพิการดานการไดยินใหใกลเคียง
กับคนปกติเสียกอน นอกจากนี้ ควรพัฒนาระบบความคิด การจัดหมวดหมูความรู การหมวดหมู
คํา และควรสอนใหผูพิการดานการไดยินเขาใจความสัมพันธแบบเครือขายความหมายระหวางคํา
ในภาษาไทยแกผูพิการดานการไดยินดวย เชน ในการสอนความหมายของคําวา แม จากเดิมที่ครู
มักสอนความหมายของคําโดยใชภาพประกอบ เชน ใหเด็กเห็นที่มีภาพผูชาย ผูหญิงจูงเด็กไปเทีย่ ว
สวนสัตว จากนั้นครูสอนความหมายคําวา พอ แม ลูก ไปเที่ยว สวนสัตว ไปพรอม ๆ กัน อาจมีสวน
ทําใหเด็กผูกโยงความหมายของคําตาง ๆ กับเหตุการณเขาดวยกัน และเชื่อมโยงคํากับความรูอื่น
ๆเกี่ยวกับคําดังกลาวคอนขางนอย ดังจะเห็นจากแบบทดลองการนิยามคํา ที่เด็กที่พิการดานการ
ไดยินมักนิยามโดยใหบริบทประกอบคําที่ใหนิยามถึงรอยละ 86.0 ดังนั้นเพื่อใหเด็กมีความเขาใจ
ความหมายเกี่ยวกับคําไดดียิ่งขึ้น ผูวิจัยเห็นวาควรสอนความหมายคําดังกลาวในหลากหลายมิติ
เชน คําวา พอ เมื่อพิจารณาจากการจัดหมวดหมูความรูแบบจัดจําพวก พอสัมพันธกับคําอื่น ๆ
อยางไร เชน พอเปนคําลูกกลุมของคําวามนุษย หรือ ในแงขอมูลทางความหมาย พอ ประกอบดวย
อรรถลักษณอะไรบาง เชน เปนมนุษย เพศชาย มีบุตร ฯลฯ หรือ คําวาพอในแงการจัดกลุมทาง
ภาษา พอ มีความหมายตรงขามกับคําวาแม และพองความหมายกับคําวา บิดา เตี่ย แดด เปนตน
และแตละคําใชในบริบทหรือสถานการณที่แตกตางกันอยางไร ซึ่งหนาที่การปรับระบบปริชาน และ
การสอนการจัดหมวดหมูทางสําหรับผูพิการนี้ ผูวิจัยเห็นวาควรเปนบทบาทของนักภาษาศาสตรที่
จะนําองคความรูทางภาษาศาสตรทําใหผูพิการดานการไดยิน เขาใจระบบภาษาของคนปกติใหได
กอนในเบื้องตน และหาวิธีที่เหมาะสมที่เอื้อใหพวกเขาสามารถเรียนรูภาษาของคนปกติไดดียิ่งขึ้น
คือ เขาใจภาษาไดเชนเดียวกับคนปกติในลําดับตอไป
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นอกจากนี้ ขอคนพบเกี่ยวกับการจัดระบบคําภายในคลังคําของผูพิการดานการมองเห็น ผู
พิการดานการไดยิน และคนปกติในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ หากนําไปสูการสรางสรรคประดิษฐกรรม
สื่อ หรือ วิธีการสอน หรือ รูปแบบตําราเรียน ที่สอดคลองกับลักษณะการจัดระบบคําภายในคลังคํา
ของผูพิการดานการมองเห็นและผูพิการดานการไดยิน ก็นาจะเอื้อใหเขาเหลานั้นเกิดการเรียนรูที่ดี
ยิ่งขึ้น
การศึกษาการจัดระบบคําภายในคลังคํา ยังเปนประโยชนอยางยิ่งสําหรับการพัฒนาองค
ความรู หรือ ทฤษฎีทางภาษาศาสตร กลาวคือ เมื่อพิจารณาทฤษฎีทางภาษาศาสตร ที่อธิบาย
เกี่ ย วกั บ ความสั ม พั น ธ ท างความหมายระหว า งคํ า จากการวิ จั ย ครั้ ง นี้ พบว า การอธิ บ าย
ความสัมพันธระหวางคําภายในคลังคําของมนุษยไมสามารถอธิบายดวยทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งเพียง
ทฤษฎี เ ดี ย วได แต ต อ งอาศั ย การประมวลแนวคิ ด จากทฤษฎี ต า ง ๆ ร ว มอธิ บ าย โดยทฤษฎี
อรรถศาสตร คํ า ศั พ ท (lexical
semantics) เหมาะสํ า หรั บ ความสั ม พั น ธ แ บบจั ด จํ า พวก
ความสั ม พั น ธ กั บ คํ า ที่ มี ค วามหมายเหมื อ นกั น หรื อ ตรงกั น ข า มกั น ทฤษฎี อ รรถศาสตร ก รอบ
ความหมาย (frame semantic theory) เหมาะสําหรับอธิบายความสัมพันธที่อิงบริบทสถานการณ
เหตุการณ เวลา สถานที่ ฯลฯ ที่สัมพันธกับคํานั้น ๆ สวนทฤษฎีเครือขายความหมาย (network
theory) เหมาะสําหรับอธิบายความสัมพันธระหวางคําแบบลําดับชั้นพรอมแสดงรายการอรรถ
ลักษณ (semantic features) ของคําในแตละลําดับชั้น ทั้งนี้ความสัมพันธระหวางคําภายในคลัง
คําของมนุษยมีรูปแบบที่หลากหลายตามที่ทฤษฎีตาง ๆ ไดเสนอไว หากแตยังไมมีทฤษฎีใดทฤษฎี
หนึ่งอธิบายระบบความหมายของคําในคลังคําไดอยางชัดเจน และครอบคลุมเพียงพอ ผูวิจัยจึง
เชื่อมั่นเปนอยางยิ่งวา การศึกษาระบบความหมายของคําในคลังคําของมนุษยอยางกวางขวาง
และแพรหลายยิ่งขึ้นนั้น จะนําไปสูการพัฒนาทฤษฎีที่สามารถอธิบายความสัมพันธระหวางคําที่
ครอบคลุมและชัดเจนยิ่งขึ้นตอไป
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ภาคผนวก ก
ตัวอยางคําทีก่ ลุมตัวอยางใชตอบในการทดลอง
การเชื่อมโยงคํา การนิยามคํา และการสรางความเปรียบ
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ตาราง ก. ตัวอยางคําตอบสนองจากทดสอบการเชื่อมโยงคําแบบอรรถศาสตรคําศัพท ในกลุม คนปกติทดสอบดวยการไดยนิ คํา
อรรถศาสตรคําศัพท
นาม
กริยา
กริยาคุณศัพท
การจัดจําพวก
ขาว-อาหาร, ชิงชา- ของเลน, น้ํา-เครื่องดื่ม, ขา-อวัยวะ,
หอม-กลิ่น, แดง-สี, เขียว-สี, เผ็ด-รสชาติ
จากลุม-ลูกกลุม
รวมระดับ

ระดับหาง
การเปรียบเทียบ
พองความหมาย
คําตรงขาม

ใกลเคียงพองความหมาย
ใกลเคียงคําตรงขาม

รถยนต-ยานพาหนะ, หมา-สัตวเลี้ยง, ไข--อาหาร
ไก-เปด, แม-พอ , ชิงชา-มาหมุน, ขา-แขน นิ้ว ขอเทา,
รถยนต-รถไฟ จักรยาน, วงกลม-วงรี สี่เหลี่ยม, หนังสือสมุด, ครู-นักเรียน, กางเกง-เสื้อ กระโปรง, เกาอี้-โตะ,
ถัง-กลอง กะละมัง, หมา-แมว , วัว-ควาย, หู-ตา สมอง,
หัว-ขา ไก-เปด, กระโปรง-กางเกง

หวาน-เค็ม ขม เปรี้ยว, แดง-ขาว ดํา แดง เขียว, เค็ม-หวาน เปรี้ยว,
เหลือง-เขียว ขาว, เปรี้ยว-หวาน, เขียว-ชมพู, เผ็ด-หวาน จืด

แข็งแรง-สะอาด, ลาง-น้ําแกง
แม-มารดา, บาน-เรือน, ครู-อาจารย, ทะเล-มหาสมุทร, ดุ-วา ดา, อยู-อาศัย มีตัวตน, แข็งแรง-มีพลัง บึกบึน,
หมา-สุนัข, เด็ก-ลูก, ผูชาย-แมน สุภาพบุรุษ, หัว-กบาล, ทํา-ลงมือ, ดู-มอง, เห็น-มอง, หัวเราะ-ขํา, ไป-จากลา
ถนน-ทาง
ไมอยู, ยืน-ไมนั่ง, ชอบ-รัก ปลื้ม พอใจ, ขาด-แยก ฉีก
ดุ-ใจดี, อยู-เที่ยว, อยู-ไป, แข็งแรง-ออนแอ ปวย, ทําไมทํา, หัวเราะ-รองไห, เขา-ออก, ตาม-นํา, เดิน-นั่ง,
นั่ง-ยืน นอน, วิ่ง-เดิน, ยืน-นั่ง นอน, ชอบ-ไมชอบ,
ขาด-ติด, ซื้อ-ขาย, ขาย-ซื้อ, ชวย-ผลักไส, กิน-นอน
แข็งแรง-เกง, หัวเราะ-ยิ้ม, หัน-เลี้ยว, ผุ-พัง เปอย
กรอบ ราว
เขา-เที่ยว

เร็ว-ไว, เล็ก-จิ๋ว, สั้น-กุด, เสียงดัง-สนั่น, ใหญ-โต, สกปรก-โสโครก,
นุม-นิ่ม, แก-ชรา เฒา
ดํา-ขาว, เร็ว-ชา, เล็ก-ใหญ, สะอาด-สกปรก, แข็ง-ออน, หอมเหม็น, รอน-หนาว เย็น, สั้น-ยาว, หนุม-แก สาว, สูง-ต่ํา, บาง-หนา,
(เสียง)ดัง-(เสียง)เบา, ชา-เร็ว ไวไว, สกปรก-สะอาด, นุม-แข็ง เบา,
(เสียง)เบา-ดัง, เหม็น-หอม,เย็น-รอน, ยาว-สั้น
ขาว-สะอาด, สะอาด-หอม ขาว บริสุทธิ์, สั้น-เล็ก, สูง-ใหญ, บางเบา, ชา-เฉื่อย, ใหญ-อวน กวางสกปรก-ดํา เหม็น
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ตาราง ก (ตอ)
อรรถศาสตรคําศัพท
การจัดจําพวก
คําระบุคุณสมบัติ

คําระบุความสามารถ
คําแสดงประโยชน

คําแสดงผลลัพธ

คําระบุองครวม-องคประกอบ

นาม

กริยา

ไก-ตัวใหญ, แม-ผูหญิง, น้ํา-สีฟา ใส, ขา-ยาว, รถยนต-คัน แข็งแรง-บาน ผูชาย สิงโต นักกีฬา
ใหญ, วงกลม-วงใหญ พระจันทร ตา พัดลม กลม,บานหลังใหญ ไม, กางเกง-ผา, เกาอี้-ไม, ยา-เม็ด ขม, ทะเลใหญ เค็ม, หมา-โฮง ๆ เหม็น, วัว-ตัวใหญ, ผูชาย-ตัวใหญ
พอ แข็งแรง, ตนไม-สูง ใหญ เขียว เขียวขจี, ดอกไม-กลิ่น
หอม, หู-กาง, ถนน-ยาว, ไข-กลม รี, กระโปรง-สั้น ดํา

