
1 

 

การเชื่อมโยงความด้วยคาํเชื่อมในหนังสอืตํารับอาหารไทย 
Conjunctive Cohesion in Thai Cuisine Book 

เต๋อหยุง่ หล่ี (Deyong Li) 
นักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพือ่การส่ือสารสมัยใหม่         

คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยเกษมบณัฑิต 
 ซัลมาณ ดาราฉาย (Salman Darachai) 

อาจารย์ สาขาวชิาภาษาไทยเพือ่การส่ือสารสมัยใหม่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยเกษมบณัฑิต 
 อีเมลผู้แต่งหลัก : 1010037986@qq.com เบอร์โทร : 0638155118 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองน้ีมีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) จําแนกประเภทของการ
เชื่อมโยงความด้วยคําเชื่อมในหนังสือตํารับอาหารไทย และ 2) ศึกษาความถี่ของการเชื่อมโยง
ความด้วยคําเชื่อมในหนังสือตํารับอาหารไทย ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลภาษาที่เก็บ
รวบรวมมาจากวิธีปรุงอาหารจํานวน 22 รายการ ในหนังสือตํารับอาหารไทย สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลคืออัตราส่วนร้อยละ  

ผลการศึกษาปรากฏว่า การเชื่อมโยงความด้วยคําเชื่อมจําแนกเป็น 16 ประเภท เรียง
ตามลําดับความถี่ในการปรากฏจากมากไปน้อย ได้แก่ การเช่ือมโยงแสดงเวลา (ร้อยละ 28.89) 
การเช่ือมโยงแสดงความคล้อยตาม (ร้อยละ 16.00) การเช่ือมโยงแสดงสถานที่ (ร้อยละ 14.96) 
การเช่ือมโยงแสดงการอ้างถึง (ร้อยละ 8.59) การเชื่อมโยงแสดงลักษณะ (ร้อยละ 6.96) การ
เชื่อมโยงแสดงเครื่องมือ (ร้อยละ 6.67) การเช่ือมโยงแสดงเหตุ (ร้อยละ 5.78) การเช่ือมโยงแสดง
ส่ิงที่มีส่วนร่วม (ร้อยละ 4.59) การเชื่อมโยงแสดงแหล่งที่มา (ร้อยละ 2.81) การเช่ือมโยงแสดง
การเลือก (ร้อยละ 2.07) การเช่ือมโยงแสดงเจ้าของ (ร้อยละ 0.89) การเช่ือมโยงแสดงตัวอย่าง  
(ร้อยละ 0.89) การเช่ือมโยงแสดงการเปรยีบเทยีบ  (ร้อยละ 0.30) การเช่ือมโยงแสดงการแนะนาํ 
(ร้อยละ 0.30) การเช่ือมโยงแสดงผล (ร้อยละ 0.15) และการเชื่อมโยงแสดงการยกเว้น (ร้อยละ 
0.15) 
คําสําคัญ : การเช่ือมโยงความ  คําเชื่อม  หนังสือตํารับอาหารไทย 
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Abstract 
This independent study has 2 purposes: 1) to classify the types of 

conjunctive cohesion in Authentic Thai Cuisine Book, and 2) to analyze the 

frequency of conjunctive cohesion in Authentic Thai Cuisine Book. The language 

data collected for the study derived from 22 recipes in Authentic Thai Cuisine 

Book. The statistical analysis was done by using percentage. The results of the 

study show that conjunctive cohesion can be classified into 16 types which were 

ranked from high to low as follows: time (28.89%), addition (16.00%), places 

(14.96%), reference (8.59%), procedure (6.96%), instrument (6.67), cause (5.78%), 

coordination (4.59%), origin (2.81%), choice (2.07%), possession (0.89%), example 

(0.89%), comparison (0.30%), introduction (0.30%), result (0.15%), and exception 

(0.15%). 

Keyword : Cohesion, Conjunction, Thai Cuisine Book 
 
บทนํา 

ในชีวิตประจําวัน คนไทยนิยมทักทายกันว่า “กินข้าวหรือยัง” คําทักทายนี้แสดงให้เห็น
ความสําคัญของอาหารการกนิ คนไทยตั้งแต่อดีตกินทั้งขา้วเหนียวและข้าวเจ้า โดยข้าวเหนียวเป็น
อาหารของชาวบ้านเพราะไม่บูดง่ายและกินอิ่มท้อง ส่วนข้าวเจ้าเป็นอาหารของชนชั้นสูง ก่อนจะ
แพร่กระจายไปยังชาวบ้านจนเป็นที่นิยมอย่างในปัจจุบัน (ฝ่ายวิชาการ สถาพรบุ๊คส์, 2558, น. 
84) คนไทยโดยทั่วไปมักพูดถึงอาหารและส่ิงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาหารเสมอ เนื่องจากการกิน
อาหารที่สะอาดและมีประโยชน์มีส่วนช่วยให้สุขภาพดีและมีภูมิต้านทานโรคภัยไข้เจ็บ อาหารจึงมี
ความสําคัญเพราะเป็นหนึ่งในปัจจัยส่ีสําหรับการดํารงชีวิตของมนุษย์ ยิ่งไปกว่านั้น อาหารยังเป็น
ส่ิงที่เชื่อมโยงไปถึงสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศ รวมทั้งเป็นรากฐานของความ
เจริญรุ่งเรืองทั้งหลายด้วย (โตมร ศุขปรีชา, 2559, น. 7-8)  

 ประเทศไทยมีอาหารหลากหลายประเภทและได้ชื่อว่าเป็นอูข่้าวอูน่้ํามาตั้งแต่สมัยโบราณ 
อาหารไทยแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ได้แก่ อาหารคาว ขนมหวาน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม 
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นอกจากน้ีก็มีอาหารในท้องถิ่น และอาหารไทยตามฤดูกาล (สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ 
ฉบับเสริมการเรียนรู้, 2559, น. 11) คนไทยส่วนใหญ่เริ่มเรียนรู้เรื่องอาหารการกินและฝึกหัดปรุง
อาหารกับพ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่ในครอบครัว ต่อมาก็อาจเรียนรู้วิธีปรุงอาหารจากส่ือต่าง ๆ เช่น 
รายการวิทยุและโทรทัศน์ เว็บไซต์ แผ่นพับ นิตยสาร และหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวธิปีรงุอาหาร
ซึ่งมีการจัดพิมพ์เผยแพร่และวางจําหน่ายอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน 

ภาษาที่ ใช้แสดงวิธีปรุงอาหารโดยทั่ วไปมี ลักษณะเป็นข้อความ ท่ีต่อ เนื่ องกัน 
นักภาษาศาสตร์เรียกข้อความที่ต่อเนื่องกันนี้ว่า สัมพันธสาร หรือระบบข้อความ (Discourse) ซึ่ง
หมายถึง “หน่วยภาษาที่ปรากฏต่อเนื่องกันในระดับทีสู่งกว่าประโยคเดี่ยว ๆ” (ชลธิชา บํารุงรักษ,์ 
2558, น. 134) สัมพันธสารต้องมีคุณสมบัติที่สําคัญ คือ การเช่ือมโยงความ (Cohesion) ซึ่งมี
ความหมายตามที่อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (2552, น. 117) อธิบายไว้ดังนี้ 

