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บทคดัย่อ 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเปล่ียนหัวขอ้บทสนทนาภาษามือไทยในชั้นเรียนหูหนวกศึกษา

ระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียนหูหนวกในหลกัสูตรหูหนวกศึกษา วิทยาลยัราชสุดา มหาวิทยาลยัมหิดล ผลการศึกษาพบว่า 
ผูส้อนมกัใชต้วับ่งช้ี (marker) ในระดบั ค า วลีและประโยคในการเปล่ียนหัวขอ้ในผลดัการสนทนาอยา่งชดัเจน โดยไม่
พบการเปล่ียนหัวขอ้การสนทนาท่ีปราศจากรูปภาษาหรือสญัญาณการเปล่ียนหัวขอ้ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะสถานการณ์ใน
ชั้นเรียนมีรูปแบบทางการและเพ่ือให้ผูเ้รียนเขา้ใจเน้ือหาหรือประเด็นในการสนทนาไดอ้ย่างชดัเจน จากขอ้มูลพบว่า 
ผูส้อนมกัใชต้วับ่งช้ีเชิงซอ้นคู่ (double markers) และ การใชต้วับ่งช้ีเชิงซอ้นหลากหลาย (Multiple markers) โดยมีกลวิธี
เปล่ียนหวัขอ้การสนทนาภาษามือไทยมีทั้งส้ิน 5 รูปแบบ ดงัน้ี 1) การหยดุ   2) การเล่ือนฝ่ามือทั้งสองไปดา้นขา้ง 3) ตวั
บ่งแสดงการสรุป 4) การใชถ้อ้ยค าบ่งช้ีหวัขอ้ และ 5) ตวับ่งช้ีแสดงหวัขอ้ 

 

ABSTRACT 
The study aimed to analyze the topic shift in Thai Sign Language in the classroom between teacher and 

students of Deaf studies at Ratchasuda College, Mahidol University. The result revealed that the teacher used markers 
such as word, phrase, sentence in order to shift the topic. The data also showed that markers are needed in the topic 
shift because the situation in the classroom is formal and the teacher must communicate clearly for the understanding 
of deaf students. It is interesting that the teacher used double markers and multiple markers which compose of 5 types 
of the strategies in the topic shift as follows:  1)  Pause 2)  Moving hands to the sides 3)  Summarizer 4)  Utterance 
indicated the topic and 5) Topic marker. 
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บทน า  
 แซคส์และคณะเร่ิมพฒันาแนวคิดการวเิคราะห์บทสนทนา (Conversation Analysis : CA) ข้ึนอยา่งเป็นระบบในราว
ปีคริสต์ทศวรรษ 1963 ตามท่ีแนวทางระเบียบวิธีชาติพนัธ์ุ (ethnomethodology) เพื่อศึกษารูปแบบ กฎ และโครงสร้างบท
สนทนา อาทิ การปรับแก ้การพดูซอ้นเหล่ือมและอ่ืนๆโดยมีพ้ืนฐานการผลดักนัพูด (turn - taking) ในลกัษณะ เธอพูด - ฉัน
พดู – เธอพดู - ฉนัพดู (Levinson, 1983) ทั้งน้ีการสนทนาจะเร่ิมข้ึนเม่ือฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีประเด็นหรือหวัขอ้ (topic) ท่ีตอ้งการ
พดูกบัผูอี้กฝ่าย โดยหัวขอ้การสนทนาจะท าให้ผูร่้วมการสนทนาทราบวา่เน้ือหาของการสนทนาคืออะไร หวัขอ้การสนทนา
จะเกิดข้ึนเม่ือส่วนการเปิดการสนทนาไดจ้บลงและเกิดก่อนส่วนปิดการสนทนา เลอวินสนั (Levinson, 1983) กล่าววา่ หวัขอ้
การสนทนา (topic) สามารถอธิบายไดด้ว้ยการอา้งอิง (reference) โดย A และ B จะพดูหวัขอ้เดียวกนัเม่ือ A และ B พดูถึงส่ิงๆ
เดียวกนั ทั้งน้ีตามธรรมชาติของการสนทนาหัวขอ้ท่ีผูพู้ดจะพูดอาจมีมากกวา่หน่ึงเร่ืองข้ึนไปก็ได ้โดยผูพู้ดอาจใชส้ัญญาณ
บางประการเพ่ือบอกให้ผูฟั้งทราบวา่จะมีการเปล่ียนหัวขอ้ (topic shift) เพ่ือไม่ให้ผูฟั้งเกิดความสับสนและสามารถติดตาม
เร่ืองท่ีตอ้งการจะพูดได ้เช่น การใชโ้ทนเสียงสูง การหยดุ หรือการใชรู้ปของภาษาบ่งแสดงการเปล่ียนหวัขอ้ อาทิ “มาท่ีเร่ือง
...” “ต่อไปจะเป็นเร่ือง..” เป็นตน้ ทั้งน้ีจากงานวิจยัของ Wilson (1989) พบวา่ การเปล่ียนหวัขอ้การสนทนาโดยใชรู้ปภาษาท่ี
ชดัเจนในระดบัประโยคมกัเป็นการพูดคุยในสถานการณ์แบบทางการ ขณะท่ีการสนทนาแบบไม่เป็นทางการผูพู้ดมกัเร่ิม
ประเด็นโดยไม่ปรากฎรูปภาษาใดๆ  
 จากการทบทวนวรรณกรรมเบ้ืองตน้พบวา่การศึกษาการเปล่ียนหัวขอ้การสนทนาโดยใชแ้นวคิดการวิเคราะห์บท

