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บทคัดย่อ 

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเข้าใจความหมายของคำบอกทิศทาง  
“上” (Shàng) ที่คลาดเคล่ือนไปจากความเป็นจริงของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนช้ันปีที่ 3 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หลังจากที่ได้ใช้แบบทดสอบความเข้าใจความหมายของ 
คำบอกทิศทาง “上” (Shàng) กับตัวอย่าง คือ นักศึกษาชั ้นปีที ่ 3 สาขาวิชาภาษาจีน  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 55 คน 
ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีความเข้าใจความหมายของคำบอกทิศทาง “上” (Shàng) ใน
แต่ละด้าน คือ ตอนที ่ 1 ความเข้าใจการใช้ “上” (Shàng) ในการบอกตำแหน่งแต่ละ
รูปแบบ มีจำนวนผู้ตอบถูกคิดเป็นค่าเฉลี ่ยร้อยละ 23.77 ตอนที่ 2 ความเข้าใจหน้าที่ทาง
ไวยากรณ์ของ “上” (Shàng) ในประโยคมีจำนวนผู้ตอบถูกคิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 61.3  



ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2563 |  
 

 

69 

 

ตอนที ่ 3 ความเข้าใจการใช้ “上” (Shàng) ในบริบทต่าง ๆ มีจำนวนผู ้ตอบถูกคิดเป็น
ค่าเฉล่ียร้อยละ 31.66 และตอนที่ 4 ความเข้าใจการแปล “上” (Shàng) จากภาษาจีนเป็น
ภาษาไทย มีจำนวนผู้ตอบถูกคิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 59.74 จึงสรุปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างมีความ
เข ้าใจหน้าท ี ่ทางไวยากรณ์มากที ่ส ุดและเข ้าใจความหมายของ “上” (Shàng) ที่ มี
หลากหลายรูปแบบน้อยที่สุด 

 
คำสำคัญ: ความเข้าใจในการแปลจีน-ไทย, คำบอกทิศทาง “上” (Shàng) 
 
Abstract 
 The objective of this research was to study misconceptions about 
prepositions of direction or “上” (Shàng) in Chinese among third-year students 
majoring in Chinese at Nakhon Ratchasima Rajabhat University. The sample of 
this study was 55 third-year students majoring in Chinese at Nakhon Ratchasima 
Rajabhat University’s Faculty of Humanities and Social Sciences. The research 
found that only 23.77% of the sample clearly understood the meanings of the 
prepositions of direction after taking the first part of the test. In the second part 
of the test, 61.3% answered questions regarding the prepositions’ grammatical 
functions correctly. 31.66% of the sample gave the correct answers in the third 
part examining the use of the prepositions in different context and 59.74% were 
able to translate the prepositions of direction from Chinese to Thai correctly. 
The study concluded that the sample in this study had the best understanding 
of the grammatical functions of the Chinese prepositions of direction whereas 
they had the least understanding of different meanings of the prepositions of 
direction. 
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ท่ีมาและความสำคัญ 

 จากการที่ผู้วิจัยได้รับผิดชอบรายวิชาการอ่านภาษาจีน 2 และวิชาการแปลภาษา 
จีน 1 ในป ี2558-2559 พบว่านักศึกษาในรายวิชาดังกล่าวเข้าใจความหมายไม่ตรงกับบริบท 
ที่ตนได้อ่านและแปลประโยคที ่มีคำบอกทิศทางต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ ่ง คำว่า “上” 
(Shàng) นักศึกษาแปลไม่ตรงกับการใช้ภาษาของชาวไทย ทั้งยังไม่ตรงกับความหมายใน
ภาษาจีน เม่ือพบประโยคที่มีคำบอกทิศทางหรือโครงสร้างตายตัวของคำบอกทิศทางที่มีคำว่า 
“上” (Shàng) และคำอื่น ๆ มักเข้าใจคลาดเคลื่อน บ่อยครั้งส่งผลกระทบต่อความเข้าใจ
ความหมายโดยรวมในเนื ้อหาของบทเรียนที ่ ได้อ ่าน ตรงกับงานวิจ ัยเรื ่องการศึกษา
เปรียบเทียบ เรื่องมโนทัศน์พื้นที่ “บน” : กรณีศึกษาคำว่า Shàng ในภาษาจีนแมนดาริน และ 
“บน” “เหนือ” “ขึ้น” ในภาษาไทย ของอรณิศา วิริยธนานนท์ (2558) ที่กล่าวถึง “上” 
(Shàng) ว่ามีความคล้ายคลึงกันระหว่างภาษาไทย และภาษาจีน ในการส่ือถึงมโนทัศน์ “บน” 
แต่ไม่มากนัก ต่างกันตามโครงสร้าง จึงทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการใช้ในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น 
การแปลตรงตัวโดยไม่คำนึงถึงความถูกต้องตามหลักภาษาไทย ความไม่เข้าใจไวยากรณ์ เช่น 
มักจะใช้ “上” (Shàng) ซ้ำซ้อนกับคำแสดงทิศทางอ่ืนโดยไม่จำเป็น ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่า 
การแปลที่ถูกต้องจะเป็นไปได้เมื่อผู้แปลมีความรู้ความเข้าใจความหมายอย่างแท้จริงทั้งสอง
ภาษา มิใช่รู้เฉพาะระดับคำเท่านั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความหมาย รูปแบบต่าง ๆ ของคำ
บอกทิศทาง “上” (Shàng) จากเอกสารงานวิจัยต่าง ๆ และศึกษาทฤษฎีที่เก่ียวข้อง จากน้ัน
จึงนำข้อมูลที่ได้มาสร้างเป็นแบบทดสอบวัดความเข้าใจของนักศึกษา เพื่อศึกษาความเข้าใจ
ความหมายของคำบอกทิศทาง “上” (Shàng) ที ่คลาดเคลื ่อนไปจากความเป ็นจริ ง  
โดยอาศัยกลุ่มตัวอย่างจากนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนช้ันปีที่ 3 รหัสนักศึกษาขึ้นต้น 58 และ
ลงทะเบ ียนเร ียนรายวิชาการแปลภาษาจีน 1 ที ่ม ีการจัดการเร ียนการสอนในวันพุธ  
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เวลา 13.40-17.00 น. และวันพฤหัสบด ี เวลา 12.50-16.10 น. ปีการศ ึกษา 2560 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 
วัตถุประสงค์ 

เพ ื ่อศ ึกษาความเข ้าใจความหมายของคำบอกท ิศทาง  “上” (Shàng) ที่
คลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนชั้นปีที ่ 3 มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครราชสีมา 

 
นิยามศัพท์  

คำบอกทิศทาง “上” (Shàng) หมายถึง คำนามที ่บอกทิศทางหรือตำแหน่ง 
ได้แก่ 

1. เมื ่อวาง “上” (Shàng) หลังคำนาม จะมีความหมายแสดงพื ้นผิวหน้าของ 
ส่ิงน้ัน ๆ ได้ หมายถึง บน  

2. เมื่อวาง “上” (Shàng) หลังคำนาม ที่ต้องการระบุว่ามีตำแหน่งอยู่เหนือวัตถุ
น้ัน ๆ โดยที่วัตถุไม่ได้สัมผัส หรือติดกัน จะหมายถึง เหนือ 

3. เม่ือใช้ “上” (Shàng) หลังคำนาม ให้ความหมายว่า อยู่ในขอบเขต บริเวณของ
บางส่ิง หมายถึง ใน 

4. หากเป็นการระบุในด้านใดด้านหน่ึง สามารถใช้คู่กับคำบุพบท “在” (Zài) เป็น
โครงสร้างตายตัว คือ “在……上” (Zài……shàng) หมายถึง ในด้าน ทางด้าน 

5. เมื่อวาง “上” (Shàng) หลังคำนามบางคำ บางบริบท ซึ่งไม่จำเป็นต้องแปล 
โดยระบุตำแหน่งตรง ๆ 