“ความเกี่ยวพันระหว่างประโยคหน่ึงกับอีกประโยคหนึ่ง ซึ่งทําให้ข้อความที่
ประกอบด้วยประโยคต่าง ๆ เหล่านั้นไม่ใช่เป็นเพียงการนําประโยคมาเรียงต่อกัน
ให้ข้อความยาวขึ้นเท่านั้น แต่เนื้อความของประโยคเหล่านั้นต้องมีความต่อเนื่อง
และเกี่ยวพันกัน อันจะทําให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านเข้าใจส่ิงที่ผู้พูดหรือผู้เขียนต้องการ
ส่ือสารได้ ความเกี่ยวพันและต่อเนื่องของประโยคต่าง ๆ ในสัมพันธสารเรียกว่า 
การเช่ือมโยงความ” 

กล่าวได้ว่า การเช่ือมโยงความคือความสัมพันธ์ระหว่างประโยคหน่ึงกับประโยคอื่น ๆ ที่
อยู่แวดล้อม และทําให้ประโยคต่าง ๆ ที่เรียงต่อกันรวมเป็นข้อความเดียวกัน ประโยคแต่ละ
ประโยคในข้อความใดข้อความหน่ึงจึงไม่ได้ปรากฏอย่างอิสระ แต่มีความสัมพันธ์กับประโยคอ่ืน
ด้วย ความสัมพันธ์นี้อาจเป็นความสัมพันธ์ด้านโครงสร้างหรือด้านความหมายก็ได้ และเป็น
ความสัมพันธ์ที่ปรากฏได้ทั้งระหว่างคํา วลี หรือข้อความที่ต่อเนื่องกันด้วย (ชลธิชา บํารุงรักษ์, 
2558, น. 141) ตัวอย่างการเช่ือมโยงความในข้อความภาษาไทยที่แสดงวิธีปรุงอาหารมีดังนี้  

(ก) “เตรียมเครื่องหมักกุ้งโดยโขลกรากผักชี กระเทียม และพริกไทยรวมกันให้
ละเอียด” (วิทยาลัยดุสิตธานี, 2558, น. 15)  

(ข) “ควรฟาดเนื้อปลากรายบนอ่างที่หล่อด้วยน้ําแข็ง เพื่อให้เนื้อปลากราย
เหนียว” (วิทยาลัยดุสิตธานี, 2558, น. 29) 

ตัวอย่าง (ก) แสดงให้เห็นการเช่ือมโยงความด้วยคําเชื่อมประเภทต่าง ๆ ได้แก่ การ
เชื่อมโยงแสดงลักษณะ รูปภาษาที่เป็นตัวบ่งชี้ของการเชื่อมโยงความประเภทนี้คือคําเช่ือมบอก
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ลักษณะ คําว่า “โดย” และการเชื่อมโยงแสดงความคล้อยตามที่มีตัวบ่งชี้คือคําเช่ือมบอกความ
คล้อยตาม คําว่า “และ” ส่วนตัวอย่าง (ข) มีการเช่ือมโยงแสดงสถานที่ รูปภาษาที่เป็นตัวบ่งชี้คือ
คําเชื่อมบอกความสัมพันธ์ทางสถานที่ คําว่า “บน” และการเช่ือมโยงแสดงการอ้างถึง รูปภาษาท่ี
เป็นตัวบ่งชี้คือคําเชื่อมบอกการอ้างถึง คําว่า “ที่” รวมทั้งมีการเช่ือมโยงแสดงเหตุ รูปภาษาที่เป็น
ตัวบ่งชี้คือคําเชื่อมบอกเหตุ คําว่า “เพื่อ” สังเกตได้ว่า การเช่ือมโยงความด้วยคําเชื่อมในตัวอย่าง
ดังกล่าวข้างต้นอาจแบ่งเป็นประเภทย่อยได้หลายประเภท  

อย่างไรก็ตาม ผู้ศึกษาพบว่า ยังไม่มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเช่ือมโยงความด้วย
คําเชื่อมในข้อความที่แสดงวิธีปรุงอาหารในภาษาไทยมาก่อน การศึกษาเกี่ยวกับการเชื่อมโยง
ความที่ผ่านมาในอดีตเป็นการศึกษาข้อความประเภทอ่ืน ๆ เช่น วิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษา
เปรียบเทียบการเชื่อมโยงความในรายการสารคดีไทยและสารคดีแปลทางโทรทัศน์” (นันทิกานต์ 
ศิลปศร, 2542) วิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบกลวิธีการเช่ือมโยงความในนวนิยายที่
แปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย” (จิรายุ งามเหมาะ, 2549) 
วิทยานิพนธ์เรื่อง “การเช่ือมโยงความในเรื่องเล่าของเด็กไทยอายุ 4-7 ปี ที่มีพื้นฐานส่ิงแวดล้อม
ต่างกัน” (สุวัฒชัย คชเพต, 2553) และวิทยานิพนธ์เรื่อง “การเช่ือมโยงความในสนทนาแบบเป็น
กันเองระหว่างเพศชายและเพศหญิง” (ชื่นจิตต์ อธิวรกุล, 2555)   

 จากรายละเอียดเกี่ยวกับข้อความที่มีเนื้อหาแสดงวิธีปรุงอาหารและการเชื่อมโยงความ
ดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษามีคําถามในการศึกษาว่า การเช่ือมโยงความด้วยคําเชื่อมในข้อความท่ี
แสดงวิธีปรุงอาหารในภาษาไทยมีลักษณะอย่างไร แบ่งเป็นกี่ประเภท และแต่ละประเภทมีความถี่
ในการปรากฏมากน้อยเพียงใด ผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาค้นคว้าเพื่อตอบคําถามดังกล่าวข้างต้น โดย
มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อจําแนกประเภทของการเชื่อมโยงความด้วยคําเชื่อมในหนังสือตํารับอาหารไทย 
2. เพื่อศึกษาความถี่ของการเชื่อมโยงความด้วยคําเชื่อมในหนังสือตํารับอาหารไทย  

 
ขอบเขต 

1. ศึกษาเฉพาะการเช่ือมโยงความด้วยคําเชื่อมในหนังสือตํารับอาหารไทยที่จัดพิมพ์
เผยแพร่โดยวิทยาลัยดุสิตธานีในปี พ.ศ. 2558 
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2. ศึกษาเฉพาะข้อความที่พิมพ์ด้วยอักษรไทย ไม่รวมข้อความภาษาอังกฤษที่พิมพ์ด้วย
อักษรโรมันในหนังสือตํารับอาหารไทย 

3. ศึกษาเฉพาะข้อความที่แสดงวิธีปรุงอาหารในหนังสือตํารับอาหารไทย ไม่รวมข้อความ
เกี่ยวกับประวัติและนิยามอาหารไทย ที่มา แนวความคิด และการดําเนินงานวิจัย 
 
กรอบแนวคิด 

1. แนวคิดเรื่องการเชื่อมของชลธิชา บํารุงรักษ์ (2558, น. 151-153) ที่แบ่งการ
เชื่อมโยงความโดยการใช้คําเชื่อมเป็น 5 ลักษณะ ได้แก่ แบบคล้อยตาม แบบขัดแย้ง แบบแสดง
ทางเลือก แบบแสดงเหตุแสดงผล และแบบแสดงเวลา การเช่ือมโยงความเหล่านี้แสดง
ความสัมพันธ์ทางความหมายระหว่างหน่วยภาษาที่อยู่ต่อเนื่องกัน 

