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“… We are not now that strength which in old days

Moved earth and heaven, that which we are, we are;

One equal temper of heroic hearts,

Made weak by time and fate, but strong in will

To strive, to seek, to find, and not to yield.”

“Ulysses” by Alfred Lord Tennyson (1833)
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 ผู้เขียนได้ศึกษาเร่ือุงราวเก่ียวกับเทพัปกรณััมคำลาสำสิำกโดยละเอีุยดเป็นคำร้ัง

แรกเม่ือุเรียนอุยูช้ั่นปีท่ี 3 คำณัะอัุกษรศาสำตุร์ จุฬาลงกรณ์ัมหาวิทยาลัย โดยลงทะเบียน

เรียนเป็นรายวิชาเลือุกตุามคำำาบอุกกล่าวขอุงรุ่นพ่ีัว่าเป็นวิชาท่ีสำนุก เหมือุนอุา่นนิทาน 

จำาได้ว่าเรียนกันเป็นห้อุงใหญ่ เพัราะรายวิชา เทวตุำานาน (Mythology) น้ีเป็นวิชา

เลือุกยอุดนิยมขอุงนิสิำตุเอุกและโทภาษาอัุงกฤษในคำณัะ แม้ในช่วงแรก ๆ พัวกเราจะ

รู้สึำกอ้ึุงกันไปบ้างท่ีตุ้อุงทำาคำวามคุ้ำนชินกับช่ือุแปลก ๆ จำานวนนับไม่ถ้้วน และท่อุงจำา

ทุกตัุวสำะกดในการสำอุบย่อุยและสำอุบใหญ่แบบอัุตุนัยล้วน ๆ แตุ่ก็เรียนกันอุย่าง

สำนุกสำนาน ได้หัวเราะและซาบซ้ึงไปกับเร่ือุงราวอัุศจรรย์ในตุำานานคำลาสำสิำกตุ่าง ๆ  

ท่ีถู้กถ่้ายทอุดด้วยภาษาท่ีงดงามในหนังสืำอุขอุง เอุดิธ แฮมิลตัุน (Hamilton, 1999) 

ท่ีใช้เป็นหนังสืำอุเรียน  เม่ือุเรียนจบรายวิชา ก็รู้สึำกได้ว่าตุนเอุงมีทักษะในการร้อุยเรียง

เร่ือุงเล่าเป็นภาษาอัุงกฤษได้ดีข้ึนมาก คำร้ันเม่ือุมีประสำบการณ์ัการใช้ภาษาอัุงกฤษ 

มากข้ึนในอีุกหลาย ๆ ปีหลังจากน้ันจึงได้ตุระหนักว่าคำวามรู้เก่ียวกับตุำานานคำลาสำสิำก

ไม่ใช่เป็นเพีัยงใบเบิกทางทางวัฒนธรรมตุะวันตุกเท่าน้ัน แตุ่ยังเป็นรากฐาน 

การทำาคำวามเข้าใจภาษาตุะวันตุก และเป็นการแสำดงผลเชิงประจักษ์ขอุงการศึกษา

วรรณัคำดท่ีีเอ้ืุอุอุำานวยตุ่อุการเรียนรู้และซมึซับท้ังวัฒนธรรมและภาษาไปพัรอุ้ม ๆ  กัน

 ในการทำางานเป็นอุาจารย์ประจำาภาคำวิชาภาษาอัุงกฤษ คำณัะมนุษยศาสำตุร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้เขียนได้รับมอุบหมายให้รับผิดชอุบรายวิชา เทวตุำานานกรีก

และโรมัน อุยู่เนือุง ๆ  และได้เห็นคำวามเปล่ียนแปลงเชิงทัศนคำติุขอุงผู้เรียนมา 

หลาย ๆ รุ่น  ผู้เรียนรุ่นใหม่จะต้ัุงคำำาถ้ามกับรายวิชาทางวรรณัคำดีเสำมอุว่า เรียนไป 

เพ่ืัอุอุะไร และมักจะมอุงคำำาตุอุบท่ีว่าการเรียนวรรณัคำดีตุะวันตุกทำาให้เข้าใจวัฒนธรรม

ขอุงคำนในอุกีซีกโลกหน่ึงได้ลุ่มลึกมากข้ึน ว่าเป็นคำำาตุอุบท่ีไม่เพีัยงพัอุกับคำวามตุ้อุงการ
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ขอุงคำนยคุำใหม่ เพัราะจับตุ้อุงไม่ได้และมอุงไม่เห็นผลในทันที ผู้เรียนในปัจจุบันตุ้อุงการ

