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บทคัดยอ
  บทความนี้เขียนขึ้นจากผลการศึกษาเกี่ยวกับการใชสวนขยายนามภาษาจีนของนักศึกษามหาวิทยาลัย     
ฟารอีสเทอรน ทั้งนี้เนื่องจากนักศึกษาสวนใหญจะเริ่มเรียนภาษาจีนในระดับอุดมศึกษา จึงทําใหผูเรียนไมคุนเคย     
กับการใชไวยากรณภาษาจีน โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาเรื่องการใชสวนขยายนาม เพราะโครงสรางประโยคของ    
ภาษาจนีและภาษาไทยแตกตางกนัอยางมาก  ภาษาไทยจะวางสวนขยายนามไวดานหลงัของคาํนาม  สวนภาษาจนี  
จะวางสวนขยายนามไวดานหนาของคํานาม  ซึ่งจากผลการศึกษาพบวานักศึกษามีคะแนนการทดสอบการใช           
สวนขยายนามท่ีมคีาํเดียวมากกวาคะแนนการใชสวนขยายนามท่ีมหีลายคาํ โดยนกัศกึษาทีอ่ยูในช้ันปทีส่งูจะสามารถ
ใชสวนขยายนามภาษาจีนไดดีกวานักศึกษาที่อยูในช้ันปที่ตํ่ากวาโดยเฉพาะการใชสวนขยายนามที่มีหลายคํา                
ทั้งยัง พบวานักศึกษาท่ีมีเชื้อสายจีนและสามารถพูดภาษาจีนทองถ่ินไดสามารถชวยใหการเรียนการสอนเร่ืองสวน
ขยายนามดีขึ้น

คําสําคัญ
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Abstract
  This paper studied by the results from analyze of using Chinese attribute by the Thai students 
who study in The Far Eastern University. Almost students start to study Chinese language at the university, 
so they are not fluent in Chinese grammar, especially using Chinese attribute. Because the structures 
between Thai and Chinese are quite different in that Thai structure is “Noun + Attribute” but Chinese 
structure is “Attribute + Noun”.  The results of this paper were summarized as follows: the score of using 
single Chinese attribute was higher than the score of using multiple Chinese attribute. Generally speaking, 
senior students were good at using Chinese attribute than junior students, especially in the part of using 
multiple Chinese attribute. The interesting result in this paper was the students who is Thai – Chinese 
descent and can speak Chinese dialect were easier understand how to use Chinese attribute.
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บทนํา
  ปจจุบนัภาษาจีนเปนภาษาตางประเทศท่ีนยิมใชกนัมากข้ึนในประเทศไทยรองจากภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะ
เมื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   ภาษาจีนจะยิ่งมีบทบาทสําคัญ และในขณะเดียวกันทุกสถาบันอุดมศึกษา   
ในจังหวัดเชียงใหมไดมีการเปดการสอนภาษาจีนเพื่อรองรับการเขามาของนักทองเท่ียวชาวจีนที่หลั่งไหลเขามา       
เปนจํานวนมาก
  ถึงแมวาภาษาจีนจะเปนภาษาที่นิยม แตพื้นฐานทางดานภาษาจีนของคนไทยยังไมเทากับพ้ืนฐานภาษา
อังกฤษ คนไทยเริ่มเรียนภาษาอังกฤษตั้งแตระดับอนุบาลและเรียนทุกๆ ป หากเรียนถึงระดับอุดมศึกษาจะเนน          
การใชภาษาอังกฤษมากกวา แตภาษาจีนสวนมากจะมาเร่ิมเรียนในระดับอุดมศึกษา จึงทําใหผูเรียนไมคุนเคย             
กับการใชไวยากรณภาษาจีน โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาเรื่องการใชสวนขยายนาม เพราะโครงสรางประโยคของ    
ภาษาจนีและภาษาไทยแตกตางกนัอยางมาก ภาษาไทยจะวางสวนขยายนามไวดานหลงัของคาํนาม สวนภาษาจนี
จะวางสวนขยายนามไวดานหนาของคํานาม มีผูวิจัยไดศึกษาเกี่ยวเรื่องนี้ไวหลายทาน  Kittithon (2003, 6) กลาววา 
ลาํดับการวางของสวนขยายนามของภาษาไทยและจีน สวนมากจะตรงกันขาม กบัภาษาไทยท่ีสวนขยายนามจะวาง
ไวดานหลังคําศัพทหลัก แตในภาษาจีนสวนขยายนามตองวางไวดานหนาคําศัพทหลัก ในชวงเวลาที่นักศึกษาไทย
เรยีนไวยากรณจนีเรือ่งนี ้มกัจะมคีวามสบัสนระหวางภาษาไทยและภาษาจนีทาํใหเกดิความผดิพลาด แตวาหลงัจาก
ทีไ่ดเรียนรูภาษาจีนมากข้ึนความผิดพลาดไวยากรณจนีจะลดลง ซึง่ในบทความน้ีจะศึกษาถึงปญหาการใชสวนขยาย
นามของนักศึกษามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน เพ่ือวิเคราะหเหตุผลขอผิดพลาดและใหคําแนะนําในดานการเรียน     
การสอนเรื่องการใชสวนขยายนามภาษาจีน

