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ค ำน ำ 
 
 หนั งสื อชุ ดฐานความรู้ อั กษรศาสตร์นี้  คณ ะอักษรศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดให้มีขึ้นเพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา 
เป็นการสนองพระราชด าริในอันที่จะให้ประชาชนมีโอกาสได้ศึกษาหาความรู้
ในศาสตร์ต่าง ๆ เป็นเครื่องประดับสติปัญญาจรรโลงชาติบ้านเมืองให้มี
วัฒนธรรมความเจริญก้าวหน้าทั้งด้านวัตถุและจิตใจไปพร้อม ๆ กัน. 

 ต้ น แ บ บ ข อ งห นั งสื อ ชุ ด นี้ คื อ  ห นั ง สื อ ชุ ด  A Very Short 
Introduction ของ Oxford University ด้วยเหตุว่า หนังสือชุดนี้เสนอวิชา
ความรู้อย่างง่าย แต่เป็นหนังสือวิชาการอย่างเต็มรูป เป็นประโยชน์แก่
ผู้สนใจใคร่รู้ว่าศาสตร์นั้น ๆ เป็นอย่างไร อีกส่วนหนึ่งจะเป็นประโยชน์แก่
นิสิตนักศึกษานักเรียน จะได้เรียนรู้และทราบว่าวิชานั้น ๆ ตรงที่ตนต้องการ
ศึกษาหรือไม่ นับเป็นประโยชน์สองสถานอย่างส าคัญ คณะอักษรศาสตร์   
จึงเห็นว่าควรจะมีหนังสือเช่นนี้ เพ่ือคนไทยบ้าง ในคราวเฉลิมฉลอง
พระชนมายุครบ ๖๐ ปี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
จึงได้ชักชวนกันให้เรียบเรียงวิชาหรือหัวข้อในวิชาต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สองสถานที่กล่าวมาข้างต้น. 

 ขอขอบคุณคณาจารย์ผู้สละเวลา อุตสาหะพยายามเรียบเรียงความ
รู้ให้ อ่านได้ง่าย แต่ไม่เสียเนื้อหาสาระ และขอบคุณรองศาสตราจารย์      
ดร.วิโรจน์ อรุณมานะกุล ผู้รับเป็นบรรณาธิการหลักของหนังสือชุดนี้ สนอง
พระมหากรุณาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี        
พระราชูปถัมภิกาคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศาสตร์
ทั้งปวง. 
 



    

 คุณและประโยชน์ใดอันจะเกิดมีด้วยหนังสือชุดนี้ ขอพระราชทาน
พระราชวโรกาสถวายเป็ น เครื่องเฉลิมพระเกียรติสมเด็ จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชปณิธานปรารถนาให้
ประชาชาวไทยใฝ่รู้ใฝ่ศึกษา เป็นอาภรณ์ประดับสติปัญญาอันประเสริฐ 
บังเกิดเป็นคุณแก่บ้านเมืองสืบไป. 
 

  
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬการ) 

          เมษายน ๒๕๖๐ 
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ค ำน ำ 
 

 ด้วยคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงมีด าริเฉลิมฉลองวโรกาสที่       

ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา เมื่อวันที่ 2 เมษายน พุทธศักราช 2558 ด้วยการ

จัดท าหนังสือชุดความรู้พื้นฐานในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชน

ทั่วไป 

ภาควิชาภาษาอังกฤษตระหนักดีว่า มีประชาชนจ านวนมากสนใจใคร่ศึกษาแขนง

วิชาต่าง ๆ ของภาษาอังกฤษที่มีการเรียนการสอนกันในคณะอักษรศาสตร์ คณาจารย์       

จึงร่วมกันจัดท าหนังสือรวบรวมความรู้พื้นฐานในแขนงวิชาต่าง ๆ ของภาษาอังกฤษจ านวน 

6 บท โดยอิงจากเนื้อหาที่มีการเรียนการสอนในคณะอักษรศาสตร์ ประกอบด้วย ระบบเสียง 

ระบบหน่วยค า โครงสร้าง อรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์ การรับภาษาอังกฤษเป็น

ภาษาที่สองของผู้เรียนชาวไทย และนานาภาษาอังกฤษโลก 

 ในการจัดท าหนังสือ “ภาษาอังกฤษปริทัศน์” เล่มนี้ ภาควิชาภาษาอังกฤษใคร่    

ขอขอบพระคุณมูลนิธิมหาจักรีสิรินธรเพื่อคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย         

ที่กรุณาสนับสนุนเงินทุนเพื่อผลิตผลงานทางวิชาการ ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน  

ที่ช่วยประเมินและให้ความเห็นในการปรับแก้บทความ ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ปทมา  อัตนโถ บรรณาธิการ และคณาจารย์ทั้ง 8 ท่านที่กรุณาจัดท าต้นฉบับด้วยความตั้งใจ 

นอกจากนี้ ขอขอบคุณคุณสุฑามาศ  หวังดี เจ้าหน้าที่ของภาควิชาฯ ที่ได้สละเวลาพิมพ์และ

จัดหน้าด้วยความความใส่ใจยิ่ง    

 ภาควิชาภาษาอั งกฤษ คณะอักษรศาสตร์  หวัง เป็นอย่ างยิ่ งว่าหนั งสื อ 

“ภาษาอังกฤษปริทัศน์” จะช่วยให้ผู้ที่สนใจภาษาอังกฤษได้รับความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐาน

เกี่ยวกับแขนงวิชาต่าง ๆ ของภาษาอังกฤษอันจะน าไปสู่การศึกษาในขั้นสูงต่อไป 
 

                                                   ภาควิชาภาษาอังกฤษ 

     7 ตุลาคม 2562 
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บทน ำ 
 

ปทมำ  อัตนโถ 

 

 ที่คณะอักษรศาสตร์ ผู้สอนภาษาอังกฤษไม่ว่าในแขนงใดมักได้รับค าถามจาก

บุคคลทั่วไปอยู่เนือง ๆ ว่า “ภาษาอังกฤษที่คณะอักษรศาสตร์เขาเรียนอะไรกัน” บ้างก็

เข้าใจว่าหากอยากจะเก่งภาษาอังกฤษต้องเรียนคณะอักษรศาสตร์ ความเข้าใจเช่นนี้

นับว่ามีส่วนถูกต้องอยู่บ้างแต่ไม่ทั้งหมด การจัดท าหนังสือภาษาอังกฤษปริทัศน์เล่มนี้ 

จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะเผยแพร่ และ “ตอบ” ค าถามข้างต้นได้ชัดเจนข้ึน 

 แขนงต่าง ๆ ของภาษาอังกฤษที่จัดเป็นความรู้พื้นฐานเริ่มจากการศึกษา

สัทศาสตร์ และระบบเสียงภาษาอังกฤษ ซึ่ ง รศนาภรณ์  วีรวรรณ แนะน าการใช้

ตัวสัทอักษรที่ใช้ถ่ายเสียงของหน่วยเสียงพยัญชนะและหน่วยเสียงสระ ตลอดจนความ

แตกต่างของหน่วยเสียงภาษาอังกฤษและภาษาไทยอันมักท าให้การออกเสียงของผู้เรียน

ชาวไทยแปลกแปร่งอยู่บ่อย ๆ นอกจากนี้ ในบทนี้ยังช้ีให้เห็นถึงหลุมพรางอันเกิดจาก

ตัวสะกดและเสียงอ่านท่ีไม่ตรงไปตรงมา เมื่อจะถอดเสียงอ่าน ผู้เรียนจ าต้องระวังเรื่อง

ค าพ้องรูป ค าพ้องเสียง และค าที่มีตัวอักษรที่ไม่ออกเสียง (silent letters) สิ่งหนึ่งที่ช่วย

ให้ผู้เรียนออกเสียงได้ถูกต้อง คือ การใช้สัทอักษรซึ่งสัทอักษรจะต้องแทนเสียงเพียงเสียง

เดียว การฝึกและเข้าใจการใช้สัทอักษรแต่ละตัว แม้จะต้องพึ่งค าอ่านในพจนานุกรม ก็จะ

ท าให้อ่านค าได้ไม่ผิดเพี้ยน 

 ในตอนที่ 2 ของหนังสือภาษาอังกฤษปริทัศน์ นี ้ สุนิจ สุตัณฑวิบูลย์ และ ปรีมา  

มัลลิกะมาส เสนอการศึกษาแขนงวิชาภาษาอังกฤษขยายขึ้นจากสัทศาสตร์ คือ ขยับจาก

หน่วยเสียงไปยังหน่วยค าและโครงสร้างของค า  การรู้ความหมายของหน่วยค าต่าง ๆ ช่วย

ให้การเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นไปได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องอาศัยการท่องจ า อีกทั้งการ

ผูกโยงกับประเภทของค า ท าให้ผู้เรียนสังเกตได้ว่า ค าที่มีวิภัตติปัจจัยใดเป็นค านาม 

ค ากริยา ค าวิเศษณ์ ฯลฯ และเมื่อน ามาเข้าประโยคจะใช้ได้ถูกต้องตามประเภทค า (part 



หนังสือภาษาอังกฤษปริทัศน์ 
 

ii 

of speech/word class) เป็นการกระตุ้นเตือนให้ผู้เรียนภาษาต่างประเทศระลึกอยู่เสมอ

ว่า การเรียนภาษาอังกฤษมิใช่เน้นเพียงการออกเสียงได้ชัดหรือพูดสื่อสารได้ แต่ต้องใช้ค า

ต่าง ๆ ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ด้วย 

 สมจิต จิระนันทิพร แนะน าองค์ประกอบพื้นฐานของประโยค นอกเหนือไปจาก

การมีเพียง ประธาน กริยา กรรม คือ อธิบายถึงการใช้ค ากริยาประเภทที่ตามด้วยกรรม   

2 ตัว ค ากริยาที่ตามด้วย คุณศัพท์ ค ากริยาที่ท าหน้าที่เป็น linking verb ในลักษณะและ

ความหมายใกล้เคียง verb to be นอกจากนี้ส่วนประกอบหนึ่งของประโยคยังมีนามวลี 

คุณศัพท์วลี กริยาวิเศษณ์วลี ซึ่งแม้ว่าไม่สามารถปรากฏล าพัง แต่เมื่อพิจารณาหน้าที่แล้ว

อาจปรากฏในส่วนประธานหรือส่วนขยายในประโยคได้ และท าให้ประโยคมีลักษณะ

ซับซ้อนขึ้น 

 ในเรื่องความหมายของค าทั้งนอกและในบริบท จิรันธรา ศรีอุทัย อธิบายว่าเมื่อ

เรารู้ความหมายของค าแทจ้ริงแล้วเราโยงไปที่สิ่งต่าง ๆ ในโลก รวมทั้งจินตภาพที่ค านั้น ๆ 

ท าให้เกิดขึ้นในใจผู้พูดและผู้ฟัง อรรถศาสตร์ศึกษาประโยคต่าง ๆ โดยไม่ค านึงถึงบริบท

อันเป็นแนวคิดส าคัญในวัจนปฏิบัติศาสตร์ ซึ่งศึกษาการตีความถ้อยค าในบริบทตามเจตนา

ผู้พูด โดยมีทั้งบริบทเชิงภาษาศาสตร์ และเชิงสถานการณ์ อรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติ

ศาสตร์ จึงมุ่งให้ผู้เรียนพิจารณาความหมายของค า ประโยค และถ้อยค าได้ลึกซึ้งกว่าสิ่งที่มี

ในพจนานุกรม 

 การรับภาษาที่หนึ่ง (First language acquisition) นิภาพร ตั้งต่อฤทธิ์ และ 

ณัฐมา  พงศ์ไพโรจน์ ช้ีให้เห็นว่าต่างจากการรับภาษาที่สอง คือ ความสามารถทาง

ภาษาของเด็กมีมาโดยก าเนิด และมีปัจจัยภายนอกมากระตุ้นการพัฒนาภาษา การรับ

ภาษาที่สองอาจเกิดควบคู่กับการรับภาษาที่หนึ่งหรือในบางรายอาจเกิดภายหลังก็ได้ 

ผู้เรียนภาษาที่สองมักใช้ภาษาได้คล่องแคล่ว เมื่อได้เริ่มเรียนตั้งแต่อายุน้อย หรืออยู่ใน

สภาพแวดล้อมที่ได้ใช้ภาษานั้นอยู่เป็นประจ า แต่ในปัจจุบัน ซึ่งมีเทคโนโลยีและการ

ติดต่อสื่อสารที่ง่ายดายขึ้น ท าให้การรับภาษาที่สองท าได้ดีขึ้น ในกรณีผู้เรียนชาวไทย 
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ปัญหาการรับภาษาอังกฤษมีตั้งแต่ระดับหน่วยเสียง ระดับหน่วยค าและระดับไวยากรณ์ 

ซึ่งพบการแทรกแซงจากภาษาแม่อย่างมากเนื่องจากสองภาษานี้มีระบบและ

องค์ประกอบต่างกันอย่างเห็นได้ชัด 

 ในบทสุดท้ายของหนังสือภาษาอังกฤษปริทัศน์ เล่มนี้ นิรดา  จิตรกร กล่าวถึง

ภาษาอังกฤษท่ีใช้กันในส่วนต่าง ๆ ของโลกโดยเล่าถึงความเป็นมาของภาษาอังกฤษ และ

เหตุการณ์ต่าง ๆ ทางประวัติศาสตร์ที่ท าให้ภาษาอังกฤษแพร่หลาย ในบทนี้แบ่ง

ภาษาอังกฤษออกตามกลุ่มประเทศ คือ กลุ่มที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่หนึ่ง (เช่น 

อังกฤษ สหรัฐอเมริกา แคนาดา) เป็นภาษาที่สอง (เช่น อินเดีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์) และ

เป็นภาษาต่างประเทศ (เช่น จีน ญี่ปุ่น ไทย) แต่ละประเทศใช้ภาษาอังกฤษในลักษณะ  

ต่าง ๆ กัน อัตลักษณ์และทัศนคติของประชาชนในแต่ละประเทศท าให้ภาษาอังกฤษเป็นที่

นิยมมากน้อยต่างกัน ในบางประเทศภาษาอังกฤษเป็นสัญลักษณ์ของความทันสมัย ขณะที่

บางประเทศการมีภาษาอังกฤษใช้จะท าให้ภาษาพื้นเมืองด้อยความส าคัญและอาจสูญ

หายไปในที่สุด น่าแปลกท่ีภาษาที่มีผู้ใช้จ านวนมากอย่างภาษาจีน ไม่ได้รับความนิยมเท่า

ภาษาอังกฤษ กลุ่มประเทศสหภาพยุโรปก็ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารแม้ว่าในการ

ประชุมส าคัญ ๆ จะใช้ภาษาฝรั่งเศสก็ตาม ลักษณะของภาษาอังกฤษในส่วนต่าง ๆ ของ

โลก จึงเป็นประเด็นที่น่าศึกษาและน่าติดตามอยู่เสมอ 

 งานเขียนทั้งหมดในภาษาอังกฤษปริทัศน์ เล่มนี้ นับเป็นการแจกแจงแขนง

ย่อยของภาษาอังกฤษ เปรียบเสมือนจิ๊กซอว์ช้ินเล็ก ๆ ซึ่งเมื่อน ามาต่อกันจะได้ภาพใหญ่

อันสมบูรณ์ของการเรียนภาษาอังกฤษที่มิใช่เพียงศึกษาทักษะอ่าน  พูด ฟัง เขียน 

หากแตจ่ะท าให้ท่านผู้อ่านได้รู้จักภาษาอังกฤษในมิติที่ต่างออกไป 

 



ระบบเสียงในภาษาอังกฤษ 
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 ภาษาเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสาร มีองค์ประกอบหลัก 3 อย่าง ได้แก่ 

ไวยากรณ์ ค าศัพท์และการออกเสียง ถ้าคนเราสื่อสารกันผ่านทางตัวอักษรเท่าน้ัน เพียง

รู้หลักไวยากรณ์และค าศัพท์ก็น่าจะเพียงพอแล้ว แต่หากเราต้องการที่จะเข้าใจภาษาพูด

ด้วย  เราก็จ าเป็นต้องเรียนรู้ทั้งไวยากรณ์ ค าศัพท์และการออกเสียง  ดังนั้นในการเรียน

ภาษาอังกฤษ นอกเหนือจากการศึกษาไวยากรณ์และค าศัพท์ภาษาอังกฤษแล้วเรา

จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการออกเสียงท่ีถูกต้องด้วยเช่นเดียวกัน 

 

สัทอักษรคืออะไรและท าไมเราจึงจ าเป็นต้องใช้สัทอักษร 

 ในภาษาอังกฤษ ตัวอักษรและการออกเสียงนั้นมีความแตกต่างกันมาก 

ตัวอักษรตัวหนึ่งนั้น สามารถจะออกเสียงไดห้ลายเสยีง เช่น ตัวอักษร a ซึ่งเป็นอักษรตัว

แรกในพยัญชนะภาษาอังกฤษ ออกเสียงได้หลายเสียงเช่น เสียง /e+/ ในค าว่า sane   

เสียง /'/ ในค าว่า many /3/ ในค าว่า pan /n:/ ในค าว่า water และ /+/ ในค าว่า 

village นอกจากนั้น เสียงหนึ่งเสียงในภาษาอังกฤษ อาจจะสะกดได้หลายแบบ เช่น 

เสียง /K:/ สะกดด้วยตัวอักษรดังต่อไปนี้ 

e : me  /OK:/ 
ee : see  /UK:/  
e# : sea  /UK:/ 
eo : people /RK:R�N/ 

ดังนั้นจึงได้มีการคิดค้นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเสียงขึ้นมาเพื่อให้ออกเสียงได้อย่างถูกต้อง 

สัญลักษณ์ที่ใช้แทนเสียงเรียกว่า สัทอักษร ลักษณะที่ส าคัญของสัทอักษร คือ สัทอักษร

ตัวหนึ่งจะใช้แทนเสียงเพียงเสียงเดียวเท่านั้น เช่น  สัทอักษร /#:/ จะแทนเสียง อา ได้
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เพียงเสียงเดียวเท่านั้น  ในขณะที่ตัวอักษร # ในภาษาอังกฤษ สามารถจะออกเสียงได้

หลายเสียงดังที่กล่าวไว้ข้างต้น 

 เราใช้สัทอักษรในการบันทึกเสียง สัทอักษรบางตัวก็เขียนแบบเดียวกับตัวอักษร

ในภาษาอังกฤษเช่น /R/ /D/ /V/ /F/ /H/  แต่สัทอักษรบางตัวก็คิดค้นข้ึนมาใหม่ เช่น /5/ 
/0/ เป็นต้น  สัทอักษรทุกตัวจะเขียนอยู่ใน / / หรือ slanting lines เพื่อแสดงว่า เราก าลัง

พูดถึง เสียง ไม่ใช่ ตัวอักษร สัทอักษรที่ใช้ในหนังสือเล่มนี้ ดัดแปลงจากระบบสัทอักษรใน 

A Pronouncing Dictionary of American English โดย จอห์น เอส เคนยอน และ โทมัส  

เอ น็อต  ซึ่งใช้สัทอักษรของสมาคมสัทศาสตร์นานาชาติ (The International Phonetic 

Association) ที่ได้ประดิษฐ์สัทอักษรนานาชาติ (The International Phonetic Alphabet) 

หรือที่เรียกย่อ ๆ ว่า IPA ขึ้น 

 ตารางต่อไปนี้ เป็นสัทอักษรที่ใช้แทนเสียงในภาษาอังกฤษท่ีใช้ในหนังสือเล่ม

และใช้ระบบการออกเสียงของ American English  

 

ตารางสัทอักษร 

(การออกเสียงแบบอเมริกัน) 

เสียงพยัญชนะ 

ตัวอย่างค า    สัทอักษรท่ีใช้ในหนังสือเลม่นี ้

1. pan /R/ 

2. bee /D/ 

3. time /V/ 
4. dog /F/ 

5. cut /M/ 

6. get /I/ 

7. fine /H/ 
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ตัวอย่างค า    สัทอักษรท่ีใช้ในหนังสือเลม่นี ้

8. vine /X/ 

9. theme /6/ 

10. that /&/ 

11. sea /U/ 
12. zebra /\/ 
13. shirt /5/ 
14. vision /</ 
15. chat /V5/ 
16. jam /F</ 
17. real /T/ 
18. lead /N/ 
19. mat /O/ 

20. net /Q/ 

21. song /0/ 

22. yes /L/ 
23. win /Y/ 

24. him /J/ 

 

เสียงสระเด่ียวและสระผสม 

ตัวอย่างค า   สัทอักษรท่ีใช้ในหนังสอืเล่มนี ้

1. see �K:� 
2. city �K� 
3. kid �+�  
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ตัวอย่างค า   สัทอักษรท่ีใช้ในหนังสอืเล่มนี ้

4. game �G+� 
5. pet �'� 
6. sand �3� 
7. but �¡�  (ลงเสียงหนัก) 

8. ago ���  (ไม่ลงเสียงหนัก) 

9. search �«:T�  (ลงเสียงหนัก) 

10. better ��T�  (ไม่ลงเสียงหนัก) 

11. hot, car �#:� 
12. cool �W:� 
13. influence �W� (ไม่ลงเสียงหนัก อยู่กลาง 

         ค าและอยู่ในพยางค์เปิด) 

14. could �7� 
15. so �Q7� 
16. sort �n:� 
17. why �C+� 
18. round �C7� 
19. coin �n+� 
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ความแตกต่างระหว่างเสียงพยัญชนะกับเสียงสระ 

1. เสียงสระทุกเสียงเป็นเสียงโฆษะ (เสียงก้อง) ขณะที่เสียงพยัญชนะบางตัว

เป็นเสียงโฆษะ และบางตัวเป็นเสียงอโฆษะ (เสียงไม่ก้อง) เสียงโฆษะ หมายถึง เสียงที่

เกิดขึ้นเมื่อเส้นเสียง (vocal cords) สั่น ขณะที่เสียงอโฆษะ หมายถึง เสียงท่ีเกิดขึ้นเมื่อ

เส้นเสียง (vocal cords) ไม่สั่น 

2. เวลาออกเสียงสระทุกตัว ลมจะออกทางปาก ขณะที่ เวลาออกเสียง

พยัญชนะส่วนใหญ่ ลมจะออกทางปาก  แต่จะมีพยัญชนะบางตัว คือ   /O/ /P/ /0/  

ที่ลมจะออกทางจมูก 

3. เสียงสระทุกเสียงเป็นเสียงที่ไม่ได้ถูกกักหรือเสียดสีที่ต าแหน่งใดต าแหน่ง

หนึ่งในปาก แต่เป็นเสียงที่เกิดโดยลมผ่านออกมาได้อย่างสะดวก ขณะที่เสียงพยัญชนะ

เป็นเสียงท่ีเกิดจากการกักหรือเสียดสีที่ต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งในปาก 

 

เสียงที่เป็นปัญหาส าหรับคนไทย 

 นักเรียนไทยที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษหรือคนไทยโดยทั่วไปมักจะประสบ

ปัญหาอย่างหน่ึงในการเรียนภาษาอังกฤษ กล่าวคือจะไม่สามารถออกเสยีงภาษาอังกฤษ

บางเสียงได้ ทั้งนี้เนื่องจากเสียงภาษาอังกฤษหลายเสียงไม่มีในภาษาไทย ท าให้เราไม่

คุ้นเคยและไม่สามารถจะออกเสียงดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง  หรือบางครั้งใช้เสียง

ใกล้เคียงที่มีในภาษาไทยแทน 

 

ตัวอย่างของเสียงภาษาอังกฤษทีไ่ม่มีในภาษาไทย 

1. เสียง th ซึ่งที่จริงแล้วมี 2 เสียงด้วยกันคือเสียง /6/ ซึ่งเป็นเสียงอโฆษะ 

(เสียงไม่ก้อง) และเสียง /&/ ซึ่งเป็นเสียงโฆษะ (เสียงก้อง) ทั้งสองเสียงนี้ไม่มีใน

ภาษาไทย 

 เวลาที่เราจะออกเสียง th ดังกล่าว เราจะต้องให้ปลายลิ้นอยู่ระหว่างฟัน

ล่างกับฟันบน หรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องแลบลิ้นออกมานิดหนึ่ง ถ้าออกเสียง /6/ 
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ซึ่งเป็นเสียงอโฆษะก็จะมีเพียงเสียงลมลอดออกมาระหว่างฟันล่างและฟันบน แต่ถ้า

จะต้องออกเสียง /&/ ซึ่งเป็นเสียงโฆษะก็จะมีเสียงออกมาด้วยแทนที่จะมีแต่ลมออกมา

เท่านั้น 

 นักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษและคนไทยโดยทั่วไปออกเสียง th ไม่ได้ 

เพราะทั้งสองเสียงนี้ไม่มีในภาษาไทยของเรา ดังนั้นเวลาที่จะต้องออกเสียง th เรา

มักจะแทนเสียง th นี้ด้วยเสียง /d/ หรือ /t/ เช่นค าว่า the ซึ่งปกติแล้วจะต้องออก

เสียงว่า /&�/ คนไทยส่วนใหญ่จะออกเสียงว่า  /F�/ นั่นคือ แทนที่จะให้ปลายลิ้นอยู่

ระหว่างฟันล่างกับฟันบน กลับใช้ปลายลิ้นแตะที่ปุ่มเหงือกเหมือนเวลาออกเสียง /d/ 

หรือ ด เด็ก ซึ่งคนไทยเราคุ้นเคยมากกว่า นอกจากค าว่า the ยังมีค าว่า thesis �6K:U+U� 
ซึ่งเสียง th ในค านี้เป็นเสียงอโฆษะ แต่ในการออกเสียงก็จะต้องให้ปลายลิ้นอยู่ระหว่างฟัน

ล่างและฟันบนเช่นเดียวกัน คนไทยส่วนใหญ่จะออกเสียงค านี้ว่า /VK:U+U/ เพราะจะออก

เสียง /t/ แทนที่จะออกเสียง /6/  ในการออกเสียง /t/ ซึ่งตรงกับเสียง ท ทหาร ใน

ภาษาไทย เราจะคุ้นเคยกันมากกว่าเพราะเรามีเสียง ท ทหาร  ในภาษาไทยนั่นเอง 

 ดังนั้นเวลาที่เราจะออกเสียง th ไม่ว่าจะเป็นเสียง /6/ หรือ /&/ เราต้อง

เตือนตัวเองอยู่เสมอโดยให้ปลายลิ้นอยู่ระหว่างฟันล่างและฟันบน มิฉะนั้นแล้วจะ

กลายเป็นเสียง /V/ หรือ /F/ ซึ่งจะท าให้ความหมายของค าที่เราต้องการจะพูดออกไป

นั้นเปลี่ยนแปลงไปได้ 

 เสียง th ทั้งสองเสียงนี้ ทั้ง /6/ และ /&/ เรียกว่าเสียง interdental ซึ่ง

แปลว่าเสียงท่ีเกิดระหว่างฟัน (inter แปลว่าระหว่างและ dental แปลว่าฟัน) 

2. เสียง /v/  เป็นเสียงโฆษะ เวลาที่ออกเสียงนี้เราจะต้องใช้ฟันบนแตะริม

ฝีปากล่างและท าให้เสียงก้อง เสียงดังกล่าวนี้ไม่มีในภาษาไทย ดังนั้นเวลาที่คนไทยส่วน

ใหญ่จะออกเสียง /v/ จึงมักแทนเสียง /v/ ด้วยเสียง /w/  เช่น ค าว่า van /X3P/ เรา

มักจะออกว่า /Y3P/ เพราะเราจะคุ้นเคยกับ /w/มากกว่าเพราะเสียง /w/นั้น 
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เหมือนกับเสียง ว แหวน เวลาที่ออกเสียง /w/ นั้น เพียงแต่ห่อริมฝีปากก็เป็นเสียง /w/ 

แล้ว 

 เสียง /f/ นั้น เหมือนกับเสียง ฟ ฟัน  เป็นเสียงอโฆษะ แม้ว่าเวลาออก

เสียงเราใช้ฟันบนแตะริมฝีปากล่างเช่นเดียวกันแต่ก็ต่างจากเสียง /v/ เนื่องจากเสียง /f/ 
นั้น เป็นเสียงอโฆษะขณะที่เสียง /v/ เป็นเสียงโฆษะ ดังนั้นค าว่า love ต้องออกเสียงว่า 

/N¡X/ มิใช่ /N¡H/ เช่นเดียวกับค าว่า five ต้องออกว่า /HC+X/ มิใช่ /HC+H/ 

3. เสียง /z/  เวลาที่ออกเสียง /z/ เราจะใช้ปลายลิ้นแตะเบาๆ ที่ปุ่มเหงือก

และท าให้เสียงก้อง เสียง /z/ เป็นเสียงโฆษะซึ่งต่างจากเสียง /s/ หรือ ส เสือ ที่เป็น

เสียงอโฆษะ ในภาษาไทยเรามีเสียง  /s/ หรือ เสียง  ส เสือ แต่ไม่มีเสียง /z/ ซึ่งเป็น