 2. แนวคิดเรื่องประโยคสัมพันธ์ของนววรรณ พันธุเมธา (2558, น. 334-343) ที่กล่าวถึง
ความสัมพันธ์ของประโยคที่ต่อเนื่องกัน 6 แบบ ได้แก่ ประโยคสัมพันธ์กันทางเวลา ประโยค
สัมพันธ์กันทางเหตุและผล ประโยคสัมพันธ์กันทางมีความหมายทํานองเดียวกัน ประโยคสัมพันธ์
กันทางมีความหมายขัดแย้งกัน ประโยคสัมพันธ์กันทางการขยายความ และประโยคสัมพันธ์กัน
โดยต่างเป็นตัวเลือก 

 3. แนวคิดเรื่องคําเชื่อมของนววรรณ พันธุเมธา (2558, น. 92-105) ที่จําแนกคําเชื่อม
ตามความหมายได้ 21 ประเภท เช่น คําเชื่อมบอกความสัมพันธ์ทางเวลา คําเชื่อมบอกความ
คล้อยตาม คําเชื่อมบอกความสัมพันธ์ทางสถานที่ คําเชื่อมบอกการอ้างถึง คําเชื่อมบอกลักษณะ 
คําเชื่อมบอกเครื่องมือ คําเชื่อมบอกเหตุ คําเชื่อมบอกผู้มีส่วนร่วม คําเชื่อมบอกแหล่งเดิม 
คําเชื่อมบอก คําเชื่อมบอกความให้เลือกเอา ฯลฯ  
 
วิธีดําเนินการศึกษาและระเบียบการศึกษา 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือตํารับอาหารไทย 
ผู้ ศึกษาคัดเลือกหนังสือตํารับอาหารไทยด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 

(purposive random sampling) (ปาริชาต สถาปิตานนท์, 2557, น. 156) เพื่อให้ได้หนังสือที่มี
คุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่ผู้ศึกษากําหนดไว้ 3 ข้อ ดังนี้  

1) เป็นหนังสือที่จัดทําโดยสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาการ
จัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  
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2) เป็นหนังสือที่ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
กระทรวงพาณิชย์ รัฐบาลไทย 

3) เป็นหนังสือที่จัดพิมพ์เผยแพร่ภายในระยะเวลาย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี นับจากปี พ.ศ. 
2559 ซึ่งเป็นปีที่เริ่มดําเนินการศึกษาครั้งนี้ 

จากเกณฑ์ที่กําหนดไว้ข้างต้น ผู้ศึกษาจึงได้คัดเลือกหนังสือ “ตํารับอาหารไทย” ซึ่งมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ทั้ง 3 ข้อ กล่าวคือ หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่จัดทําโดยวิทยาลัย
ดุสิตธานี ซึ่งจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการครัวและ
ศิลปะการประกอบอาหาร รวมทั้งหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและ
ภัตตาคาร หนังสือเล่มนี้ยังได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
และจัดพิมพ์เผยแพร่ในปี พ.ศ. 2558 นอกจากนี้ หนังสือ “ตํารับอาหารไทย” เป็นผลที่ได้จาก 
“โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาตํารับอาหารไทยตามมาตรฐานวิทยาลัยดุสิตธานี” โครงการดังกล่าวมี
วัตถุประสงค์เพื่อกําหนดตํารับมาตรฐานอาหารไทยซึ่งเป็นที่นิยมบริโภค ผลการวิจัยจากโครงการ
นี้ได้ตํารับอาหารไทย 3 ประเภท ได้แก่ อาหารคาว (11 รายการ) อาหารว่าง (6 รายการ) และ
ขนมหวาน (5 รายการ) รวมรายการอาหารจํานวนทั้งส้ิน 22 รายการ 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลจากหนังสือตํารับอาหารไทย 
2.1 ผู้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลภาษาที่แสดงวิธีปรุงอาหารซึ่งรวบรวมได้จากข้อ 1 ในเรื่อง

การเช่ือมโยงความด้วยคําเชื่อม โดยใช้หลักการที่ประยุกต์จากแนวคิดเรื่องการเช่ือมของชลธิชา 
บํารุงรักษ์ (2558) แนวคิดเรื่องประโยคสัมพันธ์ของนววรรณ พันธุเมธา (2558) และแนวคิดเรื่อง
คําเชื่อมของนววรรณ พันธุเมธา (2558) 

2.2 ผู้ศึกษานับความถี่ของคําเชื่อมที่ปรากฏใช้ในวิธีปรุงอาหาร จากน้ันนําไปคํานวณ
ค่าร้อยละ (percentage) พร้อมทั้งนําเสนอผลการวิเคราะห์ด้วยการบรรยายและตาราง 
 
ผลการศึกษา 

จากการวิเคราะห์ข้อความในหนังสือตํารับอาหารไทยปรากฏว่า การเช่ือมโยงความด้วย
คําเชื่อมสามารถจําแนกเป็น 16 ประเภท เรียงตามลําดับความถี่ในการปรากฏจากมากไปน้อย 
ได้แก่ การเช่ือมโยงแสดงเวลา การเช่ือมโยงแสดงความคล้อยตาม การเช่ือมโยงแสดงสถานที่ การ
เชื่อมโยงแสดงการอ้างถึง การเช่ือมโยงแสดงเครื่องมือ การเช่ือมโยงแสดงลักษณะ การเช่ือมโยง
แสดงเหตุ การเช่ือมโยงแสดงผู้มีส่วนร่วม การเช่ือมโยงแสดงแหล่งที่มา การเช่ือมโยงแสดงการ
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เลือก การเช่ือมโยงแสดงเจ้าของ การเช่ือมโยงแสดงตัวอย่าง การเช่ือมโยงแสดงการเปรียบเทียบ 
การเชื่อมโยงแสดงการแนะนํา การเชื่อมโยงแสดงผล และการเชื่อมโยงแสดงการยกเว้น ดัง
รายละเอียดในตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 1 การเช่ือมโยงความด้วยคําเชื่อมในหนังสือตํารับอาหารไทย 

การเช่ือมโยงความ คําเชื่อม 
ความถี ่

จํานวน  
ครั้ง 

ร้อยละ 

1. การเช่ือมโยงแสดงเวลา 1. จน (75) 2. พอ (54) 
3. แล้ว (32) 4. จึง (13)  
5. เมื่อ (9) 6. ก่อน (5)  
7. จนกว่า (3) 8. ระหว่าง (3) 
9. หลังจาก (1)  

195 28.89 

2. การเช่ือมโยงแสดงความคล้อย 
    ตาม 

1. และ (108) 108 16.00 

3. การเช่ือมโยงแสดงสถานที ่ 1. ใน (52) 2. บน (44) 3. ที่ (2) 
4. ริม (1) 5. รอบ (1) 6. ตรง (1) 

101 14.96 

4. การเช่ือมโยงแสดงการอ้างถงึ 1. ที่ (58) 58 8.59 
5. การเช่ือมโยงแสดงลักษณะ 1. โดย (47) 47 6.96 
6. การเช่ือมโยงแสดงเครื่องมือ 1. ด้วย (45) 45 6.67 
7. การเช่ือมโยงแสดงเหตุ 1. เพื่อ (21) 2. หาก (8) 

3. เพราะ (7) 4. ถ้า (3) 
39 5.78 

8. การเช่ือมโยงแสดงส่ิงที่มีส่วนร่วม 1. กับ (31) 31 4.59 
9. การเช่ือมโยงแสดงแหล่งที่มา 1. จาก (19) 19 2.81 
10. การเช่ือมโยงแสดงการเลือก 1. หรือ (14) 14 2.07 
11. การเช่ือมโยงแสดงเจ้าของ 1. ของ (6) 6 0.89 
12. การเช่ือมโยงแสดงตัวอย่าง 1. เช่น (6) 6 0.89 
13. การเช่ือมโยงแสดง 1. มากกว่า (2) 2 0.30 
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การเช่ือมโยงความ คําเชื่อม 
ความถี ่