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนชั้นปีที่ 3 หมายถึง นักศึกษาที่มีรหัสนักศึกษาขึ้นต้น
ด้วย 58 และลงทะเบียนเรียนรายวิชาการแปลภาษาจีน 1 ที่มีการจัดการเรียนการสอน 
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ในวันพุธ เวลา 13.40-17.00 น. และวันพฤหัสบดี เวลา 12.50-16.10 น. ปีการศึกษา 2560 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากร นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนช้ันปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
จำนวน 55 คน โดยประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่าง 

เคร่ืองมือ แบบทดสอบวัดความเข้าใจ เรื่อง คำบอกทิศทาง “上” (Shàng)  
ระยะเวลา 1 ป ี
 

สมมติฐานการวิจัย 
ข้อผิดพลาดในการแปลจากภาษาจีนเป็นภาษาไทยสำหรับนักศึกษาไทย มักเกิดจาก

ความเคยชินในการแปลคำต่อคำในทุกบริบท หากมีความเข้าใจแต่ละบริบทจะสามารถเข้าใจ
ความหมายและแปลได้ถูกต้อง 
 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
1. ทฤษฎีการเรียนรู้และแนวคิดท่ีเกี่ยวข้อง 

ในด้านการแปล Nida (1982) ได้นิยามว่า เป็นการถ่ายทอดสารจากภาษาหน่ึงไปสู่
อีกภาษาหน่ึง โดยผู้แปลน้ันต้องเป็นผู้มีความรู้ทั้งสองภาษาเป็นอย่างดี มีประสบการณ์ในการ
แปล จึงสามารถถ่ายทอดความหมายจากภาษาหนึ่งไปสู่อีกภาษาหนึ่งได้อย่างถูกต้อง ผู้วิจัย
เห็นว่าหากขาดความรู้ความเข้าใจทั้งด้านคำศัพท์ บริบทการแปล และขาดประสบการณ์ก็จะ
ทำให้แปลผิดพลาดคลาดเคลื่อนเช่นเดียวกันกับศศรักษ์ เพชรเชิดชู (2552) ที่ได้กล่าวถึง 
การเรียนการสอนแปลจีนไทย มักพบปัญหาการแปลอันเนื่องมาจาก 2 ประเด็นหลัก คือ  
1. บทแปลผิดพลาด เนื ่องจากไม่เข้าใจภาษาจีนหรือใช้ภาษาไทยผิดพลาด 2. บทแปล 
ไม่เหมาะสม หมายถึง แปลถูกต้องในระดับคำและประโยค แต่ไม่เหมาะสมกับบริบท หรือ 
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บทแปลมีโครงสร้างและรูปแบบขัดกับภาษาไทย แม้แต่ความแตกต่างทางวัฒนธรรมก็ทำให้
เกิดปัญหาการแปลผิดพลาดได้ ดังแนวคิดในด้านปัจจัยในการถ่ายทอดทางภาษาที่แตกต่างกัน
ของ 吕必松 (2007) ที่กล่าวว่า ปัจจัยทางด้านวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติมีผลโดยตรง
ต่อระบบไวยากรณ์ ภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ย่อมต้องมีความเหมือนและความ
แตกต่างกัน ในส่วนที่แตกต่างกันนั้นย่อมสะท้อนถึงมุมมอง หรือแนวความคิดที่แตกต่างกัน
ผ่านการใช้ภาษาด้วย เช่น การเปลี่ยนแปลงของรูปศัพท์ การสร้างประโยค การบอกลำดับ 
การส่ือสารเรื่องตำแหน่งทิศทางที่ตั้ง ส่ิงเหล่าน้ีล้วนบ่งบอกถึงความแตกต่างของวิธีการคิดของ
เจ้าของภาษา 

นอกจากน้ี ผู้วิจัยยังมีความเห็นว่าการเรียนรู้ภาษาที่สองของนักศึกษาก็มีอิทธิพลต่อ
การแปลเป็นอย่างมาก ซ่ึงเป็นผลจากการรับรู้และความเคยชินในการใช้ภาษาแม่ ตามแนวคิด 
Contrastive Analysis (CA) ของ Lado (1957) กล่าวถึงการเรียนรู้ภาษาที่สองด้วยแนวคิด
การวิเคราะห์เปรียบเทียบว่า ในขั้นตอนการเรียนรู้ภาษาที่สอง ความเคยชินในการใช้ภาษา 
ที่หนึ่ง ซึ่งมักจะเป็นภาษาแม่ของผู้เรียนจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเรียนรู้ภาษาที่สอง 
ส่งผลในเชิงบวกที่กระตุ้นผู้เรียนหรืออาจส่งผลลบที่รบกวนการเรียนรู้ได้ และแนวคิดเก่ียวกับ
การเรียนรู้ภาษาที่สองของ Krashen (1982) เก่ียวกับวิธีการที่ผู้เรียนภาษาที่สอง (L2) ใช้ใน
การรับรู้ภาษา แนวคิดที่สอดคล้องกับงานวิจัย คือ สมมุติฐานที่ 1 The acquisition-learning 
Hypothesis แบ่งระบบความรู้ของการแสดงออกของภาษาที่สองเป็น 2 ระบบ ระบบที่ 1 คือ 
ระบบการร ับร ู ้ (Acquired system) เป ็นผลมาจากผ ู ้ เร ียนร ับร ู ้ภาษาได ้ เหม ือนกับ
ความสามารถในการรับรู้ภาษาแม่ และเป็นการเรียนรู้กฎไวยากรณ์โดยไม่รู้ตัว ระบบที่ 2 คือ 
ระบบการเรียนรู ้ (Learning system) ซึ ่งเกิดจากการเรียนรู ้อย่างเป็นทางการที ่เกิดขึ้น 
ในห้องเรียน เป็นการเรียนรู้ไวยากรณ์ง่าย ๆ การรับรู้เป็นความรู้ที่ผู ้พูดสามารถใช้ในการ
ส่ือสารได้จริง โดยสนใจที่ความหมายไม่ใช่ที่รูปแบบของภาษา 

จากการศึกษาความหมาย รูปแบบ และลักษณะทางไวยากรณ์ของคำบอกทิศทาง  
“上” (Shàng) พบว่า วิภาภรณ์ ภัทรกุลพงษ์ (2548) เสี่ยวอานต้า (2547) และเหยินจ่ิง 
เหวิน (2552) ต่างกล่าวถึงคำนามแสดงทิศทาง “上” (Shàng) ไว้ว่าเป็นคำบอกทิศทางแบบ
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คำเดี่ยวที่มีพยางค์เดียว หมายถึง บน 黄南宋 & 孙德金 (2006) ได้ให้ความหมายอ่ืน
อีกว่า อันด ับแรก ซึ ่ง “上” (Shàng) ต้องวางไว้หน้าต ัวเลขหรือคำลักษณนาม เช่น  
“上册” หากใช้ตามลำพังจะใช้ในสำนวนหรือวลีตายตัวและใช้ในภาษาเขียน “上” 
(Shàng) ทำหน้าที่เป็นบทประธาน บทกรรม บทขยายนาม และสามารถเป็นบทขยายกริยาได้ 
ซึ ่งกรณี “上” (Shàng) ทำหน้าที ่เป็นประธานอยู ่หน้าประโยค เหยินจิ ่งเหวิน (2552)  
กล ่าวตรงก ันก ับ  苗东霞  (2007) ว ่า ปกต ิจะไม ่ ใช ้คำบ ุพบท “在” (Zài) เ ช่น  
“车上装满了各种东西。” เม่ือ “上” (Shàng) วางหลังคำนามแล้วทำหน้าที่ขยาย
ส่วนกริยาในประโยค โดยทั่วไปต้องใช้ “在” (Zài) ในประโยค ซ่ึงคำนามธรรมดาบอกสถานที่  
ต้องตามด้วยคำนามแสดงทิศทางตำแหน่งเสมอ เช่น “我的书包在书架上放着。” 
เป็นต้น และนามวลีที่ใช้คำนามซ่ึงแสดงทิศทางตำแหน่งเป็นส่วนประกอบ ถ้าทำหน้าที่ขยาย
คำนามต้องใช้ “的” (De) เช่ือมเสมอ เช่น “树上的鸟。” 