เสียงโฆษะ ดังนั้นคนไทยจึงประสบปัญหาเวลาที่จะออกเสียงค าว่า zoo หรือ zebra 

เพราะเรามักจะแทนเสียง /z/ ด้วย /s/ เสมอ 

4. เสียง /5/ และ /</ เวลาที่ออกเสียง /5/ ปลายลิ้นเกือบจะแตะปุ่มเหงือก 

และส่วนกลางของลิ้นแตะบริเวณส่วนหน้าของเพดานแข็ง เสียง /5/ เป็นเสียงอโฆษะ 

เสียงดังกล่าวเหมือนกับเวลาที่เราส่งเสียง ชู่ ชู่ เมื่อจะบอกให้คนอื่นหยุดพูด  เสียง /5/ 
นี้ไม่มีในภาษาไทย แม้จะดูคล้ายกับเสียง ช ช้าง แต่ก็ไม่ใช่เสียง ช ช้าง ตัวอย่างค าที่มี

เสียง �5� คือค าว่า shoes shy  shame ซึ่งโดยมากมักจะใช้ตัวอักษร sh นอกจากเสียง 

�5� แล้วอีกเสียงหนึ่งซึ่งมีฐานที่เกิดเหมือนกันกับ /5/ แต่ต่างกันที่ความก้องของเสียงก็

คือเสียง �<� ซึ่งเป็นเสียงโฆษะ เสียง �<� นี้ก็ไม่มีในภาษาไทยเช่นเดียวกัน ตัวอย่างค าที่

มีเสียง �<� คือค าว่า  vision decision beige เราอาจจะพูดศัพท์ว่า วิช่ัน แต่จริงแล้ว

ค านี้ออกเสียงว่า  �X+<�P� เสียง �<� เป็นเสียงโฆษะ และเวลาที่ออกเสียงนี้ ปลายลิ้น

เกือบจะแตะปุ่มเหงือก จึงไม่ใช่เสียง ช ช้าง แต่อย่างใด 

5. เสียง �V5�  และ �F<� เวลาที่ออกเสียง �V5� จะมีสองขั้นตอน ในตอนแรก

ปลายลิ้นแตะปุ่มเหงือกเหมือนกับที่เราออกเสียง �V� จากนั้นลมก็จะค่อย ๆ ปล่อย

ออกมาผ่านช่องแคบ ๆ ในปาก �V5� เป็นเสียงอโฆษะ เสียงนี้ไม่มีในภาษาไทย แม้จะ
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คล้ายเสียง ช ช้าง แต่ก็เป็นคนละเสียงกัน อีกเสียงหนึ่งซึ่งคู่กับ �V5� เพียงแต่เป็นเสียง

โฆษะ คือ เสียง �F<�  ซึ่งไม่มีในภาษาไทยเช่นเดียวกัน 

 ตัวอย่างค าที่มี เสียง �V5� คือ child church choice future  culture  

cello ส่วนมากเสียง �V5� จะใช้ตัวอักษร ch แต่ก็มีหลายค าที่ใช้ตัวอักษร t โดยเฉพาะ

ค าลงท้ายด้วย -ture ตัวอักษร t นั้นจะออกเสียง �V5� เรามักจะคิดค าว่า future ออก

เสียงว่า ฟิวเจอร์ หรือ culture ออกเสียงว่า คัลเจอร์ แต่ที่จริงแล้ว future ออกเสียงว่า 

�HLW:V5�T� และ culture ออกเสียงว่า �M¡NV5�T� เสียง �V5� มิใช่เสียงเดียวกับ จ จาน 

แต่อย่างใด 

 ตัวอย่างค าที่มีเสียง �F<� คือgin  giant  just  joy  soldier  procedure 

ส่วนมากเสียง �F<� จะใช้ตัวอักษร g และ j แต่ก็มีหลายค าที่ใช้ตัวอักษร  d คนไทย

โดยทั่วไปมักคิดว่า soldier อ่านว่า โซลเยอร์ แต่ที่จริงแล้ว soldier อ่านว่า �UQ7NF<�T� 
และ procedure  อ่านว่า �RT�UK:F<�T� มิใช่ โพรซีเยอร์ ตัวอักษร d ในทั้งสองค านี้ ออก

เสียงเป็น �F<� มิใช่ ย ยักษ์  

 ข้อสังเกตอีกประการหนึ่งก็คือ เสียง �F<� นี้ ต่างจากเสียง จ จาน ใน

ภาษาไทยของเรา แม้ค าว่า joy จะเขียนในภาษาไทยว่า จอย แต่เวลาที่ออกเสียงค าว่า 

joy จะต้องออกเสียงว่า �F<n+� คือใช้เสียงโฆษะ 

6. เสียง �I�  เวลาที่ออกเสียง �I� ลิ้นส่วนหลังจะแตะเพดานอ่อน �I� เป็น

เสียงโฆษะซึ่งต่างจาก �M� ซึ่งเป็นเสียงอโฆษะ ในภาษาไทยมีเสียง �M� ซึ่งออกเสียง

เหมือน ค ควาย แต่ไม่มีเสียง �I� เรามักจะเข้าใจว่าเสียง �I� นั่นก็คือเสียง ก ไก่ แต่

จริง ๆ แล้วมิใช่เลย จริง ๆ แล้วเสียง ก ไก่ นั้น คือเสียง /k/ เวลาที่ตามหลังเสียง /s/  

เช่นค าว่า sky skin scan (สกาย สกิน สแกน) ซึ่งต่างจากเสียง �I� ในค าว่า girl guy 

giggle เป็นต้น 
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 เสียงที่เป็นปัญหาส าหรับคนไทย มิได้มีแต่เสียงที่ไม่มีในภาษาไทยเท่านั้น 

แต่ยังหมายถึงเสียงที่ถึงแม้จะมีภาษาไทย แต่ก็มิได้ใช้เป็นตัวสะกดหรือมิได้เกิดท้ายค า  

เสียงเหล่านี้ได้แก่ �U� �N� และ �H� (เสียง เอส แอล และเอฟ) 

x ส าหรับเสียง �U� เวลาที่เราออกเสียงดังกล่าว ปลายลิ้นจะแตะเบา ๆ 

ที่ปุ่มเหงือก ลมจะผ่านช่องแคบ ๆ ระหว่างปลายลิ้นกับฟันหน้า ริมฝีปากจะแยกออก

จากกันเพียงเล็กน้อย ในภาษาอังกฤษเสียง �U� เกิดที่ต้นค า กลางค า และท้ายค า เช่น 

UKPI �U�   D#sMGV �U�   DWU �U�  แต่ในภาษาไทย เสียง ส เสือ ที่ออกเสียงคล้ายกับ

เสียง �U� นั้น ไม่ปรากฏท้ายค า ดังนั้นคนไทยส่วนใหญ่จะมีปัญหาเวลาที่ออกเสียง �U� 
ท้ายค า เช่น เวลาจะออกเสียงค าว่า DWU มักจะออกเป็น �D¡V� แทนท่ีจะออกว่า �D¡U� 
เพราะไม่ชินกับการออกเสียง �U� ที่อยู่ท้ายค าหรือ �U� ที่เป็นตัวสะกด นอกจากค าว่า 

DWU ที่มักจะออกเสียงเป็น �D¡V� แล้ว ค าว่า Facebook ที่ปกติแล้วต้องออกเสียงว่า 

�HG+UD7M� - เฟสบุ๊ค คนไทยมักจะออกเสียงค าน้ีว่า �HG+VD7M� - เฟทบุ๊ค 

 ความแตกต่างระหว่างเสียง �U� และ �V� ก็คือเสียง �U� จัดว่าเป็นเสียง

เสียดแทรก (เสียง fricative) กล่าวคือ ลมจะผ่านช่องแคบ ๆ ระหว่างปลายลิ้นกับฟัน

หน้า ขณะที่เมื่อเราออกเสียง �V� ปลายลิ้นจะแตะที่ปุ่มเหงือก หลังจากนั้นลมก็จะปล่อย

ออกมาอย่างรวดเร็ว เสียง �V� จัดว่าเป็นเสียงกักหรือเสียงระเบิด (เสียง stop หรือ 

plosive)    

x ส าหรับเสียง �N� หรือเสียง ล ลิงในภาษาไทย เวลาที่ออกเสียงดังกล่าว

ปลายลิ้นจะแตะที่ปุ่มเหงือก และลมจะผ่านออกมาบริเวณข้างลิ้นทั้งสองข้าง เราจึง

เรียกเสียง �N� นี้ว่าเสียงข้างลิ้น หรือ lateral sound เสียง �N� ในภาษาอังกฤษเกิดต้น

ค า กลางค า และท้ายค า เช่น like �N� belong �N� school �N� แต่ในภาษาไทยเสียง ล 

ลิง หรือ เสียง �N� นั้นไม่ปรากฏท้ายค า ดังนั้นคนไทยมักจะมีปัญหาเวลาออกเสียง �N� 
ท้ายค า เช่น เวลาออกเสียงค าว่า ball มักจะออกเป็น �Dn:P� - บอน แทนที่จะเป็น 

�Dn:N� - บอล เพราะไม่ชินกับการออกเสียง �N� เป็นตัวสะกดนั่นเอง นอกจากค าว่า ball 
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แล้ว อีกตัวอย่างหนึ่งคือค าว่า central ที่ปกติแล้วจะต้องออกเสียงว่า �U'PVT�N� - 
เซ็นทรัล แต่คนไทยมักจะออกเสียงค าน้ีว่า �U'PVT�P� - เซ็นทรัน 

 ความแตกต่างระหว่างเสียง �N� และ �P� ก็คือเสียง �N� จัดว่าเป็นเสียงข้าง

ลิ้น กล่าวคือ ลมจะผ่านออกทางปลายลิ้นทั้งสองข้าง ขณะที่เมื่ อเราออกเสียง �P� 
ปลายลิ้นจะแตะที่ปุ่มเหงือก หลังจากนั้นลมจะออกมาทางจมูก เราจึงเรียกเสียง �P� ว่า

เสียงนาสิก หรือ เสียง nasal  

x ส าหรับเสียง �H� หรือ ฟ ฟัน ในภาษาไทย เวลาที่ เราออกเสียง

ดังกล่าวฟันบนจะแตะที่ริมฝีปากล่าง ลมจะผ่านช่องแคบๆ ระหว่างริมฝีปากล่างกับฟัน

บน เสียง �H� ในภาษาอังกฤษเกิดที่ต้นค า กลางค าและท้ายค า เช่น fun �H� coffee �H�   
thief �H� แต่ในภาษาไทยเสียง �H� หรือ ฟ ฟัน นั้นไม่ปรากฏท้ายค า ดังนั้นคนไทยมักจะ

มีปัญหาเวลาออกเสียง �H� ท้ายค า เช่น เวลาออกเสียงค าว่า safe มักจะออกเสียงเป็น 

�UG+R� - เซพ แทนจะออกเสียงว่า �UG+H� - เซฟ เพราะไม่คุ้นเคยกับการออกเสยีง �H� ที่

อยู่ท้ายค า นอกจากค าว่า safe แล้ว อีกตัวอย่างหนึ่งคือ ค าว่า beef ที่ปกติแล้วจะต้อง

ออกเสียงว่า �DK:H� - บีฟ แต่คนไทยมักจะออกเสียงค าน้ีว่า �DK:R� - บีพ  

 ความแตกต่างระหว่างเสียง �H� และ �R� ก็คือ เวลาที่ออกเสียง �H�  ริม
ฝีปากล่างจะแตะที่ฟันบน ลมจะผ่านออกมาระหว่างริมฝีปากล่างกับฟันบน �H� จัดว่า

เป็นเสียงเสียดแทรก ขณะที่ในการออกเสียง �R� ริมฝีปากล่างจะแตะริมฝีปากบน ลม

จะถูกกักก่อนจะปล่อยออกมาอย่างรวดเร็ว �R� จัดว่าเป็นเสียงกักหรือเสียงระเบิด 

 นอกจากเสียงที่เป็นปัญหาส าหรับคนไทยดังกล่าวข้างต้นแล้ว ในภาษาไทย

ยังมีค ายืม (loanword) จากภาษาอังกฤษ ซึ่งเมื่อน ามาใช้ในภาษาไทยค ายืมเหล่านั้นจะ

ออกเสียงต่างจากในภาษาอังกฤษทั้งเสียงสระและพยัญชนะ  ดังนั้นเราควรจะระมัดระวัง

เวลาออกเสียงค ายืมเหล่านี้ในบริบทภาษาอังกฤษ เช่น ค าว่า group เวลาที่น ามาใช้ใน

ภาษาไทย เราจะอ่านว่ากรุ๊ป โดยเสียงสระที่ใช้จะเป็นเสียงสระอุ �7� แต่ในภาษาอังกฤษ 

ค าว่า group นี้จะอ่านว่า �ITW:R� -กรูพ  
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 นอกจากค าว่า group แล้ว ค าว่า soup ก็ เช่นเดียวกัน กล่าวคือ ใน

ภาษาไทยเราจะอ่านว่า ซุป แต่จริงๆ แล้วค านี้ในภาษาอังกฤษจะออกเสียงว่า �UW:R� - ซูพ  

 ตัวอย่างของค ายืมเหล่านี้ ยังมีอีกมาก เช่นค าต่อไปนี้ 

 fruit ในภาษาอังกฤษเสียงสระเป็นเสียง �W:� - อู แต่พอน ามาใช้ใน

ภาษาไทยเราจะออกเสียง �7� - อุ 

 flute ในภาษาอังกฤษจะใช้สระ �W:� - อู แต่ในภาษาไทยออกเสียงเป็น 

�7� - อุ 

 sofa ในภาษาอังกฤษลงเสียงหนักพยางค์แรกและพยางค์ที่สองจะใช้สระ 

��� - เออะ แต่ในภาษาไทยสระในพยางค์ที่สองออกเสียงเป็น �#:� - โซฟา 

 jam ในภาษาอังกฤษจะใช้เสียงพยัญชนะ �F<� - เจอะ ซึ่งจะอ่านค านี้ว่า 

�F<3O� - แจม แต่ในภาษาไทย เราจะออกเสียงว่า �L3O� - แยม  

 van ในภาษาอังกฤษเราอ่านค านี้ว่า �X3P� แต่พอกลายมาเป็นค ายืมใน

ภาษาไทยเราจะออกเสียงว่า �Y3P�  
 football ในภาษาอังกฤษ เราอ่านค านี้ว่า �H7VDn:N� - ฟุตบอล แต่ใน

ภาษาไทยเราอ่านว่า �H7VDn:P� - ฟุต – บ็อน 

 hotel ในภาษาอังกฤษ ค านี้อ่านว่า �JQ7V'N� - โฮเท็ล แต่ในภาษาไทยเรา

อ่านว่า �JQ7V'P� - โฮ-เต็น 

 thesis ในภาษาอังกฤษ เราอ่านค านี้ว่า �6K:U+U� - ธีสิส แต่ในภาษาไทย

เราอ่านว่า �VK:U+U� - ทีสิส 

  ปัญหาอีกอย่างหนึ่งส าหรับคนไทยท่ีเรียนภาษาอังกฤษหรือส าหรับผู้เรียน

ชาติอื่นที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ก็คือ ในภาษาอังกฤษมี silent 

letters หรือ ตัวอักษรที่ไม่อ่านออกเสียงแม้จะปรากฏอยู่ในค าก็ตาม  silent letters 

ดังกล่าวนี้สร้างปัญหาให้กับผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นอย่างมาก เพราะผู้เรียนจะไม่ทราบว่า

จริง ๆ แล้วไม่ต้องออกเสียงตัวอักษรนั้น ๆ  
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 ตัวอย่าง silent letters หรือตัวอักษรที่ไม่ต้องออกเสียงเวลาที่ปรากฏอยู่

ในค าต่าง ๆ ได้แก ่

 b :  debt climb tomb comb 

 ในค าทั้ง 4 ค าข้างต้น มีตัวอักษร b ปรากฏอยู่ แต่เวลาออกเสียงจะไม่

ออกเสียง �D� ดังนั้นในค าว่า debt จะออกเสียงว่า �F'V� - เด็ท  climb �MNC+O� - 
ไคลม์   tomb �VW:O� - ทูม   comb �MQ7O� - โคม 

 c : muscle  science  scissors  

 ทั้งสามค าข้างต้น มีตัวอักษร c ปรากฏอยู่ แต่เวลาเราออกเสียง จะไม่

ออกเสี ย งตั วอั กษร c ดั งนั้ น  ค าว่ า  muscle ออกเสี ย งว่ า  �O¡U�N� - มั ส เซิ ล    

science �UC+�PU� - ซายเอินส   scissors �U+\�T\� - ซิสเซอร์ส 

 d : handsome Wednesday 

 ทั้งสองค าข้างต้น มีตัวอักษร d ปรากฏอยู่ แต่เวลาออกเสียง จะไม่ออก

เสียงตัวอักษรดังกล่าว ดังนั้น ค าว่า handsome ออกเสียงว่า �J3PU�O� - แฮนเซิม  

Wednesday �Y'P\FK� หรือ �Y'P\FG+� - เว็นซดี หรือเว็นซเด 

 I : IP#Y  IP#V 
 ทั้งสองค าข้างต้น มีตัวอักษร I  แต่เวลาออกเสียงจะไม่ออกเสียงตัวอักษร

ดังกล่าว ดังนั้นค าว่า IP#Y ออกเสียงว่า �Pn:� - นอ IP#V �P3V� - แน็ท 

 h : honor  honest 

 ทั้งสองค าข้างต้น มีตัวอักษร h แต่เวลาออกเสียงจะไม่ออกเสียงตัวอักษร

ดังกล่าว ดังนั้นค าว่า honor ออกเสียงว่า �#:P�T� - อานเนอร  honest �#:P+UV� - 
อานนิสท 
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 k : knee  know  knife 

 ทั้งสามค าข้างต้น มี ตัวอักษร k  ปรากฏอยู่แต่เวลาออกเสียง จะไม่ออก

เสียงตัวอักษรดังกล่าว  ดังนั้นค าว่า knee ออกเสียงว่า �PK:� - นี  know �PQ7� - โน   

knife �P#+H� - ไนฟ 

 l : talk  could  salmon 

 ทั้งสามค าข้างต้น มีตัวอักษร l ปรากฏอยู่ แต่เวลาออกเสียงค าเหล่านี้ จะ

ไม่ออกเสียงตัวอักษรดังกล่าว ดังนั้น ค าว่า talk ออกเสียงว่า �Vn:M�  - ทอค  could 

�M7F� - คุด  salmon �s3O�P� - แซมเมิน 

 n : autumn  hymn  condemn 

 ทั้งสามค าข้างต้นมีตัวอักษร n ปรากฏอยู่แต่เวลาออกเสียงค าเหล่านี้ จะ

ไม่ออกเสียงตัวอักษรดังกล่าว ดังนั้นค าว่า autumn ออกเสียงว่า �n:V�O� - ออเทิม   

hymn �J+O� - ฮิม   condemn �M�PF'O� - เคินเด็ม  

 p : receipt  psychic  cupboard 

 ทั้งสามค าข้างต้น มีตัวอักษร p ปรากฏอยู่แต่เวลาออกเสียงค าเหล่านี้จะ

ไม่ออกเสียงตัวอักษรดังกล่าว ดังนั้นค าว่า receipt ออกเสียงว่า �T+UK:V� - ริซีท    

psychic �UC+M+M� - ไซคิค   cupboard �M¡D�TF� - คับเบิรด 

 s : island  aisle  Illinois 

 ทั้งสามค าข้างต้นมีตัวอักษร s ปรากฏอยู่แต่เวลาออกเสียงค าเหล่านี้จะไม่

ออกเสียงตัวอักษรดังกล่าว ดังนั้นค าว่า island ออกเสียงว่า �C+N�PF� - อายเลินด  

aisle  �C+N� -อาย-ล  Illinois  �+N�Pn+�- อิลเลอะนอย 

 t :  listen  fasten  Christmas 

 ทั้งสามค าข้างต้นมีตัวอักษร t ปรากฏอยู่แต่เวลาออกเสียงค าเหล่านี้จะไม่

ออกเสียงตัวอักษรดังกล่าว ดังนั้นค าว่า  listen ออกเสียงว่า �N+U�P� - ลิสเซิน     

fasten �H3U�P� - แฟสเซิน    Christmas �MT+UO�U� - คริสเมิส    
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 w  :  answer  sword  write 

 ทั้งสามค าข้างต้นมีตัวอักษร w ปรากฏอยู่ แต่เวลาออกเสียงค าเหล่านี้จะ

ไม่ออกเสียงตัวอักษรดังกล่าว ดังนั้นค าว่า answer ออกเสียงว่า �3PU�T� - แอนเซอร์   

sword �Un:TF� ซอร์ด   write �TC+V�- ไรท 

 นอกจาก silent letters หรือตัวอักษรที่ไม่อ่านออกเสียงเวลาปรากฏอยู่ใน

ค าแล้ว ปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษประสบอยู่เสมอก็คือ ภาษาอังกฤษมี

ค าพ้องเสียงหรือ homophones และค าพ้องรูป หรือ homographs  

 ค าพ้องเสียง หรือ homophones หมายถึง ค าที่ออกเสียงเหมือนกัน แม้ว่าจะ

สะกดต่างกันโดยสิ้นเชิง เช่นค าว่า suite  และ sweet จัดว่าเป็นค าพ้องเสียง เนื่องจากทั้ง

สองค าอ่านออกเสียงเหมือนกันทุกประการ นั่นคือ ทั้งสองค าอ่านว่า /UYK:V/ - สวีท อีก

ตัวอย่างหนึ่ง คือ ค าว่า eight และ ate ถึงแม้จะสะกดต่างกัน แต่ทั้งคู่จัดว่าเป็นค าพ้อง

เสียง เพราะทั้งสองค าอ่านออกเสียงเหมือนกัน ดังนั้นเวลาที่เราจะถอดเสียงโดยใช้สัท

อักษร เราจะต้องใช้สัทอักษรตัวเดียวกัน นั่นคือ /GɪV/ และอ่านออกเสียงเหมือนกันว่า เอท 

 ค าพ้องรูป หรือ homographs หมายถึง ค าที่สะกดเหมือนกันแต่ออกเสียง

ต่างกันโดยสิ้นเชิง หากดูแต่เพียงรูปที่ปรากฏอาจจะคิดไปว่าทั้งสองค าอ่านออกเสียง

เหมือนกัน หรือเป็นค าเดียวกัน แต่จริง ๆ แล้วกลับเป็นสองค าที่มีความหมายต่างกัน เช่น 

ค าว่า desert ที่เป็นค านาม และค าว่า desert ที่เป็นค ากริยา แม้ว่าทั้งสองค าจะสะกด

เหมือนกัน แต่ออกเสียงต่างกันและมีความหมายต่างกัน เพราะเป็นคนละค ากัน กล่าวคือ 

desert ที่เป็นค านามลงเสียงหนักพยางค์แรกจะออกเสียงว่า /F'#\�TV/ แปลว่าทะเลทราย 

ขณะที่ desert ที่เป็นค ากริยาจะออกเสียงว่า /F+\«#:TV/ ลงเสียงหนักพยางค์ที่สอง และค านี้

แปลว่า ละทิ้ง อีกตัวอย่างหนึ่ง คือ ค าว่า present ที่เป็นค านาม และ present ที่เป็น

ค ากริยา ทั้งสองค ามีความหมายต่างกัน และออกเสียงต่างกันโดยสิ้นเชิง present เป็น

ค านาม อ่านว่า /RT'"\�PV/ เพระ-เซิน แปลว่า ของขวัญ ขณะที่ present ที่เป็นค ากริยา 

อ่านว่า /RT+\'#PV/ พริ-เซ็นท แปลว่า น าเสนอ  
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 ดังนั้น เวลาที่เราจะถอดเสียงค าต่าง ๆ โดยใช้สัทอักษร หรือเวลาอ่านออกเสียง

ค าต่าง ๆ จะต้องระวังเป็นพิเศษหากพบค าพ้องเสียงหรือค าพ้องรูป ส าหรับค าพ้องเสียง

นั้น ถึงแม้จะสะกดต่างกันและเป็นค าที่มีความหมายต่างกัน แต่เราจะออกเสียงเหมือนกัน 

และใช้ตัวสัทอักษรแทนเสียงเหมือนกัน ส่วนค าพ้องรูปนั้น ถึงแม้จะสะกดเหมือนกัน แต่

จัดว่าเป็นคนละค ากัน มีความหมายต่างกันและออกเสียงต่างกัน จึงต้องใช้สัทอักษร

ต่างกันเวลาที่ถอดเสียง  

 เห็นได้ชัดว่า สิ่งที่จะช่วยให้เราออกเสียงได้อย่างถูกต้อง ก็คือ สัทอักษรนั่นเอง 

เพราะสัทอักษรตัวหนึ่ง จะใช้แทนเสียงได้เพียงเสียงเดียวเท่านั้น ดังนั้นการเรียนรู้สัทอักษร

นั้นมีประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะจะท าให้เราสามารถออกเสียงค าต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง ไม่

ตกหลุมพรางของตัวอักษรที่ปรากฏอยู่ในค า เพราะตัวอักษรตัวหนึ่งนั้น อาจจะออกเสียงได้

หลายเสียง ต่างจากสัทอักษรที่แทนเสียงได้เพียงเสียงเดียว 



ระบบหน่วยค ำภำษำอังกฤษ  
 

สุนิจ  สุตัณฑวิบูลย์ และ ปรีมำ มัลลกิะมำส 

 

หน่วยค ำและโครงสร้ำงของค ำ 

Morphology คือ การศึกษาหน่วยค าและโครงสร้างของค าในภาษา เหตุที่ต้องมี

การศึกษาเรื่องนี้เนื่องจากค าถือเป็นหน่วยพื้นฐานที่ส าคัญชนิดหนึ่งของภาษาต่าง ๆ  

ในขณะที่ค าส่วนหนึ่งในภาษาอาจเป็นค าซึ่งมีหน่วยทางความหมายที่เล็กที่สุดหน่วยเดียว 

(เรียกว่า morph หรือ หน่วยค า) และไม่สามารถแบ่งย่อยได้อีกโดยไม่ขึ้นกับจ านวน

พยางค์ในค า เช่นค าภาษาอังกฤษต่อไปนี้ man, table และ umbrella ซึ่งทุกค ามีหนึ่ง

หน่วยค าแต่มีหนึ่ง สองและสามพยางค์ตามล าดับ แต่ก็มีค าจ านวนไม่น้อยที่ประกอบด้วย

หลายหน่วยค าเช่น actor เกิดจาก “act” + “-or” หรือ cats เกิดจาก “cat” + “-s”  

เป็นต้น และหน่วยค าเหล่านี้อาจเกิดร่วมกับหน่วยค าอื่น ๆ ได้อีกหลากหลาย เช่น “act” 

เกิดร่วมกับ “re-” ได้ค ากริยา  “react” หรือ “–or” เกิดร่วมกับ “instruct” ได้ค านาม 

“instructor”  ดังนั้นการที่เรารู้จักความหมายของหน่วยค าต่าง ๆ จะช่วยในการเรียนรู้

เรื่องค าศัพท์ภาษาอังกฤษ  ท าให้ไม่ต้องท่องจ าความหมายหรือเปิดพจนานุกรมหา

ความหมายของค าทุกค าโดยเฉพาะอย่างยิ่งค าที่ไม่คุ้นเคย  เพราะเมื่อทราบความหมาย

ของหน่วยค าที่เป็นองค์ประกอบของค าเหล่านี้ ก็จะพอเดาได้ว่าค าศัพท์นั้นมีความหมาย

อย่างไร 

 

ประเภทของหน่วยค ำในภำษำอังกฤษ 

         หน่วยค าในภาษาอังกฤษแบ่งออกได้เป็นประเภทย่อยต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่

ใช้ในการแบ่งเกณฑ์แรกที่ใช้คือหน่วยค านั้นสามารถปรากฏได้โดยอิสระหรือไม่ ตามเกณฑ์

นี้ หน่วยค าในภาษาอังกฤษจะแบ่งย่อยเป็น 1) หน่วยค าอิสระ (free morpheme) ซึ่ง

ปรากฏตามล าพังได้ เช่น tall, banana, reason และ 2) หน่วยค าไม่อิสระ (bound 
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morpheme) ซึ่งปรากฏตามล าพังไม่ได้  ต้องเกิดร่วมกับหน่วยค าอื่น ๆ อย่างน้อย 1 

หน่วย เช่น “-er” ปรากฏร่วมกับ “teach” ในค าว่า teacher “-s” ปรากฏร่วมกับ 

“boy”   ในค าว่า “boys”  ทั้ง “-er” และ “-s” เป็นหน่วยค าไม่อิสระ 

ส าหรับเกณฑ์ที่สองคือต าแหน่งที่หน่วยค าปรากฏในค า  ตามเกณฑ์นี้หน่วยค า

ในภาษาอังกฤษจะแบ่งย่อยเป็น 1) หน่วยค าเติมหน้า (prefix) เช่น “un-” ในค าว่า 

unlike   2) หน่วยค าฐาน (base) ซึ่งเป็นหน่วยที่แสดงความหมายหลักของค า  หน่วยค า

ฐานจะเป็นหน่วยค าอิสระหรือหน่วยค าไม่อิสระก็ได้ เช่น “help” ในค าว่า unhelpful  

เป็นหน่วยค าอิสระหรือ interrupt “rupt” เป็นหน่วยค าไม่อิสระ และ 3) หน่วยค าเติม

ท้าย (suffix)  เช่น “-ure” ในค าว่า pressure    

ค าหนึ่งค าในภาษาอังกฤษอาจมีแต่หน่วยค าฐานเพียงค าเดียว เช่น  “press” 

“act” และ “prove” แต่ค าจ านวนมากมักประกอบด้วย หน่วยค าฐานซึ่งเกิดร่วมกับ

หน่วยค าเติมหน้า หรือหน่วยค าเติมท้ายอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น “impress” มาจาก “im-

” + “press” และ “active” มาจาก “act” + “-ive” หรือประกอบด้วยหน่วยค าฐานซึ่ง

เกิดร่วมกับท้ังหน่วยค าเติมหน้าและหน่วยค าเติมท้าย เช่น “impressive” ประกอบด้วย 

“im-” + “press” + “-ive” ในบางกรณี พบว่าค าอาจประกอบด้วยหน่วยค าฐานเพียง

หนึ่งหน่วยแต่มีหน่วยค าเติมท้ายได้หลายหน่วยก็ได้ เช่น activity ค านี้มีหน่วยค าฐานคือ 

“act” เติมด้วยหน่วยค าเติมท้าย “-ive” ได้ค าว่า “active” จากนั้นจึงเติม “-ity” เพื่อให้

ได้ค าว่า “activity” ตามล าดับ โดยจะเห็นได้ว่าหน่วยค าฐานยังคงเป็น “act” ไม่

เปลี่ยนแปลง 

สิ่งส าคัญที่ควรทราบเกี่ยวกับหน่วยค าฐานและหน่วยค าเติมหน้ารวมทั้ง

หน่วยค าเติมทา้ยคือ หน้าที่ของหน่วยค าเหล่านี้  หน่วยค าฐานมีหน้าที่สื่อความหมายหลัก

ของค า เช่น telephone, microphone ความหมายหลักของสองค านี้อยู่ที่หน่วยค าฐาน 

“phone” ซึ่งแปลว่าเสียง ส าหรับหน่วยค าเติมหน้า นอกจากจะท าให้ความหมายของค า

เปลี่ยนไปแล้ว (เช่น act       react ) หน่วยค าเติมหน้าบางค ายังท าให้ชนิดของค า
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เปลี่ยนไปด้วยเช่น danger เป็นค านาม เมื่อเติม  “en-” ไว้ข้างหน้า จะได้ค าว่า 

“endanger” ซึ่งกลายเป็นค ากริยา เป็นต้น  ส่วนหน้าที่หลักของหน่วยค าเติมท้าย คือ

ท าให้ชนิดของค าเปลี่ยนไป จากค านามเป็นค ากริยา เช่น class (n.)      classify (v.) 

