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การศึกษาแนวทางการสอนดัชนีปริจเฉทภาษาสเปนแก่นักศึกษา
วิชาภาษาสเปน มหาวิทยาลัยรามคาแหง1
The Study of Spanish Discourse Markers Teaching on
Ramkhamhaeng University’s Students of Spanish
ดร. ไพรริ น สิ มมา2
บทคัดย่อ
งานวิ จ ัย ชิ้ น นี้ มุ่ ง ศึ ก ษาความสํ า คัญ ของดัช นี ป ริ จ เฉทในการเรี ย นการสอนภาษาสเปน
ในฐานะภาษาต่า งประเทศ และเสนอแนวทางการสอนดัช นี ป ริ จเฉทภาษาสเปนแก่ นัก ศึ ก ษา
มหาวิ ท ยาลัย รามคํา แหงในกระบวนวิ ช าหมวดพื้ น ฐานภาษาสเปน จากการศึ ก ษาเอกสารที่
เกี่ ยวข้อง ผูว้ ิจยั พบว่า การเรี ยนการสอนดัชนี ปริ จเฉทช่ วยเพิ่มพูนความสามารถด้านการสื่ อสารของ
ผูเ้ รี ยน เนื่ องจากช่ วยให้ผเู ้ รี ยนสร้ างและเข้าใจปริ จเฉทได้ดียิ่งขึ้น สําหรับการสอนดัชนี ปริ จเฉท
ภาษาสเปนแก่นกั ศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ผูว้ ิจยั ได้ระบุดชั นี ปริ จเฉทที่ควรปรากฏในแต่ละ
กระบวนวิชาหมวดพื้นฐานภาษาสเปน รวมทั้งเสนอแนวทางการสอน ซึ่ ง ผูว้ ิจยั แบ่ งออกเป็ น
หลักการทัว่ ไป การสอนดัชนีปริ จเฉทในแต่ละระดับสมรรถนะทางภาษา ขั้นตอนการสอน เนื้ อหา
สื่ อการสอน และแบบฝึ กหัด งานวิจยั ชิ้นนี้ ผวู้ ิจยั ยังได้วิเคราะห์เอกสารประกอบการเรี ยนการสอน
กระบวนวิชาหมวดพื้นฐานภาษาสเปน จากการวิเคราะห์ผูว้ ิจยั พบว่า จําเป็ นต้องจัดทําบทเรี ยน
เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง การเรี ย นการสอนดัช นี ป ริ จ เฉทภาษาสเปนแก่ นัก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลัย
รามคําแหง ผูว้ จิ ยั ได้จดั ทําตัวอย่างบทเรี ยนดัชนีปริ จเฉทภาษาสเปนไว้ในตอนท้ายของงานวิจยั
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Abstract
This research aims to study the relevance of discourse markers in the teaching of Spanish
as a foreign language and to provide methodological principles for the teaching of Spanish
discourse markers on Ramkhamhaeng University’s students in grammar subjects. By reviewing
the relevant literature it is found that the teaching of discourse markers increases students’
communicative competence as it helps students to better construct and understand discourse.
In terms of the teaching of Spanish discourse markers on Ramkhamhaeng University’s students,
this study determines selected discourse markers to be taught in each grammar subject offered at
Ramkhamhaeng University and proposes an appropriate approach to the teaching of Spanish
discourse markers. This approach is divided into a set of general principles, the teaching of
discourse markers at each level, teaching phases, contents, teaching materials and exercises.
Additionally, this study analyzes textbooks used for the teaching of Spanish grammar subjects
at Ramkhamhaeng University. As a result, it is concluded that there is a need for the creation of
complementary teaching materials in order to improve the teaching of Spanish discourse
markers at Ramkhamhaeng University. Proposals for some discourse markers lessons complete
this research.
Keywords:

Discourse marker teaching; Spanish; Ramkhamhaeng University’s students
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บทนา
ดัช นี ป ริ จเฉท (discourse marker) ทํา
หน้า ที่ ก าํ หนดหรื อชี้ นํา การตี ค วามรหัส สาร
เป็ นกลไกที่ช่วยให้การสื่ อสารไหลลื่น มีความ
เกี่ ยวเนื่ อง และช่ วยให้ผูพ้ ูดสามารถถ่ายทอด
สิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งตามวัต ถุ ป ระสงค์ ห รื อตาม
ความรู ้ สึ ก นึ ก คิ ดของตนเอง หากไม่ มี ดัช นี ปริ จเฉท ผูร้ ับสารอาจไม่เข้าใจสิ่ ง ที่ ผูส้ ่ งสาร
ต้องการสื่ อสาร หรื อเข้าใจได้อย่างยากลําบาก
ดัชนีปริ จเฉทภาษาสเปนได้รับการศึกษา
อย่างแพร่ หลาย และมีผลงานเกี่ยวกับการสอน
ดัชนีปริ จเฉทภาษาสเปนด้วยเช่ นกัน อย่างไรก็ดี
ยัง ไม่ มี ผ ลงานที่ เ สนอแนวทางการสอน
ดัชนีปริ จเฉทภาษาสเปนแก่ผเู ้ รี ยนชาวต่างชาติ
กลุ่มใดกลุ่ มหนึ่ งโดยเฉพาะ ด้วยเหตุน้ ี ผูว้ ิจยั
จึงสนใจศึกษาแนวทางการสอนดัชนี ปริ จเฉท
ภาษาสเปนแก่ ผูเ้ รี ยนชาวไทย ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้
กําหนดขอบเขตการวิจ ัยโดยมุ่ งศึ กษาแนวทาง
การสอนดัชนี ปริ จเฉทภาษาสเปนแก่นกั ศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคําแหงในกระบวนวิชาหมวด
พื้นฐานภาษาสเปนเท่านั้น กระบวนวิชาเหล่านี้
ศึกษาหลักการใช้ภาษาสเปนโดยตรง และมี
การฝึ กทัก ษะการพู ด การฟั ง การอ่ า น และ
การเขี ย นครบทั้ง สี่ ท ัก ษะ เป็ นกระบวนวิ ช า

พื้นฐานที่จะนําไปสู่ การเรี ยนการสอนกระบวน
วิช าอื่ น ๆ ในหลัก สู ต รศิ ล ปศาสตรบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาภาษาสเปน มหาวิทยาลัยรามคําแหง
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ศึ ก ษาเอกสารที่ เกี่ ย วข้อง เพื่ อ สรุ ป
และเสนอแนวทางการสอนดัชนีปริ จเฉทภาษา
สเปนแก่ นัก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลัย รามคํา แหง
โดยมุ่งตอบคําถามว่า ดัชนีปริ จเฉทภาษาสเปน
มีความสําคัญอย่างไรในการเรี ยนการสอนภาษา
สเปนในฐานะภาษาต่างประเทศ ดัชนีปริ จเฉท
ใดบ้า งที่ ค วรปรากฏในกระบวนวิ ช าหมวด
พื้ น ฐานภาษาสเปน และควรจัด การเรี ยน
การสอนดัช นี ป ริ จ เฉทภาษาสเปนเหล่ า นั้ น
อย่างไร
2. วิเคราะห์เปรี ยบเทียบเนื้ อหาเกี่ยวกับ
ดัช นี ป ริ จ เฉทที่ ป รากฏในเอกสารประกอบ
การเรี ยนการสอนกระบวนวิชาหมวดพื้นฐาน
ภาษาสเปนกับแนวทางการสอนดัชนี ปริ จเฉท
ภาษาสเปนที่สรุ ปได้
3. จัดทําบทเรี ยนดัชนี ปริ จเฉทเพื่อเป็ น
ตัว อย่า งในการพัฒ นาสื่ อ การเรี ย นการสอน
เสริ ม
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ผลการวิจัย
จากการศึ ก ษาผลงานประเภทต่ า ง ๆ
ผูว้ ิ จ ัย ได้ข ้อ สรุ ป เกี่ ย วกับ ดัช นี ป ริ จ เฉทและ
แนวทางการสอนดัชนี ปริ จเฉทภาษาสเปนแก่
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ดังนี้
ความสาคัญของดัชนีปริ จเฉทในการเรียนการ
สอนภาษาสเปนในฐานะภาษาต่ างประเทศ
ดัชนีปริ จเฉท เป็ นหน่วยภาษาซึ่ งไม่ทาํ
หน้าที่ใด ๆ ในระดับประโยค แต่มีความสําคัญ
ในการใช้ภาษาในการสื่ อสาร เนื่ องจากช่ วย
ชี้ นาํ การตีความหรื อการอนุ มานสรุ ปที่เกิ ดขึ้น
ในการสื่ อสาร เช่นในตัวอย่างต่อไปนี้
El consumo nacional desciende
progresivamente. Nuestras importaciones,
sin embargo, aumentaron. (“การบริ โภค
ในประเทศลดลงตามลําดับ อย่ างไรก็ตาม
การนําเข้าของเราเพิ่มขึ้น”)