นอกจากนี้ยังมีการอธิบาย“上” (Shàng) เปรียบเทียบกับคำที่มีความหมายด้าน
ขอบเขต “里” (Lǐ) โดย卢福波 (2008) กล่าวว่า สามารถวางข้างหลังคำนามเพื่อแสดง
ตำแหน่งที่ตั้งได้ แต่ความหมายไม่เหมือนกัน “里” (Lǐ) ให้ความหมายว่าอยู่ในพื้นที่ที่ มี
ขอบเขตแน่นอน ส่วน “上” (Shàng) จะไม่จำกัดขอบเขตแน่ชัด หมายถึงพื้นผิวหน้าหรือ
ส่วนบนของวัตถุต่าง ๆ เช่น “她住在山上。” นอกจากนี้ ยังแสดงความหมายของ
ขอบเขต ด้าน และเวลา ซ่ึงความหมายของ “上” (Shàng) เองจะเบาบางลงหรือไม่ชัดเจน  

เธียรชัย เอ่ียมวรเมธ (2548) 刘川平 (2005) และ 中国社会科学院
语言研究所词典编辑室 (2016) ก็ได้ให้ความหมาย “上” (Shàng) กรณีที่
เป็นคำนามไว้ว่า หมายถึงตำแหน่งอยู่สูงหรือ บน เช่น “上层” หมายถึง การแบ่งชั้นหรือ
คุณสมบัติออกเป็นระดับต่าง ๆ เช่น “上等” หมายถึงลำดับหรือเวลาที ่อยู ่หน้า เช่น  
“上卷” สมัยโบราณหมายถึง กษัตริย์ เช่น “上谕” หมายถึง ขึ ้นไปสู ่ข ้างบนหรือ 
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เบื้องบน เช่น “上升” เม่ือ “上” (Shàng) วางหลังคำนาม มีความหมายแสดงพื้นผิวหน้า
ของสิ่งนั้น ๆ เช่น “脸上” หมายถึง อยู่ในขอบเขตของบางอย่าง เช่น “会上” และ
แสดงถึงด้านใดด้านหน่ึง เช่น “事实上”  

ทั ้งน้ี 刘川平 (2005) และ 中国社会科学院语言研究所词
典编辑室 (2016) กล่าวในทำนองเดียวกันว่า หากวาง “上” (Shàng) ไว้หลังคำนาม 
แสดงถึง พื้นผิวหน้า ขอบเขตบริเวณหรือเรื่องราวในด้านต่าง ๆ บางด้าน “上” (Shàng) จะ
อ่านออกเสียงเบา   

นอกจากความหมายและหลักไวยากรณ์ข้างต้น 吕叔湘 (1999) ยังได้กล่าวถึง  
“上” (Shàng) เพ ิ ่มเต ิมว ่าหากใช ้ โดด  ๆ  ม ักใช ้ค ู ่ ก ับคำตรงข ้าม  “下” (Xià) เ ช่น  
“上有天常，下有苏杭” เช่นเดียวกับ 杨寄洲 & 贾永芬 (2007) โดย
อธิบายหลักการใช ้ใกล้เค ียงกับที ่กล ่าวไปแล้วข้างต ้น ได้แก่ “上” (Shàng) วางหลัง 
คำบุพบทจะบอกทิศทาง เช่น “朝上看”, “向上拉”, “河水往上涨” หากวาง
หลังคำนาม หมายถึง ส่วนพื้นผิวหน้าหรือส่วนบนของวัตถุ เช่น “墙上” แต่หากใช้คู่กับ
คำนามจำพวกอวัยวะตามร่างกาย ความหมายของ “上” (Shàng) จะไม่ค่อยชัดเจน  
หากระบุขอบเขต บางครั้งมีความหมายว่า ใน เช่น “世界上” หมายถึง ด้าน ซึ่งหน้า  
“上” (Shàng) มักมีคำบ ุพบท “在” (Zài) และ “从” (Cóng) หากหน้าคำนามไม ่ มี  
คำบุพบท จะมีหรือไม่มี “上” (Shàng) ในประโยคก็ได้ หมายถึง เมื ่อ กรณีใช้ “上” 
(Shàng) แสดงอาย ุ  เช ่น “他十八岁上就离开了家。” และเม ื ่อ “上” 
(Shàng) นำหน้าคำนาม คำน้ันจะกลายเป็นจำพวกคำคุณศัพท์ ซ่ึงหมายถึง สถานที่หรือที่ตั้ง
ตำแหน่งก็ได้ เช่น “上风” ,“上游” เป็นต้น 

นอกจากลักษณะการวางตำแหน่งของคำบอกทิศทาง “上” (Shàng) แล้ว คำนาม
ที่ใช้คู่กับคำบอกทิศทาง “上” (Shàng) ก็ส่งผลต่อความชัดเจนในการแปลความหมายของ  
“上” (Shàng) ได้ เช่น朱德熙 (1989) ที่จัด “上” (Shàng) เป็นคำบอกทิศทางแบบ
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คำเดี่ยว ต้องอยู่คู่กับคำอื่นเสมอ ลักษณะนี้ทำให้ใช้ “上” (Shàng) ได้ค่อนข้างกว้างและ
หลากหลาย การใช้คำนามแสดงทิศทางโดยทั่วไปแสดงถึงสถานที่ แต่บางครั้งไม่ได้หมายถึง
สถานที่ตั้งจริง คือ มีความหมายว่า ในบางด้าน เช่น “政治上”, “实际上” เป็นต้น  

นอกจากน้ี 张幼东 (2010) ได้กล่าวถึงลักษณะการใช้คำนามคู ่กับ “上” 
(Shàng) ว่า บางครั้ง “上” (Shàng)  สามารถใช้คู่กับคำนามที่มีความหมายแบบนามธรรม 
เช่น “质量上” ,“行动上” เป็นต้น 
 
2. เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

2.1 งานวิจัยเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบ เรื่องมโนทัศน์พื้นที่ “บน” : กรณีศึกษา 
คำว่า Shàng ในภาษาจีนแมนดาริน และ “บน” “เหนือ” “ขึ้น” ในภาษาไทยของอรณิศา  
วิริยธนานนท์ (2558) ผู้วิจัยสรุปได้ว่า ความคล้ายคลึงกันระหว่างภาษาไทยและภาษาจีน 
ในการสื่อถึงมโนทัศน์ “บน” มีไม่มากนัก ลักษณะทางไวยากรณ์ของ บน เหนือ และขึ้น 
ต่างกันตามโครงสร้าง ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการใช้คำเหล่าน้ี ได้แก่ ข้อผิดพลาดที่เกิดจาก
การไม่ปรากฏคำหรือส่วนประกอบของประโยคในตำแหน่งที่ควรปรากฏ การปรากฏคำเกิน
จำเป็น การใช้คำไม่ถูกต้อง เป็นต้น ความต่างในการลำดับคำของภาษาไทยและภาษาจีน เช่น  
ในภาษาจีน ส่วนขยายอยู ่หน้าคำหลัก แต่ในภาษาไทยคำหลักอยู ่ส่วนหน้าของคำขยาย 
โครงสร้างไวยากรณ์ก็แตกต่างกัน อีกทั้งปัจจัยด้านอรรถศาสตร์ปริชาน มโนทัศน์ของผู้ใช้ทั้ง
สองภาษาในการสื่อความหมายด้านพื้นที่ต่างกัน ในภาษาจีนใช้เพียงคำบอกทิศทาง “上” 
(Shàng) แต่ในภาษาไทยใช้ 3 คำที่แตกต่างกัน เพื่อแสดงมโนทัศน์ “บน” นอกจากน้ี “上” 
(Shàng) เม่ือส่ือความหมายด้วยภาษาไทยจะใช้บุพบท “ใน” 