ค ากริยาเปลี่ยนเป็นค านาม เช่น fail (v.)      failure (n.) หรือค านามกลายเป็น

ค าคุณศัพท์ เช่น friend (n.)       friendly (adj.) เป็นต้น นอกจากน้ี หน่วยค าเติมท้าย

ยังมีหน้าที่ในการให้ข้อมูลทางไวยากรณ์ เช่น พจน์ของค านาม กาลของค ากริยา เช่น boy 

เป็นค านามเอกพจน์  เติม “-s” ได้เป็น boys ซึ่งเป็นค านามพหูพจน์ และ walk เป็น

ค ากริยาในรูปปัจจุบันกาล เมื่อเติม “-ed” กลายเป็น “walked” เป็นค ากริยาในรูปอดีต

กาล เป็นต้น  การเติมหน่วยค าเติมท้ายชนิดที่ท าให้ชนิดของค าเปลี่ยนและชนิดที่มีหน้าที่

ในการให้ข้อมูลทางไวยากรณ์ของค าจะกล่าวถึงโดยละเอียดในหัวข้อ 3 และ 4 ต่อไป 

 นอกจากเรื่องหน้าที่ของหน่วยค าแล้ว สิ่งส าคัญที่ควรรู้อีกประการหนึ่งคือ

หน่วยค าบางหน่วยอาจมีรูปท่ีปรากฏได้หลายรูปรวมทั้งอาจอ่านออกเสียงแตกต่างกันไป

ขึ้นอยู่กับบริบททางเสียงที่ เกิดอยู่ติดกัน รูปที่ปรากฏได้หลายรูปนี้ เรี ยกว่าอัญรูป  

(allomorph) หรือรูปแปร (variant form) ของหน่วยค า ซึ่งแบ่งได้เป็นสองประเภทย่อย

คือ 

1) รูปแปรของหน่วยค าที่มีรูปต่างกันและออกเสียงต่างกัน เช่น หน่วยค าเติม

หน้า {con-} ซึ่งแปลว่า ร่วมกัน  จะปรากฏในรูปต่าง ๆ เช่น “con-”, “com-”, “col” 

และ “cor-” เมื่อเติมหน้าหน่วยค าฐานต่าง ๆ ที่ข้ึนต้นด้วยเสียงพยัญชนะที่ต่างกัน ดังนี้ 

รูป “con-” จะปรากฏหน้าหน่วยค าฐานที่ขึ้นต้นด้วยเสียงที่เกิดที่ปุ่มเหงือก 

(alveolar sounds) 

เสียง /n/  เช่น connect,  connote   

เสียง /t/  เช่น contact,  contain 

เสียง /d/  เช่น condense,  conduct   

เสียง /s/  เช่น conceive,  conceal 
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รูป “com-” จะปรากฏหน้าหน่วยค าฐาน (ที่เป็นหน่วยค าอิสระหรือไม่ก็ได้) 

ที่ข้ึนต้นด้วยเสียงท่ีเกิดที่ริมฝีปาก (bilabial sounds) 

เสียง /m/  เช่น command,  commerce   

เสียง /b/  เช่น combat,  combine   

เสียง /p/  เช่น compare,  compose  

รูป “col-” จะปรากฏหน้าหน่วยค าฐาน (ท่ีเป็นหน่วยค าอิสระหรือไม่ก็ได้) ที่

ขึ้นต้นด้วยเสียง /l/  เช่น collect, collide 

รูป “cor-” จะปรากฏหน้าหน่วยค าฐาน (ท่ีเป็นหน่วยค าอิสระหรือไม่ก็ได้) ที่

ขึ้นต้นด้วยเสียง /r/ เช่น correct, corrupt 

2) รูปแปรของหน่วยค าที่มีรูปเหมือนกันแต่ออกเสียงต่างกัน เช่น {-ed} 

หน่วยค าเติมท้ายกริยาเพื่อแสดงอดีตกาลช่องที่สองและช่องที่สาม  กฎการออกเสียงรูป

แปรของ {-ed} มีดังนี ้

 2.1 “-ed” ออกเสียงเป็น /t/ เมื่อปรากฏหลังเสียงพยัญชนะไม่ก้อง 

ยกเว้นเสียง /t/ เช่น talked /Wo:NW/, washed /Zo:6W/, stopped /VWo:SW/ เป็นต้น  

 2.2 “-ed” ออกเสียงเป็น /d/ เมื่อปรากฏหลังเสียงก้อง ยกเว้นเสียง /d/ 

เช่น stayed /VWH,G/, proved /SUX:YG/, called /No:OG/ เป็นต้น 

 2.3 “-ed” ออกเสียงเป็น /,G/ เมื่อปรากฏหลังเสียง /t/ และ /d/ เช่น 

wanted /Zo:QW,G/, loaded /OR8G,G/ เป็นต้น 

 อย่างไรก็ตาม กฎดังกล่าวข้างต้นไม่ใช้กับ {-ed} ที่เป็นหน่วยเติมท้ายของ

ค าคุณศัพท์ เช่น naked, rugged ซึ่งในกรณีเช่นนี้ {-ed} ออกเสียงว่า /,G/ เสมอ 
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หน่วยค ำเติมท้ำยที่เปลี่ยนชนิดของค ำ  

 หน่วยค าเติมท้ายที่เปลี่ยนชนิดของค า (derivational suffix) คือ หน่วยค าที่

เมื่อเติมเข้าไปท้ายค าแล้วมักท าให้ค ากลายเป็นค าชนิดใหม่ ยกเว้น –ship ในค าว่า 

friendship, -dom ในค าว่า kingdom, -hood ในค าว่า fatherhood เป็นต้น ค าเติม

ท้ายเหล่านี้ไม่ เปลี่ยนชนิดของค า ค าที่มีการเติมหน่วยค าเติมท้ายส่วนใหญ่แล้ว 

ความหมายหลักยังคงเดิมหรือเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ยกเว้นหน่วยค าเติมท้ายบางค า 

เช่น -less, -ful ที่ท าให้ความหมายหลักของค าเปลี่ยนไป หน่วยค าเติมท้ายที่เปลี่ยน

ชนิดของค าแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี ้

1) หน่วยค าเตมิท้ายที่เปลี่ยนค ากริยาเป็นค านาม เช่น 

           หน่วยค ำเติมท้ำย      ค ำกริยำ           ค ำนำม 

 -ance                perform             performance     

                                                ignore               ignorance 

                                                govern               governance 

 -ence                refer                  reference 

                                                depend            dependence 

                                                differ                difference  

 -ment               commit             commitment  

                                                entertain           entertainment  

                                                ship                  shipment 

 -ation                fix               fixation  

                                                Imagine  imagination 

                                                plant                 plantation  

 -ion                   instruct              instruction 

                                                persuade           persuasion  

                                                edit                  edition 
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  -al                     rehearse            rehearsal  

                                                deny                 denial  

                                                dismiss              dismissal  

 -ery                   eat                    eatery  

                                                cook                  cookery  

     bake           bakery  

 -ing                   shop                 shopping  

                                                walk                 walking  

                                                swim                swimming  

 -age                  leak                  leakage 

                                                pass                 passage  

                                                break               breakage 

2) หน่วยค าเตมิท้ายที่เปลี่ยนค าคณุศพัท์เป็นค านาม เช่น 

            หน่วยค ำเติมท้ำย  ค ำคุณศัพท์        ค ำนำม 

            -ity                    real                   reality 

    national             nationality 

                 mature              maturity  

 -ery                  green                 greenery 

                                            brave                bravery 

 -cy                  intimate             intimacy  

                                                consistent          consistency  

                                                urgent               urgency 

 -ce                   excellent          excellence  

     intelligent          intelligence  

                                                elegant              elegance  
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            -dom               free                freedom  

     wise                 wisdom  

     bore                  boredom  

 -hood               lively                 livelihood  

     likely                 likelihood  

 -th                    warm            warmth 

     wide                 width  

                                               long              length  

          -ty                    royal                 royalty  

                                               loyal                 loyalty  

            sovereign           sovereignty  

3) หน่วยค าเตมิท้ายที่เปลี่ยนค ากริยาเป็นค าคุณศัพท์ เช่น 

           หน่วยค ำเติมท้ำย         ค ำกริยำ             ค ำคุณศัพท์ 

           -ive                 comprehend    comprehensive  

                                                relate               relative 

     persuade          persuasive  

 -able              read                  readable  

                                               understand        understandable  

                                                love               loveable 

 -ible                convert            convertible  

        reverse             reversible  

     force                 forcible  

  -ent                 differ                 different  

                                                depend         dependent  

                                                repel                repellent  
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 -some             tire                   tiresome  

     quarrel         quarrelsome  

                                                bother              bothersome  

4) หน่วยค าเตมิท้ายที่เปลี่ยนค านามเป็นค าคุณศัพท์ เช่น 

           หน่วยค ำเติมท้ำย      ค ำนำม             ค ำคุณศัพท์ 

            -y                       silk                  silky 

                                                milk                  milky 

                                                silver                silvery 

 -ate                   affection            affectionate  

                                                passion              passionate  

                                                college             collegiate  

  -al                     instrument         instrumental  

     region               regional  

     nation              national  

 -en                    gold                 golden 

      silk                   silken  

     lead              leaden 

         -ial                    ceremony        ceremonial  

     resident    residential  

     commerce        commercial 

 -ous                  courage            courageous  

        vigor                 vigorous 

                                              moment      momentous  
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 -ful                    joy                   joyful  

     help                 helpful  

     meaning            meaningful  

 -less                 child                childless 

                                                home                homeless  

                                                penny                penniless  

            -ly                     friend                friendly  

                                               home                 homely 

                                                time                   timely 

           -ar                     pole                   polar 

                                                module              modular  

                                                line                    linear 

            -like                  child                  childlike  

                                                life                     lifelike  

                                                war                    warlike  

            -some                burden               burdensome  

                                                fear                    fearsome  

                                                trouble               troublesome  

            -ic                      rhythm               rhythmic  

                                                organ                 organic 

                                                cosmos              cosmic 

            -ish                    sheep                 sheepish  

                                                girl                     girlish 

                                                book                  bookish 
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 5.  หน่วยค าเติมท้ายที่เปลี่ยนค าคุณศัพท์เป็นค าวิเศษณ์ ค าวิเศษณ์จ านวน

มากในภาษาอังกฤษเกิดจากการเติมหน่วยค าเติมท้าย -ly ไว้ท้ายค าคุณศัพท์ เช่น 

           หน่วยค ำเติมท้ำย           ค ำคุณศัพท์         ค ำวิเศษณ์ 

            -ly                        careful               carefully  

                                      usual                usually  

                                                intelligent          intelligently  

                                                gentle               gently 

                                                elegant             elegantly  

                                                slow                 slowly 

                                                angry                angrily  

                                                vicious              viciously  

                                                honest              honestly  

                                                frank                 frankly  

                                                significant          significantly  

                                                foolish              foolishly  

 6.  หน่วยค าเติมท้ายที่เปลี่ยนค านามเป็นค าคุณศัพท์ มีความหมายว่าไปใน

ทิศทางนั้น ๆ ได้แก ่

            หน่วยค ำเติมท้ำย            ค ำนำม           ค ำวิเศษณ์ 

            -ward(s)                    back                 backward(s)  

                                                home                homeward(s) 

                                                sea                   seaward(s) 

            -wise                         clock                 clockwise  

                                                length               lengthwise  

                                                width                 widthwise 
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 7.   หน่วยค าเตมิท้ายที่เปลี่ยนค านามเป็นค ากริยา เช่น 

 หน่วยค ำเติมท้ำย       ค ำนำม           ค ำกริยำ 

            -ize                        standard            standardize 

                                        summary           summarize  

                                                energy               energize 

           -ify                         glory                  glorify 

                                                fort                   fortify 

           -en                         length               lengthen  

                strength            strengthen  

                                                light                  lighten 

         -ate                        vaccine             vaccinate 

     liquid               liquidate  

 8.  หน่วยค าเติมท้ายที่เปลี่ยนค าคณุศัพท์เป็นค ากริยา เช่น 

          หน่วยค ำเติมท้ำย            ค ำคุณศัพท์         ค ำกริยำ 

            -ize                        national             nationalize 

                general              generalize 

                                                private              privatize  

  -ify                          intense              intensify  

                                                pure                 purify 

                                                ample              amplify 

            -en                         bright                brighten  

                                                dark                  darken 

                                                weak                 weaken 
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           -ate                        valid                validate  

                                               active                activate  

                                               regular              regulate 

 

หน่วยค ำเติมท้ำยชนิดให้ข้อมูลทำงไวยำกรณ์  

หน่ วยค าเติมท้ ายชนิดให้ ข้อมูลทางไวยากรณ์  ( inflectional suffix) คือ 

หน่วยค าที่เมื่อเติมข้างท้ายค าแล้วไม่เปลี่ยนชนิดของค าแต่ให้ข้อมูลทางไวยากรณ์ของค า

นั้นตามบริบทที่ค านั้นปรากฏอยู่ มี 4 ประเภท คือ หน่วยค าเติมท้ายที่ใช้กับค านาม 

ค ากริยา ค าคุณศัพท์ และค าวิเศษณ์ 

 1) หน่วยค าเตมิท้ายที่ใช้กับค านาม ม ี2 ชนิด 

          1.1 หน่วยค ารูปพหูพจน์ (plural morpheme) เติมท้ายค านามเอกพจน์ 

(จ านวน 1) เพื่อให้เป็นพหูพจน์ (จ านวนมากกว่า 1) มีรูปปกติและไม่ปกติ 

                    1.1.1 หน่วยค ารูปพหูพจน์รูปปกติ ค านามในภาษาอังกฤษส่วนใหญ่เมื่อ

เป็นพหูพจน์จะเติม -s หรือ -es เช่น boys, newspapers, motorcycles, flowers, 

Indians, bushes, watches, bosses, tomatoes เป็นต้น 

                    1.1.2 หน่วยค ารูปพหูพจน์รูปไม่ปกติ ค านามบางค าในภาษาอังกฤษ 

เมื่อเป็นพหูพจน์เกิดจากการเติมหน่วยค าเติมท้ายรูปไม่ปกติ ได้แก่ 

            หน่วยค ำรูปพหูพจน์                   ตัวอย่ำง 

            -en             child > children  

                                                           ox > oxen 

            -us > -i                               syllabus > syllabi 

                                                            cactus > cacti 

                                                            stimulus > stimuli 

                                                            alumnus > alumni  
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 -on, -um > -a                          phenomenon >phenomena 

      criterion > criteria 

                                                            memorandum > memoranda 

                                                            medium > media  

    -a > -ae                            antenna > antennae 

                                                            formula > formulae 

            -is > -es                                 thesis > theses 

                                                            analysis > analyses 

                                                            diagnosis > diagnoses 

            x > c + -es                             appendix > appendices  

                                                            matrix > matrices 

  นอกจากนี้ ยังมีค านามพหูพจน์บางค าเกิดจากการเปลี่ยนรูปสระด้วย 

เช่น tooth      teeth; man      men; woman     women; mouse      mice เป็นต้น 

            อย่างไรก็ตามในปัจจุบันค านามบางค าก็มีการใช้รูปพหูพจน์ทั้งที่เกิดจาก

การเตมิหน่วยค าเติมท้ายรูปไม่ปกติและปกติ เช่น 

           รูปเอกพจน์                      รูปพหูพจน์ 

            medium                         media/ mediums  

            curriculum                      curricula/ curriculums 

            syllabus                         syllabi/ syllabuses  

            appendix                        appendices/ appendixes  

     1.2 หน่วยค าเติมท้ายแสดงความเป็นเจ้าของ มี 2 รูป ดังนี้ 

                 1.2.1 -'s ใช้เติมท้ายค านามเอกพจน์ที่เป็นเจ้าของของค านามที่ตามมา 

เช่น 

                    his teacher's notebook             สมุดโน้ตของคุณครูเขา 
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                    the woman's handbag              กระเป๋าถือของผู้หญิง 

                   Thailand's reputation               ช่ือเสียงของประเทศไทย 

                   -'s ยังใช้เติมท้ายเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของของค านามพหูพจน์ที่

ไม่ได้ลงท้ายด้วย -s หรือ -es เช่น 

                    women's health               สุขภาพของสตร ี

                    men's fashion                  แฟช่ันของบุรุษ 

                    1.2.2 -' ใช้เติมท้ายค านามรูปพหูพจน์ที่ลงท้ายด้วย -s หรือ -es เพื่อ

แสดงความเป็นเจ้าของ เช่น 

                  companies' policies        นโยบายของบริษัท 

                  the Joneses' house            บา้นของครอบครัวโจนส ์

                  students' grades                เกรดของนิสิต 

 2)  หน่วยค าเติมท้ายที่ใช้กับค ากริยา เพื่อบอกกาลของค ากริยานั้น ๆ ได้แก่ 

        2.1 รูปกริยากาลปัจจุบัน (present simple form) ใช้รูปกริยาช่องที่ 1 

ส าหรับประธานบุรุษที่ 1 เอกพจน์และพหูพจน์ (I, We) ประธานบุรุษที่ 2 เอกพจน์และ

พหูพจน์ (You, You) และประธานบุรุษที่ 3 พหูพจน์ (They) ยกเว้นประธานบุรุษที่ 3 

เอกพจน์ท้ัง 3 ค าคือ He, She และ It ต้องเติมปัจจัยเติมท้าย -s หรือ -es หลังรูปกริยา

ช่องที่ 1 เมื่อเป็นกาลปัจจุบัน เช่น 

 - I read newspapers every day. 

                - We play tennis almost every week. 

                - You often go to that shopping mall. 

                - He drives to work. 

                - She watches TV every night. 

                - It rains cats and dogs. 

                - They always pay the rent on time. 
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       2.2  รูปกริยากาลอดีต (past simple form) ประธานทุกตัวใช้รูปกริยา

ช่องที ่2 ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการเติมปัจจัยเติมท้าย -ed หลังรูปกริยาช่องที่ 1 เช่น 

             - We played tennis together last week. 

                - She watched the movie twice. 

                - It rained heavily last night. 

        2.3 รูปกริยาการกระท าที่ก าลังเกิดขึ้น (present participle form) 

เติมปัจจัยเติมท้าย -ing หลังรูปกริยาช่องที่หนึ่ง และใช้ร่วมกับ verb to be (is, am, 

are, was, were) เพื่อแสดงว่าการกระท าน้ัน ๆ ก าลังด าเนินอยู่ เช่น 

             - I am talking to you now. 

            - They are bargaining seriously. 

                - She was cooking when I called her yesterday. 

 2.4  รูปกริยาช่องที่  3 (past participle form) แสดงการกระท าที่

เกิดขึ้นแล้ว กริยาทุกตัวที่รูปกาลอดีตเกิดจากการเติม -ed หลังรูปกริยาช่องที่ 1 จะมี

รูปกริยาช่องที่ 2 และ 3 รูปเดียวกัน เช่น 

           รูปกริยำช่องท่ี 1          รูปกริยำช่องท่ี 2            รูปกริยำช่องท่ี 3 

 watch                      watched                 watched 

 play                         played                    played 

            rain                          rained                     rained 

            join                           joined                     joined 

            vote                         voted                      voted 

            meditate       meditated               meditated 

  bargain                    bargained               bargained 

    กริยารูป past participle นี้โดยปกติใช้กับ verb to have (has, have, 

had) เมื่อการกระท าน้ัน ๆ เกิดในอดีตและด าเนินจนเสร็จสิ้นไปแล้ว เช่น 
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                - She has meditated for more than an hour. 

                - They had already started the game before it rained. 

    อย่างไรก็ดี ยังมีค ากริยาในภาษาอังกฤษอีกจ านวนหนึ่งที่รูปกริยาช่องที่ 2 

และ 3 ไม่ได้เกิดจากการเติม -ed ตามที่กล่าวมานี้ แต่เปลี่ยนรูปไปเลยหรือใช้รูป

เดียวกันทั้ง 3 ช่อง ซึ่งผู้ใช้ภาษาจะต้องจ าเพื่อให้สามารถใช้รูปกริยาที่ถูกต้องได้ เช่น 

           รูปกริยำช่องท่ี 1            รูปกริยำช่องท่ี 2            รูปกริยำช่องท่ี 3 

 go                         went                        gone 

           run                         ran                          run 

            eat                         ate                          eaten 

            write                      wrote                       written  

            bring                      brought                   brought  

            think                      thought                    thought  

            ring                        rang                        rung 

            lay                        laid                          laid 

            lie                          lay                           lain 

            bet                        bet                           bet 

            cost                       cost                          cost 

            spread                    spread                     spread 

 2.5 หน่วยค าเติมท้ายที่ใช้กับค าคุณศัพท์ เพื่อแสดงการเปรียบเทียบ มี 2 รูป 

คือการเปรียบเทียบขั้นกว่า (comparative form) ใช้รูป -er และการเปรียบเทียบขั้นสูงสุด 

(superlative form) ใช้รูป -est เติมท้ายค าคุณศัพท์ เช่น 

          ค ำคุณศัพท์ รูปขั้นกว่ำ          รูปขั้นสูงสุด 

            cool                        cooler                 coolest 

            great                       greater                 greatest 

            slow                       slower                slowest 
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            warm                     warmer                warmest 

            long                        longer                  longest 

            common                 commoner           commonest 

 ค าคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วย e อยู่แล้วเมื่อเป็นขั้นกว่าและขั้นสูงสุดไม่ต้อง

เติม e ซ้ า เช่น 

            ค ำคุณศัพท์       รูปขั้นกว่ำ       รูปขั้นสูงสุด 

            remote                  remoter            remotest 

            pale                       paler                   palest 

             wide                      wider                   widest 

             large                      larger                  largest 

             brave                     braver                  bravest  

         ค าคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วย y ให้เปลีย่น y เป็น i แล้วจึงเติม -er หรือ -est 

เช่น 

           ค ำคุณศัพท์   รูปขั้นกว่ำ        รูปขั้นสูงสุด 

           pretty                 prettier              prettiest  

            breezy               breezier              breeziest 

            ugly                    uglier                 ugliest  

            lively                  livelier               liveliest  

            happy                 happier               happiest  

      ส าหรับค าคุณศัพท์ท่ีมีมากกว่า 2 พยางค์ ในการเปรียบเทียบขั้นกว่าและขั้น

สูงสุดไม่ได้เติม -er หรือ -est ที่ท้ายค า แต่ใช้ร่วมกับ more หรือ less ในการเปรียบเทียบ

ขั้นกว่า และ most หรือ least ในการเปรียบเทียบขัน้สูงสุด เช่น   
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         ค ำคุณศัพท์        เปรียบเทียบขั้นกว่ำ     เปรียบเทียบขั้นสูงสุด 

         beautiful         more/less beautiful          most/least beautiful 

         trustworthy   more/less trustworthy      most/least trustworthy  

        extraordinary   more/less extraordinary   most/least extraordinary 

 นอกจากนี้ยังมีค าคุณศัพท์บางค าที่เปลี่ยนรูปไปเลยเมื่อเปรียบเทียบขั้น

กว่าและขั้นสูงสุด เช่น 

 ค ำคุณศัพท์           รูปขั้นกว่ำ         รูปขั้นสูงสุด 

         good                     better                   best 

         bad                       worse                  worst 

         little                      less                      least 

         much                    more                   most 

 2.6 หน่วยค าเติมท้ายที่ใช้กับค าวิเศษณ์ เพื่อแสดงการเปรียบเทียบ มี 2 

รูปเช่นเดียวกับค าคุณศัพท์ คือ การเปรียบเทียบขั้นกว่า (comparative form) ใช้รูป   

-er และและการเปรียบเทียบขั้นสูงสุด (superlative form) ใช้รูป -est เติมท้ายค า

วิเศษณ์ โดยมีกฎการใช้ต่าง ๆ เหมือนกับกฏการใช้หน่วยค าเติมท้ายเพื่อแสดงการ

เปรียบเทียบของค าคุณศัพท์ เช่น 

     ค ำกริยำวิเศษณ์       รูปขั้นกว่ำ       รูปขั้นสูงสุด           

 fast                      faster                  fastest 

           soon                    sooner                 soonest  

           hard                     harder                 hardest 

           late                      later                    latest 

           early                    earlier                 earliest  

           gently                  gentlier               gentliest 
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 ค าวิเศษณ์ที่มีมากกว่า 2 พยางค์ใช้ร่วมกับ more/less เมื่อเปรียบเทียบขั้น

กว่า และใช้ร่วมกับ most/least ในการเปรียบเทียบขั้นสูงสุด เช่น 

         ค ำกริยำวิเศษณ์    เปรียบเทียบขั้นกว่ำ     เปรียบเทียบขั้นสูงสุด 

           carefully            more/less carefully       most/least carefully 

           awkwardly         more/less awkwardly    most/least awkwardly  

           gracefully          more/less gracefully      most/least gracefully 

           seriously           more/less seriously       most/least seriously  

           amazingly         more/less amazingly     most/least amazingly  

 

กำรเปลี่ยนแปลงทำงเสียงที่เกิดขึ้นเมื่อมีกำรเติมหน่วยค ำเติมหน้ำและหน่วยค ำเติมท้ำย 

 เมื่อมีการเติมหน่วยค าเติมหน้าและหน่วยค าเติมท้ายเข้ากับหน่วยค าฐาน โดย

ส่วนใหญ่แล้วจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างท่ีหน่วยค าฐาน  การเปลี่ยนแปลงนี้

เป็นการเปลี่ยนแปลงในการออกเสียง ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 3 แบบ ดังนี้  

1) การเปลีย่นเสียงพยัญชนะ  

 หน่วยค าเติมหน้าจะมีการเปลี่ยนแปลงเสียงพยัญชนะสะกดให้คล้ายคลึง

กับเสียงพยัญชนะต้นในหน่วยค าฐาน เช่น เสียง /Q/ ใน {con-} เปลี่ยนเป็น เสียง /P/ 

เมื่อ {con-} เติมเข้าไปข้างหน้า pose ซึ่งท าให้ได้ค าว่า compose การเปลี่ยนแปลงนี้

เนื่องจาก /P/ มีเสียงที่คล้ายคลึงกับ /S/ ใน pose มากกว่า เพราะทั้งสองเสียงเกิด

โดยใช้ริมฝีปากบนและล่างเหมือนกัน   

con- + pose /NDQ/ + /SR8]/        compose   /N�PSR8]/  /Q/       /P/    

 หน่วยค าเตมิท้ายก็ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเสียงพยญัชนะในหน่วยค า

ฐานด้วยเหมือนกัน โดยแบ่งย่อยเป็น 2 แบบตามประเภทของหน่วยค า คือ 

       หน่วยค าเติมท้ายที่ให้ข้อมูลทางไวยากรณ์ (inflectional suffix) เช่น 

หน่วยค าเติมท้ายเพื่อบอกอดีตกาล (past tense morpheme) เมื่อเติมเข้ากับค ากริยา
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จะท าให้เสียงพยัญชนะในหน่วยค าฐานเปลี่ยนไป เช่น lend /O'QG/  เมื่อบวกกับ past 

tense morpheme จะกลายเป็น lent /N'PV/  โดยเสียงพยัญชนะ /F/ เปลี่ยนเป็น

เสียง /V/ อีกตัวอย่างหนึ่ง เช่น make /PG+M/ เมื่อบวกกับ past tense morpheme 

จะกลายเป็น made /PG+F/ โดยเสียงพยัญชนะ /M/ เปลี่ยนเป็นเสียง /F/ 

lend /O'QG/ + past tense morpheme  lent /N'PV/     /F/        /V/ 
make /PG+M/ + past tense morpheme  made /PG+F / /M/      /F/ 