ดัชนีปริ จเฉท sin embargo ในตัวอย่าง
ดัง กล่ าวข้า งต้นไม่ ไ ด้เป็ นองค์ป ระกอบทาง
วากยสั ม พัน ธ์ ป ระโยค และไม่ ไ ด้ เ ปลี่ ย น
ความหมายโดยตรงของประโยค หน้าที่ของ
ดัชนีปริ จเฉท sin embargo คือ หน้าที่ช้ ี นาํ ว่า

ผูร้ ั บ สารควรตี ค วามความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า ง
หน่วยถ้อยแรกกับหน่วยถ้อยที่ตามมาอย่างไร
เนื่ อ งด้วยดัช นี ป ริ จเฉทไม่ มี ห น้า ที่ ใ น
ระดับประโยค ดัชนี ปริ จเฉทจึงถื อเป็ นหน่ วย
ภาษาชายขอบ และละได้ โ ดยไม่ ผิ ด หลั ก
ไวยากรณ์ อย่างไรก็ตาม การละดัชนี ปริ จเฉท
อาจทําให้การสื่ อสารขาดความเป็ นธรรมชาติ
ขาดความลื่นไหล ขาดความเกี่ยวเนื่ อง และไม่
มี ป ระสิ ท ธิ ภาพเท่ าที่ ค วร ดัง เช่ นในตัวอย่า ง
ข้างต้น หากมีการละดัชนีปริ จเฉท sin embargo
ผูร้ ับสารอาจจะเข้าใจได้ยากว่าผูส้ ่ งสารตั้งใจ
แสดงให้ เ ห็ น สถานการณ์ ที่ ข ั ด แย้ ง หรื อ
สถานการณ์ที่ไม่คาดหมาย
ดังที่ Martín Zorraquino (2004, pp. 5657) ได้กล่าวไว้ การเรี ยนการสอนดัชนี ปริ จเฉท
ในชั้นเรี ยนภาษาสเปนในฐานะภาษาต่างประเทศ
(ELE) นั้น มี ค วามสํา คัญ อย่า งยิ่ง เนื่ อ งจาก
ดัชนีปริ จเฉทเป็ นส่ วนหนึ่งของสมรรถนะด้าน
การสื่ อสาร เป็ นกลุ่มคํากลุ่มใหญ่ที่ใช้บ่อยและ
จําเป็ นในการสร้างปริ จเฉท การแสดงอัตวิสัย
ของผูพ้ ูด และการแสดงความหมายที่ ซบั ซ้อน
แล ะหล าก หล ายใ นแต่ ล ะ ภาษ า ดั ง นั้ น
นอกจากจะเรี ยนและฝึ กฝนกฎทางไวยากรณ์
ประโยคแล้ ว ผู้ เ รี ยนต้ อ งศึ ก ษาการใช้
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ดัช นี ป ริ จ เฉทอย่ างถู กต้องด้วยจึ ง จะใช้ แ ละ
เข้าใจภาษานั้น ๆ ได้เป็ นอย่างดี
เอ ก ส า ร อ้ า ง อิ ง สํ า ห รั บก า รเ รี ย น
การสอนภาษาสเปน ได้ แ ก่ กรอบอ้า งอิ ง
สําหรับการเรี ยนการสอนภาษาและการวัดผล
ของสหภาพยุโรป ฉบับ ภาษาสเปน (Marco
Común Europeo de Referencia para Lenguas:
Aprendizaje, Enseñanza, Evaluación หรื อ
MCER) และ เอกสารอ้างอิงสําหรั บหลักสู ตร
ภาษาสเปนของสถาบัน เซร์ บ ัน เตส (Plan
Curricular del Instituto Cervantes. Niveles de
Referencia para el Español หรื อ PCIC) ต่างให้
ความสําคัญกับการเรี ยนการสอนดัชนีปริ จเฉท
ใน MCER (Consejo de Europa, 2002)
มีการแบ่งสมรรถนะของผูเ้ รี ยนภาษาออกเป็ น
สมรรถนะทั่ว ไป (competencias generales)
และสมรรถนะด้านการสื่ อสาร (competencias
comunicativas) สมรรถนะทั่ว ไป หมายถึ ง
สมรรถนะที่ ไม่ได้เกี่ ยวข้องกับภาษาโดยตรง
แต่เป็ นสมรรถนะที่จาํ เป็ นสําหรับการกระทํา
ทุ ก ประเภท รวมทั้ง การสื่ อสารทางภาษา
ส่ วนสมรรถนะด้านการสื่ อสารนั้น หมายถึ ง
ความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่ อสาร
ประกอบไปด้วย (1) สมรรถนะเชิงภาษาศาสตร์

(competencias lingüísticas) (2) สมรรถนะ
เ ชิ ง ภ า ษ า ศ า ส ต ร์ ส ัง ค ม ( competencias
sociolingüísticas) และ (3) สมรรถนะเชิ ง
วัจ นปฏิ บ ัติ (competencias pragmáticas)
สมรรถนะเชิ ง วัจ นปฏิ บ ัติ น้ ี แบ่ ง ออกเป็ น
(1) สมรรถนะเชิ ง ปริ จ เฉท (competencia
discursiva) (2) สมรรถนะในการใช้ภาษาเพื่อ
กระทําการต่าง ๆ (compentencia funcional)
และ (3) สมรรถนะในการเรี ยงลําดับข้อความ
(competencia organizativa)
สมรรถนะเชิงปริ จเฉทซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของสมรรถนะเชิ ง วัจ นปฏิ บ ัติ น้ ี หมายถึ ง
ความสามารถของผู้ใ ช้ ภ าษาในการเรี ยง
ประ โย คเพื่ อ ส ร้ าง หน่ วย ทางภาษาที่ มี
ความเกี่ยวเนื่องหรื อมีเอกภาพทางความหมาย
ผูใ้ ช้ภาษาต้องพัฒนาความสามารถที่หลากหลาย
เพื่อจะบรรลุวตั ถุ ประสงค์ดงั กล่าวนี้ หนึ่ งใน
ความสามารถเหล่ า นั้ นคื อ ความสามารถ
เกี่ยวกับ “ความเกี่ยวเนื่องและการเชื่ อมโยงความ”
(coherencia y cohesión) ซึ่ ง มี ค วามสัม พัน ธ์
โดยตรงกับการใช้ดชั นี ปริ จเฉท ดังปรากฏใน
ตารางต่อไปนี้ ซึ่ งพิจารณาว่าดัชนีปริ จเฉทเป็ น
กลไกการเชื่อมโยงความประเภทหนึ่ง และใช้
คําว่า “หน่วยเชื่ อมโยง” (connector) หรื อ “คํา
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เชื่อมโยง” (palabra de enlace) เพื่ออ้างถึงดัชนีปริ จเฉท3
ตาราง 1 ความเกี่ยวเนื่องและการเชื่ อมโยงความ (Consejo de Europa, 2002, p. 122)
ความเกีย่ วเนื่องและการเชื่อมโยงความ
C2 สร้างตัวบทที่มีความเกี่ยวเนื่องและมีความเชื่ อมโยง โดยใช้เกณฑ์การจัดโครงสร้าง และกลไก
การเชื่อมโยงความที่หลากหลาย ได้อย่างสมบูรณ์และเหมาะสม
C1 สร้ า งปริ จเฉทที่ ชัด เจน ลื่ นไหล และมี โ ครงสร้ า งที่ เ หมาะสม โดยแสดงให้เ ห็ นถึ งการใช้
หลักเกณฑ์ในการจัดโครงสร้าง หน่วยเชื่อมโยงความ และกลไกการเชื่อมโยงความที่เหมาะสม
B2 ใช้ ค ํา เชื่ อ มโยงที่ ห ลากหลายอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการแสดงความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า ง
แนวความคิดต่าง ๆ อย่างชัดเจน
ใช้กลไกการเชื่ อมโยงความจํานวนหนึ่ งเพื่อเชื่ อมประโยคและสร้างปริ จเฉทที่ ชัดเจนและมี
ความเกี่ยวเนื่อง ถึงแม้วา่ จะแสดงความไม่มนั่ ใจอยูบ่ า้ งในข้อความยาว ๆ
B1 เชื่ อมโยงองค์ประกอบทางภาษาสั้น ๆ เดี่ ยว ๆ และง่าย ๆ ให้เรี ยงต่อกันอย่างมีความเชื่ อมโยง
และต่อเนื่อง
A2 ใช้หน่ วยเชื่ อมโยงที่ พบบ่อย ๆ เพื่อเชื่ อมประโยคความเดี ยวในการเล่าเรื่ องหรื อบรรยายผ่าน
การแจกแจงองค์ประกอบแบบง่าย ๆ
ใช้หน่วยเชื่อมโยงง่าย ๆ เช่น «y» «pero» และ «porque» เพื่อเชื่อมโยงกลุ่มคํา
A1 ใช้หน่วยเชื่อมโยงพื้นฐาน เช่น «y» หรื อ «entonces» เพื่อเชื่อมโยงคําหรื อกลุ่มคํา