เรียนรู้ส่ิำงท่ีพัวกเขาสำามารถ้เช่ือุมโยงได้ทันทีกับส่ิำงรอุบตัุวและสำามารถ้นำาไปใช้งานได้

เลยแบบสำำาเร็จรูปโดยไม่ตุ้อุงผ่านกระบวนการคัำดกรอุงจากประสำบการณ์ั อุาจารย์ท่ี

สำอุนรายวิชาทางวรรณัคำดีมีหน้าท่ีเพ่ิัมข้ึนมาคืำอุนอุกจากการสำอุนเน้ือุหาท่ีเก่ียวข้อุง

และกรอุบแนวคำิดท่ีจำาเป็นทางวรรณักรรมแล้ว ก็ยังตุ้อุงเช่ือุมโยงการประยุกต์ุใช้ 

คำวามรู้ทางวรรณักรรมเหล่าน้ันกับสำถ้านการณั์หรือุการใช้ภาษาในปัจจุบันให้ผู้เรียน

ได้เห็นอุย่างเป็นรูปธรรม 

 ด้วยเหตุุน้ี วัตุถุ้ประสำงค์ำข้อุหน่ึงขอุงรายวิชาปกรณััมกรีกและโรมันท่ีผู้เขียน

รับผิดชอุบ ก็คืำอุการทำาให้ผู้เรียนสำามารถ้ทำาคำวามเข้าใจกับถ้้อุยคำำาสำำานวนในภาษา

อัุงกฤษท่ีมีท่ีมาจากปกรณััมคำลาสำสิำกท่ีได้รำ่าเรียนไปในรายวิชาน้ี และสำามารถ้เอุาไป

ใช้ท้ังในการรับรู้และการผลิตุภาษาได้อุย่างถู้กตุ้อุง ในระยะแรก ๆ ผู้เขียนรวบรวม

ถ้้อุยคำำาสำำานวนจากปกรณััมกรีกและโรมันและมอุบหมายให้ผู้เรียนจับฉลากเพ่ืัอุนำา

เสำนอุท่ีมาท่ีไปขอุงการใช้ภาษาน้ันและยกตัุวอุย่างการนำาเอุามาปรับใช้ในภาษาอัุงกฤษ

ในปัจจุบัน  ผลงานท่ีอุอุกมามีคุำณัภาพัตุ่าง ๆ กันไป บางคำนเตุรียมตัุวค้ำนคำว้าและ 

นำาเสำนอุมาเป็นอุย่างดี สำามารถ้ให้คำวามกระจ่างและเพ่ิัมพูันคำวามรู้ให้กับเพ่ืัอุน ๆ  

ในห้อุงได้  แตุ่ผู้เรียนจำานวนมากติุดกับดักวัฒนธรรมตัุดแปะและนำาเสำนอุงานท่ีคัำด ๆ 

ลอุก ๆ  มาจากส่ืำอุอุอุนไลน์ตุ่าง ๆ  อุย่างขาดคำวามเข้าใจและไม่สำามารถ้ให้คำวามกระจ่าง

หรือุเพ่ิัมพูันประสำบการณ์ัให้กับผู้ฟัังในห้อุงได้เลย ส่ำงผลให้เพ่ืัอุนร่วมช้ันขาด 

คำวามสำนใจและเข้าร่วมการนำาเสำนอุอุย่างแกน ๆ ไร้คำวามคำาดหวังใด ๆ และแทบไม่

ได้ประโยชน์อุะไรกลับไป  ในระยะหลัง ผู้เขียนแก้ปัญหาน้ีด้วยการนำาเสำนอุถ้้อุยคำำา

สำำานวนเหล่าน้ีด้วยตุนเอุงท้ังหมด โดยใช้การสำอุนแนวปุจฉา-วิสัำชนา ตุามวิถี้ปรัชญา

กรีกโบราณั  แม้จะพัอุม่ันใจได้ว่าได้คำวบคำุมคุำณัภาพัขอุงส่ิำงท่ีนำาเสำนอุได้พัอุสำมคำวร  

แตุ่เวลาท่ีจำากัดก็ทำาให้ไม่สำามารถ้จะให้คำวามกระจ่างและยกตัุวอุย่างประกอุบใน 

ทุก ๆ ประเด็นได้
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 ผู้เขียนจึงหวังเป็นอุย่างย่ิงว่าหนังสืำอุ ถ้้อยคำำ�สำำ�นวนจ�กปกรณััมคำล�สำสิำก 