 หน่วยค าเติมท้ายที่เปลี่ยนแปลงชนิดของค า (derivational suffix) เช่น 

หน่วยค าเติมท้ายที่เปลี่ยนค าฐานเป็นค าคุณศัพท์ (adjective forming suffix) –ial  

เมื่อเติมเข้ากับค านามจะท าให้เสียงพยัญชนะในหน่วยค าฐานเปลี่ยนไป เช่น part 

/RC:TV/ เมื่ อบวกกับ -ial จะกลายเป็ น  adjective  partial /RC:T5�N/ โดยเสีย ง

พยัญชนะ /t/ เปลี่ยนเป็นเสียง /5/ หรืออีกตัวอย่างหนึ่ง เช่น ค าคุณศัพท์ frequent 

/HTK:MZ�PV/ เมื่อบวกกับ หน่วยค าเติมท้ายที่ เปลี่ยนค าฐานเป็นค านาม (noun 

forming suffix) {-y} จะกลายเป็น frequency /HTK:MY�PUK/ โดยเสียงพยัญชนะ /t/ 

เปลี่ยนเป็นเสียง /U/ 

part + - ial    /RC:TV/ +  /�N/         partial /RC:T5�N/  /t/       /5/ 
frequent + -y /HTK:MZ�PV/ + /L/      frequency /HTK:MY�PUK/ /t/     /s/ 

 2) การเปลีย่นเสียงสระ 

 หน่วยค าเติมท้ายท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเสียงสระในหน่วยค าฐาน โดย

แบ่งย่อยเป็น 2 แบบตามประเภทของหน่วยค า คือ 

               หน่วยค าเติมท้ายที่ให้ข้อมูลทางไวยากรณ์ ( inflectional suffix) เช่น 

หน่วยค าเติมท้ายเพื่อบอกอดีตกาล เมื่อเติมเข้ากับค ากริยาจะท าให้เสียงสระในหน่วยค า

ฐานเปลี่ยนไป เช่น meet /PK:V/ หน่วยค าเติมท้ายเพื่อบอกอดีตกาลจะกลายเป็น 

met /P(W/ โดยเสียงสระ /K:/ เปลี่ยนเป็นเสียง /(/ อีกตัวอย่างหนึ่ง เช่น light /ND,W/ 
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เมื่อบวกกับหน่วยค าเติมท้ายเพื่อบอกอดีตกาลจะกลายเป็น lit /N,W/ โดยเสียงสระ /D,/ 

เปลี่ยนเป็นเสียง /,/ 

meet /PK:V/+ past tense morpheme met /P(W/  /K:/      /(/ 

light /ND,W/ + past tense morpheme    lit /N,W/  /D,/          /,/ 

 หน่วยค าเติมท้ายที่เปลี่ยนแปลงชนิดของค า (derivational suffix) เช่น 

หน่วยค าเติมท้ายที่เปลี่ยนค าฐานเป็นค านาม -th เมื่อเติมเข้ากับค านามจะท าให้เสียง

สระในหน่วยค าฐานเปลี่ยนไป เช่น long /Nn:0/ เมื่อบวกกับ -th จะกลายเป็นค านาม  

length /N(06/  โดยเสียงสระ /n:/ เปลี่ยนเป็นเสียง /(/  เป็นต้น 

long + -th  /Nn:0/ + /6/      length /N(06/   /n:/        /(/ 

 3)  การเปลีย่นเสียงพยัญชนะและเสียงสระ 

 ในบางกรณี เมื่อมีการเติมหน่วยค าเติมท้ายทั้งแบบที่ ให้ข้อมูลทาง

ไวยากรณ์หรือแบบที่เปลี่ยนแปลงชนิดของค า ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในหน่วยค า

ฐานมีทั้งการเปลี่ยนเสียงพยัญชนะและเสียงสระ เช่น five /HD,X/ เมื่อบวกกับ –th จะ

กลายเป็น fifth /H,H6/ ซึ่งเสียงพยัญชนะ /v/ เปลี่ยนเป็นเสียง /f/ และเสียงสระ /D,/ 

เปลี่ยนเป็นเสียง /,/ หรืออีกตัวอย่างหนึ่ง ค ากริยา sleep เมื่อบวกกับหน่วยค าเติมท้าย

เพื่อบอกอดีตกาลจะกลายเป็น slept /UN(RV/ โดยเสียงสระ /K:/ เปลี่ยนเป็นเสียง /(/ 

และมีเสียงพยัญชนะ /t/ เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งเสียง 

sleep /VOK:S/ + past tense morpheme   slept /UN(RV/  /K:/     /(/ + /t/ 

 4)  การเปลีย่นต าแหน่งพยางค์ท่ีลงน้ าหนักเสียง 

 หน่วยค าเติมท้ายที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนต าแหน่งพยางค์ที่ลงน้ าหนักเสียง

คือหน่วยค าเติมท้ายประเภทท่ีเปลี่ยนแปลงชนิดของค า เช่น หน่วยค าเติมท้ายที่เปลี่ยน

ค าฐานเป็นค านาม  -ion, -ity, -ian และ หน่วยค าเติมท้ายที่ เปลี่ยนค าฐานเป็น
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ค าคุณศัพท์ –ic, ical เป็นต้น  โดยทั่วไปแล้วต าแหน่งการลงน้ าหนักเสียงจะย้ายไปอยู่ที่

พยางค์หน้าค าลงท้ายเหล่านี้ เช่น 

  eḑucate   educa̧tion ma̧gic        magi qcian 

va̧lid       vali qdity  hiqstory      histo̧̧̧rical 

li qnguist   linguiqstic 

 จากตัวอย่างข้างต้นในข้อ 5.4 จะเห็นได้ว่าในบางกรณี นอกจากต าแหน่ง

พยางค์ที่ลงน้ าหนักเสียงจะเปลี่ยนไปแล้ว ยังมีการเปลี่ยนเสียงพยัญชนะและ/หรือ เสียง

สระด้วย เมื่อมีการเติมหน่วยค าเติมท้ายแบบท่ีเปลี่ยนแปลงชนิดของค าให้เป็นค านามใน

กลุ่มนี้ ท าให้ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในหน่วยค าฐานมีหลากหลาย เช่น   

oŗgan  orga̧nic     /oq:UJ�Q/       /o:UJ4qQ,N/  /�/      /3/ 

ma̧gic magi qcian  /O3"F<+M/      /O�F<+#5�P/  /M/      /5/, /3/     /�/ 

 5)  ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น 

 อย่างไรก็ตามในบางกรณี เมื่อมีการเติมหน่วยค าเติมท้ายทั้งชนิดที่ให้

ข้อมูลทางไวยากรณ์หรือชนิดที่เปลี่ยนแปลงชนิดของค าเข้ากับหน่วยค าฐาน อาจไม่ท า

ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่หน่วยค าฐานเลยก็ได้ เช่น 

 หน่วยค าเติมท้ายที่ให้ข้อมูลทางไวยากรณ์ เช่น หน่วยค าเติมท้ายเพื่อบอก

อดีตกาลเมื่อเติมเข้ากับค ากริยาบางตัวจะไม่ท าให้หน่วยค าฐานเปลี่ยนไป เช่น cut, hit, 

let, put เป็นต้น  หน่วยค าเติมท้ายบอกพหูพจน์เมื่อเติมเข้ากับค านามบางตัว ค านาม

นั้นจะคงรูปเดิม เช่น fish, deer, sheep  

 หน่วยค าเติมท้ายชนิดที่เปลี่ยนแปลงชนิดของค า เช่น หน่วยค าเติมท้ายที่

เปลี่ยนค าฐานเป็นค านาม -ment, -ness หน่วยค าเติมท้ายที่เปลี่ยนค าฐานเป็นค ากริยา 

-ize หน่วยค าเติมท้ายที่เปลี่ยนค านามเป็นค าคุณศัพท์ -al, -ful, -able, -less และ
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หน่วยค าเติมท้ายที่เปลี่ยนค าฐานเป็นค าวิเศษณ์ -ly หน่วยค าเติมท้ายเหล่านี้ เมื่อเติม

เข้ากับหน่วยค าฐานแล้ว ไม่ท าให้ต าแหน่งของพยางค์ที่ลงน้ าหนักเปลี่ยนแปลงไป เช่น 

enga"ge    enga"gement progre "ssive   progreşsiveness 

o "rgan o "rganize pe "rson    pe "rsonal 

bea̧uty   be #autiful maņage    ma̧nageable  

 co̧lor   co̧lorless paşsionate   pa̧ssionately   

 

ค ำพ้องเสียงและค ำพ้องรูป 

 ในภาษาอังกฤษ มีค าและหน่วยค าจ านวนไมน่้อยที่มีรูปหรือการอ่านออกเสียง

ที่เหมือนกัน แม้จะเป็นค าหรือหน่วยค าคนละชนิดและมีความหมายต่างกัน ค าและ

หน่วยค าเหล่านี้เรียกว่าค าหรือหน่วยค าพ้องรูป (homographs) เมื่อสะกดเหมือนกัน

แต่อ่านออกเสียงต่างกัน ส่วนค าหรือหน่วยค าพ้องเสียง (homophones) อ่านออก

เสียงเหมือนกันแต่สะกดต่างกัน  ในบางกรณีจะมีค าหรือหน่วยค าที่พ้องทั้งรูปและเสียง 

เรียกว่า homonyms   

 1) ค าและหน่วยค าพ้องรูป  

 ค าพ้องรูปในภาษาอังกฤษเกิดกับค าคนละชนิดกัน เช่น wind (n.) และ 

wind (v.) wind ซึ่งเป็นค านาม อ่านว่า /Y+PF/ wind ซึ่งเป็นค ากริยา อ่านว่า /YC+PF/ 

หรือ ค านามและค ากริยาสองพยางค์ที่เป็นคู่กัน มีการสะกดค าเหมือนกันแต่อ่านออกเสียง

ต่างกัน โดยมีรูปแบบการลงน้ าหนักเสียงที่ต่างกันคือค านามจะมีการน้ าหนักเสียงที่พยางค์

แรก ส่วนค ากริยาจะมีการน้ าหนักเสียงที่พยางค์หลัง นอกจากนี้ ค านามและค ากริยาพ้อง

รูปบางคู่ยังมีเสียงสระที่ต่างกันด้วย เช่น 
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    ค ำนำม   ค ำกริยำ 
  permit /R«":TO+V/  to permit /R�TO,#V/ 
  increase /+"PMTK":U/  to increase /+PMTKq:U/ 
  desert /F'"\�TV/  to desert /F+\«":TV/ 
  refuse /T'"HLW":U/  to refuse /T+HLW":\/   

 หน่วยค าพ้องรูปในภาษาอังกฤษที่พบคือหน่วยค าเติมท้ายประเภทที่ให้

ข้อมูลทางไวยากรณ์ past tense หรือ past participle morpheme กับหน่วยค าเติม

ท้ายประเภทที่เปลี่ยนชนิดของค าเป็น adjective ได้แก่หน่วยค า {-ed} ดังในตัวอย่าง

ต่อไปนี ้

1) I can see that he has learned from his mistakes.  

2) He is a genuinely learned man.  

“-ed” ในข้อ 1 เป็น past participle morpheme เพราะตามหลังกริยาช่วย has 

อ่านว่า /F/ ในขณะที่ “-ed” ใน ข้อ 2 เป็นหน่วยค าเติมท้ายประเภทท่ีเปลี่ยนชนิดของ

ค าเป็น adjective อ่านว่า /+F/ 

 2)  ค าพ้องเสียง 

 ค าพ้องเสียงคือค าที่สะกดต่างกันและอาจเป็นค าชนิดเดียวกันหรือต่างกัน

ก็ได้ ท่ีส าคัญค าเหล่านี้ต้องมีความหมายต่างกัน  เช่น 

  /OK:V/   meet  (ค ากริยา) meat (ค านาม)   

  /TC+V/    write (ค ากริยา) right (ค าคุณศัพท์) rite (ค านาม) 

  /UQ7/    sow (ค ากริยา) sew (ค ากริยา) so (ค าเชื่อม)      

 3)  ค าและหน่วยค าที่พ้องทั้งรูปและเสียง  

    ค าที่พ้องทั้งรูปและเสียงคือค าที่สะกดเหมือนกันและอ่านออกเสียง

เหมือนกัน อาจมีความหมายต่างกัน หรือเกี่ยวข้องกันได้  เช่น ค าว่า row ในประโยค

ต่อไปนี ้
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1) I don’t want to sit in the front row. 

2) The boatman refused to row him back. 

“row” ในข้อ 1 เป็นค านาม มีความหมายว่าแถว  ในขณะที่ “row” ใน ข้อ 2 เป็น

ค ากริยาแปลว่าพายเรือ แต่ทั้งสองค าอ่านออกเสียงเหมือนกันว่า  /TQ7/ 

   อีกตัวอย่างหนึ่งคือค าว่า wound เช่น 

1) He died from the wound he had received to his chest. 

2) A bomb exploded in a hotel, killing five people and 

wounding another eight. 

“wound” ในข้อ 1 เป็นค านาม มีความหมายว่าบาดแผล ในขณะที่ “wound” ในข้อ 2 

เป็นค ากริยาแปลว่าท าให้บาดเจ็บ แต่ทั้งสองค าอ่านออกเสียงเหมือนกันว่า  /YX:PF/ 

 หน่วยค าท่ีพ้องทั้งรูปและเสียงในภาษาอังกฤษน้ันมีอยู่จ านวนไม่น้อย และ

เป็นได้ทั้งหน่วยค าเติมหน้าและหน่วยค าเติมท้ายที่ส าคัญคือ หน่วยค าเหล่านี้มี

ความหมายต่างกันแม้จะสะกดและอ่านออกเสียงเหมือนกันก็ตาม ค าเติมหน้ามี

ตัวอย่างเช่น  

in- ที่แปลว่า  not  ใน insecure, inconsistent  

in- ที่แปลว่า  into ใน inspect, install 

re- ที่แปลว่า  back ใน return, report 

re- ที่แปลว่า  again ใน reload, restart 

ส่วนค าเติมท้ายที่พ้องทั้งรูปและเสียงนั้นมีอยู่มากมาย ทั้งหน่วยค าเติมท้ายแบบที่ให้

ข้อมูลทางไวยากรณ์ และแบบที่เปลี่ยนแปลงชนิดของค า 

bags - sells plural morpheme และ present tense 

oxen - driven plural morpheme และ past participle  

    morpheme 
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 interested - wanted adjective forming suffix และ past tense  

     morpheme 

sharpen - wooden verb forming suffix และ adjective  

    forming suffix 

 

healthy - inquiry adjective forming suffix และ noun  

    forming suffix 

friendly  - quickly adjective forming suffix และ adverb  

     forming suffix 

  หน่วยค าเติมท้ายที่เป็นค าพ้องทั้งรูปและเสียงเหล่านี้อาจเป็นปัญหาท าให้

เกิดความสับสนได้ง่าย จึงควรต้องระวังเป็นพิเศษเมื่อพบค าที่มีหน่วยค าเหล่านี้ปรากฏ

อยู ่และศึกษาประเภทของค า (word class) ให้ถ่องแท้ 

 



หน่วยสร้างและโครงสร้างประโยค 

 

สมจิต  จิระนนัทิพร 

 

ค า (Word classes)  

ไวยากรณ์แบบดั้งเดิมแบ่งประเภทของค าในภาษาอังกฤษออกเป็น 8 ประเภท 

คือ ค านาม (noun) ค าสรรพนาม (pronoun) ค ากริยา (verb) ค าคุณศัพท์ (adjective) 

ค ากริยาวิเศษณ์ (adverb) ค าบุพบท (preposition) ค าสันธาน (conjunction) และค า

อุทาน (interjection) ซึ่งเป็นการแบ่งที่ได้รับอิทธิพลมาจากภาษากรีกโรมัน เกณฑ์การ

แบ่งจะอาศัยความหมายแต่ท าให้เกิดความสับสนและทับซ้อน  ดังนั้นเพื่อให้รัดกุมและ

ชัดเจน ในไวยากรณ์สมัยใหม่ ค าต่าง ๆ ในภาษาต่าง ๆ รวมทั้งในภาษาอังกฤษ จะ

แบ่งกลุ่มตามหลักไวยากรณ์  (syntactic/grammatical categories) โดยจะแบ่งค า

ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ ค าศัพท์  (lexical words) และค าไวยากรณ์ (function 

words)   

 

ค าศัพท์ (Lexical words)  

ได้แก่ค าที่เป็นเนื้อหา (content words) มีจ านวนค ามากนับไม่ถ้วน และมี

สมาชิกใหม่ๆ เพิ่มขึ้นในกลุ่มค านี้อยู่ตลอดเวลา นอกจากจะเพราะว่าในภาษาอังกฤษมี

กระบวนการสร้างค าใหม่ ๆ (ดูบทที่แล้ว ว่าด้วยระบบหน่วยค าภาษาอังกฤษ) แล้ว ยังมี

ค าใหม่ ๆ ที่เป็นค ายืม (borrowings) ด้วย ด้วยเหตุนี้จึงจัดว่าอยู่ในกลุ่มค าเปิด (open 

classes) ในการสื่อสาร lexical words เป็นค าที่มีความหมายหลักในโครงสร้างระดับ 

วลีและประโยค นั่นคือใคร ท าอะไร ที่ไหน และอย่างไร จะท าหน้าที่เป็นค าหลัก 

(head) ในวลีต่าง ๆ lexical words แบ่งย่อย ๆ เป็น 4 ชนิดคือ ค านาม (noun) 

ค ากริยา (verb) ค าคุณศัพท์ (adjective) และค ากริยาวิเศษณ์ (adverb)  
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ตัวอยา่ง 

ค านาม:  teacher, student, school, honesty, warmth 

ค ากริยา: explain, study, start, finish  

ค าคุณศัพท์:  efficient, intelligent, old, famous 

ค ากริยาวิเศษณ์:  well, diligently, immediately, tomorrow    

ข้อแตกต่างอื่น ๆ ที่ส าคัญระหว่าง lexical words และ function words 

เช่น lexical words ทั้ง 4 ค าที่กล่าวมาแล้วสามารถเป็นค าหลัก (head) ของวลีต่าง ๆ 

ในขณะที่ function words ยกเว้น preposition (เช่น in the car)  จะเป็นค าหลัก

ไม่ได้  ดังในตัวอย่างต่อไปนี้ (head จะเป็นอักษรตัวหนา)  

นามวล:ี a school teacher   

กริยาวล:ี have been starting      

คุณศัพท์วล:ี  absolutely famous 

กริยาวิเศษณ์วล:ี really well   

นอกจากนี้  เมื่อใช้ lexical words และ function words ในรูปของวลี หรือ

ประโยค  ปกติแล้วเวลาออกเสียง จะลงน้ าหนักเสียง (stress) ที่พยางค์ใดพยางค์หนึ่งของ 

lexical words ไม่ใช่ function words  

ค านาม (nouns) โดยนิยามพื้นฐานเป็นค าที่ใช้เรียกคน สัตว์ สิ่งของ สามารถ

แบ่งเป็นนามนับได้ (countable) และนับไม่ได้ (uncountable/mass) นามนับได้  เช่น  

school, animal, book, table จะมีรูปเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ก็ได้  ถ้าเป็นเอกพจน์

จะต้องใช้ร่วมกับ article  คือ a, an, the  เสมอ ขึ้นอยู่กับว่าค านามนั้นเฉพาะเจาะจง

หรือไม่ ส่วนนามนับไม่ได้  เช่น  rice, heat, sunshine, anger จะมีรูปเอกพจน์เท่านั้น 

และไม่สามารถเติม –s พหูพจน์ที่ท้ายค าได้  และจะใช้ร่วมกับ a หรือ an ไม่ได้ แต่จะใช้

กับ the ได้ ถ้าเป็นค าช้ีเฉพาะ  (definite)  
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นอกจากนี้อาจแบ่งค านามออกเป็น สามานยนาม (common noun) ซึ่ ง

หมายถึงนามทั่ ว ๆ ไปทั้ งที่ เป็นรูปธรรมและนามธรรม เช่น house, water, tree, 

happiness ค าเหล่านี้ถ้าอยู่โดด ๆ จะเขียนด้วยตัวพิมพ์เล็ก อีกกลุ่มหนึ่งคือวิสามานยนาม 

(proper noun) ได้แก่ค านามเฉพาะที่เมื่อกล่าวแล้วจะหมายถึงสิ่งใด สิ่งหนึ่ง เช่น ช่ือ

ประเทศ  ช่ือคน ช่ือสถานที่ทางภูมิศาสตร์ ช่ือสถาบัน จะเขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เสมอ และ

เนื่องจากเป็นค าช้ีเฉพาะ จึงมักมี the น าหน้า เช่น the US Congress, the Himalayas 

(ยกเว้นช่ือประเทศส่วนใหญ่ และช่ือคน)  

ค านามจะท าหน้าที่ส าคัญเป็นประธานหรือกรรมในประโยค หรือท าหน้าที่

เป็นส่วนขยายในนามวลีได้ด้วย 

ค ากริยา (Lexical verbs) เป็นค าที่มีบทบาทส าคัญที่สุดในโครงสร้างประโยค 

เนื่องจากเป็นตัวก าหนดองค์ประกอบอื่น ๆ ในประโยค ดั งจะได้กล่าวถึงต่อไปใน

องค์ประกอบและโครงสร้างของประโยค  

Lexical verb สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ กลุ่มแรกคือกริยาที่แสดง

อาการ (action/dynamic verb) ได้แก่กริยาที่แสดงการเคลื่อนไหว เช่น walk, run, talk, 

eat อีกกลุ่มหนึ่งคือกริยาที่แสดงสภาวะ (stative verb) ได้แก่กลุ่มค าที่บรรยายสภาวะ 

เช่น กลุ่มกริยาที่ใช้ประสาทสัมผัสและรับรู้ เช่น see, hear, sound, feel, smell, taste   

ในทางไวยากรณ์ กริยากลุ่ม stative verbs จะแตกต่างจาก dynamic verb คือจะไม่ใช้

กับรูป progressive หรือ Verb + ing   

ค าคุณศัพท์ (Adjectives) เป็นค าที่ท าหน้าที่ เป็นส่วนขยาย ในโครงสร้าง

ประโยค คุณศัพท์จะมีต าแหน่งที่แน่นอน ต าแหน่งแรกจะอยู่หน้านามในนามวลีที่ท า

หน้าที่เป็นประธานหรือกรรม (attributive)  เช่น a large apartment อีกต าแหน่งหนึ่ง

คืออยู่ในภาคแสดงของประโยคที่กริยาเป็น copular verb เช่น “be” ( predicative) เช่น  

This apartment is large. คุณศัพท์ส่วนใหญ่จะอยู่ได้ทั้งสองต าแหน่ง แต่ก็มีบางค าที่ใช้
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น าหน้าค านามเท่านั้น เช่น chief, main, utter, sheer, prime  และมีบางค าที่จะต้องใช้

ในภาคแสดงเท่านั้น เช่น afraid, alone, aware, asleep, alive  

นอกจากนี้ค าคุณศัพท์ยังสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม โดยดูจากความ 

สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงระดับ (gradability) เป็นน้อยกว่าหรือมากกว่า คุณศัพท์ใน

ภาษาอังกฤษส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่ม gradable  คือเป็นคุณศัพท์ที่ไม่สามารถบอกระดับ

ที่สุดขั้วคือสูงสุดหรือต่ าสุดได้ เช่น large vs small, tall vs short, hot vs cold ด้วย

เหตุนี้ gradable adjectives จึงไม่สามารถใช้ร่วมกับค ากริยาวิเศษณ์ที่บ่งบอกระดับ

สูงสุดเช่น completely, absolutely, หรือ totally ได้ แต่จะสามารถแสดงรูปขั้นกว่า 

(comparative degree)ได้ คือ -er, -est  หรือน าหน้าด้วย more/less ได้ และขยาย

ด้วยค าว่า very ข้างหน้าค าได้ ในขณะที่คุณศัพท์อีกกลุ่มหนึ่งคือ nongradable จะมี

ความหมายที่สุดขั้วอยู่แล้ว ไม่ต้องระบุว่ามากกว่าหรือน้อยกว่า เช่น excellent, 

empty, blind, freezing ดังนั้นจึงแสดงรูปขั้นกว่าไม่ได้ และขยายด้วยค าว่า very 

ไม่ได้  แต่สามารถใช้ร่วมกับกริยาวิเศษณ์ที่บ่งบอกระดับสูงสุดที่กล่าวมาแล้วข้างต้น   

ค ากริยาวิเศษณ์ (Adverbs) เช่นเดียวกับค าคุณศัพท์ ค ากริยาวิเศษณ์จะท า

หน้าที่เป็นส่วนขยายต่างกันที่ต าแหน่งที่ปรากฏ ในขณะที่คุณศัพท์จะอยู่หน้าค านามที่

เป็นประธานหรือกรรมในประโยค และใช้หลัง copular verb กริยาวิเศษณ์จะขยาย

กริยา ในต าแหน่งท้ังหน้าหรือหลังกริยา หรืออยู่ข้างหน้ากริยาวิเศษณ์อีกทีหน่ึง หรือ อยู่

ต้นหรือท้ายประโยคเพื่อขยายทั้งประโยค  กริยาวิเศษณ์ส่วนใหญ่สร้างขึ้นจากคุณศัพท์

ด้วยการเติม –ly เข้าไปข้างท้าย แต่ต้องระวังคุณศัพท์บางตัวที่ลงท้ายด้วย –ly เช่น 

deadly, lively, lovely, monthly  นอกจากนี้กริยาวิเศษณ์หลายตัวก็ไม่เติม –ly เช่น 

always, often, never, fast, quite  

กริยาวิเศษณ์สามารถแบ่งกลุ่มตามความหมาย โดยแบ่งเป็นกริยาวิเศษณ์

เกี่ยวกับอาการ (manner) เช่น shockingly, slowly, beautifully, weirdly  เกี่ยวกับ

สถานที่  (place) เช่น here, there, inside, outside เกี่ยวกับเวลา (time) เช่น now, 
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today, tomorrow, annually และ เกี่ยวกับระดับ (degree) เช่น somewhat, quite, 

highly, too   

ค าไวยากรณ์ (Function words) ได้แก่ ค าที่มีหน้าที่ทางไวยากรณ์เป็น

หลัก คือแสดงความสัมพันธ์ทางไวยากรณ์ระหว่าง lexical words หรือวลีต่าง ๆ  และ

ช่วยท าให้ความหมายของ lexical words หรือวลีในระดับประโยคกระจ่างขึ้น (Biber 

et al., 55) มีจ านวนค่อนข้างคงที่ เพราะการเพิ่มจ านวนจะเป็นไปอย่างช้า ๆ จัดอยู่ใน

กลุ่มค าปิด (closed class) ชนิดของ function words จะหลากหลายมากและยากที่

ระบุจ านวนแน่นอน แต่ที่มักจะใช้บ่อย ๆ ได้แก่ ค าก ากับนาม (determiner) ค าสรรพ

นาม (pronoun) ค ากริยาช่วย (auxiliary) ค าบุพบท (preposition) ค าสันธาน 

(conjunction)  

ค าก ากับนาม (Determiners) เป็นค าที่ปรากฏอยู่หน้าค านาม จึงเป็นปัจจัย

หนึ่งที่ช่วยแยกแยะค านามจากค าอื่น ๆ แม้จะมีความหมายเช่นบอกจ านวน หรือช่วยช้ี

เฉพาะก็ไม่ได้บอกความหมายหลักของค าเหมือน lexical words ค าก ากับนามแบ่ง

ออกได้อีกเป็นหลายชนิด ที่ส าคัญๆ ได้แก่  

x articles  ทั้งแบบไม่ช้ีเฉพาะ (indefinite)  คือ a, an และ ช้ีเฉพาะ  

(definite) คือ the    

x possessives แสดงความเป็นเจ้าของ ได้แก่ my, your, our, her, his, 

their 

x demonstratives คือค าท่ีบ่งบอกระยะทางระหว่างผู้พดูและสิ่งที่พูดถึง 

ได้แก่ this, that, these, those 

x quantifiers เป็นค าบอกจ านวน เช่น all, many, much, a lot of, 

some, enough  

x numerals คือตัวเลขบอกจ านวนเช่น one, two, three … 
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x interrogatives ได้แก่กลุม่ wh-words ต่าง ๆ เช่น which, what, 

whose, whatever 

ในบรรดา determiners เหล่านี้ articles เป็นค าที่ใช้บ่อยที่สุด และจะใช้

สูงสุดได้ไม่เกิน 3 ประเภทหน้าค านาม ซึ่งมีที่ใช้ไม่มาก นอกจากนี้จะต้องเคารพล าดับ

ที่ตั้งว่าค าใดต้องอยู่ก่อนหลัง เช่น all my three children, all the five students  

จะเห็นว่าค าที่อยู่ติดกับค านามจะเป็น numerals ค าที่อยู่นอกสุดจะเป็น quantifiers   

ส่วน possessives หรือ articles จะอยู่ตรงกลาง ข้อควรสังเกตอีกอย่างหนึ่งคือ 

possessives จะไม่ใช่ร่วมกับ articles แต่ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง   

ค าสรรพนาม (Pronouns) ได้แก่ ค าแทนค านาม มีรูปต่าง ๆ ตามต าแหน่ง

และหน้าท่ีในประโยคได้แก่ 

x บุรุษสรรพนาม (personal pronouns) ได้แก่ I, you, we, he, she, it, they 

x สรรพนามสะท้อนกลับ (reflexive pronouns) เป็นค าที่มี –self ลงท้าย 

ได้แก่ myself, yourself, yourselves, ourselves, himself, herself, 

itself, themselves 

x สรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของ (possessive pronouns) 

ได้แก ่mine, yours, ours,  his, hers, its, theirs  

x สรรพนามชี้เฉพาะ  (definite/demonstrative pronouns) ได้แก ่ this, 

that, these, those, one, such, the same 

x สรรพนามไม่ช้ีเฉพาะ (indefinite pronouns) เช่น  all, some, any, 

somebody, something, someone 

x สรรพนามค าถาม (interrogative pronouns) เช่น who, which, what, 

whose, when, where 

x สรรพนามเช่ือมความ (relative pronouns) เช่น  who, which, that, 

whose, when, where 
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สรรพนามจะมีหน้าที่เหมือนนามคอืเป็นประธานหรือกรรมในประโยค แต่ต่างกันตรงท่ี

ท าหน้าที่เป็นส่วนขยายของค านามไมไ่ด ้

ค ากริยาช่วย (Auxiliary verbs) เป็นค าที่ใช้เรียกกริยาที่ไม่ได้ท าหน้าที่

กริยาหลักในประโยค  ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า auxiliary verbs มีสองชนิดคือ primary 

auxiliaries (be, do, have) และ modal auxiliaries (can, could, must, might, 

will, would, etc.) primary auxiliaries มักจะลดรูปเมื่อใช้ในการสนทนา 

Primary auxiliaries    

“be” ที่เป็นกริยาช่วย มีหน้าที่หลัก ๆ สองประการคือ ใช้กับกริยาหลักเพื่อ

แสดง progressive aspect (V + ing) เช่น She is taking a shower. และ ใช้ใน

ประโยค passive voice (be + V3) เช่น  He is respected by everyone in his 

neighborhood.  หน้าที่ทั้งสองนี้สามารถใช้ร่วมกันได้ในกริยาหลัก เช่น This house 

is being renovated at the moment. 