2.2 งานวิจัยเรื่อง 留学生习得方位词“上”与“里”的偏误研
究 ของ 罗琳 (2013) ผู้วิจัยสรุปได้ว่านักศึกษาต่างชาติใช้คำบอกทิศทาง “上” (Shàng) 
และ “里” (Lǐ) ผิด แบ่งเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่                              
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2.2.1 การไม่ปรากฏคำบอกทิศทางในประโยค เน่ืองจากภาษาในแต่ละชนชาติ
มีเอกลักษณ์ต่างกัน แต่ในด้านการรับรู้ความสัมพันธ์ของพื้นที่ พื้นผิวสัมผัส มีพื้นฐานการรับรู้
ที่เหมือนกัน แต่วิธีการถ่ายทอดความหมายของภาพพื้นที่ชนิดเดียวกันอาจไม่ตรงกันเสมอไป 
เ ช ่ น  “我小时候喜欢趴在妈妈的膝盖上，听她讲故事。” 
เป็นโครงสร้างคำบุพบทบอกสถานที่ แต่เน่ืองจากคำนามในประโยคข้างต้นไม่ได้ส่ือถึงสถานที่
ในตัวเอง จึงยืมคำบอกทิศทาง “上” (Shàng) มาใช้ให้สอดคล้องกับความหมายของทั้ง
ประโยค 

2.2.2 การใช้คำบอกทิศทางเกินโดยไม่จำเป็น เช่น “男生在数理
方面上一般比女生强。” ม ี ท ั ้ ง โ ค ร ง ส ร ้ า ง บ ุ พ บ ท  “在……方面” 
(Zài……fāngmiàn) และคำ “上” (Shàng)  ซึ่งล้วนแสดงความหมาย “ด้าน” “ในด้าน” 
“ทางด้าน” จึงไม่สามารถปรากฏในประโยคน้ีในเวลาเดียวกันได้ 

2.2.3 การใช้คำบอกทิศทางผิดคำ ด้วยพื้นฐานภาษาแม่ การรับรู้และ
ความคิด ความเข้าใจที ่ต่างกัน ส่งผลให้การถ่ายทอดสื่อสาร การบอกทิศทางแตกต่างกัน  
เช่น ประโยคที ่ใช้ “上” (Shàng) แทน “里” (Lǐ) หรือใช้ “里” (Lǐ) “上” (Shàng)  
โดยไม่ถูกต้อง 

2.3 งานวิจ ัยเร ื ่อง 方位词 “上” 与 “上面、上边 (头)” 的对
比研究 ของ 涂烨 (2016) ผู้วิจัยสรุปได้ว่า “上” (Shàng) มีความหมายดังน้ี  

2.3.1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งของ 2 สิ่งในบริเวณที่เป็นตำแหน่ง
ของพื้นที่ผิวสัมผัส แบ่งเป็น สัมผัสพื้นผิวระหว่างวัตถุ วัตถุหน่ึงครอบคลุมพื้นผิวอีกวัตถุ วัตถุ
หน่ึงอยู่ส่วนบนของวัตถุหน่ึง และเป็นวัตถุเดียวกัน การนำไปใช้กับคำนามเป็นกลุ่มคำ “上” 
(Shàng) สามารถใช้ได้กับคำนามทั้ง 1 และ 2 พยางค์ โดยคำนามที่อยู่หน้า “上” (Shàng) 
มักใช้คำนาม 2 พยางค์เป็นหลัก  

          2.3.2 แสดงการบอกขอบเขต เป็นการใช้ “上” (Shàng) กับคำนามชนิด
รูปธรรมและนามธรรม คำนามชนิดนามธรรม ได้แก่ คำนามที่แสดงเวลา สังคม เศรษฐกิจ 
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คำนามเอกพจน์ ซึ่งรวมคำนามแบบรูปธรรมที่ให้ความหมายเป็นนามธรรม เช่น คำนาม
ประเภทส่ือกลางรับส่งข้อมูล คำนามที่มีขอบเขต คำนามที่ไร้ขอบเขตหรืออาณาเขต คำนาม
แสดงเส้นเขตสมมุติ คำนามแสดงอวัยวะในร่างกายมนุษย์ 

         2.3.3 แสดงการบอกด้านใดด้านหนึ่งของสิ ่งต่าง ๆ คือ เป็นส่วนหนึ่งใน
เรื่องราว ส่ิงของหรือการนำไปใช้เป็นโครงสร้างบุพบท  

2.4 งานวิจัยเรื ่อง方位词 “上” 的偏误分析与对外汉语教
学策略研究 ของ 王文霞 (2016) ผู้วิจัยสรุปได้ว่า “上” (Shàng) มีความหมาย
ด้านมโนทัศน์เชิงพื้นที่ ได้แก่  

2.4.1 ความหมายของพื้นที่ผิวสัมผัสแบบเป็นรูปธรรม โดยคำนามเป็นพื้น
ผิวหน้าของวัตถุน้ัน ๆ มีพื้นที่ผิวสัมผัส หรือคำแสดงส่วนของอวัยวะกับ “上” (Shàng) แล้ว
มีความหมายเป็นแบบรูปธรรม  

     2.4.2 พื้นที่วัตถุที ่มีความหมายเป็นนามธรรมใช้คู ่กับ “上” (Shàng) 
ได้แก่ คำแสดงส่วนของอวัยวะใช้คู่กับ “上” (Shàng) แล้วมีความหมายเป็นแบบนามธรรม 
คำที่เป็นสื่อรองรับข้อมูลใช้คู่กับ “上” (Shàng) คำที่แฝงความหมายบอกขั้นตอนใช้คู่กับ  
“上” (Shàng) และคำที่มีความหมายเชิงพื้นที่แบบนามธรรมหรือองค์กรใช้คู ่กับ “上” 
(Shàng) 

     2.4.3 การใช้คำบอกทิศทาง “上” (Shàng) กับส่วนประกอบที่มีคำว่า 
ด้าน หรือ ทาง โดยทั่วไปคำนามต้องเป็นนามธรรม โดยแสดงความหมายของบางส่ิงในด้านใด
ด้านหน่ึง หรือมุมมองในการมองปัญหา 

2.5 缑瑞隆 (2004) ได้แยกประเภทคำบอกทิศทางที ่ใช้ก ับคำนาม “上” 
(Shàng) ผู้วิจัยสรุปได้ดังน้ี 

2.5.1 ใช้กับคำนามทั่วไป ให้ความหมายว่า บน ที่ ใน เช่น “桌子上
放着灯。”  
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2.5.2 ใช้กับคำนามที่เกี่ยวกับอวัยวะในร่างกาย ให้ความหมายว่า บน ที่ 
หรือไม่แปลเป็นคำใด เช่น “穿在身上。”  

2.5.3 บอกขอบเขต ไม่เกี่ยวกับพื้นผิว หมายความว่า ในด้าน เกี่ยวกับ 
เช่น “在感情上。” เป็นต้น 

จากการศึกษาความหมายและการใช้คำบอกทิศทาง “上” (Shàng) โดยอาศัย
หลักการจาก《现代汉语八百词》ของ 吕叔湘 (1999) และพจนานุกรม
《现代汉语词典第七版》และอาศัยรูปแบบการแสดงทิศทางจากงานวิจยัที่
ศึกษาไปแล้วข้างต้น ผู้วิจัยสรุปความหมายของ “上” (Shàng) และจำแนกรูปแบบต่าง ๆ 
ตามความหมาย เม่ือใช้ “上” (Shàng) เป็นคำนามบอกทิศทางได้ดังน้ี 
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ความหมายของ上 รูปแบบการแสดง
ทิศทาง 

วิธีการใช้上 ตัวอย่างประโยค 
 

5. ด้าน ในด้าน 
ในทาง 

- 
 

วางหลังคำนาม  -他在语法研究上下了不少功
夫。 

6. ไม่ต้องแปล (ระบุ
ตำแหน่งไม่ได้) 