สนทนาศึกษาบทสนทนาในภาษาไทยมีงานวจิยัของมยรีุ (2540) และ นิตยาภรณ์ (2545) ส่วนการศึกษาการเปล่ียนหวัขอ้การ
สนทนาในภาษามือยงัไม่มีงานวิจยัใดศึกษามาก่อนทั้งในและต่างประเทศ ประกอบกบัการวิจยัภาษามือมกัมุ่งเนน้ศึกษาใน
สถาบนัการศึกษาเป็นส าคญั เน่ืองจากความสมัพนัธ์ระหวา่งการศึกษาของคนหูหนวกและภาษามือท่ีมีต่อกนัมาอยา่งยาวนาน 

ดงันั้นในงานวิจยัช้ินน้ีซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์การศึกษา “โครงสร้างบทสนทนาภาษามือไทย: กรณีศึกษาบท
สนทนาในชั้นเรียน” จึงสนใจศึกษาการเปล่ียนหัวขอ้การสนทนาเพื่อสร้างองคค์วามรู้ทางดา้นภาษาศาสตร์ภาษามือไทยและ
เพ่ือท าใหเ้กิดความกระจ่างตามวตัถุประสงคก์ารศึกษาบทสนทนาใหแ้พร่หลายต่อไป 

 
วตัถุประสงค์การวจิยั 

ศึกษาการเปล่ียนหวัขอ้การสนทนาในภาษามือไทยระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียนในชั้นเรียนหูหนวกศึกษา วทิยาลยัราช
สุดา มหาวทิยาลยัมหิดล 

 
วธีิการวจิยั 
 สถานทีแ่ละระยะเวลา  
   ผูว้ิจยัเลือกเก็บขอ้มูลท่ีวิทยาลยัราชสุดา มหาวิทยาลยัมหิดล เก็บขอ้มูลเร่ิมตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 
เดือนสิงหาคม  – พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 และภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2559 เป็นระยะเวลารวม
ทั้งส้ิน 1 ปีการศึกษา โดยเลือกเก็บขอ้มูลบทสนทนาจากชั้นเรียนหูหนวกศึกษา ซ่ึงเป็นสาขาท่ีเปิดสอนส าหรับเด็กหู
หนวกโดยเฉพาะ ทั้งน้ีช่วงปีการศึกษาดงักล่าวมีการเรียนการสอนท่ีเปิดสอนส าหรับนักศึกษาหูหนวกใน  2 ช่วงชั้นปี
ดว้ยกนัคือ ช่วงชั้นปีท่ี 1 และช่วงชั้นปีท่ี 4  
 
 

- 1371 -



  HMO23-3 
 

 

 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูลและการบันทกึข้อมูล 
   ผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลการสนทนาระหว่างผูส้อนและผูเ้รียนโดยใชก้ารบนัทึกขอ้มูลดว้ยวีดีโอในแต่ละคาบ
วิชาผูว้ิจยัจะท าการน าขอ้มูลลงบนัทึกไวใ้นโน๊ตบุ๊คและฮาร์ดดิชเอทานอล เพ่ือเป็นการส ารองขอ้มูล จากนั้นจึงดูชุด
ขอ้มูลท่ีบนัทึกไดแ้ละท าการจดัระบบของขอ้มูลต่างๆ โดยก าหนดวนัและน าไฟลว์ดีีโอจากทั้งสองกลอ้งเขา้สู่ระบบการ
เรียบเรียงเพ่ือไม่ใหเ้กิดความสบัสน 
 แนวคดิและทฤษฎสี าหรับการศึกษา 
  ผูว้ิจยัใช้แนวคิดการวิเคราะห์บทสนทนา (Conversation Analysis: CA) ของ Levinson (1983) ในการ
วเิคราะห์การเปล่ียนหวัขอ้การสนทนาภาษามือไทย   
 การถ่ายถอดข้อมูล 
  เน่ืองจากภาษามือเป็นภาษาท่ีไม่มีภาษาเขียน นกัวิจยัส่วนใหญ่จึงมกันิยมใชอ้กัษรในภาษาของประเทศ
นั้ นๆในการถ่ายถอด งานวิจัยช้ินน้ีผู ้วิจัยใช้การอธิบายภาษาไทย (Thai gloss) และใช้ระบบสัญลักษณ์อธิบาย
องคป์ระกอบภาษามือของ Baker and Cokely (1980) ซ่ึงเป็นระบบท่ีง่ายต่อความเขา้ใจ และแสดงลกัษณะการจอ้งมอง 
(eye-gaze), การหันตัว (body shifting) (เพื่อแสดงบทบาท) รวมถึงหน่วยมือทางไวยกรณ์ภาษามือ จากนั้ นจึงใช้
ภาษาไทยในการแปลอิสระ ส าหรับตวัอย่างในการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีปรากฏในงานวิจยัช้ินน้ี ผูว้ิจัยจะใช้การจบัภาพ 
(capture) ท่ามือแลว้จึงท าการถ่ายถอดในบรรทดัต่อไปตามล าดบั ทั้งน้ีเพ่ือไม่ให้เกิดความยดืเยื้อของขอ้มูล ผูว้ิจยัจะใช้
ภาพแสดงท่ามือตามช่วงท่ีมีการวิเคราะห์เท่านั้น ในส่วนของเน้ือหาท่ีไม่ใช่ส่วนของการวิเคราะห์จะถูกน าเสนอแบบ
การถ่ายถอดโดยปราศจากภาพประกอบเพ่ือความกระชบัของเน้ือหา รวมถึงปรับประยกุตใ์ชส้ัญลกัษณ์ในการถ่ายถอด
บทสนทนาของ Levinson (1983) เพ่ือหาโครงสร้างบทสนทนา ดงัตวัอยา่งการถ่ายถอดดงัน้ี 
 