“have” ที่ เป็นกริยาช่วยมีหน้าที่หลักเพียงประการเดียวคือใช้ร่วมกับ

กริยาหลักเพื่อแสดง perfective aspect (have+V3) เช่น They have taken out a 

loan to buy a condominium.  

 “do” ที่เป็นกริยาช่วยมีหน้าที่หลัก 2 ประการ  คือใช้ในประโยคค าถามที่

เป็ น  yes-no และป ระ โยคปฏิ เส ธ เมื่ อ กริย าห ลั ก เป็ น  lexical verb ที่ แสด ง 

present/past simple เช่น  Does he drive to work? และ I didn’t enjoy the 

show last night.  และใช้เพื่อเน้นความหมายของภาคแสดง (emphatic function) 

ที่ตามหลัง verb “do” ที่วางไว้ข้างหน้ากริยาหลัก เช่น I do want you to work 

with me.  

 Modal auxiliaries เป็นกลุ่มของกริยาช่วยที่ใช้ร่วมกับ lexical verb ใน

กริยาหลักเพื่อแสดงความหมายต่าง ๆ ดังนี้ 



หนังสือภาษาอังกฤษปริทัศน์ 49 

x การอนุญาต (permission)/ ความสามารถ (ability)/ ความเป็นไปได้ 

(possibility)ได้แก่ can, could, may, might 

x ความจ าเป็น (obligation/necessity) ได้แก่ must, should, had 

better, ought to  

x การให้ข้อแนะน า (advisability) ได้แก่ should, ought to, had better 

x การอนุมานหรือสรุปจากรูปการณ ์(deduction) ได้แก่ must, can’t, 

couldn’t    

x ความตั้งใจ (intention)/ การคาดการณ์ในอนาคต (prediction)  ได้แก่ 

will, would, shall  

modals สามารถใช้ขึ้นต้นประโยคค าถามและใช้คู่กับ “not” ในประโยคปฏิเสธ

ได้โดยไม่ต้องใช้ primary auxiliaries เช่น Can you swim? I won’t disappoint you.  

และเมื่อใช้ modal แล้ว verb ที่ตามมาจะอยู่ในรูป V1 หรือ base form เสมอ เช่น He 

said he could swim.  หรือ They should have called us earlier.  

ในขณะที่  lexical verbs หรือ primary auxiliaries มีรูปเป็น present และ 

past คู่ขนานกัน เช่น is/am–was,  work – worked  แต่ส าหรับ modals ไม่ทุกตัวที่มี

รูปทั้งสอง tense คู่ขนาน   modals ที่มีรูปทั้งสอง tense คู่ขนาน ได้แก่ can – could, 

may – might,  shall – should, will – would  ส่วน must, ought to ไม่มี  

อย่างไรก็ตาม แม้รูปจะเป็นอดีตกาล แต่ความหมายของ could, might, 

should, would จะไม่จ ากัดอยู่แต่กับอดีตกาล  และจะใช้กับปริบทที่เป็นปัจจุบันด้วย 

เช่น ในท้ัง 2 ประโยค ต่อไปนี้ could และ might จะสื่อความสุภาพ  

x Could you please answer the phone for me?  

x Would you please follow me?                   
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ในปัจจุบัน modals มีสมาชิกเพิ่มขึ้นคือ need to, have to (แสดงความ

จ าเป็น) be going to (แสดงความตั้งใจ) ซึ่งจะมีรูปซ้อนกับ lexical verbs และจะมีรูป

คู่ขนาน present และ past กล่าวคือ need to – needed to และ have to – had 

to, is/am/are going to – was/were going to 

 ค าบุพบท (Prepositions) คือ ค าที่ท าหน้าที่ เช่ือมโยงความหมายของ

องค์ประกอบในประโยค จะมีต าแหน่งอยู่ข้างหน้านามเสมอในวลีที่เรียกว่าบุพบทวลี 

(prepositional phrase) ในบรรดากลุ่มค าปิด บุพบทจะมีจ านวนค่อนข้างมากกว่าค า

ใด ๆ อาจจะเป็นค าเดี่ยว ๆ หรือกลุ่มค าก็ได้ (phrasal preposition) และสามารถ

แบ่งกลุ่มได้ตามความหมายดังต่อไปนี้ 

บุพบทบอกเวลา: about, after, at, before, between, by, during, from, 

in, out of, past, post, prior to, since, towards, until 

บุพบทบอกสถานที่: about, above, across, against, among, at, away 

from, behind, below, beneath, beside, between, by, by way of, close to, 

down, from, in, inside, into, near, off, on, onto, outside, over, past, round, 

through, towards, under, within  

บุพบทอื่น ๆ เช่น บอกเหตุผล เจตนา ความเชื่อมโยงและทัศนคติ: about, 

according to, anti, apart from, because of, besides, by, concerning, 

contrary to, despite, due to, except, for, instead of, regarding, with, with 

regard to, without 

ค าสันธาน  (Conjunctions) เป็นค าที่ท าหน้าที่เชื่อมโยง ทั้งในระดับ ค าวลี 

และประโยค โดยที่สองหน่วยทางไวยากรณ์ที่เช่ือมโยงด้วยสันธานจะต้องเป็นกลุ่มค าหรือ

วลีชนิดเดียวกัน เช่น เป็นกลุ่มค านามเหมือนกัน (a man and a woman) หรือกลุ่ม

กริยาวลีเหมือนกัน (has taken a shower and has had breakfast) หรือเป็นประโยค
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เหมือนกัน (He doesn’t like singing, but he loves dancing.) เช่นเดียวกับบุพบท 

สันธานอาจจะเป็นค าเดี่ยว ๆ หรือเป็นกลุ่มค าก็ได้ 

สันธานแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ coordinating conjunctions ได้แก่ 

and, but, or, nor, for  และ subordinating conjunctions ซึ่งมีจ านวนมากกว่าเช่น 

although, as, as far as, because, before, if, in case, in order that, provided 

that, since, that, unless, until, when, whereas, while 

ชนิดของวลี (Types of phrase) 

ประโยคที่มีองค์ประกอบคือประธาน กริยา และ/หรือกรรม ที่เป็นค าเดี่ยว ๆ 

(เช่น I like you.) จะพบในการสนทนามากกว่าในปริบทอื่น ๆ (Biber et al, 96) ซึ่งจะ

พบองค์ประกอบอยู่ในรูปกลุ่มค าหรือวลี อันเป็นหน่วยสร้างหลักของประโยค  อย่างไรก็

ตามเพื่อความสะดวกในการวิเคราะห์ภาษา นักภาษาศาสตร์จะหมายรวมองค์ประกอบ

ในประโยคที่มีเพียงค าเดียวให้เป็นวลีด้วย   

วลีแบ่งออกเป็น 5 ชนิด ในจ านวนนี้มีช่ือพ้องกับชนิดของค าในกลุ่มค าเปิด

หลัก ๆ ทั้ง 4 ที่ได้กล่าวมาข้างต้น เนื่องจากส่วนหลัก (head) ของวลีเหล่านี้มาจากค า

เหล่านี้ ได้แก่นามวลี (noun phrase, NP) กริยาวลี (verb phrase, VP) คุณศัพท์วลี 

(adjective phrase, Adj. P) และกริยาวิเศษณ์วลี (adverb phrase, Adv. P) วลีชนิด

ที่ 5 ตั้งช่ือตามค าในกลุ่มค าปิดคือ บุพบทวลี (prepositional phrase, PP) บุพบทวลี

จะต่างจากวลีอื่น ๆ คือ ในขณะที่ความหมายของนามวลี กริยาวลี คุณศัพท์วลี และ

กริยาวิเศษณ์วลี จะมาจากส่วนหลักเป็นส าคัญ (ที่เป็นตัวเอนในตัวอย่างข้างล่างนี้) ไม่

ต้องอาศัยค าอื่น ๆ ในวลี ความหมายของบุพบทวลี จะไม่สามารถบอกได้จากค าบุพบท

เท่านั้น  

ตัวอย่างวลีทั้ง 5 ชนิด 

x นามวล:ี   a large train, my leather bag, several cities 

x กริยาวล:ี   is sleeping, has been crying, must have eaten 
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x คุณศัพท์วล:ี  very angry,  really rich,  somewhat interested 

x กริยาวิเศษณ์วล:ี  extremely beautifully,  too slowly, almost 

immediately 

x บุพบทวลี:  on the table, over the rainbow, according to the 

newspaper 

นามวลี ได้แก่ นามเดี่ยว ๆ หรือกลุ่มค าที่มีค านามเป็นส่วนหลัก (head)  

และจะมีส่วนขยายข้างหน้านาม (pre-modifier) และ/หรือหลังนาม (post-modifier) 

ก็ได้ 

ส่วนขยายหน้านาม (pre-modifier) ที่พบบ่อยคือค าก ากับนาม ค าคุณศัพท์ 

และ ค านาม ท่ีพบไม่มากคือกริยาวิเศษณ์  

x ค าก ากับนาม เช่น  a snake, his friend, some people, these shoes 

x คุณศัพท์ เช่น large buildings, a beautiful day 

x นาม เช่น  a silver necklace, his pencil case,  

x กริยาวิเศษณ์ เช่น the then headmaster,  the once princess 

ส่วนขยายหลังนาม (post-modifier) ที่พบบ่อยคือบุพบทวลี หรือประโยค

ต่าง ๆ ทั้งที่เป็น finite ได้แก่ relative (adjective) clause, non-finite clause และ 

That-clause ที่พบไม่บ่อยนักคือ คุณศัพท์ และ กริยาวิเศษณ์ 

x บุพบทวลี เช่น a table for two, the man in the news 

x Relative (Adjective) clause เช่น the company which has gone 

bankrupt 

x Non-finite clause เช่น  the money stolen by his secretary, the 

time to return home, the school burnt last night  

x That-clause เช่น the belief that God is in everything 
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x คุณศัพท์ เช่น the translation proper, the heir apparent 

x กริยาวิเศษณ์ เช่น the study abroad, the journey back  

กริยาวลี ได้แก่ lexical verb เดี่ยว ๆ หรือกลุ่มค าที่มี lexical verb เป็น head 

หรือกริยาหลัก โดยจะมีกริยาช่วยตัวอ่ืน ๆ อีกไม่เกิน 4 ตัว เช่น  He must have been 

being tortured for years. (head คือตัวด า ส่วนท่ีขีดเส้นใต้คือกริยาช่วย) โดยกว้าง ๆ 

แล้วกริยาแบ่งออกได้ เป็น 3 กลุ่มใหญ่  ๆ คือ lexical verb (เช่น buy, teach, run)  

primary verb (be, have, to) และ modal verb (เช่น will, can, must)  ค ากริยาทั้ง 3 

ชนิด จะมีบทบาทที่แตกต่างกันในประโยค กล่าวคือ lexical verb จะเป็นกริยาหลัก 

(main verb)  ส่วน primary verb เป็นได้ทั้งกริยาหลักและกริยาช่วย (auxiliary verb) 

ในขณะที่ modal verbs จะเป็นได้เพียงกริยาช่วยเท่านั้น ในตัวอย่าง a-g ข้างล่างนี้ main 

verbs (ส่วนที่ขีดเส้นใต้) สามารถประกอบด้วย  

x lexical verb เดี่ยว ๆ (ต.ย. a.) หรือ primary verb เดี่ยว ๆ (ต.ย.  e. f. g.)    

x lexical verb และ primary verb (ต.ย. b.)  

x lexical verb และ modal verb (ต.ย. c.)   

x lexical verb, primary verb and modal verb (ต.ย. d.) 

ตัวอย่าง   

a. I bought him a new pencil case yesterday. 

 b. They are traveling around the world at the moment.  

  c. She can run several miles without stopping. 

d. He will be teaching all day tomorrow.  

 e. We did a lot of research in linguistics. 

 f. The two boys are siblings. 

 g. My family has a lot of relatives in China.  
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กริยาวลี มีทั้งที่เป็นกริยาแท้ (finite) และ กริยาไม่แท้ (non-finite) เราสามารถ

ระบุ กาล (tense) และ/หรือ ทัศนภาวะ (modality) ได้เมื่อกริยาอยู่ในรูปแท้เท่านั้น 

กริยาวลีอาจจะเป็น lexical verb เพียงตัวเดียว (ยกเว้นในกรณีที่เป็น phrasal verb เช่น 

look for, take off) หรือประกอบด้ วยกริยาช่วยอื่น ๆ คื อ modal auxiliary แล้ ว 

primary auxiliaries ที่เป็นค าไวยากรณ์แสดงการณ์ลักษณะ (aspect) และวาจก(voice) 

(Ballard, 102) เช่น The house must have been being built. modality นั้นปรากฏ

ร่วมกับกริยาแท้เท่านั้น (ดูรายละเอียดได้จาก modal auxiliaries) 

ส าหรับ tense นั้นถ้ายึดตาม inflectional suffixes ของกริยาที่กล่าวมาแล้วใน

บทหน่วยค า (-s ending และ –ed ending) ในภาษาอังกฤษจะมี tense เพียง 2 ชนิด

เท่านั้นคือรูปปัจจุบัน  (present tense) และรูปอดีต (past tense) (Brinton & Brinton, 

124) หากต้องการกล่าวถึงเหตุการณ์ในอนาคตก็แสดงด้วย modal “will” หรือ “be 

going to” (Ballard, 103) สิ่ งที่ ควรสั งเกตคือ รูปทางไวยากรณ์ ไม่จ าเป็นต้องสื่ อ

ความหมายตรงตัว ตัวอย่างเช่น ความหมายของ present tense ไม่ได้จ ากัดอยู่แต่

เหตุการณ์ในปัจจุบัน แต่แสดงสิ่งที่ท าเป็นกิจวัตรและเป็นนิสัย (habits) สภาวะ (states) 

สิ่งที่เป็นความจริง (generic statements) สิ่งที่อยู่เหนือกาลเวลา (timeless statements) 

การเล่านิทานหรือเรื่องราว (narration) เป็นต้น  

กริยาไม่แท้ (non-finite verbs) มี 3 รูปดังต่อไปนี ้

1. to infinitive เช่น  He asked me to remind him later. 

2. present participle (V + ing)  เช่น I don’t like talking to strangers.  

3. past participle (V + ed) เช่น  This is the book written by a 

former prisoner .  

กริยาไม่ แท้ที่ เป็ น  present participle จะมี รูปซ้ ากับกริยาแท้ที่ เป็ น 

progressive aspect และกริยาไม่แท้ที่เป็น past participle จะมีรูปซ้ ากับกริยาแท้ที่

เป็น perfective aspect หรือที่เป็นรูปกรรมวาจก (passive voice) วิธีการแยกแยะ
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ระหว่าง present participle กับ progressive aspect คือถ้าเป็นกริยาแท้จะต้องมี 

primary auxiliary (be) ตามด้วย lexical verb ที่ลงท้ายด้วย -ing เสมอ (เช่น He is 

sleeping.) ในกรณีของ past participle ถ้าเป็นกริยาแท้ perfective aspect จะต้อง

มี primary auxiliary “have” ตามด้วย lexical verb ที่อยู่ ในรูป past participle 

(V3)  เสมอ (เช่น The singer has arrived.) และถ้าเป็นกรรมวาจกก็จะต้องมี

primary verb “be” ตามด้วย lexical verb ที่อยู่ในรูป past participle (V3) เสมอ 

(เช่น Lunch is served in the dining room downstairs.)  

 

ประโยคกรรตุวาจกและประโยคกรรมวาจก (Active and Passive Voice)  

 ประโยคกรรตุวาจกเป็นประโยคที่เน้นผู้กระท า (agent) ส่วนประโยคกรรม

วาจกเป็นประโยคที่เน้นการกระท า โดยในประโยคกรรตุวาจกประธานจะเป็นคน

เดียวกับผู้กระท า ส่วนในประโยคกรรมวาจกประธานจะเป็นคนเดียวกับผู้รับการกระท า 

และอาจจะต่อท้ายด้วย  by-phrase เพื่อระบุผู้กระท าซึ่งเป็นประธานในประโยคกรรตุ

วาจกนั่นเอง แต่อาจละได้ในประโยคกรรมวาจกในกรณีที่ไม่ทราบผู้กระท า หรือไม่

จ าเป็นต้องระบุผู้กระท าเพราะไม่ส าคัญหรือไม่ต้องบอกก็รู้ว่าใครท า นอกจากนี้ประโยค

ที่มีกริยาแท้เป็น transitive verb เท่านั้นท่ีจะมีโครงสร้างกรรมวาจกได้คือ  V be + V3 

โดย V be อาจจะอยู่ในรูปซับซ้อน ขึ้นอยู่กับ tense และ aspect ของกริยาแท้                

ตัวอย่าง   

ประโยคกรรตุวาจก:  a1. A gunman shot a local politician. 

                              b1. People are growing this plant everywhere. 

                               c1. Any of us can provide information. 

ประโยคกรรมวาจก:   a2. A local politician was shot by a gunman.  

 b2. This plant is being grown everywhere.  

 c2. Information can be provided by any of us.  
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องค์ประกอบของประโยคและโครงสร้างประโยคในภาษาอังกฤษ  

(Clause Elements & Clause Structures) 

เราได้รู้จักหน่วยค าที่เป็นหน่วยสร้างของวลี  และหน่วยวลีที่เป็นหน่วยสร้าง

ของประโยคแล้ว ในบทนี้เราจะมาเรียนรู้ไวยากรณ์โครงสร้างพื้นฐานในภาษาอังกฤษซึ่ง

แม้จะมีจ ากัดแต่ก็ท าให้เราสามารถสร้างประโยคได้ไม่จ ากัด  เช่นเดียวกับภาษาส่วน

ใหญ่ในโลกนี้ ภาษาอังกฤษอาศัยต าแหน่งของหน่วยไวยากรณ์ในประโยคในการสื่อ

ความหมาย  และจะมีรูปแบบที่รู้จักกันทั่ว ๆ ไปว่าเป็นภาษา SVO คือ ประโยคส่วน

ใหญ่อยู่ในโครงสร้างที่ประธาน กริยา และกรรม วางเรียงต่อกัน  

 

องค์ประกอบของประโยค (Clause Elements) 

วลีทั้ง 5 ชนิด (NP, VP, Adj. P, Adv. P, และ PP) ที่กล่าวมาแล้ว จะมีหน้าท่ี

ในประโยค หรือเป็นองค์ประกอบต่อไปนี้ของประโยค  

1) ประธาน (subject, S)   

2) กริยา (verb, V)  

3) กรรม (object, O) 

3.1 กรรมตรง (direct object, Od)  

3.2 กรรมรอง (indirect object, Oi)   

4) ส่วนเติมเตม็ (complement, C)  

4.1 ส่วนเติมเต็มของประธาน (subject complement, Cs)   

4.2 ส่วนเติมเต็มของกรรม (object complement, Co)  

5) หน่วยวิเศษณ์ (adverbial, Adv.) หรือส่วนขยาย 

ต่อไปนี้จะกล่าวถึงแต่ละองค์ประกอบโดยละเอียด 

1) ประธาน  ในประโยคที่เป็น present tense ประธานจะเป็นปัจจัยที่

ก าหนดความสอดคล้องระหว่างของรูปประธานและกริยา (subject-verb agreement) 

นั่นคือก าหนดว่ากริยาจะอยู่ในรูปของเอกพจน์หรือพหูพจน์ และก าหนดว่าจะใช้ primary 
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verb (be) ในรูปของบุรุษที่ 1 (I am/was, we are/were) หรือ 2 (you are/were) หรือ 

3 (He, she, it is/was, They are/were)  

ตัวอย่าง    

I am a teacher./ You are a student. / He is the school principal. 

            I go to school by bus. / You look very happy./ He loves music.  

           A student was hit by a car last night.  

นอกจากนี้  ประธานอาจจะอยู่ในรูปของ dummy subject ก็ได้ คือ it, 

there  

ตัวอย่าง   

It’s been raining every day this month.   

There was no one in the room when I arrived. 

2) กริยา เป็นปัจจัยที่จะก าหนดว่าประโยคที่ได้ใจความสมบูรณ์และถูก

ไวยากรณ์นั้นจะต้องมีองค์ประกอบใดบ้าง กล่าวคือหลังกริยาจะมีองค์ประกอบอื่น ๆ 

อีกกี่ตัวขึ้นอยู่กับชนิดของกริยา ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 3 ชนิดใหญ่ ๆ คือ 

2.1 อกรรมกริยา (intransitive verb) คือ กริยาที่ไม่ต้องการกรรม เช่น 

die, come, go, grow, wait, fall   

ตัวอย่าง 

 His father died just before he graduated. 

 He fell off the balcony while he was playing. 

2.2  สกรรมกริยา (transitive verb) คือ กริยาที่ต้องการกรรม แบ่งย่อย ๆ 

ออกได้เป็น 

    2.2.1 monotransitive คือ กริยาที่ต้องตามด้วยกรรมตรง 1 ตัว 

เช่น explain, introduce, hold, kill, put   
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ตัวอย่าง 

                The scientist explained the theory he had formulated to 

his colleagues.  

                 He was holding a gun in his hand when the police arrived. 

     2.2.2 ditransitive คือ กริยาที่ต้องตามด้วยกรรม 2 ตัว คือกรรม

ตรง ต่อด้วยกรรมรอง เช่น give, offer, send, buy, bring   

ตัวอย่าง 

             My sister gave me a lot of support when I was losing hope. 

                The merchant didn’t offer me any discount. 

      2.3  complex transitive verb คือกริยาที่ต้องตามด้วยกรรมตรงและ

ส่วนเติมเต็มของกรรมตรง เช่น elect, appoint, consider, find, wish 

ตัวอย่าง 

               The company’s board finally appointed him the new MD. 

                The jury found the defendant guilty. 

 2.4  วิกตรรถกริยา (copular verb) คือกริยาที่จะต้องตามด้วยส่วนเติม

เต็มของประธาน (subject complement) ซึ่งอาจจะเป็นนามวลี หรือคุณศัพท์วลี ก็ได้ 

มิฉะนั้นแล้วประโยคจะไม่สื่อความหมายใด ๆ กริยาชนิดนี้รู้จักกันโดยทั่วไปว่า linking 

verb เพราะท าหน้าที่ เช่ือมประธานกับส่วนเติมเต็มเพื่อให้ประโยคมีความหมาย 

ตัวอย่างเช่น be, appear, feel, look, sound, remain   

3) กรรม ได้แก่กรรมตรงและกรรมรอง กรรมเป็นองค์ประกอบที่จ าเป็นเมื่อ

กริยาเป็น monotransitive และ ditransitive (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในข้อกริยา)  

4) ส่วนเติมเต็ม เป็นองค์ประกอบที่จ าเป็นต้องมีในประโยคเพื่อท าให้

ประโยคสมบูรณ์ได้ใจความ กริยาที่ต้องตามด้วยส่วนเติมเต็มคือ complex transitive 
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และ copular verb  (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในข้อกริยา) ส่วนเติมเต็มของประธานจะ

อ้างอิงถึงส่วนประธานหรือท าให้ประธานสมบูรณ์  ส่วนเติมเต็มของกรรมจะอ้างอิงถึง

ส่วนกรรมหรือท าให้กรรมนั้นสมบูรณ์ 

5) หน่วยวิเศษณ์ หรือส่วนขยาย โดยปกติแล้วจะเป็นองค์ประกอบที่เป็นอิสระ

และจะมีหรือไม่มีก็ได้ในประโยค ไม่มีผลกระทบต่อความครบถ้วนของเนื้อความหรือความ

ถูกต้องทางไวยากรณ์ของประโยค แต่จะเพิ่มรายละเอียดในเรื่องของเวลาและสถานที่ 

อย่างไรก็ตาม หน่วยวิเศษณ์จะเป็นองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้เมื่อกริยาเป็น complex 

transitive หรือ copular verb นอกจากนี้ก็มีกริยา intransitive หรือ monotransitive 

จ านวนหนึ่งเท่านั้นที่ขาดหน่วยวิเศษณ์ไม่ได้ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในกริยา) ดังในตัวอย่าง

ต่อไปนี ้

Intransitive ที่ต้องตามด้วยหน่วยวิเศษณ์เสมอ เช่น remain      

√ He remained in his room.  

             X He remained. 

  Monotransitive ที่ต้องตามด้วยหน่วยวิเศษณเ์สมอ เช่น put 

√ I will put some money in your bank account. 

X I will put some money. 

 

ปัญหาท่ีพบ 

เนื่องจากท้ังกรรมตรงและส่วนเติมเต็มของประธานจะอยู่ในต าแหน่งหลังกริยา

ทันที จึงอาจจะมีปัญหาในการแยกแยะองค์ประกอบสองตัวนี้ โดยเฉพาะเมื่อกริยาตัว

เดียวกันสามารถเป็นได้ทั้ง monotransitive และ copular verb เช่น “feel” ดังตัวอย่าง

ต่อไปนี ้

a. She could not feel her legs at all.  

b. Apparently, she felt very angry.  
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การจะแยกแยะส่วนท่ีขีดเส้นใตส้ามารถใช้เหตผุลใดเหตผุลหนึ่งต่อไปนี้ 

1. ใน a. her legs เป็นนามวลี จึงเป็นกรรมตรง ส่วนใน b. very angry 

เป็นคุณศัพท์วลี จึงเป็นส่วนเติมเต็ม   

2. ประโยค a. เท่านั้นท่ีสามารถท าเป็นรูป passive ด้วย แต่ประโยค b. ท า

ไม่ได้  แสดงว่ากริยาในประโยค b. ไม่ได้ตามด้วยกรรมตรง  

3. ใน a. her legs ไม่ได้อ้างอิงกลับไปยังประธาน แต่ใน b. “very angry” 

อ้างอิงถึงประธาน “she”  “her legs” จึงเป็นกรรมตรง ส่วน “very angry” เป็นส่วน

เติมเต็มของประธาน 

ตารางสรุปความสัมพันธ์ระหว่างชนิดของค า/วลีและองค์ประกอบ/หน้าท่ีในประโยค 

 

องค์ประกอบ/หน้าที่ในประโยค 

ชนิดของค า/วล ี

N/NP V/VP Adj./Adj.P Adv/Adv.P P/PP 

subject (S) x x    

Verb (V)  x    

Direct object (Od) x     

Indirect object (Oi) x     

Subject complement (Cs) x  x  x 

Object complement (Co) x  x   

Adverbial (A)  x   x x 

จากตารางข้างบนนี้ (ดัดแปลงจาก Biber et al., 122) จะเห็นว่าค า/วลีต่าง ๆ 

ยกเว้นกริยา (วลี) สามารถเป็นองค์ประกอบของประโยคได้มากกว่า 1 เช่น “(my) 

family” ซึ่งเป็น นาม(วลี) สามารถท าหน้าที่ได้หลากหลายดังต่อไปนี ้

x My family always have dinner together. (S) 

x I just saw my family last weekend. (Od) 

x I haven’t told my family that I’ve quit my job. (Oi) 

x You are not family, so you have no right to criticize me. (Cs) 
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x He’s never considered me family.  (Co) 

 

โครงสร้างพ้ืนฐานของประโยค (Basic Clause Structures) 

ดังได้กล่าวมาแล้วว่าในภาษาอังกฤษประเภทของกริยาเป็นปัจจัยที่ก าหนดว่า

ประโยคหนึ่ง ๆ จะมีองค์ประกอบใดบ้าง  ประโยคในภาษาอังกฤษมีโครงสร้างพื้นฐาน

ดังต่อไปนี ้ 

1. SV  หรือ SVA เมื่อกริยาเป็น intransitive 

ตัวอย่าง  a.  My father / is jogging. (SV)  

 b.  The rain / has stopped. (SV) 

     c.  He /remained /in his room. (SVA) 

หมายเหตุ :  มี  intransitive verb จ านวนหนึ่ งที่ มี ลักษณะเดียวกับ “remain” ใน 

ตัวอย่าง c. ซึ่งจะต้องมีหน่วยวิเศษณ์หรือ adverbial  ตามหลังกริยา มิฉะนั้น

ประโยคจะไม่ได้ใจความสมบูรณ์หรือถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 

2. SVO หรือ SVOA เมื่อกริยาเป็น monotransitive   

ตัวอย่าง   a.  The teacher/ is introducing/ the course.  (SVO) 

   b.  A jealous man/ killed /his own wife.  (SVO) 

    c.  I /will put /some money/ in your bank account. (SVOA) 

3. SVOiOd เมื่อกริยาเป็น ditransitive 

ตัวอย่าง  a.  He/ should buy /himself /a new car.  (SVOiOd) 

 b.  The company/ will be offering/ customers/ a special deal.  

