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การศึกษาเปรียบเทียบความกํากวมทางโครงสร้ างไวยากรณ์ ช" ั นลึกในภาษาจีนกลางกับภาษาไทย
A Comparative study of Deep-Structure Ambiguity in Mandirin Chinese and Thai
ณิ ชา โชควิญ>ู
สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชามนุษยศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา
บทคัดย่ อ
บทความนี มี จุดมุ่ ง หมายเพื อศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บความกํา กวมทางโครงสร้ า งไวยากรณ์ ชันลึ ก ใน
ภาษาจี นกลางกับภาษาไทย โดยนําเอาหลักไวยากรณ์ ส่วนประชิ ด (Immediate constituent grammars)
ความสัมพันธ์ทางไวยากรณ์เชิ งประจักษ์ (Overt grammatical ralations) และความสัมพันธ์ทางไวยากรณ์เชิ ง
นัยแฝง (Covert grammatical relations) มาใช้ในการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและอธิ บาย โดยเน้นเฉพาะในเรื อง
เกียวกับลักษณะทีคล้ายคลึงกันของความกํากวมทางโครงสร้างไวยากรณ์ชนลึ
ั ก ซึ งจากการศึกษาวิจยั พบว่ามี
ความคล้ายคลึงกัน 10 ลักษณะ คือ 1) แบบแสดงความเป็ นเจ้าของ（領有 lǐngyǒu） หรื อแบบขยาย /
บอกลักษณะ （修飾 xiūshì/性質 xìngzhì）2) แบบแสดงความเป็ นเจ้าของ（
lǐngyǒu
หรื อ Appositive （同 tóng
wèi）3) แบบแสดงความเป็ นเจ้าของ（
lǐngshǔ）หรื อ
lǐngshǔ） เป็ นผูส
้ ร้าง （
เป้ าหมาย（對 duì xiàng）4) แบบแสดงความเป็ นเจ้าของ（
chuàngzào
）หรื อ เกี ยวข้อ ง （關 guānshè）5) แบบผูก
้ ระทํา（
shīshì）หรื อ
shòushì）6) แบบผูถ้ ูกกระทํา（受事 shòushì）หรื อผูร้ ับประโยชน์（與事 y
ผูถ้ ูกกระทํา（
ǔshì） 7) แบบเป้ าหมาย（ 對 duìxiàng）หรื อเครื องมือ（工具 gōngjù）8) แบบผลลัพธ์（
結果 jiéguǒ ）หรื อเครื องมือ（工具 gōngjù）9) แบบบอกระดับ（ 度 chéngdù） หรื อ
ผลลัพธ์ （結果 jiéguǒ）10) แบบวิธีการ（
fāngshì）หรื อเนื อหา（内 nèiróng）
คําสํ าคัญ : ความกํากวมทางโครงสร้างไวยากรณ์ชนลึ
ั ก, การศึกษาเปรี ยบเทียบ, ความคล้ายคลึงกัน
Abstract
The purpose of this studu is to compare the deep-structure ambiguities in Mandarin Chinese and Thai
language.The researcher focused on their similarities of covert grammatical relations and meaning approached by
Immediate constituent grammars, Overt grammatical ralations and Covert grammatical relations methods
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to analyze and prove how similar they are. The study shows that the deep-structure ambiguities in
Mandarin Chinese and Thai language can be divided into 10 types.
Key Words : Deep-structure Ambiguity, A Comparative Study, Similarities
1. บทนํา
ความกํากวมเป็ นปรากฏการณ์ ที สามารถพบได้ใ นทุ กๆภาษา ในบางครั งที ผู ้ใช้ ภาษาขาดความ
ระมัดระวังในการสื อสารหรื อการทีมนุษย์มกั นําภาษาซึ งมีรูปแบบจํากัดมาใช้ในการสื อสารเพือถ่ายทอดความคิด
ทีสลับซับซ้อนไม่สินสุ ดของตนเอง ก็อาจทําให้เกิ ดความกํากวมขึนได้ ดังนัน ไม่ว่ากรณี ใดก็ตาม เมือรู ปแบบ
ภาษาหนึ งสามารถใช้ถ่ ายทอดความคิ ดออกมาได้มากกว่าหนึ งความคิ ดหรื อสื อความหมายได้มากกว่าหนึ ง
ความหมาย เมือนันรู ปแบบภาษานันก็อาจจะเกิดเป็ นความกํากวมขึนได้ （吴英才、李裕德，1997：3）
ในทางภาษาศาสตร์ ความกํากวมนันมีการศึกษากันอย่างกว้างขวาง แต่ความกํากวมทีนักภาษาศาสตร์ ให้
ความสนใจมากคือ ความกํากวมทางโครงสร้างไวยากรณ์ (Grammatical ambiguity) เนื องจากความกํากวมประเภท
นี ไม่ได้เกิ ดจากความหมายของคําใดคําหนึ งในประโยค แต่เป็ นผลมาจากความสัมพันธ์ของกลุ่มคํา ผลของการ