จํานวน  
ครั้ง 

ร้อยละ 

     การเปรียบเทียบ 
14. การเช่ือมโยงแสดงการแนะนํา 1. ได้แก่ (2) 2 0.30 
15. การเช่ือมโยงแสดงผล 1. ฉะนั้น…จึง (1) 1 0.15 
16. การเช่ือมโยงแสดงการยกเว้น 1. ยกเว้น (1) 1 0.15 

รวม 675 100.00 
 

ตารางข้างต้นแสดงให้เห็นว่า การเชื่อมโยงความด้วยคําเชื่อมที่มีอัตราความถี่ในการ
ปรากฏมากที่สุด ได้แก่ การเช่ือมโยงแสดงเวลา (ร้อยละ 28.89) โดยมีคําเชื่อมที่เป็นตัวบ่งชี้ เช่น 
คําว่า “จน” “พอ” “แล้ว” “จึง” และ “เมื่อ” รองลงมาคือการเชื่อมโยงแสดงความคล้อยตาม 
(ร้อยละ 16.00) ซึ่งมีคําเชื่อม คําว่า “และ” เป็นตัวบ่งชี้เพียงคําเดียว และการเชื่อมโยงแสดง
สถานที่ (ร้อยละ 14.96) ซึ่งมีคําเชื่อม เช่น คําว่า “ใน” “บน” “ที่” “ริม” และ “รอบ” เป็นตัว
บ่งชี้ กล่าวได้ว่า การเช่ือมโยงความด้วยคําเชื่อมที่มีความถีใ่นการปรากฏใช้มากที่สุดตัง้แต่อันดบัที่ 
1-3 มักมีคําเชื่อมที่เป็นตัวบ่งชี้หลายคํา แต่การเชื่อมโยงความด้วยคําเชื่อมที่มีความถี่ในการ
ปรากฏน้อยตั้งแต่อันดับที่ 4-16 มักมีคําเชื่อมที่เป็นตัวบ่งชี้เพียงคําเดียว การเช่ือมโยงความด้วย
คําเชื่อมทั้ง 16 ประเภท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. การเชื่อมโยงแสดงเวลา หมายถึง การเช่ือมโยงความด้วยการใช้คําเชื่อมบอก
ความสัมพันธ์ทางเวลา ข้อความที่อยู่หน้าคําเชื่อมชนิดนี้แสดงเหตุการณ์เกี่ยวกับขั้นตอนการปรุง
อาหารที่อาจจะเกิดก่อน เกิดหลัง หรือเกิดพร้อมกับเหตุการณ์ในข้อความที่อยู่หลังคําเชื่อม จาก
การวิเคราะห์วิธีปรุงอาหารพบคําเช่ือมบอกความสัมพันธ์ทางเวลา จํานวน 9 คํา ได้แก่ คําว่า 
“จน” “พอ” “แล้ว” “จึง” “ก่อน” “เมื่อ” “จนกว่า” “ระหว่าง” และ “หลังจาก” ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้ 

(1) “ฟาดเน้ือปลากรายกับข้างอ่างผสมแล้ว1ใส่ถั่วพู ใบมะกรูด นวดให้เข้ากัน 
ปั้นเป็นก้อนกลมก้อนละ 30 กรัม แล้ว2กดให้แบนประมาณ 0.5 ซ.ม.” 
(วิทยาลัยดุสิตธานี, 2558, น. 29) 

ตัวอย่างที่ (1) แสดงให้เห็นว่า คําเช่ือมบอกความสัมพันธ์ทางเวลา “แล้ว” เป็นคําที่ใช้
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เชื่อมข้อความในโครงสร้าง “...แล้ว1...แล้ว2...” ข้อความที่อยู่หน้าคําเชื่อม “แล้ว1” คือ “ฟาดเน้ือ
ปลากรายกับข้างอ่างผสม” เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์ในข้อความท่ีอยู่หลังคําเช่ือม 
“แล้ว1” ได้แก่ “ใส่ถั่วพู ใบมะกรูด นวดให้เข้ากัน ปั้นเป็นก้อนกลมก้อนละ 30 กรัม” โดย
ข้อความเดียวกันนี้เป็นข้อความที่อยู่หน้าคําเชื่อม “แล้ว2” ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นก่อน
เหตุการณ์ในข้อความที่อยู่หลังคําเชื่อม “แล้ว2” คือ “กดให้แบนประมาณ 0.5 ซ.ม.”  

2. การเชื่อมโยงแสดงความคล้อยตาม หมายถึง การเช่ือมโยงความด้วยการใช้คําเชื่อม
บอกความคล้อยตาม ข้อความท่ีอยู่ก่อนและหลังคําเชื่อมชนิดนี้เป็นข้อความที่มีความหมาย
สอดคล้องกัน ไม่ขัดกัน จากการวิเคราะห์วิธีปรุงอาหารพบว่า มีคําเชื่อมบอกความคล้อยตาม
เพียงคําเดียวคือ คําว่า “และ” ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

(2) “ใส่ถั่วลิสงค่ัวบด และเติมกะทิที่เหลือ” (วิทยาลัยดุสิตธานี, 2558, น. 21) 
ตัวอย่างที่ (2) แสดงให้เห็นคําเชื่อมบอกความคล้อยตาม คําว่า “และ” ที่เชื่อมระหว่าง

ข้อความหน้าคําเชื่อมคือ “ใส่ถั่วลิสงค่ัวบด” กับข้อความหลังคําเชื่อม คือ “เติมกะทิที่เหลือ”ทั้ง
ข้อความที่อยู่หน้าและหลังคําเชื่อมเป็นข้อความที่มีความหมายไม่ขัดกัน 

3. การเชื่อมโยงแสดงสถานท่ี หมายถึง การเชื่อมโยงความด้วยการใช้คําเชื่อมบอก

ความสัมพันธ์ทางสถานที่ ข้อความที่อยู่หลังคําเชื่อมชนิดนี้ช่วยเพิ่มข้อมูลหรือรายละเอียด

เกี่ยวกับสถานที่ ตําแหน่ง หรือบริเวณให้วิธีปรุงอาหารที่กล่าวไว้ในข้อความหน้าคําเชื่อม จากการ

วิเคราะห์วิธีปรุงอาหารพบว่า มีคําเชื่อมบอกความสัมพันธ์ทางสถานที่ จํานวน 6 คํา ได้แก่ คําว่า 

“ใน” “บน” “รอบ” “ริม” “ตรง” และ “ที่” ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

(3) “ควรฟาดเนื้อปลากรายบนอ่างที่หล่อด้วยน้ําแข็ง” (วิทยาลัยดุสิตธานี, 
2558, น.29) 

ตัวอย่างที่ (3) แสดงให้เห็นคําเชื่อม คําว่า “บน” ที่ใช้เชื่อมระหว่างข้อความหน้าคําเชื่อม 
ได้แก่ “ควรฟาดเนื้อปลากราย” กับข้อความที่อยู่หลังคําเช่ือม ได้แก่  “อ่างที่หล่อด้วยน้ําแข็ง” 
ซึ่งแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ของเหตุการณ์ที่กล่าวไว้ในข้อความหน้าคําเชื่อม 
 4. การเช่ือมโยงแสดงการอ้างถึง หมายถึง การเช่ือมโยงความด้วยการใช้คําเช่ือมบอก
การอ้างถึง ข้อความที่อยู่หลังคําเชื่อมชนิดนี้กล่าวอ้างถึงขั้นตอนการปรุงอาหารที่กล่าวไว้ใน
ข้อความที่อยู่หน้าคําเชื่อม จากการวิเคราะห์วิธีปรุงอาหารพบว่า มีคําเชื่อมบอกการอ้างถึงเพียง
คําเดียว ได้แก่ คําว่า “ที่” ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