เล่มน้ีจะช่วยเติุมเต็ุมคำวามรู้ทางภาษาให้กับผู้เรียนปกรณััมกรีกและโรมันแบบไม่มี 

ข้อุจำากัดด้านเวลาในช้ันเรียน และเป็นสำะพัานเช่ือุมเร่ือุงราวจากตุำานานคำลาสำสิำก 

กับคำวามเข้าใจถ้้อุยคำำาและสำำานวนบางส่ำวนในภาษาอัุงกฤษสำำาหรับผู้สำนใจท่ัวไป

 ผู้เขียนขอุขอุบพัระคุำณั รอุงศาสำตุราจารย์ศศิธร รัชนี และผู้ช่วย

ศาสำตุราจารยด์วงตุา สุำพัล อุาจารยผู้์ประสิำทธ์ิประสำาทคำวามรู้และสำร้างแรงบันดาลใจ

ในรายวิชาเทวตุำานาน ท่ีคำณัะอัุกษรศาสำตุร์ จุฬาลงกรณ์ัมหาวิทยาลัย และ 

ขอุขอุบพัระคำณุั ดร.ศศธิร จันทโรทัย ท่ีแนะนำาให้เขียนหนังสืำอุเล่มน้ีข้ึนเพ่ืัอุให้คำนไทย

ได้อุ่านในวงกว้าง

                                                                                                                                                                             

                                                                 อุุษา พััดเกตุุ
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บัทนำำ�

ж

หนังสืำอุเล่มน้ีมีจุดประสำงค์ำเพ่ืัอุอุธิบายคำวามหมายขอุงคำำาศัพัท์และสำำานวน

ภาษาอัุงกฤษท่ีมีท่ีมาจากปกรณััมกรีกและโรมัน และท่ียังมีการใช้งานแพัร่หลายกัน

อุยู่ในปัจจุบัน เรียบเรียงข้ึนมาเพ่ืัอุให้อุ่านได้ท้ังนิสิำตุนักศึกษาในรายวิชาเก่ียวกับ

ปกรณััมกรีกและโรมันและบุคำคำลผู้สำนใจโดยท่ัวไป โดยจะอุ่านเรียงหน้าหรือุพัลิกอุ่าน

เจาะจงเฉพัาะถ้้อุยคำำาและสำำานวนท่ีสำนใจก็ย่อุมได้ เพ่ืัอุให้ข้อุมูลท่ีนำาเสำนอุมีสำาระ                

ท่ีเก่ียวข้อุง ตุรงประเด็น แตุ่ไม่เป็นวิชาการจนแน่นน่าอึุดอัุด ผู้เขียนจึงตัุดสิำนใจ                    

ไม่ใส่ำข้อุมูลทางภาษาบางอุย่าง เช่น ชนิดขอุงคำำา (Part of Speech) และคำำาอุ่าน                

แบบสัำทอัุกษร (Phonetic Symbols) โดยยกตัุวอุย่างการใช้งานในระดับประโยคำ

สำำาหรับทุกถ้้อุยคำำาสำำานวนท่ีได้คัำดเลือุกรวบรวมมา และระบุชนิดขอุงคำำาในคำำาอุธิบาย

เม่ือุคำำาคำำาน้ันมีการผันเพ่ืัอุนำาไปใช้งานได้หลากหลาย แทนการระบุชนิดขอุงคำำา                      

ในทุก ๆ รายการ    

ในการถ้อุดเสีำยงช่ือุเฉพัาะในภาษากรีกและโรมัน ผู้เขียนยึดการสำะกดคำำา

ตุามการอุ้างอิุงจากหนังสืำอุ ปกรณััมปรัมปรา ท่ีรอุงศาสำตุราจารย์นพัมาสำ แววหงสำ์  

ได้แปลไว้ด้วยภาษาท่ีไพัเราะยิ่งจากหนังสืำอุเร่ือุง Mythology ขอุงเอุดิธ แฮมิลตัุน                 

(แฮมิลตัุน, 2562) และได้กลายมาเป็นหนังสืำอุอุ่านประกอุบท่ีเป็นท่ีนิยมในรายวิชา

เทพัปกรณััมในบรรดาผู้เรียนชาวไทย ในกรณีัขอุงคำำาท่ีไม่ปรากฏการถ้อุดเสีำยง                     

เป็นภาษาไทยในหนังสืำอุเล่มดังกล่าว ผู้เขียนใช้การถ้อุดเสำียงโดยเทียบเคีำยงกับคำำา             