เรี ยงลําดับคําในประโยค หรื อการทําหน้าที ทางไวยากรณ์ ต่างกันของคําใดคําหนึ งหรื อหน่ วยใดหน่ วยหนึ งใน
ประโยค แล้วทําให้ประโยคมีความหมายหลายนัย (ประสิ ทธิk กาพย์กลอน 2543:23)
ความกํากวมทางโครงสร้ างไวยากรณ์ ชันลึ ก (หรื ออาจเรี ยกว่าความกํากวมทางความสั มพันธ์ ทาง
ความหมาย) ก็เป็ นความกํากวมทางไวยากรณ์ประเภทหนึ งทีนักภาษาศาสตร์ ให้ความสนใจกันมาก ความกํากวม
ทางโครงสร้ างไวยากรณ์ ชันลึ กนัน เป็ นความกํากวมที เมื อทําการวิ เคราะห์ ด้วยการแบ่ งส่ วนประชิ ดและ
ความสัมพันธ์ทางไวยากรณ์เชิ งประจักษ์หรื อชันผิว (Overt grammatical ralations) แล้วจะพบว่า มีการแบ่ง
ส่ วนประชิ ดและความสัมพันธ์ทางไวยากรณ์ในชันผิวเหมือนกัน กล่าวคือไม่สามารถแยกแยะให้เห็นความหมาย
ทีทับซ้อนกันอยูไ่ ด้ดว้ ยวิธีการดังกล่าว เนืองจากความกํากวมทางไวยากรณ์ประเภทนี เป็ นความกํากวมทีเกิดจาก
ความสัมพันธ์ทางโครงสร้างไวยากรณ์ทีลึกลงไปกว่าความสัมพันธ์ทางไวยากรณ์ในชันผิว จึงต้องวิเคราะห์ดว้ ย
การพิจารณาจากความสัมพันธ์ทางไวยากรณ์เชิ งนัยแฝงหรื อความสัมพันธ์ทางความหมายระหว่างคําหรื อกลุ่มคํา
ทีมาประกอบกัน （朱德熙 ，1980：84）ซึ งผูว้ จิ ยั เห็นว่ามีความน่าสนใจเป็ นอย่างยิง
เนื องจากภาษาจี นและภาษาไทยเป็ นภาษาคําโดด อี กทังยังมี ลกั ษณะทางภาษาศาสตร์ ทีคล้ายคลึ งกัน
หลายประการ เช่ น การเรี ยงลําดับคําในประโยค การใช้คาํ ลักษณนาม เป็ นต้น ดังนัน ผูว้ ิจยั จึ งสนใจที จะศึกษา
เปรี ยบเที ยบปรากฎการณ์ ทางภาษาเกี ยวกับความกํากวมทางโครงสร้ างไวยากรณ์ ชนลึ
ั กในภาษาจี นกลางและ
ภาษาไทย โดยการนําเอาหลักไวยากรณ์ ส่วนประชิ ด (Immediate constituent grammars)ความสัมพันธ์ทาง
ไวยากรณ์เชิ งประจักษ์ (Overt grammatical ralations) และความสัมพันธ์ทางไวยากรณ์เชิ งนัยแฝง (Covert
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grammatical relations) มาใช้ใ นการวิเ คราะห์ เปรี ย บเที ย บและอธิ บ าย เพื อแสดงให้ เห็ นถึ ง ลัก ษณะที
คล้ายคลึงกันของความกํากวมทางโครงสร้างไวยากรณ์ชนลึ
ั กในภาษาจีนกลางและภาษาไทย
2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
2.1 ศึกษาลักษณะความกํากวมทางโครงสร้างไวยากรณ์ชนลึ
ั กในภาษาจีนกลางและภาษาไทย
2.2 วิเคราะห์เปรี ยบเทียบให้เห็นถึงความคล้ายคลึงกันของ ความกํากวมทางโครงสร้างไวยากรณ์ชนั
ลึกในภาษาจีนกลางและภาษาไทย
3. ขอบเขตการวิจัย
งานวิจยั นีจะมุ่งศึกษาเฉพาะความกํากวมทางโครงสร้างไวยากรณ์ชนลึ
ั กในภาษาจีนกลางและ
ภาษาไทยปั จจุบนั ซึ งใช้ในชีวติ ประจําวันเป็ นสําคัญ ไม่รวมถึงภาษาจีนกลางและภาษาไทยทีใช้ในงาน
ประเภทต่างๆในสมัยโบราณ
4. แนวคิดและทฤษฎีทใีE ช้ ในการศึกษาวิจัย
4.1 ความหมายของคําว่ า 歧義 qíyì และ “ความกํากวม”
歧義 ตรงกับคําในภาษาไทยคือ “ความกํากวม” และภาษาอังกฤษคือ ambiguity เป็ นปรากฏการณ์
ทีสามารถพบได้ในทุกๆภาษา ลักษณะสําคัญของความกํากวม คือ มีรูปเหมือน (พ้องรู ป)1 และมีความหมาย
หลายนัย 吳英才，李裕德（1997：1) และ 徐仲華（1979：339）กล่าวว่า “รู ปแบบภาษาหนึงๆ
บางครังมีความหมาย 2 ความหมายหรื อมากกว่า 2 ความหมายขึนไป สามารถเข้าใจหรื อตีความได้ 2 แบบ
หรื อมากกว่า 2 แบบขึนไป นันก็คือความกํากวม” อย่างไรก็ตาม Crysal (1985:15) และ Lyons (1981:203) (อ้าง
ถึงในประสิ ทธิk กาพย์กลอน 2543:12) อธิ บายว่า ความกํากวมเป็ นข้อความทีมีความหมายมากกว่าหนึ งอย่าง แต่
สามารถบอกได้วา่ มีกีความหมาย ซึ งทําให้ความกํากวมต่างจากความคลุมเครื อ （ 模 糊 ， Vagueness ）ซึ งมี
ความหมายหลายนัยเช่นกัน แต่มีความหมายไม่แน่นอน ไม่สามารถระบุชดั เจนลงไปได้วา่ มีกีความหมาย
4.2 ความกํากวมทางไวยากรณ์
ความกํากวมทางไวยากรณ์ อาจเรี ยกว่า ความกํากวมทางวากยสัมพันธ์ （句法歧義