- วางหลังคำนามพวก

อวัยวะตามร่างกาย  
-这句话总挂在嘴上。 
 

 
นอกจากนี้ยังจำแนกตามหน้าที่ทางไวยากรณ์ได้ว่า ในประโยค ๆ หนึ่ง “上” (Shàng) สามารถทำหน้าที่ทั้งเป็นประธาน 

ส่วนขยายกริยา และกรรม โดยความหมายของ “上” (Shàng) จะเป็นไปตามคำศัพท์และรูปประโยค ซ่ึงในภาษาไทยอาจแปลออกมา
ได้ไม่ตรงตามความหมายที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมทั้งหมด เน่ืองจาก “上” (Shàng) เพียงคำเดียวสามารถส่ือความหมายได้หลายคำหลาย
รูปแบบ สรุปได้ดังน้ี 
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ตารางท่ี 2 แสดงหน้าที่ทางไวยากรณ์ของ “上” (Shàng) 
หน้าท่ีทางไวยากรณ์ ความหมาย ตัวอย่างประโยค 

1. ประธาน บน 
เหนือ 
ใน 
ด้าน 

  

-墙上挂着一张中国地图。 

2. บทขยายกริยา 
-ส่วนในประโยค 
-ส่วนหน้าของประโยค 

 
-运动员在操场上锻炼身体。 
-理论上是完全没有任何问题。 

3. กรรม -他把那张画儿挂在屋子的墙上
了。 

 
จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้องกับคำบอกทิศทาง “上” (Shàng) ผู้วิจัยยังสรุป

บริบทการใช้คำบอกทิศทาง “上” (Shàng) เพื่อนำไปใช้วัดความเข้าใจของนักศึกษาได้ 
ดังต่อไปน้ี 
 
ตารางท่ี 3 แสดงบริบทการใช้คำบอกทิศทาง “上” (Shàng) 

บริบท ประเภทคำนามท่ีใช้คู่ ตัวอย่างประโยค 
การไม่ปรากฏ 
上 

(จำเป็นต้องมี) 

รูปธรรม 那些和尚一直都在高山上

的庙里。 
นามธรรม 工作上，他是一个认真负

责的人。 
การปรากฏ 
上 เกิน 

(โดยไม่จำเป็น) 

รูปธรรม 原来广场上有一块草地，

太好了！ 
นามธรรม 男生在数学上一般比女生

强。 
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จากตารางแสดงบริบทการใช้และไม่ใช้ “上” (Shàng) เป็นตัวอย่างสรุปจาก
งานวิจัยที่เก่ียวข้องซ่ึงผู้วิจัยได้ศึกษาการใช้ “上” (Shàng) เกินหรือขาดไปในประโยค ทำให้
ประโยคไม่สมบูรณ์ ซึ่งการแยกแยะว่าจะใช้หรือไม่ใช้ “上” (Shàng) ต้องพิจารณาจาก
ประเภทคำนามที่ใช้คู่กับ “上” (Shàng) และพิจารณาปัจจัยอ่ืนในประโยค เช่น มีคำอ่ืนที่มี
ความหมายใกล้เคียงกับ “上” (Shàng) หรือไม่ เป็นต้น 
 
วิธีการศึกษา 

1. สำรวจงานวิจัย ทฤษฎี และเอกสารที่เก่ียวข้อง  
2. รวบรวมและตรวจสอบความหมาย รูปแบบ วิธีการใช้คำบอกทิศทาง “上” 

(Shàng) และตัวอย่างประโยคจากพจนานุกรมภาษาจีน คู่มือการเรียนการสอนภาษาจีน 
ไวยากรณ์ภาษาจีน คู่มือสำหรับเตรียมสอบวัดระดับภาษาจีน รวมถึงงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

3. เลือกใช้ตัวอย่างประโยคจากพจนานุกรมภาษาจีน คู ่มือการเรียนการสอน
ภาษาจีน ไวยากรณ์ภาษาจีน คู่มือสำหรับเตรียมสอบวัดระดับภาษาจีน รวมถึงงานวิจัยที่
เก่ียวข้อง นำมาสรุปเป็นตารางแสดงความหมายและรูปแบบต่าง ๆ หน้าที่ทางไวยากรณ์ และ
บริบทในการใช้คำบอกทิศทาง “上” (Shàng)  

4. นำข้อมูลได้มาออกแบบเครื่องมือเป็นแบบทดสอบ  
5. ตรวจสอบแบบทดสอบที ่ใช้เป็นเครื ่องมือในการวิจัยโดยอาจารย์ผู ้เชี่ยวชาญ 

ด้านการวัดและประเมินผล รวมทั้งอาจารย์ชาวจีนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
6. ดำเนินการทดสอบนักศึกษาสาขาภาษาจีนชั้นปีที่ 3 ที่ใช้เป็นประชากรในการ

ศึกษาวิจัย  
7. ตรวจสอบประมวลผลโดยการหาค่าเฉล่ียคะแนนและสถิติร้อยละ (Percentage) 

ที่นักศึกษาทำได้ในแต่ละข้อ แต่ละตอน วิเคราะห์ข้อมูลโดยสรุปเป็นร้อยละที่นักศึกษาตอบถูก
ได้มากที่สุดและน้อยที่สุด  

8. สรุปสาเหตุตามหัวข้อที่วัดความเข้าใจตามแบบทดสอบแต่ละตอน และรายงานผล 
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ข้อท่ี จำนวนนักศึกษาท่ีตอบถูก(คน) คิดเป็นร้อยละ 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

ค่าเฉล่ียร้อยละ 

10 
12 
11 
15 
2 
24 
14 
15 
 

18.1 
21.8 
20 

27.2 
3.6 
43.6 
25.4 
27.2 
23.77 

 
จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบทดสอบตอนที่ 1 พบว่า ข้อ 8 “他身

上只穿一件黑色的毛衣。” มีนักศ ึกษาตอบถูกมากที ่ส ุดจำนวน 24 คน  
คิดเป็นร้อยละ 43.6 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด และจำนวนข้อที่นักศึกษาตอบถูกน้อยที่สุด คือ 
ข้อ 7 “天上的星星很多。” ตอบถูกจำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.6 ของกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด สะท้อนว่านักศึกษามีพัฒนาการเรียนรู้ต่างกัน นอกจากไม่เข้าใจรูปแบบของ
คำบอกทิศทาง “上” (Shàng) ที่หลากหลายแล้ว ด้วยระดับภาษาจีนที่ไม่เท่ากัน ส่งผลให้
นักศึกษาบางส่วนไม่ทราบความหมายของคำศัพท์ในประโยค ไม่เคยพบรูปแบบ “上” 
(Shàng) ที่แตกต่างไปจากความคุ้นเคยของตน ทำให้เข้าใจความหมายในแต่ละรูปแบบไม่
สอดคล้องกับความเป็นจริง รวมถึงการรับรู้ที่แตกต่างกันส่งผลให้การมีมุมมองในการรับรู้
เก่ียวกับตำแหน่งทิศทางแตกต่างกันไปด้วย 
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ตารางที่ 5 แสดงจำนวนคนและร้อยละของนักศึกษาที่ตอบถูกในแบบทดสอบตอนที่ 2 ด้าน
ไวยากรณ์ 

ข้อท่ี จำนวนนักศึกษาท่ีตอบถูก(คน) คิดเป็นร้อยละ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

ค่าเฉล่ียร้อยละ 

46 
36 
47 
51 
22 
29 
41 
9 
24 
32 

 

83.63 
65.45 
85.45 
92.72 

40 
52.72 
74.54 
16.36 
43.63 
58.18 
61.3 

 
จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบทดสอบตอนที่ 2 พบว่า ข้อที่นักศึกษา