กริยาคุณศัพท
ขาว-รถสีขาว กระดาษ, ดอกไม, เล็ก-จมูก มด ฝุน, สะอาด-เสื้อ
ผา, แข็ง-ไม เหล็ก น้ําแข็ง, หอม-ดอกไม น้ําหอม, หวานน้ําหวาน น้ําตาล, รอน-อากาศ น้ําตม, แดง-รถสีแดง เลือด ,
หนุม-คน วัยรุน ผูชาย, เค็ม-อาหาร เกลือ ทะเล, เหลือง-ขี้ เสื้อ
ทานตะวัน ในหลวง พระ, สูง-คนตัวสูง เปรต, เปรี้ยว-อาหาร
มะนาว ตมยํา, บาง-เสื้อ, สั้น-กระโปรง ผม เชือก นิ้ว, เหม็น-ขยะ
อุจจาระ, เผ็ด-พริก อาหาร, เสียงดัง-เพลงร็อค, ใหญ-เรือรบ คน
อวน, สกปรก-ถุงขยะ น้ําเนา, นุม-นุน สําลี, เหม็น-หมา ควัน,
เย็น-หิมะ น้ําแข็ง, ยาว-เชือก ถนน ผม, แก-ยาย

รถยนต-แลนได
ไก-เปนอาหาร, น้ํา-ใชดื่ม, ขา-ใชเดิน, บาน-ใชอาศัย อยู
นอน, กางเกง-ไวใส สวมใส, ถัง-ใสน้ํา ใสของ, วัว-ไว
ทําอาหาร, หู-ไวฟง ฟงเสียง, หัว-ไวคิด, ถนน-ไวใหรถวิ่ง,
ไข-ทําอาหาร, พื้น-ไวใหเดิน, กระโปรง-ไวสวม
ไก-ไข ลูกเจี๊ยบ, ชิงชา-โรงพยาบาล, น้ํา-เปยก, หนังสือความรู, ครู-ความรู, วัว-นม, ตนไม-รมรื่น

ดุ-รองไห, แข็งแรง-กีฬา, หา-หาย, เดิน-เมื่อย, นั่ง-เมื่อย,
วิ่ง-หกลม, ปลูก-เติบโต, แปรงฟน-สะอาด หอม, เลือกตองการ, ขาด-เย็บ, ผุ- สนิม, ซื้อ-เสียเงิน, ขาย-ไดเงิน,

ปา-ตนไม ดิน, ไก-ขน, ชิงชา-โซ, ขา-ขนขา, รถยนต-ลอ,
หนังสือ-ตัวอักษร กระดาษ,บาน-หลังคา หอง ประตู, เกาอี-้
ขาเกาอี้, ทะเล-หาดทราย น้ํา, ตนไม-ปา ใบไม ดอกไม ,
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ตาราง ข ตัวอยางคําตอบสนองจากทดสอบการเชื่อมโยงคําแบบอรรถศาสตรคําศัพทในกลุมคนปกติทดสอบดวยการเห็นคํา
อรรถศาสตรคําศัพท
นาม
กริยา
กริยาคุณศัพท
การจัดจําพวก
ไก-สัตว, ขาว-ตนไม, ชิงชา-เครื่องเลน, น้ํา-เครื่องดื่ม,
แดง-สี, เหลือง-สี, เปรี้ยว-รสชาติ, เขียว-สี, เผ็ด-รสชาติ
จากลุม-ลูกกลุม
รวมระดับ

ระดับหาง
การเปรียบเทียบ
พองความหมาย
คําตรงขาม

ใกลเคียงพองความหมาย

ขา-อวัยวะ, รถ-ยานพาหนะ, กางเกง-เครื่องนุงหม,
เกาอี้-เฟอรนิเจอร, หมา-สัตว, เด็ก-คน
ไก-เปด, แม-พอ, ชิงชา-มาหมุน, ขา-แขน, รถจักรยานยนต, วงกลม-วงรี สี่เหลี่ยม, หนังสือ-สมุด,
กางเกง-กระโปรง, เกาอี้-โตะ, ทะเล-แมน้ํา มหาสมุทร,
หมา-แมว, วัว-ควาย, หู-ตา จมูก, กระโปรง-กางเกง

หวาน-เค็ม, แดง-ขาว เขียว เหลือง ดํา, เค็ม-หวาน เปรี้ยว เผ็ด,
เขียว-เหลือง ขาว, เผ็ด-จืด, เย็น-หนาว

แข็ง-ออนแอ
ปา-ปาไม, หนังสือ-ตํารา, บาน-เรือน, ครู-ผูสอน, เกาอี้-ที่
นั่ง, ผูชาย-แมน, หัว-กบาล, ถนน-ทาง, โรงเรียนสถานศึกษา
เด็ก-ผูใหญ, ผูชาย-ผูหญิง

ดุ-วา ดา, อยู-ไมตาย, แข็งแรง กํายํา สุขภาพดี, ทําปฏิบัติ สราง, ดู-เห็น มอง, หัวเราะ-ขํา, ชอบ-รัก ปลื้ม
สนใจ ชื่นชม, ผุ-เปอย, ชวน-ชักจูง, กิน- ทาน บริโภค
ดุ-ใจดี, อยู-ไป , แข็งแรง-ออนแอ, ทํา-ไมทํา, หัวเราะรองไห, ไป-ไมไป, เขา-ออก, นั่ง-ยืน นอน, วิ่ง-เดิน, ยืนนั่ง, ชอบ-เกลียด ไมชอบ, ซื้อ-ขาย, ขาย-ซื้อ, ชวย-ผลัก
ไส, กิน-นอน

ขาว-ใส สะอาด, เล็ก-นอย, สะอาด-หอม ขาว บริสุทธิ์,
รอน-เดือด, สั้น-เล็ก, หนุม-หลอ, สูง-ใหญ, บาง-เบา,
ชา-เฉื่อย, ใหญ-อวน กวาง, สกปรก-ดํา เหม็น
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ตาราง ข (ตอ)
อรรถศาสตรคําศัพท
เชื่อมโยงขอมูลความหมาย
คําระบุคุณสมบัติ

คําระบุความสามารถ
คําแสดงประโยชน

คําแสดงผลลัพธ

คําระบุองครวม-องคประกอบ

นาม

กริยา

แม-ผูหญิง, ขาว-ขาว, น้ํา-ความใส เย็น, รถยนต-สีดํา,
แข็งแรง-บาน
วงกลม-พระจันทร หัว โลก, หนังสือ-สี่เหลี่ยม, ครู-เสียง
ดัง, กางเกง-ขายาว ราคา, เกาอี้-ไม, ยา-ขม, ทะเล-ใหญ,
หมา-โฮง ๆ เหม็น, วัว-สีดํา, เด็ก-ตัวเล็ก วัยรุน, ผูชายตัวสูง ตัวใหญ เพศชาย, ตนไม-สีเขียว ตนใหญ, ดอกไมกลิ่นหอม, หัว-ใหญ, ถนน-ขรุขระ, พื้น-สะอาด
ไก-ออกไขได ขันได, รถ-แลนได วิ่งได
ชิงชา-ไวนั่งเลน, น้ํา-กินได, ขา-ใชเดิน, รถ-เอาไวขับ,
หนังสือ-เอาไวเรียน, บาน-ไวอาศัย พัก, กางเกง-เอาไวใส,
ถัง-ไวใสของ, ยา-ไวรักษาโรค, ทะเล-เอาไวเลน, ไข- ไว
ทําอาหาร, โรงเรียน-ที่สําหรับหาความรู
ไก-ไข, แม-เด็ก ลูก, ชิงชา-โรงพยาบาล, หู-ไดยิน, ไข-ไก

ดุ-ทําผิด, เห็น-พบ เจอ, หัวเราะ-เรื่องตลก, หา-พบ หาย,
เดิน-เมื่อย, แปรงฟน-สะอาด, เลือก-ตองการ, ยืน-เมื่อย,
ขาด-ตัด ฟน กรรไกร, ผุ-สนิม, ขาย-ไดเงิน, ชวยปลอดภัย, กิน-อิ่ม

กริยาคุณศัพท

เร็ว-ลม จรวด มอเตอรไซค เสือชีตาร, ชา-เตา

สะอาด-สบู, เสียงดัง-ระเบิด คอนเสิรต, รอน-ไฟ แดด, สั้นกรรไกร, เผ็ด-รอน, สกปรก-ฝุน, เสียงเบา-กระซิบ, เย็น-ตูเย็น
แอร

ปา-ตนไม, ไก-ขน, ชิงชา-เสา, รถ-ลอรถ เครื่องยนต,
วงกลม-เรขาคณิต, หนังสือ-ตัวอักษร, ทะเล-ทราย ชายหาด
วัว-เนื้อวัว, ตนไม-ปา, หัว-ผม สมอง, กระโปรง-จีบ
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ตาราง ค. ตัวอยางคําตอบสนองจากทดสอบการเชื่อมโยงคําแบบอรรถศาสตรคําศัพท ในกลุม ผูพ ิการดานการมองเห็น
อรรถศาสตรคําศัพท
นาม
กริยา
การจัดจําพวก
ขาว-อาหาร พืช, ชิงชา-เครื่องเลน, น้ํา-เครื่องดื่ม,
จากลุม-ลูกกลุม
รวมระดับ

ระดับหาง
การเปรียบเทียบ
พองความหมาย

คําตรงขาม

ใกลเคียงพองความหมาย
ใกลเคียงคําตรงขาม

รถยนต-ยานพาหนะ, ถัง-ภาชนะ, หมา-สัตว, ดอกไมดอกกุหลาบ, ไข-อาหาร, ยา-วิตามินดี
ไก-เปด นก หมู, แม- พอ, ชิงชา- มาหมุน, ขา-แขน เทา,
รถยนต-เรือ เครื่องบิน รถไฟ จักรยานยนต, วงกลมวงรี สี่เหลี่ยม, หนังสือ-สมุด นิตยสาร ปากกา, บานคอนโด, กางเกง- เสื้อ, เกาอี้-โตะ, ถัง-กะละมัง ตะกรา
ขันน้ํา, หมา-หมู แมว ไก, วัว-ควาย หมา หาน, หู - ตา
ทะเล-ทุงนา, ถนน-ทะเล แมน้ํา
ครู-ผูสอน, เกาอี้-ที่นั่ง, เด็ก-ลูก ทารก, พื้น-ทางเดิน,
โรงเรียน-ที่เรียน

ผูชาย-ผูหญิง

ชิงชา-เปล เกาอี้, บาน-โรงเรียน, ยา-อาหาร นม,

กริยาคุณศัพท
ขาว-สี, หอม-กลิ่น, หวาน-รสชาติ, สั้น-ขนาด, เค็ม-รสชาติ, เปรี้ยวรสชาติ, ใหญ-ขนาด, หอม-กลิ่น
ขาว-เหลือง แดง, หวาน-เค็ม ขม มัน เปรี้ยว, แดง-ขาว สม น้ําเงิน
เขียว, เค็ม-เปรี้ยว เผ็ด หวาน จืด, เหลือง-ชมพู เขียว, เปรี้ยว-เผ็ด
หวาน เค็ม, เขียว-ดํา เหลือง แดง

แดง-เปรี้ยว
ดุ-สั่งสอน, อยู-อาศัย มีตัวตน, แข็งแรง-บึกบึน, ทําการกระทํา ปฏิบัติ, ดู-การมอง, เห็น-มอง, หัวเราะตลก, กลับ-พลิก ยอนศร, ขาย-จําหนาย, ชวน-พา การ
ดึง, ชวย-เกี้อกูล, กิน- ทาน
รองเพลง-รองไห, อยู-ไป ตาย, แข็งแรง-ออนแอ, ทําไมทํา, หัวเราะ-รองไห, ไป-กลับ ไมไป มา, เขา-ออก,
นั่ง-ยืน ลุก, ปลูก-ถอน, ยืน-นั่ง, ชอบ-เกลียด, ขาด-ตอ
เกิน, ซื้อ-ขาย, ขาย-จาย เอาคืน
ดุ-ตี, หัวเราะ-ยิ้ม, หัน-หมุน, ขาย-แลกเปลี่ยน