 L4 
 
|  (2h)Bพร้อม|1-CL หนัล าตวั|2-CL|3-CL| 
 
แปลอสิระ 
ผูส้อน : ทุกคนพร้อมนะ 1 2 3 
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สัญลกัษณ์ในการถ่ายถอด 
 

สัญลกัษณ์ ค าอธิบาย 
CL Classifiers หรือลกัษณะนาม เช่น CL-1คน บอกลกัษณะนามของคน 1 คน 
L Line หรือบรรทดัในการถ่ายถอด 
2h การใชท่้ามือทั้งสองขา้ง 
rt การใชมื้อดา้นขวา 
lf การใชมื้อดา้นซา้ย 
#ร- #ท่ีอยูห่นา้อกัษรไทย แสดงให้เห็นถึงการใชต้วัยอ่และท่ามือไทยในการประกอบ

สร้างค าในภาษามือไทย 
‘ ’ ค าอธิบายลกัษณะต่างๆท่ีเกิดข้ึนเช่น สีหนา้ การหนัล าตวั การเลิกคิ้ว เป็นตน้ 
+ การซ ้ าท่ามือเช่น บอก++ 

|| ช่วงค าท่ีถ่ายถอดจากจุดเร่ิมตน้ไปยงัจุดส้ินสุดของท่ามือ 
M การขยบัปาก 
Pro Pronouns หรือค ำสรรพนำม โดย pro1 หมำยถึงสรรพนำมที่1 เช่น ฉนั ผม 

 ทิศทางของมือท่ีไปขวาและซา้ย 
 ทิศทางของมือท่ีเล่ือนไปดา้นซา้ย 
 ทิศทางของมือท่ีเล่ือนไปดา้นขวา 
 ทิศทางท่ามือท่ีเล่ือนลงดา้นล่าง 
 ทิศทางมือท่ีเล่ือนข้ึนดา้นบน 
ตวัหนา แสดงส่วนของขอ้มูลท่ีวเิคราะห์ 

 
ผลการวจิยั 
 เม่ือผูส้อนตอ้งการเร่ิมหัวขอ้สนทนาใหม่ก็มกัใชก้ลวิธีบางประการในการส่งสัญญาณให้ผูเ้รียนหรือผูร่้วม
กิจกรรมภายในชั้นเรียนทราบว่า “ก าลงัจะ” มีการเปล่ียนหัวขอ้เกิดข้ึน จากขอ้มูลงานวิจยัพบว่าผูส้อนใชก้ลวิธีการ
เปล่ียนหัวขอ้การสนทนาท่ีหลากหลาย เน่ืองจากผูส้อนเป็นผู ้มีอ  านาจในการครองผลดัท่ียาวนานกวา่ผูเ้รียนและผูส้อน
ตระหนักดีวา่การส่งสารดว้ยภาษามือจะตอ้งมีความชดัเจน เพ่ือให้ผูเ้รียนตามสารของผูส้อนไดท้นั ดงันั้นเม่ือผูส้อน
ตอ้งการเปล่ียนหัวขอ้การสนทนาเช่น จากเน้ือหาการเรียนการสอนไปยงัการตั้งค  าถามหรือการยกตวัอยา่งสถานการณ์
ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูเ้รียนหรือบทเรียนในรายวิชาผูส้อนจึงมกัใชต้วับ่งช้ี (marker) ในการเปล่ียนหัวขอ้การสนทนาท่ี
ชดัเจนและหลากหลาย จากขอ้มูลผูว้จิยัพบวา่ผูส้อนหูหนวกมกัใชต้วับ่งช้ีแสดงการเปล่ียนหวัขอ้ทั้งในระกบัค าหรือวลี 
และระดบัประโยคท่ีมากกวา่ 1 ต าแหน่ง เช่น การใชต้วับ่งช้ีเชิงซอ้นคู่ (double markers) เป็นการใชว้ลีตวับ่งช้ีแสดงการ
เปล่ียนหัวขอ้ซ้อนกนั 2 ต  าแหน่ง อาทิ  “โอเค เอาล่ะ....” และ การใชต้วับ่งช้ีเชิงซ้อนหลากหลาย (Multiple markers)   
เป็นการใชต้วับ่งช้ีแสดงการเปล่ียนหวัขอ้ท่ีมากกวา่ 2 ข้ึนไป เช่น 
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|โอเค| ‘เล่ือนฝ่ามือทั้งสอง’|ต่อ2h|ย2h| 
 