จากคําบรรยายในตารางข้างต้น จะเห็น
ได้ว่าผูเ้ รี ยนในระดับ A1-B1 ได้รับการคาดหวัง
ให้สามารถใช้ดชั นี ปริ จเฉทที่ พบบ่อย ๆ เพื่อ
เชื่ อมโยงองค์ประกอบทางภาษาที่ส้ ันและง่าย
ในขณะที่ ผู ้เ รี ย นในระดับ B2 เป็ นต้น ไป

ได้รับการคาดหวังให้สามารถใช้ดชั นีปริ จเฉท
รวมถึ งกลไกแสดงการเชื่ อมโยงความอื่ น ๆ
ที่ ห ลากหลายในการสร้ า งปริ จเฉทให้ มี
ความชั ด เจนและมี ค วามเกี่ ย วเนื่ องทาง
ความหมาย
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ใน PCIC (Instituto Cervantes, 2006)
การใช้ดชั นี ปริ จเฉทเป็ นสมรรถนะอย่างหนึ่ ง
ใน “การสร้ างและตีความตัวบท” (construcción
e interpretación de textos) ซึ่ งปรากฏอยูภ่ ายใต้
หัว ข้อ “กลยุ ท ธ์ แ ละกลวิ ธี เ ชิ ง วัจ นปฏิ บ ัติ ”
(tácticas y estrategias pragmáticas) เนื้ อหา
เกี่ ย วกับ ดัช นี ป ริ จ เฉทที่ พ บใน PCIC เป็ น
การแจกแจงว่าผูเ้ รี ยนในแต่ละระดับสมรรถนะ
ทางภาษาควรรู้ จกั และสามารถใช้ดชั นี ปริ จเฉท
ใดบ้าง ดัชนีปริ จเฉทที่รวบรวมไว้ใน PCIC มี
ดังนี้
1. Conectores (หน่ วยเชื่ อมโยง) แบ่ง
ออกเป็ น (1) Aditivos คื อ หน่ ว ยเชื่ อ มโยง
แบบเสริ ม ความ เช่ น y (และ) และademás
(นอกจากนี้ ) (2) Contraargumentativos คือ
หน่ ว ยเชื่ อ มโยงที่ แ สดงความขัด แย้ง ซึ่ ง
แบ่ ง เป็ นดัช นี ป ริ จ เฉทที่ นํา หน้า เนื้ อ ความที่
ตรงข้า มกับ สิ่ ง ที่ ค าดหมาย เช่ น a pesar de
(ถึ งแม้) ดัช นี ปริ จเฉทที่ แสดงการเปรี ยบต่า ง
เช่น mientras que (ในขณะที่) และดัชนีปริ จเฉท
ที่ ล ดความสํ า คัญ ของเนื้ อความตอนแรก ต่ อ
ข้อสรุ ป เช่น de todas maneras (ไม่วา่ จะอย่างไร)
(3) Justificativos คือ หน่วยเชื่ อมโยงที่แสดง
เหตุผล เช่น porque (เพราะ) และ (4) Consecutivos

คือ หน่ วยเชื่ อมโยงที่แสดงผล เช่ น por eso
(ดังนั้น)
2. Estructuradores de la información
(ดั ช นี ปริ จเฉทซึ่ งแสดงความสั ม พั น ธ์ เชิ ง
โครงสร้าง) ได้แก่ (1) Ordenadores คือ ดัชนี ปริ จ เฉทที่ แสดงการเรี ย งลํา ดับ ซึ่ ง อาจบอก
อันดับแรก (inicio) อันดับต่อเนื่ อง (continuidad)
(continuidad) และอันดับสุ ดท้าย (cierre) และ
(2) Comentadores ซึ่ งใช้นาํ หน้าสารสนเทศใหม่
เช่น pues (ก็)
3. Reformuladores (ดัชนี ปริ จเฉทแสดง
การกล่ าวซํ้า ) แบ่ ง ออกเป็ น (1) Explicativos
คือ ดัชนี ปริ จเฉทที่แสดงการอธิ บาย เช่ น es
decir (กล่าวคือ) (2) Recapitulativos หมายถึง
ดัชนีปริ จเฉทที่แสดงการสรุ ป เช่น en resumen
(กล่าวโดยสรุ ป) (3) Rectificativos ดัชนีปริ จเฉท
แบบแสดงการกล่าวแก้ไข เช่น mejor dicho
(พูดว่า...จะดีกว่า) (4) De distanciamiento คือ
ดัชนี ปริ จเฉทที่ แสดงความไม่เกี่ ยวเนื่ องของ
สิ่ งที่พดู มาก่อนหน้าต่อข้อสรุ ปที่ผพู ้ ูดมุ่งหมาย
เช่น de todas maneras (ไม่วา่ จะอย่างไร) และ
(5) Digresores4 ซึ่ งหมายถึ ง ดัช นี ป ริ จ เฉทที่
แสดงการออกนอกประเด็นหลัก เช่น por cierto
(ว่าแต่วา่ )
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4. Operadores discursivos (ดัชนีปริ จเฉท
ซึ่ งชี้ นํา การตี ค วามหน่ ว ยถ้อ ยโดยไม่ แ สดง
การเชื่ อมโยงความ) แบ่งเป็ น (1) Focalizadores
คือ ดัชนีปริ จเฉทที่บ่งชี้ จุดสําคัญ เช่น también
(เช่นกัน) (2) De concreción o especificación
คื อ ดัช นี ป ริ จเฉทที่ แ สดงตัว อย่ า งหรื อการ
ชี้ เฉพาะเจาะจง เช่น por ejemplo (ตัวอย่างเช่น)
(3) En una escala หมายถึ ง ดัช นี ป ริ จ เฉท
ที ่ ม ี ค วามหมายแบบระดับ ขั้ น เช่ น casi
(เกือบ) และ (4) De refuerzo argumentativo
คือ ดัชนี ปริ จเฉทที่เสริ มให้หน่ วยถ้อยมีความ
หนักแน่ นมากขึ้น เช่ น claro (แน่ นอน) และ
(5) De refuerzo conclusivo คือ ดัชนีปริ จเฉท
ที่เน้นยํ้าการสรุ ปจบ เช่ น y ya está (ก็เท่านี้
แหละ/ก็สิ้นเรื่ อง)
5. Controladores del contacto (ดัชนี ปริ จเฉทที่ ค วบคุ ม การปฏิ สั ม พัน ธ์ ใ นบท
สนทนา) ซึ่ งมี ท้ งั ดัช นี ป ริ จ เฉทที่ พ ฒ
ั นาจาก
คําถาม เช่น ¿no? (ใช่ไหม) จากคําสั่ง เช่น oye
(นี่ ) และจากคํา กริ ยาแสดงการรั บ รู้ เช่ น
¿sabes? (รู้ไหม)

ดั ช นี ป ริ จ เฉทที่ค วรปรากฏในกระบวนวิช า
หมวดพืน้ ฐานภาษาสเปน
ใ น ห ลั ก สู ต ร ศิ ล ป ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาภาษาสเปน มหาวิทยาลัยรามคําแหง
(หลัก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2555) มี ก ระบวน
วิชาในหมวดพื้นฐานภาษาสเปนอยู่ท้ งั สิ้ น 8
กระบวนวิชา เมื่อพิจารณาจํานวนชัว่ โมงเรี ยน
และปริ มาณเนื้ อหาแล้ว กระบวนวิชาดังกล่าว
เทียบกับระดับสมรรถนะทางภาษาที่สหภาพ
ยุโรปกําหนดไว้ได้ดงั นี้
SPN 1001 ภาษาสเปนขั้นพื้นฐาน 1
SPN 1002 ภาษาสเปนขั้นพื้นฐาน 2
SPN 2001 ภาษาสเปนขั้นพื้นฐาน 3
SPN 2002 ภาษาสเปนขั้นพื้นฐาน 4
SPN 3001 ภาษาสเปนระดับกลาง 1
SPN 3002 ภาษาสเปนระดับกลาง 2
SPN 4001 ภาษาสเปนระดับสูง 1
SPN 4002 ภาษาสเปนระดับสูง 2

A1
A2
B1
B2

ในการกําหนดว่าควรสอนดัชนี ปริ จเฉท
ใดในแต่ละกระบวนวิชา ผูว้ ิจยั เห็ นว่า ควรยึด
ตามรายชื่ อดัชนี ปริ จเฉทที่ PCIC ได้แจกแจงไว้
สําหรับระดับ A1-B2 เพื่อให้การเรี ยนการสอน
ดัชนี ปริ จเฉทสอดคล้องกับระดับสมรรถนะ
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ทางภาษาของผูเ้ รี ยน และเนื่ องจากกระบวน
วิชาภาษาสเปนสองกระบวนวิชาเทียบได้กบั
ระดับสมรรถนะทางภาษาของสหภาพยุโรป
หนึ่งระดับ จึงควรแบ่งดัชนีปริ จเฉทของแต่ละ
ระดับออกเป็ นสองส่ วน สําหรับทําการเรี ยน
การสอนในกระบวนวิชาสองกระบวนวิชาที่
อยู่ใ นระดับ เดี ย วกัน เช่ น แบ่ ง ดัช นี ปริ จเฉท
ระดับ A1 ออกเป็ นสองส่ วน ส่ วนหนึ่ งสําหรับ

