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เป็นการนาํเสนอส่วนหน่ึงของวทิยานิพนธ์เร่ือง “A Comparison of 

Narrative Discourse between Typically Developing Children 

and Children with Autism: A Systemic Functional Linguistic 

Approach” 



วตัถุประสงคใ์นการศึกษา 

• เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการใชร้ะบบขอ้ความหลกัในเร่ืองเล่าของเดก็

ปกติและเดก็ออทิสติก 

• เป็นการศึกษาไวยากรณ์ทั้งในดา้นของรูปแบบ (pattern) และหนา้ท่ี 

(function) - เนน้ศึกษาวากยสมัพนัธ์ (syntax) 

• ใชท้ฤษฎีทางภาษาศาสตร์ “ทฤษฎีไวยากรณ์เชิงระบบและหนา้ท่ี” 

(Systemic Functional Linguistic approach ) ซ่ึงพฒันาโดย Michael 

Halliday (1960s)ในการวเิคราะห์ขอ้มูล 

• ในการศึกษาน้ีวเิคราะห์ขอ้มูลในระดบัอนุพากย ์ (clause) 



ระบบข้อความหลกั (System of Theme)  คืออะไร 
• หนา้ท่ีหลกัของภาษามี 3 ประการ (ท่ีเกิดข้ึนพร้อมกนั) 

1. หนา้ท่ีส่ือความคิด  (Ideational metafunction)   

        เป็นการใชภ้าษาเพือ่ถ่ายทอดประสบการณ์และความคิดเพื่อบอกวา่อะไรท่ี

กาํลงัเกิดข้ึน  อะไรท่ีจะเกิดข้ึนและอะไรท่ีเกิดข้ึนไปแลว้ 

2. หนา้ท่ีปฏิสมัพนัธ์ (Interpersonal metafunction) 

        เป็นการใชภ้าษาเพือ่ปฏิสมัพนัธ์และเพื่อแสดงมุมมองของคนในสงัคม 

3. หน้าทีใ่นตวับท (Textual metafunction) 

        เป็นการใช้ภาษาเพือ่สร้างสาร(message)  โดยเรียบเรียงและจดัระบบ

ความสัมพนัธ์ระหว่างประโยค  เรียงลาํดบัหน้าทีห่ลกัและหน้าทีร่องของข้อมูล

ให้สามารถฟังหรืออ่านได้เข้าใจ  ซ่ึงระบบไวยากรณ์ของหน้าทีท่ีส่าม นีค้อื 

ระบบข้อความหลกั (system of Theme)  

 

 

  

 



ระบบข้อความหลกั (System of Theme)  คืออะไร 

• เม่ือเราฟังหรืออ่านบทความ (text)ใด แลว้รู้สึกวา่มีความ

ยากลาํบากท่ีจะติดตามบทความนั้น และยากท่ีจะอธิบายวา่

บทความนั้นกล่าวถึงอะไร  กแ็สดงวา่บทความนั้นมีปัญหาของ

ระบบขอ้ความหลกั (system of Theme) 



ระบบข้อความหลกั (system of Theme) 

• ระบบขอ้ความหลกัประกอบดว้ย หน่วยขอ้ความหลกั (Theme) ท่ีปรากฏ

ในตาํแหน่งตน้ประโยคหรืออนุพากย ์(clause) ตามดว้ยหน่วยขอ้ความ

รอง (Rheme) ท่ีปรากฎในส่วนท่ีเหลือของประโยคหรืออนุพากย ์

   
หน่วยข้อความหลัก
(Theme) 

 หน่วยข้อความรอง
(Rheme) 



ระบบข้อความหลกั (system of Theme) 