(4) “ปูผ้าขาวบางที่ชุบน้ําหมาด ๆ ลงในลังถึง” (วิทยาลัยดุสิตธานี, 2558, น. 
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76) 
ตัวอย่างที่ (4) แสดงให้เห็นคําว่า “ที่” เป็นคําที่ใช้เชื่อมระหว่างข้อความหน้าคําเชื่อม 

ได้แก่ “ปูผ้าขาวบาง” กับข้อความหลังคําเชื่อม ได้แก่ “ชุบน้ําหมาด ๆ ลงในลังถึง” ซึ่งเป็น
ข้อความที่กล่าวอ้างถึงขั้นตอนการปรุงอาหารในข้อความหน้าคําเชื่อม 

5. การเชื่อมโยงแสดงลักษณะ หมายถึง การเชื่อมโยงความด้วยการใช้คําเชื่อมบอก

ลักษณะ  ข้อความที่อยู่หลังคําเชื่อมชนิดนี้ช่วยเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการหรือแนวปฏิบัติสําหรับ

ขั้นตอนการปรุงอาหารที่กล่าวไว้ในข้อความที่อยู่หน้าคําเชื่อม จากการวิเคราะห์วิธีปรุงอาหาร

พบว่า มีคําเชื่อมบอกลักษณะเพียงคําเดียว ได้แก่ คําว่า “โดย” ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

(5) “เตรียมเครื่องหมักกุ้งโดยโขลกรากผักชี กระเทียม และพริกไทยรวมกันให้
ละเอียด” (วิทยาลัยดุสิตธานี, 2558, น. 15)  

ตัวอย่างที่ (5) แสดงให้เห็นคําเชื่อมบอกลักษณะ คําว่า “โดย” ที่ใช้เชื่อมระหว่างข้อความ
หน้าคําเชื่อม ได้แก่ “เตรียมเครื่องหมักกุ้ง” กับข้อความหลังคําเชื่อม ได้แก่ “โขลกรากผักชี 
กระเทียม และพริกไทยรวมกันให้ละเอียด” ข้อความหลังคําเชื่อมดังกล่าวข้างต้นเป็นข้อความท่ี
แสดงแนวปฏิบัติสําหรับการปรุงอาหารตามที่กล่าวไว้ในข้อความหน้าคําเชื่อม 

6. การเชื่อมโยงแสดงเครื่องมือ หมายถึง การเช่ือมโยงความด้วยการใช้คําเชื่อมบอก

เครื่องมือ ข้อความหลังคําเชื่อมชนิดนี้ช่วยเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับส่ิงของเครื่องใช้หรือเครื่องปรุง

สําหรับประกอบอาหารตามที่กล่าวไว้ในข้อความที่อยู่หน้าคําเชื่อม จากการวิเคราะห์วิธีปรุง

อาหารพบว่า มีคําเชื่อมบอกเครื่องมือเพียงคําเดียว ได้แก่ คําว่า “ด้วย” ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

(6) “ปรุงรสด้วยน้ํามะนาว น้ําปลา และน้ําตาลมะพร้าว” (วิทยาลัยดุสิตธานี, 
2558, น. 37) 

ตัวอย่างที่ (6) แสดงให้เห็นว่า คําเชื่อม “ด้วย” ใช้เชื่อมระหว่างข้อความที่อยู่หน้าคําเชื่อม 
คือ “ปรุงรส” กับข้อความที่อยู่หลังคําเชื่อมคือ “น้ํามะนาว น้ําปลา และน้ําตาลมะพร้าว” ซึ่งเป็น
ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประกอบของอาหาร 
 7. การเช่ือมโยงแสดงเหตุ หมายถึง การเชื่อมโยงความด้วยการใช้คําเชื่อมบอกเหตุ 
ข้อความที่ปรากฏร่วมกับคําเชื่อมชนิดนี้มีความหมายแสดงเงื่อนไขหรือเรื่องที่จูงใจให้ปฏิบัติตาม 
จากการวิเคราะห์ข้อความพบว่า มีคําเช่ือมบอกเหตุ จํานวน 4 คํา ได้แก่ คําว่า  “เพื่อ” “ถ้า” 
“หาก” และ “เพราะ” ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
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(7) “ควรหั่นเครื่องเมี่ยงเป็นช้ินพอคํา เพื่อให้รับประทานง่าย” (วิทยาลัยดุสิต
ธานี, 2558, น. 25) 

ตัวอย่างที่ (7) แสดงให้เห็นคําเชื่อม คําว่า “เพื่อ” ที่ใช้เชื่อมระหว่างข้อความหน้าคําเชื่อม
คือ “ควรหั่นเครื่องเมี่ยงเป็นชิ้นพอคํา” กับข้อความหลังคําเชื่อมคือ “ให้รับประทานง่าย” 
ข้อความนี้แสดงเรื่องที่จูงใจให้ปฏิบัติตาม 

8. การเชื่อมโยงแสดงส่ิงที่มีส่วนร่วม หมายถึง การเช่ือมโยงความด้วยการใช้คําเชื่อม
บอกผู้มีส่วนร่วม ข้อความที่อยู่หลังคําเชื่อมชนิดนี้มีความหมายแสดงสิ่งที่มีส่วนร่วมกับวิธีปรุง
อาหารหรือเรื่องที่กล่าวไว้ในข้อความที่อยู่หน้าคําเชื่อม จากการวิเคราะห์ข้อความพบว่า มี
คําเชื่อมบอกผู้มีส่วนร่วมเพียงคําเดียว ได้แก่ คําว่า  “กับ” ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

(8) “ผสมเนื้อกุ้งสับและเนื้อหมูบดกับกะทิ 100 มิลลิลิตร” (วิทยาลัยดุสิตธานี, 
2558, น. 21) 

ตัวอย่างที่ (8) แสดงให้เห็นคําว่า “กับ” ที่เชื่อมระหว่างข้อความ “ผสมเน้ือกุ้งสับและเนื้อ
หมูบด” ซึ่งอยู่หน้าคําเชื่อม และข้อความ “กะทิ 100 มิลลิลิตร” ซึ่งอยู่หลังคําเชื่อม โดยข้อ
ความหลังคําเชื่อมเป็นส่ิงที่มีส่วนร่วมกับวิธีปรุงอาหารตามข้อความหน้าคําเชื่อม 

9. การเชื่อมโยงแสดงแหล่งที่มา หมายถึง การเชื่อมโยงความด้วยการใช้คําเช่ือมบอก

แหล่งเดิม ข้อความที่อยู่หลังคําเชื่อมชนิดนี้ช่วยบอกบริเวณหรือบ่อเกิดของเรื่องที่กล่าวไว้ใน

ข้อความที่อยู่หน้าคําเชื่อม จากการวิเคราะห์วิธีปรุงอาหารพบว่า มีคําเชื่อมบอกแหล่งเดิมเพียงคํา

เดียว ได้แก่ คําว่า “จาก” ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

(9) “…จะมีสีคลํ้าเล็กน้อยจากนํ้าพริกเผา” (วิทยาลัยดุสิตธานี, 2558, น. 39) 
ตัวอย่างที่ (9) แสดงให้เห็นคําว่า “จาก” ที่ทําหน้าที่เชื่อมระหว่างข้อความหน้าคําเชื่อม

