
ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 12  ฉบับที่ 2  เมษายน 2561- มิถุนายน 2561 131

¡ÒÃÈÖ¡ÉÒà»ÃÕÂºà·ÕÂº¤íÒáÊ´§¤ÇÒÁà»š¹à¨ŒÒ¢Í§ “¢Í§” ã¹ÀÒÉÒä·Â 
áÅÐ “的” ã¹ÀÒÉÒ¨Õ¹

A Comparative Study on Possessive Forms of “Khong” 
in Thai and “De” in Chinese

อรชพร  พวงทอง1*

Arotchaphorn  Phuangthong1*

1ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
เลขที่ 239 ถนนหวยแกว ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50200

1Department of Eastern Languages, Faculty of Humanities, Chiang Mai University

239 Huay Keaw Road, Su Thep Sub-district, Muang District, Chiang Mai Province 50200

*ผูเขียนหลัก
  อีเมล: arotchaphorn@hotmail.com

บทคัดยอ
 การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดประสงคเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบโครงสรางการใช ความหมายของโครงสราง                         

และวิธีการใชคําแสดงความเปนเจาของ “ของ” ในภาษาไทยและ “的”ในภาษาจีน โดยรวบรวมประโยค

ตัวอยางที่มีคําวา “ของ” เปนสวนประกอบโครงสรางจากนวนิยายเรื่อง สี่แผนดิน (เลม 1) ตนฉบับภาษาไทย

และฉบับแปลภาษาจีน เพื่อศึกษาประเภทของโครงสรางการใชคําวา “ของ” โดยเลือกศึกษาเฉพาะโครงสราง

นามวลีที่แสดงความสัมพันธแบบเจาของเพ่ือวิเคราะหความหมายของโครงสรางรวมถึงวิธีการใช “ของ”                   

และนําไปเปรียบเทียบกับ “的” ในการวิจัยผูวิจัยไดใชแบบบันทึกรายการ สถิติพื้นฐาน การวิเคราะหเนื้อหา

ในการเก็บรวบรวม การประมวลผลและการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ ผลการศึกษาพบวาโครงสรางการใช 

ความหมายของโครงสราง และวิธีการใช “ของ” และ “的” มีทั้งขอเหมือนและขอแตกตาง เชนวา ในดาน                      

วิธีการใช “ของ” จะมีความยืดหยุนมากกวา “的” กลาวคือ “ของ” นอกจากใชเช่ือมคํานามกับคํานามแลว                        

ยังสามารถใชเชื่อมคํานามกับคําชนิดอื่น ๆ หรือวลีไดอีกดวย นอกจากน้ีการใชหรือไมใช “ของ” ขึ้นอยูกับ

ประเภทคํามากกวาความหมายของโครงสรางประโยค อีกทั้งไมมีความสัมพันธกับกฎการสัมผัสคําและ                           

กฎระยะทางที่คลายคลึงกัน (距离相似原则) เหมือน “的”

คําสําคัญ
 ของ   的 คําแสดงความเปนเจาของภาษาไทย   ภาษาจีน
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Abstract
 This research aims at the comparative study of structure of usage, meaning of structure 
and usage method of possessive words “Khong” in Thai and “De” in Chinese. Therefore, the                            
sample sentences containing the word “Khong” as the structural component in ‘Four Reign’ novel 
(Volume 1) of Thai original version and its Chinese translation are collected to examine the structure 
of usage of the word “Khong”. In particular, the noun phase structure reflecting the possessive 
relationship is chosen for the study with the aim of analyzing the meaning of structure and the                   
usage of “Khong” prior to making the comparison with “De”. With regard to this research, the author 
has used the case record form, fundamental statistics and content analysis in collecting, processing 
and analyzing data, respectively. According to research results, the similarities and differences 
between “Khong” and “De” are found in light of their structure of usage, meaning of structure and 
usage method. For example, the usage of the former is more flexible than the latter. This means 
that, apart from linking two nouns, “Khong” can be used to connect noun and other part of speech 
or phrase. Additionally, usage or non-usage of “Khong” depends on the part of speech rather than 
the meaning of sentence structure and has no relationship with the rhythm and distanced-based 

similarity principle as found in “De”.
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บทนํา
 การแสดงความเปนเจาของในแตละภาษามีความแตกตางกัน และในหน่ึงภาษาอาจจะมีวิธีแสดง

ความเปนเจาของหลากหลายวธิ ีเชน ภาษาองักฤษใชคาํคณุศพัทแสดงความเปนเจาของมาวางไวหนาคาํนาม 

หรือเติม –'s ทายคํานาม นอกจากนี้ยังสามารถใชคําบุพบท “of” เชื่อมระหวางคํานามกับคํานามไดอีกดวย         

(Murphy & Akramat, 2001, 126-134) ภาษาฝร่ังเศสใชคําสรรพนามแสดงความเปนเจาของวางไวหนา                      

คํานาม โดยเปลี่ยนตามเพศและพจนของคํานามนั้น (Malikun, 2012, 127-128 ) ภาษาญี่ปุนใช คําชวย                        

“の” มาวางไวตรงกลางระหวางนามวลี (Yamasaki, Ichii,  Sazaki, Takahashi & Mashida, 2013, 58)                           

ในทาํนองเดยีวกนัภาษาไทยและภาษาจนีใชคาํบุพบท “ของ”1   และคาํชวยโครงสราง “的” ตามลาํดบัมาวาง

ไวตรงกลางระหวางนามวลีเพื่อแสดงความเปนเจาของ 

1การแสดงความเปนเจาของในภาษาไทย นอกจากจะใชคาํบุพบท “ของ” แลวยงัสามารถใชคาํกรยิา “เปนของ” มาวางไวตรงกลางระหวาง
นามวลีไดอีกดวย แตในงานวิจัยนี้จะศึกษาเพียงการใชคําบุพบท “ของ” เทานั้น
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 คาํชวยโครงสราง “的” ในภาษาจีนนอกจากจะแสดงความเปนเจาของแลว ยงัใชเปนคาํเชือ่มระหวาง                          

สวนขยายคํานาม (定语) กับคํานาม หรือคุณานุประโยค (关系从句) กับคํานามอีกดวย ดังน้ัน                                

จงึกลาวไดวา “的” และ “ของ” ไมไดมคีวามสมัพนัธกนัแบบหน่ึงตอหนึง่ โดย “的” สามารถแปลเปนคาํตาง ๆ                            