กระบวนวิช า SPN 1001 และอี ก ส่ ว นหนึ่ ง
สําหรับกระบวนวิชา SPN 1002 การแบ่งนั้น
ควรยึดหลักว่าควรจัดให้ดชั นีปริ จเฉทประเภท
เดี ยวกันอยู่ในกระบวนวิชาเดี ยวกัน เพราะจะ
ช่ ว ยให้ ผูเ้ รี ย นเข้า ใจคุ ณ สมบัติ ความหมาย
และการใช้ดัช นี ป ริ จ เฉทดัง กล่ า วง่ า ยยิ่ ง ขึ้ น
ดังปรากฏในตารางต่อไปนี้

ตาราง 2 ดัชนีปริ จเฉทที่ควรปรากฏในแต่ ละกระบวนวิชาหมวดพืน้ ฐานภาษาสเปน อ้ างอิงจาก
ตารางรายชื่ อดัชนีปริ จเฉทของ PCIC (Instituto Cervantes, 2006)
 Conectores

Aditivos: y, también
 Contraargumentativos: pero
 Justificativos: porque
A1
 Operadores discursivos
 Focalizadores: también, tampoco
 De concreción o especificación: por ejemplo
 Controladores del contacto: ¿no?, ¿eh?


SPN 1001

SPN 1002
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ตาราง 2 ดัชนีปริ จเฉทที่ควรปรากฏในแต่ ละกระบวนวิชาหมวดพืน้ ฐานภาษาสเปน อ้ างอิงจาก
ตารางรายชื่ อดัชนีปริ จเฉทของ PCIC (Instituto Cervantes, 2006) (ต่อ)
 Conectores

Consecutivos: por eso, entonces
 Estructuradores de la información
 Ordenadores
A2
- De inicio: primero
- De continuidad: luego, después
- De cierre: por último


 Controladores del contacto: oye / oiga, mira / mire

SPN 2001

SPN 2002

 Conectores

Aditivos: además, sobre todo
 Consecutivos: así que, por lo tanto
 Justificativos: como, es que
 Contraargumentativos: aunque, sin embargo
B1  Estructuradores de la información
SPN 3001
 Ordenadores
- De inicio: en primer lugar, por un lado, por una parte
- De continuidad: en segundo / tercer lugar, por otro lado, por otra parte
- De cierre: en conclusión, para terminar, finalmente
 Comentadores: pues
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ตาราง 2 ดัชนีปริ จเฉทที่ควรปรากฏในแต่ ละกระบวนวิชาหมวดพืน้ ฐานภาษาสเปน อ้ างอิงจาก
ตารางรายชื่ อดัชนีปริ จเฉทของ PCIC (Instituto Cervantes, 2006) (ต่อ)
 Reformuladores
SPN 3002
 Explicativos: o sea, es decir
 Recapitulativos: en resumen
 Operadores discursivos
 Focalizadores: en cuanto a
B1
 En una escala: casi
 De concreción o especificación: en concreto, en particular
 De refuerzo argumentativo: claro, [Hispanoamérica] claramente
 Controladores del contacto: ¿sabes?, ¿ves?, ¿entiendes?..., [Zonas voseantes de
Hispanoamérica] ¿sabés?, ¿entendés?
 Conectores






SPN 4001

Contraargumentativos
- Introducción de un argumento contrario: a pesar de, no obstante
- Expresión de contraste entre los miembros: mientras que, en cambio
- Matización del primer miembro de la argumentación: de todas maneras / formas,
de todos modos
Estructuradores de la información
 Ordenadores
- De inicio: para empezar, primeramente, lo primero es que...
- De continuidad: por su parte, de otra parte, de otro lado
- De cierre: para finalizar, en suma, bueno


B2

Aditivos: ni. ni, no solo... sino también, asimismo
Consecutivos: de modo / forma / manera que, en consecuencia
Justificativos: puesto que, ya que...
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ตาราง 2 ดัชนีปริ จเฉทที่ ควรปรากฏในแต่ ละกระบวนวิชาหมวดพืน้ ฐานภาษาสเปน อ้ างอิ งจากตาราง
รายชื่ อดัชนีปริ จเฉทของ PCIC (Instituto Cervantes, 2006) (ต่อ)
 Reformuladores
 Explicativos: en otras palabras
 Recapitulativos: resumiendo, para resumir, en conclusión, en fin,
SPN 4002
en definitiva, total [coloquial].
 Rectificativos: mejor dicho
B2
 De distanciamiento: de todas maneras / formas, de todos modos, en cualquier caso.
 Digresores: por cierto, a propósito, en cualquier caso, una cosa
 Operadores discursivos
 Focalizadores: respecto a..., en relación con
 En una escala: incluso, por poco (no)
 De concreción o especificación: en especial, concretamente
 De refuerzo argumentativo: desde luego, por supuesto

สําหรับดัชนีปริ จเฉทที่ปรากฏในระดับ
C1 และ C25 ซึ่ ง อยู่น อกเหนื อ ขอบเขตของ
กระบวนวิ ช าภาษาสเปนที่ เ ปิ ดสอนใน
มหาวิ ท ยาลั ย รามคํา แหงนั้ น ผู ้วิ จ ัย เห็ น ว่ า
ผูส้ อนอาจพิจารณาเลือกดัชนีปริ จเฉทเหล่านั้น
มาสอนในชั้นเรี ยน SPN 4001 และ SPN 4002 ได้
หากการนํา เสนอเนื้ อหานั้นไม่ ใ ช่ ก ารเรี ย นรู้
ความหมายและหน้าที่ ใหม่ของดัชนี ปริ จเฉท
เช่น อาจสอนดัชนีปริ จเฉท dicho de otro modo
(C1) และ en otros términos (C2) พร้อมกับ

ดัชนีปริ จเฉท en otras palabras (B2) เนื่องจาก
มีความหมายเหมือนกัน คือ แสดงการอธิ บาย
สิ่ งที่พดู ถึงแล้วด้วยถ้อยคําใหม่ เพียงแต่ dicho
de otro modo และ en otros términos มักปรากฏ
ในภาษาที่เป็ นทางการมากกว่า
ควรสอนดัชนีปริจเฉทอย่างไร
ผู ้วิ จ ั ย แบ่ ง เนื้ อหาเกี่ ย วกั บ การสอน
ดัชนีปริ จเฉทภาษาสเปนที่พบในผลงานที่ศึกษา
ออกเป็ น (1) หลักการทัว่ ไป (2) หลักการสอน
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ดัช นี ป ริ จ เฉทในแต่ ล ะระดับ สมรรถนะทาง
ภาษา (3) ขั้นตอนในการสอนดัช นี ป ริ จเฉท
(4) เนื้ อหาเกี่ ย วกับ ดัช นี ป ริ จ เฉทที่ค วรสอน
(5) สื่ อ การสอน และ (6) แบบฝึ กหัด ผูว้ ิจ ัย
สรุ ปแนวความคิ ด ที่ พ บในผลงานที่ ศึ ก ษา
โดยยึดตามหัวข้อดังกล่าวได้ ดังนี้
1. หลักการทั่วไป
แนวความคิด ที ่ ผูว้ ิ จ ัย พิ จ ารณาว่ า
เป็ นหลักการทัว่ ไปที่ควรคํานึงถึงในการเรี ยน
การสอนดัชนีปริ จเฉทมีดงั ต่อไปนี้
- ไม่ใช้คาํ ศัพท์ตามอําเภอใจ และ
หลี กเลี่ ยงการใช้ค าํ ศัพ ท์ที่ ก าํ กวม เพื่ อไม่ ใ ห้
ผูเ้ รี ย นเกิ ด ความสั บ สนเกี่ ย วกับ คุ ณ ลัก ษณะ
และหน้า ที่ข องดัช นี ป ริ จ เฉท (Nogueira da
Silva, 2012)
- การเรี ยนรู้ ค วรเป็ นทั้ง เชิ ง รั บ
(เน้ น ผู้ส อนเป็ นสํ า คัญ ) และเชิ ง รุ ก (เน้ น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ) กล่าวคือให้ผเู ้ รี ยนพยายาม
หาข้อสรุ ปเกี่ยวกับหน้าที่ ความหมาย และกฎ
ในการใช้ ดัช นี ป ริ จเฉทด้ ว ยตนเอง โดยมี
ผู ้ส อนคอยชี้ นํ า และให้ ค ํา อธิ บ ายเพิ่ ม เติ ม
(Fuentes Rodriguez, 2010)
- ไม่ ค วรสอนดั ช นี ปริ จเฉทที่
หลากหลายประเภทปะปนกัน (Nogueira da