คือ “…จะมีสีคลํ้าเล็กน้อย” กับคํานาม คําว่า “น้ําพริกเผา” ซึ่งแสดงบ่อเกิดของเรื่องที่กล่าวไว้ใน

ข้อความหน้าคําเชื่อม 

10. การเช่ือมโยงแสดงการเลือก หมายถึง การเช่ือมโยงความด้วยการใช้คําเช่ือมบอก

ความให้เลือกเอา ข้อความท่ีปรากฏร่วมกับคําเชื่อมชนิดนี้มีความหมายแสดงส่ิงต่าง ๆ ที่สามารถ

เลือกได้อย่างใดอย่างหน่ึง จากการวิเคราะห์วิธีปรุงอาหารพบว่า มีคําเช่ือมชนิดนี้เพียงคําเดียว 

ได้แก่ คําว่า “หรือ” ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

(10) “ชิมให้ได้รสเปรี้ยว เค็ม เผ็ด หวานเล็กน้อย กลมกล่อม หรือชิมรสตาม
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ชอบ” (วิทยาลัยดุสิตธานี, 2558, น. 43) 
ตัวอย่างที่ (10) แสดงว่า คําเชื่อม “หรือ” เป็นคําที่ใช้เชื่อมระหว่างข้อความหน้าคําเชื่อม 

คือ “ชิมให้ได้รสเปรี้ยว เค็ม เผ็ด หวานเล็กน้อย กลมกล่อม” กับข้อความหลังคําเชื่อม ได้แก่ “ชิม
รสตามชอบ” ข้อความท้ังสองข้อความดังกล่าวข้างต้นแสดงสิ่งที่สามารถเลือกได้อย่างใดอย่าง
หนึ่ง 

11. การเช่ือมโยงแสดงเจ้าของ หมายถึง การเชื่อมโยงความด้วยการใช้คําเชื่อมบอก
เจ้าของ ข้อความที่อยู่หลังคําเชื่อมชนิดนี้มีความหมายที่แสดงความเป็นเจ้าของข้อความที่อยู่หน้า
คําเชื่อม จากการวิเคราะห์วิธีปรุงอาหารพบว่า มีคําเชื่อมบอกเจ้าของเพียงคําเดียว ได้แก่ คําว่า 
“ของ” ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

(11) “…มุมใดมุมหนึ่งของแผ่นแป้ง” (วิทยาลัยดุสิตธานี, 2558, น. 15) 
          ตัวอย่างที่ (11) แสดงให้เห็นคําเชื่อมบอกเจ้าของ คําว่า “ของ” ที่ใช้เชื่อมระหว่าง
ข้อความหน้าคําเชื่อม คือ “…มุมใดมุมหนึ่ง” กับข้อความหลังคําเชื่อม ซึ่งมีความหมายแสดง
ความเป็นเจ้าของ คือ “แผ่นแป้ง” 

12. การเชื่อมโยงแสดงตัวอย่าง หมายถึง การเช่ือมโยงความด้วยการใช้คําเชื่อมบอก
ตัวอย่าง ข้อความที่อยู่หลังคําเชื่อมชนิดนี้มีความหมายแสดงส่วนประกอบอาหารหรือเครื่องปรุงที่
นํามากล่าวไว้เพียงส่วนหน่ึงเพื่อแสดงให้เห็นลักษณะที่เป็นส่วนรวมทั้งหมด  จากการวิเคราะห์
ข้อความพบว่า มีคําเชื่อมชนิดน้ีเพียงคําเดียว ได้แก่ คําว่า “เช่น” ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

(12) “อาจใส่ผักชนิดต่าง ๆ ลงไปได้ เช่น ยอดมะพร้าว หน่อไม้ มะเขือยาว” 

(วิทยาลัยดุสิตธานี, 2558, น. 51) 

ตัวอย่างที่ (12) แสดงให้เห็นคําเชื่อมบอกตัวอย่าง คําว่า “เช่น” ที่ใช้เชื่อมระหว่าง

ข้อความหน้าคําเชื่อม คือ “อาจใส่ผักชนิดต่าง ๆ ลงไปได้” กับข้อความหลังคําเช่ือม คือ “ยอด

มะพร้าว หน่อไม้ มะเขือยาว” ซึ่งเป็นเพียงส่วนประกอบอาหารส่วนหน่ึงของส่วนรวมที่กล่าวถึงใน

ข้อความหน้าคําเชื่อม 

13. การเช่ือมโยงแสดงการเปรียบเทียบ หมายถึง การเช่ือมโยงความด้วยการใช้คําเชื่อม
บอกการเปรียบเทียบ ข้อความหน้าคําเช่ือมชนิดนี้มีความหมายแสดงส่ิงที่มีปริมาณหรือจํานวน
มากกว่าส่ิงที่กล่าวถึงในข้อความหลังคําเช่ือม จากการวิเคราะห์วิธีปรุงอาหารพบว่า มีคําเช่ือม
บอกการเปรียบเทียบเพียงคําเดียว ได้แก่ คําว่า “มากกว่า” และปรากฏเพียง 2 ครั้ง ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้ 
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(13) “ปริมาณของน้ําแกงมากกว่าเนื้อเป็ดย่าง” (วิทยาลัยดุสิตธานี, 2558, น. 
55) 

ตัวอย่างที่ (13) แสดงให้เห็นคําเชื่อม คําว่า “มากกว่า” ที่ใช้เชื่อมระหว่างข้อความหน้า
คําเชื่อม คือ “ปริมาณของนํ้าแกง” กับข้อความหลังคําเช่ือม คือ “เนื้อเป็ดย่าง” ข้อความหน้า
คําเชื่อมดังกล่าวข้างต้นแสดงส่ิงที่มีปริมาณมากกว่าส่ิงที่กล่าวไว้ในข้อความหลังคําเชื่อม 

14. การเช่ือมโยงแสดงการแนะนํา หมายถึง การเช่ือมโยงความด้วยการใช้คําเชื่อมบอก
การแนะนํา ข้อความที่อยู่หลังคําเชื่อมชนิดนี้แสดงรายละเอียดหรือข้อมูลเพิ่มเติมให้ข้อความท่ีอยู่
หน้าคําเชื่อม จากการวิเคราะห์วิธีปรุงอาหารพบว่า มีคําเชื่อมบอกการแนะนําเพียงคําเดียว คือ 
คําว่า “ได้แก่” และปรากฏเพียง 2 ครั้ง ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

(14) “จัดเครื่องเมี่ยงใส่จาน ได้แก่ ปลาทูทอด ขิงอ่อน หอมแดง ถั่วลิสงค่ัว 
มะนาว กุ้งแห้งทอด และพริกขี้หนูซอย” (วิทยาลัยดุสิตธานี, 2558, น. 
25) 

ตัวอย่างที่ (14) แสดงให้เห็นคําเชื่อมบอกการแนะนํา คําว่า “ได้แก่” ที่ใช้เชื่อมระหว่าง
ข้อความหน้าคําเชื่อม คือ “จัดเครื่องเมี่ยงใส่จาน” กับข้อความหลังคําเชื่อม คือ “ปลาทูทอด ขิง
อ่อน หอมแดง ถั่วลิสงค่ัว มะนาว กุ้งแห้งทอด และพริกขี้หนูซอย”ซึ่งเป็นข้อความที่แสดง
รายละเอียดให้ข้อความที่อยู่หน้าคําเช่ือม 