Jùfǎ Qíy

ì ）หรื อความกํากวมทางโครงสร้าง （ 結 構 歧 義 Jiégòu Qíyì ） （ 吳 鳳 娟 Wú Fèngjuān ，

1

（

敬

ในภาษาจีนเรี ยกว่า 同
《

——

ซึ งการมีรูปเหมือนหรื อพ้องรู ปเป็ นลักษณะสําคัญของ

研究

突

口》ใน《

研究
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）คือความกํากวมทีวลีหรื อประโยคไม่ได้มีเพียงความหมายเดียว

2004

โครงสร้างมีรูปเหมือนแต่ความหมายต่างกัน （同形異義 Tongxíng
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เป็ นความกํากวมซึ งเกิดจาก

Yìyì）

邢福義 Xíng Fúyì，汪國勝 Wāng Guóshèng（《現代漢語》2003：313315）แบ่งความกํากวมทางโครงสร้างไวยากรณ์ออกเป็ น 4 ลักษณะ ดังนี

1. การแบ่งส่ วนประชิ ดของโครงสร้างต่างกัน ความสัมพันธ์ทางโครงสร้างไวยากรณ์เหมือนกัน
เช่น
五個

醫學院的

└偏（定）┘

學生

นักเรี ยนคณะแพทย์หา้ คน

└────正（中）────┘
└ 偏（定） ┘ └正（中）┘

五個

醫學院的

學生

└─── 偏（定） ────┘ └─正（中）─┘

นักเรี ยนจากคณะแพทย์หา้ คณะ

└偏（定）┘ └ 正（中） ┘

2. การแบ่งส่ วนประชิ ดของโครงสร้างต่างกัน ความสัมพันธ์ทางโครงสร้างไวยากรณ์ต่างกัน เช่น
沒有
└述┘

做

不好的

事情

└────── 賓 ─────┘
└偏（定） ┘ └正（中）┘
└述┘ └ 補 ┘

沒有

做

ไม่มีเรื องทีทําได้ไม่ดี หรื อก็คือทําได้ดีทุกเรื อง

不

好的

事情

└──────述──────┘ └─────────── 賓─────────┘
└偏（狀）┘└正（中）┘ └─────偏（定）───┘ └ 正（中）┘

ไม่ได้ทาํ เรื องทีไม่ดี
3. การแบ่งส่ วนประชิ ดของโครงสร้างเหมือนกัน ความสัมพันธ์ทางโครงสร้างต่างกัน เช่น
└偏（狀）┘└正（中）┘

出租

汽車

└ 述 ┘ └賓 ┘

4.

出租

ให้เช่ารถ

汽車

└ 偏（定） ┘ └ 正（中） ┘

รถทีให้เช่า

การแบ่งส่ วนประชิ ดของโครงสร้างเเหมือนกัน ความสัมพันธ์ทางโครงสร้างไวยากรณ์
เหมือนกัน เช่น
反對的

是

少數

人

└─ 主──┘ └───────── 謂───────┘
└述┘ └────── 賓──────┘
└偏（定） ┘ └ 正（中）┘
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จากตัวอย่างข้างต้น สามารถแบ่งส่ วนประชิด และความสัมพันธ์ทางไวยากรณ์ได้เพียงแบบเดียว แต่
มีความสัมพันธ์ทางความหมายสองแบบ คือ 反對的

fǎnduìde

อาจเป็ นผูก้ ระทํา หมายความว่า เป็ นผูม้ ี

ความเห็นขัดแย้ง หรื อ 反對的 fǎnduìde อาจเป็ นผูถ้ ูกกระทํา หมายความว่า เป็ นผูถ้ ูกต่อต้าน
ส่ วน 黎昌友

Lí Chāngyǒu（《漢語歧義類型及其消除》2004）

แบ่งความกํากวมที

เกิดจากไวยากรณ์ตามชนิดของความสัมพันธ์ทางไวยากรณ์ โดยแบ่งความสัมพันธ์ทางไวยากรณ์ออกเป็ น
1) ความสัมพันธ์ทางไวยากรณ์เชิงประจักษ์ （顯性語法關係

Xiǎnxìng Yǔfǎ

หรื อความสัมพันธ์ทางโครงสร้างไวยากรณ์ชนผิ
ั ว （表層語法結構關係

Guānxi）

Biǎocéng Yǔfǎ jiégòu

Guānxi）เช่น ความสัมพันธ์แบบประธาน-ภาคแสดง กริ ยา-กรรม ส่ วนหลัก-ส่ วนขยาย เป็ นต้น