สวนขยายนาม （定语）

  สวนขยายนาม（定语）หรือนามวลีทําหนาที่เปนสวนประธานหรือสวนกรรมในประโยค มีคําและ            
วลหีลายชนิดทาํหนาทีเ่ปนสวนขยายนามได  เชน 李老师是中文老师 ครูหล่ีเปนครูสอนภาษาจีน ในประโยคน้ี     
中文 (ภาษาจีน) คือ สวนขยายนาม ที่ทําหนาที่ขยายคําวา 老师 (ครู) แลวใหความหมายวา ครูที่สอนภาษา
จีน (Yang , 2009, 109)
  โครงสรางประโยคขยายนามภาษาจีน (定语+的+中心语)
  โครงสรางสวนขยายนามภาษาจีน คือ “定语+的+中心语” หมายความวา สวนขยายนามตองวางไว
หนาคําศัพทหลัก และสวนใหญตองใชคําชวยโครงสราง  的 มาแสดงความหมาย เชน 红色的旗袍

(ชุดก่ีเพาสีแดง) 红色 หมายถึง สีแดง 旗袍 หมายถึง ชุดกี่เพา (Yang, 2009, 109)
  1. การใช 的ในสวนขยายนามภาษาจีนมี 3 ลักษณะ ดังนี้
   1) จําตองใชคํา 的
          เชน  吃的东西 (ของกิน) 
           吃 หมายถึง กิน 
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           东西 หมายถึงสิ่งของ 
          ถาไมใชคํา 的 ความหมายจะเปลี่ยนทันที คือ 吃东西 (กินอาหาร)
   2) ไมใชคํา 的
           เชน 这本书 (หนังสือเลมนี้)
             这 หมายถึง นี้ 
             本 หมายถึง เลม 书 หมายถึง หนังสือ 
           แตถาในกลุมคํานี้ใชคํา 的 จะกลายเปนกลุมคําที่ไมมีความหมาย
   3) ใชหรือไมใชคํา 的 ก็ได
           เชน 我的爸爸/我爸爸 (พอของฉัน)
           ไมวาจะใชหรือไมใชคํา 的 ความหมายของกลุมคําก็ไมไดเปลี่ยนแตอยางใด
  Fang (2008, 92) สรุปไววา การใชคํา 的 ในสวนขยายนามภาษาจีน มี 5 ลักษณะดังนี้
   1) เมื่อคําศัพทหลักเปนคําคุณศัพทพยางคเดียวสวนมากจะไมใชคํา 的
          เชน 红衣服 (เสื้อผาสีแดง)
   2) เมื่อบุรุษสรรพนามเปนสวนขยายนามแสดงความเปนเจาของ จําเปนตองใชคํา 的 แตถาคําศัพท
หลักหมายถึงคนไมตองใชคํา 的
          เชน 我的书 (หนังสือของฉัน)
   3) เมื่อจํานวนเปนสวนขยายนามไมจําเปนตองใชคํา 的
          เชน 两本书 (หนังสือสองเลม)
   4) เมื่อใชคํานามท่ีแสดงถึงเวลาและสถานท่ีเปนสวนขยายนามจําเปนตองใชคํา 的
          เชน 两小时的电影 (ภาพยนตรสองช่ัวโมง)
   5) เมื่อคํากริยาเปนสวนขยายนามสวนมากจะใชคํา 的 โดยเฉพาะคํากริยาที่เปนพยางคเดียวเชน       
穿的衣服 (เสื้อผาที่ใส) แตถาคํากริยามีสองพยางคไมตองใชคํา 的 ก็ได  เชน 学习计划 (แผนการเรียน) 
   6) เมื่อคํานามเปนสวนขยายนามและคํานามเปนคําศัพทหลัก จะใชหรือไมใชคํา 的 ก็ได
          เชน 上海小吃/上海的小吃 (ขนมของเซ่ียงไฮ)