 จากตวัอยา่งขา้งตน้ เป็นตวัอยา่งจากสถานการ์ณท่ีผูส้อนออกมาพูดคุยถึงประเด็น ผูส้อนใชต้วับ่งช้ีแสดงการ
เปล่ียนหัวขอ้ 4 กลวิธีดว้ยกนั โดยเม่ือผูส้อนกล่าวในหัวขอ้แรกจบและตอ้งการเร่ิมหัวขอ้ใหม่ ผูส้อนใช้การสรุปใน
ระดบัค า “โอเค” จากนั้นจึงใชก้ารเล่ือนฝ่ามือทั้งสองไปดา้นใดดา้นหน่ึงเพ่ือแสดงการจบหัวขอ้แรก จากนั้นจึงใชก้าร
สานต่อหัวขอ้การสนทนาโดยใชท่้ามือ “ต่อ” เพ่ือกล่าวถึงประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปซ่ึงมีความหมายของค าวา่ “ต่อ” ใน
ภาษามืออาจเทียบไดก้บัการใชถ้อ้ยค าของผูส้อนในภาษาไทย “เรามาต่อกนัท่ี” ซ่ึงเป็นการใชถ้อ้ยค าท่ีแสดงให้เห็นวา่ผู ้
ส่งสารตอ้งการพูดถึงอีกหัวขอ้การสนทนาหน่ึงท่ีมีความเช่ือมโยงกบักิจกรรมหรือการพูดก่อนหน้าจากนั้นจึงใช้วลี
แสดงเวลาปัจจุบนั ย2h “น้ี” ซ่ึงมีหนา้ท่ีสองหนา้ท่ีดว้ยกนัคือ เป็นตวัแสดงการเปล่ียนหวัขอ้และการเร่ิมหวัขอ้เพื่อบอก
จุดเร่ิมหัวขอ้ถดัไปและเขา้สู่หัวขอ้การสนทนาท่ีก าลงัจะพูดอีกหัวขอ้หน่ึง จากขอ้มูลการสนทนาผูว้ิจยัพบวา่กลวิธีการ
เปล่ียนหัวขอ้การสนทนาภาษามือไทยมีทั้งส้ิน 5 รูปแบบ ดงัน้ี การหยดุ การเล่ือนฝ่ามือทั้งสองไปดา้นขา้ง ตวับ่งแสดง
การสรุป ถอ้ยค าบ่งช้ีหวัขอ้ และตวับ่งช้ีแสดงหวัขอ้ 
 
การหยุด (pause) 

 
 การหยดุโดยการกมุมือในจุดพกัมือ 
 
  บางคร้ังผูส่้งสารอาจใชก้ารหยดุเน่ืองจากจบส่ิงท่ีตอ้งการพูดเพ่ือบอกให้ผูพ้ดูคนถดัไปเปล่ียนหนา้ท่ีจาก
ผูฟั้งมาเป็นผูพ้ดูในจุดเปล่ียนผลดัท่ีเหมาะสมหลงัจากเกิดความเงียบในช่วงผลดันั้นๆ การหยดุในภาษามือนอกจากจะท า
หน้าท่ีเป็นสัญญาณท่ีส าคญัและน่าสนใจในระบบเปล่ียนผลดัแลว้ การหยุดยงัท าหน้าท่ีบอกการเร่ิมและการเปล่ียน
หวัขอ้ในภาษามืออีกดว้ย การหยดุในภาษามือมีลกัษณะรูปมือท่ีต่างกนัออกไปตามหนา้ท่ีของลกัษณะมือนั้นๆ อาทิ การ
หยุดท้ายค าในท่ามือสุดท้ายของประโยค หรือ final hold เป็นการคงคา้งท่ามือหยุดอยู่ในท่าสุดท้ายของค าโดยเป็น
รูปแบบการหยดุท่ีผูส่้งสารหยดุคา้งท่ามือเพ่ือรอผลดัหลงัจากส่งผลดัสนทนาใหผู้รั้บสารท าหนา้ท่ีพดูในผลดัถดัไป ต่าง
จากการหยุดเพ่ือเปล่ียนหัวขอ้การสนทนา ท่ีผูส่้งสารหยดุมือในจุดพกัมืออยา่งชดัเจน เช่น การกุมมือในจุดพกัมือ (ดงั
ตวัอย่างเบ้ืองตน้) เป็นตน้ จากนั้นจึงใช้ตวับ่งช้ีแสดงการเปล่ียนหัวขอ้ในรูปภาษาเพ่ือครองผลดัของตนเองในผลดั
ต่อเน่ืองต่อไป 
 

- 1374 -



  HMO23-6 
 

 

 
การเล่ือนฝ่ามือทั้งสองไปด้านข้าง    

        
          |’เล่ือนฝ้ามือ 2h’ | 
 
 การเล่ือนฝ่ามือทั้ งสองไปขา้งใดข้างหน่ึงของผูส่้งสาร (ตามความถนัดของผูส่้งสาร) เป็นภาษาเน้น
รูปลกัษณ์ (iconicity)ท่ีผูส่้งสารใชฝ่้ามือทั้งแสดงการ “จบ” และ “เปล่ียน” หัวขอ้การสนทนาท่ีคนหูหนวกรับรู้ร่วมกนั
เพ่ือเป็นตวับ่งช้ีแสดงวา่ “หวัขอ้ท่ีพดูนั้นไดจ้บลงแลว้”เม่ือการพดูคุยนั้นส้ินสุดลง และ “หวัขอ้การสนทนาใหม่ก าลงัจะ
เร่ิมข้ึน” เม่ือผูส่้งสารพูดต่อในผลดัต่อเน่ือง ทั้งน้ีจากขอ้มูลพบวา่ ผูส้อนมกัใชต้วับ่งช้ีแสดงการเร่ิมหัวขอ้ใหม่เพ่ือบอก
ใหผู้เ้รียนทราบวา่ประเด็นท่ีจะพดูต่อไปคือเร่ืองอะไรหลงัใชก้ารเล่ือนฝ่ามือเพ่ือใหผู้เ้รียนตามส่ิงท่ีผูส้อนพูดไดท้นัและ
ไม่เกิดความสบัสนในการรับสาร อีกทั้งยงัเป็นการเนน้ย  ้าถึงประเด็นท่ีจะพดูต่อไป 
 