2) ความสัมพันธ์ทางไวยากรณ์เชิงนัยแฝง（隱性語法關係
ความสัมพันธ์ทางโครงสร้างความหมายชันลึก

Yǐnxìng Yǔfǎ Guānxi）หรื อ

（深層語義結構關係 Shēn céng Yǔyì Jiégòu

Guānxi）เช่น ความสัมพันธ์แบบผูก้ ระทํา ผูถ้ ูกกระทํา เครื องมือ เป็ นต้น

ในงานวิจยั ครังนี มุ่งเน้นศึกษาเฉพาะความกํากวมทางโครงสร้างไวยากรณ์ในลักษณะที 4 ตาม
แนวคิดของ 邢福義

Xíng Fúyì，汪國勝 Wāng Guóshèng

ตามแนวความคิดของ

黎 昌 友 L í Ch ā ngy ǒ u

ซึ งตรงกับความกํากวมในลักษณะที 2

โดยนําเอาหลักไวยากรณ์ส่วนประชิด (Immediate

constituent grammars) ความสัมพันธ์ทางไวยากรณ์เชิงประจักษ์ (Overt grammatical ralations) หรื อที 邢福
義 Xíng Fúyì ， 汪 國 勝 Wāng Guóshèngเรี ยกว่าความสัมพันธ์ทางโครงสร้างไวยากรณ์

ความสัมพันธ์ทางไวยากรณ์เชิงนัยแฝง (Covert grammatical relations) หรื อ 邢福義 Xíng

และ

Fúyì，汪國

勝 Wāng Guóshèngเรี ยกว่าความสัมพันธ์ทางความหมาย มาใช้ในการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและอธิ บาย

5. วิธีดําเนินการวิจัย
5.1 ระเบียบวิธีวจิ ัย
ผูว้ ิจยั ใช้วิธีศึกษาแบบวิจยั เอกสาร (Documentary Research) และเสนอผลการวิจยั แบบพรรณา
วิเคราะห์ (Analytical Description)
5.2 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การศึกษาวิจยั ในครังนี ผูว้ ิจยั ได้เลือกใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยการค้นคว้าผ่านเอกสาร (documentary
study) โดยข้อมูลทีรวบรวมได้ ได้แก่ งานวิจยั ทีเกียวกับความกํากวมในภาษาจีนและภาษาไทยจากหนังสื อ
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และวารสารทางวิชาการ ทฤษฏีต่างๆทีเกียวข้องกับความกํากวมทางโครงสร้างไวยากรณ์ ตัวอย่างประโยคที
มีความกํากวมทางโครงสร้างไวยากรณ์ในภาษาจีนและภาษาไทยทีปรากฎในหนังสื ออ้างอิง
5.3 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ได้นาํ เอาหลักไวยากรณ์ส่วนประชิ ด (Immediate constituent grammars) และความสัมพันธ์
ทางไวยากรณ์เชิงประจักษ์ (Overt grammatical ralations) มาใช้วเิ คราะห์วลีและประโยคทีมีความกํากวมใน
ภาษาจีนกลางและภาษาไทย เพือจําแนกระหว่างวลีและประโยคทีมีความกํากวมทางโครงสร้างไวยากรณ์ชนั
ผิวกับความกํากวมทางโครงสร้างไวยากรณ์ชนลึ
ั ก จากนันนําวลีหรื อประโยคทีมีความกํากวมทางโครงสร้าง
ไวยากรณ์ ชนลึ
ั กมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางไวยากรณ์ เชิ งนัยแฝง (Covert grammatical relations) เพือ
จําแนกความหมายและเปรี ยบเทียบความคล้ายคลึงกันระหว่างความกํากวมทางโครงสร้างไวยากรณ์ชนลึ
ั ก
ในภาษาจีนกลางกับภาษาไทย
6. ผลการวิจัย
เมือพิจารณาโดยใช้หลักการวิเคราะห์ส่วนประชิดและความสัมพันธ์ทางไวยากรณ์เชิงประจักษ์ของ
ส่ วนประชิดแล้วจะพบว่า วลีหรื อประโยคทีมีความกํากวมทางโครงสร้างไวยากรณ์ชนลึ
ั กจะมีการแบ่งส่ วน
ประชิดและความสัมพันธ์ทางไวยากรณ์เชิงประจักษ์ระหว่างส่ วนประชิดเหมือนกัน แต่ในโครงสร้างเชิงลึก
กลับมีความสัมพันธ์ทางไวยากรณ์เชิงนัยแฝงต่างกัน
หรื อทีนักวิชาการบางคนนิยมเรี ยกความกํากวมใน
ลักษณะนีว่า “ความกํากวมทางโครงสร้างความหมาย” เราจึงไม่สามารถแยกแยะความหมายโดยอาศัยเพียง
การวิเคราะห์ส่วนประชิ ดหรื อความสัมพันธ์ทางไวยากรณ์ระหว่างส่ วนประชิดในชันผิว แต่จะต้องพิจารณา
จากความสัมพันธ์ทางความหมายระหว่างคําหรื อกลุ่มคําทีมาประกอบกัน
1) 雞不吃了 (趙元任)
(黃國營，1985: 82)
Jī bù chīle。