  2. การใชสวนขยายนามท่ีมีหลายคํา
   ในภาษาจนีสามารถใชคาํหลายๆ คาํเพือ่ขยายคาํศพัทหลกัเพียงหน่ึงตัวได เชน 一本古代著名的

小说 (หนังสือนิทานโบราณที่มีชื่อเสียงเลมหนึ่ง) มีสวนขยายนาม 3 สวน ไดแก 一本 (เลมหนึ่ง) 古代 (โบราณ) 
著名 (มีชื่อเสียง) 
   Fang (2008) สรุปไววา การใชคํา  的 ในสวนขยายนามที่มีหลายคํา มี 2 ลักษณะ ไดแก
   1) ถาเรียงลําดับคําศัพทตามโครงสรางน้ี : “คําที่แสดงความเปนเจาของ + สรรพนามช้ีเฉพาะ +    
จํานวน + คุณศัพท + คําศัพทหลัก” ไมตองใชคํา 的 เชน 她那两本新杂志在哪儿？(นิตยสารใหม 2 เลม
ของหลอนอยูที่ไหน)  她 (หลอน) 那 (นั่น) 两本 (2 เลม) 新 (ใหม) คือ สวนขยายนาม
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   2) ถาเรยีงลาํดับคําศัพทตามโครงสรางนี ้: “คาํทีแ่สดงความเปนเจาของ + สรรพนามชีเ้ฉพาะ + จาํนวน
+ คํากริยา / กริยาวลี + คุณศัพท + คําศัพทหลัก”ตองใชคํา 的 เชน 他是一个不说假话的

人。(เขาเปนคนท่ีไมพดูโกหก) 一个 (หนึง่) 不说 (ไมพดู) 假话 (คาํโกหก) คอืสวนขยายนาม (Fang, 2008, 95)

การใชสวนขยายนาม（定语）ของนักศึกษามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
  เพือ่ศกึษาการใชสวนขยายนามของนักศกึษาวิชาเอกภาษาจีนธุรกจิ ผูเขยีนจึงไดสรางแบบทดสอบสวนขยาย
นามใหนักศึกษาแตละชั้นป จํานวน 54 คน แบงออกเปน ชั้นปที่ 1 จํานวน 13 คน ชั้นปที่ 2 จํานวน 27 คน ชั้นปที่ 3 
จํานวน 14 คน ในจํานวนนี้มีนักศึกษาที่มีเชื้อสายจีนจํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 32.1 นักศึกษาที่ไมมีเชื้อสายจีน 
จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 67.9 
  แบบทดสอบแบงออกเปน 2 สวน คือ ในสวนที่หนึ่งเปนการเลือกคําตอบเกี่ยวกับสวนขยายนามท่ีมีคําเดียว 
และสวนที่สอง เปนการเลือกคําตอบท่ีเกี่ยวกับความซับซอนของสวนขยายนาม  ซึ่งนักศึกษาวิชาเอกภาษาจีนธุรกิจ
มหาวทิยาลยัฟารอสีเทอรน จาํนวน 54 คน ไดใชเวลาหลงัเลกิเรียน 20 นาทใีนการทาํแบบทดสอบ โดยมอีาจารยคอย
ควบคุม ไดขอมูลดังตารางตอไปนี้
  