ตวับ่งแสดงการสรุป  

                                 
      
 
 
 

|โอเค|                    |อะ| 
 
  สญัญาณแสดงการสรุป เป็นการใชค้  าหรือวลีสรุปถอ้ยค าก่อนหนา้เพ่ือใหผู้เ้รียนทราบวา่จะมีการเปล่ียนหวัขอ้
ใหม่ในถอ้นค าถดัไป โดยหัวขอ้ท่ีพูดในผลดัต่อเน่ืองอาจเป็นหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกนัหรือไม่ก็ได ้ทั้งน้ีจากขอ้มูลการเทียบ
เคียบ ในท่ามือ “อะ” หรือ “เอาล่ะ” นั้นเกิดจากการขยบัรูปปากของผูส้อนเวลาใชท่้ามือดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงใชก้ารถ่ายถอด 
“อะ” หรือ “เอาล่ะ”  
 
ตวับ่งช้ีหัวข้อ (topic marker) 

  จากขอ้มูลพบว่าผูส้อนมกัใชต้วับ่งช้ีหัวขอ้   “ย2h” น้ี (ตอนน้ี) แสดงเวลาหรือแสดงกาลปัจจุบัน (present 
tense) โดยมีหน้าท่ีแสดงการเร่ิมและการเปล่ียนหัวขอ้การสนทนาทั้งน้ีตวับ่งช้ีหัวขอ้จะปรากฏในต าแหน่งส่วนหน้า
ก่อนหวัขอ้การสนทนานั้นๆจะเร่ิม จากขอ้มูลพบวา่ผูส้อนหูหนวกมีความถ่ีการใชต้วับ่งช้ีแสดงกาลปัจจุบนับ่อยคร้ังมาก
ท่ีสุดเพ่ือบอกใหผู้เ้รียนทราบวา่ ขณะน้ีผูส้อนก าลงัจะเร่ิมหัวขอ้การสนทนาใหม่เพื่อใหผู้เ้รียนตามหัวขอ้การสนทนาได้
ทนัและไม่เกิดความสบัสน 
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การใช้ถ้อยค าบ่งช้ีหัวข้อ (Utterance indicated the topic) 
 

 ,     

 | ต่อ “12h CL|         |หวัขอ้2h|หมด2h M-หมด| 
“มาต่อกนัท่ี”,     “หวัขอ้ (ก่อนหนา้) จบลงแลว้” 
 
 การใช้ถอ้ยค าบ่งช้ีหัวขอ้อาจเป็นวลีหรือประโยคในการแสดงการเปล่ียนหัวขอ้การสนทนาท่ีชัดเจน โดย
ผูส้อนมกัใช ้| ต่อ “12h |    เพ่ือดึงความสนใจใหผู้เ้รียนกลบัมาสู่กิจกรรมก่อนหนา้ท่ีไดเ้รียนหรือท าไป โดยไม่มีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัหัวการสนทนาก่อนหน้า ขณะท่ีการใชถ้อ้ยค าในระดบัประโยค อาจเป็นการตวับ่งการจบหัวขอ้ก่อนหน้า 
|หวัขอ้|หมด2h M-o| “หวัขอ้ก่อนหนา้จบลงแลว้”  “หวัขอ้ใหม่___”  เป็นตน้ 
 
 ทั้งน้ีจากขอ้มูลวจิยัพบวา่ผูส้อนซ่ึงครองผลดัในระยะเวลาท่ียาวนานกวา่ผูเ้รียน จึงท าใหเ้ร่ืองท่ีจะพูดคุยนั้นมกั
มีกมากกวา่ 1 เร่ืองข้ึนไป โดยแต่ละหัวขอ้นั้นมีความเช่ือมโยงเก่ียวเน่ืองกนั จากตวัอย่างต่อไปน้ีเป็นการใชก้ลวิธีการ
เปล่ียนหวัขอ้ในการสนทนาของผูส้อนท่ีมีการใชก้ลวธีิมากกวา่ 1 ต  าแหน่งในการเปล่ียนแต่ละคร้ัง โดยเป็นตวัอยา่งจาก
ขอ้มูลในชั้นเรียนท่ีผูส้อนก าลงัสอนเร่ือง “ป้ายห้าม” โดยผูส้อนสอนเก่ียวกบัป้ายสัญลกัษณ์ห้ามต่างๆโดยยกตวัอยา่ง
ป้ายท่ีพบได้ตามสถานท่ีต่างๆ ก่อนใช้การเปล่ียนหัวขอ้เพ่ือเขา้สู่การถามเพื่อตรวจสอบความเขา้ใจและความรู้ของ
ผูเ้รียนเก่ียวกบัป้ายหา้ม ดงัน้ี 