ก) ไก่ไม่กิน (อาหาร) แล้ว
ข) (คน) ไม่กินไก่แล้ว
ประโยคในตัวอย่าง 1) เป็ นประโยคทีมีความกํากวม สามารถตีความได้สองความหมาย แต่หากเรา
วิเคราะห์โดยการแบ่งส่ วนประชิดและพิจารณาความสัมพันธ์ทางไวยากรณ์เชิงประจักษ์ของส่ วนประชิดใน
ความหมาย ก) และ ข) จะพบว่ามีลกั ษณะเหมือนกัน ดังนี
ก)

雞

ข)

不吃了

└主┘ └─謂──┘

雞

不吃了

└主┘ └─謂──┘

ไก่ไม่กินแล้ว
ไก่ไม่กินแล้ว
จะเห็นได้วา่ การแบ่งส่ วนประชิดและความสัมพันธ์ทางไวยากรณ์เชิงประจักษ์ในตัวอย่าง 1ก) และ 1
ข) มีลกั ษณะเหมือนกันคือ มี 雞 jī เป็ นประธาน และ 不吃了 búchīle เป็ นภาคแสดง สาเหตุทีทําให้
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ตัวอย่าง 1) มีความกํากวมนันเนื องมาจาก ความแตกต่างของความสัมพันธ์ทางไวยากรณ์เชิงนัยแฝงหรื อ
ความสัมพันธ์ทางความหมายระหว่างคํานาม 雞 jī กับกริ ยา 吃 chī ในตัวอย่าง 1) ความหมาย ก) คํานาม
雞 jī เป็ นผูก้ ระทํากริ ยา 吃 chī คือเป็ นผูก้ ิน ในขณะทีความหมาย ข) คํานาม 雞 jī เป็ นผูถ้ ูกกระทํา
คือเป็ นผูถ้ ูกกิน เราจึงกล่าวได้วา่ ตัวอย่าง 1) มีความกํากวมเนืองจากมีความสัมพันธ์ทางความหมายระหว่าง
คําหรื อกลุ่มคําทีมาประกอบกันทีต่างกัน คือเป็ นแบบผูก้ ระทํากับผูถ้ ูกกระทํา
ความกํากวมประเภทนีสามารถพบได้ทงในภาษาจี
ั
นกลางและภาษาไทย โดยสามารถแบ่ง
ความสัมพันธ์ทางไวยากรณ์เชิงนัยแฝงหรื อความสัมพันธ์ทางโครงสร้างความหมายเป็ นแบบต่างๆได้ 10
ลักษณะ ดังนี
6.1 แบบแสดงความเป็ นเจ้ าของ（領有 lǐngyǒu） หรือแบบขยาย / บอกลักษณะ
（修飾 xiūshì/性質 xìngzhì）

2)

會上，家長的作風不好。

（吳英才，李裕德，1997: 50）

Huìshàng, jiāzhǎng de zuòfēng bùhǎo.

ก) ท่าทีของผูป้ กครอง (แสดงความเป็ นเจ้าของ)
ข) ท่าทีแบบผูป้ กครอง (ขยายความบอกลักษณะ)
ในความหมาย ก) 家長 jiāzhǎng (ผูป้ กครอง หัวหน้าครอบครัว) กับ 作風 zuòfēng (ท่าที) มี
ความหมายว่า ท่าทีทีผูป้ กครองแสดงออกมานันไม่ดี ส่ วนในความหมาย ข) มีความหมายว่า ท่าทีแบบ
ผูป้ กครองหรื อหัวหน้าครอบครัว ซึ งหมายถึงท่าทีในลักษณะวางอํานาจ ควบคุม ออกคําสัง หรื อตังเงือนไข
ให้ผอู ้ ืนเคารพปฏิบตั ิตาม
ตัวอย่างความกํากวมในภาษาจีนข้างต้น สามารถเทียบเคียงกับในภาษาไทยได้ ดังนี
3) อารมณ์ศิลปิ นแบบเขาช่างคาดเดายากจริ งๆ
ก) อารมณ์ของศิลปิ น “เขา” มีอาชีพเป็ นศิลปิ น (แสดงความเป็ นเจ้าของ)
ข) อารมณ์แบบศิลปิ น “เขา” ไม่ได้เป็ นศิลปิ น (ขยายความบอกลักษณะ)
6.2 แบบแสดงความเป็ นเจ้ าของ（領有 lǐngyǒu หรือ Appositive （同位 tóngwèi）
4)

（黃國營，1985: 85）

老張的問題
LǎoZhāng de wèntí

ก) ปั ญหาทีเหล่าจางต้องการถาม (แสดงความเป็ นเจ้าของ)
ข) เหล่าจางคือปั ญหา (Appositive)
ในความหมาย ก) 老張 กับ 問題 มีความสัมพันธ์ทางโครงสร้างความหมายแบบแสดงความเป็ น
เจ้าของ หมายถึง เหล่าจางได้ประสบปั ญหามาหรื อเหล่าจางมีปัญหา ปั ญหานันเป็ นปั ญหาของเหล่าจาง ใน
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ความหมาย ข) 老張 กับ 問題 มีความสัมพันธ์ทางโครงสร้างความหมายแบบ Appositive จึงมีความหมาย
ว่า เหล่าจางกับปั ญหาคือสิ งเดียวกัน เหล่าจางก็คือปั ญหา
ความกํากวมในภาษาจีนกลางดังตัวอย่าง 4) สามารถแปลเป็ นภาษาไทยได้วา่ “ปั ญหาเหล่าจาง” ก็มี
ความกํากวมในลักษณะเดียวกัน
6.3 แบบแสดงความเป็ นเจ้ าของ（領屬 lǐngshǔ）หรือเป้าหมาย（對象 duìxiàng）
5)