  1. การใชสวนขยายนามท่ีมีคําเดียวและการใชสวนขยายนามท่ีมีหลายคํา

    ตารางท่ี 1
     รอยละของความถูกตองในแบบฝกหัดสวนขยายนามที่มีคําเดียว

   
1.  18.8 

2.  39.6 

3.  16.9 

4.  50.9 

5.  26.4 

6.  45.2 

7.  39.6 

8.  24.5 

9.    26.4 

10.  35.8 

คาเฉลี่ย                                                 32.4
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  ตารางที่ 1 จะเห็นวา ผลคะแนนเฉลี่ยของการใชสวนขยายนามที่มีคําเดียว คิดเปนรอยละ 32.4  ซึ่งเปน
คะแนนที่ไมสูงนัก ขอที่ 1- 4 เปนขอที่จําเปนตองใช 的 ซึ่งนักศึกษาสวนใหญจะสามารถทําคะแนนไดสูง เพราะใน  
ภาษาไทยก็จําเปนตองใชคําวา “ที่” เชน ภาษาจีน 买的书 ภาษาไทย หมายถึง หนังสือที่ซื้อมา ตามโครงสราง “คํา
กริยา +的+ คําศัพทหลัก”   และบางคร้ังภาษาไทยก็จําเปนตองใชคําวา “ของ”  เชน ภาษาจีน 我的书 ภาษาไทย 
หมายถึง หนังสือของฉัน ตามกฎการใช 的 ของ Fang (2008)  คือ เมื่อบุรุษสรรพนามเปนสวนขยายนามแสดงความ
เปนเจาของ จําเปนตองใชคํา 的 แตภาษาไทยคําวา “ของ” จะใชหรือไมใชก็ได โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาษาพูด ซึ่ง
ไมคอยใชคําวา “ของ” ทําใหนักศึกษาเกิดความเคยชินจนใชภาษาจีน 的 ผิดพลาด
  ขอที่ 5-8 เปนขอที่ไมจําเปนตองใช 的 ซึ่งนักศึกษาสวนใหญจะสามารถทําคะแนนไดคอนขางสูง ซึ่งใน          
ภาษาไทยกเ็ชนเดยีวกนั เชน ภาษาจนี 一个孩子 ภาษาไทยหมายถงึ เดก็หนึง่คน ตามกฎการใช 的ของ Fang (2008)         
คอื เมือ่จํานวนเปนสวนขยายนามไมจาํเปนตองใชคาํ 的 และถาคาํกรยิามสีองพยางคไมตองใชคาํ 的 (Fang ,2008, 
92) เชน ภาษาจีน 旅游团 ภาษาไทยหมายถึง คณะทัวร ซึ่งในภาษาไทยก็ไมใชคําวา “ของ” เชนเดียวกัน
  ขอที่ 9-10 เปนขอที่ใชหรือไมใชคํา 的 ก็ได ซึ่งนักศึกษาสวนใหญจะสามารถทําคะแนนไดคอนขางสูง                  
ซึง่ภาษาไทยกม็หีลกัการใชทีไ่มแตกตางกนั เชน ภาษาจนี 狐狸（的)尾巴 ภาษาไทย  หมายถงึ หาง (ของ) จิง้จอก 
ตามกฎการใช 的 ของ Fang (2008) คือ เมื่อคํานามเปนสวนขยายนามและคํานามเปนคําศัพทหลัก จะใชหรือไม
ใชคํา 的 ก็ได 

     ตารางท่ี 2 
      รอยละของความถูกตองในแบบฝกหัดสวนขยายนามที่มีหลายคํา
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ตารางท่ี 2 
รอยละของความถูกตองในแบบฝกหัดสวนขยายนามที่มีหลายคํา (ตอ)