Silva, 2012) เนื่องจากดัชนี ปริ จเฉทเป็ นหน่วย
ภาษาที่ มี ค วามหมายเชิ ง กระบวนการเป็ น
ความหมายหลัก และเข้าใจได้ยาก
- ควรผนวกการเรี ย นการสอนดัชนี ปริ จเฉทให้ เ ป็ นส่ ว นหนึ่ งของบทเรี ยนที่ มี
การเรี ยนการสอนหัวข้ออื่น ๆ ด้วย และควรใช้
บทอ่านหรื อบทฟั งที่มีคาํ ศัพท์และโครงสร้าง
ทางภาษาที่ ผูเ้ รี ย นรู ้ จกั แล้วในบทเรี ยนนั้น ๆ
เป็ นสื่ อการสอน เพื่อที่วา่ ผูเ้ รี ยนจะได้ทบทวน
สิ่ งที่ ไ ด้เรี ยนมาแล้วและเรี ย นรู้ ดชั นี ปริ จเฉท
โดยไม่ ต้ อ งกั ง ก ลเกี่ ย วกั บ คํ า ศั พ ท์ ห รื อ
โครงสร้ า งทางภาษาที่ ย งั ไม่รู้จกั (Fernández
Barjola, 2008; Corral Esteve, 2011)
2. การสอนดั ช นี ป ริ จ เฉทในแต่ ละ
ระดับสมรรถนะทางภาษา
นั ก วิ จ ัย ส่ ว นใหญ่ มี ค วามเห็ น ว่ า
ควรสอนดัชนี ปริ จเฉทแก่ผเู ้ รี ยนภาษาระดับสู ง
หรื อผูเ้ รี ยนระดับ B2 เป็ นต้นไป อย่างไรก็ตาม
Corral Esteve (2009, 2011) และ Nogueira da
Silva (2010) พิจารณาว่า ควรมีการเรี ยนการ
สอนดัชนี ปริ จเฉทแก่ ผูเ้ รี ยนระดับตํ่ากว่า B2
ด้ ว ยเช่ น กัน แนวความคิ ด นี้ สอดคล้ อ งกั บ
เนื้ อ หาใน MCER และ PCIC ที่ร ะบุก ารใช้
ดัชนีปริ จเฉทในทุกระดับสมรรถนะทางภาษา
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ผู ้ วิ จ ั ย จึ ง สรุ ปว่ า ควรมี ก ารเรี ยนการสอน
ดัชนีปริ จเฉทภาษาสเปนในทุกระดับสมรรถนะ
ทางภาษา สํ า หรั บ แนวทางในการเรี ยน
การสอนดัช นี ป ริ จ เฉทในระดับ ภาษาต่ า ง ๆ
ผูว้ ิจยั ได้ขอ้ สรุ ปว่า ในระดับ A1-B1 ควรมุ่งเน้น
ให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้หน้าที่ดา้ นการสื่ อสารของ
ดัชนี ปริ จเฉทที่ ใช้บ่ อยและไม่ย ากจนเกิ นไป
ในระดับ B2 เป็ นต้นไป ควรมุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยน
ได้รู้จกั ดัชนีปริ จเฉทที่หลากหลาย และให้ผเู้ รี ยน
มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับคุ ณลักษณะด้าน
ต่าง ๆ ของดัชนี ปริ จเฉท (ดูขอ้ 4) เพื่อให้ผเู้ รี ยน
สามารถสร้ างปริ จเฉทที่มีความหมายชัดเจน
และมีเอกภาพ ส่ วนในระดับ C1 และ C2 นั้น
ควรให้ ค วามสํ า คัญกั บ พหุ ห น้ า ที่ ข องดั ช นี ปริ จเฉท และการอธิบายความหมายที่ซบั ซ้อน
ของดั ช นี ปริ จเฉท รวมทั้ งอิ ท ธิ พลของ
ท่ ว งทํา นองเสี ยงต่ อ ความหมายของดั ช นี
ปริ จเฉท
3. ขั้นตอนการสอน
ในผลงานของ Martínez (1997)
Fernández Barloja (2008) López Vázquez
and Otero Doval (2009) และ Corral Esteve
(2009, 2011) มีแ บ่ ง การสอนดัช นี ป ริ จ เฉท
ออกเป็ นขั้น ตอน ได้แ ก่ ขั้น ตอนการสร้ า ง

แรงจูงใจ ขั้นตอนการสร้ างการรั บรู ้ ขั้นตอน
การเรี ย นรู้ ก ารใช้ดัช นี ปริ จเฉทหรื อ ขั้นตอน
การเน้น และขั้นตอนการฝึ กปฏิบตั ิ ผูว้ ิจยั เห็น
ด้ว ยกับ การสอนดัช นี ป ริ จ เฉทตามขั้น ตอน
ดัง กล่ า วนี้ เนื่ อ งจาก (1) เป็ นขั้น ตอนที่ ใ ห้
ความสํ า คัญกับ ความสั ม พันธ์ ระหว่า งดัช นี ปริ จ เฉทกับ บริ บ ทเสมอ (2) เป็ นขั้น ตอนที่
ให้ ผู ้เ รี ยนได้ เ รี ยนรู ้ เ กี่ ย วกั บ ดั ช นี ป ริ จเฉท
ทีละเล็กทีละน้อย (3) เป็ นขั้นตอนที่ประกอบ
ไปด้ว ยการเรี ย นรู ้ ท้ งั แบบเชิ ง รั บ และเชิ ง รุ ก
และ (4) เป็ นขั้นตอนที่ให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้การใช้
ดัชนีปริ จเฉทก่อนการฝึ กปฏิบตั ิ
- ขั้น ตอนการสร้ า งแรงจู ง ใจ เป็ น
ขั้นตอนที่จะทําให้ผเู ้ รี ยนเล็งเห็ นความสําคัญ
ของดัชนี ปริ จเฉท และเกิดแรงจูงใจที่จะศึกษา
การใช้ดัชนี ปริ จเฉท ในขั้นตอนนี้ อาจให้ผู้เรี ยน
เปรี ยบเทียบบทอ่านฉบับที่ไม่มีดชั นี ปริ จเฉท
กับฉบับที่มีดชั นี ปริ จเฉท เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเห็นว่า
ดัชนี ปริ จเฉทมี ส่วนทําให้ปริ จเฉทมี เอกภาพ
มากขึ้น ทําให้สิ่งที่ตอ้ งการสื่ อสารชัดเจนและ
เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น (Fernández Barjola, 2008)
ขั้นตอนนี้ อาจบรรจุ ไ ว้ใ นการเรี ย นการสอน
ครั้ งแรก หรื ออาจปรากฏอยู่ตลอดการเรี ย น
การสอนก็ได้ (Corral Esteve, 2011)
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- ขั้นตอนการสร้ างการรับรู ้ เป็ นการ
เข้าสู่ บทเรี ยนดัชนี ปริ จเฉทตัวใดตัวหนึ่ งหรื อ
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ งโดยเฉพาะ ขั้นตอนนี้ มุ่งเน้น
ให้ผเู้ รี ยนรับรู้หน้าที่และการใช้ดชั นี ปริ จเฉท
นั้น ๆ โดยอาจให้ผเู ้ รี ยนอ่านบทอ่านที่บ่งบอก
ถึ ง หน้า ที่ ข องดัช นี ป ริ จเฉท หรื อบทอ่ า นที่ มี
ดัชนีปริ จเฉทที่จะสอนปรากฏอยู่
- ขั้น ตอนการเรี ยนรู ้ ก ารใช้ ดั ช นี ปริ จ เฉทหรื อ ขั้น ตอนการเน้น เป็ นขั้น ตอน
การอธิ บายความหมายและคุ ณลักษณะต่าง ๆ
ของดัช นี ป ริ จเฉท โดยให้ ผู้เ รี ยนพยายาม
อนุ ม านสรุ ปความหมาย หน้ า ที่ รวมทั้ ง
คุณลักษณะด้านต่าง ๆ ของดัชนี ปริ จเฉทจาก
การใช้ดชั นี ปริ จเฉทในบทอ่านที่ อ่านมาแล้ว
ขั้นตอนนี้ ผูส้ อนจะให้ตวั อย่า งเพิ่ ม เติ ม และ
มีการทําแบบฝึ กหัดประเภทต่าง ๆ เพื่อพิสูจน์วา่
ผู้เ รี ยนนั้ นเข้ า ใจความหมาย และการใช้
ดัชนีปริ จเฉทหรื อไม่
- ขั้นตอนการฝึ กปฏิ บตั ิ เป็ นขั้นตอน
ที่จะให้ผเู้ รี ยนฝึ กสร้างหน่วยถ้อยหรื อปริ จเฉท
ให้ ส อดคล้อ งกับ ดัช นี ป ริ จ เฉทและบริ บ ทที่
กําหนดมาให้
4. เนือ้ หา
นอกเหนือจากหน้าที่ของดัชนีปริ จเฉท