ท่ีมกีารถ้อุดเสีำยงเป็นท่ีประจักษ์อุยูแ่ล้วเพ่ืัอุเล่ียงคำวามสัำบสำนท่ีอุาจเกิดข้ึน และในกรณีั

นอุกเหนือุจากน้ันจึงใช้การถ้อุดเสีำยงท่ีใกล้เคีำยงการอุอุกเสีำยงจริง
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เพ่ืัอุให้การอุธิบายเร่ือุงราวจากปกรณััมมีคำวามเป็นเอุกภาพัและเป็นระบบ

เดียวกันตุลอุดท้ังเล่ม ผู้เขียนเลือุกท่ีจะใช้การกล่าวถึ้งช่ือุเทพัเจ้าและบุคำคำลในปกรณััม

โดยใช้ช่ือุภาษากรีก โดยจะระบุคำำาว่า ช่ือุโรมัน หรือุ นามโรมัน ประกอุบ หากสำำานวนน้ัน ๆ  

ประกอุบข้ึนมาจากช่ือุโรมัน (หรือุภาษาละติุน) ขอุงเทพัเจ้าหรือุวีรบุรุษในตุำานาน              

และแม้ว่าช่ือุโรมันน้ันอุาจจะเป็นท่ีรู้จักแพัร่หลายมากกว่าก็ตุาม เช่น การใช้ช่ือุกรีก 

 เฮราคำลิสำ (Heracles) แทนช่ือุ  เฮอุร์คิำวลิสำ (Hercules) ซ่ึงเป็นช่ือุโรมันขอุงวีรบุรุษผู้น้ี 

 ท้ายท่ีสุำด เพ่ืัอุคำวามสำะดวกในการค้ำนหาคำำาและสำำานวน ผู้เขียนจึงเรียง

ลำาดับถ้้อุยคำำาและสำำานวนท่ีคัำดเลือุกมาอุธิบายตุามลำาดับอัุกษร จาก A ถึ้ง Z โดยดูจาก

คำำาสำำาคัำญคำำาแรกในสำำานวนน้ัน ๆ สำำานวนท่ีข้ึนตุ้นด้วยคำำากริยาจะมีคำำาว่า To                               

(หรือุ To be ในรูปกรรมวาจก) นำาหน้า เพ่ืัอุคำวามชัดเจนในการนำาไปใช้งาน แตุ่จะถู้ก

เรียงไว้ในหมวดขอุงตัุวอัุกษรแรกขอุงคำำาถั้ดไป เช่น (To be) struck by Cupid’s 

arrow จะถู้กจัดให้อุยู่ในหมวดอัุกษร S ในทำานอุงเดียวกัน คำำานามท่ีข้ึนตุ้นด้วย                      

A  หรือุ The ก็จะถู้กจัดไว้ในหมวดขอุงตัุวอัุกษรแรกขอุงคำำาถั้ดไป เช่น (A) look that 

could turn you to stone ถู้กจัดไว้ในหมวดอัุกษร L ส่ำวน (The) face that 

launched a thousand ships ถู้กจัดไว้ในหมวดอัุกษร F ฯลฯ หากมีเร่ือุงเล่าจาก

ปกรณััมเพ่ิัมเติุมท่ีมีคำวามเก่ียวข้อุงกับถ้้อุยคำำาและสำำานวนหน่ึง ๆ แตุ่ไม่ใช่แหล่งท่ีมา

ขอุงถ้้อุยคำำาและสำำานวนน้ัน ๆ โดยตุรง และได้มีการเล่าและอุธิบายไว้ในส่ำวนอ่ืุน ๆ  

ขอุงหนังสืำอุเล่มน้ี ผู้เขียนได้ระบุไว้ในวงเล็บ เช่น (ดู Olympian) เพ่ืัอุให้ผู้อุ่านได้พัลิก

ไปอุ่านรายการในวงเล็บเพ่ิัมเติุมตุามอัุธยาศัย  



A
ж
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Achilles’ heel
 คำำาอ่าน     /อะ-คิิล-ลิส-ฮีีล/