ในภาษาไทย ดังตัวอยางที่  1–5

 ตัวอยางที่ 1: ซีกเดียวของวังหลวง (สี่แผนดิน 1 หนา 11) (皇宫的一角儿呢) 

 ตัวอยางที่ 2:   วงลอแหงชีวิต (สี่แผนดิน 1 หนา 366) (生命的轮回) 

 ตัวอยางที่ 3:   คนที่สงเสียงดังที่สุดและหัวเราะดังที่สุด ก็คือเจาคุณพอเอง

    (สี่แผนดิน 1 หนา 5) (而喊声最高、笑声最大的总是昭坤本人) 

 ตัวอยางที่ 4:  พลางพนมมือรับไหวคุณสายซึ่งทรุดตัวลงนั่งไหว (สี่แผนดิน 1 หนา 87)

    (赶忙双手合十，向倒身坐地下拜的坤赛还礼) 

 ตัวอยางที่ 5:  ในสถานท่ีอันกวางใหญแหงนี้ (สี่แผนดิน 1 หนา 43) 

    (在这样一个空旷、冷清的地方)

 จากตัวอยางที่ 1-5 จะเห็นไดวา “的” สามารถแปลเปน ของ แหง ที่ ซึ่ง และอันไดตามลําดับ ดังนั้น              

“的” จึงมีวิธีใชหลากหลายกวา “ของ” อยางไรก็ตามทั้งสองคํานี้ตางสามารถใชแสดงความเปนเจาของได                              

เพียงแตการเรียงลําดับสวนขยายกับคําหลักในภาษาไทยและภาษาจีนแตกตางกัน กลาวคือสวนขยาย                          

ในภาษาไทยจะอยูหลังคําหลัก แตสวนขยายในภาษาจีนจะอยูหนาคําหลัก ดังนั้นผูวิจัยจึงตองการศึกษา

โครงสรางการใช ความหมายของโครงสราง วิธีการใช “ของ” และนําไปเปรียบเทียบกับ “的” โดยไดรวบรวม

ประโยคตัวอยางจํานวน 765 ประโยค จากนวนิยายเรื่องส่ีแผนดิน (เลม 1) ซึ่งเปนนวนิยายไทยที่มีชื่อเสียง 

ระดับภาษามีความหลากหลาย อีกทั้งยังมีฉบับแปลภาษาจีนอีกดวยมาทําการศึกษาวิเคราะห เนื่องจาก                      

งานวิจยัทีเ่กีย่วของกับคาํแสดงความเปนเจาของในภาษาจีนมีเปนจํานวนมากและมีการศึกษาอยางละเอียด                  

จากหลายมุมมอง แตในภาษาไทยขอมูลและงานวิจัยในดานดังกลาวยังมีไมมากและยังไมลึกเทาที่ควร                   

งานวิจัยน้ีจึงมุ งเนนศึกษาคําแสดงความเปนเจาของ “ของ” ในภาษาไทย และนําไปเปรียบเทียบกับ                                    

คําแสดงความเปนเจาของ “的” ในภาษาจีน

วัตถุประสงค
 เพือ่เปรียบเทียบโครงสรางการใช ความหมายของโครงสราง และวิธกีารใชคาํแสดงความเปนเจาของ

ระหวาง “ของ” ในภาษาไทยและ “的” ในภาษาจีน



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 12  ฉบับที่ 2  เมษายน 2561- มิถุนายน 2561134

ทบทวนวรรณกรรม
 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับกฎระยะทางที่คลายคลึงกัน (距离相似原则距离相似原则) ) 

 Haiman อธิบายแรงจูงใจของระยะทาง (距离动因) วา ระยะทางระหวางสวนประกอบของ                   

ภาษาสะทอนใหเห็นถึงระยะทางระหวางสวนประกอบของแนวคิดที่แสดงออก Givon  เรียกแนวคิดนี้วา                     

กฎประชิด (相邻原则) และใหคําจํากัดความไววา ในดานหนาท่ี แนวคิดหรือความรูความเขาใจ                             

เนื้อหาท่ีมีความใกลชิดกันจะวางไวในตําแหนงที่ใกลกันมากกวา หรือกลาวโดยท่ัวไปวารูปแบบระหวาง         

องคประกอบกบัองคประกอบย่ิงเชือ่มไวใกลกนั ความหมายของมันกย็ิง่มักจะใกลชดิกนั ดงันัน้ความสัมพันธ                     

ของรูปแบบคัดลอกมาจากความสัมพันธทางความหมาย (Haiman, 1983 ; Givon, 1990 cited in Zhang, 

1998, 222) Zhang (1998) ใชแรงจูงใจของระยะทาง (距离动因) วิเคราะหการใชหรือไมใช “的”                             

ในภาษาจีนและเรียกแรงจงูใจของระยะทาง (距离动因) วากฎระยะทางท่ีคลายคลงึกนั (距离相似原则) 

Zhang อธิบายวาระยะทางระหวางสวนประกอบกับสวนประกอบของภาษาเปนคูขนานกันไปกับระยะทาง                    

ของแนวคิด ดังน้ันระยะทางของแนวคิดระหวางสวนขยายกับคําหลักยิ่งหางไกลย่ิงงายท่ีจะใช “的”                                  

ในทางตรงกันขามระยะทางของแนวคิดยิ่งใกลชิดกันยิ่งไมใช “的”

วิธีการวิจัย
 ผูวิจัยไดรวบรวมประโยคตัวอยางจากนวนิยายเรื่อง สี่แผนดิน (เลม 1) ที่มีคําวา “ของ” เปน                                 

สวนประกอบโครงสราง จาํนวน  765 ประโยค และนําประโยคตัวอยางดังกลาวมาศึกษาประเภทของโครงสราง

การใช “ของ” โดยการวิจัยครั้งไดเลือกศึกษาเฉพาะโครงสรางนามวลีที่แสดงความสัมพันธแบบเจาของ                                    

เพื่อทําการวิเคราะหความหมายของโครงสราง รวมถึงวิธีการใช “ของ” และนําไปเปรียบเทียบกับ “的”                            

โดยใชกรอบแนวคิดจากการทบทวนวรรณกรรมตามตารางที่ 1  สําหรับการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยใชสถิติ                       

พื้นฐานมาคิดคํานวณคารอยละคาเฉล่ียและการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) โดยการบรรยาย                                       