 
(1)  

ผูส้อน: |5:-CLสถานท่ี@lf
------- ช้ีน้ิว-ลง

rt
------>|วยัรุ่น2h|#ม-มหิดล|pro1|ไป| 

|#ร-ร้าน|คอม|มี|มาก2h|5:-CL@lf-------- > |pro1 ดู*G=มองตรง  
|มี+m=มี+(ไร้เสียง)|ช้ีรูปบุหร่ีสูบหร่ี|หา้มneg|...   L1-L7 

 

 L8 
|ช้ีรูปหา้มกิน กิน+หา้มneg*ช้ีรูปหา้มด่ืมน ้าด่ืม| 
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 L9 

|นอ้ย(3.560ms) |5CL อ่ะ|ช้ีรูปบนกระดาน|rtหยุดm=หยุดlf| 

 L10 
|พกั2h|’เคล่ือนฝ่ามือทั้งสองไปดา้นขา้ง’ 2h------------------------------------>| 

 L11 
|5 CL ก่อน|pro1-ถามขมวดค้ิวpro2 -------------------------------------------> |ใหม่ 

 L12 
|# ข- ข่าวท่ามือแสดงความลงัเล|…. 

 L36 

|บอก|โอเคpro1ถามpro2| 

 L37 

|ใหม่’เลกิคิว้สูง’|ดูขมวดค้ิว| 
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|วาดมือวงกลมมีขีดคาด|น่ี|เหมือน|rhสูบ-ช้ีไปยงักระดานlf|หา้ม|ตวัเอง|มี|เห็น
|ไม่สนใจ|pro1|ท า2h|แอบ|มี’เลิกค้ิวสูง’|ตวัอยา่งm=อยา่ง|สูบ|หา้ม
|ช้ีไปยงักระดาน|…         L38-L42  

 L53 

|rtมี-pro2lfผายมือเลือก+ rtมี-pro2lfผายมือเลือก |อ่ะ|กุมมือ m=ยิม้|… 

 L61 

|แอบrtมี-pro2lfผายมือเลือก +   + |โอเค| 

 L62 

|ช้ีไปยงักระดาน|เกีย่ว2h|ใหม่ 
 

 L63 
||ป้าย CLrt    

 L64 
หา้มrt||หัวข้อ2h|หมด2h| 

 L65 

- 1378 -



  HMO23-10 
 

 

|’เล่ือนฝ่ามือทั้งสองไปด้านข้าง’ |นี้| 

 L66 
|เรือCL|กวา้ง|เท่ียว|ต่างๆ| 

 L67 
|ภูเขา|ต่างๆ + |pro1ดู’หนัล าตวั’| 

     L68 
|ป้าย CL|ผายมือไปยงักระดาน| 
 
แปลอสิระ: ผู้สอน 
L1-L21: 
ในมหาวทิยาลยัมหิดล อาจารยเ์ห็นวยัรุ่นไปนัง่กินอาหาร เล่นอินเตอร์เน็ตจ านวนมาก อาจารยเ์ห็นมีป้ายหา้ม หา้มสูบ
บุหร่ี หา้มทานอาหาร ส่วนป้ายหา้มด่ืมน ้ ามีเพียงเลก็นอ้ย อ่ะ เร่ืองป้ายห้ามนีห้ยุดพกัไว้ก่อน อาจารยจ์ะถามค าถามพวก
เราใหม่ ภาพประกาศตามข่าวต่างๆ ท่ีเป็นวงกลมสีแดงๆ เหมือนป้ายหา้มสูบบุหร่ีบนกระดานน้ี นกัเรียนเคยเห็นป้าย
แบบน้ีในท่ีอ่ืนๆไหม มีป้ายอะไรบา้ง ?? 
L36-L42: 
ทุกคนบอกมาหมดแลว้ โอเค อาจารย์จะถามค าถามใหม่ พวกเราดูป้ายแลว้ อยา่งป้ายหา้มสูบบุหร่ี  นกัเรียนเห็นแลว้เคย
ท าบา้งไหม ป้ายหา้มท าแต่ก็ยงัท า เคยท ากนัไหม? 
L53/4-5: 
 อ่ะ ก่อนหยดุมือในจุดพกัมือ ก่อนการเร่ิมอธิบาย 
L61-L68: 
ทุกคนตอบวา่เคยท ากนั โอเค มป้ีายทีเ่กีย่วข้องใหม่ ป้ายหา้ม หัวข้อหมดแล้ว  ตอนนี ้เวลาไปเท่ียวตามภูเขาหรือท่ีอ่ืนๆ 
พวกเราเห็นป้ายแบบบนกระดาน.... 
 