เร็ว-ไว, นุม-นิ่ม

ขาว-ดํา, เร็ว-ชา, เล็ก-ใหญ, สะอาด-สกปรก, แข็ง-ออน, เสียงดังเบา, หอม-เหม็น, รอน-เย็น หนาว, สั้น-ยาว, หนุม-สาว แก, สูง-เตี้ย
ต่ํา, บาง-หนา, เผ็ด-หวาน,ชา-เร็วใหญ-เล็ก, สกปรก-สะอาด, นุมแข็ง, (เสียง)เบา-(เสียง)ดัง, เหม็น-หอม, เย็น-รอน
ขาว-สะอาด บริสุทธิ์,สั้น-เล็ก, บาง-ออน ผอม, เล็ก-นอย
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ตาราง ค. (ตอ)
อรรถศาสตรคําศัพท
เชื่อมโยงขอมูลความหมาย
คําระบุคุณสมบัติ

คําระบุความสามารถ
คําแสดงประโยชน

คําแสดงผลลัพธ

คําระบุองครวม-องคประกอบ

นาม

กริยา

ไก-เล็ก, วงกลม-เล็ก ฟุตบอล เหรียญบาท มะนาว, หนังสือ-สี่เหลี่ยม, เลม แข็งแรง-นักกีฬา รางกาย สุขภาพ
หนาๆ, กางเกง- สีฟา, เกาอี้-ขนาด, เด็ก-ตัวเล็ก ๆ, ผูชาย-ทหาร พอ, ตนไมเขียว, ดอกไม-สีชมพู, กระโปรง-ผา

ไก-นาฬิกา, รถยนต-ไวนั่ง, หนังสือ-ไวอาน, บาน-ไวอยูอาศัย, กางเกง-ใช
สวมใส, เกาอี้-สําหรับนั่ง, ถัง-ไวใสของ เอาไวตักน้ํา, ยา-ไวรักษาโรค,
ทะเล- ที่พักผอน, วัว-เปนอาหาร, ตนไม-สิ่งที่ใหรมเงา, หู-ไวฟง, หัว-ไวคิด,
ถนน-สําหรับเดิน, พื้น- สําหรับวิ่ง, กระโปรง-เอาไวใส
ไก-ไข ไขหวัดนก, แม- ลูก, วัว-นม, ไข-ไก เปด

ดุ-เสียใจ, แข็งแรง-ออกกําลัง,แปรงสีฟนปากหอม, ลาง-สะอาด, ขาด-ซอม, ผุสนิม, ซื้อ-อยากได เสียเงิน, ขาย-ไดเงิน,
กิน- อิ่ม หิว

กริยาคุณศัพท
ขาว-เสื้อผา ดอกไม, เล็ก-ทราย, สะอาด-รางกาย, แข็ง-หิน
เหล็ก, ดัง-เสียง, หอม-น้ําหอม ขนม, รอน-อากาศ น้ํา, แดงเลือด, สั้น-เชือก กางเกง ผม, หนุม-เด็กวัยรุน, เค็ม-เกลือ
น้ําปลา, เหลือง-รถ ในหลวง, สูง-ยีราฟ คน, เปรี้ยว- มะนาว ตม
ยํา, เขียว- ทุงหญา ตนไม, บาง-กระดาษ พลาสติก, เผ็ด- พริก,
มามา, ใหญ-ชาง เสา สิ่งของ, สกปรก-เด็กมอมแมม,นุม-หมอน
ขาว ผาหม, เหม็น- กลิ่นตัว, ยาว-สายน้ํา ประโยค, แก-คนชรา
คุณยาย, เตี้ย-เกาอี้ ตนไม, หนา-เสื้อกันหนาว โลหะ
เร็ว-เครื่องบิน รถแขง, ชา-หมู เตา-เด็กเพิ่งหัดเดิน

แข็ง-ทําลายไมได จับตองได, เสียงดัง- ตะโกน ระเบิด, รอนเตารีด แดด ไฟ, เสียงเบา-กระซิบ, เย็น-เครื่องปรับอากาศ
ตูเย็น, แก-ออนแอ

ปา-ตนไม ลําธาร ไก-หงอนไก, ขา-คน สัตว, รถยนต-พวงมาลัย ลอรถ,
หนังสือ-กระดาษ, บาน-สนามหญา, ทะเล-ชายหาด ทราย, ตนไม-ใบไม ,
ดอกไม-กาน, หู-ใบหู, หัว-ผม สมอง ปาก, พื้น-ดิน ปูน, โรงเรียน-หองสมุด
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ตาราง ง. ตัวอยางคําตอบสนองจากทดสอบการเชื่อมโยงคําแบบอรรถศาสตรคําศัพท ในกลุม ผูพ ิการดานการไดยิน
อรรถศาสตรคําศัพท
นาม
กริยา
การจัดจําพวก
ขาว- อาหาร, ผูชาย-คน, ตนไม-มะมวง, ดอกไมจากลุม-ลูกกลุม
รวมระดับ

ระดับหาง
การเปรียบเทียบ
พองความหมาย
คําตรงขาม

กุหลาบ
แม-พอ นา อา, แม-พอ นา อา , ขา-แขน เทา, รถยนตจรวด รถเมล รถไฟ, วงกลม-สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม,
หนังสือ-สมุด, ครู-อาจารย, กางเกง-ถุงเทา เสื้อ, เกาอี้โตะ, หมา-แมว ยีราฟ, วัว-ควาย นก, หู-ตา, หัว-ตา
ชิงชา-รีรีขาวสาร

บาน-เมือง เรือน, หัว-ศีรษะ
ผูชาย-ผูหญิง

ขาว-สี, หอม-กลิ่น, หวาน-รส, แดง-สี, เค็ม-รส, เปรี้ยวรสชาติ, เขียว-สี, เหม็น-กลิ่น
หวาน-เค็ม เปรี้ยว, แดง-ชมพู ดํา ขาว น้ําเงิน, เค็ม-หวาน
จืด, เหลือง-แดง สม น้ําเงิน, เปรี้ยว-ขม, เผ็ด-หวาน, เย็นหนาว

ผุ-หู

หวาน- มะนาว, รอน- รส, เค็ม-ขนาด, เปรี้ยว-ทะเล, เขียวอรอย

ขาด-ฉีก , ดุ- วา, อยู-พัก, ดู-มองเห็น, เห็น-ดู มอง,
หัวเราะ- อิอิอิ ฮา
ชอบ-เกลียด, ซื้อ-ขาย จาย, รองเพลง-ฟง, แข็งแรงออนแอ, เห็น-ไมเห็น, หัวเราะ-เงียบ รองไห, ไป-มา-ไม
ไป, เขา-ออก, ตาม-ไมตาม, กลับ-อยู, เดิน-วิ่ง, นั่ง-ยืน,
วิ่ง-เดิน, ขาย-ซื้อ

หนุม-ไมแก, แก-เฒา

ใกลเคียงพองความหมาย
ใกลเคียงคําตรงขาม

กริยาคุณศัพท

ผุ-ดี , อยู-นอก, แข็งแรง-ออน, หัวเราะ- เจ็บ น้ําตา

ขาว-ดํา, เล็ก-ใหญ, สะอาด-สกปรก เหม็น, แข็ง-ออน,
หอม-เหม็น, รอน-เย็น หนาว, สั้น-ไมสั้น, หนุม-แก, สูง-ต่ํา,
บาง-หนา, เสียงดัง-เสียงเบา เบา, ชา-เร็ว, ใหญ-เล็ก,
สกปรก-สะอาด, เสียงเบา-เสียงดัง, เหม็น-หอม, เย็น-รอน,
ยาว-สั้น, เตี้ย-สูง, หนา-บาง
ขาว-สะอาด, สะอาด-เรียบรอย สวย, สั้น-เล็ก, บาง-แคบ
เบา, เสียงดัง- พูดเสียงมาก, ใหญ-ยาว, สะอาด-เรียบรอย
หอม, เหม็น-ดํา, แก-เกา, หนา-หนัก
เล็ก-ยาว, แข็ง-ออนแอ, สั้น- ใหญ, บาง-หนัก, ใหญ-นอย,
เหม็น- สะอาด, ยาว-เล็ก, แก-ใหม, หนา-เบา
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ตาราง ง. (ตอ)
อรรถศาสตรคําศัพท
เชื่อมโยงขอมูลความหมาย
คําระบุคุณสมบัติ

นาม
ขา-สองตัว, รถยนต-สีดํา สีแดง สีฟา, วงกลม-กลม แกว
โคมไฟ ปอม พระอาทิตย, บาน-ใหญ, เกาอี้-สีน้ําตาล,
ยา-เม็ด, ทะเล-เค็ม, วัว-ตัวเมีย, ผูชาย-เด็กชาย, ตนไมสีน้ําตาล, ดอกไม-หอม, หู-สองขาง, กางเกง-ดํา

กริยา
ผุ-โคมไฟ บาน

คําแสดงผลลัพธ
คําระบุองครวม-องคประกอบ

ขาว-สี, หอม-กลิ่น, หวาน-รส, แดง-สี, เค็ม-รส, เปรี้ยว-รสชาติ,
เขียว-สี, เหม็น-กลิ่น

หวาน-เค็ม เปรี้ยว, แดง-ชมพู ดํา ขาว น้ําเงิน, เค็ม-หวาน จืด,
เหลือง-แดง สม น้ําเงิน, เปรี้ยว-ขม, เผ็ด-หวาน, เย็น-หนาว

คําระบุความสามารถ
คําแสดงประโยชน

กริยาคุณศัพท

ขา-ใชกระโดด เดิน วายน้ํา วิ่ง เดิน, รถยนต-ไวขับขี่,
บาน-นอน, ยา-รักษา,ดอกไม-ประดับบาน
ไก-ลูกไก, แม-ลูก, รถยนต-ควัน, หมา-ลูก, วัว- ลูก, ไขลูกไก ไก

ขาด- บาง, ดุ- โกรธ ดื้อ, แข็งแรง-ชนะ วิ่ง ออกกําลังกาย
หัวเราะ- การตูน, วิ่ง- เหนื่อย

ขาว-ลบ, แข็ง-หนาว, หวาน-อวน, สูง-นม, บาง-หนาว, เผ็ด-รอง
เหลือ, เสียงดัง- ระเบิด กลอง, เย็น-ตูเย็น

ปา-ตนไม ใบไม, ขา-คน, รถยนต-วิทยุ, หนังสือ-การตูน
รูปภาพ, บาน-ชั้นสอง หองบาน, ตนไม-ดอกไม ใบ,
ดอกไม- ตนไม, หัว-ผม สมอง,
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ตาราง จ. ตัวอยางคําตอบสนองจากทดสอบการเชื่อมโยงคําแบบอรรถศาสตรบริบท ในกลุมคนปกติทดสอบดวยการไดยินคํา
อรรถศาสตรบริบท
นาม
กริยา
บริบทสถานการณที่เขาใจรวมกันได
รองเพลง-นักรอง, ดุ-ครู คนใจราย แม หมา, อยู-บาน,
ภาคแสดง

กริยาคุณศัพท

แข็งแรง-รางกาย, ทํา- นา การบาน, ดู-หนัง โทรทัศน,
เห็น-หมา หนา เพื่อน อะไรสักอยาง สมบัติ, นั่ง-เกาอี้,
วิ่ง-นักวิ่ง, ปลูก- ผัก ตนไม พืช, ชอบ-ตุกตา ผูหญิง,
ลาง-จาน รถ ปาก มือ, ชอบ-ผูหญิง เสื้อ กางเกง

คําระบุอารกิวเมนททมี่ ี
บทบาททางความหมาย

ไก-ขาว, ขาว-ชอนสอม, ชิงชา-เด็ก ๆ, รถยนต-คนขับ
น้ํามัน, บาน-รถ, ครู-กระดาน หนังสือ ไมเรียว, ยา-โรค
หมอ คนปวย, หมา-จานรอน, วัว-หญา, เด็ก-ของเลน
ลูกโปง, ผูชาย-กางเกง, ดอกไม-ผึ้ง ผีเสื้อ, กระโปรงผูหญิง, เดิน-รองเทา, วิ่ง-รองเทา, แปรงฟน-แปรง ยาสี
ฟน กระจก, ซื้อ-เงิน, ขาย-เงิน