  จากตารางที่ 2 ผลคะแนนเฉลี่ยของการใชสวนขยายนามที่มีหลายคํา  คิดเปนรอยละ 27.8 จะเห็นวา             
ขอที่ 1- 3 เปนขอที่ไมจําเปนตองใชคํา 的 แสดงถึงโครงสราง “คําที่แสดงความเปนเจาของ + สรรพนามช้ีเฉพาะ + 
จํานวน  + คุณศัพท + คําศัพทหลัก”  ไมตองใชคํา 的 เชน ภาษาจีน 我这两个好老师 ภาษาไทย หมายถึง 
อาจารยที่ดี 2 คนของฉัน ในภาษาจีนตามโครงสรางไมตองใชคํา 的 แตในความหมายของภาษาไทยจําเปนตองมี
คําวา “ที่” หรือคําวา “ของ” ดวย 
  ขอท่ี 4 – 10 เปนขอท่ีจาํเปนตองใชคาํ 的 ตามโครงสราง “คาํทีแ่สดงความเปนเจาของ + สรรพนามชีเ้ฉพาะ 
+ จํานวน+ คํากริยา / กริยาวลี + คุณศัพท + คําศัพทหลัก” ตองใชคํา  เชน ภาษาจีน 我这两个会说泰语的

老师 ภาษาไทยหมายถงึ อาจารย 2 คนท่ีสามารถพูดภาษาไทยไดของฉัน จะเห็นไดวาตามโครงสรางการใชคาํ 的 

ในขอนี้ ทั้งในภาษาจีนและภาษาไทยจะใชคําแสดงโครงสรางเหมือนกัน
  2. คะแนนเฉล่ียการใชสวนขยายนามของนักศกึษาท่ีเรยีนในช้ันปตาง ๆ  และนักศกึษาท่ีมพีืน้ฐาน
ภาษาจีนทองถิ่น
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แผนภูมิที่ 1: คะแนนเฉลี่ยของการใชสวนขยายนามของนักศึกษาชั้นปตางๆ

   

คาเฉล่ีย                                                         27.8
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  จากแผนภมูทิี ่1 จะเหน็วาผลจากแบบทดสอบในเรือ่งสวนขยายนามของนกัศกึษาทีอ่ยูในชัน้ปทีส่งูข้ึนจะสามารถ
ทําคะแนนไดดีกวานักศึกษาท่ีอยูในช้ันปที่ตํ่ากวา ดังน้ี ชั้นปที่ 3 ไดผลคะแนนสูงท่ีสุด คือ การใชสวนขยายนาม            
ที่มีคําเดียว คิดเปนรอยละ 42.6 การใชสวนขยายนามท่ีมีหลายคํา คิดเปนรอยละ 36.4 ชั้นปที่ 2 ไดผลคะแนน          
รองลงมา คอื การใชสวนขยามนามท่ีมคีาํเดียว คดิเปนรอยละ 35.4 การใชสวนขยายนามท่ีมหีลายคาํ คดิเปนรอยละ 
30.3 ชัน้ปที ่1 ไดผลคะแนนนอยท่ีสดุ คอื การใชสวนขยายนามท่ีมคีาํเดียว คดิเปนรอยละ 32.9 การใชสวนขยายนาม
ที่มีหลายคํา คิดเปนรอยละ 15.2
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แผนภูมิที่ 2: คะแนนเฉลี่ยของการใชสวนขยายนามของนักศึกษาที่มีพื้นฐานภาษาจีนทองถิ่น
  
  จากแผนภูมิที่ 2 จะเห็นวาผลจากแบบทดสอบในเร่ืองสวนขยายนาม นักศึกษาที่มีพื้นฐานภาษาจีนทองถิ่น
จะสามารถทําคะแนนไดดกีวานกัศกึษาทีไ่มมพีืน้ฐาน ดงันี ้นกัศึกษาท่ีมเีช้ือสายจนีและสามารถพูดภาษาจีนทองถิน่
ไดผลคะแนนสูงที่สุด คือ การใชสวนขยายนามที่มีคําเดียว คิดเปนรอยละ 48.2 การใชสวนขยายนามที่มีหลายคํา     
คิดเปนรอยละ 48.1 นักศึกษาที่มีเชื้อสายจีนแตไมสามารถพูดภาษาจีนทองถิ่นได ไดผลคะแนนรองลงมา คือ การใช
สวนขยามนามท่ีมีคําเดียว คิดเปนรอยละ 33.4 การใชสวนขยายนามท่ีมีหลายคํา คิดเปนรอยละ 18.3 นักศึกษา        
ทีไ่มมเีช้ือสายจีน และไมสามารถพูดภาษาจีนทองถ่ินได ไดผลคะแนนนอยท่ีสดุ คอื การใชสวนขยามนามทีม่คีาํเดยีว 
คิดเปนรอยละ 31.3 การใชสวนขยายนามที่มีหลายคํา คิดเปนรอยละ 19.5