(SVOiOd) 

  c.   We/ are going to pay/ our enemy/ a surprise visit. (SVOiOd) 

หมายเหตุ: ให้เปรียบเทียบประโยคa. b. c. กับประโยค d. e. f. ข้างล่างนี ้
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 d.  He/ should buy/ a new car/ for himself.  

                 e.  The company/ will be offering/ a special deal/ to customers. 

                f.  We/ are going to pay/ a surprise visit/ to our enemy. 

               แม้ว่าความหมายของ a. กับ d.,  b. กับ e. และ c. กับ f. จะเหมือนกัน แต่

กริยาจะจัดเป็น ditransitive ได้ก็ต่อเมื่อกริยาในประโยคตามด้วยกรรมรองที่มักจะเป็นคน

หรือสิ่งมีชีวิตและกรรมตรงตามล าดับ  การที่กริยาใน  d. e. และ f. ตามด้วยนามวลีที่เป็น

กรรมตรง และหน่วยวิ เศษณ์ที่ เป็นบุพบทวลีตามล าดับ ถือว่ากริยาเหล่านี้ เป็น 

monotransitive ไม่ใช่ ditransitive 

4. SVOdCo เมื่อกริยาเป็น Complex transitive  

ตัวอย่าง   a.  The court/ found/ the defendant/ guilty of murder.  

  (SVOdCo) 

  b.  We/ have considered/ him/ our true friend. (SVOdCo) 

  c.  Most of the student I’ve talked to/ will elect/ him/  

  their class president.  (SVOdCo) 

5. SVCs  เมื่อกริยาเป็น copular verb  

ตัวอย่าง   a.  The new condominium over there/ looks/ really  

  luxurious. (SVCs) 

  b.  The ending of this novel/ sounds/ very depressing.  (SVCs) 

 c.  The suspect remained quiet. (SVCs) 

จะเห็นว่าโครงสร้างหลัก ๆ ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้มีองค์ประกอบที่ท าให้ประโยค

ถูกต้องตามไวยากรณ์และได้ใจความครบถ้วนสมบูรณ์  จะขาดองค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่ง

ไม่ได้  องค์ประกอบที่เพิ่มได้และปกติไม่ใช่องค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ นั่นก็คือส่วนขยายหรือ 

adverbial นั่นเอง adverbialเป็นองค์ประกอบที่สามารถปรากฏได้ในหลาย ๆ ต าแหน่งไม่

ว่าจะหน้า หลังหรือกลางประโยค  
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ตัวอย่าง  

x Next week,/ the company/ will be offering/ customers/ a 

special deal. (ASVOiOd) 

x The company/ will be offering/ customers/ a special deal/ 

next week.  (SVOiOdA) 

x The suspect/ remained/ quiet/ throughout the interrogation. 

(SVCsA) 

x Throughout the interrogation,/ the suspect/ remained/ quiet. 

(ASVCs) 

สิ่งที่น่าสังเกตอีกประการหนึ่งคือกริยาในภาษาอังกฤษส่วนใหญ่จะเป็นได้ทั้ง 

intransitive และ monotransitive (Biber et al., 384) เช่น read, cook, sing, drink, 

grow (ดังในตัวอย่าง a.) มีหลายตัวที่ เป็นได้ทั้ ง intransitive และเป็น copula เช่น 

remain, appear, happen (ดังในตัวอย่าง b.)  กริยาหลายตัวก็เป็นทั้ง monoransitive 

และ ditransitive เช่น give, tell, buy, make, leave  (ดังในตัวอย่าง c. หลายตัวก็เป็น

ทั้ง  monotransitive และ complex transitive  เช่น elect, prove, call, keep (ดังใน

ตัวอย่าง d.) อย่างไรก็ตาม จะเห็นว่าไม่ว่าจะใช้กริยานี้ในโครงสร้างใดก็ตาม ความหมาย

หลักของกริยาจะคงเดิม 

ตัวอย่าง  

            a.  He reads very fast.  VS   He has read three books this month.  

b.  Very little remained after the fire. VS  He remained unconscious.   

           c.  His girlfriend has left him.  VS  His father left him nothing but debt. 

d.  You must prove your innocence.  VS  The evidence will prove  

 you innocent. 
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อนุประโยค (Subordinate/Dependent Clauses) และองค์ประกอบของประโยค 

ในตัวอย่างที่ผ่านมาจะพบแต่องค์ประกอบของประโยคที่อยู่ในรูปวลี หรือวลี

ซ้อนวลีเท่านั้น แต่อันท่ีจริงแล้วองค์ประกอบของประโยคอาจมีลักษณะเป็น อนุประโยค 

(subordinate/dependent clause) ซึ่งแม้จะมีประธานหรือภาคแสดง แต่ก็มีใจความไม่

สมบูรณ์  ไม่สามารถปรากฏเป็นประโยคตามล าพังได้ คือเป็นเพียงองค์ประกอบใด

องค์ประกอบหนึ่งของประโยคเท่านั้น อนุประโยคเหล่านี้มี 3 ชนิดคือ 

1. Noun clauses (NC) คือ clause ที่ท าหน้าที่เหมือนค านามหรือนามวลี 

2. Adjectival clauses (Adj. C) ซึ่ งรู้จักกันโดยทั่ วไปว่า Relative clauses 

คือ clause ที่ท าหน้าที่เหมือนค าคุณศัพท์หรือคุณศัพท์วลี  

3. Adverbial clauses (Adv. C) คือ clause ที่ ท าหน้ าที่ เหมือนค ากริยา

วิเศษณ์หรือกริยาวิเศษณ์วลี 

(ดูรายละเอียดในตารางสรุปความสัมพันธ์ระหว่างชนิดของค า/วลีและองค์ประกอบ/หน้าที่

ในประโยค)  

Noun clause มีที่สังเกตคือ  

1. ขึ้นต้นด้วย “That”   

ตัวอย่าง 

a. That the school is going to go bankrupt is hidden from the 

public. (ท าหน้าที่เป็นประธาน) 

b. He has just learned that his article has been rejected by the 

magazine. (ท าหน้าที่เป็นกรรมตรง) 

c. The important point is that you remember to come to the 

exam. (ท าหน้าที่เป็นส่วนเติมเตม็) 

d. We are aware that priority goes to the handicapped. (ท าหน้าที่

เป็นส่วนเติมเต็มของ ‘aware’)  
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e. I’ve heard the rumor that the company is going to be 

merged. (ท าหน้าที่เป็นส่วนเติมเต็มของ ‘rumor’)  

2. ขึ้นต้นด้วย “Wh word” เช่น what, how, why, whoever, whatever  

ตัวอย่าง 

a. I don’t know what you are up to. (ท าหน้าที่เป็นกรรมตรง) 

b. He couldn’t tell us why he needed the money. (ท าหน้าทีเ่ป็น

กรรมรอง) 

c. Whoever you are doesn’t really matter to me. (ท าหน้าที่เป็น

ประธาน) 

        Adjectival clause มีที่สังเกตคือขึ้นต้นด้วย relative pronoun เช่น who, 

that, which, when, where และจะขยายค านามหรือนามวลีที่อยู่ข้างหน้า ดังในตัวอย่าง

ต่อไปนี้  

a. I like the boy who/that showed me around the school. 

b. The person (who/that) you just saw is our new president.  

c. Can you give me back the money (that) you’ve borrowed 

from me? 

d. He was born in 1939, when World War II broke out.  

e. I’ve lost the photo of the house where I grew up. 

          Relative pronoun สามารถละได้ หากค านามที่น าหน้าท าหน้าท่ีเป็นกรรม

ของ adjective/relative clause ดังในตัวอย่าง b. และ c.   

          Adverbial clause มีที่สังเกตคือจะขึ้นต้นด้วย subordinating conjunction 

เช่น after, before, as soon as, when, while, if, because, as, since อนุประโยคชนิด

นี้จะเกิดคู่กับประโยคที่เป็น independent clause หรือประโยคที่มีใจความสมบูรณ์ และ
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ช่วยขยายใจความของทั้งประโยคในเรื่องของเวลา เหตุผล เง่ือนไข เป็นต้น ดังในตัวอย่าง

ต่อไปนี ้

a. After he lost his championship, he gave up his career as a 

tennis player. (เวลา) 

b. If you don’t write the number down, you may forget it. 

(เง่ือนไข) 

c. I missed the party last week because I was sick. (เหตุผล)  

  

 

 

 

        

 

 

 

        



อรรถศาสตรแ์ละวัจนปฏิบัติศาสตร์ 
ถ้าไม่มีความหมาย ก็ไม่ใช่ภาษา  

 

จิรันธรา  ศรีอุทัย  

 

มนุษย์ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ด้วยเหตุนี้ นอกเหนือไปจากเสียง ค าและประโยค 

ซึ่งนักภาษาศาสตร์ศึกษาในวิชาสัทศาสตร์และสัทวิทยา วิทยาหน่วยค า และวากยสัมพันธ์

ตามล าดับ องค์ประกอบส าคัญอีกอย่างหนึ่งของภาษาคือความหมาย วิชาที่ศึกษา

ความหมายของภาษามี 2 วิชา กล่าวคือ อรรถศาสตร์ (semantics) ซึ่งศึกษาความหมาย

นอกบริบท และวัจนปฏิบัติศาสตร์ (pragmatics) ซึ่งศึกษาความหมายในบริบท บทน้ีจะ

กล่าวถึงสิ่งที่เราศึกษาใน 2 วิชานี้ โดยแบ่งเป็น 5 ตอน ในตอนแรก เราจะพิจารณาความ

แตกต่างระหว่างอรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์ ตอนที่ 2 กล่าวถึงอรรถศาสตร์

ค าศัพท์ ตอนที่ 3 กล่าวถึงอรรถศาสตร์ประโยค ตอนที่ 4 กล่าวถึงวัจนปฏิบัติศาสตร์ และ

ตอนที่ 5 กล่าวถึงอรรถศาสตร์ปริชาน  

 

หนึ่งประโยค หนึ่งประพจน์ สองถ้อยค า 

ดังที่กล่าวแล้ว อรรถศาสตร์ศึกษาความหมายนอกบริบท และวัจนปฏิบัติศาสตร์

ศึกษาความหมายในบริบท ลองมาดูความแตกต่างของความหมายในและนอกบริบทจาก

บทสนทนาต่อไปนี ้

บทสนทนาท่ี 1 

Tom: How was life while I was away? 

Jane: The car broke down yesterday. 

บทสนทนาท่ี 2 

Jack: Do you feel like going out tonight? 

Ann: The car broke down yesterday. 
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ในบทสนทนาที่ 1 ทอมถามเจนว่ามีเกิดอะไรขึ้นบ้างตอนที่เขาไม่อยู่ เจนตอบว่ารถเสีย

เมื่อวานนี้ ในบทสนทนาที่ 2 แจ๊คถามแอนว่าอยากออกไปเที่ยวไหมคืนนี้ ซึ่งอาจถือว่า

เป็นค าชวน แอนตอบว่ารถเสียเมื่อวานนี้ ซึ่งอาจมองได้ว่าเป็นการปฏิเสธค าชวนนั้น 

หรืออาจมองได้ว่าเป็นการตอบรับและขอร้องให้แจ๊คมารับเธอออกไปเที่ยวในคืนน้ี  

สิ่งที่ เจนและแอนพูดเป็นประโยคเดียวกัน วิชาวากยสัมพันธ์ซึ่งศึกษา

โครงสร้างประโยคจะวิเคราะห์สิ่งที่เจนและแอนพูดในลักษณะเดียวกัน อรรถศาสตร์ซึ่ง

ศึกษาความหมายนอกบริบทจะมองว่าสิ่งที่เจนและแอนพูดเป็นหนึ่งประโยคเช่นกัน 

และมีความหมายของประโยคหรือประพจน์ (proposition) เดียวกัน ส่วนวัจนปฏิบัติ

ศาสตร์ซึ่งศึกษาความหมายในบริบท จะไม่ศึกษาความหมายของประโยค แต่มองว่าสิ่งที่

เจนและแอน พูดในบทสนทนาท่ี 1 และบทสนทนาที่ 2 เป็นสองถ้อยค า (utterance) ที่

แตกต่างกัน ในขณะที่เจนให้ข้อมูล แอนปฏิเสธหรือตอบรับค าชวนของแจ๊ค 

กล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า อรรถศาสตร์ศึกษาความหมายของประโยคหรือประพจน์ 

วัจนปฏิบัติศาสตร์ศึกษาความหมายของถ้อยค า การศึกษาความหมายของประโยคเริ่มจาก

การศึกษาความหมายของค า ซึ่งเราจะกล่าวถึงในตอนต่อไป 

 

การอ้างถึง ความหมายตรง จินตภาพ 

อรรถศาสตร์ค าศัพท์ศึกษาความหมายของค า โดยพิจารณาว่าเมื่อเรารู้

ความหมายของค า เรารู้อะไร ค าตอบของค าถามนี้มีมากมาย ในท่ีนี้จะยกมา 3 ค าตอบ

คือ การอ้างถึง ความหมาย และ จินตภาพ 

 การอ้างถึง (reference) เป็นส่วนหนึ่งของความหมายของค า นั่นคือ เมื่อเรา

อาจใช้ค าหรือนามวลี “Jack”, “the happy swimmer”, “my friend”, “that guy” 

หรือ “he” เพื่ออ้างถึงผู้ชายคนหนึ่งที่ช่ือแจ๊คในสถานการณ์ต่าง ๆ กล่าวได้ว่าผู้ชายคน

หนึ่งที่ ช่ือแจ๊คเป็นส่วนหนึ่งของความหมายของค าหรือนามวลีเหล่านี้ เมื่อเราถือว่า
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ความหมายของค าคือการอ้างถึง ความหมายจะเป็นสิ่งที่เช่ือมต่อภาษาเข้ากับสิ่งต่าง ๆ ใน

โลก 

 แต่ความหมายก็ไม่ใช่เพียงการอ้างถึง ถ้าเป็นเช่นนั้นจริง ค าหรือวลีเช่น “no 

baby”, “hobbits” “unicorns”, “Harry Potter”, “of”, “by”, “will”, แ ล ะ 

“may” จะไม่มีความหมาย เพราะค าหรือวลีเหล่านี้ไม่มสีิ่งอ้างถึง (referent) หรือไม่ได้

อ้างถึงสิ่งใด ๆ ท่ีมีอยู่ในโลก นอกจากนี้ จริงอยู่ว่าผู้ชายคนหนึ่งที่ช่ือแจ๊คเป็นส่วนหนึ่ง

ของความหมายของค าหรือนามวลี “Jack”, “the happy swimmer”, “my friend”, 

“that guy” หรือ “he” ซึ่งเราอาจใช้เพื่ออ้างถึงผู้ชายคนหนึ่งที่ช่ือแจ๊คในสถานการณ์

ต่าง ๆ ได้ แต่เรารู้ว่าค าหรือนามวลีเหล่านี้ไม่ได้มีความหมายเหมือนกัน เพราะฉะนั้น

ความหมายจึงไม่ใช่แค่การอ้างถึง แต่มีอะไรมากกว่านั้น 

 ในปัจจุบัน เราอาจอ้างถึงประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโดยเรียกว่า “Donald 

Trump” หรือ “the president” แม้ว่าจะใช้อ้างถึงบุคคลเดียวกันได้ แน่นอนว่า

นามวลีทั้งสองนี้ไม่ได้มีความหมายเหมือนกัน ความแตกต่างอย่างหนึ่งคือ “the 

president” หมายความว่า “the head of state” ในขณะที่  “Donald Trump” 

ไม่ได้มีความหมายนั้น เราอาจกล่าวว่า “the head of state” เป็นความหมายตรง 

(sense) ของ “the president” และอาจให้ค านิยามว่าความหมายตรงคือความหมายของ

ค าส่วนท่ีไม่ใช่การอ้างถึงและคงอยู่ได้นานกว่าการอ้างถึง ในอนาคตเมื่อมีบุคคลอื่นได้รับ

การเลือกตั้ งให้ เป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เราไม่อาจอ้างถึงประธานาธิบดี

สหรัฐอเมริกาโดยเรียกว่า “Donald Trump” อีกต่อไป แต่เรายังใช้ “the president” 

เพื่ออ้างถึงบุคคลนั้นได้ 

 แต่ความหมายก็ไม่ใช่แค่การอ้างถึงและความหมายตรงอยู่ดี ในแง่หนึ่ง ยังมีค า

หรือวลีเช่น “Jack” และ “Donald Trump” ที่มีการอ้างถึงแต่ไม่มีความหมายตรง  และ

ในอี กแ ง่หนึ่ ง ยั งมี ค าหรื อวลี เช่ น  “hobbits” “unicorns”, “Harry Potter” ที่ มี

ความหมายตรงแต่ไม่มีการอ้างถึง เพราะไม่ได้อ้างถึงสิ่งใด ๆ ที่มีอยู่ในโลก 
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 เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงมีการเสนอว่าความหมายของค าคือ จินตภาพ (mental 

image) ที่ค าเหล่านั้นท าให้ เกิดขึ้น ในใจของผู้พูดและผู้ฟั ง แม้ ว่า  “hobbits” 

“unicorns”, “Harry Potter” ไม่มีการอ้างถึง เพราะไม่ได้อ้างถึงสิ่งใด ๆ ท่ีมีอยู่ในโลก 

แต่มีจินตภาพท่ีค าหรือวลีเหล่านั้นท าให้เกิดขึ้นในใจของผู้พูดและผู้ฟังอย่างแน่นอน 

 อย่างไรก็ตาม เมื่อเราถือว่าความหมายของค าคือจินตภาพ ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มี

ปัญหา ค าบางค าไม่มีจินตภาพที่มีเอกลักษณ์ชัดเจนแต่อย่างใด เช่น “if”, “very” และ 

“306” นอกจากนี้จินตภาพที่ค าบางค าท าให้เกิดมีขึ้นในใจของผู้พูดและผู้ฟังอาจ

คล้ายกันจนแยกไม่ได้ มีใครบอกได้บ้างว่า “oxygen” และ “nitrogen” ดูแตกต่างกัน

อย่างไร 

 ดูเหมือนว่าการศึกษาความหมายของค าจะถามค าถามเสียมากกว่าให้ค าตอบ 

แต่การที่แนวคิดหนึ่ง ๆ มีปัญหาไม่ได้หมายความว่าแนวคิดนั้นไร้ประโยชน์ แม้ว่ามีข้อ

โต้แย้งเกี่ยวกับการอ้างถึง ความหมายตรง และจินตภาพ แต่เรายังอาจใช้แนวคิด

พื้นฐานเหล่านี้ในการศึกษาความหมายของค า  ซึ่งจะแสดงให้เห็นจากการศึกษา

ความหมายของประโยคในตอนต่อไป 

 

ประพจน์และความจริง 

ประพจน์คือความหมายของประโยค ดั งที่ กล่าวไว้ ในท้ ายตอนที่  1 

อรรถศาสตร์ศึกษาความหมายของประโยคหรือประพจน์ อรรถศาสตร์ประโยคคือแขนง

ย่อยของภาษาศาสตร์ที่รับผิดชอบหน้าท่ีนี้ ลองดูตัวอย่างต่อไปนี ้

ประโยคที่ 1 Sharks hunt seals. 

ประโยคที่ 2  Seals are hunted by sharks. 

ประโยคที่ 3  Seals are prey to sharks. 
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สามประโยคนี้มีบางอย่างท่ีแตกต่างกัน เช่น ประโยคที่ 1 ใช้กรรตุวาจก (active voice) 

ประโยคที่ 2 ใช้กรรมวาจก (passive voice) ประโยคที่ 3 ไม่ใช้กริยา “hunt” แต่ใช้

นาม “prey” แทน แต่ความแตกต่างเหล่านี้ไม่ได้มีผลกับความหมายหลักของประโยค

ทั้งสามซึ่งเหมือนกัน อีกนัยหนึ่งเรากล่าวได้ว่าประโยคทั้งสามนี้มีประพจน์เดียวกัน 

 คุณลักษณะส าคัญประการเดียวของประพจน์คือ เรากล่าวได้ว่าประพจน์นั้นเป็น

จริงหรือไม่เป็นจริง นั่นคือ เมื่อเรารู้ความหมายของประโยค เรารู้ว่าโลกต้องเป็นอย่างไร 

ประโยคนั้นจึงจะเป็นจริง หรืออย่างที่นักอรรถศาสตร์ประโยคกล่าวว่า เมื่อเรารู้

ความหมายของประโยค เรารู้เงื่อนไขของความจริง (truth conditions) ของประโยคนั้น 

สิ่งหนึ่งที่ต้องระวังในแง่นี้คือ เง่ือนไขของความจริง ไม่ใช่ค่าความจริง (truth value) เมื่อ

เรารู้ความ หมายของประโยค “Jack swims” เรารู้ว่าโลกต้องเป็นอย่างไร ประโยคนั้นจึง

จะเป็นจริง อย่างเช่น ต้องมีคนช่ือแจ๊คและเขาว่ายน้ าเป็นประจ า ซึ่งเป็นเง่ือนไขของความ

จริงของประโยคนี้ แต่ถ้าเราไม่รู้จักแจ๊คหรือไม่รู้ว่าเขาว่ายน้ าเป็นประจ าหรือไม่ เราอาจไม่

รู้ค่าความจริงของประโยคนี้  ซึ่งไม่ได้ท าให้เราไม่รู้ความหมายของประโยคนี้ กล่าวโดยสรุป

ได้ว่า การรู้ความหมายของประโยคคือการรู้เง่ือนไขของความจริงของประโยคนั้น โดยที่เรา

อาจรู้หรือไม่รู้ค่าความจริงของประโยคนั้นก็ได้ 

 แนวคิดที่กล่าวมานี้เป็นแนวคิดของทฤษฎีอรรถศาสตร์เงื่อนไขของความจริง 

(truth-conditional semantics)  ซึ่ งเป็นความพยายามหนึ่งในการอธิบายความรู้ทาง

อรรถศาสตร์ หรือสิ่งที่เรารู้เมื่อเรารู้ความหมายในภาษา อรรถศาสตร์เง่ือนไขของความจริง

ท าสิ่งนี้โดยค านวณค่าความจริงของประโยคจากการน าความหมายของส่วนต่าง ๆ ของ

ประโยคมาประกอบกัน หลักการหนึ่งที่ส าคัญในทฤษฎีนี้จึงเป็นหลักการการประกอบ 

(principle of compositionality) ซึ่ งมี อยู่ ว่ า ความหมายของประโยคประกอบด้วย

ความหมายของค าในประโยคนั้นและโครงสร้างทางวากยสัมพันธ์ของค าในประโยคนั้น 
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 เราจะเห็นการท างานของหลักการการประกอบได้ดีในประโยคก ากวม เช่น 

ประโยคที่ 5  She can’t bear children. 

ประโยคที่ 6  Jack saw a man with a telescope. 

ประโยคที่ 5 มีความก ากวมเชิงค าศัพท์ (lexical ambiguity) นั่นคือ กริยา “bear” 

อาจมีความหมายว่า “give birth to” หรือ “tolerate” เพื่อไม่ให้ก ากวมในกรณีแรก 

เราอาจกล่าวแทนว่า “She is infertile.” กรณีที่สองอาจเป็น “She can’t stand 

children.” ความก ากวมเชิงค าศัพท์ในประโยคที่ 5 แสดงให้เห็นว่าความหมายของค า

ในประโยคเป็นสิ่งส าคัญ ส่วนประโยคที่ 6 มีความก ากวมเชิงโครงสร้าง (structural 

ambiguity) นั่นคือ บุพบทวลี “with a telescope” อาจขยายนามวลี “a man” หรือ

ขยายกริยาวลี “saw a man” ในกรณีแรก เราอาจเขียนประโยคใหม่ได้ว่า “A man with 

a telescope was seen by Jack.” ในกรณี ที่ สอง ประโยคใหม่อาจเป็ น “With a 

telescope, Jack saw a man.” ความก ากวมเชิงโครงสร้างในประโยคที่ 6 แสดงให้เห็น

ว่าโครงสร้างทางวากยสัมพันธ์ของค าในประโยคเป็นสิ่งส าคัญเช่นกัน 

 ในการอธิบายความหมายของประโยค อรรถศาสตร์เง่ือนไขของความจริงจะ

สร้างกฎต่าง ๆ ขึ้นมาเพื่อสร้างความหมายของประโยคจากความหมายของค าใน

ประโยคนั้นและโครงสร้างทางวากยสัมพันธ์ของค าในประโยคนั้น กฎเหล่านี้ใช้ได้กับ

ประโยคไม่จ ากัดจ านวนในทุกภาษา ในที่นี้ขอยกตัวอย่างกฎอรรถศาสตร์ในลักษณะ

ดังกล่าวสักหนึ่งกฎ 

 

กฎอรรถศาสตร์ (semantic rule) 

ความหมายของประโยคซึ่งประกอบด้วยนามวลีและกริยาวลีคือเง่ือนไขของ

ความจริงต่อไปนี ้
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ถ้าความหมายของค านามหรือนามวลี (สิ่งหนึ่ง) เป็นสมาชิกของความหมายของ

ค ากริยาหรือกริยาวลี (เซตของสิ่งต่าง ๆ) แล้วประโยคนั้นจะเป็นจริง หากไม่เป็น

เช่นนั้น ประโยคนั้นจะไม่เป็นจริง 

ลองใช้กฎอรรถศาสตร์นี้อธิบายความหมายของประโยค “Jack swims” โดยถือว่าส่วน

หนึ่งของความหมายของค าหรือวลีคือการอ้างถึง เราอาจกล่าวได้ว่า ความหมายของ

ค ากริยา “swims” คือ ผู้ที่ว่ายน้ าเป็นประจ า สมมติว่าในโลกนี้มีคนท่ีว่ายน้ าเป็นประจ า

คือ ทอม เจน แจ๊ค และแอน เราอาจแสดงความหมายของกริยานี้โดยใช้เครื่องหมาย

เซต ดังนี้  

ตัวอย่างความหมายของ “swims”  

Swims = {Tom, Jane, Jack, Ann} 

เมื่อวิเคราะห์ความหมายของ “Jack swims” เราประยุกต์ใช้กฎอรรถศาสตร์ข้างต้น

โดยดูว่าค านาม  “Jack”  เป็นสมาชิกของความหมายของค ากริยา “swims” ซึ่งเป็น

เซตของผู้ที่ว่ายน้ าเป็นประจ าหรือไม่ ถ้าเป็น “Jack swims” ก็เป็นจริง นี่คือวิธีการที่

อรรถศาสตร์ประโยคอธิบายความหมายของประโยค ในตอนต่อไป เราจะมาดูวิธีการ

ที่วัจนปฏิบัติศาสตร์ศึกษาความหมายของถ้อยค า 

 

บริบทและเจตนาของผู้พูด 

วากยสัมพันธ์และอรรถศาสตร์ศึกษาประโยคและประพจน์โดยไม่ค านึงถึงบริบท 

(context) ซึ่งเป็นแนวคิดส าคัญในวัจนปฏิบัติศาสตร์ ซึ่งศึกษาการตีความถ้อยค าในบริบท

ตามเจตนาของผู้พูด ถ้อยค าอาจเป็นวลีหรือประโยคที่ผู้พูดพูดออกมาก็ได้ 

 บริบทแบ่งได้เป็น 2 ประเภทด้วยกัน คือ 1) บริบทเชิงภาษาศาสตร์ (linguistic 

context) หรือปริจเฉทที่น าหน้าหรือตามหลังถ้อยค าที่ต้องการตีความ และ 2) บริบทเชิง

สถานการณ์ (situational context)  ซึ่งอาจเรียกสั้น ๆ ได้ว่า สถานการณ์ หรือ ทุกสิ่งทุก

อย่างที่แวดล้อมผู้พูด ซึ่งไม่ใช่ภาษา  อาจเป็นผู้พูดเอง ผู้ฟัง บุคคลที่สามที่อาจมีในบริเวณ
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นั้น ความเช่ือของคนเหล่านี้ ความคิดของคนเหล่านี้เกี่ยวกับความเชื่อของคนอื่น ๆ 

สภาพแวดล้อมเชิงกายภาพ หัวข้อการสนทนา เวลาในขณะนั้น ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ในโลกที่

เราอาศัยอยู่ ฯลฯ  

 ลองมาดูความส าคัญของบริบทจากบทสนทนาข้างล่าง  

  บทสนทนาท่ี 3  

Ann: Did you mow the grass and wash the car like I told you to? 