ภาคแสดงซับซอน

คําระบุสถานที่

ปา-สัตวปา, ไก-เลา, ขาว-จาน นา, ชาง-สนาม, น้ํา-แกว
แมน้ํา, รถยนต-ถนน, บาน-ที่นอน คอมพิวเตอร, ครูโรงเรียน, ทะเล-คลื่น ปู หอย กุง, วัว-นา, ตนไม- นก,
ดอกไม - แจกัน, หู-ขี้หู, พื้น-ขยะ, โรงเรียน-นักเรียน ครู

อยู-ดี กิน, ทํา-กิน, ไป-เที่ยว ดู หาเพื่อน เลนเกม
เดินทาง, เขา-มาหา เรียน อยู, ตาม-ตามดู หา ไป หา
เพื่อน, กลับ-มา เดินทาง, หา-มอง คน ไมเจอ, เดิน-เดิน
เลน ไป, นั่ง-นั่งคุยกัน เลน, วิ่ง-เลน ไป วิ่งแขง, ปลูกสราง, เลือก-ชอบ, ยืน-ตรง เลน, หัน-หันมา ไป มอง,
ขาด-ขาเรียน ไป ใสบาตร, ขาย-ไป
รองเพลง-คาราโอเกะ, ไป-โรงเรียน หางสรรพสินคา,
เขา-ลานจอด ที่บาน, เดิน-ถนน สวนสาธารณะ, วิ่งสวนสาธารณะ, ยืน-หนาเสาธง

รอน-ทะเล, เสียงดัง-ไนตคลับ, เย็น-ชายหาด ขั้วโลก
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ตาราง จ. (ตอ)
อรรถศาสตรบริบท
นาม
บริบทสถานการณที่เขาใจรวมกันได
ไก-ตอนเชา
คําระบุเวลา
รถยนต-เดินทาง, หนังสือ-เรียน, ครู-เรียน, ยา- เปนไข
คําระบุเหตุการณ
คําไวยากรณ
สวนขยาย

กริยาคุณศัพท
รอน-ฤดูรอน

วิ่ง-เลนบอล, แปรงฟน-อาบน้ํา เขานอน, เลือก-กากบาท

ชา-เดินเลน

ไมสบาย, ถนน- รถเยอะ เดิน วิ่ง, โรงเรียน-สอบ เรียน
ไป-ไหน ขาด-ไม
ปา-นอย, โรงเรียน-ของเรา

กรอบแหงประสบการณเฉพาะบุคคล
ไก-แมเพื่อน, เด็ก-นอง, หู-คนหูหนวก, โรงเรียน-สามเสน
ประสบการณเฉพาะ
คําบอกทัศนคติ อารมณ

กริยา

ไก-อรอย, แม- รัก คนดี, ขาว-อรอย อยากกิน, ชิงชาเดียวดาย สนุก, บาน-ความรัก, ครู-ใจดี มีบุญคุณ,
กางเกง-เท, หมา-นารัก นารําคาญ, เด็ก-ความสดใส

เร็ว-วิ่ง , เล็ก-มาก, หอม-จัง, แดง-มาก, สั้น-จู, เค็ม-ป,
เหลือง-ออย, เปรี้ยว-จัด, ยาว-มาก, เผ็ด- จัด, เตี้ย-มาก,
ใหญ-จัง, เปรี้ยว-จี๊ด
ดุ-รักษาโรค
รองเพลง-ไพเราะ, สนุก ความสุข นารําคาญ, ดุ-นากลัว,
อยู-สบาย, หัวเราะ-อารมณดี สนุก, กลับ-ปลอดภัย, นั่งสบาย

หวาน-กวยเตี๋ยว, แดง-ญี่ปุน, หนุม-ชื่อเพื่อน พี่ชาย,
ขาว-เพื่อน, คนสูงอายุ ลุง, เตี้ย-ตัวเอง
ขาว-คนสวย, หวาน-อรอย, เค็ม-อรอย, ชา-ไมมัน, นุม-ดี,
เหม็น-ดี
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ตาราง ฉ. ตัวอยางคําตอบสนองจากทดสอบการเชื่อมโยงคําแบบอรรถศาสตรบริบท ในกลุมคนปกติทดสอบดวยการเห็นคํา
อรรถศาสตรบริบท
นาม
กริยา
บริบทสถานการณที่เขาใจรวมกันได
ไก-ขัน กินขาวเปลือก, ขาว-กิน ทาน, ชิงชา-นั่ง, น้ํา-กิน รองเพลง-เพลง นักรอง, ดุ-ครู, อยู-บาน, ทํา-การบาน
ภาคแสดง

กริยาคุณศัพท

ดื่ม, รถยนต-นั่ง ขับขี่, วงกลม-เขียน, หนังสือ-อาน เรียน,
บาน-อยู, ครู-ดุ สอน, กางเกง-ใส ซื้อ สวม, เกาอี้-นั่ง,
ยา-กิน, หมา-ดุ เหา, วัว-กินหญา, เด็ก-รองไห, ผูชายแกลง

คําระบุอารกิวเมนททมี่ ี
บทบาททางความหมาย
ภาคแสดงซับซอน

คําระบุสถานที่

งาน นา, ดู- ท องฟา นก สิ่งที่เห็น , เห็ น-หนา พอ บาน
แมว เกาอี้, เขา-หอง ประตู หางสรรพสินคา, ตาม-เพื่อน,
กลับ-บาน, หา-ของ, เดิน-คน, นั่ง-เกาอี้, วิ่ง-รถ นักวิ่ง,
ปลู ก -ต น ไม ผั ก , แปรงฟ น -ฟ น , เลื อ ก-ของ ประธาน,
ลาง-หนา จาน ผัก มือ , ชอบ-ของเล น การตูน คนนั้น ,
ขาด-เสื้อ กระดาษ, ผุ-พื้น ไม ฟน สะพาน, ซื้อ-ของ ของ
เลน ขนม, ขาย-ของ, ชวน-นอง เพื่อน, ชวย-พอ, กิน-ขาว
ไก-ขาว, ขาว-ชาวนา กับขาว, ชิงชา-เด็ก ๆ, ขา-รองเทา รองเพลง- ไมค นักรอง ไมโครโฟน, หัวเราะ-ปาก, วิ่งฟุตบอล, รถ-น้ํามัน, หนังสือ-ครู, บาน-สิ่งของ, ครูรองเทา ขา, แปรงฟน-ยาสีฟน แปรงสีฟน กระจก, ยืนการบาน หนังสือ กระดาน, หมา-กระดูก, วัว-หญา, เด็ก- ขา, ซื้อ-เงิน, ขาย-เงิน
ของ, กระโปรง-ผูหญิง
ไป-เที่ยว ตาม, เขา-ไป หา เรียน เดิน, ตาม-กลับบาน หา
ไป ติด, กลับ-หัน ยอนกลับ, หา-ไป, เดิน-เลน เที่ยว ไป,
นั่ง-เลน, เลือก-ซื้อ ดู, ยืน-ตรง เขาแถว, หัน-มอง มา
กลับ, ชอบ-เลือก กิน, ชวน-ไปเที่ยว
ชิงชา-ที่เลน สนาม, น้ํา-ปลา แมน้ํา, รถ-ถนน, ครูเดิน- ถนน ทาง, วิ่ง- สนาม, ยืน- บนถนน
สะอาด-โรงพยาบาล, เย็น-ขั้วโลก
โรงเรียน, ทะเล-ปลา น้ําเค็ม เรือ, เด็ก-โรงเรียน, หู-ขี้หู,
หัว-อยูบนคอ, ถนน-รถถัง, พื้น-ฝุน, โรงเรียน-ครู นักเรียน
เสาธง เพื่อน
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ตาราง ฉ. (ตอ)
อรรถศาสตรบริบท
นาม
บริบทสถานการณที่เขาใจรวมกันได
ไก-ยามเชา, เด็ก-อดีต
คําระบุเวลา
คําระบุเหตุการณ
คําไวยากรณ
ถัง-ใหญ
สวนขยาย

กรอบแหงประสบการณเฉพาะบุคคล
หมา-เพื่อน, กระโปรง-นอง
ประสบการณเฉพาะ
คําบอกทัศนคติ อารมณ

กริยา

กริยาคุณศัพท
รอน-ฤดูรอน

ดุ- โดนวา, แปรงฟน-ลางหนา อาบน้ํา, ซื้อ-จายเงิน
ไป-ไหน
รองเพลง-ไพเราะ, ดุ- มาก, แข็งแรง- มาก, หัวเราะเสียงดัง งาย ลั่น, วิ่ง-เร็ว, แปรงฟน-ชา

เร็ว-จี๋ วิ่ง มาก, เสียงดัง-ตะโกน ลั่น มาก, หวาน-เจี๊ยบ,
รอน-จัด, แดง-เขม,สั้น-จู, หนุม-ใหญ, เค็ม-ป, เหลืองออย, สูง-มาก, เปรี้ยว-มาก, บาง-มาก, ชา- จัง, ใหญมาก, สกปรก-ที่สุด, เหม็น-มาก, ยาว-มาก, แก-จัด, เตี้ยที่สุด, หนา-มาก
เสียงเบา-ครู, เตี้ย-ตัวเอง เพื่อน

รองเพลง-อารมณดี ความสุข, ดุ-นากลัว, หัวเราะ-รื่นเริง
มีอารมณดี , นั่ง-ไมอยาก สบาย, วิ่ง-ขี้เกียจ

ขาว-สวย, สะอาด-ดี, นุม-สบาย
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ตาราง ช. ตัวอยางคําตอบสนองจากทดสอบการเชื่อมโยงคํา แบบอรรถศาสตรบริบทในกลุม ผูพกิ ารดานการมองเห็น
อรรถศาสตรบริบท
นาม
กริยา
บริบทสถานการณที่เขาใจรวมกันได
ไก-ขัน, ขาว-กิน, น้ํา-ดื่ม, ครู-สอน, เกาอี้-นั่ง, ยา-ทา,
รองเพลง-นักรอง, ดุ-ผูใหญ หมา พอแม, อยู-บาน, ทําภาคแสดง

กริยาคุณศัพท

หมา-เหา, ถนน-เดิน, พื้น-กวาด

คําระบุอารกิวเมนททมี่ ี
บทบาททางความหมาย
ภาคแสดงซับซอน

สิ่งที่ตองทํา , ดู-ทองฟา หนา ปู ผี โทรทัศน, เห็น-สัตว
ความวาง, หัวเราะ-นักแสดง,ตาม-หมา ขโมย, หา-ของ
สิ่งที่ชอบ สมบัติ, นั่ง-เกาอี้ รถ, ปลูก-ตนไม ขาว, แปรง
ฟน-ฟน, เลือก-สิ่งใดสิ่งหนึ่ง, ชอบ-ผักบุง, ขาด-ภาพ
เชือก, ผุ-ไม ฟน อะไรที่มันเสีย โตะ, ซื้อ-ของใช ขนม,
ขาย-งานฝมือ แฮนดี้ไดรฟ, ชวน-เพื่อน, ชวย-เด็ก ตํารวจ
แม รุนพี่, กิน-อาหาร ขาว
ไก-ขาว ขาวเปลือก, ขาว-น้ํา น้ําปลา ควาย ฟาง กับขาว รองเพลง- เปยโน ไมโครโฟน, เดิน-รองเทา, แปรงฟน-ยา แก-ไมเทา
ชิงชา-เด็ก, ขา-รองเทา, รถยนต-น้ํามัน โชเฟอร, หนังสือ- สีฟน น้ํา แปรงสีฟน อางลางหนา กระจก, ลาง- น้ํา, ซื้อเลนสอาน, ครู- กระดานดํา, ยา-หมอ พยาบาล, หมาเงิน, ขาย-พอคา แมคา เด็ก ๆ
กระดูก, วัว-กอหญา, เด็ก-ของเลน, ผูชาย-ฟุตบอล
เสื้อผา, หู- วิทยุ, หัว-หวี, กระโปรง-ผูหญิง เครื่องประดับ
คนสวมใส
อยู-เฉย, ไป-เที่ยว เดิน ทัศนศึกษา, เขา-อยูขางใน, ตามมา มอง เดินตามไป ไปดวย, กลับ-ไป มา, หา-เจอ พบ,
เดิน-เลน อานหนังสือ, วิ่ง-ไป, เลือก-ใช ชอบ, ยืน-มอง
หา พิง คุย, หัน-กลับ, ชอบ-ดู รองเพลง, ขาด-ไป เรียน,
ชวน-ไป ชม, ชวย-สอน
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ตาราง ช. (ตอ)
นาม
อรรถศาสตรบริบท
บริบทสถานการณที่เขาใจรวมกันได
ปา-สัตว เสือ, ไก-กรง, ขาว-จาน ทุงนา กระสอบ, ชิงชาคําระบุสถานที่