（黃國營，1985: 85）

美國研究所
Měiguó yánjiūsuǒ

ก) สถาบันวิจยั ทีเป็ นของประเทศอเมริ กา (แสดงความเป็ นเจ้าของ)
ข) สถาบันวิจยั ทีทําการวิจยั เกียวกับประเทศอเมริ กา (ซึ งอาจเป็ นสถาบันวิจยั ของ
ประเทศอืน) (เป้ าหมาย)
ความหมาย ก) หมายความว่า สถาบันวิจยั เป็ นสถาบันวิจยั ของประเทศอเมริ กา อาจทําการวิจยั
ประเทศอืนก็ได้ ส่ วนในความหมาย ข) หมายความว่า สถาบันวิจยั นีทําการวิจยั เกียวกับประเทศอเมริ กา โดย
สถาบันวิจยั อาจเป็ นของประเทศอืนก็ได้
ความกํากวมในภาษาจีนกลางดังตัวอย่าง 5) สามารถแปลเป็ นภาษาไทยได้วา่ “สถาบันวิจยั อเมริ กา”
ก็มีความกํากวมในลักษณะเดียวกัน
6.4 ความสั มพันธ์ แบบแสดงความเป็ นเจ้ าของ（領屬 lǐngshǔ） เป็ นผู้สร้ าง （創造
chuàngzào ）หรื อ เกียE วข้ อง（關涉 guānshè）

6)

（黃國營，1985: 85）

小張的照片
XiǎoZhāng de zhàopiàn

ก) รู ปถ่ายทีอยูใ่ นครอบครองของเสี ยวจาง (แสดงความเป็ นเจ้าของ)
ข) รู ปถ่ายทีเสี ยวจางเป็ นผูถ้ ่ายเอง (เป็ นผูส้ ร้าง)
ค) รู ปถ่ายทีมีภาพของเสี ยวจางปรากฏอยูใ่ นรู ป (เกียวข้อง)
ความหมาย ก) หมายความว่า รู ปถ่ายเป็ นรู ปถ่ายทีอยูใ่ นครอบครองของเสี ยวจาง บุคคลทีอยูใ่ นรู ป
ถ่ายนันอาจเป็ นบุคคลอืนทีไม่ใช่เสี ยวจาง และเสี ยวจางอาจจะไม่ได้เป็ นผูถ้ ่ายรู ปนีเอง ส่ วนในความหมาย ข)
หมายความว่า รู ปถ่ายเป็ นรู ปถ่ายทีเสี ยวจางเป็ นผูถ้ ่ายเอง ซึ งอาจไม่ใช่รูปถ่ายทีอยูใ่ นครอบครองของเสี ยวจาง
และเสี ยวจางก็อาจจะไม่ใช่บุคคลทีอยูใ่ นรู ปถ่ายก็ได้ ส่ วนในความหมาย ค) หมายความว่า เสี ยวจางเป็ น
บุคคลทีอยูใ่ นรู ปถ่ายนัน ซึ งรู ปถ่ายนันอาจไม่ใช่รูปถ่ายทีอยูใ่ นครอบครองของเสี ยวจาง และเสี ยวจางอาจ
ไม่ได้เป็ นผูถ้ ่ายรู ปนัน
ความกํากวมในภาษาจีนกลางดังตัวอย่าง 6) สามารถแปลเป็ นภาษาไทยได้วา่ “รู ปถ่ายของเสี ยวจาง”
ก็มีความกํากวมในลักษณะเดียวกัน
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6.5 แบบผู้กระทํา（施事 shīshì）หรือผู้ถูกกระทํา（受事 shòushì）
7)

這個人誰都怕。
Zhè gè rén shéi dōu pà.

ก) ใครๆก็กลัวคนๆนี (ผูก้ ระทํา)
ข) คนๆนีกลัวคนทุกๆคน (ผูถ้ ูกกระทํา)
ความหมาย ก) หมายถึง ใครๆก็กลัวคนๆนี ส่ วนความหมาย ข) หมายถึง คนๆนีกลัวคนทุกๆคน
ความกํากวมในภาษาจีนกลางดังตัวอย่าง 7) สามารถแปลเป็ นภาษาไทยได้วา่ “คนๆนีไม่วา่ ใครก็
กลัว” ก็มีความกํากวมในลักษณะเดียวกัน
8) 追趕的孩子是他的兒子。
Zhuīgǎn de háizi shì tāde érzi.