• โครงสร้างหน่วยขอ้ความหลกั (Theme) ประกอบดว้ย 

    -  หน่วยเช่ือม (textual Theme) ไดแ้ก่ conjunctions,  continuatives,     

            relative pronoun 

    -  หน่วยแสดงผูร่้วมเหตุการณ์ (topical/ideational Theme) ไดแ้ก่   

            participant ( subject, complement,),  adjunct (circumstance),  

           Theme matter 

    -  หน่วยแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งผูร่้วมเหตุการณ์ (interpersonal         

            Theme) ไดแ้ก่ vocative,  exclamatory element,  interpersonal    

            adjunct 

 



ตวัอย่างโครงสร้างระบบข้อความหลกั 

Theme Rheme 

Textual 

(optional) 

interper-

sonal  

(optional) 

Topical/ideational 
(obligatory) 

Textual 
(optional) 
 

marked unmarked 

1 กาลคร้ังหน่ึง

นานมาแลว้ 

มีเดก็คนหน่ึง 

2 เขา ก ็ บอก 

3 วา่ ไอห้มานอ้ย แก มาน่ี 



วธีิการศึกษา 

   กลุ่มตวัอยา่ง 

• กลุ่มเดก็ปกติ  จาํนวน 30 คน 

• กลุ่มเดก็ออทิสติก  จาํนวน 30 คน 

• เดก็เรียนชั้น ป.1- ป. 3    ระดบัชั้นละ 10 คน 



วธีิการศึกษา 

  วธีิการเกบ็ขอ้มูล 

• ใหเ้ดก็เล่านิทานท่ีไม่มีคาํบรรยายภาพ เร่ือง “เดก็ผูช้าย  สุนขั และ กบ” 

• ก่อนเล่าใหเ้ดก็ดูหนงัสือก่อนจนกวา่จะพร้อมท่ีจะเล่า 

• ใหเ้ดก็ดูหนงัสือขณะเล่าได ้ แต่ไม่มีการแนะเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเล่า 

 



ทาํไมจึงตอ้งศึกษาเร่ืองเล่า (narrative) 

• ในปัจจุบนัมีการประเมินความสามารถทางภาษาศาสตร์และทางการส่ือ

ความหมายของทั้งเดก็ปกติและเดก็ออทิสติก โดยประเมินจากทกัษะการ

เล่าเร่ืองและความสามารถในการเล่าเร่ืองของเดก็ 

• ทกัษะการเล่าเร่ืองของเดก็ปกติเปล่ียนแปลงไปตามลาํดบัขั้นพฒันาการ 

 



ทาํไมจึงตอ้งศึกษาในเดก็ ป.1 ถึง ป.3 

• ในช่วงเวลาท่ีเดก็ปกติมีอาย ุ6-8 ปี หรือในช่วงท่ีเดก็เรียนอยูใ่นระดบัชั้น 

ป.1- ป.3  เป็นช่วงเวลาท่ีเดก็กาํลงัพฒันาทกัษะการเล่าเร่ืองของเขา  

ในช่วงน้ีจะมีการพฒันาเร่ืองเล่าของเขาใหมี้ความซบัซอ้นข้ึน  มี

โครงสร้างท่ีดี  มีความเหมาะสม  เรียงลาํดบัต่อเน่ือง และฟังเขา้ใจได้

มากข้ึน  ซ่ึงเป็นช่วงท่ีเหมาะสมในการศึกษาและนาํมาเป็นพ้ืนฐานใน

การเปรียบเทียบกบัพฒันาการในดา้นน้ีของเดก็ออทิสติก 



ผลการศึกษา 

• เดก็ออทิสติกใชอ้นุพากยท่ี์ซบัซอ้น (clause complexes) และอนุ

พากยท่ี์ไม่ซบัซอ้น (clause simplexes)  นอ้ยกวา่เดก็ปกติ  

 