15. การเชื่อมโยงแสดงผล หมายถึง การเชื่อมโยงความด้วยการใช้คําเชื่อมบอกผล 
ข้อความที่ปรากฏร่วมกับคําเชื่อมชนิดนี้มีความหมายแสดงสิ่งที่สืบเนื่องกันตามลําดับ จากการ
วิเคราะห์วิธีปรุงอาหารพบว่า มีคําเชื่อมบอกผลที่ปรากฏในโครงสร้าง “...ฉะนั้น...จึง...” ซึ่งเกิด
เพียงครั้งเดียว ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

(15) “แกงเผ็ดเป็ดย่างเป็นแกงน้ําเยอะ ฉะนั้นปริมาณของนํ้าแกงจึงมากกว่า
เนื้อเป็ดย่าง” (วิทยาลัยดุสิตธานี, 2558, น. 55) 

ตัวอย่างที่ (15) แสดงให้เห็นคําเช่ือมบอกผล“ฉะนั้น...จึง”ที่ใช้เชื่อมระหว่างข้อความ 
“แกงเผ็ดเป็ดย่างเป็นแกงนํ้าเยอะ” กับข้อความที่มีความหมายแสดงสิ่งที่ สืบเนื่องกัน คือ 
“ปริมาณของนํ้าแกงมากกว่าเนื้อเป็ดย่าง” 

16. การเช่ือมโยงแสดงการยกเว้น หมายถึง การเช่ือมโยงความด้วยการใช้คําเชื่อมบอก
การยกเว้น ข้อความที่ปรากฏหลังคําเช่ือมชนิดนี้มีความหมายแสดงส่ิงที่ยอมให้เป็นกรณีพิเศษ 
จากการวิเคราะห์วิธีปรุงอาหารพบว่า มีคําเชื่อมบอกการยกเว้นเพียงคําเดียว ได้แก่ คําว่า 
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“ยกเว้น” และปรากฏเพียงครั้งเดียว ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
(16) “ไม่ใส่ผักอื่น ๆ ยกเว้นใบมะกรูดและพริกช้ีฟ้าสีแดง” (วิทยาลัยดุสิตธานี ,

2558, น. 59) 

ตัวอย่างที่ (16) แสดงให้เห็นคําเชื่อมบอกการยกเว้นคําว่า “ยกเว้น” ที่ใช้เชื่อมระหว่าง
ข้อความหน้าคําเชื่อม ได้แก่ “ไม่ใส่ผักอื่น ๆ” กับข้อความหลังคําเชื่อม ได้แก่ “ใบมะกรูดและ
พริกชี้ฟ้าสีแดง” ซึ่งเป็นส่ิงที่ยอมให้เป็นกรณีพิเศษ 

กล่าวโดยสรุป การเชื่อมโยงความด้วยคําเชื่อมในหนังสือตํารับอาหารไทยสามารถ
จําแนกได้ 16 ประเภท เรียงตามลําดับความถี่ในการปรากฏจากมากไปน้อย ได้แก่ การเช่ือมโยง
แสดงเวลา (ร้อยละ 28.89) การเช่ือมโยงแสดงความคล้อยตาม (ร้อยละ 16.00) การเช่ือมโยง
แสดงสถานที่ (ร้อยละ 14.96) การเช่ือมโยงแสดงการอ้างถึง (ร้อยละ 8.59) การเช่ือมโยงแสดง
ลักษณะ (ร้อยละ 6.96) การเช่ือมโยงแสดงเครื่องมือ (ร้อยละ 6.67) การเช่ือมโยงแสดงเหตุ (ร้อย
ละ 5.78) การเช่ือมโยงแสดงส่ิงที่มีส่วนร่วม (ร้อยละ 4.59) การเช่ือมโยงแสดงแหล่งที่มา (ร้อยละ 
2.81) การเช่ือมโยงแสดงการเลือก (ร้อยละ 2.07) การเช่ือมโยงแสดงเจ้าของ (ร้อยละ 0.89) การ
เชื่อมโยงแสดงตัวอย่าง (ร้อยละ 0.89) การเช่ือมโยงแสดงการเปรียบเทียบ (ร้อยละ 0.30) การ
เชื่อมโยงแสดงการแนะนํา (ร้อยละ 0.30) การเช่ือมโยงแสดงผล (ร้อยละ 0.15) และการเช่ือมโยง
แสดงการยกเว้น (ร้อยละ 0.15)  
 
อภิปรายผล 

การศึกษาเรื่อง “การเชื่อมโยงความด้วยคําเชื่อมในหนังสือตํารับอาหารไทย” มีผล
การศึกษาที่สรุปได้ดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาพบว่า มีประเด็นที่น่าสนใจและควรนํามากล่าว
อภิปรายผล ดังต่อไปนี้ 

1. การเชื่อมโยงความด้วยคําเชื่อมที่มีความถี่ในการปรากฏใช้มากที่สุดและปรากฏใน
รายการอาหารทุกรายการ ได้แก่ การเช่ือมโยงแสดงเวลา รองลงมาคือการเชื่อมโยงแสดงความ
คล้อยตาม และการเชื่อมโยงแสดงสถานที่ ตามลําดับ ข้อค้นพบนี้แสดงให้เห็นว่า ข้อความท่ีแสดง
วิธีปรุงอาหารส่วนใหญ่มีการเช่ือมโยงหรือมีความสัมพันธ์กันตามลําดับเวลา เพื่อแสดงขั้นตอนใน
การปรุงอาหารตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย ข้อความที่แสดงวิธีปรุงอาหารมักมี
ความสัมพันธ์แบบคล้อยตามกันด้วย หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ขั้นตอนการปรุงอาหารมักเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันหรือสอดคล้องกัน นอกจากนี้ ข้อความที่แสดงวิธีปรุงอาหารก็มักมีความสัมพันธ์
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แบบแสดงสถานที่ ซึ่งเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับบริเวณหรือตําแหน่งของกรรมวิธีในการปรุงอาหาร 
กล่าวได้ว่า ข้อความที่แสดงวิธีปรุงอาหารมักเป็นข้อความท่ีเรียงกันตามลําดับเวลา มีความหมาย
คล้อยตามกัน และแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับบริเวณหรือสถานที่ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจและปฏิบัติ
ตามวิธีปรุงอาหารได้โดยง่ายและสามารถปรุงอาหารได้สําเร็จตามที่ต้องการ  