ก) เด็กเป็ นผูต้ าม (ผูก้ ระทํา)
ข) เด็กถูกตาม (ผูถ้ ูกกระทํา)
ความหมาย ก) หมายความว่า “เด็ก” เป็ นผูต้ าม ส่ วนในความหมาย ข) หมายถึง “เด็ก” เป็ นผูถ้ ูกตาม
ความกํากวมในภาษาจีนกลางดังตัวอย่าง 8) สามารถแปลเป็ นภาษาไทยได้วา่ “เด็กทีตามเป็ นลูกชาย
ของเขา” ก็มีความกํากวมในลักษณะเดียวกัน
6.6 แบบผู้ถูกกระทํา（受事 shòushì）หรือผู้รับประโยชน์ （與事 yǔshì）
9) 小趙給老張寄了封信。
XiǎoZhào gěi LǎoZhāng jìle fēngxìn.

ก) เสี ยวจ้าวส่ งจดหมายไปถึงเหล่าจาง (ผูถ้ ูกกระทํา)
ข) เสี ยวจ้าวไปส่ งจดหมายแทนเหล่าจาง (ผูร้ ับประโยชน์)
ความหมาย ก) 老張 เป็ นผูถ้ ูกกระทํา หมายความว่า 小趙 ส่ งจดหมายไปถึง 老張 และ 老張
เป็ นผูไ้ ด้รับจดหมาย ในความหมาย ข) 老張 เป็ นผูไ้ ด้รับประโยชน์ หมายถึง 小趙 ส่ งจดหมายแทน 老張
ความกํากวมในภาษาจีนกลางดังตัวอย่าง 9) สามารถแปลเป็ นภาษาไทยได้วา่ “เสี ยวจ้าวส่ งจดหมาย
ให้เหล่าจาง” ก็มีความกํากวมในลักษณะเดียวกัน
6.7 แบบเป้าหมาย（ 對象 duìxiàng）หรือเครืEองมือ（工具 gōngjù）
10) 打痛的手是左手。
（黃國營，1985: 84）
dǎtòng de shǒu shì zuǒshǒu.

ก) มือถูกตีจนเจ็บ (เป้ าหมาย)
ข) ใช้มือตีบางอย่างจนมือเจ็บ (เครื องมือ)
ความหมาย ก) หมายถึง “มือ” ถูกตีจนเจ็บ ส่ วนในความหมาย ข) หมายถึง ใช้ “มือ” กระทําการ “ตี”
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ความกํากวมในภาษาจีนกลางดังตัวอย่าง 10) สามารถแปลเป็ นภาษาไทยได้วา่ “มือทีตีจนเจ็บคือมือ
ข้างซ้าย” ก็มีความกํากวมในลักษณะเดียวกัน
11) 洗木盆
（黃國營，1985: 84）
xǐ mù pén

ก) นําอ่างไม้มาล้างให้สะอาด (เป้ าหมาย)
ข) ใช้อ่างไม้ในการล้าง (เครื องมือ)
ความหมาย ก) หมายความว่า “อ่างไม้” ถูกนํามาล้าง ส่ วนในความหมาย ข) หมายถึง ใช้ “อ่างไม้”
เป็ นอุปกรณ์ในการ “ล้าง”
ตัวอย่างความกํากวมในภาษาจีนข้างต้น สามารถเทียบเคียงกับในภาษาไทยได้ดงั นี
12) ล้างนํายาล้างจาน
ก) 145ใช้นาสะอาดล้
ํ
างนํายาล้างจานออกไป (เป้ าหมาย)
ข) 145ใช้นายาล้
ํ างจานในการล้าง (เครื องมือ)
ความหมาย ก) หมายความว่า “นํายาล้างจาน” ถูก (นํา) ล้างออกไป ส่ วนในความหมาย ข) หมายถึง
ใช้ “นํายาล้างจาน” เป็ นอุปกรณ์ในการ “ล้าง”
6.8 แบบผลลัพธ์ （結果 jiéguǒ ）หรือเครืEองมือ（工具 gōngjù）
13) 燒木炭
（黃國營，1985: 84）
shāo mùtàn

ก) เผาออกมาเป็ นถ่านไม้ (ผลลัพธ์)
ข) ใช้ถ่านไม้ในการเผา (เครื องมือ)
ความหมาย ก) มีความหมายว่า “ถ่านไม้” เป็ นผลทีได้มาจากการ “เผา” ส่ วนในความหมาย ข)
หมายถึง ใช้ “ถ่านไม้” เป็ นเชือเพลิงในการ “เผา” สิ งอืน
ความกํากวมในภาษาจีนกลางดังตัวอย่าง 13) สามารถแปลเป็ นภาษาไทยได้วา่ “เผาถ่าน” ก็มีความ
กํากวมในลักษณะเดียวกัน
6.9 แบบบอกระดับ（程度 chéngdù）หรือผลลัพธ์ （結果 jiéguǒ）
14) 嚇死了
（黃國營，1985: 88）
xià sǐle

ก) ตกใจมาก (บอกระดับ)
ข) เสี ยชีวติ เพราะตกใจ (ผลลัพธ์)
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ความหมาย ก) 死(了) บอกระดับว่า “มาก” มีความหมายว่า “ตกใจมาก” ส่ วนในความหมาย ข)
死(了) เป็ นผลลัพธ์จากกริ ยา 嚇 หมายถึง “เสี ยชี วต
ิ เพราะตกใจ”
ตัวอย่างความกํากวมในภาษาจีนข้างต้นสามารถเทียบเคียงกับภาษาไทยได้ดงั นี
15) ถ้าไม่รีบเอาอาหารไปให้เขา เขาต้องหิ วตายแน่
ก) หิ วมาก (บอกระดับ)
ข) เสี ยชีวติ เพราะไม่มีอาหาร (ผลลัพธ์)
6.10

แบบวิธีการ（方式 fāngshì）หรือเนือ" หา（内容 nèiróng）
16) 他怎麽說？
（黃國營，1985: 87）
Tā zěnme shuō?