สรุป
  จากแบบทดสอบในเรือ่งสวนขยายนามครัง้นี ้จะเหน็ไดวาผลคะแนนของนกัศกึษามหาวทิยาลยัฟารอสีเทอรน 
ไมวาจะเปนผลคะแนนของการใชสวนขยายนามที่มีคําเดียวหรือการใชสวนขยายนามที่มีหลายคํา มีผลคะแนน              
ที่ไมสูงนัก เรียกไดวาเปนจุดออนหนึ่งของการเรียนการสอนภาษาจีน  เหตุผลหนึ่งที่นาสนใจในการเรียนการสอน  
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ภาษาจีนคือ นักศึกษาท่ีอยูในชั้นปที่สูงขึ้นจะสามารถใชสวนขยายนามภาษาจีนไดดีกวานักศึกษาที่อยูในช้ันปที่ตํ่า
กวา และคะแนนที่สูงสุดอยูในนักศึกษาชั้นปที่ 3 คือ การใชสวนขยายนามท่ีมีคําเดียว คิดเปนรอยละ 42.6 การใช
สวนขยายนามทีม่หีลายคาํ คดิเปนรอยละ 36.4 โดยเฉพาะการใชสวนขยายนามทีม่หีลายคาํ ผลคะแนนแบบทดสอบ
ของนักศึกษาในแตละชั้นปจะแตกตางกันมาก เพราะวาการเรียนรูคําศัพท และไวยากรณจีนที่มากขึ้นตามลําดับ    
ชั้นป โดยคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาชั้นปที่ 3 มากกวานักศึกษาชั้นปที่ 1 คิดเปนรอยละ 21.2 อีกหนึ่งเหตุผลท่ีผูเขียน
คนพบ คือ นักศึกษาเชื้อสายจีนที่สามารถพูดภาษาจีนทองถิ่นได ชวยการเรียนเรื่องสวนขยายนามไดดี จากผลการ
ทดสอบ นักศึกษาที่มีพื้นฐานภาษาจีนทองถ่ินจะสามารถทําคะแนนไดดีกวานักศึกษาที่ไมมีพื้นฐาน คิดเปนรอยละ 
28.6 เน่ืองจากภาษาจีนกลางและภาษาจีนทองถ่ินมีโครงสรางภาษาท่ีคลายคลึงกัน โดยเฉพาะอยางย่ิงโครงสราง
การใชคําขยายนาม 
  ดังนั้น ผูเขียนขอเสนอแนะแนวทางในการเรียนการสอนภาษาจีนที่เกี่ยวกับการใชสวนขยายนาม ดังนี้
  1.  ชีใ้หนกัศกึษาเหน็ความแตกตางของการใชสวนขยายนามภาษาไทยและภาษาจนีอยางชดัเจน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งโครงสรางการใชสวนขยายนามในการสนทนาและการเขียน
  2. หากนักศกึษามีพืน้ฐานภาษาจีนเบ้ืองตนจะสงผลใหการเรียนรูเรือ่งการใชสวนขยายนามไดเขาใจและเร็ว
ยิ่งขึ้น นอกจากน้ีหากนักศึกษามีคลังคําศัพทภาษาจนีมากพอ ก็จะทําแบบทดสอบไดงายขึ้น
  3. หากนักศึกษาท่ีมี่เชื้อสายจีนและพูดภาษาจีนทองถ่ินได จะทําใหไดเปรียบในการเรียนรูเรื่องการใชสวน
ขยายนาม  และขอควรระวงัสาํหรบันกัศึกษาทีม่เีชือ้สายจนี คอื ความเคยชนิของการใชภาษาจนีทองถ่ินอาจจะทาํให
เกดิขอผดิพลาดในการใชภาษาจีนกลาง ดงัน้ัน ผูสอนจึงตองศึกษาภาษาจีนทองถ่ินเพ่ิมเติม เพือ่แกไขปญหาดังกลาว
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