คําระบุเวลา
คําระบุเหตุการณ
คําไวยากรณ
สวนขยาย

เดิน-สนามหญา พื้น ทาง ที่ที่จะไป, ซื้อ-รานคา

งานวัด สนามเด็กเลน, น้ํา-ทะเล แกว กระติก แมน้ํา,
รถยนต-ถนน, บ าน-คน เด็ก พอ แม , ถั ง -ผ า, ยา-ตู ย า,
ทะเล-เรือ ปลา ปะการัง, วัว-คอก, เด็ก-โรงพยาบาล,
ตนไม-นก สวน, ดอกไม-แจกัน ทุง, ถนน-รถ ตํารวจ, ไขที่มันนิ่มๆ กระทะ, พื้น-สนามหญา ตนไม, โรงเรียน-เด็ก
สนามเด็กเลน
ดอกไม-วันวาเลนไทน

กระโปรง-ยาว

หนังสือ-อะไรที่เบื่อสุด ๆ, บาน-รัก, ทะเล-อยากลงไปเลน
เด็ก-ความสนุก, ตนไม-บรรยากาศดี ความสุข, หู-แมดา
นาเบื่อ, เด็ก-อยากจะตี

กริยาคุณศัพท
เสียงดัง-หางสรรพสินคา, เสียงเบา-บาน, เย็น-บาน

เย็น-หนาหนาว

แม-เวลาเราไมสบาย, ชิงชา-คนนั่งชิงชา, ครู-เรียน
หนังสือ, พื้น-วิ่งเลน
ครู-ขา(คําลงทาย) บาน-ใน

กรอบแหงประสบการณเฉพาะบุคคล
ครู-ปา, ผูชาย-เพื่อน
ประสบการณเฉพาะ
คําบอกทัศนคติ อารมณ

กริยา

ชา-การเดินทาง เขาประชุม ขับรถ, เสียงเบา-คนนอน
หลับ
เดิน-เร็ว, วิ่ง-เร็ว, รองเพลง-ไพเราะ

รอน-มาก, แดง-แจด ซีด, เหลือง-อราม, สูง-มาก, เผ็ดจัด, ชา-เดิน
เล็ก-พี่สาว, หวาน-คุณครู, รอน-ชุดลูกเสือ, แดง-สีที่
สดใส พัดลม, เค็ม-ขี้มือเพื่อน, เหลือง-ยาสีฟน เปรี้ยว,
สูง-พี่ขางบาน
ขาว-ดูดี,สะอาด-ดี, ดัง-หนวกหู, หวาน-อรอย, รอนอารมณเสีย, แดง-เกลียด, เปรี้ยว-ความอรอย, เสียงเบาอารมณ, เหม็น-สบาย
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ตาราง ซ. ตัวอยางคําตอบสนองจากทดสอบการเชื่อมโยงคําแบบอรรถศาสตรบริบท ในกลุมผูพ ิการดานการไดยิน
อรรถศาสตรบริบท
นาม
กริยา
บริบทสถานการณที่เขาใจรวมกันได
ขาด-กระดาษ กางเกง คะแนน ถุ ง เท า , ซื้ อ -กระเป า
ภาคแสดง

คําระบุอารกิวเมนททมี่ ี
บทบาททางความหมาย
ภาคแสดงซับซอน

คําระบุสถานที่

กริยาคุณศัพท
หอม-สาว, รอน-คน, เสียงดัง-ฟง

กางเกง ของ, ร อ งเพลง-นั ก ร อ ง, ดุ -คน พ อ , อยู-บ าน,
แข็งแรง-รางกาย สุขภาพ คน, ทํา-การบาน,ดู-ปลา นก
ภูเขา, เห็น-ขโมย, ตาม-คน เพื่อน, กลับ-บาน, หา-ขนม
เงิน, เดิน-คน, นั่ง-เกาอี้ ชิงชา รถเมล, ปลูก-ขาว ดอกไม
ต น ไม , เลื อ ก-ข า วผั ด คนเก ง นั ก เรี ย น, ล า ง-จาน มื อ
บ า น, ยื น -คน, หั น -คน ทหาร, ขาย-ของ ปลา ผลไม ,
ชวน-คน, ชวย-พอ, กิน-ขาว
ไก-ขาวเปลือก ขาวสาร หนอน, ขาว-ไก ชาวนา, หนังสือ- ปลูก-ดิน, เลือก-มือ, ยืน-ขา, ขาย- เงิน, กิน-ฟน, รอง
หอม-จมูก, เผ็ด-ปาก, เหม็น-จมูก, เสียงดัง-หู
ดินสอ, เกาอี้-ครู, หมา-กระดูก เนื้อไก, วัว-หญา, ขา-ถุง เพลง-ดนตรี- ปาก , เดิน-ขา, แปรงฟน-แปรงสีฟน ยาสี
เทา, กางเกง- ผูชาย, ดอกไม- แสง, กระโปรง-เตารีด
ฟน
ชอบ-กิน, ดู-เลน, ซื้อ-ชอบ, อยู-เรียน, ไป-เที่ยว, เขาเร็ว-มา,หอม-ชอบ, รอน-รูสึก, ชา-เดิน
ทํางาน ไป, ตาม-กลับ เดิน, วิ่ง-แขง, เลือก-ชอบ, ยืน-เขา
แถว รอ เคารพธงชาติ, หัน-ยืน มอง, ชวน-ไปเที่ยว,
ชวย-ขายผัก ทําความสะอาด, กิน-ชอบ
รถยนต-ถนน, หนังสือ-หองเรียน, บาน- ปู, ยา- รานขาย ซื้อ-ตลาด, รองเพลง- ที่บาน, ดู-สวนสัตว, เห็น-สวนสัตว, เร็ว-โรงเรียน
ยา โรงพยาบาล, ถนน-กรุงเทพ
เขา-ถนน, กลับ-ที่บาน, เดิน-ทะเล ปลูก-นา, ขาย-ตลาด
รานอาหาร, ชวน-บาน
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ตาราง ซ. (ตอ)
อรรถศาสตรบริบท
นาม
บริบทสถานการณที่เขาใจรวมกันได
คําระบุเวลา
ถัง-ทิ้ง รดน้ํา, ฉีดสายยาง, ยา- ปวด ปวดทอง, ทะเลคําระบุเหตุการณ

กริยา
วิ่ง-ทุกวัน

เร็ว-ไปบาน, หอม-ซักเสื้อ ดม, หวาน-กิน, รอน-ปวย ไม
สบาย, เปรี้ยว-กิน, เสียงดัง-ลูกรองไห, ชา-มาสาย,
สกปรก-หมาตาย, นุม-นอน, เสียงเบา-รถตูปดเปด

เดินทาง, หัว-ตัดผม, โรงเรียน-เขียน เคารพ สอน

คําไวยากรณ
สวนขยาย

รถยนต-คัน, บาน-ใน, ครู-คุณ, ผูชาย-นาย, โรงเรียนแถว
ชิงชา-เร็ว, รถยนต-เร็ว, กางเกง-ดี, ผูชาย-หลอ, หู-ดี
หนวก

กรอบแหงประสบการณเฉพาะบุคคล
ชิงชา-กระโดด พูด, รถยนต-วงกลม, วงกลม-เพื่อน, ครูประสบการณเฉพาะ
นฤมล แม อา, เกาอี้-นอง, ทะเล-ไล

คําบอกทัศนคติ อารมณ

ทะเล-สนุก, กางเกง-เรียบรอย สบายดี

กริยาคุณศัพท

รองเพลง-ใน, ดุ-ไม, อยู-ที่ไหน ใน ในไหน, แข็งแรง-ไม,
ทํา-ไร อะไร, ดู-ไหน, ไป-ที่ไหน, หา-ที่ไหน
ชอบ-ที่สุด, อยู-ใกล, เดิน-ชา, วิ่ง-เร็ว

รองเพลง-ทองฟา พอรักแม, ดุ- วายน้ํา, อยู- เกษตร,
เลือก-พี่ชายเกง, ยืน-ภาษามือ, ชวน- นาฬิกา มือ, กินชอบผลไม
ดุ-กลัว, ทํา-งานไมชอบ, ดู-สวยงาม, หัวเราะ-สนุก

เร็ว-วิ่ง, หวาน-มาก, รอน-มาก, สูง-มาก, เปรี้ยว-มาก,
เสียงดัง-มาก, ชา-เขา เดิน มาก, เสียงเบา-มาก, ยาวมาก
แข็ง-ตัวเอง นาย, หอม- ทะเล, หนุม-ผม พี่ชาย, เค็มกางเกง- มะระ, สูง-ยาย-พี่สาว, เขียว- ซื้อ, เผ็ด-กินได ไก
ขาว, สกปรก-หองที่บาน,เตี้ย-นอง
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ตาราง ฌ. ตัวอยางคําตอบสนองจากทดสอบการเชื่อมโยงคําแบบไมมีความสัมพันธทางความหมายชัดเจน และขอผิดพลาด ในกลุมคนปกติทดสอบดวย การไดยินคํา
ไมมีความสัมพันธทาง
นาม
กริยา
กริยาคุณศัพท
ความหมายชัดเจน
โครงสรางทางภาษา
แม-น้ํา, ขาว-ผัด สาร ขาวแกง, ชิงชา-สวรรค, น้ํา-ตก น้ํา ทํา-ความสะอาด ใจ , เลือก-ตั้ง, ชวย-เหลือ ดวย
แข็ง-แรง, หอม-หัว(หัวหอม) ใหญ หวน, สั้น-ตา, เหม็นคําประสม
สํานวนภาษา

แกง น้ําหวาน, ขา-เทียม, หัว-หอม หนา, หนังสือ-พิมพ
บาน-วิมาน, ตนไม-ใบหญา, โรงเรียน-สีขาว

เปรี้ยว,ยาว-สายตา, ใหญ-ขา

อยู-ดีกินดี,

เสียงคํา
พยัญชนะ
สระ
พยัญชนะ และสระ
พยัญชนะ และสระและ
วรรณยุกต
การประมวลผลคําที่นําไปกระตุนผิด