ตอบถูกมากที่สุดคือ ข้อ 4 “黑板上写着几个字。” มีนักศึกษาตอบถูกจำนวน 51 คน 
คิดเป็นร้อยละ 92.72 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ประโยคดังกล่าวเป็นประโยคที่วาง “上” 
(Shàng) ไว้หลังคำนาม แล้วทำหน้าที่เป็นประธานของประโยค นักศึกษาส่วนมากตอบถูก 
เนื่องจากเคยพบประโยคลักษณะนี้บ่อยกว่าประโยคอื่น จึงคุ้นเคยและตอบได้ ส่วนข้อที่
นักศึกษาตอบถูกน้อยที่สุด คือ ข้อ 8 “你应该把一段时间用在母女之间的沟通和
交流上。” มีนักศึกษาตอบถูกจำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 16.36 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
หากพิจารณาข้อที่ตอบผิดมีลักษณะเดียวกัน คือ เป็นประโยคที่แสดงคำบอกทิศทางโดยวาง “
上” (Shàng) ไว้หลังคำนามแล้วทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยค โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อ 8 มี
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ส่วนขยายกรรมค่อนข้างยาว นักศึกษาอาจแปลตรงตัว และไม่เคยสังเกตว่ารูปแบบการใช้  
“上” (Shàng) ยังสามารถทำหน้าที่กรรมได้ด้วย จึงทำให้ตอบผิด  

 
ตารางที่ 6 แสดงจำนวนคนและร้อยละของนักศึกษาที่ตอบถูกในแบบทดสอบตอนที่ 3 ด้าน
บริบท 

ข้อท่ี จำนวนนักศึกษาท่ีตอบถูก(คน) คิดเป็นร้อยละ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

ค่าเฉล่ียร้อยละ 

38 
34 
30 
9 
21 
22 
32 
34 
25 
13 
10 
49 
 

69 
61 
54 
16 
38 
40 
58 
61 
45 
23 
18 
89 

47.66 
 

จากตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบทดสอบตอนที่ 3 พบว่า เมื่อใช้ “上” 
(Shàng) กับคำนามคู่กันแล้ว ประโยคนั้น ๆ จะมีความหมายทั้งแบบรูปธรรมและนามธรรม 
โดยมีการใช้แบบไม่ปรากฏคำว่า “上” (Shàng) เม่ือจำเป็นและปรากฏ “上” (Shàng) โดย
ไม่จำเป็น ทำให้ไวยากรณ์หรือความหมายผิดพลาดคลาดเคลื ่อนไป เช่น ประโยคที ่ มี
ความหมายแบบรูปธรรมที่ปรากฏ “上” (Shàng) วัดความเข้าใจว่าควรหรือไม่ควรใช้ “上” 
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(Shàng) ในประโยค ข้อ 12 “我看到了她正在舞台上表演。” มีนักศึกษาตอบถูกมาก
ที่สุด เพราะส่วนมากเข้าใจบริบทว่าต้องเป็นแบบที่ปรากฏ “上” (Shàng) ในประโยค ส่วน
ข้อที่นักศึกษาตอบถูกน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 “如果社会能提供帮助，我相信会节省很
多不必要的开销。” มีนักศึกษาตอบถูกจำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 16 ของกลุ่ม
ตัวอย่าง แต่เน่ืองจากโจทย์ข้อ 10 และ11 มีจำนวนผู้ตอบถูกแตกต่างจากข้อ 12 มากทั้ง ๆ ที่
คำนามที่ใช้คู่กันเป็นแบบรูปธรรมเช่นกัน เนื่องจากเห็นว่าบริบทมีผลต่อการแปล ผู้วิจัยจึง
วิเคราะห์แนวโน้มความเข้าใจบริบทของนักศึกษาเพิ่มเติม ดังตารางต่อไปน้ี  

 
ตารางที่ 7 แสดงการแบ่งกลุ่มการวัดความเข้าใจบริบทการใช้หรือไม่ใช้ “上” (Shàng) ใน
ประโยค 
บริบทการใช้หรือไม่ใช้ 

“上” (Shàng) ในประโยค 
ลักษณะความหมายของ 

“上” (Shàng)  
ในประโยค 

ข้อท่ี จำนวนนักศึกษา

ท่ีตอบถูกโดย

เฉล่ีย(คน) 
1.การไม่ปรากฏคำว่า “上” 
(Shàng) (ซ่ึงจำเป็นต้องมี) 
2.การปรากฏคำว่า “上” 
(Shàng) โดยไม่จำเป็น 

รูปธรรม 
นามธรรม 
รูปธรรม 
นามธรรม 

1, 7, 8 
2, 3, 9 
10-12 
4-6 

35 
27 
24 
17 

 
จากตารางที่ 7 ที่แสดงการแบ่งกลุ่มการวัดความเข้าใจบริบทการใช้หรือไม่ใช้ “上” 

(Shàng) ในประโยค เมื่อแบ่งบริบทการใช้ “上” (Shàng) ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. การไม่
ปรากฏคำว่า “上” (Shàng) (ซึ ่งความจร ิงแล้วจำเป ็นต ้องมี “上” (Shàng)) ลักษณะ
ความหมายของ “上” (Shàng) เป็นแบบรูปธรรมและนามธรรม 2. การปรากฏคำว่า “上” 
(Shàng) โดยไม่จำเป็น ลักษณะความหมายของ “上” (Shàng) เป็นแบบรูปธรรมและ
นามธรรม จะเห็นได้ว่า โจทย์กลุ่มที ่มีจำนวนนักศึกษาตอบถูกมากที่สุดคือ การใช้ “上” 
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(Shàng) โดยไม่ปรากฏคำว่า “上” (Shàng) ในความหมายแบบรูปธรรม ข้อที ่ 1, 7, 8 
นักศึกษาตอบถูกเป็นจำนวนมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยจำนวนนักศึกษาเป็น 35 คนจากกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด เนื่องจากคำนามในประโยคมีความเป็นรูปธรรม บอกทิศทางชัดเจน ทำให้
นักศึกษารับรู้โดยธรรมชาติว่าบริบทที่บอกทิศทางที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมเช่นน้ีไม่สามารถ
ขาดคำว่า “上” (Shàng) ได้ เช่น ข้อ 1 “我小时候喜欢趴在爸爸膝盖上睡觉。” 
เป็นต้น ส่วนโจทย์กลุ ่มที ่มีจำนวนนักศึกษาตอบถูกน้อยที่สุดคือ การปรากฏคำว่า “上” 
(Shàng) โดยไม่จำเป ็น ความหมายของ “上” (Shàng) เป ็นแบบนามธรรม ข้อที ่ 4-6  
มีค่าเฉลี่ยจำนวนนักศึกษาที่ตอบถูก 17 คนจากกลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากนักศึกษาส่วนมาก 
ไม่ทราบว่า ไม่จำเป็นต้องมี “上” (Shàng) ประโยคก็สมบูรณ์แล้ว เช่น ข้อ 4 “如果社能
提供帮助，我相信会节省很多不必要的开销。” ซึ ่งม ีจำนวนนักศ ึกษาตอบถูก
น้อยมากที่สุดเพียง 9 คน คิดเป็นร้อยละ 16 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด นอกจากนี้ ในกรณีที่
ประโยคนั้น ๆ  มีคำอื่นที่ทำหน้าที่คล้าย “上” (Shàng) อยู่แล้ว เช่น ข้อ 5 “男生在数学
方面，一般比女生强。” จะเห ็นได ้ว ่าในประโยคมีคำว่า “方面” (Fāngmiàn) ซ่ึง
แปลว่า ในด้าน…อยู่แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องใช้ “上” (Shàng) ทับซ้อนอีก สรุปได้ว่าการปรากฏ
คำว่า “上” (Shàng) เกินมาโดยไม่จำเป็น ความหมายของ “上” (Shàng) แบบรูปธรรม มี
จำนวนนักศึกษาตอบถูกมากกว่าแบบนามธรรม เน่ืองจากง่ายต่อการสังเกตและเปรียบเทียบ
กับภาษาไทย   