                   Typically  developing  children       Children with autism 

                            G.1        G.2       G.3       Total        G.1       G.2        G.3       Total 

 เดก็ปกต ิ เดก็ออทสิตกิ 

  ป.1   ป. 2   ป.3   รวม   ป.1   ป.2   ป.3   รวม 

อนุพากย์

ซบัซอ้น 
 174   146  155  475   134   123  137  394 

อนุพากย์

ไม่ซบั 

ซอ้น 

334  373 364  1071  251   215   274  740 



ผลการศึกษา 

  ถึงแมผ้ลน้ีเป็นดงัคาดไวแ้ละสอดคลอ้งกบัผลของการศึกษาอ่ืนๆ 

ส่วนใหญ่  แต่กย็งัพบวา่มีความขดัแยง้กบัผลการศึกษาของ  

Loveland et al. (1990) ซ่ึงทาํการศึกษาโดยใหเ้ดก็เล่าเร่ือง

หลงัจากผูว้จิยัเล่าใหฟั้งก่อน ซ่ึงอาจทาํใหเ้ดก็ออทิสติกเล่าเร่ือง

นั้นไดง่้ายข้ึน  และขดัแยง้กบัผลการศึกษาของ Losh and 

Capps (2003) และ Tager-Flusberg and Sullivan (1995) ท่ี

ทาํการศึกษาในเดก็ออทิสติก ท่ี high-functioning และมี

ความสามารถทางภาษาศาสตร์หรือ verbal IQ เท่ากบักลุ่มเดก็

ปกติท่ีเป็นกลุ่มควบคุม 



ผลการศึกษา 
• ในเร่ืองเล่าของเดก็ออทิสติกมีการใชค้าํสนัธาน (structural 

conjunctions) ในตาํแหน่งตน้อนุพากยจ์าํนวนนอ้ยกวา่และ

หลากหลายนอ้ยกวา่ท่ีเดก็ปกติใช ้  คาํสนัธานท่ีเดก็ออทิสติกใช้

มากไดแ้ก่  “และ  แต่  แลว้”  ส่วนเดก็ปกติมีการใชค้าํท่ี

หลากหลายกวา่ เช่นมีการใช ้“ พอ   เม่ือ   จนกระทัง่   เพราะ   

เพราะวา่ ”  ดว้ย 



ผลการศึกษา 

เดก็ออทิสติกใชค้าํนามและคาํสรรพนามทาํหนา้ท่ีเป็นประธานอยู่

บริเวณส่วนตน้อนุพากย ์ ในขณะท่ีเดก็ปกติใชค้าํบอกเวลา 

(temporal terms) มากกวา่  ดงันั้นแสดงใหเ้ห็นวา่เร่ืองเล่าของ

เดก็ออทิสติกเช่ือมโยงต่อเน่ืองกนัดว้ยการกระทาํของผูร่้วม

เหตุการณ์(ประธาน) ของเร่ือง ในขณะท่ีเร่ืองเล่าของเดก็ปกติ

พฒันาไปตามลาํดบัเวลา 

 



ผลการศึกษา 

  ตวัอยา่งของเดก็ออทสิตกิชั้นป. 2 

     เดก็จบักบ   เดก็ตกนํ้า   เดก็ส่ายหวั  เดก็หวัถงั 

   ตวัอยา่งของเดก็ปกต ิ ป.2 

    กาลคร้ังหน่ึงนานมาแลว้มีเดก็คนหน่ึง     กาํลงัไปจบักบ      ขณะ 

กาํลงัไปจบักบ    กแ็อบดูกบก่อน 

 

     



ผลการศึกษา 

• ในดา้น Theme Matter  หรือ Absolute Theme เดก็ปกติ

ชั้น ป. 3 .ใชค้าํวา่ “ส่วน” อยูห่นา้ Theme ตวัอยา่งเช่น   

     “ ส่วนกบกโ็มโหมาก ”  “ส่วนเดก็กบ็อก” 

 เดก็ออทิสติกชั้นป.1 ใชค้าํวา่ “น่ี” ซํ้ าๆโดยละประธาน

แทนการพดูวา่  “(เดก็)น่ี” เช่น 

 “น่ีจบัข้ึนมา”        “น่ีไปแลว้” 