ซึ่ ง บ่ งบอกกลยุทธ์ และจุดประสงค์ของผู้พูด
ในการสื่ อสารแล้ว ผูเ้ รี ยนภาษาสเปน โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ งผู ้เรี ย นในระดับ B2 เป็ นต้นไป ควร
ได้เรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับคุ ณลักษณะด้านอื่ น ๆ ของ
ดัชนี ปริ จเฉทด้วย ได้แก่ ตําแหน่งความสามารถ
ในการย้ า ยตํา แหน่ ง การใช้ เ ครื่ องหมาย
วรรคตอน ความหมายที่หลากหลายหรื อพหุ
หน้ า ที่ ข องดัช นี ป ริ จ เฉท ท่ ว งทํา นองเสี ย ง
ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนี ปริ จเฉทกับประเภท
ของปริ จเฉทและอนุ เ ฉท (ดัช นี ป ริ จเฉทที่
กล่ า วถึ ง มัก ปรากฏในปริ จ เฉทและอนุ เ ฉท
ประเภทใด) ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนี ปริ จเฉท
กับ วัจนลี ล าแต่ ล ะประเภท (ดัชนี ปริ จเฉทที่
กล่ า วถึ ง มัก ปรากฏในภาษาพู ด หรื อภาษา
เขียน) ทําเนี ยบภาษา (ดัชนี ปริ จเฉทที่กล่าวถึ ง
มักปรากฏในภาษาทางการ ภาษาไม่เป็ นทางการ
หรื อภาษาพูดทัว่ ไป) กรณี ที่หน่วยภาษาไม่ได้
ทําหน้า ที่ เป็ นดัชนี ป ริ จเฉท และการปรากฏ
ร่ ว มกับ องค์ ป ระกอบอื่ น ๆ (Corral Esteve,
2009; Nogueira da Silva, 2011, 2012)
5. สื่ อการสอน
สื่ อการสอนควรเป็ นสื่ อที่ใช้ในการ
สื่ อสารจริ ง มีความเหมาะสมกับระดับสมรรถนะ
ทางภาษาของผูเ้ รี ยน เป็ นสื่ อที่พบเห็ นได้ใน
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ชี วิตประจําวัน และมีบริ บทที่ผเู้ รี ยนเข้าใจได้
(Martínez, 1997; Llamas Saíz, 2003; Fernández
Barjola, 2008)
สื่ อการสอนที่ ใช้อาจเป็ น (1) สื่ อเสี ย ง
ซึ่งเหมาะสมอย่างยิง่ สําหรับการเรี ยนการสอน
ดัช นี ป ริ จเฉทที่ ม ัก ปรากฏในบทสนทนา
(Barros García, 1988) (2) สื่ อโสตทัศน์ประเภท
โฆษณา รายการข่าว รายการบันเทิง สัมภาษณ์
การโต้ว าที ห รื อวงเสวนา และการอภิ ป ราย
ในสภา เนื่ องจากเป็ นสื่ อที่ ท าํ ให้ ผูเ้ รี ย นเห็ น
บริ บทในการใช้ภาษา (Candón Sánchez, 1999;
Barlibrea Cárceles, 2003; Fuentes Rodríguez,
2010) และ (3) บทอ่ า นประเภทต่ า ง ๆ
เช่ น จดหมาย ข่าว บทบรรณาธิ การ บทความ
ประเภทแสดงความคิดเห็น บทภาพยนตร์ บท
อ่านทางวรรณคดี โฆษณา ตัว๋ ตําราอาหาร และ
ใบกํากับยา เป็ นต้น (Fuentes Rodríguez, 2010)
6. แบบฝึ กหัด
แบบฝึ กหัดที่สามารถใช้ในการเรี ยน
การสอนดัชนี ปริ จเฉทมีดงั นี้ (1) การอ่านเพื่อ
ความเข้าใจ เพื่อให้ผเู้ รี ยนสามารถสันนิษฐาน
ความหมาย หน้ า ที่ และคุ ณ ลั ก ษณะของ
ดัชนีปริ จเฉท (Martínez, 1997) (2) เติมดัชนี
ปริ จเฉทพร้ อมกั บ หน่ วย ถ้ อ ย หรื อเติ ม

หน่ ว ยถ้ อ ยที่ มี ค วามหมายสอดคล้ อ งกั บ
ดัชนี ปริ จเฉทที่กาํ หนดให้ไม่ควรใช้แบบฝึ กหัด
ที่ให้เติมดัชนี ปริ จเฉทเพียงอย่างเดี ยวเท่านั้น
เพราะคํ า ตอบที่ ไ ด้ ม า ถึ งแม้ จ ะผิ ด หลั ก
วัจนปฏิ บตั ิศาสตร์ แต่อาจไม่ผิดหลักไวยากรณ์
(Llamas Saíz, 2003) (3) แทนดัชนีปริ จเฉทด้วย
ดัช นี ป ริ จเฉทตัวอื่ น ๆ และอภิ ป รายเกี่ ย วกับ
การเปลี่ ย นแปลงทางความหมายที่ เ กิ ด ขึ้ น
(Fuentes Rodríguez, 2010) (4) พิจารณาเกี่ยวกับ
การใช้ดัชนี ป ริ จเฉทที่ ไม่ เหมาะสม (Fuentes
Rodríguez, 2010) (5) ฝึ กเขียนปริ จเฉทประเภท
ต่ า ง ๆ เช่ น คํา โฆษณา จดหมายสมัค รงาน
จดหมายสมัค รเรี ย น ข่ า ว บทความประเภท
แสดงความคิดเห็น และบทสัมภาษณ์ เป็ นต้น
แบบฝึ กหัดอาจเป็ นการเติมปริ จเฉทที่กาํ หนด
มาให้ ส มบู ร ณ์ หรื อ ให้ผูเ้ รี ย นเขี ย นปริ จเฉท
ทั้ง หมดด้วยตนเอง โดยผูเ้ รี ย นต้องใช้ดัชนี ปริ จเฉทที่กาํ หนดให้ (Fuentes Rodríguez, 2010)
(6) จับคู่สนทนา สนทนาในกลุ่ม หรื อแสดง
บทบาทสมมุ ติ โดยอาจบัน ทึ ก บทสนทนา
เพื่ อ ทําการวิเ คราะห์ ก ารใช้ดัชนี ป ริ จเฉทใน
ภายหลัง (López Vázquez & Otero Doval,
2009; Fuentes Rodríguez, 2010)
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เอกสารประกอบการเรี ยนการสอนกระบวน
วิชาหมวดพืน้ ฐานภาษาสเปน
นอกจากศึ กษาแนวทางการสอน
ดัชนีปริ จเฉทภาษาสเปนแล้ว ผูว้ ิจยั ยังต้องการ
ทราบว่าในเอกสารประกอบการเรี ยนการสอน
กระบวนวิช าหมวดพื้ นฐานภาษาสเปน ของ
มหาวิ ท ยาลัย รามคํา แหงนั้น มี ก ารนํา เสนอ
เนื้ อหาเกี่ ย วกั บ ดั ช นี ป ริ จเฉทภาษาสเปน
หรื อไม่ อย่างไร เพื่อจะใช้เป็ นข้อมูลเพิ่มเติมใน
การพิจารณาว่าควรจัดการสอนดัชนี ปริ จเฉท
ภ า ษ า ส เ ป น แ ก่ นั ก ศึ ก ษ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย
รามคําแหงอย่างไร กล่าวคือ จําเป็ นต้องจัดทํา
บทเรี ย นเพิ่ ม เติ ม หรื อไม่ อย่า งไร ด้วยเหตุ น้ ี
ผูว้ ิจยั จึงศึกษาหนังสื อชุด Nuevo ELE6 และ
Español en marcha7 ซึ่ งสาขาวิชาภาษาสเปน
มหาวิ ท ยาลั ย รามคํา แหง ใช้ เ ป็ นเอกสาร
ประกอบการเรี ยนการสอนกระบวนวิ ช า
หมวดพื้ น ฐานภาษาสเปน รวมทั้ งตํ า รา
ประกอบการศึ ก ษาวิช าภาษาสเปนที่ ตี พิ ม พ์
โดยมหาวิทยาลัยรามคํา แหง 8 ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั จะ
พิ จ ารณาว่ า เอกสารที่ ศึ ก ษามี ก ารนํา เสนอ
เนื้ อหาเกี่ ยวกับดัชนี ปริ จเฉทก็ต่อเมื่อเป็ นการ
นํา เสนอเนื้ อ หาที่ ก ํา หนดให้ ดัช นี ป ริ จเฉท
นั้น ๆ เป็ นเป้ าหมายในการเรี ยนรู ้อย่างชัดเจน