ก) วิธีการพูดของเขาเป็ นอย่างไร (วิธีการ)
ข) เขาพูดอะไร (เนือหา)
ความหมาย ก)怎 麽 เป็ นวิธีการในการกระทํากริ ยา 說 มีความหมายว่า วิธีการพูดของเขาเป็ น
อย่างไร เขาใช้วธิ ี การใดในการพูด เช่น เขาพูดโดยเล่าเรื องคร่ าวๆ พูดโดยละเอียด พูดทีเล่นทีจริ ง เป็ นต้น
ส่ วนในความหมาย ข) หมายถึง เขาพูดว่าอะไร
ตัวอย่างความกํากวมในภาษาจีนข้างต้นสามารถเทียบเคียงกับในภาษาไทยได้ดงั นี
17) เขาไม่รู้วา่ จะแสดงความรู ้สึกอย่างไร
ก) แสดงความรู ้สึกด้วยวิธีการอย่างไร (วิธีการ)
ข) แสดงความรู ้สึกว่าเขารู ้สึกอะไร (เนือหา)
ความหมาย ก) “อย่างไร” เป็ นวิธีการในการกระทํากริ ยา “แสดงความรู ้สึก” มีความหมายว่า เขาใช้
วิธีการใดในการแสดงความรู ้สึก เช่น แสดงความรู ้สึกโดยผ่านทางสี หน้า ท่าทาง เป็ นต้น ส่ วนใน
ความหมาย ข) หมายถึง เขาแสดงความรู ้สึกอะไร เช่น เขารัก พอใจ โกรธ เป็ นต้น
7. อภิปรายผลการวิจัย
ความกํากวมทางโครงสร้ างไวยากรณ์ ชนลึ
ั กในภาษาจีนกลางและภาษาไทยมี ความคล้ายคลึ งกัน
หลายประการ ซึ งเมื อวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ทางโครงสร้ างไวยากรณ์ เชิ งนัยแฝงหรื อความสัมพันธ์ ทาง
ความหมายของวลีหรื อประโยคทีมีความกํากวมแล้ว พบว่ามีความคล้ายคลึ งกันในความสัมพันธ์ทงสิ
ั น 10
ลักษณะ คือ
7.1 แบบแสดงความเป็ นเจ้าของ（領有 lǐngyǒu） หรื อแบบขยาย / บอกลักษณะ （修飾
xiūshì/性質 xìngzhì）

7.2 แบบแสดงความเป็ นเจ้าของ（
7.3 แบบแสดงความเป็ นเจ้าของ（

lǐngyǒu หรื อ Appositive （同

tóng

lǐngshǔ）หรื อเป้ าหมาย（對

duì
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7.4 ความสั ม พัน ธ์ แ บบแสดงความเป็ นเจ้ า ของ （
lǐngshǔ） เป็ นผู ้ ส ร้ า ง
chuàngzào ）หรื อ เกียวข้อง（關 guānshè）
7.5 แบบผูก้ ระทํา（
shīshì）หรื อผูถ้ ูกกระทํา（
shòushì）
7.6 แบบผูถ้ ูกกระทํา（受事 shòushì）หรื อผูร้ ับประโยชน์（與事 yǔshì）
7.7 แบบเป้ าหมาย（ 對象 duìxiàng）หรื อเครื องมือ（工具 gōngjù）
7.8 แบบผลลัพธ์（結果 jiéguǒ ）หรื อเครื องมือ（工具 gōngjù）
7.9 แบบบอกระดับ（程度 chéngdù）หรื อผลลัพธ์（結果 jiéguǒ）
7.10 แบบวิธีการ（方式 fāngshì）หรื อเนือหา（内容 nèiróng）

（

8. ข้ อเสนอแนะ
การศึกษาความกํากวมในงานวิจยั นีเป็ นเพียงการศึกษาความกํากวมทางโครงสร้างไวยากรณ์ชนลึ
ั ก
ของวลีและประโยคโดยวิเคราะห์เปรี ยบเทียบตามหลักการแบ่งส่ วนประชิด ความสัมพันธ์ทางไวยากรณ์เชิง
ประจักษ์ และความสัมพันธ์ทางไวยากรณ์เชิงนัยแฝง โดยวิจยั ในภาพรวมกว้างๆเท่านัน ยังมีความกํากวม
ประเภทอืนทีน่าศึกษาอีกมาก เช่น ความกํากวมในภาษาพูด ความกํากวมทีเกิดจากคํา ความกํากวมทางวจน
ปฏิบตั ิศาสตร์ (語用, Pragmatics) ความกํากวมจากการใช้สาํ นวน เป็ นต้น และยังสามารถใช้หลักการหรื อ
ทฤษฏีทางภาษาศาสตร์ อืนๆมาวิเคราะห์เปรี ยบเทียบได้อีกด้วย
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