ถัง /thǎŋ/-สับ /sàp/
ไก /kày/-ใกล /klây/
ถัง /thǎŋ/-ฝง /fǎŋ /

ปา-ลูกดอก, หัน-ผัก, เขา-ไมเทา, ผุ-สัมพันธ, ชวน-หลีก

เผ็ด-เชื้อรา, ชา-เย็น

ภัย นักการเมือง
การนิยามคําที่นําไปกระตุน

การซ้ําคําที่นําไปกระตุน

แม-ผูมีพระคุณ, ขาว-อาหารชนิดหนึ่ง ของกินชนิดหนึ่ง,
ครู-ผู ใหความรูแกนักเรียน, หมา-สัตวชนิดหนึ่ง สี่ขา,
โรงเรียน-ที่ใหความรู ที่ใหการศึกษา
รถยนต-รถยนต, เกาอี้-เกาอี้, ดอกไม-ดอกไม, ถัง-ถัง, หู- เห็น-เห็น, ไป-ไป, เขา-เขา
หู
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ตาราง ญ. ตัวอยางคําตอบสนองจากทดสอบการเชื่อมโยงคํา แบบไมมีความสัมพันธทางความหมายชัดเจน และขอผิดพลาด ในกลุมคนปกติทดสอบดวยการเห็นคํา
ไมมีความสัมพันธทาง
นาม
กริยา
กริยาคุณศัพท
ความหมายชัดเจน
โครงสรางทางภาษา
แข็ง-แรง ขัน, หอม-ใหญ หัวหอม, สั้น-สายตา, เค็ม-ปลา,
คําประสม
สํานวนภาษา
รูปคํา
พยัญชนะ และสระ
พยัญชนะ และสระและ
วรรณยุกต
ขอผิดพลาด

ขาว-ปลาอาหาร, ครู-คือเรือจาง, ตนไม-ใบหญา,

การซ้ําคําที่นําไปกระตุน
การใหบริบทประกอบคําที่นําไปกระตุน

ชวน-หลีกภัย

หอม-กระเทียม

สั้น-ลั่น
ขาว-หาว

การประมวลผลคําที่นําไปกระตุนผิด
การนิยามคําที่นําไปกระตุน

ตาม-ผูใหญหมาไมกัด

เหม็น-เปรี้ยว, เย็น-ชา, ยาว-เหยียด, แก-แดด
หวาน-น้ําผึ้ง,เสียงเบา-เปาสาก, หนา-หนา

ปา-ที่มีตนไมมาก, ไก-สัตวที่มีปก, แม-ผูใหกําเนิด, ขาวพืชที่ใชเปนอาหาร, น้ํา-ของเหลวใชดื่ม, ขา-มี 2 ขางใช
เดิน, หนังสือ-สิ่งที่ใหความรู, ครู-คนที่ใหความรู, ถังภาชนะชนิดหนึ่ง, ผูชาย-มนุษยเพศหนึ่ง, ตนไม-พืชชนิด
หนึ่ง, หู-อวัยวะชนิดหนึ่ง, กางเกง-เครื่องนุงหมชนิดหนึ่ง
แม-แม, น้ํา-น้ํา, ขา-ขา, รถ-รถ, ทะเล-ทะเล, ตนไมตนไม, ถนน-ถนน, ไข-ไข, พื้น-พื้น

อยู-อยู, แข็งแรง-แข็งแรง, ทํา-ทํา, ดู-ดู, ตาม-ตาม, หาหา, วิ่ง-วิ่ง, ยืน-ยืน, หัน-หัน, ชอบ-ชอบ, ขาด-ขาด
ทํา-อะไรอยู, ไป-เราจะไปไหนดี
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ตาราง ฎ. ตัวอยางคําตอบสนองจากทดสอบการเชื่อมโยงคําแบบไมมีความสัมพันธทางความหมายชัดเจน และขอผิดพลาด ในกลุมผูพ ิการดานการมองเห็น
ไมมีความสัมพันธทาง
นาม
กริยา
กริยาคุณศัพท
ความหมายชัดเจน
โครงสรางทางภาษา
น้ํา-แข็ง
ทํา-เวร จัด, ดู-ดูหนัง, เห็น-อี, ตาม-ใจ, นั่ง-สมาธิ, วิ่งแข็ง-แรง, หอม-หัวใหญ, เย็น-ชา, หนา-หนา
คําประสม
สํานวนภาษา

หัว-ลูบหัวลูบหาง, ครู-พระคุณที่สาม

มาราธอน, เห็น-หนา, ชอบ-ใจ, ชวย-เหลือ
ตาม-เขาตามตรอกออกตามประตู

รูปคํา
พยัญชนะ
สระ
พยัญชนะ และสระ
พยัญชนะ และสระและ
วรรณยุกต
ขอผิดพลาด

หัว-หาก
เผ็ด-เย็น
หัน-หั่น
สะอาด-สะดวก

การประมวลผลคําที่นําไปกระตุนผิด
การนิยามคําที่นําไปกระตุน

การใหบริบทประกอบคําที่นําไปกระตุน

ทํา-อธรรม, เลือก เลื่อยไม, ชวน-หลีกภัย นักการเมือง
ไก-สัตวมีปกชนิดหนึ่ง, แม-คือผูใหกําเนิด, ขาสวนประกอบของรางกาย, กางเกง-เครื่องใชของมนุษย,
หู-การรับสัมผัส, กระโปรง-เครื่องแตงกายชนิดหนึ่ง,
โรงเรียน-แหลงเรียนรูของมนุษย

ขาว-นักขาว, เผ็ด-เชื้อรา

รองเพลง-การใชคํา เสียงที่เอื้อน, อยู-การอยูที่ใดที่หนึ่ง, เร็ว-การทําใหไวขึ้น, เสียงดัง-เสียงที่เกิดจากการกอสราง
ดู-การมองสิ่งหนึ่ง, เห็น-การคนควา, หัวเราะ-อารมณขัน , หนุม -ความเจริญวัยของมนุษย
, วิ่ง-เดินเอยางเร็ว, อาบน้ํา-ทําความสะอาด, ขาด-การ
ทําใหเปนรู,ซื้อ-การนําของมา, ชวน-การแนะนํา
ทํา-วันนี้จะทําอะไรดี
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ตาราง ฏ. ตัวอยางคําตอบสนองจากทดสอบการเชื่อมโยงคําแบบไมมีความสัมพันธทางความหมายชัดเจน และขอผิดพลาด ในกลุมผูพ ิการดานการไดยิน
นาม
กริยา
กริยาคุณศัพท
ไมมีความสัมพันธทาง
ความหมายชัดเจน
โครงสรางทางภาษา
ไก-ซน, แม-ครัว น้ํา บาน แมคา แมเลี้ยง, ขาว-กระเพรา ทํา-ครัว ทําไม, เขา-ใจ แถว, ชวย-กัน เหลือ
สะอาด-ความ, แข็ง-แรง, หวาน-หู, รอน-ใจ, สูง-หัว,
คําประสม
หมึก ขาวตม ขาวผัด, ชิงชา-สวรรค, น้ํา-แข็ง ตา ทะเล
นม ดื่ม, หนังสือ-พิมพ ภาษาไทย, ถัง-ขยะ น้ํา, ยา-แกไอ
บา ยาบา, หมา-ปา, วัว-แม, หัว-ใจ เราะ, ไข- ดาว เจียว

เปรี้ยว-นม, เผ็ด-แกง น้ํา, ใหญ-บางใหญ, นุม- ปรับผา,
เหม็น-เปรี้ยว, เย็น-ชา ใจ, หนา-หนา
ใหญ-โตมโหฬาร

สํานวนภาษา
รูปคํา
พยัญชนะ
สระ
พยัญชนะ และสระ
พยัญชนะ และสระและ
วรรณยุกต
ขอผิดพลาด

เปรี้ยว-เปลา, เผ็ด-ผี
เหม็น-เย็น

ขาด-ขาว, หัน-หั่น

หนา- หนาตาง

ชิงชา-ชาง ยา-ยาย

รอน-รอง, เผ็ด-เปด, ชา-เชา, ใหญ-ปใหม, นุม-หนุม

ผุ-ผม, ดุ-เห็น, เขา-กินขาว เย็น อาหาร, ยืน-กระเปา มือ, นุม-คน แมน หลอ, เสียงเบา-เสียงลาง
หัน-มีด, ชวน-ตัว, ชวน-นา ไร

การประมวลผลคําที่นําไปกระตุน
ผิด
การนิยามคําที่นําไปกระตุน
การซ้ําคําที่นําไปกระตุน

ผุ-นุม, เบา-เขา

สูง-การเจริญเติบโต
ทะเล-ทะเล, โรงเรียน-โรงเรียน

เลือก-เลือก, ชวน-ชวน

หวาน-หวาน

169

170

ตาราง ฐ. ตัวอยางการนิยามคําในกลุมคนปกติ
ประเภทการนิยาม บอกลักษณะทางความหมายของสิ่งนั้น
(intensional definition)
คําที่นําไปทดสอบ
มีตนไมเยอะ, ที่ที่มีตนไมมาก, ที่ที่เปนที่อยูอาศัยของสัตว
ปา
ไก
ผูชาย
อยู
ไป
เขา
แข็งแรง
เลือก
ผุ
ซื้อ
ขาย
กิน

ธรรมชาติที่เต็มไปดวยตนไม, ที่ที่ใหออ็ กซิเจน
สัตวมีปก, สัตวชนิดหนึ่ง มีปก มีสองขา, สัตวที่รองเวลาเชา
สัตวที่ออกไข, สัตวชนิดหนึ่งเปนญาติกับนกแตบินไมได
คนที่มีเพศตรงขามกับเพศหญิง, คนที่แข็งแรง, คนที่เปนหัวหนา
ครอบครัว, มนุษยเพศชาย, ผูที่คูกับผูหญิง, มนุษยมีอัณฑะสราง
อสุจิได, โตขึ้นเด็กผูชายก็จะเปนผูชาย, คนที่กลา ไมเกรงใจใคร
อาศัย, ไมไปไหน, อาศัยในที่นั้น, เวลาไมไปไหนเรียกวาอยูบาน

แจกแจงตัวอยาง
(extensional definition)

อาศัยบริบทเพื่อใหเขาใจความหมาย
สิ่งนั้น (contextual definition)

-

-

-

-

เรากําลังอยูที่ไหน, อยูเพื่อวันขางหนา สูตอไปทาเคชิ

ดําเนิน เดินไป, เปนกิริยาที่เราไปหาคนอื่น หรือไปตามสถานที่
ตาง ๆ, เดินทางออกจากบาน, การยายจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่ง
การเดินเขาสิ่งกอสราง เชน บาน อาคาร, การเขาไปขางใน

เราจะเขาไปขางในทําไม, เขาไปไหน, เขาประตู

รางกายมีพละกําลัง, ไมเจ็บปวย, สิ่งที่ทนทาน, การไมมีโรคภัย

ฉันมีรางกายแข็งแรง

คัดสรรสิ่งที่เราชอบ, คนหาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง, เลือกหาของที่ชอบ
เปนแผลอยูในฟน, เปนรู, การที่บางอยางพังงาย, การที่บางสิ่ง
เสื่อมสภาพลง, เกิดจากความเกา, เสื่อมสภาพจนเกือบพังทลาย
การไดซื้อของที่เราอยากได, ใชจาย, ใหเงินไปซื้อของ, การ
แลกเปลี่ยนสินคากับเงิน, การใชเงินจายของที่เราอยากได
การที่เราแลกของดวยเงิน, ชักชวนใหซื้อสําหรับผูที่ตองการ
เอาอาหารเขาปาก, กินอาหาร กินสิ่งที่อยากกินเพื่อใหรางกายโต

เราจะไปไหน, เราไปที่ตาง ๆ,

เชน เลือกตั้ง

เราตองเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่ง,

เชน ฟนผุ

เราเห็นนองฟนผุ,
เราตองเลือกซื้อของดี
เราตองขายของชวยแม
เรากินขาวอยางอรอย,
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ตาราง ฑ. ตัวอยางการนิยามคําในกลุม ผูพ ิการดานการมองเห็น
ประเภทการนิยาม
บอกลักษณะทางความหมายของสิ่งนั้น
(intensional definition)
คําที่นําไปทดสอบ
เปนตนไมหลายตนรวมกัน, เปนที่มีสัตวชุกชุม มีตนไม น้ําตก ลํา
ปา
ไก
ผูชาย
อยู
ไป
เขา
แข็งแรง
เลือก