Jack: I mowed the grass.  

เรารู้โดยไม่อาศัยทฤษฎีใด ๆ ว่า จากสิ่งที่แจ๊คพูด แจ๊คมีเจตนาที่จะสื่อสารว่า เขาไม่ได้

ล้างรถ  วัจนปฏิบัติศาสตร์จะศึกษาความหมายของถ้อยค าของแจ๊ค โดยพิจารณาจาก

บริบท ซึ่งในที่นี้คือ ถ้อยค าของแอน และอธิบายว่า  เรารู้ได้อย่างไรว่าความหมายใน

บริบทของ “I mowed the grass.”  ที่แจ๊คพูดในบริบทน้ี แท้จริงคือ “I didn’t wash 

the car.” ซึ่งแจ๊คไม่ได้พูดออกมา  

 ในบทความช่ือ “Logic and Conversation” ซึ่งตีพิมพ์ในหนังสือ Syntax 

and Semantics เล่มที่ 3 เมื่อค.ศ. 1975 และตีพิมพ์ซ้ าในหนังสือรวมบทความของ

เขาเองช่ือ Studies in the Way of Words เมื่อค.ศ. 1989 พอล ไกรซ์ ผู้ซึ่งได้ช่ือว่า

เป็นบิดาแห่งวัจนปฏิบัติศาสตร์  สร้างหลักของไกรซ์ขึ้นมาเพื่ออธิบายความหมายของ

ถ้อยค าในบริบท โดยมีความคิดเบื้องหลังว่า มนุษย์เราเป็นสิ่งที่ชีวิตที่มีเหตุผลและจะให้

ความร่วมมือในการสื่อสาร โดยปฏิบัติตามหลักของไกรซ์ ซึ่งมีเนื้อหาสาระดังนี้  

หลักของไกรซ์  

หลักคุณภาพ  ไม่สื่อสารสิ่งที่รู้ว่าไม่จริง  

หลักปริมาณ  ไม่สื่อสารมากเกินจ าเป็น   

หลักสัมพันธ์  ไม่สื่อสารสิ่งที่ไม่สัมพันธ์กัน  

หลักมารยาท สื่อสารอย่างกระชับและชัดเจน  
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ในบทสนทนาที่ 3 แจ๊คปฏิบัติตามหลักของไกรซ์ กล่าวคือ  ถึงแม้ว่าถ้อยค าของแอนใน

บริบทนี้อยู่ในรูปประโยคค าถามที่ต้องการค าตอบว่า “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” แต่แจ๊คไม่อาจ

เลือกค าตอบใดค าตอบหนึ่งได้ เพราะถ้าตอบใช่หรือไม่ใช่ เขาจะละเมิด “หลักคุณภาพ” 

หรือสื่อสารสิ่งที่เขารู้ว่าไมจ่ริง เขาจึงเลือกที่จะปฏิบัติตามหลกัสัมพันธ์และหลักมารยาท

โดยสื่อสารสิ่งที่สัมพันธ์กันอย่างกระชับและชัดเจน และปฏิบัติตามหลักปริมาณในเวลา

เดียวกัน คือไม่สื่อสารมากเกินจ าเป็น ถ้าแจ๊คพูดว่า “I mowed the grass but did 

not wash the car.” จะถือได้ว่าเขาสื่อสารมากเกินจ าเป็น เพราะการพูดเพียงว่า “I 

mowed the grass.” ก็ท าให้ผู้ฟังเข้าใจแล้วว่าแจ๊คไม่ได้ล้างรถ นักวัจนปฏิบัติศาสตร์

เรียกความหมายของถ้อยค าที่อาจเกิดขึ้นจากความหมายของประโยคที่ใช้ในบริบทใน

ลักษณะนี้ว่าความหมายชี้บ่งเป็นนัย (implicature)  

การศึกษาความหมายของค า ประโยค และถ้อยค าเท่าที่กล่าวมาในบทนี้

สอดคล้องกับแนวคิดของทฤษฎีอรรถศาสตร์เง่ือนไขของความจริง ในตอนต่อไป เราจะ

พูดถึงอรรถศาสตร์ปริชานซึ่งเป็นอีกความพยายามหนึ่งในการอธิบายความรู้ทาง

อรรถศาสตร์ หรือสิ่งท่ีเรารู้เมื่อเรารู้ความหมายในภาษา 

 

อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ 

อรรถศาสตร์ปริชาน (cognitive semantics) ไม่ เช่ือว่ามีความจริงปรนัย 

(objective truth) ในลักษณะที่ เราจะรู้ได้ เมื่อเรารู้ความหมายของประโยคอย่างที่

อรรถศาสตร์เง่ือนไขของความจริงกล่าวไว้ ด้วยเหตุนี้อรรถศาสตร์ปริชานจึงไม่เช่ือว่าเรา

อาจศึกษาความหมายซึ่งอ้างอิงกับความจริงได้ เรารู้ความหมายของประโยค “They’re in 

love.” แต่การอธิบายความหมายของประโยคนี้ตามทฤษฎีอรรถศาสตร์เง่ือนไขของความ

จริงท าได้ไม่ง่ายดายเท่าการอธิบาย “Jack swims.” เง่ือนไขของความจริงของ “They’re 

in love.” ที่เราต้องรู้เพื่อท่ีจะระบุค่าความจริงของประโยคนี้อาจมีมากเกินกว่าที่เราจะ

เขียนออกมาได ้
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 นักอรรถศาสตร์ปริชานเสนอว่า เราเข้าใจความหมายของประโยคอย่าง 

“They’re in love.” ได้ เพราะมีอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ (conceptual metaphor) 

ที่ว่า LOVE IS A CONTAINER.1 อยู่ในสมองของเรา อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์คือการท า

ความเข้าใจสิ่งหนึ่งโดยอีกสิ่งหนึ่ ง หรือกล่าวให้ชัดเจนขึ้นได้ว่า การท าความเข้าใจ

เป้าหมาย (target) โดยแหล่งเดิม (source)  ส าหรับ LOVE IS A CONTAINER. เป้าหมาย

ที่เราพยายามจะเข้าใจคือ “ความรัก” ในขณะที่แหล่งเดิมที่เราใช้ในการท าความเข้าใจ 

“ความรัก” คือ “ภาชนะ” เมื่อเรามีอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์นี้ในสมอง เราเข้าใจว่า “ความ

รัก” คือ “ภาชนะ” ซึ่งอาจจะขนาดใหญ่มากพอให้คนที่มีความรักเข้าไปอยู่ได้ เราจึงเข้าใจ

ความหมายของ “They’re in love.” ซึ่งเป็น รูปเฉพาะเชิงอุปลักษณ์ (metaphorical 

expression) โดยไม่พึ่งพาเง่ือนไขของความจริง 

 ในสมองของเราน่าจะมีอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ ซึ่งช่วยให้เราเข้าใจความหมาย

ของรูปเฉพาะเชิงอุปลักษณ์ในลักษณะนี้อยู่มากมาย เช่น  

อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ท่ี 1 MIND IS BODY.  

รูปเฉพาะเชิงอุปลักษณ์ I see what you mean. 

อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ท่ี 2 TIME IS MONEY.  

รูปเฉพาะเชิงอุปลักษณ์ You’re wasting my time. 

อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ท่ี 3 IDEAS ARE FOOD.  

รูปเฉพาะเชิงอุปลักษณ์ That’s food for thought. 

เป็นที่น่าสังเกตว่าเป้าหมายที่เราพยายามจะเข้าใจมักเป็นนามธรรม ในขณะที่แหล่งเดิม

ที่เราใช้ในการเข้าใจเป้าหมายมักเป็นรูปธรรม 

                                                 
1 ตามความนิยมในอรรถศาสตร์ปริชาน อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์จะเขียนโดยใช้ตัวอักษรตัวใหญ่ทั้งหมด 
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 สมองมนุษย์เป็นสิ่งซับซ้อน เราจึงยังอาจเข้าใจเป้าหมายหนึ่ง ๆ โดยแหล่งเดิม

หลาย ๆ สิ่ง ตัวอย่างเช่น ดังที่กล่าวแล้ว เราอาจเข้าใจ “ความรัก” โดย “ภาชนะ” แล้ว

เรายังเข้าใจ “ความรัก” โดยแหล่งเดิมอื่น ๆ ข้างล่างนี้ 

อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ท่ี 4 LOVE IS MADNESS.  

รูปเฉพาะเชิงอุปลักษณ์ I’m crazy about him. 

อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ท่ี 5 LOVE IS A JOURNEY.  

รูปเฉพาะเชิงอุปลักษณ์ This relationship isn’t going anywhere. 

ในท านองเดียวกัน แหล่งเดิมหนึ่ง ๆ อาจใช้ในการเข้าใจเป้าหมายหลาย ๆ สิ่ง ตัวอย่างเช่น 

เมื่อเราเข้าใจ “ความรัก” โดย “การเดินทาง” ได้ในอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ที่ 5 เราอาจ

เข้าใจ “ชีวิต” หรือ “การโต้แย้ง” โดย “การเดินทาง” ในอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ที่ 5 และ 

6 ได้เช่นกัน 

อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ท่ี 6 LIFE IS A JOURNEY.   

รูปเฉพาะเชิงอุปลักษณ์ He had a head start in life. 

 อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ท่ี 7 AN ARGUMENT IS A JOURNEY.   

รูปเฉพาะเชิงอุปลักษณ์ We’ve arrived at a disturbing conclusion. 

 สิ่งหนึ่งที่ควรระวังในการศึกษาอุปลักษณ์ตามทฤษฎีอรรถศาสตร์ปริชานคือ 

ไม่ใช่ทุกอุปลักษณ์ที่มีรูป A IS B จะเป็นอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ เช่น LIFE IS LEMONADE. 

หรือ JULIET IS THE SUN. ไม่น่าจะเป็นอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ แม้ว่าจะเขียนโดยใช้

ตัวอักษรตัวใหญ่ทั้งหมดก็ตาม ทั้งนี้เพราะว่า เราไม่อาจกล่าวได้จากสองอุปลักษณ์นี้ว่า เรา

เข้าใจ “ชีวิต” โดย “น้ ามะนาว” หรือ “จูเลียต” โดย “ดวงอาทิตย์” และสองอุปลักษณ์นี้

ไม่ได้ช่วยให้เราเข้าใจความหมายของรูปเฉพาะเชิงอุปลักษณ์ใด ๆ  
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สรุปและหนังสืออ่านประกอบ 

ความหมายในภาษามีมากมาย ตั้งแต่ความหมายของค า ประโยค หรือ ถ้อยค า 

และมีทฤษฎีอรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์ต่าง ๆ ที่พยายามอธิบายว่า เรารู้อะไรเมื่อ

เรารู้ความหมายต่าง ๆ น้ี หากสนใจศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอ้างถึง ความหมายตรง 

จินตภาพ ประพจน์ เง่ือนไขของความจริง ถ้อยค า หลักของไกรซ์ หรืออุปลักษณ์เชิงมโน

ทัศน์ หนังสือต่อไปนี้น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี 

1. Meaning in Language: An Introduction to Semantics and 

Pragmatics เขียนโดย Alan Cruse ตีพิมพ์โดย Oxford University Press ในปี 2011 

2. Semantics เขียนโดย Kate Kearns ตีพิมพ์โดย Palgrave Macmillan ใน

ปี 2011 

3. Introduction to Pragmatics เขี ยนโดย Better J. Birner ตีพิ มพ์ โดย 

Wiley-Blackwell ในปี 2013 

4. Pragmatics เขี ย น โด ย  Siobhan Chapman ตี พิ ม พ์ โด ย  Palgrave 

Macmillan ในปี 2011 
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ในบทนี้ จะกล่าวถึงการรับภาษา (Language Acquisition) โดยในส่วนแรก จะ

อธิบายแนวคิดเรื่องการรับภาษาที่หนึ่ง (First Language Acquisition) และการรับภาษาที่

สอง (Second Language Acquisition) พร้อมสรุปความคล้ายคลึงและความแตกต่างของ

การรับภาษาที่หนึ่งและภาษาที่สอง ในส่วนที่สองจะเป็นการน าเสนอปัญหาการรับ

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองในด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนชาวไทย รวมถึงการวิเคราะห์สาเหตุ

ของปัญหาซึ่งเน้นที่การแทรกแซง (Interference) ของภาษาไทยที่มีต่อการรับภาษาอังกฤษ 

การรับภาษา หมายถึง กระบวนการที่มนุษย์สามารถเข้าใจและใช้ภาษาเพื่อการ

สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ภาษาเป็นสิ่งที่ซับซ้อน แต่สิ่งที่สร้างความพิศวงก็คือ เหตุใดเด็กเล็ก ๆ สามารถ

รับภาษาได้รวดเร็วอย่างไม่น่าเช่ือ พวกเขาเรียนรู้ค าศัพท์ใหม่ ๆ ได้มากมายทั้ง ๆ ที่ไม่มี

ใครอธิบายความหมายให้ฟัง สามารถออกเสียงและแยกเสียงของค าได้จนสามารถน าค ามา

เรียงร้อยเป็นวลีและประโยคได้ ทั้งที่พวกเขายังกินข้าวหกเลอะเทอะ ผูกเชือกรองเท้าไม่

เป็น ระบายสีออกนอกเส้นหรือบางทีถึงขั้นออกนอกกระดาษ  การที่เด็ก ๆ สามารถเรียนรู้

และใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนบรรดาผู้ใหญ่ที่บากบั่นเรียนภาษาเพิ่มเติมเกิด

ความฉงน เมื่อตัวเองต้องมานั่งกังวลเมื่อจ าค าศัพท์ไม่ได้ ออกเสียงค าเพี้ยน หรือผันกริยา

ไม่ถูกต้อง  ความแตกต่างเหล่านี้ ท าให้เกิดค าถามว่าเด็กเล็ก ๆ เรียนรู้ภาษาได้อย่างไร  

 

การรับภาษาท่ีหนึ่ง 

 ภาษาที่หนึ่ง (First Language) หรือภาษาแม่ (Mother Tongue) หมายถึง 

ภาษาแรกที่เด็กรับรู้และเรียนรู้จากคนรอบข้าง จนสามารถใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว โดย

ปกติกระบวนการรับภาษาที่หนึ่งจะเริ่มก่อนอายุสามปี (Saville-Troike, 2012) หาก
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เด็กเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่มีการใช้สองภาษา เช่น เด็กมีพ่อเป็นชาวฝรั่งเศส และ

มีแม่เป็นคนไทย ก็จะเป็นเด็กที่ใช้ภาษาที่หนึ่งได้คล่องแคล่วทั้งสองภาษา  

 

กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการรับภาษาท่ีหนึ่ง 

การรับภาษาที่หนึ่ง (First Language Acquisition)  เกิดขึ้นได้โดยกระบวนการ

ต่าง ๆ ได้แก่  การจดจ าและพูดตาม (Imitation)  การเทียบแบบ (Analogy) และการใช้

ภาษาเด็กของผู้ใหญ่ประกอบกับการแก้ไขภาษาให้เด็ก (Babytalk and Recast) ซึ่งจะ

อธิบายกระบวนการทั้งสามโดยละเอียดดังต่อไปนี ้

แนวคิดที่ 1: การเรียนรู้ภาษาจากการจดจ าและพูดตาม (Imitation) 

 ค าถามที่ว่าเด็กเรียนรู้ภาษาได้อย่างไร หลายคนคงตอบได้ไม่ยากว่า ก็จ าและ

ท าตามคุณพ่อ คุณแม่ หรือคนใกล้ตัวอื่น ๆ  เด็กเล็ก ๆ เริ่มเรียก ‘ป่าป๊า’ ‘หม่าม้า’ 

‘หมาโฮ่งโฮ่ง’ ได้ โดยอาศัยการจดจ าและเลียนแบบสิ่งท่ีพวกเขาได้ยินจากผู้ใช้ภาษาคน

อื่นๆนั่นเอง 

 เสียงที่ใช้ในการสื่อสารล าดับแรก ๆ ของทารกคือ เสียงร้องไห้เวลาหิว หรือ

เวลาที่รู้สึกไม่สบายตัว  เมื่อโตขึ้นมาอีกหน่อย ก็สามารถส่งเสียงอ้อแอ้ (Babbling) หรือ

หัวเราะเอิ๊กอ๊ากชอบใจเวลามีคนมาเล่นด้วย จากนั้นก็จะเริ่มส่งเสียงที่ใกล้กับภาษาที่

พวกเขาได้ยินมากขึ้น  และสามารถท าท่าทางหรือแสดงออกที่สอดคล้องกับค าที่พวก

เขาคุ้นเคย เช่น เด็กจะโบกมือ เมื่อได้ยินค าว่า ‘บ๊าย บาย’ หรือเดินมาที่ครัวเมื่อได้ยิน

ค าว่า ‘ขนม’ หรือเดินไปท่ีประตูเพื่อหยิบรองเท้า เมื่อได้ยินว่า ‘ไปเที่ยว’  

 เด็กเริ่มพูดเลียนแบบคนรอบตัวหลังจากอายุประมาณขวบครึ่ง  โดยมักเลียน

เสียงค าสุดท้าย เช่น พูดว่า ‘ส้ม’ เพื่อขอน้ าส้ม  พูดค าว่า ‘เท้า’ เมื่อช้ีไปท่ีรองเท้า เมื่อ

อายุได้สักสองขวบ เด็กจะเริ่มใช้ค าประกอบกันเป็นประโยคง่าย ๆ เช่น ‘แม่ งาน’ 

‘คุกกี้ อีก’ เมื่อต้องการจะสื่อสารว่า ‘แม่ไปท างาน’ และ ‘ขอคุกกี้อีก’ ซึ่งภาษานี้
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เหมือนภาษาโทรเลข (Telegraphic Speech) เพราะมีแต่ค าสื่อความหมาย (Content 

Words) ซึ่งเพียงพอท่ีจะสื่อสารได้ในระดับหนึ่ง 

 หากเด็กไม่ได้อยู่ในสังคมที่มีการใช้ภาษา ก็จะไม่สามารถใช้ภาษาเพื่อการ

สื่อสารได้  ในปี ค.ศ.1799 เด็กชายวิกเตอร์วัย 12 ปี ถูกพบในสภาพเปลือยในป่าแห่ง

หนึ่งในฝรั่งเศส เขาใช้ชีวิตในป่าโดยไม่มีมนุษย์คนอื่นอยู่ด้วย สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ วิกเตอร์

แทบจะไม่มีความสามารถทางภาษาเลย  ทั้งนี้ก็เพราะเขาไม่มีต้นแบบภาษาให้ลอก

เลียนนั่นเอง 

 อย่างไรก็ตาม ทฤษฏีการจดจ าและท าตามไม่อาจอธิบายการเรียนรู้ภาษาของ

เด็กได้สมบูรณ์แบบ ดังจะเห็นได้จากบทสนทนาต่อไปนี้ 

บทสนทนาท่ี 1 

 Child: My teacher holded the baby rabbits and we patted them. 

 Adult: Did you say your teacher held the baby rabbits? 

 Child: Yes. 

 Adult: What did you say she did? 

 Child: She holded the baby rabbits and we patted them. 

 Adult: Did you say she held them tightly? 

 Child: No, she holded them loosely.    

(Gleason, 1967, น.1) 

บทสนทนาท่ี 2 

 Child: Want other one spoon, daddy. 

 Father: You mean, you want the other spoon. 

 Child: Yes, I want other one spoon, please, Daddy.  

(Braine, 1971, อ้างถึงใน O’Grady, 2005, น.169) 
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บทสนทนาท่ี 3 

 เด็ก: (มองพระจันทร์เสี้ยวบนฟ้า) ดูสิ พระจันทรเ์สียล่ะ  

 เป็นที่รู้กันว่า ผู้ใหญ่จะไม่พูด ‘holded the baby rabbits’ เนื่องจากกริยาช่อง

ที่สองของ ‘hold’ คือ ‘held’  วลี ‘other one spoon’ ก็เป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่ไม่ใช้  ซึ่งที่

ถูกต้องคือ  ‘the other spoon’ นอกจากนี้ เราก็จะไม่พูดว่า ‘พระจันทร์เสีย’ เมื่อเห็น

พระจันทร์ไม่เต็มดวง  ค าถามก็คือ เด็ก ๆ เอาค าพวกนี้มาจากไหน หากผู้ใหญ่ไม่ได้ใช้

ภาษาดังกล่าวในชีวิตประจ าวัน การใช้ภาษาเชิงสร้างสรรค์ของเด็กท่ีอาจไม่ถูกต้องตาม

หลักภาษา สามารถอธิบายได้โดยใช้แนวคิดต่อไป 

แนวคิดที่ 2: การเรียนรู้ภาษาจากการเทียบแบบ (Analogy) 

 ภาษาแต่ละภาษามักจะมีกฎหรือลักษณะเฉพาะที่เกิดขึ้นซ้ า ๆ ซึ่งเด็กท่ีอยู่ใน

วัยเรียนรู้ภาษา ‘สังเกต’ได้จากสิ่งที่พวกเขาได้ยินหรือเห็นในชีวิตประจ าวัน แม้ว่า

อาจจะไม่ได้รับการสอนโดยตรงจากคนรอบข้างก็ตาม  ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือ  

กฎการเติม  ‘s’  เพื่อเปลี่ยนค านามให้เป็นพหูพจน์ในภาษาอังกฤษ  และกฎการเติม  

‘ed’ เมื่อพูดถึงการกระท าท่ีเกิดขึ้นแล้วในอดีต 

 ในช่วงปี ค.ศ.1950 จีน เบอร์โก กลีสัน  (Jean Berko Gleason) ได้ท าการ

ทดลองที่ เรียกว่า ‘Wug Test’ เพื่อศึกษาและทดสอบว่าเด็กอนุบาลและเด็กช้ัน

ประถมศึกษาปีที่หนึ่งรู้และเข้าใจกฎไวยากรณ์การแปลงค านามจากเอกพจน์เป็น

พหูพจน์หรือไม่ ในการทดลอง ผู้ใหญ่จะให้เด็กดูรูปสัตว์หน้าตาแปลก ๆ ชนิดหนึ่งและ

บอกว่า ‘This is a wug.’  จากนั้นผู้ใหญ่จะยกภาพที่มีสัตว์ตัวเดิมจ านวนสองตัว แล้ว

พูดว่า ‘Now there is another one.  There are two of them. There are two 

….” 
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ภาพที่ 1: ภาพประกอบการท า Wug Test (Gleason, 1958, น.154) 

ผลปรากฏว่าเด็ก ๆ ส่วนมากสามารถตอบได้ว่า ‘There are two wugs.’ ทั้งที่

เด็กไม่เคยได้ยินค านี้มาก่อน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เด็กสามารถเทียบแบบและปรับใช้ภาษา

ในรูปแบบสถานการณ์เดียวกันได้  ซึ่งกระบวนการการเทียบแบบนี้เอง สามารถน าไป

อธิบายได้ว่า ท าไมเด็กจึงพูดว่า ‘holded the baby rabbits’ แทนที่จะเป็น ‘held 

the baby rabbits’ ซึ่ งเป็นการใช้ภาษาที่ ไม่ถูกต้องที่ เรียกว่า การสรุปเกินการ 

(Overgeneralization)2  

                                                 
2 การสรุปเกินการ (Overgeneralization) ในทางภาษาศาสตร์ หมายถึง การน ากฎไวยากรณ์ทั่วไปมาใช้
ในกรณีที่เป็นข้อยกเว้น เช่น การพูดว่า ‘I have two foots.’ แทนที่จะเป็น ‘I have two feet.’  หรือ
การเขียนประโยค ‘I goed to school yesterday.’ ซ่ึงที่ถูกต้องคือ ‘I went to school yesterday.’ 
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 โดยสรุป กระบวนการเรียนรู้ภาษาของเด็ก ไม่ได้อาศัยเพียงแค่การเลียนแบบ

เป็นนกแก้วนกขุนทอง แต่ยังมีการสังเกต ท าความเข้าใจ และปรับใช้ภาษาให้เหมาะสม

อีกด้วย 

แนวคิดที่ 3:  การเรียนรู้ภาษาโดยอาศัยการใช้ภาษาเด็กของผู้ใหญ่และการพูดใหม ่

 ให้ถูกต้อง (Babytalk and Recast) 

 คุณเคยลองสังเกตตัวเองหรือไม่ว่าเวลาเราคุยเล่นกับเด็กทารกหรือเด็กเล็ก เรา

จะใช้ภาษาที่ต่างออกไป หรือที่เรียกกันว่า ภาษาเด็ก (Babytalk) ซึ่งเป็นภาษาที่ผู้ใหญ่ใช้

คุยกับเด็ก โดยผู้ใหญ่มักจะพูดให้ช้าลง เน้นค าให้ชัด ใช้ค าศัพท์ง่าย ๆ เช่น เรียกรถไฟว่า 

‘choo-choo’ หรือ ‘ฉึกฉัก ปู๊นปู๊น’ นอกจากนี้ การใช้ประโยคสั้น ๆ ซ้ า ๆ รวมถึงการใช้

โทนเสียงที่ดูเกินจริงก็เป็นลักษณะของภาษาเด็กที่ผู้ใหญ่ใช้ ดังตัวอย่างที่เดวิด เอ เกอร์ชอ 

(David A. Gershaw) ได้ให้ไว้ดังต่อไปนี้ 

บทสนทนาท่ี 4 

“Show me the horsie. 

Yes, that’s the horsie 

You showed me a horsie. 

Now show me the doggie”  

(Gershaw, 1987) 

 จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็นได้ว่าผู้ใหญ่เลือกใช้ประโยคที่ไม่ได้มีความหลาก 

หลายทางค าศัพท์และโครงสร้างของประโยคมากนัก ซึ่งภาษาเด็กช่วยให้เด็กเข้าใจบท

สนทนาและซึมซับภาษาได้ง่ายขึ้น พวกเขาเข้าใจสิ่งที่ผู้ใหญ่ต้องการสื่อสารและสามารถ

จดจ าค าศัพท์และประโยคพื้นฐานไปใช้ในอนาคต เป็นที่น่าสังเกตว่า พ่อแม่จะปรับ

ลักษณะภาษาท่ีใช้กับลูกตามพัฒนาการทางภาษาของเด็กโดยอัตโนมัติ  
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 นอกจากการปรับภาษาของผู้ใหญ่ให้เหมาะกับความสามารถทางภาษาของเด็ก

แล้ว ผู้ใหญ่ยังเป็นผู้แก้ไขภาษาที่เด็กใช้ไม่ถูกต้อง (หรือที่เรียกว่า Recast) แม้ว่าอาจจะไม่

เห็นผลในทันที ดังตัวอย่างต่อไปนี ้

บทสนทนาท่ี 5 

Child: Nobody don’t like me. 

Mother: No, say “Nobody likes me.” 

Child: Nobody don’t like me. 

 (eight repetitions of this dialogue) 

Mother: Now, listen carefully; say “Nobody likes me.” 

Child: Oh, nobody don’t likes me.   

     (McNeill, 1966, น.69) 

 จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็นได้ว่า แม่ของเด็กพยายามแก้ไขให้ลูกเลี่ยงการใช้

ปฏิเสธซ้อนปฏิเสธ (Double negatives) ซึ่งไม่เป็นที่นิยมในภาษามาตรฐาน ทว่าการที่

เด็กจะใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องนั้น อาจต้องใช้เวลา อย่างไรก็ดี ผู้ใหญ่ไม่จ าเป็นต้องแก้ไข

สิ่งที่เด็กพูดและคาดหวังให้เด็กพูดได้ถูกต้องได้ทันที เพียงแต่พูดใหม่ให้ถูกต้องโดยไม่

ต้องกดดันเด็ก ดังตัวอย่างการใช้ภาษาระหว่างอีฟในช่วงอายุ 18-27 เดือนกับแม่ของ

เธอ เช่น 

สิ่งที่อีฟพูด สิ่งที่แมข่องอีฟพูด 

It fall.  It FELL? 

I don’t read no books. I know you’re not going to read ANY 

books. 

Cromer has he glasses on. Oh, he does have HIS glasses on. 

Cold it.  I know IT’S COLD. 