เพื่อแสดงผลการวิจัย

ตารางท่ี 1

กรอบแนวคิดที่ใชในการวิเคราะหเปรียบเทียบโครงสรางการใชความหมายของโครงสราง และวิธีการใชคํา

แสดงความเปนเจาของระหวาง “ของ” ในภาษาไทยและ “的”ในภาษาจีน

    
 

(1) (Auppakitsinlapasan, Phya., 1996) 

(2) (Royal Institute of Thailand, 2002 ; Lv, 2005 ; Zhu, 2008 ; Lu, 2005) 

       (3)   (Kong,1994 ; Lu, 2002 ; Wen,1998) 

       (4) (Lu, 2009 ; Luo, 2009 ; Jin, 2010 ; Wen, 1999) 
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ผลการวิจัย
 จากการศึกษาโครงสรางการใชความหมายของโครงสรางและวิธีการใช “ของ” และ “的” สามารถ

สรุปผลการวิจัยไดดังนี้

 1. โครงสรางการใช “ของ” และ “的”

  1.1 โครงสรางการใช “ของ”พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (Royal Institute 

of Thailand, 2002) ไดใหคาํจาํกดัความคาํวา “ของ” วา “ของ” (คาํนาม) หมายถงึ สิง่ตาง ๆ (บพุบท) "แหง"                           

ใชสําหรับนําหนานามที่เปนผูครอบครอง Paholayuth (1983) กลาววา ตั้งแตสมัยสุโขทัยจนถึงปจจุบัน                             

คาํวา “ของ” ถกูใชเปนคาํบพุบทมาโดยตลอด โดย “ของ” จะอยูหนานามเพ่ือแสดงความเปนเจาของ  Wilawan 

(1992) กลาววาคาํวา “ของ” “แหง” “ใน” สามารถรวมกบัคําอืน่กลายเปนบพุบทวลเีพือ่เชือ่มหรอืขยายคาํนาม

ที่อยูขางหนาแสดงความเปนเจาของได แตทั้งสามคํานี้มีขอแตกตางทางดานการนําไปใช คือ “ของ”                                  

ใชกับการแสดงความเปนเจาของโดยท่ัวไป “แหง” มักจะใชกับคํานามท่ีเปนนามธรรม “ใน” ใชกับ                                    

พระมหากษัตริยหรือบุคคลช้ันสูง Bandhumetha (2009) เรียก “ของ” และ “แหง” ตามคุณสมบัติของ                            

คําดังกลาววา “คําเช่ือมบอกเจาของ” โดย “ของ” และ “แหง” จะใชหนาหรือหลังคํานาม เชื่อมคํานามน้ัน                        

กบัคํานามอกีคําหนึง่ เชน “กระเปาของคณุอยูในหองแลวนะ”  “นีค่อือาํนาจแหงรัฐ” จากการวเิคราะหประโยค

ตัวอยาง 765 ประโยคในนวนิยายเร่ืองส่ีแผนดิน (เลม 1) พบวา โครงสรางการใช “ของ” แบงออกไดเปน                         

3 โครงสราง คือ “คํานาม + ของ +คํานาม” “คํานาม2 + ของ + คุณศัพทวลี/บุพบทวลี” “คํากริยา/คุณศัพท + 

ของ+คํานาม” ดังตัวอยางที่ 6-8

 

 ตัวอยางที่ 6: “แมแชมจะทําอะไรก็เปนเรื่องของแมแชม” (หนา 69) 

    (你想怎么做是你的事儿)

 ตัวอยางที่ 7: เมื่อไดพบพลอยผูเปนพ่ีสาวเต็มตัวออกมาจากวังพรอมดวยบรรยากาศของในวัง  

    ซึง่เปนทีท่ีห่รหูราท่ีสดุในสมัยนัน้  หวานก็นบัถอืเลือ่มใสพ่ีสาวอยางจริงจงั (หนา 190) 

    (对这个宫中派头十足的姐姐格外钦敬) 

 ตัวอยางที่ 8: “ความจริงทานก็กริ้วของทานถูก” (หนา 47)  

    (那次主子发了多大脾气呀！看来她生气是有道理的)

 จากการวิเคราะหตัวอยางประโยคพบวา โครงสราง “คํานาม+ของ+คํานาม” มีจํานวนมากท่ีสุด 

(98.17%) ในขณะท่ีโครงสราง “คาํนาม + ของ + คณุศพัทวล/ีบพุบทวลี” มจีาํนวนนอยท่ีสดุ (0.52%) นอกจาก

นี้ยังพบวา คําหลักของ “ของ” เปนไดทั้งคํานาม คํากริยาคําคุณศัพท ซึ่งสามานยนามมีจํานวนมากที่สุด 

 2Auppakitsinlapasan, Phya (1996) แบงคํานามในภาษาไทยออกเปน 5 ประเภท ไดแก สามานยนาม (เชน คน บาน เมือง ใจ ลม  เวลา 
เปนตน) วิสามานยนาม (เชน ประเทศไทย อุดรธานี เปนตน) ลักษณนาม (คน ตัว รูป ใบ เลม เปนตน) สมุหนาม (ฝูงปลา คณะกรรมการ 
ชมรมรักการอาน เปนตน) อาการนาม (การกิน การเดิน ความงาม ความสุข ความรู เปนตน)
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(74.12%) สวนคํากริยาและคําคุณศัพทมีจํานวนนอยท่ีสุด (1.31%) สวนขยายของ “ของ” เปนไดทั้งคํานาม 

คณุศพัทวล ีบพุบทวล ีโดยวสิามานยนามมจีาํนวนมากทีส่ดุ (42.35%) สวนคณุศพัทวลพีบเพยีงตวัอยางเดยีว

 1.2  โครงสรางการใช “的” Lv (2005) ไดใหคําจํากัดความของคําวา “的” วาเปนคําชวยโครงสราง

โดยคําท่ีสามารถประกอบเปน “的” วลไีดนอกจากคําสนัธาน คาํชวย คาํอทุานแลว คาํชนิดอืน่ ๆ  กส็ามารถประกอบ

เปน “的” วลีไดเพื่อทําหนาที่ขยายคํานาม เชน “คํานาม+的+คํานาม” เชน 窗外的歌声 (เสียงเพลง                 

นอกหนาตาง) “คํากริยา + 的 + คํานาม” เชน 唱的歌 (เพลงท่ีรอง) “คําคุณศัพท + 的 + คํานาม” เชน 