 
ตารางที่ 8 แสดงจำนวนคนและร้อยละของนักศึกษาที่ตอบถูกในแบบทดสอบตอนที่ 4 ด้าน
การแปล 

ข้อท่ี จำนวนนักศึกษาท่ีตอบถูก(คน) คิดเป็นร้อยละ 
1 
2 
3 
4 

18 
14 
47 
9 

32 
25.45 
85.45 
16.36 



| วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการส่ือสาร  
 
 

 

76 

ข้อท่ี จำนวนนักศึกษาท่ีตอบถูก(คน) คิดเป็นร้อยละ 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

ค่าเฉล่ียร้อยละ 

51 
47 
54 
21 
52 
16 
 

92.72 
85.45 
98.18 
38.18 
94.54 
29.09 
59.74 

 
จากตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบทดสอบตอนที่ 4 พบว่า ข้อ 7 “天上只

有幸福，没有悲伤。” มีนักศึกษาตอบถูกมากที ่สุด จำนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 
98.18 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ผู้วิจัยมีความเห็นว่า การใช้ “上” (Shàng) ในภาษาจีนและ
ภาษาไทยในบริบทที่คำนามหน้า “上” (Shàng) และความหมายโดยรวมของทั้งประโยคเป็น
เชิงนามธรรมที่มีความคล้ายคลึงกันมาก นักศึกษาเข้าใจได้ง่าย จึงเลือกใช้คำแปลที่ตรงต่อ
บร ิบทการใช้คำในภาษาไทยได้มากที ่สุด ส่วนข้อ 4 “他嘴上的胡子又粗又长。”  
มีนักศึกษาตอบถูกน้อยที่สุด คือจำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 16.36 นักศึกษาส่วนมากเข้าใจ
ความหมายของประโยคนี้เป็นอย่างดี แต่ที่เลือกตอบผิดจำนวนมากนั้น มีสาเหตุมาจากการ
เลือกใช้คำเพื่อส่ือสารในชีวิตประจำวันที่ไม่ถูกต้องตามหลักภาษาไทย  
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ตอนที ่ 4  วัดความเข้าใจการแปล “上” (Shàng) จากภาษาจีนเป็นภาษาไทย 
จำนวน 10 ข้อ โดยให้นักศึกษาพิจารณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องมากที่สุดเพียง  1 ข้อ กลุ่ม
ตัวอย่างตอบถูกเฉลี ่ย 5.96 ข้อ มีจำนวนผู ้ตอบถูกเฉลี ่ยต่อตอน จำนวน 33 คน คิดเป็น
ค่าเฉล่ียร้อยละ 59.74 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้ว่า แบบทดสอบเพื ่อวัดความเข้าใจในการแปล
ความหมายคำบอกทิศทาง “上” (Shàng) ตอนที ่ 2 วัดความเข้าใจหน้าที่ทางไวยากรณ์ 
ของ “上” (Shàng) ในประโยคโดยระบุตำแหน่งของ “上” (Shàng) ว่าควรอยู่ตำแหน่งใด 
ในประโยคจำนวน 10 ข้อ ตอบถูกเฉลี ่ยเท ่ากับ 6.18 ข้อ จากกลุ ่มต ัวอย ่างท ั ้งหมด  
จำนวน 55 คน มีนักศึกษาตอบถูก 34 คน คิดเป็นร้อยละ 61.3 เนื่องจากคุ้นเคยรูปแบบ
ประโยคจากการเรียนรู้ไวยากรณ์ในห้องเรียน จึงตอบถูกมากกว่าตอนอ่ืน ๆ 

ทั้งน้ี ตอนที่ 1 วัดความเข้าใจความหมายของคำบอกทิศทาง “上” (Shàng) แต่ละ
รูปแบบ โดยพิจารณารูปที่กำหนดให้จากจำนวน 10 ข้อ ตอบถูกเฉลี่ยเท่ากับ 2.36 ข้อ จาก
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจำนวน 55 คน มีนักศึกษาตอบถูกเพียง 13 คน คิดเป็นร้อยละ 23.77 
สะท้อนให้เห็นว่านักศึกษาส่วนมากไม่รู้ ไม่เข้าใจรูปแบบที่หลากหลายของ “上” (Shàng) ซ่ึง
มาจากการไม่สังเกตหรือแยกแยะความแตกต่างขณะเรียน มีความเข้าใจผิดพลาด หรือมี
มุมมองด้านทิศทางแตกต่างจากผู้อ่ืน  
 
อภิปรายผล 

การวิจัยเรื่องการศึกษาความเข้าใจในการแปลคำบอกทิศทาง “上” (Shàng) จาก
ภาษาจีนเป็นภาษาไทยของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนชั ้นปีที ่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาความเข้าใจความหมายของคำบอกทิศทาง “上” 
(Shàng) ที่คลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงของนักศึกษา สามารถอภิปรายผลได้ว่า เมื่อนำ
หลักการใช้ “上” (Shàng) ในกรณีทำหน้าที่เป็นคำนามแสดงทิศทางมาจำแนกออกเป็นด้าน
ต่าง ๆ เพื่อทำการทดสอบความเข้าใจของนักศึกษาโดยอาศัยกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาสาขาวิชา
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ภาษาจีนชั ้นปีที ่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา 2560 ทำให้ทราบว่า
นักศึกษาเข้าใจความหมายของคำบอกทิศทาง “上” (Shàng) ตามตวัอักษร ไม่ทราบรูปแบบ
อื่น ๆ ของ “上” (Shàng) เมื่อมีการพลิกแพลงหรือเปลี่ยนแปลงตำแหน่งการวาง “上” 
(Shàng) ตามสถานการณ์ จึงเข้าใจความหมายผิดพลาดคลาดเคลื่อนและแปลผิด ซึ่งจากผล
การตอบแบบทดสอบแต่ละตอน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตอนที่ 1 นอกเหนือจากรูปแบบที่ตน
คุ้นเคยหรือพบได้บ่อย นักศึกษาส่วนมากไม่ทราบรูปแบบอื่น ๆ ของ “上” (Shàng) จึงมี
ค่าเฉล่ียที่ตอบถูกน้อยที่สุด เน่ืองจากการเรียนภาษาจีนของนักศึกษาช้ันปีที่ 3 จัดว่าเป็นการ
เรียนภาษาที่สองหรือสาม ไม่ใช่ภาษาแม่ จึงมีอุปสรรคในการทำความเข้าใจเช่นเดียวกับ 
吕必松 (2007) ที่กล่าวถึงปัจจัยในการถ่ายทอดทางภาษาที่แตกต่างกันไว้ว่า จากปัจจัย
ทางด้านวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติที่มีผลโดยตรงต่อระบบไวยากรณ์ ภาษาและวัฒนธรรมที่
แตกต่างกัน ย่อมต้องมีความเหมือนและความแตกต่างกัน ในส่วนที่แตกต่างกันนั้นย่อม
สะท้อนถึงมุมมอง หรือแนวความคิดที่แตกต่างกันผ่านการใช้ภาษา ดังเช่นการสื่อสารเรื่อง
ตำแหน่งทิศทางที่ตั้ง  

จะเห็นได้ว่าค่าเฉล่ียจำนวนข้อและจำนวนนักศึกษาที่ตอบถูกมากที่สุด คือ ตอนที่ 2 
ซึ่งวัดความเข้าใจในหน้าที่ทางไวยากรณ์ของ “上” (Shàng) มีค่าเฉลี่ยร้อยละคิดเป็น 61.3 
แสดงให้เห็นว่าเม่ือเปรียบเทียบกับความเข้าใจความหมายและการใช้ “上” (Shàng) ในด้าน
อื ่น ๆ แล้ว จำนวนผู ้มีความเข้าใจไวยากรณ์มากที ่สุด ซึ ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานที ่ 1  
The acquisition-learning Hypothesis ของ Krashen (1982) ระบบที ่ 2 คือ ระบบการ
เรียนรู้ (Learning system) ซ่ึงเกิดจากการเรียนรู้อย่างเป็นทางการที่เกิดขึ้นในห้องเรียน เป็น
การเรียนรู้ไวยากรณ์ง่าย ๆ การรับรู้เป็นความรู้ที่ผู้พูดสามารถใช้ในการส่ือสารได้จริง 