คำวามหมาย จุดอุ่อุน ข้อุด้อุย ข้อุบกพัร่อุงท่ีนำาไปสู่ำหายนะ จุดจบ                 

หรือุคำวามพ่ัายแพ้ั

เร่ืองเล่าจากปกรณัม

 อุะคิำลลิสำ เป็นวีรบุรุษนักรบชาวกรีกท่ีเกรียงไกรท่ีสุำดในมหาสำงคำราม           

กรุง ทรอุย เขาเป็นโอุรสำขอุงกษัตุริย์ เพัลีอัุสำและพัรายทะเลท่ีช่ือุว่า เธทิสำ เม่ือุแรกเกิด 

เทพัพัยากรณ์ัได้ให้คำำาทำานายไว้ว่า อุะคิำลลิสำจะเติุบโตุข้ึนเป็นวีรบุรุษท่ียิ่งใหญ่และ            

เป็นนักรบท่ีเก่งฉกาจท่ีสุำด แตุ่จะจบชีวิตุลงในการสู้ำรบท่ีกรุงทรอุย ด้วยคำวามหวัง              

ท่ีจะปกป้อุงบุตุรชาย มารดาขอุงเขาจึงชุบตัุวทารกน้อุยในแม่นำ้าสำติุกซ์ซ่ึงมีสำายนำ้า           

เป็นสีำดำาสำนิท มีสำรรพัคำุณัในการทำาให้ร่างกายทนตุ่อุภยันตุราย ท่ัวสำรรพัางคำ์กาย             

ขอุงอุะคิำลลิสำน้ันจึงมีคำวามคำงกระพััน สำามารถ้ตุ้านทานศาสำตุราวุธท้ังปวง มีเพีัยง

บริเวณัส้ำนเท้าขอุงเขาเทา่น้ันท่ีไม่ได้สัำมผัสำกับนำ้าวิเศษเพัราะเปน็บริเวณัท่ี เธทสิำกุมเอุา

ไว้ในขณัะท่ีจุ่มตัุวบุตุรชายลงในแม่นำ้า และบริเวณัส้ำนเท้าขอุงอุะคิำลลิสำน้ีเอุงได้กลาย

มาเป็นจุดเปราะบางท่ีอุาวุธสำามารถ้ทำาร้ายเขาได้ ในสำงคำรามกรุงทรอุย เม่ือุเจ้า

ชาย ปารีสำแห่งกรุงทรอุยแผลงศรมาปักท่ีจุดอุ่อุนขอุงอุะคิำลลิสำเข้าพัอุดี เขาก็ล้มลงส้ิำนใจ                

ในสำนามรบน่ันเอุง  (Daly, 2009, p. 2; Hamilton, 1999, pp. 201-202; Howatson, 

2011, pp. 4-5; Roman & Roman, 2009, pp. 7-9) 

ในปัจจุบัน สำำานวน Achilles’ heel ซ่ึงมีคำวามหมายตุามตัุวอัุกษรว่า              

ส้ำนเท้า (heel) ขอุงอุะคำลิลิสำ จึงถู้กนำามาใช้เพ่ืัอุส่ืำอุคำวามหมายถึ้ง จุดอุ่อุน หรอืุลักษณัะ

ด้อุยขอุงบุคำคำลหรือุอุงคำ์กรท่ีดูเหมือุนจะเพีัยบพัร้อุมในด้านอ่ืุน ๆ แตุ่อุาจนำามา             

ซ่ึงผลกระทบในด้านลบตุ่อุบุคำคำลหรือุอุงค์ำกรน้ัน ๆ ได้ในท่ีสุำด  (Cambridge                       

Advanced Learners’ Dictionary, 2003, p. 10; Achilles’ Heel, n.d.)
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Supachai was a hard-working employee, but he never talks 

to his colleagues!  His lack of social skills was his Achilles’ heel.  He 

was never promoted above the administrative level because he was 

not a team worker.