幸福的生活 (ชีวิตที่มีความสุข)  “คําวิเศษณ + 的 + คํานาม” เชน 万一的机会 (โอกาสที่นอยมาก)  

“บุพบทวลี+的+คํานาม” เชน 关于天文学的知识 (ความรูเกี่ยวกับดาราศาสตร) “คําเลียนเสียง +的

+คํานาม” เชน 当当的钟声 (เสียงระฆังเหงงหงาง) Zhu (2008) เสนอวาวิธีการจําแนกสวนขยายนาม

และสวนขยายภาคแสดง นอกจากจะพิจารณาคําหลักแลว ตองพิจารณาถึงคุณสมบัติของสวนขยายรวมทั้ง

หนาที่ของทั้งโครงสรางในประโยคอีกดวย ยกตัวอยางเชน หากพิจารณาจากคุณสมบัติของสวนขยายเปน                  

ทีท่ราบกันดวีาบรุษุสรรพนาม คาํนาม คาํบอกจํานวนและคําลักษณนามสามารถทําหนาท่ีเปนสวนขยายนามได

ในทางตรงกันขามคําวิเศษณไมสามารถทําหนาท่ีเปนสวนขยายนามได เปนไดแคเพียงสวนขยายภาคแสดง

เทานัน้ Zhu ยงักลาวอกีวา คาํคณุศพัทและคาํลกัษณนามพยางคเดยีวทีซ่ํา้คาํแลวสามารถเปนสวนขยายนาม

ได เชน 大大的眼睛 (ดวงตาโต ๆ) 细细的眉毛 (คิ้วเล็ก ๆ) 个个学生 (นักเรียนทุกคน) 张张纸

(กระดาษทกุแผน) เปนตน ทีน่าสนใจคือบางครัง้คาํกรยิากส็ามารถทําหนาทีเ่ปนคาํหลกัไดเชนเดยีวกบัคาํนาม 

เชน 观众的支持 (การสนับสนุนของผูชม) 温度的下降 (การลดลงของอุณหภูมิ) Lu (2005) ให                       

ขอสังเกตเกี่ยวกับสวนขยายนามวา บุพบทวลี “对……” (ตอ) สามารถทําหนาที่เปนสวนขยายนามได เชน                    

对考试的意见 (ความคิดเห็นตอการสอบ) 对祖国的感情 (ความผูกพันตอมาตุภูมิ) แตไมใชวา                  

คํานามทุกคําจะถูกขยายดวยบุพบทวลี “对……” (ตอ) ได กลาวคือ บุพบทวลี “对……” (ตอ) ไมสามารถ

ขยายคาํนามรปูธรรมหรอืคาํนามนามธรรมหนึง่พยางคได  เชน ไมสามารถพดูไดวา 对《红楼梦》的论文

(วทิยานพินธตอนยิายเรือ่งความฝนในหอแดง) 对家乡的情 (ความรูสกึตอบานเกดิ) แตกม็ขีอยกเวนอยูบาง 

 จากขอมลูขางตนสามารถสรุปไดวาโครงสรางการใช “的” แบงเปน 3 โครงสราง  คอื “คาํนาม+的+                      

คํานาม” “คํานาม+的+คํากริยา” และ “คํากริยา/คําคุณศัพท/คําวิเศษณ/บุพบทวลี/คําเลียนเสียง+的+                   

คํานาม” โดย “的” ในโครงสราง “คํานาม+的+คํานาม” และ “คํานาม+的+คํากริยา” จะแสดงความเปน

เจาของ (“的” ในโครงสราง “คาํนาม+的+คาํกรยิา”  สามารถแสดงความเปนเจาของไดแตพบในปริมาณนอย 

จะพบเมื่อคํากริยาที่ทําหนาที่เปนคําหลักสามารถใชเปนคํานามได) สวน “的” ในโครงสราง “คํากริยา/                             

คําคุณศัพท/คําวิเศษณ/บุพบทวลี/คําเลียนเสียง+的+คํานาม” จะใชเช่ือมระหวางสวนขยายและคําหลัก                      

โดยสวนขยายจะอธิบายหรือจํากัดความคําหลัก ซึ่งในงานวิจัยนี้จะศึกษาเพียง “的” ในโครงสราง “คํานาม                

+的+คํานาม” เทานั้น
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 2.  ความหมายของโครงสราง “ของ” และ “的”

  2.1  ความหมายของโครงสราง “ของ”  Pei (2007) กลาวถึงสวนขยายนามในภาษาไทยวา                          

ทาํหนาทีข่ยายหรอืจาํกดัความคาํหลกั โดยสวนขยายนามจะแสดงคณุสมบตั ิจาํนวน เจาของ ประโยชนใชสอย 

วัตถุดิบ เวลา สถานที่ สภาพของคําหลักเปนตน ซึ่งคําหลักอาจจะเปนคํานาม คําสรรพนามหรือวลีที่เกี่ยวของ

จะเห็นไดวาเมื่อสวนขยายนามขยายคํานามกลายเปนนามวลี  สามารถแสดงความหมายวา “เจาของ”                               

ไดจากการวิเคราะหประโยคตัวอยางท่ีมีโครงสราง “คํานาม+ของ+คํานาม” จํานวน 751 ประโยค พบวา                                

ความหมายของโครงสราง “ของ” สามารถแบงออกเปนประเภทตาง ๆ ไดแก คําเรียก ครอบครอง (แบงเปน

สามารถยกใหผูอืน่ไดและไมสามารถยกใหผูอืน่ได) อวยัวะคน สวนประกอบ (แบงเปนรปูธรรมและนามธรรม) 

คุณสมบัติ ทิศทาง (ดังตัวอยางที่ 9-16 ตามลําดับ) โดยความหมายครอบครองมีจํานวนมากที่สุด (61.92%)

ในขณะท่ีความหมายคุณสมบตัมิจีาํนวนนอยทีส่ดุ (0.53%) จากการหาตัวอยางประโยคเพ่ิมเตมิในคลังขอมลู

ภาษาไทยแหงชาติ 2 พบวา โครงสราง “ของ” ยังสามารถแสดงความหมายอวัยวะสัตวและเวลาไดอีกดวย

เชน  “ตองเอาเสนขนท่ีหางของชางเผือก จึงจะกันภัยนานาประการได”  “ตรวจสอบอากรเปนรายเดือน                         

ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป”

 ตัวอยางที่ 9: ถาเกงอยางแมของมนัเมือ่เดก็ ๆ  (หนา 21) (就怕像她妈妈小时候那么能)