และจะไม่ถือว่าการมี ดชั นี ปริ จเฉทปรากฏใน
บทอ่าน บทฟั ง ตัวอย่าง และแบบฝึ กหัดที่ใช้
เพื่ อ การเรี ย นรู้ เ รื่ อ งอื่ น ๆ เป็ นการนํา เสนอ
เนื้อหาเกี่ยวกับดัชนีปริ จเฉท
จากการวิเ คราะห์ ผู้วิจ ัย พบปั ญ หาใน
การนํา เสนอเนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ ดัช นี ป ริ จเฉท
หลายประการ ดังนี้ (1) นําเสนอเนื้ อหาเกี่ ยวกับ
ดัชนี ปริ จเฉทที่ ไม่เพียงพอและไม่สอดคล้อง
กับ ที่ ระบุ ไ ว้ใ น PCIC ซึ่ งทํา ให้ ผูเ้ รี ย นไม่ ไ ด้
เรี ย นรู้ ก ารใช้ดัช นี ป ริ จ เฉทตามที่ ไ ด้รั บ การ
คาดหวังในระดับสมรรถนะทางภาษาของตน
(2) นํา เสนอเนื ้ อ หาเกี ่ ย วกับ ดัช นี ป ริ จ เฉท
หลากหลายประเภทปะปนกัน ซึ่ งอาจทําให้
เกิ ดความสั บ สนเกี่ ย วกับ ความหมาย หน้า ที่
และการใช้ ดั ช นี ป ริ จเฉทแต่ ล ะประเภท
(3) นํา เสนอเพี ย งความหมายหรื อหน้ า ที่
โดยทัว่ ไปของดัชนี ปริ จเฉท และไม่มีเนื้ อหา
เกี่ ย วกับ คุ ณ ลัก ษณะด้า นอื่ น ๆ รวมทั้ง ไม่มี
กิ จกรรมที่ จะให้ผูเ้ รี ย นได้ฝึ กปฏิ บ ัติ ซึ่ ง อาจ
ส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนไม่สามารถใช้ดชั นี ปริ จเฉทได้
อย่างถู กต้อง (4) ใช้คาํ ศัพท์ที่หลากหลายใน
การอ้า งถึ ง หน่ ว ยภาษาที่ ท าํ หน้า ที่ เ ป็ นดัช นี
ปริ จเฉท ซึ่งอาจทําให้เกิดความสับสนเกี่ยวกับ
คุ ณ ลัก ษณะหน้า ที่ และการใช้ ห น่ ว ยภาษา
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ดังกล่าว (5) นําเสนอเนื้ อหาที่ให้ความสําคัญ
กั บ การใช้ ห น่ ว ยภาษาในระดั บ ประโยค
มากกว่า ในระดับ ปริ จ เฉท (6) ให้ผูเ้ รี ย นทํา
แบบฝึ กหั ด โดยที่ ไ ม่ มี ก ารนํา เสนอเนื้ อ หา
เกี่ ย วกั บ ดั ช นี ป ริ จเฉทอย่ า งเป็ นขั้ นตอน
มาก่ อน (7) ใช้แบบฝึ กหัดแบบให้เลื อกเติม
ดัชนีปริ จเฉทเท่านั้น ซึ่ งดังที่กล่าวไปแล้ว อาจ
ได้ค าํ ตอบที่ ไม่ เหมาะสมในด้านวัจนปฏิ บ ัติ ศาสตร์ แต่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
ปั ญหาต่าง ๆ เหล่านี้ ช้ ี ให้เห็ นว่าเนื้ อหา
เกี่ ย วกับ ดัช นี ป ริ จ เฉทที่ ป รากฏในเอกสาร
ประกอบการเรี ยนการสอนกระบวนวิชาหมวด
พื้นฐานภาษาสเปนนั้นยังไม่เพียงพอที่จะทําให้
ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู้ความหมาย หน้าที่ และการใช้
ดัช นี ป ริ จ เฉทอย่ า งถู ก ต้อ ง ดัง นั้น จึ ง ควรมี
การจัดทําบทเรี ยนเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุ งการเรี ยน
การสอนดัชนี ปริ จเฉทภาษาสเปน โดยคํานึ งถึ ง
แนวทางการสอนที่ยดึ ถือกันเป็ นมาตรฐาน
บทเรียนดัชนีปริจเฉท
ในขั้นตอนสุ ดท้ายของงานวิจยั ผูว้ ิจยั
ได้จดั ทําตัวอย่างบทเรี ยนดัชนีปริ จเฉทสําหรับ
กระบวนวิชาหมวดพื้นฐานภาษาสเปน โดยนํา
แนวทางการสอนดัช นี ป ริ จเฉทที่ ส รุ ปได้ม า

ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการเรี ยนการสอน
กระบวนวิชาดังกล่าว บทเรี ยนที่ผวู ้ จิ ยั นําเสนอ
นั้นมีลกั ษณะดังนี้
1. บทเรี ย นแบ่ ง ออกเป็ น 3 ขั้น ตอน
ได้แก่ (1) ขั้นตอนการสร้างการรับรู ้ (2) ขั้นตอน
การเน้น และ (3) ขั้นตอนการฝึ กปฏิ บตั ิ โดย
ผูส้ อนสามารถสอดแทรกขั้น ตอนการสร้ า ง
แรงจู ง ใจในทุ ก ๆ ขั้น ตอนของการเรี ย น
การสอน
2. บทเรี ย นประกอบไปด้วยกิ จกรรม
การเรี ยนรู ้ท้ งั แบบเชิงรุ กและเชิงรับ
3. เป็ นบทเรี ยนที่สอดแทรกเข้าไปใน
เนื้ อ หาที่ ป รากฏในตํา ราประกอบการเรี ย น
การสอนกระบวนวิ ช าหมวดพื้ น ฐานภาษา
สเปน (หนังสื อชุด Español en marcha) โดย
ใช้บ ทอ่ า นหรื อบทฟั ง ที่ พ บในตํา ราดัง กล่ า ว
เป็ นสื่ อประกอบกิจกรรมในขั้นตอนการสร้าง
การรั บ รู ้ หรื อใช้สื่ อจากแหล่ ง อื่ น ๆ รวมทั้ง
แบบฝึ กหัดที่สอดคล้องกับเนื้ อหาที่ปรากฏใน
ตํารานั้น เพื่ อที่ ว่าผูเ้ รี ย นจะได้ไ ม่ ตอ้ งเรี ย นรู ้
คํา ศั พ ท์ ห รื อโครงสร้ า งทางไวยากรณ์ ที่
ยังไม่รู้จกั
4. ใช้คาํ ศัพท์ “Elemento lingüístico”
(องค์ป ระกอบทางภาษา) ที่ แ ทนคํา ศัพ ท์
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“Marcador del discurso” (ดัชนี ปริ จเฉท)
หรื อคํา ศัพ ท์ อื่ น ๆ ที่ บ่ ง บอกประเภทของ
หน่ ว ยภาษาที่ ท ํา หน้ า ที่ เ ป็ นดั ช นี ป ริ จเฉท
เนื่ อ งจากต้อ งการให้ ผู้เ รี ย นทํา ความเข้า ใจ
หน้า ที่ และความหมายของดัช นี ป ริ จเฉทใน
การสื่ อสาร โดยไม่ ต้ อ งกั ง วลหรื อสงสั ย
เกี่ ย วกับ ความหมายของคํา ศัพ ท์ ที่ ใ ช้ เ รี ยก
หน่วยภาษาเหล่านั้น
5. บทเรี ยนสําหรับกระบวนวิชา SPN
1001 - SPN 2002 จะเน้นการเรี ยนรู้หน้าที่ของ
ดั ช นี ปริ จเฉทที่ พ บบ่ อ ยและไม่ ซั บ ซ้ อ น
จนเกิ นไปสําหรับผูเ้ รี ยน รวมทั้งตําแหน่ งของ

ดัชนี ปริ จเฉท และการใช้เครื่ องหมายวรรคตอน
ในบทเรี ยนสําหรับกระบวนวิชา SPN 3001
และ SPN 3002 จะมี ก ารให้ ข ้อ มู ล เกี่ ย วกับ
ทํา เนี ย บภาษาเพิ่ ม เติ ม ด้ว ย สํา หรั บ บทเรี ย น
กระบวนวิชา SPN 4001 และ SPN 4002 จะมี
การให้ค วามรู ้ เกี่ ยวกับ คุ ณลักษณะด้านอื่ น ๆ
ของดัชนีปริ จเฉทด้วย ได้แก่ ท่วงทํานองเสี ยง
ประเภทของปริ จเฉท และวัจนลีลาที่มกั มีการใช้
ดัชนีปริ จเฉทนั้น ๆ
ณ ที่ น้ ี ผูว้ ิจยั จะแสดงบทเรี ยนดัชนี
ปริ จเฉท mira / mire ซึ่ งใช้สําหรับกระบวน
วิชา SPN 2002 เพื่อเป็ นตัวอย่าง

วัตถุประสงค์

ใช้ดชั นีปริ จเฉท mira / mire เพื่อเรี ยกความสนใจจากผูฟ้ ัง

ระยะเวลา

15 นาที

เนือ้ หาด้ านไวยากรณ์ /
การสื่ อสาร / วัฒนธรรม

พูดเกี่ยวกับสุ ขภาพ / พูดเกี่ยวกับสภาพจิตใจ

กิจกรรมที่ 1 (สร้ างการรับรู้ )