ศุภชัยเปน็พันักงานท่ีขยนัขันแข็ง แตุ่เขาไม่เคำยพัดูคุำยกบัเพ่ืัอุนร่วมงานเลย

คำวามไร้ซ่ึงทักษะสัำงคำมน้ีเป็นจุดอุ่อุนขอุงเขา เขาไม่เคำยได้เล่ือุนตุำาแหน่งไปสูำงกว่า

พันักงานธุรการ เพัราะเขาทำางานเป็นทีมไม่ได้

Achilles tendon
คำำาอ่าน   /อะ-คิิล-ลิส-เท็็น-ดอน/

คำวามหมาย  เอ็ุนร้อุยหวาย ซ่ึงเป็นเอ็ุนกล้ามเน้ือุขนาดใหญ่ยดึกล้ามเน้ือุ

น่อุงขาด้านหลังกับกล้ามเน้ือุท่ีติุดกับกระดูกส้ำนเท้า เป็นเส้ำนเอ็ุนท่ีแข็งแรงและหนา

ท่ีสุำดในร่างกาย  

เร่ืองเล่าจากปกรณัม

เน่ือุงจากอุะคำิลลิสำเป็นวีรบุรุษนักรบท่ีแข็งแกร่งและมีตุำานานกำาเนิด                

และการจบชีวิตุท่ีเก่ียวข้อุงกับอุวัยวะท่ีจำาเพัาะในร่างกาย ซ่ึงก็คืำอุบริเวณัส้ำนเท้า                     

(ดู Achilles’ heel) ในทางกายวิภาคำ เส้ำนเอ็ุน (tendon) ท่ียึดกล้ามเน้ือุน่อุงเข้ากับ

กล้ามเน้ือุบริเวณักระดูกส้ำนเท้าเป็นเส้ำนเอ็ุนท่ีหนาและแข็งแรงท่ีสุำดในร่างกาย               

จึงใช้ช่ือุเรียกในภาษาอัุงกฤษว่า Achilles tendon (Cambridge Advanced Learners’ 

Dictionary, 2003, p. 10; Achilles Tendinitis, n.d.)

ตัวอย่�ง



หนังสือแนะนำ�

	 ในสถานการณ์์ท่ี่�ทุี่กคนมุุ่�งเร่ยนภาษาอัังกฤษเพ่ื่�อัให้้ผ่�านการที่ดสอับ	 

มุ่่โอักาสได้งานและเงินเด่อันท่ี่�ด่	 ประเด็นในด้านมุ่ายาคติิ	 ความุ่สัมุ่พัื่นธ์์เชิิงอัำานาจ

และการครอับงำาที่างภาษาจึงไมุ่�ได้รับการห้ยิบยกมุ่าพูื่ดถึงในแวดวงการเร่ยน 

การสอันภาษาอัังกฤษ	 ทัี่�ง	 ๆ	 ท่ี่�ประเด็นเห้ล�าน่�ไมุ่�ได้ถูกปิดบังอัำาพื่รางและปรากฏ 

ติ�อัสังคมุ่อัย�างเปิดเผ่ย	 แติ�ห้ลายคนกลับรู้สึกคุ้นเคยเส่ยจนคิดว�าเป็นเร่�อังปกติิ

ธ์รรมุ่ดา	 นักวิชิาการที่างภาษาอัังกฤษจำานวนห้นึ�งได้พื่ยายามุ่ห้ยิบยกประเด็น 

เห้ล�าน่�มุ่ากล�าวถึงให้้มุ่ากขึึ้�น	 เพ่ื่�อัให้้สังคมุ่เข้ึ้าใจสถานการณ์์ความุ่เป็นไปขึ้อัง 

ภาษาอัังกฤษในฐานะภาษานานาชิาติิ	 แล้วนำาไปพิื่จารณ์าความุ่เช่ิ�อั	 ค�านิยมุ่ 

และคุณ์ค�าท่ี่�ยึดถ่อัอัยู�ให้้รอับด้านมุ่ากขึึ้�น
ผู้แต่ง: รศ. ดร.พงศกร เมธีธรรม