 ตัวอยางที่ 10:  สวนผาผอนของพลอยน้ัน แมรวบรวมใสหีบชนิดเดียวกันแตสีแดง (หนา 7)

    (珀怡的衣服被子收进另一只箱子里，

    这只箱子和嫚彩的那两只一样，只不过颜色是红的) 

 ตัวอยางที่ 11: ถาจะใหพลอยอธิบายทรรศนะใหมของตนในขณะน้ันก็คงอธิบายไมได (หนา 154) 

    (如果要珀怡把她当时的新观点说明白，那是勉为其难)

 ตัวอยางที่ 12: ถาหากวาพลอยเอ้ือมแขนของตนออกไปจนสุด (หนา 77) 

    (如果她把手伸出来，甚至可以摸到皇上的靴子) 

 ตัวอยางที่ 13: กระดานทุกแผนและเสาทุกตนของตัวเรือน ดูเหมือนจะเปนเครื่องเช่ือมโยงใหเกิด

    ความรูสึกวาทุกคนเปนเจาของรวมกันอยูทุกขณะ (หนา 98)

    (屋子上的一板一柱，仿佛都是连接物，

    把家里的每个人都牵系在一起，使他们时刻都觉得大家同是主人)

 ตัวอยางที่ 14:  กอนจะถึง แมหันมากระซิบบอกวา จะพาไปหาคุณสายซึ่งเปนขาหลวงตนตํารับ

    ของเสด็จ (หนา 18) (嫚彩低声告诉珀怡，

    说先带她去见长公主最宠爱的宫婢坤赛) 

 ตัวอยางที่ 15: ปากก็พรํ่าบนถึงความรอนของอากาศในเวลากลางวันนั้น (หนา 203) 

    (一边抱怨今天天气太热) 

 ตัวอยางที่ 16:  มิใชทําตามสบายเหมือนเมื่ออยูชั้นลางของตําหนัก (หนา 24) 

    (在楼下时那种轻松、随便的样子一点儿也看不见了) 
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  2.2 ความหมายของโครงสราง “的”  Zhu (1957) ไดอางอิงแนวคิดของ Zhao ซึ่งกลาวถึง

ความหมายของสวนขยายนามในภาษาจีนวาแบงออกเปน 2 ประเภท คือ จํากัดความและพรรณนา และ                           

ไดยกตัวอยางความหมายของสวนขยายนามที่มักจะพบบอย ดังนี้ สวนขยายนามแสดงเจาของ เชน 我们

的学校 (โรงเรียนของพวกเรา) สวนขยายนามแสดงคุณสมบัติหรือสภาพ เชน 新书 (หนังสือใหม)                        

สวนขยายนามแสดงวัตถุดิบ เชน  塑料口袋 (ถุงพลาสติก) สวนขยายนามแสดงประโยชนใชสอย เชน                

喝水的杯子 (แกวสําหรับด่ืมนํ้า) สวนขยายนามแสดงจํานวน เชน 一群人 (คนหนึ่งกลุม) สวนขยาย

นามแสดงเวลาหรือสถานท่ี  เชน 昨天的报 (หนงัสอืพมิพของเม่ือวาน) 北京的天气 (อากาศของปกกิง่) 

มีนักวิชาการบางสวนไดศึกษาความหมายภายในโครงสราง “的” ที่แสดงความเปนเจาของโดยเฉพาะ                              

ซึ่งมุงศึกษาความสัมพันธทางความหมายระหวางคํานามกับคํานาม เชน  Kong(1994) กลาววา ความหมาย

ภายในโครงสราง “的” ที่แสดงความเปนเจาของแบงออกเปน 14 แบบ คือ เจาของ สถานท่ี ขอบเขต เวลา 

ความเกี่ยวของ ลักษณะพิเศษ คุณสมบัติเอกภาพ วัตถุดิบ ที่มา อุปมา อุปกรณ ความสําเร็จ การยกตัวอยาง 

ในขณะท่ี Lu (2002) แบงความสัมพันธทางความหมายของโครงสราง “的” ทีแ่สดงความเปนเจาของออกเปน 

17 แบบ ไดแกคําเรียกเชน 我的父亲 (พอของฉัน) ครอบครอง เชน 他的房子 (หองของเขา) อวัยวะ 

เชน 弟弟的手 (มือของนองชาย) สวนประกอบ เชน书的封面 (ปกหนังสือ) วัสดุ เชน 衣服的布料 

(เนื้อผาของเสื้อผา) คุณสมบัติ เชน 他的脾气 (นิสัยของเขา) ลักษณะพิเศษ เชน 弟弟的个子 (รูปราง

ของนองชาย) แนวความคิด เชน 校长的意见 (ความเห็นของครูใหญ) สมาชิก เชน 北大的学生 

(นักศึกษาของมหาวิทยาลัยปกกิ่ง) เปลี่ยนรูป เชน 土豆儿丝儿 (มันฝร่ังซอย) ผลพวง เชน 他的文章

(บทความของเขา) ผลิตภัณฑ เชน 东芝公司的计算机 (คอมพิวเตอรของบริษัทตงจือ) สภาพ เชน                         

北大的现状 (สภาพปจจุบันของมหาวิทยาลัยปกกิ่ง) บาดเจ็บ เชน 张三的伤口 (ปากบาดแผลของ               

จางซาน) กิจการ เชน 小王的工作 (งานของเส่ียวหวาง) ภูมิประเทศ เชน 苏州园林 (สวนซูโจว)                         

สถานที่ เชน 张三的前面 (ดานหนาของจางซาน)  Wen (1998) ไดแบงความสัมพันธแบบคุณลักษณะ

ออกเปนประเภทตาง ๆ ดังนี้ จํานวน วัตถุดิบ ที่มา ประเภท ความเกี่ยวของ อุปมา หมวดหมูคะแนน

  จากขอความขางตนสามารถสรุปไดวา ความหมายภายในโครงสราง “的” ที่แสดงความเปน               

เจาของสามารถแบงออกเปน 2 ประเภทใหญคอื ความสมัพนัธแบบเจาของ (领属关系) และความสัมพันธ

แบบคุณลักษณะ (属性关系) โดยความสัมพันธแบบเจาของประกอบดวย คําเรียก ครอบครอง อวัยวะ            

สวนประกอบ คุณสมบัติ ทิศทาง สถานที่และเวลา สวนความสัมพันธแบบคุณลักษณะแบงออกเปนวัตถุดิบ 