 จากตวัอยา่งท่ี 13 เป็นสถานการณ์ท่ีผูส้อนก าลงัสอนเร่ือง “ป้ายสญัลกัษณ์หา้ม” อาทิ ป้ายหา้มสูบบุหร่ี หา้มด่ืม
น ้ า ห้ามทานอาหาร ในผลดั T1 ผูส้อนยกตวัอย่างสถานการณ์ท่ีตนเคยเจอ ว่าป่ายทั้ งสามสามารถพบได้ท่ีไหน โดย
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ผูส้อนเคยเห็นป้ายเหล่าน้ีในมหาวทิยาลยัมหิดลเพ่ือให้ผูเ้รียนเขา้ใจมากยิ่งข้ึน  โดยผูส้อนช้ีไปยงั ป้ายสูบบุหร่ีและป้าย
ห้ามทานอาหารตามล าดบั โดยกล่าวว่าป้ายทั้งสองเป็นป้ายท่ีพบไดบ่้อย ในขณะท่ีป้าย “ห้ามด่ืมน ้ า” พบไดน้อ้ย ก่อน
เปล่ียนหัวขอ้การสนทนาไปยงัการตั้งค  าถามใหม่ท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกนัจากตวัอยา่งของผูส้อน จาก L9- L11 ผูส้อนคง
คา้งท่ามือโดย การหยดุ (pause) ในท่ามือสุดทา้ย “นอ้ย” จาก L9/5 – L10/1-2 เป็นระยะเวลา 3 วนิาทีก่อนจะเร่ิมใชต้วับ่ง
แสดงการสรุป “อะ” พร้อมขยบัรูปปาก “อะ” ใน L9/3 จากนั้น ผูส้อนช้ีไปยงักระดานและกล่าวถอ้ยค าบ่งช้ีหัวขอ้แสดง
เหตุผลการเปล่ียนหัวขอ้ “หยดุ” ใน L9/5 – L10/1-2 และใชก้ารเล่ือนฝ่ามือทั้งสองขา้งไปดา้นขวาโดยแสดงการเล่ือน
หัวขอ้บนกระดาน ก่อนกล่าวค าบ่งช้ีแสดงการเปล่ียนหัวขอ้เพ่ือให้เหตุผลว่าหัวขอ้เดิมได้จบแลว้ใน L11/1 “หมด” 
จากนั้นในL11/2-5 - L 12/1 “ถามใหม่” ผูส้อนใชต้วับ่งช้ีแสดงการเร่ิมหวัขอ้การสนทนาเพ่ือเป็นส่วนเกร่ินก่อนการถาม 
(pre-question) ใหผู้เ้รียนทราบวา่ในหวัขอ้ต่อไปน้ีจะเป็นค าถาม ใหผู้เ้รียน “ทุกคน” โดยใชก้ารกวาดท่ามือ “ถาม” ไปยงั
ผูเ้รียนโดยรอบ และส้ินสุดจุดการกล่าวเกร่ินก่อนการเร่ิมเขา้สู่หวัขอ้การสนทนาใหม่ใน L12/2  การเปล่ียนประเด็นจาก
การใหข้อ้มูลเก่ียวกบัป้ายหา้มพร้อมยกตวัอยา่งท่ีผูส้อนเคยมีประสบการณ์ไปยงัหวัขอ้การถามเป็นการเปล่ียนหวัขอ้โดย
เป็นการเปล่ียนประเด็นท่ีมีความสัมพนัธ์และอยูใ่นปริบทเดียวกบัประเด็นเดิม ค าถามของผูส้อนมีความสัมพนัธ์ในเร่ือง
ของป้ายสญัลกัษณ์หา้มในหวัขอ้ก่อนหนา้ กระบวนการเปล่ียนหัวขอ้การสนทนาท่ีผูส้อนใชก้ารหยดุและใชต้วับ่งช้ีจาก
ตวัอยา่งขา้งตน้ Umaporn (2006) ไดเ้สนอแบบภาพแสดงกระบวนการเปล่ียนหวัขอ้ ดงัน้ี 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
เม่ือผูเ้รียนตอบค าถามผูส้อนครบทุกคนแลว้ ผูส้อนจึงตอบสนองค าตอบของผูเ้รียนใน L36/1-2 ก่อนใชถ้อ้ยค าแสดงการ
เปล่ียนหัวขอ้โดยใชต้วับ่งแสดงส่วนก่อนการถาม “ถามใหม่” ใน L36/5-4 -L37/3 โดยถามผูเ้รียนวา่ ผูเ้รียนเคยเห็นป้าย
ห้ามแต่ไม่ท าตามหรือไม่ เม่ือผูเ้รียนตอบค าถามจบ ผูส้อนจึงเร่ิมใชต้วั ตวับ่งช้ีแสดงหัวขอ้ น้ี  จะพบว่าใน L61-L68 
ผูส้อนมีการใชถ้อ้ยค าท่ีแสดงผา่นรูปภาษาในระดบัประโยคท่ีชดัเจนเพ่ือบอกการจบหวัขอ้ก่อนหนา้และเร่ิมหวัขอ้ใหม่
ท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกนัในเร่ืองของป้ายห้าม โดยในประเด็น L1 – L60 เป็นการพูดคุย ตอบค าถามเก่ียวกบัป้ายหา้มท่ีเป็น
สัญลกัษณ์ภาพท่ีเป็นรูป ทวา่ในประเด็น L61-L68 ผูส้อนเร่ิมการสอนในป้ายห้าม่ีเป็นตวัอกัษรเหมือนกนั ดงันั้นแมจ้ะ
เป็นการเปล่ียนหัวข้อแต่ทว่าเพราะความเก่ียวเน่ืองในเน้ือหาการสอนจึงท าให้หัวข้อการสนทนาของผู ้สอนมี
ความสมัพนัธ์ต่อเน่ืองกนัในประเด็นเร่ืองของป้ายหา้มต่างๆ  
 
อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 
  จากผลการวิเคราะห์การเปล่ียนหัวขอ้การสนทนาภาษามือไทยภายในชั้นเรียนหูหนวกศึกษา ผูว้ิจยัพบวา่ใน
การเร่ิมและการเปล่ียนหวัขอ้การพดูคุย ผูส้อนมกัใชถ้อ้ยค าแสดงการเปล่ียนหวัขอ้ในรูปภาษาและสัญญาณกาเรปล่ียนท่ี
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ชดัเจน ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก สถานการณ์ภายในชั้นเรียนเป็นสถานการณ์การพูดคุยท่ีมีความเป็นทางการซ่ึงสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ Wilson (1989) รวมถึงทกัษะการรับรู้และการใชภ้าษามือของผูเ้รียนหูหนวกท่ีอาจยงัไม่มีความช านาญ
เท่าผูส้อนอาจท าใหผู้เ้รียนรับสารจากผูส้อนไดไ้ม่ชดัเจน คลาดเคล่ือนและเกิดความสบัสนในการท าความเขา้ใจสารจาก
ผูส้อนได ้ประกอบกบัการส่ือสารดว้ยภาษามือซ่ึงเป็นภาษาท่ีใชก้ารมองเห็นในการรับรู้องคป์ระกอบทางไวยกรณ์เช่น 
การใชท่้ามือเดียวกนัแสดงสีหน้าท่ีต่างกนัก็จะให้ความหมายท่ีต่างกนั เป้นตน้ ดงันั้นผูส้อนจึงจ าเป็นตอ้งอธิบายและ
ยกตวัอย่างให้เกิดความชัดเจนมากท่ีสุด จากขอ้มูลวิจัยพบว่าผูส้อนมกัใช้ตวับ่งช้ีแสดงการเปล่ียนหัวขอ้เชิงซ้อนคู่ 
(double markers) และใชต้วับ่งช้ีเชิงซอ้นหลากหลาย (Multiple markers) อาทิ การหยดุ การเปล่ียนหวัขอ้โดยใชรู้ปภาษา
หรือการใชถ้อ้ยค าบ่งช้ีหัวขอ้ เช่น “กลบัมาท่ีหัวขอ้...” “หัวขอ้ใหม่...”  “ต่อไปจะพูดถึง..” “หัวขอ้นั้นจบไปแลว้ ต่อไป
จะเป็นหัวขอ้ท่ีเก่ียวกบั..” เป็นตน้ โดยไม่ปรากฏการเปล่ียนหัวขอ้การสนทนาอย่างทนัที โดยกลวิธีเปล่ียนหัวขอ้การ
สนทนาภาษามือไทยมีทั้งส้ิน 5 รูปแบบ ดงัน้ี 1) การหยดุ   2) การเล่ือนฝ่ามือทั้งสองไปดา้นขา้ง 3) ตวับ่งแสดงการสรุป 
4) การใชถ้อ้ยค าบ่งช้ีหวัขอ้ และ 5) ตวับ่งช้ีแสดงหัวขอ้ ทั้งน้ีเน่ืองจากงานวจิยัช้ินน้ีเป็นการศึกษาบทสนทนาภายในชั้น
เรียนซ่ึงมีความพิเศษเฉพาะของความไม่เท่าเทียมกนัในเร่ืองของอ านาจในการส่ือสารท่ีผูส้อนมีมากกวา่ผูเ้รียน ดงันั้น
ผูว้ิจยัจึงมีความคิดเห็นว่าควรมีการศึกษาวิเคราะห์บทสนทนาในบริบทต่างๆให้มากยิ่งข้ึน อาทิ การสนทนาบนโต๊ะ
อาหารของคนหูหนวก การพดูคุยในชีวติประจ าวนัทัว่ไปของคนหูหนวก เป็นตน้ เพ่ือเป็นการพฒันากรอบแนวคิดการ
วเิคราะห์บทสนทนาภาษามือไทยใหมี้ความชดัเจนและครอบคลุมทุกการใชภ้าษามือตามธรรมชาติของโครงสร้างภาษา 

 
กติตกิรรมประกาศ 

งานวิจยัช้ินน้ีไม่อาจส าเร็จลงไดห้ากปราศจากการสนบัสนุนและให้ความร่วมมืออนัดียิ่งโดยผูส้อนและผูเ้รียนใน
ชั้นเรียนหูหนวกศึกษา บุคคลากรวิทยาลยัราชสุดา มหาวิทยาลยัมหิดล ท่ีอ านวยความสะดวกในการบนัทึกและเขา้เก็บ
ขอ้มูลในชั้นเรียน ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณอาจารยท่ี์ปรึกษา อาจารย ์ดร.สุมิตรา สุรรัตน์เดชา ท่ีให้ถอ้ยค าก าลงัใจและ
สนบัสนุนผูว้ิจยัในการท าวจิยัช้ินน้ีเร่ือยมา ผูว้จิยัขอขอบพระคุณ รศ.ดร.สุจริตลกัษณ์ ดีผดุงและอาจารย ์ดร.สุขสิริ ด่าน
ธนวานิชในความกรุณาถ่ายถอดวชิาความรู้และค าช้ีแนะในงานวจิยั ทา้ยน้ีผูว้จิยัขอขอบคุณทุนวิจยัแห่งชาติ (วช.) ปีพ.ศ. 
2560 ท่ีมอบทุนการศึกษาคน้ควา้วจิยัหวัขอ้วทิยานิพนธ์แก่ผูว้จิยั 
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