ภาษาอังกฤษ

200
บาท

มายาคติ อำานาจ และการครอบงำา

	 การเร่ยนรู้เส่ยงพูื่ดในภาษาท่ี่�สอัง	เป็นสิ�งท่ี่�ท้ี่าที่าย

สำาห้รับผู้่เร่ยนจำานวนมุ่าก	 เน่�อังจากการท่ี่�จะประสบความุ่

สำาเร็จด้านการเร่ยนรู้เส่ยงนั�น	 ผู้่เร่ยนจะต้ิอังใช้ิอัวัยวะ	 

ในการอัอักเส่ยงและรับรู้เส่ยงได้อัย�างถูกต้ิอัง	สำาห้รับผู้่สอัน

และนักวิจัยที่าง	 สัที่วิที่ยาภาษาท่ี่�สอัง	 ควรศึึกษาให้้เกิด 

ความุ่เข้ึ้าใจเส่ยงท่ี่�เก่�ยวข้ึ้อังกับผู้่เร่ยน	 ไมุ่�ว�าจะเป็นเส่ยงใน

ภาษาแรกห้ร่อัเส่ยงในภาษาท่ี่�สอัง	 เพ่ื่�อัให้้สามุ่ารถอัธิ์บาย	

ความุ่เห้มุ่่อันและความุ่แติกติ�างระห้ว�างเส่ยงทัี่�งสอัง	ห้นงัส่อั

เล�มุ่น่�	ถ�ายที่อัด	ขัึ้�นติอันในการพัื่ฒนางานวิจัยด้านสัที่วิที่ยา

ภาษาท่ี่�สอัง	โดยรวมุ่ที่ฤษฎ่ีท่ี่�เก่�ยวข้ึ้อัง	กับการเร่ยนรู้เส่ยงใน

ภาษาท่ี่�สอัง	 เที่คนิควิธ่์การเก็บข้ึ้อัมูุ่ลและการวิเคราะห์้	 

ผ่�านประสบการณ์์ขึ้อังผู้่เข่ึ้ยนและงานวิจัย	 เพ่ื่�อัให้้ผู้่อั�านได้

เข้ึ้าใจศึาสติร์การวิจัย	ที่างสัที่วิที่ยาภาษาท่ี่�สอัง	 และพัื่ฒนา

ตินเอังเป็นนักวิจัยที่างสัที่วิที่ยาภาษาท่ี่�สอัง	อัย�างมุ่่อัอัาช่ิพื่

ผู้แต่ง: ผศ. ดร.พัทธชนก กิติกานันท์

สัทวิทยาภาษาที่สอง 

(L2 phonology)

390
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	 ทัี่กษะในศึติวรรษท่ี่�	21	มุ่่ความุ่ซัับซ้ัอันมุ่าก

เกินกว�าท่ี่�จะประเมิุ่นได้ด้วยวิธ่์การวัดแบบดั�งเดิมุ่ดังนั�น

การประเมิุ่นการปฏิบัติิ	(Performance	Assessment)	

จึงเป็นที่างเล่อักท่ี่�เห้มุ่าะสมุ่กับการประเมิุ่นทัี่กษะขึ้อัง

ผู้่เร่ยนในยุคปัจจุบัน	 และเป็นทัี่�งวิธ่์การติรวจสอับ 

การใช้ิความุ่คิดและทัี่กษะในระดับสูงขึ้อังผู้่เร่ยน	 

ท่ี่�สอัดคล้อังกับการพัื่ฒนาผู้่เร่ยนแบบอังค์รวมุ่	ห้นังส่อั

เล�มุ่น่�นำาเสนอัแนวคิดการประเมิุ่นการปฏิบัติิ	 และ 

วิธ่์การอัอักแบบการประเมิุ่นในรูปแบบติ�าง	 ๆ	 โดยมุ่่

ขึ้อับขึ้�ายขึ้อังการเคล่�อันไห้วที่างร�างกายท่ี่�ใช้ิทัี่�งสมุ่อัง

และจิติใจ	 ซึั�งผู้่เร่ยนที่ำางานร�วมุ่กันและประยุกต์ิใช้ิ

แนวคิดและทัี่กษะในการแก้ปัญห้าท่ี่�ซัับซ้ัอัน

ผู้แต่ง: ผศ. ดร.กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์์

การประเมินการปฏิบัติ
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แนวคิดสู่การปฏิบัติ