หมวดหมู อุปมา อาชีพ ที่มา ยี่หอ และความเกี่ยวของดังตัวอยางที่ 17-21 ซึ่งแสดงความหมายวัตถุดิบ                      

หมวดหมู อุปมา ที่มา และความเกี่ยวของตามลําดับ

  ตัวอยางที่ 17 :杉木的扁担 (ไมคานที่ทําจากตนฉําฉาจีน)(Wen,1998)

  ตัวอยางที่ 18:  景泰蓝的花瓶 (แจกันดอกไมจิ่งไทหลาน) (Wen,1998)

  ตัวอยางที่ 19:  秋水的眼睛 (ดวงตาใสราวกับนํ้าในฤดูใบไมรวง) (Wen,1998)
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   ตัวอยางที่ 20: 日本的白面儿 (เฮโรอีนญี่ปุน) (Wen,1998)

   ตัวอยางที่ 21: 骆驼的故事 (นิทานเรื่องอูฐ) (Wen,1998)

 

 3.  เปรียบเทียบวิธีการใชระหวาง “ของ” และ “ “的”

  ผูวิจัยเปรียบเทียบวิธีการใช “ของ” และ “的”โดยอาศัยประเภทคําและความหมายของ                 

โครงสราง “ของ /的” เปนเกณฑดังนี้

  3.1 ประเภทคํา แบงเปน

   3.1.1  ตองใช “ของ/的” ในภาษาจีน เมื่อสามานยนาม (สิ่งของ) เปนคําหลักและมี                    

สามานยนาม (คน) หรือปฤจฉาสรรพนามทําหนาที่เปนสวนขยาย ตองใช “的” ในทํานองเดียวกัน เมื่อ                      

สามานยนามเปนคําหลักและมีบุรุษสรรพนามทําหนาท่ีเปนสวนขยายจําเปนตองใช “的” เช่ือมตรงกลาง                     

แตถาวลีดังกลาวใชในประโยคก็สามารถละ “的” ได เชน  他把我(的)书拿走了 (เขาหยิบหนังสือ 

(ของ) ฉันไปแลว) (Lu, 2009) นอกจากนี้ การจะใชหรือไมใช “的” ในภาษาจีนยังมีความสัมพันธกับจํานวน              

พยางคของสวนขยายและคําหลักอีกดวย กลาวคือ เมื่อสวนขยายเปนคําพยางคเดียวและคําหลักเปนคําสอง

พยางคขึน้ไปจําเปนตองใช “的” เชน 书的封面 (ปกหนังสอื) (Luo, 2009)  ในภาษาไทย เม่ือวสิามานยนาม 

อาการนามนามวลีเปนคําหลักตองใช  “ของ” โดยเฉพาะอยางยิ่งหากอาการนามทําหนาที่เปนคําหลักหรือ           

สวนขยายแลวจะไมใช “ของ” ไมไดดังตัวอยางที่ 22

   ตวัอยางที ่22: นัง่ดูความกลัวของคณุสายและคําพดูพลัง้ของผาดอยางสนกุเต็มที ่(หนา 86) 

     (她坐在那里饶有兴致地欣赏坤赛和葩的失声惊叫) 

      ทีน่าสนใจคอื เมือ่วสิามานยนามเปนคาํหลักและบรุษุสรรพนามเปนสวนขยาย 

     ทั้งภาษาไทยและภาษาจีนตางก็ตองใช  “ของ/的” เชื่อมอยูตรงกลาง 

   3.1.2  ใชหรือไมใช “ของ/的” ก็ได  ภาษาจีน เมื่อสามานยนาม (คําเรียกเครือญาติ                          

หรือองคกร) เปนคําหลักและมีบุรุษสรรพนามทําหนาที่เปนสวนขยาย สามารถละ “的” ได และยิ่ง                                    

บรุษุสรรพนามเปนคาํพยางคเดยีวโอกาสในการละ “的” กจ็ะมากย่ิงข้ึน ซึง่พบมากในภาษาพูด ทาํนองเดียวกนั

กับภาษาไทย เมื่อบุรุษสรรพนามทําหนาที่เปนสวนขยายและสามานยนามเปนคําหลักจะใชหรือ ไมใช “ของ” 

ก็ได แตหากสวนขยายคือวิสามานยนามภาษาจีนตองใช “的” ในขณะท่ีภาษาไทยละ “ของ” ได นอกจากน้ี

จากการวิเคราะหประโยคตัวอยางทั้งหมดพบวาลักษณนาม สมุหนามในภาษาจีนไมทําหนาที่เปนคําหลัก                 

แตภาษาไทย เมื่อสามานยนามลักษณนามและสมุหนามทําหนาที่เปนคําหลักสามารถละ “ของ” ได และ                    

เมือ่ลกัษณนามวลถีกูขยายดวยวสิามานยนามกส็ามารถละ “ของ” ไดเชนกนั  เปนทีส่งัเกตวาปฤจฉาสรรพนาม

ในภาษาไทยสามารถทําหนาท่ีเปนสวนขยายไดโดยตรงกลางระหวางคําหลักและสวนขยายจะใช “ของ”                               

หรือไมก็ได ซึ่งแตกตางจากภาษาจีน กลาวคือเมื่อปฤจฉาสรรพนามเปนสวนขยายจําเปนตองใช “的” และ

ปฤจฉาสรรพนามในภาษาจีนมักไมคอยทําหนาที่เปนสวนขยาย 
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 3.2 ความหมายของโครงสราง แบงเปน

   3.2.1  ตองใช “ของ/的” ภาษาจีนเม่ือโครงสราง “คํานาม+คํานาม” แสดงความหมาย

ครอบครองอวัยวะคน คุณสมบัติสถานที่เวลา ตองใช “的” เชื่อมตรงกลางระหวางคํานามทั้งสอง แตใน                      

ภาษาไทยมีเพียงความหมายสวนประกอบนามธรรมและคุณสมบัติเทานั้นที่ตองใช “ของ” 

   3.2.2   ใชหรือไมใช “ของ/的” ก็ได  ภาษาจีนเมื่อโครงสราง “คํานาม+คํานาม” แสดง                 

ความหมายคําเรียกอวัยวะสัตว สวนประกอบทิศทาง วัตถุดิบ หมวดหมู ที่มาตรงกลางระหวางคํานามทั้งสอง