ฟังและอ่านบทสนทนาหน้า 59 ในหนังสื อ Español en marcha 2

กิจกรรมที่ 2 (การเน้ น)

ให้ผเู ้ รี ยนตอบคําถามและวิเคราะห์เกี่ยวกับหน้าที่และตําแหน่ง
ของ mira / mire รวมทั้งการใช้เครื่ องหมายวรรคตอน

กิจกรรมที่ 3 (การเน้ น)

ให้ผเู ้ รี ยนเลือกใช้ระหว่าง mira กับ mire และให้อภิปรายว่าทําไม
ถึงใช้ mira และ mire ในแต่ละกรณี
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กิจกรรมที่ 4 (ฝึ กปฏิบัต)ิ

ให้ผเู ้ รี ยนเลือกเติมข้อความตามสถานการณ์ที่กาํ หนดให้ ผูส้ อน
ควรเน้นยํ้าการใช้ดชั นีปริ จเฉท mira / mire เพื่อเรี ยกความสนใจ
จากผูฟ้ ังที่มีความสนิทสนม (เพื่อน) และจากผูฟ้ ังที่มี
ความสัมพันธ์แบบห่างเหิ น (แพทย์) ตามลําดับ

1. Escucha y lee la siguiente conversación.
DOCTOR: Buenas tardes, ¿qué le pasa?
JUAN:
Mire, es que hemos estado en la playa y tengo la espalda roja.
DOCTOR: A ver, quítese la camisa. Se ha quemado la espalda. ¿Cuánto tiempo ha estado
al sol?
JUAN:
Unas dos horas.
….
2. Responde a las siguientes preguntas.
a) ¿Cuál es la función de mire utilizado en la conversación que acabas de leer?
1. Llamar la atención al oyente. 2. Cambiar de tema. 3. Indicar acuerdo.
b) ¿En qué posición de la intervención aparece? ¿Aparece acompañado de algún signo de
puntuación? ¿Cuál?
3. Elige la opción más adecuada. ¿Mira o mire?
- Mira / Mire, cariño, te he comprado crema para tus quemaduras.
- Mira / Mire, le voy a decir una cosa: no se bañe nunca en playas sin vigilancia
- Mira / Mire, estas son pastillas para su dolor de cabeza.
- Mira / Mire, mamá, estoy un poco cansado. Luego hablamos, ¿vale?
- Mira / Mire, Javi, te veo un poco deprimido. ¿Por qué no sales un poco con tus amigos?
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4. Completa el siguiente texto de acuerdo con la situación dada.
A: No estás muy contento/a con tu amigo/a. Cuéntale qué te pasa o qué ha hecho mal.
TU AMIGO/A: ¡Hola! ¿Qué te pasa? ¿Quieres hablar conmigo?
TÚ: Sí. Mira,….…………….………………………………………….……………
B: No te sientes muy bien y vas al médico. Cuéntale qué te pasa.
DOCTOR: Pase y siéntese. ¿Qué le pasa?
TÚ: Mire,……………………………………………………………………….……

อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
เนื่ อ งจากการวิ จ ัย ครั้ งนี้ ศึ ก ษาเฉพาะ
แนวทางการสอนดัช นี ป ริ จ เฉทภาษาสเปน
ในกระบวนวิ ช าหมวดพื้ น ฐานภาษาสเปน
การศึกษาต่อไปจึงอาจศึกษาการเรี ยนการสอน
ดัชนีปริ จเฉทในกระบวนวิชาอื่น ๆ ในหลักสู ตร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนวิชาในหมวดทักษะ
ภาษาสเปนทัว่ ไป ซึ่ งมุ่งพัฒนาทักษะด้านใด
ด้านหนึ่ งโดยเฉพาะ นอกจากนี้ ผูว้ ิจยั ยังเห็ นว่า
ในลําดับต่อไปควรมีการศึกษาที่มุ่งความสนใจ
ไปยังองค์ประกอบอื่น ๆ ในการเรี ยนการสอน
ได้แก่ ผู้เรี ยนและผูส้ อน เพื่ อนําผลการศึ กษา
วิจยั ไปพัฒนาและปรับปรุ งการเรี ยนการสอน
ดัชนี ปริ จเฉทภาษาสเปนให้มีป ระสิ ทธิ ภาพ
มากยิง่ ขึ้น ดังนี้
1. ศึกษาการสอนดัชนี ปริ จเฉทภาษา
สเปน โดยสั ง เกตการสอนในชั้น เรี ย นและ

ทําแบบสอบถาม
2. ศึ ก ษาการใช้ ดัช นี ป ริ จเฉทภาษา
สเปนในภาษาพูดและภาษาเขียนของนักศึกษา
ภาษาสเปน มหาวิทยาลัยรามคําแหง หรื อของ
ผู ้ เ รี ย น ภา ษ า ส เป นช า วไ ทย โ ดย ทั่ ว ไ ป
เปรี ยบเที ย บกั บ การใช้ ดั ช นี ป ริ จเฉทของ
เจ้าของภาษา
3. วิเคราะห์ปัญหาและข้อผิดพลาดใน
การใช้ดัช นี ป ริ จเฉทภาษาสเปนในการพู ด
และการเขี ย นของนั ก ศึ ก ษาภาษาสเปน
มหาวิ ท ยาลัย รามคํา แหง หรื อของผู้เ รี ยน
ภาษาสเปนชาวไทยโดยทัว่ ไป
4. วิจยั เปรี ยบเทียบความรู้ และการใช้
ดัชนี ปริ จเฉทภาษาสเปนของผูเ้ รี ยนก่อนและ
หลัง การเรี ย นการสอน เพื่ อ ประเมิ น ปั ญ หา
และความเหมาะสมของวิ ธี ก ารสอนและ
เอกสารประกอบการเรี ยนการสอนที่ใช้
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เชิงอรรถ
3

จากมุมมองตามทฤษฎีตวั บท (Text Linguistics) ดัชนีปริ จเฉทเป็ นกลไกทางภาษาประเภทหนึ่ งซึ่งแสดงการ
เชื่อมโยงความระหว่างส่วนต่าง ๆ ในปริ จเฉท (connective meaning) ช่วยทําให้ปริ จเฉทมีความเกี่ยวเนื่องหรื อ
มีเอกภาพมากยิง่ ขึ้น ดัชนีปริ จเฉทตามแนวความคิดที่ปรากฏในทฤษฎีเชิงวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ ทฤษฎีความสัมพันธ์ (Relevance Theory) มีความหมายกว้างกว่านั้น คือ หมายถึงหน่วยภาษาที่ทาํ หน้าที่
ชี้นาํ การตีความหรื อการอนุมานสรุ ปที่เกิดขึ้นในการสื่ อสาร โดยจะแสดงการเชื่อมโยงความหรื อไม่ก็ได้
4
ในการแบ่งประเภทดัชนีปริ จเฉทของ Portolés (1998) และ Martín Zorraquino and Portolés (1999) ดัชนี
ปริ จเฉทที่บ่งชี้การออกนอกประเด็นหรื อการพูดถึงสิ่ งที่มีความเกี่ยวเนื่องโดยอ้อมกับสิ่ งที่พดู มาก่อนหน้า
(Digresores) จัดอยูใ่ นกลุ่มดัชนีปริ จเฉทที่แสดงความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง (Estructuradores de la
información)
5
ตรวจสอบรายชื่อดัชนีปริ จเฉทสําหรับระดับ C1 และ C2 ได้ที่
http://cvc.cervantes.es/Ensenanza/biblioteca_ele/ plan_curricular/niveles/06_tacticas_pragmaticas
_inventario_c1-c2.htm
6
หนังสื อชุด Nuevo ELE มีท้ งั หมด 4 ชุด ดังนี้ Nuevo ELE Inicial 1 (Borobio, 2003) Nuevo ELE Inicial 2
(Borobio, 2006) Nuevo ELE Intermedio (Borobio & Palencia, 2002) และ Nuevo ELE Avanzado (Borobio
& Palencia, 2003)
7
หนังสื อชุด Español en marcha (Castro Viúdez, Rodero Díez & Sardinero Franco, 2007) มีท้ งั หมด 4 ชุด
ตามระดับสมรรถนะทางภาษา (A1-B2)
8
ตํารากระบวนวิชาภาษาสเปนระดับมูลฐาน 1 (สมร วิเศษมณี , 2532) ตํารากระบวนวิชาภาษาสเปนพื้นฐาน 2
(ดุษฎี นําสวัสดิ์ชยั กุล, 2528) ตํารากระบวนวิชาภาษาสเปนพื้นฐาน 3 (สว่างวัน ไตรเจริ ญวิวฒั น์, 2542) ตํารา
กระบวนวิชาภาษาสเปนระดับพื้นฐาน 4 (สมร วิเศษมณี , 2552)
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