2. ผลการศึกษาครั้งนี้พบการเชื่อมโยงความด้วยคําเช่ือมประเภทต่าง ๆ รวมทั้งส้ิน 16 
ประเภท ในจํานวนน้ี มีการเช่ือมโยงความ 5 ประเภท ที่สอดคล้องกับการศึกษาของนันทิกานต์ 
ศิลปะศร (2542) ได้แก่ การเช่ือมโยงแสดงเวลา การเช่ือมโยงแสดงลักษณะ การเช่ือมโยงแสดง
เหตุ การเชื่อมโยงแสดงการเลือก และการเชื่อมโยงแสดงผล รวมทั้งมีการเชื่อมโยงความ 5 
ประเภท ที่สอดคล้องกับการศึกษาของสุวัฒชัย คชเพต (2553) ได้แก่ การเช่ือมโยงแสดงเวลา 
การเช่ือมโยงแสดงเหตุ การเช่ือมโยงแสดงตัวอย่าง การเช่ือมโยงแสดงการเปรียบเทียบ และการ
เชื่อมโยงแสดงผล ตลอดจนมีการเช่ือมโยงความ 7 ประเภท ที่สอดคล้องกับการศึกษาของช่ืนจิตต์ 
อธิวรกุล (2555) ได้แก่ การเช่ือมโยงแสดงเวลา การเช่ือมโยงแสดงความคล้อยตาม การเช่ือมโยง
แสดงเหตุ  การเชื่อมโยงแสดงการเลือก การเช่ือมโยงแสดงตัวอย่าง การเช่ือมโยงแสดง
เปรียบเทียบ และการเชื่อมโยงแสดงผล ทั้งนี้ การศึกษาของนันทิกานต์ ศิลปะศร (2542) เป็น
การศึกษาข้อความประเภทสารคดี ส่วนการศึกษาของสุวัฒชัย คชเพต (2553) เป็นการศึกษา
ข้อความประเภทเรื่องเล่า สําหรับการศึกษาของช่ืนจิตต์ อธิวรกุล (2555) เป็นการศึกษาข้อความ
ประเภทบทสนทนา อาจกล่าวได้ว่า ข้อความประเภทต่าง ๆ เหล่านี้และข้อความที่แสดงวิธีปรุง
อาหารมีการเช่ือมโยงความด้วยคําเชื่อมที่สอดคล้องกัน 3 ประเภท ได้แก่ การเช่ือมโยงแสดงเวลา 
การเช่ือมโยงแสดงเหตุ และการเช่ือมโยงแสดงผล 

3. ผลการศึกษาครั้งนี้ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ 
การศึกษาครั้งนี้พบการเช่ือมโยงความด้วยคําเชื่อม 11 ประเภท ที่ไม่ปรากฏในผลการศึกษาของ
นันทิกานต์ ศิลปะศร (2542) ได้แก่ การเชื่อมโยงแสดงความคล้อยตาม การเชื่อมโยงแสดง
สถานที่ การเช่ือมโยงแสดงการอ้างถึง การเช่ือมโยงแสดงเครื่องมือ การเช่ือมโยงแสดงส่ิงที่มีส่วน
ร่วม การเช่ือมโยงแสดงแหล่งที่มา การเช่ือมโยงแสดงเจ้าของ การเช่ือมโยงแสดงตัวอย่าง การ
เชื่อมโยงแสดงการเปรียบเทียบ การเช่ือมโยงแสดงการแนะนํา และการเช่ือมโยงแสดงการยกเว้น 
และการศึกษาครั้งนี้พบการเชื่อมโยงความด้วยคําเชื่อม 11 ประเภท ที่ไม่ปรากฏในผลการศึกษา
ของสุวัฒชัย คชเพต (2553) ได้แก่ การเช่ือมโยงแสดงความคล้อยตาม การเช่ือมโยงแสดงสถานที่ 
การเชื่อมโยงแสดงการอ้างถึง การเช่ือมโยงแสดงลักษณะ การเชื่อมโยงแสดงเครื่องมือ การ
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เชื่อมโยงแสดงส่ิงที่มีส่วนร่วม  การเชื่อมโยงแสดงแหล่งที่มา การเช่ือมโยงแสดงการเลือก การ
เชื่อมโยงแสดงเจ้าของ การเชื่อมโยงแสดงการแนะนํา และการเช่ือมโยงแสดงการยกเว้น 
นอกจากน้ี การศึกษาครั้งนี้ก็พบการเชื่อมโยงความด้วยคําเชื่อม 9 ประเภท ที่ไม่ปรากฏในผล
การศึกษาของช่ืนจิตต์ อธิวรกุล (2555) ได้แก่ การเช่ือมโยงแสดงสถานที่ การเชื่อมโยงแสดงการ
อ้างถึง การเช่ือมโยงแสดงลักษณะ การเช่ือมโยงแสดงเครื่องมือ การเช่ือมโยงแสดงส่ิงที่มีส่วนร่วม  
การเช่ือมโยงแสดงแหล่งที่มา การเช่ือมโยงแสดงเจ้าของ การเช่ือมโยงแสดงการแนะนํา และการ
เชื่อมโยงแสดงการยกเว้น  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการศึกษาข้อความทีแ่สดงวิธีปรุงอาหาร โดยศึกษาการเช่ือมโยงความประเภทอื่น 
ได้แก่ การอ้างอิง การแทนที่ การซํ้า การละ และการเช่ือมโยงคําศัพท์  

2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการเชื่อมโยงความด้วยคําเชื่อมในภาษาที่มีวัตถุประสงค์
ต่าง ๆ เช่น ภาษาเรื่องเล่า ภาษากระบวนการ ภาษาโน้มน้าว และภาษาอธิบายความ 
 
เอกสารอ้างองิ 
จิรายุ งามเหมาะ. (2549). การศึกษาเปรียบเทียบกลวิธีการเชื่อมโยงความในนวนิยายที่แปล

จากต้นฉบับภาษาอังกฤษและภาษาญ่ีปุ่นเป็นภาษาไทย. กรุงเทพฯ: วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์เพื่อการส่ือสาร คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

ชลธิชา บํารุงรักษ์ . (2558). ระบบข้อความ . ใน ดียู ศรีนราวัฒน์ และชลธิชา บํารุงรักษ์ 
(บรรณาธิการ), ภาษาและภาษาศาสตร์ (น. 133-168). กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

ชื่นจิตต์ อธิวรกุล. (2555). การเชื่อมโยงความและความเกี่ยวข้องของเรื่องที่สนทนาในการ
สนทนาแบบเป็นกันเองระหว่าเพศชายและเพศหญิง. กรุงเทพฯ: ปริญญานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ. 

โตมร ศุขปรีชา. (2559). ประวัติศาสตร์กินได้. กรุงเทพฯ: บริษัท โอเพ่นเวิลต์ส พับลิชช่ิง เฮาส์ 
จํากัด 



17 

 

นันทิกานต์ ศิลปศร. (2542). การศึกษาเปรียบเทียบการเชื่อมโยงความในรายการสารคดีไทย
และสารคดีไทยแปลทางโทรทัศน์. กรุงเทพฯ: วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

นววรรณ พันธุเมธา. (2558). ไวยากรณ์ไทย. กรุงเทพฯ: โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะ 
             อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
ปาริชาต สถาปิตานนท์. (2557). ระเบียบวิธีวิจัยการสื่อสาร. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ฝ่ายวิชาการ สถาพรบุ๊คส์. (2558). อาหารและวัฒนธรรมการกินคนอาเซียน. กรุงเทพฯ: 

สํานักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์. 
วิทยาลัยดุสิตธานี. (2558). ตํารับอาหารไทย. กรุงเทพฯ: บริษัท แสงแดด มีเดีย กรุ๊ป จํากัด. 
สุวัฒชัย คชเพต. (2553). การเชื่อมโยงความในเร่ืองเล่าของเด็กไทยอายุ 4-7 ปีที่มีพื้นฐาน

สิ่ งแวดล้อมต่างกัน . กรุงเทพฯ : วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชา
ภาษาศาสตร์เพื่อการส่ือสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

สารานุกรมไทยสํารับเยาวชนฯ ฉบับเสริมการเรียนรู้. (2559). สารานุกรมไทยสํารับเยาวชนฯ 
ฉบับเสริมการเรียนรู้. กรุงเทพฯ: โครงการสารานุกรมไทยสํารับเยาวชน. 

อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์. (2552). สัมพันธสาร. ใน วิจินตน์ ภาณุพงค์ และคณะ,  บรรทัดฐาน
ภาษาไทย เล่ม 3: ชนิดของคํา วลี ประโยค และสัมพันธสาร. กรุงเทพฯ: สถาบัน
ภาษาไทย กระทรวงศึกษาธิการ 

 