สามารถละ “的” ได Jin (2010) ใหความเหน็วา ภาษาจนีเมือ่โครงสราง “คาํนาม+คาํนาม” แสดงความหมาย

อวัยวะสัตว การจะใชหรือไมใช “的” ขึ้นอยูกับจุดเดนของสัตวเปนสําคัญ เนื่องจากลักษณะเดนของสัตว                

บางประเภทฝงแนนอยูในความทรงจําของมนุษย ถึงขนาดเมื่อพูดถึงสัตวชนิดใด ๆ สิ่งที่นึกข้ึนไดอันดับแรก

กลับเปนลักษณะเดนของมัน ดังนั้นละ “的” ได นอกจากน้ีโครงสราง “คํานาม+คํานาม” ที่แสดงความหมาย

ทิศทาง หากคําขยายคือสถานท่ีที่แนนอนก็มักจะละ “的” ไดเชนเดียวกัน ในภาษาไทย เม่ือ “คํานาม+                        

คํานาม” แสดงความหมายคําเรียก ครอบครอง อวัยวะ สวนประกอบรูปธรรม ทิศทาง เวลาตรงกลางระหวาง

คํานามกับคํานามจะใชหรือไมใช “ของ” ก็ได  Wen (1999) ไดยกตัวอยางโครงสราง “คํานาม+คํานาม”              

ที่แสดงความหมายสวนประกอบในภาษาจีนคําวา  咖啡味儿 (รสชาติกาแฟ) Wen ไดอธิบายวา                                  

คําดังกลาวใชหรือไมใช “的” ก็ไดแตความหมายแตกตางกัน กลาวคือ 咖啡的味儿 (รสชาติของกาแฟ) 

นอกจากหมายถึงรสชาติของกาแฟแลว ยังหมายถึงมีกลิ่นหรือรสชาติเหมือนกับกาแฟ สวน 咖啡味儿 

(รสชาติกาแฟ) หมายถึงมีกลิ่นหรือรสชาติเหมือนกับกาแฟเพียงอยางเดียว 

   3.2.3  ไมใช “ของ/的”  ภาษาจีนโครงสราง “คํานาม+คํานาม” ที่แสดงความหมายอาชีพ 

ยี่หออีกทั้ง “คํานาม+คํานาม”  ที่เปนคําเรียกชื่อคนหรือส่ิงของจะไมใช “的” ในขณะท่ีภาษาไทยโครงสราง                            

“คาํนาม+คาํนาม” ทีแ่สดงความสมัพันธแบบคณุลกัษณะ รวมทัง้สถานทีล่วนแลวแตไมใช “ของ” เพือ่ใหมอง

เห็นความเหมือนและความแตกตางระหวางการใช  “ของ” และ “的”  ชัดเจนมากย่ิงขึ้น สามารถสรุปเปน

ตารางไดดังตารางที่ 2
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ตารางท่ี 2

ตารางเปรียบเทียบการใช “ของ” และ “的” ตามความหมายของโครงสราง

3เน่ืองจากสวนขยาย “兜率别宫”เปนวิสามานยนาม ดังน้ันจึงตองใช “的” เช่ือมตรงกลางระหวางสวนขยายและคําหลัก
4เมื่อสามานยนาม (丫鬟) เปนคําหลักและมีบุรุษสรรพนาม (自己) ทําหนาที่เปนสวนขยายจําเปนตองใช “的” เช่ือมตรงกลาง                                          
แตถาวลีดังกลาวใชในประโยคก็สามารถละ  “的” ได
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ตารางท่ี 2

ตารางเปรียบเทียบการใช “ของ” และ “的” ตามความหมายของโครงสราง (ตอ)
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อภิปรายผลการวิจัย
 1. โครงสรางการใช “ของ” และ “的” แบงเปน 3 โครงสรางโดย “ของ” และ “的” ที่แสดงความเปน        

เจาของมีทั้งขอเหมือนและขอแตกตาง กลาวคือ ทั้งสองคําลวนใชเชื่อมคํานามกับคํานามเปนหลัก                                   

แตแตกตางกันตรงที่ “ของ” ยังสามารถใชเชื่อมคํานามกับคุณศัพทวลี บุพบทวลี หรือใชเชื่อมคํากริยา                            

คาํคณุศพัทกบัคาํนามเพ่ือแสดงความเปนเจาของไดอกีดวย สวนการใช “ของ” เชือ่มคาํกริยากบับรุษุสรรพนาม

จะพบมากในภาษาพูดเน่ืองจากภาษาพูดไมเครงครัดในหลักภาษา มกัใชพดูระหวางผูสนทิสนม ในภาษาเขียน

บันเทิงคดีหรือเร่ืองส้ัน ผูแตงนําภาษาปากไปใชเปนภาษาพูดของตัวละครเพ่ือความเหมาะสมกับฐานะ                        

ตัวละคร (Prasithrathsint,1996)

 2. ความหมายของโครงสราง “ของ” จะแสดงความสัมพันธแบบเจาของซึ่งสามารถแบงออกเปน                 

7 ประเภทยอย ไดแก คําเรียก ครอบครอง อวัยวะ สวนประกอบ คุณสมบัติ ทิศทาง เวลา ซึ่งแตกตางไปจาก

ภาษาจีนกลาวคือ ความหมายภายในโครงสราง “的” ที่แสดงความเปนเจาของแบงออกเปน 2 ประเภทใหญ

คอื ความสมัพนัธแบบเจาของและความสัมพนัธแบบคุณลกัษณะ โดยความสัมพันธแบบเจาของประกอบดวย 

คําเรียก ครอบครอง อวัยวะ สวนประกอบ คุณสมบัติ ทิศทาง สถานที่และเวลา สวนความสัมพันธ                                     

แบบคุณลักษณะแบงออกเปนวัตถุดิบ หมวดหมู อุปมา อาชีพ ที่มา ยี่หอและความเก่ียวของ

 3. วิธีการใช “ของ” และ “的” สามารถแบงออกเปน 3 กรณี คือ ตองใช “ของ/的” ใชหรือไมใช                  

“ของ/的” ก็ได  และไมใช “ของ/的” โดยผูวิจัยไดพิจารณาวิธีการใช “ของ” และ “的” จากประเภทคําและ                