ธาร, พื้นที่ที่มีตนไมมาก, กวาง ๆ ยาว ๆ มีตนหญา มีตนไม
สัตวชนิดหนึ่งมีปก, สัตวปกที่หากินตัวหนอน

แจกแจงตัวอยาง

อาศัยบริบทเพื่อใหเขาใจความหมายสิง่ นั้น

(extensional definition)

(contextual definition)

-

-

เชน อยูบาน อยูโรงเรียน,

เราอยูบนโลกนี้ ยังไมตาย

ผูชายที่เปนหนุม, เพศของพอผมไมยาว, เพศตรงขามเพศหญิง
ไมไดไปไหนอยูกับที่, การอยูเฉย ๆ นั่งเฉย ๆ ไมเคลื่อนที่, อาศัย
ออกไปที่ใดที่หนึ่ง, เดินไปยังอีกที่หนึ่ง, ออกเดินไปที่ใดที่หนึ่ง
เขาหาวัตถุอยางหนึ่ง, เดินเขาไป ณ จุดใดจุดหนึ่ง, การเดินเขา
ประตู, มีประตูใหเราเดินเขาไป, เปดประตูออกมาเราเดินเขาไป
มีสุขภาพดีไมเจ็บปวด, ไมเจ็บไข, ไมเปนไร สบายดี

ไดไปอยูที่บาน
เขาหองเรียน, เขาบาน, เขาหอง

เราเขาไปขางในหอง
มีรางกายแข็งแรง ผูชายแข็งแรง

เลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ตองการ, คลําดูวาสิ่งของใดไมชอบ,หยิบสิ่งที่
ดีที่สุด, การเลือกสิ่งที่ดี ๆ ที่เราชอบ, การหยิบสิ่งที่เราอยากได

ผุ
ซื้อ
ขาย
กิน
ดู

สิ่งที่ซอมแซมไมได, สิ่งของที่มีลักษณะเปนรูกลม ๆ,
การเอาของอยางใดอยางหนึ่ง, การขายของชนิดหนึ่งที่อยากได
เอาของแลกกับเงิน, ปลดปลอยสิ่ง ๆ หนึ่งออกไป, แลกเปลี่ยน
เอาอาหารใสปากกิน, ทําใหอิ่ม, เอาชอนตักขาว เขาปาก
ใชตามองไปที่วัตถุสิ่งหนึ่ง, มองเขาไปในจอทีวี, มองไปที่ใกล หรือ
ไกล, การเห็นสิ่งตาง ๆ ที่อยากเห็น, ใชตาดู, การเพง
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ตาราง ฒ. ตัวอยางการนิยามคําในกลุม ผูพ ิการดานการไดยิน
ประเภทการนิยาม บอกลักษณะทางความหมายของสิ่งนั้น
(intensional definition)
คําที่นําไปทดสอบ
มีตนไมมาก, ตนไมมีหลายมาก ๆ, มีสัตวเดินปามาก
ปา
เปนสัตวมือ 2 กินขาว, เปนสัตว 2 ขา, ไกมีลูก มีขา 2 ขา
ไก
ผูชาย
ทะเล
ดอกไม
อยู
ไป
เขา
แข็งแรง
เลือก
ผุ
ซื้อ
ขาย
กิน

แจกแจงตัวอยาง

อาศัยบริบทเพื่อใหเขาใจความหมายสิง่ นั้น

(extensional definition)

(contextual definition)

-

นองผมมีปาตนไมตาง ๆ, ตาปา ปลูกตนไม, ฉันเดินปาตนไม,

ไมเปนผูหญิง

-

แมของผมขายของเจาไก, หมาจับไก,น้ําใหไกกินขาวสวย
พี่ชาย เลี้ยงขาวไก, เห็นไกกินขาว, ไกกินขาวสาร
นองผมเปนผูชาย, ครูเห็นฉันเปนผูชาย, ฉันเขาหองน้ําผูชาย

ธรรมชาติสีน้ําเงิน, สัตว ปู มาน้ํา หอย อยูในทะเล

-

ไปเที่ยวชลบุรืทะเล, พอกับแมกับนองชายจะไปที่ทะเลสนุกมาก

ปลูกของธรรมชาติ มีดอกไมมาก,

ดอกไม ดอกกลวย (ดอกกลวยไม)

แมปลูกดอกไมทุกวัน, ผูชายซื้อดอกไมใหแฟน

-

-

ตองอยูบานชวยความสะอาด, นองของผมเลนแลวพักอยูที่บาน

-

-

พอไปเที่ยวที่ทะเลน้ํา, ไปเที่ยวจังหวัดอื่น ๆ, ฉันไปหองน้ํา

เขาไมออก

เปนพอเขาบาน, พี่ไปเขาโรงเรียน, พี่ตองเขาแถวกับเพื่อน ๆ

-

-

-

-

นองผมเลนวิ่งแข็งแรง, ตองกินผักแข็งแรง, ธีรพงศ แข็งแรง ใชกิน
ขาวเนื้อควาย, นองกินขาวทุกวันเพราะสุขภาพแข็งแรงดี
ครูเลือก น.ร. เปนกรรมการโรงเรียน, เลือกหมา, เลือกสีตาง ๆ

-

-

ฉันไมผุ, เด็กชอบกินขนมทุกวันทําใหฟนผุ,
ฉันปวดฟนมากไปพบหมอทําใหม ผุฟน,
แมไปซื้อขนมที่ตลาด, ฉันอยากซื้อเสื้อสวยมาก, นองซื้อกางเกง

-

-

เปนยายขายผลไม, คาขายผลไม, แมไมขายยาบา

-

-

นองกินไปซื้อขาวผัดหมู, พอชอบกินแตงโม, ยาไมกินขาว

เปนผุเสีย, ฟนที่สกปรก, สกปรก
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ตาราง ณ. ตัวอยางคําตอบสนองเมื่อทดสอบดวยแบบทดลองการสรางความเปรียบ ในกลุมตัวอยางคนปกติ
อรรถศาสตรคําศัพท
การจัดจําพวก
จากลุม-ลูกกลุม
ขาว-สี, แดง-สี, เหลือง-สี
ระดับหาง
การเปรียบเทียบ
พองความหมาย
สกปรก-ซกมก
คําตรงขาม
หนุม-สาว
ใกลเคียงคําพองความหมาย ขาว-สะอาด, สะอาด-บริสุทธิ์, หนา-ใหญ, สูง-ยาว
ใกลเคียงคําตรงขาม
ใหญ-สั้น
ขอมูลทางความหมาย
คําระบุคุณสมบัติ
ขาว-ผา เชือก กระดาษ สําลี นุน, เล็ก-ปาก หนู มด ลูกอม ปากกา ของจําลอง, สะอาด-บาน ผาขาว สําลี ของใหม หองน้ํา
โรงพยาบาล, แข็ง-กอนหิน ไม ภูเขา เหล็ก, หอม-ดอกไม น้ําหอม, หวาน-น้าํ ตาล ลูกอม น้าํ เชื่อม, แดง-เลือด ไฟ, สั้น-หางหมู ผม
ดินสอ ขนแขน นิว้ , หนุม-เด็ก วัยรุน, เค็ม-เกลือ ทะเล น้าํ ปลา, เหลือง-กลวย สับปะรด ฟกทอง ทานตะวัน, หนา-ประตู ถนน หนังสือ
เกาอี้, สูง-เสาไฟฟา ยีราฟ ภูเขา, เขียว-ตนไม ปา ตนหญา ใบไม, บาง-ผา กระดาษ, เผ็ด-พริก ไฟ วาซาบิ,ใหญ-วัว ชาง ดวงอาทิตย
คฤหาสน ยักษ โลก, สกปรก-ถังขยะ หนู สวม ขยะ หมอน ขอทาน, นุม -หมอน ที่นอน ฟองน้ํา ปุยฝาย ตุกตา, เบา-นก ลม อากาศ
สําลี ขนนก กระดาษ นุน, เหม็น อุจจาระ ตด ปุย หมา ขยะ สวม, ยาว-เชือก ไมบรรทัด ถนน งู ไสกรอก, พลอง, เย็น-น้ําแข็ง น้าํ
คําระบุความสามารถ
เร็ว-รถ จรวด นกกระจอกเทศ เสือชีตาร, ชา-เตา
คําแสดงผลลัพธ
สะอาด-สบู, เสียงดัง-รถไฟ ระเบิด ปน เครื่องจักร, รอน-ไฟ พระอาทิตย เตารีด, เบา-กระซิบ คอเจ็บ, สกปรก-เชือ้ โรค, เย็น-ตูเย็น
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ตาราง ด. ตัวอยางคําตอบสนองเมื่อทดสอบดวยแบบทดลองการสรางความเปรียบ ในกลุมตัวอยางผูพิการดานการมองเห็น
อรรถศาสตรคําศัพท
การจัดจําพวก
จากลุม-ลูกกลุม
เผ็ด-รสชาติ, แดง-สี, เหม็น-กลิ่น, เปรี้ยว-รสชาติ
รวมระดับ
แดง-ดํา
การเปรียบเทียบ
คําตรงขาม
เร็ว-ชา, หอม-กลิ่นเหม็น, สัน้ -ยาว, ใหญ-เล็ก, สกปรก-สะอาดสะอาน, เหม็น-หอม
ใกลเคียงคําพองความหมาย ขาว-ความสะอาด, สะอาด-เรียบรอย, แข็ง-แข็งแรง, ใหญ-ความหนา, ยาว-ความยาวนาน, เย็น-ความเย็นชา
ขอมูลทางความหมาย
คําระบุคุณสมบัติ
หนา-กําแพง กระจก กระดาษสี ตัว หนังสือเลมใหญ ขนมปง, สูง-ยีราฟ เปรต เสาไฟฟา ตนตาล, เขียว-ทุงหญา ตนไม ใบไม แมลง
ทับ พระอินทร ปาไม, บาง-กระดาษ โทรศัพท แผนไมที่เรียงกัน ไมบรรทัด, เผ็ด-พริก, ใหญ-ชาง สนาม ยักษ ลูกโลก ทองฟา
ไดโนเสาร, สกปรก-เด็กมอมแมม ฝุน หองน้ํา หมา อีแรง ยาจก, นุม -หมอน ฟองน้ํา นุน แมว ทีน่ อน ผาฝาย ปุยนุน, เบา-กระดาษ
สําลี ลูกบอล นุน สิ่งของ, เหม็น-สกั๊ง ขยะ น้ําเนา, ยาว-ถนน ทางรถไฟ เสา ไมบรรทัด โตะ กระโปรง สิ่งของ, เย็น-อากาศ น้าํ แข็ง น้ํา,
ดํา-ความมืด นิโกร ดิน ถาน อาหารไหม, เปรี้ยว-มะนาว
คําระบุความสามารถ
เร็ว-เครื่องบิน เสือชีตาร รถไฟ จรวด, เสียงดัง-เครื่องเสียง เครื่องจักรรถไฟ นกแกว,เสียงเบา-ยุง, เร็ว-รถแขง นักวิ่ง
คําแสดงผลลัพธ
สะอาด-ซักผา, เสียงดัง-คอนเสิรต รถไฟ วิทยุ, รอน-ดวงอาทิตย ไฟ แสงแดด, เผ็ด-รอน, เย็น-แอร
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ตาราง ต. ตัวอยางคําตอบสนองเมื่อทดสอบดวยแบบทดลองการสรางความเปรียบ ในกลุมตัวอยางผูพิการดานการไดยิน
อรรถศาสตรคําศัพท
การจัดจําพวก
จากลุม-ลูกกลุม
หอม-กลิ่น, หวาน-รส, แดง-สี, เค็ม-รสชาติ, เหลือง-สี, เหม็น-กลิ่น
รวมระดับ
หวาน-เปรี้ยว เค็ม, แดง-ชมพู เหลือง, เค็ม-หวาน, เหลือง-ขาว สม, เขียว-ดํา ขาว, ดํา-แดง, เปรี้ยว-หวาน น้าํ ตาล
ระดับหาง
แข็ง-สุขภาพ, เค็ม-รสพริก
การเปรียบเทียบ
คําตรงขาม
ขาว-ดํา, เร็ว-ชา, เล็ก-ใหญ, สะอาด-สกปรก, แข็ง-ออน, เสียงดัง-เสียงเบา, หอม-เหม็น, รอน-เย็น, สั้น-ยาว, หนุม -แก สาว, หนา-บาง
สูง-เตี้ย ไมสงู ยาว, บาง-หนา, เสียงเบา-ดัง ไมรองเบา, ชา-เร็ว, ใหญ-เล็ก ไมใหญ, สกปรก-สะอาด, เบา-ดัง, เหม็น-หอม, ยาว-สั้น
พองความหมาย
ชา-สาย
ใกลเคียงคําตรงขาม
ขาว-กระดานดํา, สัน้ -สูง, หนา-สั้น, หอม-สกปรก สะอาด
ใกลเคียงพองความหมาย เล็ก-นอย, สะอาด-เรียบรอย, สัน้ - เล็ก นอย, สูง-ยาว ใหญ, เขียว-สด, สกปรก-เหม็น, เบา- นอย, ยาว-สูง กวาง
การเชื่อมโยงขอมูลทางความหมาย
คําระบุคุณสมบัติ
ขาว-เสื้อ A4 ฟน, เล็ก-หนู เด็ก, สะอาด-จาน โรงเรียน, แข็ง-น้ําแข็ง เกาอี้ หิน, หวาน-ขนมปง น้าํ ตาล ขนม, รอน-อากาศ, แดง-เลือด
รถ ปากกา, สัน้ -ดอกไม ขนม, หนุม -ตนไม คน, เค็ม-ทะเล ปูมา , เหลือง-ในหลวง ดอกไม กระดาษ, หนา- ยางลบ หนังสือ, สูง-คนโต,
เขียว-ปาไม ตนไม ผัก ใบไม, บาง-รังนก สมุด ไมบรรทัด, เผ็ด-พริก, เบา-แมว กลอง หนังสือ ยางลบ, เหม็น-คน กะป พริก ถังขยะ
หองน้ํา, ยาว- ไมบรรทัด ผม, เย็น-น้าํ แข็ง อากาศหนาว, ดํา-ผม รถ ดินสอ
คําระบุความสามารถ
เร็ว-รถยนต, เสียงดัง-วิทยุ โทรทัศน, เบา-โทรศัพทมือถือ, ชา-ชาง เตา
คําแสดงผลลัพธ
รอน-แสง ดวงอาทิตย, สัน้ -ตัด, สูง-นม, เผ็ด-รอง, เหม็น-วิ่ง, เย็น-สบาย สบายใจ
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ภาคผนวก ข
ตัวอยางแบบทดลองที่ใชในการวิจยั