ผลการศึกษา 

.ผลการศึกษาน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่  เดก็ออทิสติกบางคนไม่

สามารถกล่าวถึงประธานโดยใชค้าํนามเฉพาะ  กลุ่ม

คาํนาม หรือ คาํสรรพนามได ้ ดงันั้นจึงใชแ้ต่คาํวา่ “น่ี” 
 



ผลการศึกษา 

• ส่วน  Thematic Progression นั้น ถือเป็นขั้นตอนหน่ึงท่ีสาํคญัซ่ึง

ทาํใหเ้ร่ืองเล่านั้นต่อเน่ืองล่ืนไหล และเก่ียวขอ้งกบัการท่ีจะ

เลือกใชก้ารอา้งถึง (reference) หรือการท่ีจะละมนั   

    ในการศึกษาน้ีพบวา่  เดก็ทั้งสองกลุ่มใชรู้ปแบบ Thematic 

Progression เหมือนกนั ยกเวน้ในบางส่วนของเร่ืองเล่าของเดก็

ออทิสติกไม่สามารถบ่งช้ีรูปแบบ Thematic Progression ได ้ 

เน่ืองจากเดก็ออทิสติกเปล่ียนประธานบ่อยมาก หรือ ละประธาน

มาก   

      



ผลการศึกษา 

ตวัอยา่ง ของเดก็ปกติ ป. 1 

Theme reiteration or constant Theme pattern (new Theme 

relates to previous Theme) 

Theme                                      Rheme 

คนกบัหมา                                       เจอกบ     

คนกบัหมา                                       กาํลงัจะโดดนํ้า 

 



ผลการศึกษา 

ตวัอยา่ง ของเดก็ปกติ ป. 1 

Zig-zag, or linear Theme pattern (new Theme relates to 

previous Rheme) 

Theme                                      Rheme 

เขา                                            มองไปเห็นกบตวัหน่ึง 

มัน                                            ก็อยูบ่นใบบวั 

 



ผลการศึกษา 

ตวัอยา่ง ของเดก็ออทิสติก ป. 3 ท่ีไม่สามารถบ่งช้ีรูปแบบ Thematic 

progression 

Theme                                      Rheme 

แต่วา่เขาก ็                                  สะดุดนั้นท่ีแม่นํ้า 

เทา้                                              อยูใ่นนํ้า 

หมา                                             ตกนํ้า 

และถงั                                         ใส่หวัเขา 

 



ผลการศึกษา 

ตวัอยา่ง ของเดก็ออทิสติก ป. 3 ท่ีไม่สามารถบ่งช้ีรูปแบบ Thematic 

Progression 

Theme                                      Rheme 

สุนขั                                          จบักบ 

(…)                                            หนีไป 

(…)                                            จบัสุนขัครับ 

(…)                                             หนีไป 

 



ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาเร่ือง Thematic Progression แสดงใหเ้ห็นวา่ เดก็ 

     ออทิสติกอาจมีปัญหาขาดทกัษะบางอยา่งเช่น ในเร่ืองการเขา้ใจวา่

จาํเป็นตอ้งใหข้อ้มูลเพ่ิมเติมมากนอ้ยแค่ไหน ผูฟั้งจึงจะเขา้ใจได ้และ 

ความสามารถในการแยกความแตกต่างของขอ้มูลเก่าและขอ้มูลใหม่ 

(given and new information) ซ่ึง Norbury and Bishop (2003) ไดก้ล่าว

ไวว้า่ปัญหาการใชค้าํอา้งถึง (references) ของเดก็ออทิสติกอาจสะทอ้น

ความบกพร่องดา้นความจาํ (working memory) ซ่ึงอาจเป็นสาเหตุใหมี้

ความยากลาํบากในการจดจาํส่ิงท่ีเล่าไปแลว้จากหนา้ก่อนๆของหนงัสือ 
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