ความหมายของโครงสราง “ของ/的” พบวา

  3.1 ประเภทคํา ภาษาไทยและภาษาจีนเมื่อวิสามานยนามเปนคําหลักและบุรุษสรรพนาม               

เปนสวนขยายตางกต็องใช  “ของ/的” เชือ่มตรงกลาง เม่ือสามานยนาม (ทีไ่มใชคาํเรียกเครือญาตหิรือองคกร) 

เปนคาํหลกัและมบีรุษุสรรพนามทําหนาทีเ่ปนสวนขยายจําเปนตองใช  “的” แตสามารถละ “ของ” ได นอกจากน้ี

เม่ือสามานยนาม (สิง่ของ) เปนคําหลกัและมีสามานยนาม (คน) หรอืปฤจฉาสรรพนามทําหนาทีเ่ปนสวนขยาย

ลวนตองใช “的” แตจะใช “ของ” หรือไมก็ได จะเห็นไดวาการใชหรือไมใช “ของ/的” ไมไดขึ้นอยูกับ                                 

การเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธแบบเจาของระหวางคําหลักและสวนขยายดังที่ Cui  (1992, 179-184)              

ไดกลาวไววา เมื่อบุรุษสรรพนามทําหนาท่ีเปนสวนขยาย การใชหรือไมใช “的” ขึ้นอยูกับความสัมพันธ                     

แบบเจาของระหวางคําหลักและสวนขยายวาสามารถเปล่ียนแปลงไดหรือไม กลาวคือถาความสัมพันธ                           

ไมสามารถเปลีย่นแปลงไดจะใชหรอืไมใช  “的” กไ็ด เชน 我(的)爸爸 (พอ (ของ) ฉนั) แตถาความสมัพนัธ

เปลีย่นแปลงไดจะตองใช  “的” เชน 我的小狗 (หมานอยของฉัน)  หากแตขึน้อยูกบัการนาํไปใชเปนสําคญั 

ซึ่งประกอบไปดวยการเนนสวนขยายนาม กฎการสัมผัสคํา และระดับภาษา (Luo, 2009, 174-175) เพียงแต

วิธีการใช “ของ” ไมมีความสัมพันธกับกฎการสัมผัสคํา

  3.2 ความหมายของโครงสราง “ของ/的” ในภาษาไทยเมื่อโครงสราง “คํานาม+คํานาม”                        

แสดงความสมัพันธแบบเจาของ สวนใหญจะสามารถละ “ของ” ได กลาวคอืถาตองการเนนความเปนเจาของ

หรือใชในภาษาเขียนจะใช “ของ” (ยกเวนโครงสราง “คํานาม+คํานาม” ที่เปนคําเรียกคนหรือส่ิงของจะไมใช 
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“ของ”) ดงันัน้การใช “ของ” ขึน้อยูกบัประเภทคํามากกวาความหมายของโครงสราง ในขณะทีก่ารใชหรอืไมใช 

“的” ในภาษาจีนขึ้นอยูกับความสัมพันธทางความหมายระหวาง “คํานาม+คํานาม” เปนหลัก กลาวคือ                      

ถา “คํานาม+คํานาม” มีความสัมพันธทางความหมายใกลชิดกันจะละ “的” (เชน คําเรียก อวัยวะสัตว                         

สวนประกอบ ทิศทาง เปนตน) ในทางตรงกันขามหากความสัมพันธไกลหางกันจําเปนตองใช “的”                             

(เชน  ครอบครอง อวัยวะคน คุณสมบัติ สถานท่ี เวลา เปนตน) ซึ่งสอดคลองกับกฎระยะทางท่ีคลายกัน                  

(距离相似原则) มากกวา “ของ” นอกจากนีใ้นภาษาไทยเมือ่โครงสราง  “คาํนาม+คาํนาม” แสดงความสมัพันธ

แบบคุณลักษณะลวนไมใช “ของ” ในขณะที่ “的” มีวิธีการใชแตกตางกันออกไปตามกฎระยะทางท่ีคลายกัน

สรุป
 จากสมมติฐานที่วา โครงสรางการใช ความหมายของโครงสราง และวิธีการใช “ของ” และ “的”                     

มีทั้งขอเหมือนและขอแตกตาง โดยวิธีการใช “ของ” มีความยืดหยุนมากกวา “的” ผูวิจัยพบวา ผลการวิจัย

เปนไปตามสมมติฐาน กลาวคอื “ของ” นอกจากใชเชือ่มคาํนามกับคาํนามแลว ยงัสามารถใชเช่ือมคาํนามกับ

คุณศัพทวลี บุพบทวลี หรือใชเชื่อมคํากริยา คําคุณศัพทกับคํานามเพ่ือแสดงความเปนเจาของไดอีกดวย 

นอกจากน้ีการใชหรือไมใช “ของ” มีความยืดหยุนมากกวา “的” ทั้งนี้เนื่องจากการใชหรือไมใช “ของ” ขึ้นอยู

กับประเภทคํามากกวาความหมายของโครงสราง กลาวคือหากละ “ของ” แลวไมทําใหความหมายเดิม

เปล่ียนแปลงไปก็มักจะละ โดยพบมากในภาษาพูด ที่สําคัญไมขึ้นอยูกับกฎการสัมผัสคําและกฎระยะทาง              

ที่คลายกัน (距离相似原则) ซึ่งตางจาก “的” ในภาษาจีน 

 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน

  สถาบันการศึกษาที่เปดสอนภาษาจีนใหกับผูเรียนชาวไทยหรือเปดสอนภาษาไทยใหกับผูเรียน

ชาวจีนสามารถนําผลการวิจัยไปใชประโยชนเพื่อการเรียนการสอนหรือเปนแนวทางในการทําส่ือการเรียนรู

ตางๆ ได

 2.   ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

  2.1  ผูวิจัยนําประโยคตัวอยางมาจากนวนิยายเพียงเลมเดียวหากรวบรวมประโยคตัวอยาง                 

จากงานเขียนที่หลากหลายประเภทอาจทําใหไดผลการวิจัยที่ละเอียดยิ่งข้ึน

         2.2  ในงานวจิยันีผู้วจิยัเลอืกศกึษาเฉพาะคาํบพุบท  “ของ” เทานัน้ แตในภาษาไทยยงัมีคาํกรยิา 

“เปนของ” ทีแ่สดงความเปนเจาของดวยหากนาํคาํกรยิาดงักลาวมารวมวเิคราะหอาจทาํใหเหน็ถงึความแตกตาง

ระหวางคําแสดงความเปนเจาของในภาษาไทยและภาษาจีนมากยิ่งข้ึน
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