177
กระดาษคําตอบ
ลําดับ...........
สวนที่ 1 รายละเอียดของผูตอบแบบทดลอง
ชื่อ............................................ นามสกุล.......................................................
เกิดวันที.่ ......... เดือน.......................... พ.ศ.................. อายุ.....ป ......เดือน......วัน
เกิดที่จงั หวัด........................................ พักอาศัยอยูท ี่จังหวัด...................................
ขณะนี้ศึกษาในระดับชัน้ มัธยมปที่............ หอง.......... คะแนนเฉลี่ยสะสม..............
E-Mail........................................../ หมายเลขโทรศัพทติดตอ..................................
สวนกรอกคําตอบ “แบบทดลองการเชื่อมโยงคํา”
สวนที่ 2
คําสั่ง สําหรับผูพิการดานการไดยนิ / คนปกติทดสอบดวยการเห็นคํา
- ใหเขียนคําแรกทีป่ รากฏในใจลงในกระดาษคําตอบ หลังจากที่เห็นคําบนจอคอมพิวเตอร
ใหเร็วที่สุดเทาที่จะทําได
คําสั่ง สําหรับผูพิการดานการมองเห็น
- ใหตอบคําแรกที่ปรากฏในใจ หลังจากที่ไดยนิ คําจากเครื่องคอมพิวเตอรให เร็วที่สุดเทาที่
จะทําได
คําสั่ง สําหรับคนปกติทดสอบดวยการไดยินคํา
- ใหเขียนคําแรกทีป่ รากฏในใจลงในกระดาษคําตอบ หลังจากที่ไดยินคําจากเครื่อง
คอมพิวเตอรใหเร็วที่สุดเทาที่จะทําได
ทดลองทดสอบกอนทดสอบทดสอบจริง
A ………………………………………… C ………………………………………......
B ………………………………………...... D ………………………………………
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………

11. ……………………………………
12.
13.
14.
15.

……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………

16.
17.
18.
19.
20.

……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
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21. ……………………………………
22. ……………………………………
23. ……………………………………
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………

54. ……………………………………
55. ……………………………………

56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………

84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.

……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
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สวนที่ 3

“แบบทดลองการนิยามคํา”

คําสั่ง ใหอธิบายความหมายคําดังตอไปนี้
ตัวอยาง แมว หมายถึง สัตวเลี้ยงลูกดวยนมชนิดหนึ่ง รองเหมียว ๆ เลี้ยงเพื่อใหชวยจับหนู
ตี หมายถึง เอามือ หรือ ไม ฟาดลงไป
ทดลองทดสอบกอนทดสอบทดสอบจริง
A
B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

จาน
รองไห
ปา
ไก
แม
ขาว
น้ํา
ชิงชา
ขา
รถยนต
วงกลม
หนังสือ

หมายถึง ………………………………………………………………………………………..
หมายถึง ………………………………………………………………………………………..
หมายถึง .....................................................……………………………………………… …….
หมายถึง……………………………………………………………………………………..….
หมายถึง………………………………………………………………………………….………
หมายถึง………………………………………………………………………………….………
หมายถึง………………………………………………………………………………….………
หมายถึง………………………………………………………………………………….………
หมายถึง………………………………………………………………………………….………
หมายถึง………………………………………………………………………………………….
หมายถึง………………………………………………………………………………………….
หมายถึง…………………………………………………………………………………………

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

บาน
ครู
กางเกง
เกาอี้
ถัง
ยา
ทะเล
หมา
วัว
เด็ก
ผูชาย
ตนไม
ดอกไม
หู
หัว

หมายถึง..…………………………………………………………………… ………………….
หมายถึง…………………………………………………………………………….…………...
หมายถึง…………………………………………………………………………………………
หมายถึง…………………………………………………………………..…………………..…
หมายถึง……………………………………………………………………..………………..…
หมายถึง…………………………………………………………………………………………
หมายถึง…………………………………………………………………….……………..……
หมายถึง…………………………………………………………………….…………….….…
หมายถึง………………………………………………………………………….………..……
หมายถึง…………………………………………………………………………………………
หมายถึง…………………………………………………………………………………………
หมายถึง…………………………………………………………………………………………
หมายถึง…………………………………………………………………………………………
หมายถึง…………………………………………………………………………………………
หมายถึง………………………………………………………………………………………….
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

ถนน หมายถึง…………………………………………………………......……………………………
ไข
หมายถึง………………………………………………………………………………………….
พื้น
หมายถึง…………………………………………………………………………………………
กระโปรง หมายถึง………………………………….……………………….…………………………….
โรงเรียน หมายถึง…..…………………………………………………….……………………………….
รองเพลง หมายถึง….………………………………………………………….…………………………..
ดุ
หมายถึง………………………………………………………….………………………………
อยู
หมายถึง……………………………………………………….…………………………………
แข็งแรง หมายถึง………………………………………………….………………………………………
ทํา
หมายถึง………………………………………………………………………………….………
ดู
หมายถึง………………………………………………………………….………………………
เห็น หมายถึง…………………………………………………..……………………………………..

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

หัวเราะ หมายถึง………………………………………………………………….………………………
ไป
หมายถึง…………………………………………………………………………………………
เขา
หมายถึง…………………………………………………………………………………………
ตาม หมายถึง…………………………………………………………………………………………
กลับ หมายถึง…………………………………………………………………………………………
หา
หมายถึง…………………………………………………………………………………………
เดิน
หมายถึง…………………………………………………………………………………………
นั่ง
หมายถึง…………………………………………………………………………………………
วิ่ง
หมายถึง…………………………………………………………………………………………
ปลูก หมายถึง………………………………………………………………………….……………...
แปรงฟน หมายถึง……..………………………………………………………………………………….
เลือก หมายถึง ………………………………………………………………………….…………….
ลาง
หมายถึง………………………………………………………………………………………...
หมายถึง…………………………………………………………………………..…………….
ยืน
หัน
หมายถึง………………………………………………………………………..……………….
ชอบ หมายถึง……………………………………………………………………..………………….
ขาด
หมายถึง…………………………………………………………………………….…………..
ผุ
หมายถึง………………………………………………………………………………….…….
ซื้อ
หมายถึง………………………………………………………………………………..………
ขาย
หมายถึง……………………………………………………………………………………….
ชวน หมายถึง…………………………………………………………………….………………….
ชวย
หมายถึง……………………………………………………………………….……………….
กิน
หมายถึง………………………………………………………………………………………..
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สวนที่ 4

สวนกรอกคําตอบ “แบบทดลองการสรางความเปรียบ”

คําสั่ง ใหเขียนคําที่ระบุวา คําระบุคุณสมบัติดังตอไปนี้เหมือนกับสิง่ ใด
แหลม เหมือน ดินสอ
ตัวอยาง ดํา เหมือน ถาน
ทดลองทดสอบกอนทดสอบจริง
A ขม เหมือน ……………………… D หนาว เหมือน ……………………
B กวาง เหมือน …………………… E ดี
เหมือน…………………………
C จืด เหมือน …………………….
1.

ขาว

เหมือน ........................................

2.

เร็ว

เหมือน ........................................

3.

เล็ก

เหมือน ........................................

4.

สะอาด เหมือน .......................................

5.

แข็ง

เหมือน ........................................

6.

ดัง

เหมือน ........................................

7.

หอม

เหมือน ........................................

8.

หวาน เหมือน ........................................

9.

รอน

เหมือน ........................................

10.

แดง

เหมือน .........................................

11.

สั้น

เหมือน .........................................

12.

หอม

เหมือน .........................................

13.

เค็ม

เหมือน .........................................

14.
15.

เหลือง เหมือน .........................................
หนา เหมือน .........................................

16. สูง

เหมือน............................................

17. เขียว

เหมือน............................................

18. บาง

เหมือน............................................

19. เผ็ด

เหมือน............................................

20. ดัง

เหมือน............................................

21. ชา

เหมือน ...........................................

22. ใหญ

เหมือน............................................

23. สกปรก เหมือน............................................
24. นุม

เหมือน.............................................

25. (เสียง) เบา เหมือน........................................
26.เหม็น

เหมือน ............................................

27. ยาว

เหมือน.............................................

28. เย็น

เหมือน..............................................

29. เตี้ย

เหมือน...............................................

30. นุม

เหมือน...............................................
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ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ
นายวิชาติ บูรณะประเสริฐสุข เกิดเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2516 สําเร็จการศึกษา
ศิลปศาสตรบัณฑิต (วิชาเอกภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 2 จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท ศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต (สาขาภาษาศาสตร ) จาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รางวัลวิทยานิพนธดีเดน เรื่อง “ลักษณะภาษาสแลงของผูตองขัง กับ
ความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพและสติปญญาของผูตองขังกับพฤติกรรมทางภาษา” เริ่มศึกษา
ระดั บ ปริ ญ ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาภาษาศาสตร ที่ จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย ในป พ.ศ.2546
ป จ จุ บั น เป น อาจารย ร ะดั บ 5
สั ง กั ด ภาควิ ช าภาษาไทย คณะมนุ ษ ยศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