	 ติำาราเร่�อัง	 เที่คนิคการอั�านเชิิงวิชิาการ 

เล�มุ่น่�	 นำาเสนอัความุ่รู้ที่างกว้าง	 เพ่ื่�อัให้้ผู้่อั�านท่ี่�ไมุ่�

เช่ิ�ยวชิาญการอั�านงานเข่ึ้ยนวิชิาการได้ รู้ จักและ 

สัมุ่ผั่สงานเข่ึ้ยนวิชิาการประเภที่ติ�าง	 ๆ	 ท่ี่�สำาคัญ	 

โดยแนะแนวที่างการอั�าน	 พื่ร้อัมุ่ทัี่�งเสนอัตัิวอัย�าง 

การอั�านไว้อัย�างแน�ชัิด

	 คุณ์ค�าท่ี่�แติกติ�างขึ้อังติำาราเล�มุ่น่�	 ค่อัความุ่ 

ไมุ่�ห้รูห้รา	 ที่ว�าละเอ่ัยดถ่�ถ้วนขึ้อังคำาอัธ์ิบาย	 ท่ี่�แชิ�มุ่ช้ิา 

ไมุ่�เห้มุ่าะสำาห้รับผู้่ท่ี่�สามุ่ารถอั�านงานเข่ึ้ยนวิชิาการได้

แคล�วคล�อังแติ�เห้มุ่าะสำาห้รับผู้่ท่ี่�รู้จักงานเข่ึ้ยนวิชิาการ

ไมุ่�แน�ชัิดและต้ิอังการเร่ยนรู้วิธ่์การอั�านในระยะเวลา

จำากัด

	 ผู้่เข่ึ้ยนค�อันข้ึ้างเช่ิ�อัมัุ่�นว�าติำาราเล�มุ่น่�จะ 

ชิ�วยให้้ผู้่อั�านท่ี่�ไมุ่�ชิำานาญการอั�าน	สามุ่ารถอั�านงานเข่ึ้ยน

วิชิาการได้อัย�างมุ่่ประสิที่ธิ์ภาพื่	 ด่ขึึ้�นเป็นลำาดับ	 

ติามุ่ปริมุ่าณ์การอั�านและการฝึึกฝึน	 โดยอัาศัึย 

เที่คนิคการอั�านซึั�งผ่�านการที่ดลอังใช้ิในชัิ�นเร่ยน 

รายวิชิาการอั�านเชิิงวิชิาการแล้วประสบความุ่สำาเร็จ

	 อัย�างไรก็ด่-ไมุ่�มุ่่ติำาราเล�มุ่ใดชิ�วยให้้สามุ่ารถ

อั�านงานเข่ึ้ยนวิชิาการได้ด่ท่ี่� สุด	 ถ้าไมุ่�ห้มัุ่�นฝึึกฝึน 

การอั�าน	แมุ้่แติ�ติำาราเล�มุ่น่�กท็ี่ำาได้เพ่ื่ยงชิ�วยร�นระยะเวลา

การเร่ยนรู้วิธ่์การอั�าน-เพ่ื่�อัให้้คุณ์มุ่่เวลาเห้ล่อัสำาห้รับ

ฝึึกฝึนการอั�านด้วยเที่คนิคท่ี่�แนะนำาเที่�านั�น

	 ห้นังส่อัเที่คนิคการสรุปความุ่เล�มุ่น่�มุ่่

เน่�อัห้าครอับคลุมุ่วิธ่์การสรุปความุ่งานเข่ึ้ยนประเภที่

ติ�าง	 ๆ	 ท่ี่�พื่บเห็้นได้จากส่�อัในช่ิวิติประจำาวัน	 อัาทิี่	

สารคด่	 บันเทิี่งคด่	 บที่วิเคราะห์้	 บที่วิจารณ์์	 

บที่สัมุ่ภาษณ์์	โดยนำาวิธ่์การจดบันทึี่กแบบ	Cornell	

Notes	 ขึ้อัง	 Dr.	 Walter	 Pauk	 มุ่าประยุกต์ิใช้ิ 

ในการเข่ึ้ยนเร่ยบเร่ยงเน่�อัความุ่สรุป	 อ่ักทัี่�งยังมุ่่ 

การสรุปความุ่ในการเข่ึ้ยนผ่ลงานวิจัยเพ่ื่�อัให้้ความุ่รู้

เบ่�อังต้ินเก่�ยวกับการเข่ึ้ยนผ่ลงานวิจัยบางอังค์

ประกอับ	 และเพ่ื่�อัป้อังกันการลักลอักและละเมุ่ิด

ลิขึ้สิที่ธิ์�ผ่ลงานวรรณ์กรรมุ่พื่ร้อัมุ่ตัิวอัย�างประกอับ

อัย�างชัิดเจนในแติ�ละบที่	เพ่ื่�อัให้้ผู้่อั�านสามุ่ารถศึึกษา

เร่ยนรู้ได้ด้วยตินเอัง	 จึงเป็นประโยชิน์ติ�อันักเร่ยน	

นักศึึกษา	ครู	อัาจารย์	นักวิชิาการ	และผู้่สนใจในทุี่ก

สาขึ้าอัาช่ิพื่

ผู้แต่ง: ผศ. สถิตาภรณ์ ศรีหิรัญ 

ผู้แต่ง: ผศ.วรารัชต์ มหามนตรี

เทคนิคการอ่านเชิงวิชาการ

เทคนิคการสรุปความ
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