ส่วนผลความเข้าใจของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนชั้นปีที่ 3 ในด้านบริบทการใช้  
“上” (Shàng) และความเข้าใจการแปล “上” (Shàng) จากภาษาจีนเป็นภาษาไทยใน
แบบทดสอบตอนที ่3 และ 4 ตามลำดับ นั้น ผู้วิจัยสรุปว่าเป็นผลจากความเคยชินในการใช้
ภาษาแม่ ซึ่งมีทั้งผลเชิงบวกและเชิงลบ ทำให้เข้าใจบริบทและแปลประโยคที่มีการใช้คำ  
“上” (Shàng) คลาดเคล่ือนไป สอดคล้องกับแนวคิดของ Lado (1957) ที่กล่าวถึงการเรียนรู้
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ภาษาที่สองว่า ในขั้นตอนการเรียนรู้ภาษาที่สอง ความเคยชินในการใช้ภาษาที่หน่ึง ซ่ึงมักจะ
เป็นภาษาแม่ของผู้เรียนจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเรียนรู้ภาษาที่สอง ส่งผลในเชิงบวกที่
กระตุ้นผู้เรียนหรืออาจส่งผลลบที่รบกวนการเรียนรู้ได้ 

นอกจากนี้ ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ความเข้าใจบริบทมีผลต่อการแปล ต้องอาศัยการ
สังเกต จดจำ มีความเข้าใจในทั้งสองภาษา จึงจะสามารถทำความเข้าใจและแปลได้อย่าง
ถูกต้อง สอดคล้องกับ Nida (1982) ที่นิยามว่า การแปลเป็นการถ่ายทอดสารจากภาษาหน่ึง
ไปสู ่อีกภาษาหนึ ่ง โดยผู ้แปลนั ้นต้องเป็นผู ้มีความรู ้ทั ้งสองภาษาเป็นอย่างดี และต้อง 
มีประสบการณ์ในการแปล จึงสามารถถ่ายทอดความหมายจากภาษาหนึ่งไปสู่อีกภาษาหน่ึง 
ได้อย่างถูกต ้อง ดังนั ้น หากขาดคุณสมบัติดังกล่าวจะแปลผิดพลาด เช่นเดียวกันกับ 
ศศรักษ์ เพชรเชิดชู (2552) ที่กล่าวถึงปัญหาการแปลอันเนื่องมาจากไม่เข้าใจภาษาจีนหรือ
เกิดจากการใช้ภาษาไทยผิดพลาด และแปลไม่เหมาะสมกับบริบทหรือขัดกับภาษาไทย ผู้วิจัย
เห็นว่าหากขาดความรู้ความเข้าใจทั้งด้านคำศัพท์ บริบทการแปล รวมถึงขาดประสบการณ์ 
ก็จะทำให้แปลผิดพลาดคลาดเคลื ่อน ตรงกับสมมติฐานว่า ข้อผิดพลาดในการแปลจาก
ภาษาจีนเป็นภาษาไทยสำหรับนักศึกษาไทย มักเกิดจากความเคยชินในการแปลคำต่อคำใน
ทุกบริบท หากมีความเข้าใจในแต่ละบริบทก็จะสามารถเข้าใจความหมายและแปลได้อย่าง
ถูกต้อง 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. สามารถวิจัยในลักษณะเดียวกันโดยการวิเคราะห์ถึงปัญหาในการใช้คำบอก
ทิศทางคำอื่น ๆ เช่น “下” (Xià) ,“里” (Lǐ) และ “中” (Zhōng) เป็นต้น  โดยทำวิจัยเชิง
คุณภาพในลักษณะการเปรียบเทียบ เพื่อศึกษาปัญหาในด้านการเรียนรู้ ความเข้าใจเนื้อหา
รายละเอียดคำบอกทิศทางคำอ่ืน ๆ 

2. นำผลสะท้อนจากการวิจ ัยในคร ั ้งน ี ้ ไปประย ุกต ์ใช ้ทำสื ่อหร ือนวัตกรรม
ประกอบการเรียนการสอนตลอดจนแบบฝึกทักษะเรื่องที่เก่ียวกับการใช้คำบอกทิศทาง “上” 
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(Shàng) และคำอ่ืน ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการทำความเข้าใจในเน้ือหาการอ่านและการแปล ไม่
ว่าจะเป็นประโยค หรือเรื่องส้ันต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจการใช้คำบอกทิศทางมากยิ่งขึ้น  
 
บรรณานุกรม 
เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ. (2548). พจนานุกรมจีน-ไทย ฉบับใหม่ (พิมพ์ครั้งที่ 14). กรุงเทพฯ: 

รวมสาส์น (1977). 
วิภาภรณ์ ภัทรกุลพงษ์. (2548). หลักไวยากรณ์จีนฉบับปรับปรุง (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
ศศรักษ์ เพชรเชิดชู. (2552). การแปลจีน-ไทยเบื้องต้น. กรุงเทพฯ: โครงการเผยแพร่ผลงาน

วิชาการคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
เส่ียว อานต้า. (2547). ไวยากรณ์จีน. กรุงเทพฯ: ทฤษฎี. 
เหยิน จิ่งเหวิน. (2552). ไวยากรณ์ภาษาจีน ฉบับเปรียบเทียบ (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ:  

อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชช่ิง. 
อรณิศา วิริยธนานนท์. (2558). การศึกษาเปรียบเทียบ เรื่องมโนทัศน์พื้นที่ “บน”: กรณีศึกษา

คำว่า Shàng ในภาษาจีนแมนดาริน และ “บน” “เหนือ” “ขึ ้น” ในภาษาไทย. 
วารสารจีนศึกษา, 8(1), 38-73. 

Nida, E. (1982). The theory and practice of translation. Leiden: E.J. Brill. 
Lado,  R. (1957). Linguistics across cultures applied linguistics for language 

teachers. Ann Arbor: University of Michigan. 
Krashen,  S. (1982). Principle and practice in second language acquisition.  

California: Pergamon Press. 
黄南宋, & 孙德金. (2006). HSK词语用法详解. 北京: 北京语言大学出版社. 
刘川平. (2008). 学汉语用例词典. 北京: 北京语言大学出版社. 
卢福波. (2008). 对外汉语常用词语对比例释. 北京: 北京语言大学出版社. 
吕必松. (2007). 汉语和汉语作为第二语言教学. 北京: 北京语言大学出版社. 



| วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการส่ือสาร  
 
 

 

82 

吕叔湘. (1999). 现代汉语八百词. 北京: 北京商务印书馆. 
罗琳. (2013). 留学生习得方位词 “上” 与 “里” 的偏误研究. (硕士学位论文), 

吉林大学. 
苗东霞. (2007). HSK考前强化-----语法. 北京: 北京语言大学出版. 
涂烨. (2016). 方位词 “上” 与 “上面、上边  (头)” 的对比研究.. (硕士学位论文), 

南昌大学. 
王文霞 . (2016). 方位词  “上”  的偏误分析与对外汉语教学策略研究 .  

(硕士学位论文), 山西大. 
杨寄洲, & 贾永芬. (2007). 1700对近义词语用法对比. 北京: 北京语言大学出

版. 
张幼东. (2010). 实用汉语语法讲练. 北京: 北京大学出版社. 
朱德熙. (1989). 语法讲义. 北京: 商务印书馆. 
中国社会科学院语言研究所词典编辑室. (2 0 16 ) .  现代汉语词典 (第七版).  

北京: 商务印书馆. 
缑瑞隆. (2004). 方位词“上、下”的语义认知基础与对外汉语教学. 语言文字

应用, 4, 69-75. 
 
 