ตารางที่ 1: ตัวอย่างการใช้ภาษาของอีฟและการใช้ภาษาของแม่ในการ 

สนทนากัน (Moerk, 1991 อ้างถึงในและปรับจาก O’Grady, 2005, น.170) 
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จะเห็นได้ว่าแม่ของอีฟเลือกที่จะเป็นตัวอย่างผู้ใช้ภาษาที่ถูกต้อง โดยไม่แก้

ประโยคที่ลูกสาวของเธอใช้โดยตรง เพื่อไม่ให้บทสนทนาต้องหยุดชะงักไป โดยการใช้

กริยาตามกาล ‘fell’  ค าบ่งช้ีหน้าค านาม ‘any’ ค าแสดงความเป็นเจ้าของ  ‘his’ และ

รูปประโยคที่ถูกต้อง  ‘It’s cold’ โดยสรุป ผู้ใหญ่มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อพัฒนาการ

ด้านภาษาของเด็กในฐานะผู้ใช้ภาษาที่ถูกต้อง และเป็นคู่สนทนาให้เด็ก หรืออาจกล่าว

ได้ว่า ผู้ใหญ่เป็นผู้ป้อนข้อมูลทางภาษา และยังเป็นเสมือนกระจกสะท้อนการใช้ภาษา 

เพื่อให้เด็กใช้ภาษาในการสื่อสารได้ถูกต้องยิ่งข้ึนไป 

 แนวคิดกระบวนการรับภาษาที่หนึ่งที่กล่าวมา ไม่ว่าจะเป็นการจดจ าและท า

ตาม การเทียบแบบ และการมีผู้ใหญ่เป็นคู่สนทนา คือกลไกท่ีอาศัยปัจจัยภายนอกเป็น

ส าคัญ ค าถามที่ตามมาคือ แล้วปัจจัยภายในมีส่วนในกระบวนการรับภาษามากน้อยแค่

ไหน 

ดร.โนม ชอมสกี้  (Chomsky, 1959) นักภาษาศาสตร์และนักปรัชญาชาว

อเมริกันเช่ือว่า เด็ก ๆ ไม่ได้เริ่มจากศูนย์ในการรับภาษา แต่พวกเขาเกิดมาพร้อม “พิมพ์

เขียว” ของภาษา ท าให้การเรียนรู้ภาษาเป็นไปอย่างรวดเร็วและน่าทึ่ง ไม่ว่าจะเป็นภาษา

ใดแม้กระทั่งภาษามือ  

 มีการตั้งข้อสังเกตว่า ภาษาท่ีเราใช้ในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจ าวันนั้นไม่

ถูกต้องสมบูรณ์แบบเสมอไป เราพูดผิดบ้างถูกบ้าง ประโยคตกหล่นไปบ้าง แต่เด็ก ๆ กลับ

สามารถเข้าใจและกลั่นกรองหลักภาษาที่สลับซับซ้อนออกมาได้ ท าให้นักภาษาศาสตร์

หลายคนเช่ือว่า เด็กถูกโปรแกรมให้ใช้ภาษาได้มาตั้งแต่เกิด ตราบใดที่พวกเขาอยู่ในสังคม

ที่มีการใช้ภาษา ก็จะมีพัฒนาการทางภาษาโดยอัตโนมัติ  

โดยสรุป ความสามารถทางภาษาของเด็กมีมาโดยก าเนิด แต่ต้องอาศัย

สภาพแวดล้อมภายนอกมาเป็นตัวกระตุ้นการพัฒนาภาษา ไม่ว่าจะเป็นบริบทในการใช้

ภาษา คู่สนทนา และการได้สัมผัสภาษาอย่างสม่ าเสมอ   
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การรับภาษาท่ีสอง 

ภาษาที่สอง ภาษาที่เรารับและเรียนรู้หลังจากที่กระบวนการรับภาษาที่หนึ่งได้

เกิดขึ้นแล้ว  กระบวนการรับภาษาที่สอง อาจเกิดขึ้นในช่วงวัยเด็กควบคู่ไปกับการรับ

ภาษาที่หนึ่ง ช่วงวัยรุ่นหรือตอนเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ได้ 

 ปัจจุบันการรู้ภาษาที่ สอง (หรือที่ สาม) เป็น เรื่องส าคัญมาก การใช้

ภาษาต่างประเทศได้อย่างคล่องแคล่วเปรียบเสมือนประตูสู่โอกาสในการศึกษา หน้าที่

การงานและการประสบความส าเร็จในชีวิต ดังที่แฟรงค์ สมิธ (Frank Smith) นักภาษา- 

ศาสตร์จิตวิทยาได้กล่าวไว้ว่า “One language sets you in a corridor for life.  

Two languages open every door along the way.” (Smith, 1992)   ซึ่งแปลว่า 

การรู้ภาษาเสมือนเป็นเพียงการพาเราไปยืนหน้าประตูสู่โอกาส  แต่การรู้สองภาษาเป็น

การเปิดประตูสู่โอกาสเหลา่นั้น  จึงไม่น่าแปลกใจที่เด็กตัวเล็กตัวน้อยในปัจจุบนัจะได้รับ

การสนับสนุนจากผู้ปกครองให้ได้สัมผัสกับภาษาต่างประเทศ อาทิ ภาษาอังกฤษและ

ภาษาจีน ผ่านการสนทนาง่าย ๆ ในชีวิตประจ าวัน หรือการเข้าโรงเรียนที่ใช้ภาษา 

อังกฤษเป็นสื่อในการสอนวิชาการต่าง ๆ ผู้ใหญ่เองก็ขวนขวายหาวิธีการที่จะเพิ่มพูน

ความสามารถในการใช้ภาษาที่สอง โดยการลงเรียนคอร์ส ภาษาต่างประเทศ สนทนา

กับชาวต่างชาติ หรือศึกษาด้วยตัวเองผ่านสื่อต่าง ๆ 

เนื่องจากการรู้ภาษาที่สองเป็นสิ่งจ าเป็น นักวิชาการและนักวิจัยจึงให้ความ

สนใจศึกษากระบวนการรับภาษาที่สองเป็นอย่างมาก เพื่อดูว่ามีปัจจัยใดบ้างเกี่ยวข้อง

และส่งผลต่อความมีประสิทธิภาพในการรับภาษาที่สอง ซึ่งในบทนี้จะขอกล่าวถึงสาม

ปัจจัยหลัก ได้แก่ อายุของผู้เรียนภาษาที่สอง  สภาพแวดล้อมทางภาษา และอิทธิพล

ของภาษาที่หนึ่งของผู้เรียน 
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ค าถามที่เกี่ยวข้องกับปจัจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อการรับภาษาท่ีสอง 

ค าถามที่ 1: อายุในการเร่ิมเรียนรู้ภาษาท่ีสองมีผลมากน้อยแค่ไหน 

 เราอาจเคยได้ยินค ากล่าวที่ว่า “Younger is better.” ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์

ของอายุและความสามารถในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ในด้านพัฒนาการทางภาษา อายุก็มีผล

ต่อประสิทธิภาพในการรับภาษาเช่นกัน ดังได้กล่าวมาแล้วในเรื่องการรับภาษาที่หนึ่ง กรณี

เด็กชายวิกเตอร์วัย 12 ปีที่แสดงให้เห็นว่ามนุษย์มีความสามารถท่ีจะรับและเรียนรู้ภาษา

ในช่วงเวลาที่จ ากัด หรือท่ีเรียกกันว่า ‘สมมติฐานช่วงอายุเอื้อการเรียนภาษา’ (Critical 

Period Hypothesis) ซึ่งเป็นแนวคิดที่ว่า มนุษย์มีช่วงอายุเฉพาะที่สามารถรับภาษาได้ดี

ที่สุด ค าถามที่ตามมาคอื การเรียนรู้ภาษาที่สองเป็นไปตามแนวคิดนี้ด้วยหรือไม่ 

 กรณีครอบครัวย้ายไปอาศัยอยู่ในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ น่าจะช่วยให้เรา

เห็นภาพได้ชัดขึ้น โดยมากแล้ว เด็กมักจะสามารถรับภาษาได้ดีและมีความสามารถทาง

ภาษาที่สองมากกว่าพ่อแม่ในท้ายที่สุด โดยเฉพาะในเรื่องส าเนียง แม้ว่าสมาชิกใน

ครอบครัวจะใช้เวลาอยู่ในต่างประเทศเท่า ๆ กัน  ผลสรุปจากงานวิจัยหลายช้ินเห็นตรงกัน

ว่า ความสามารถในการรับภาษาของมนุษย์จะลดลงไปตามอายุที่เพิ่มขึ้น แจ็คเกอลีน 

จอห์นสันและเอลิซา นิวพอร์ท (Johnson & Newport, 1989) พบว่าเด็กจีนและเกาหลีที่

ย้ายมาอยู่อเมริกาในวัย 3-8 ปีท าแบบทดสอบทางภาษาได้ดีเท่าๆกับเด็กอเมริกันโดย

ก าเนิด ในขณะที่เด็กที่ย้ายมาในช่วงอายุ 8-15 ปีท าแบบทดสอบได้ด้อยกว่าเด็กอเมริกัน   

 ด้วยเหตุนี้เองพ่อแม่ผู้ปกครอง รวมทั้งระบบการศึกษาจึงมีการปรับเปลี่ยนให้

เด็ก ๆ ได้มีโอกาสสัมผัสภาษาต่างประเทศตั้งแต่ยังเล็ก การพูดคุยกับลูกหลานโดยใช้

ภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับภาษาที่หนึ่ง และการให้เด็กในระดับประถมศึกษาได้ใช้ภาษา

กับครูชาวต่างชาติ ทั้งหมดนี้ก็เพราะผู้ใหญ่คาดหวังว่ากระบวนการรับภาษาที่สองจะ

เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติและไม่ช้าเกินไป เพื่อในอนาคตพวกเขาจะสามารถใช้ภาษา

นั้น ๆ ได้ไม่ต่างไปจากเจ้าของภาษามากนัก 
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นอกจากค าอธิบายที่ว่าสมองของเด็กสามารถซึมซับภาษาที่สองได้ดีกว่าผู้ใหญ่

แล้ว เราอาจจ าเป็นต้องมองในเรื่อง  ‘ความคาดหวัง’ ในการใช้ภาษาด้วย  เด็กเล็กใช้ภาษา

ที่สองเพื่อการสื่อสารง่าย ๆ เวลาเล่นกับเพื่อน คุยกับครู แม้การใช้ค าคลาดเคลื่อนหรือรูป

ประโยคที่ผิดเพี้ยนไปบ้าง คนรอบข้างก็ยังชมเชยหรือช่วยแก้ไขให้  ท าให้เด็กสามารถ

พัฒนาความสามารถทางภาษาของตนและพร้อมใช้ภาษาในการสื่อสารที่มีความท้าทาย

มากขึ้นในอนาคต ในทางกลับกัน ผู้ใหญ่ที่เริ่มรับภาษาที่สองช้ากว่า นอกจากความ

เป็นไปได้ที่จะใช้ภาษาไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์หรือออกเสียงไม่ถูกต้องตามแนวคิด

สมมติฐานช่วงอายุเอื้อการเรียนภาษาแล้ว ผู้ใหญ่อาจไม่ได้มีโอกาสมากนักที่จะฝึกใช้

ภาษาในสถานการณ์ที่ไม่กดดัน แต่ผู้ใหญ่ต้องใช้ภาษาในที่ท างาน ในการติดต่องาน

ราชการซึ่งต้องอาศัยความเข้าใจทางภาษาที่ลึกซึ้งกว่ามาก 

 อย่างไรก็ดี ใช่ว่าเด็กจะมีข้อได้เปรียบในการเรียนภาษาเหนือผู้ใหญ่เสมอไป 

โดยมากในช่วงเริ่มแรกของการรับภาษาที่สอง ผู้ใหญ่อาจท าได้ดีว่าเด็กโดยอาศัยความ

เข้าใจทางภาษาศาสตร์จากภาษาที่หนึ่งและการเช่ือมโยงความรู้มาประยุกต์ใช้ในภาษา

ที่สอง  บางคนสามารถใช้ภาษาที่สองได้ดีไม่แพ้ภาษาแม่เลยทีเดียว  

ค าถามที่ 2:  เป็นไปได้ไหมที่จะเก่งภาษาที่สองแม้จะอยู่ในประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษานั้น

เป็นภาษาแรก 

 สภาพแวดล้อมทางภาษา (Linguistic Environment)  เป็นอีกปัจจัยที่ส าคัญ

ต่อการรับภาษาที่สอง  ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด คือ เด็กไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศที่ใช้

ภาษาอังกฤษ โดยปกติจะสามารถใช้ภาษาดังกล่าวได้ดีกว่าเด็กที่อยู่ที่เมืองไทยและใช้

ภาษาไทยเป็นหลัก 

 สภาพแวดล้อมทางภาษาที่เอื้อต่อการรับภาษาที่สอง คือสภาพแวดล้อมที่มี

การใช้ภาษานั้น ๆ อย่างเป็นธรรมชาติและสม่ าเสมอ  กล่าวคือ มีการหมุนเวียนของ

ข้อมูลรับเข้า (Input) ข้อมูลส่งออก (Output) ผ่านปฏสิัมพันธ์ทางภาษา (Interaction) 

(Krashen, 1985; Gass 1997)  ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับทฤษฎีการรับภาษาที่หนึ่งที่ว่า 
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เราไม่สามารถเรียนรู้ภาษาได้ หากเราไม่ได้อยู่ในสังคมที่มีการใช้ภาษา ในแง่ของข้อมูล

รับเข้า สภาพแวดล้อมที่เราอยู่จะเป็นตัวบ่งบอกถึงปริมาณและคุณภาพของข้อมูล

รับเข้า เช่น การใช้ชีวิตอยู่ในประเทศญี่ปุ่น เราถูกห้อมล้อมไปด้วยผู้คนที่พูดคุยโดยใช้

ภาษาญี่ปุ่น และสื่อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ นิตยสารและหนังสือพิมพ์ท่ีล้วนแลว้แต่

เป็นภาษาญี่ปุ่น ในขณะที่การได้ยิน ได้อ่านภาษาญี่ปุ่นในเมืองไทย ส่วนมากอาจเกิดขึ้น

ในห้องเรียน หรือการตั้งใจเปิดหนังสือ หรือรายการทีวีที่ เป็นภาษานั้น  ๆ ความ

หลากหลายและความเข้มข้นของภาษาจึงมีน้อยกว่า ซึ่งส่งผลต่อกระบวนการรับภาษา

อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  

 ยิ่งไปกว่านั้น การรับภาษาจะสมบูรณ์ ได้หากผู้เรียนซึมซับข้อมูลรับเข้า       

คัดกรอง แล้วผลิตข้อมูลส่งออก ไม่ว่าจะเป็นในรูปการคุยโต้ตอบ หรือการเขียน  เมอริล 

สเวน (Merrill Swain, 1985) พบว่า ทักษะการอ่านและการฟังของเด็กนักเรียนชาว

แคนาดาที่เรียนโปรแกรมภาษาฝรั่งเศสนั้นไม่แตกต่างไปจากเด็กชาวฝรั่งเศส  แต่ทักษะ

การพูดและการเขียนนั้นค่อนข้างด้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากเด็กเหล่านี้มีการใช้

ภาษาค่อนข้างน้อย  สเวนสรุปว่า การผลิตข้อมูลส่งออกหรือการใช้ภาษา มีความส าคัญ

ในกระบวนการรับภาษาที่สองไม่น้อยไปกว่าการรับข้อมูลรับเข้าเลย  นอกจากนี้ สเวน

ยังเสริมอีกว่า ข้อมูลส่งออกเปรียบเสมือนการทดลองใช้ภาษาที่เคยได้ยินหรือได้เรียนมา 

และเป็นเสมือนกระจกสะท้อนให้ผู้เรียนเห็นว่า ภาษาที่ตนใช้นั้นยังบกพร่องอย่างไร 

และต้องปรับปรุงอะไรบ้าง 
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แผนผังท่ี 1:  ความส าคัญของการใช้ภาษาโดยดัดแปลงมาจากแนวคิดของสเวน 

(ปรับจาก Tangtorrith, 2009, น.7) 

 โดยสรุป สภาพแวดล้อมที่เราอยู่มีผลต่อความสามารถทางภาษา  การรับภาษา

ในต่างแดนย่อมหมายถึง การมีโอกาสได้รับข้อมูลรับเข้าและผลิตข้อมูลส่งออกที่มีความถี่

สูงกว่า  อย่างไรก็ดี ยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ท าให้ผู้คนมีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการ

รับภาษาที่หลากหลายขึ้น รวมทั้งมีโอกาสได้ใช้ภาษาต่างประเทศในการติดต่อสื่อสารมาก

ขึ้น มีคนจ านวนมากที่สามารถใช้ภาษาที่สองได้ดีเยี่ยม แม้ว่าจะไม่เคยไปต่างประเทศเลยก็

ตาม 

ค าถามที่ 3: การรับภาษาที่หนึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับภาษาที่สองมากน้อยแค่

ไหน 

 โดยทั่วไปแล้ว มนุษย์มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ความสามารถท่ี

มีอยู่มาใช้ในสถานการณ์ใหม่ ๆ เช่น ผู้ที่เล่นเทนนิสเป็นสามารถเรียนรู้การเล่นสควอช

ได้เร็วกว่าคนท่ีไม่เคยเลน่กีฬาที่ต้องใช้ไม้ตีมาก่อน ผู้ที่เคยเล่นอูคูเลเล่ มักมีความคุ้นเคย

กับโน้ตดนตรีและเครื่องสายมากกว่าคนที่ไม่เคยเล่นเครื่องดนตรีมาก่อนเลย การรับรู้

ภาษาก็มีความคล้ายคลึงกันในแง่นี้ 

 ในการรับภาษาที่สอง มนุษย์เรามักจะหันไปพึ่งความสามารถและความเข้าใจ

ในภาษาที่หนึ่งที่มีอยู่ แล้วน ามาปรับใช้ในภาษาที่สอง  ไม่ว่าจะเป็นหลักไวยากรณ์ 

ภาษาทดลองใช้ ภาษาท่ีถูกต้อง 

ข้อมูลย้อนกลับ 
ลองอีกครั้ง 

ความคลาดเคลื่อน 
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ค าศัพท์ การออกเสียง ที่อาจได้รับการถ่ายโอน (Transfer) มาในภาษาที่สอง (Oldin, 

1989) หากว่าการถ่ายโอนเป็นไปอย่างเหมาะสม กล่าวคือ ภาษาที่หน่ึงและภาษาท่ีสอง

มีลักษณะทางภาษาที่คล้ายคลึงกัน จะจัดว่าเป็น การถ่ายโอนเชิงบวก (Positive 

Transfer) เช่น การเปลี่ยนค านามให้เป็นพหูพจน์ในภาษาสเปนและภาษาอังกฤษ ท าได้

โดยการเติม ‘s’ หลังค านามเหมือน ๆ กัน ดังนั้นผู้เรียนภาษาอังกฤษชาวสเปนมักไม่

ค่อยประสบปัญหาการลืมเติม ‘s’ หลังค านามเท่าไรนัก 

 ในทางกลับกัน หากผู้เรียนดึงลักษณะของภาษาที่หนึ่งที่ไม่ปรากฏมาใช้ใน

ภาษาที่สอง หรืออาศัยความเคยชินในการใช้ภาษาที่หนึ่งที่อาจไม่ถูกต้องในภาษาที่สอง 

จะจัดเป็นการถ่ายโอนเชิงลบ (Negative Transfer) หรือการแทรกแซง (Interference) 

เช่น ผู้เรียนภาษาอังกฤษชาวสเปน อาจแต่งประโยคว่า ‘Alberto has got beautifuls 

blues eyes.’ แทนที่ จะเป็น  ‘Alberto has got beautiful blue eyes.’ ทั้ งนี้  แม้ ว่า

ผู้เรียนมีความคุ้นเคยกับการเติม –s เพื่อแสดงความเป็นพหูพจน์ของค านาม แต่ก็มักเติม 

‘s’ ในส่วนของค าคุณศัพท์ที่ขยายค านามพหูพจน์นั้น ๆ ด้วย ซึ่งเป็นลักษณะไวยากรณ์ที่

ปรากฏในภาษาสเปน (‘Alberto tiene hermosos ojos azules.’) แต่ ไม่ปรากฏใน

ภาษาอังกฤษ  

 โดยปกติแล้วลักษณะการใช้ภาษาที่สองที่ผิดเพี้ยนเนื่องด้วยอิทธิพลของภาษา

ที่หน่ึง มักเกิดขึ้นในช่วงแรกๆ ของการรับภาษา ซึ่งหากผู้เรียนได้สัมผัสภาษานั้น ๆ มาก

ขึ้นและได้รับข้อมูลย้อนกลับ (feedback) การใช้ภาษาที่สองก็จะมีความถูกต้อง

ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษามากข้ึน  ทั้งนี ้ในส่วนปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทยที่

สืบเนื่องมาจากการถ่ายโอนเชิงลบ จะขอกล่าวโดยละเอียดพร้อมตัวอย่างในส่วนถัดไป 

 จะเห็นได้ว่าการรับภาษาที่หนึ่งและการรับภาษาที่สองมีความแตกต่างในด้าน

ช่วงเวลาการรับภาษา กระบวนการและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับภาษา และผลลัพธ์

ของกระบวนการ ดังสรุปตามตารางต่อไปนี ้
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 การรับภาษาทีห่นึ่ง การรับภาษาที่สอง 

ช่วงเวลา เร่ิมขึ้นตั้งแต่แรกเกิด เร่ิมภายหลังการรับภาษาที่หนึ่ง อาจ

เกิดขึ้นในช่วงวัยเด็ก ชว่งวยัรุ่น หรือตอน

เป็นผู้ใหญ่ที่ใช้ภาษาทีห่นึ่งได้คล่องแคล่ว

แล้ว   

กระบวนการและ

ปัจจัยที่เกีย่วข้อง 
x กระบวนการรับภาษาอาศัย

การจดจ าและพูดตาม การ

เทียบแบบ และการ

สนับสนุนด้านข้อมูลรับเข้า

จากผู้ใช้ภาษารอบข้าง 

นอกจากนี้ นกัภาษาศาสตร์

ยังเช่ือว่ามนุษย์มี

ความสามารถทางภาษามา

โดยก าเนิด 

x เด็กพัฒนาความสามารถ

ทางภาษาควบคู่ไปกับการ

เรียนรู้ส่ิงรอบตัว  พยายาม

ลองผิดลองถูกในการใช้

ภาษาเพือ่ท าความเข้าใจ

โลก การพัฒนา

ความสามารถทางภาษามัก

เป็นไปโดยธรรมชาต ิ

x กระบวนการรับภาษาอาศัยการ

เข้าถึงข้อมูลรับเข้า การผลิตข้อมูล

ส่งออก และการสังเกตความ

แตกต่างการใช้ภาษาของตนเองกับ

เจ้าของภาษา ซ่ึงปริมาณข้อมูลและ

ความถี่ของโอกาสการใช้ภาษา มกัมี

น้อยกว่า ขึ้นอยูก่ับสภาพแวดล้อม

ทางภาษา 

 

x ผู้เรียนรับภาษาที่สองโดยอาศัยความ

เข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของภาษาที่มี

อยู่แล้ว ทั้งนี้การรู้ภาษาทีห่นึ่งอาจ

เอื้อหรือเป็นอุปสรรคในการรับภาษา

ที่สองในด้าน  ต่าง ๆ เช่น การออก

เสียง ค าศัพท์ และไวยากรณ์  
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 การรับภาษาทีห่นึ่ง การรับภาษาที่สอง 

ผลลัพธ์ ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาที่หนึ่ง

ได้คล่องแคล่ว 

ผู้เรียนเป็นผู้ใช้ภาษาได้มากกวา่หนึ่งภาษา 

ทั้งนี้ระดับความสามารถทางภาษาที่สอง

อาจมีความแตกต่างกันระหวา่งผู้เรียน 

บางคนสามารถใช้ภาษาได้คล่องแคล่ว

ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา บางคนอาจใช้

ภาษาได้ไม่เหมือนเจ้าของภาษาในด้าน

การออกเสียง ไวยากรณ์ การเลือกใช้ค า 

เป็นต้น 

ตารางที่ 2: ตารางสรุปเปรียบเทียบการรับภาษาที่หนึ่งและการรับภาษาที่สอง 

 

ปัญหาและสาเหตุของปัญหาการรับภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสองในด้านต่าง ๆ ของ

ผู้เรียนชาวไทย 

 ในส่วนนี้ เป็ นการน าเสนอปัญหาในด้ านต่ าง ๆ ที่ มั กจะพบในการรับ

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองของผู้เรียนชาวไทย รวมถึงการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 

โดยปัญหาเหล่านี้แบ่งได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ ปัญหาทางด้านระบบเสียง ปัญหาทางด้าน

ระบบหน่วยค า และปัญหาด้านไวยากรณ์ สาเหตุของปัญหาจะเน้นที่การแทรกแซง 

(Interference) จากภาษาที่หนึ่ง ระบบที่ต่างกันในภาษาแม่และภาษาที่สองท าให้เกิด

ปัญหาการรับภาษา (Weinreich 1953; Lado 1957; Hammerley 1982; Dulay, Burt 

& Krashen 1982; Richards 1974; Corder 1981; Ellis 2009) มี งานวิจั ยมากมายที่

วิเคราะห์ภาษาที่ต่างกันระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อาทิ Lekawatana et. al. 

1969 และ Pongpairoj 2002  
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1. ปัญหาทางด้านระบบเสียง 

ปัญหาด้านการออกเสียงภาษาอังกฤษที่พบโดยทั่วไปมักจะอยู่ที่เสียง

ภาษาอังกฤษท่ีเป็นปัญหา ส าหรับผู้เรียนชาวไทย (Problem Sounds) อาทิ 

1.1 เสียงในภาษาอังกฤษท่ีไม่ปรากฏในภาษาไทย ได้แก่ 

/X/ เช่น   vote vow /</ เช่น   casual vision 

/6/ เช่น   think theme /V5/ เช่น   church chicken 

/&/ เช่น  then those /F</ เช่น   gentle gen 

/\/ เช่น   zero rose /I/ เช่น   guard goat 

/5/ เช่น  shore shoot 

1.2 เสียงในภาษาอังกฤษที่ปรากฏในภาษาไทย แต่ต าแหน่งการปรากฏ

ของเสียงต่างกัน กล่าวคือ เสียงบางเสียงในภาษาอังกฤษปรากฏท้ายค าได้ แต่ไม่ปรากฏ

ท้ายค าในภาษาไทย ได้แก่ 

/N/ เช่น   cancel final 

/H/ เช่น   graph staff 

/U/ เช่น   announce pass 

 นอกจากนี้ ยังมีปัญหาการลงเสียงหนักและเบา  (Accent/Stress) ในภาษา 

อังกฤษ และท านองเสียง (Intonation) ในวลีและประโยคประกอบด้วยกฎเกณฑ์มากมาย 

ซึ่งไม่ปรากฏในภาษาไทยเช่นกัน 

2. ปัญหาทางด้านระบบหน่วยค าภาษาอังกฤษ3 

เนื่องจากภาษาไทยเป็นภาษาที่ ไม่มีระบบวิภัตติปัจจัย (Inflectional 

System) ในขณะที่ภาษาอังกฤษมีระบบนี้ ปัญหาการรับระบบหน่วยค าภาษาอังกฤษของ

ผู้เรียนชาวไทยจึงมักเกิดขึ้น โดยเกี่ยวเนื่องกับหน่วยค าสองประเภท ได้แก่ หน่วยค า

                                                 
3 ตัวอย่างปัญหาด้านระบบหน่วยค าในขอ้ 2 และระบบไวยากรณ์ในข้อ 3 ที่ยกมานี้มาจากข้อมูลจาก
งานวิจัยของ Pongpairoj 2002 ซ่ึงเก็บจากงานเขียนนกัศึกษาไทยระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 
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อนุพันธ์ (Derivational Suffixes) และหน่วยค าวิภัตติปัจจัย ซึ่งมีค าเรียกอีกอย่างว่า

หน่วยค าผัน (Inflectional Suffixes) หน่วยค าอนุพันธ์ คือหน่วยค าที่เติมเข้ากับค าหรือ

หน่วยค าแล้วมักจะท าให้เกิดค าใหม่ซึ่งมักจะท าให้ชนิดของค าเปลี่ยนไปด้วย ในขณะที่

หน่วยค าวิภัตติปัจจัย เป็นหน่วยค าที่แสดงหน้าที่ทางไวยากรณ์ ผู้เรียนชาวไทยมักมีปัญหา

ทางด้านระบบหน่วยค าภาษาอังกฤษดังต่อไปนี้ 

2.1 การใช้หน่วยค าลงท้ายผิด เช่น  

(1) Making omelette is very easily. (น.85)  

(2) Students should work hardly. (น.85) 

(3) Giving too much water can make your plants died.  

 (น.85) 

ในตัวอย่างที่ 1 ผู้เรียนใช้หน่วยค า ‘-ly’ เติมท้ายค าวิเศษณ์ ‘easy’ ท าให้

เกิดค ากริยาวิเศษณ์  ‘easily’ ซึ่งไม่ถูกต้อง เนื่องจากควรใช้ค าคุณศัพท์ ‘easy’ 

ตามหลัง กริยา ‘is’ ในตัวอย่างที่ 2 ค าว่า ‘hard’ เป็นกริยาวิเศษณ์ ซึ่งขยายกริยาวลี 

‘should work’ การน าหน่วยค า ‘-ly’ มาเติมท้าย ท าให้เกิดค ากริยาวิเศษณ์ ‘hardly’ 

ซึ่งมีความหมายว่า ‘แทบจะไม่’ ซึ่งไม่ถูกต้อง ในตัวอย่างที่ 3 ควรใช้กริยาช่องที่ 1 

‘die’ ไม่ใช่ ‘died’ ซึ่งมีหน่วยค าลงท้าย ‘-ed’ เป็นรูปกริยาช่องที่ 2 หรือช่องที่ 3 ซึ่ง

ไม่ถูกต้อง เนื่องจากในภาษาอังกฤษมีโครงสร้าง ‘to make + กรรม + กริยาช่องที่ 1’ 

ในที่น้ี to make + your plants ต้องตามด้วยกริยาช่องที่ 1 ‘die’ 

2.2 การละหน่วยค าที่ต้องมีในภาษาอังกฤษ เช่น 

(4) Pets can be your best friend. (น.85) 

(5) It is thrill. (น.85) 

(6) When I have problems, she always give me 

encouragement. (น.85) 
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ปัญหาลักษณะนี้เป็นการละหน่วยค าซึ่งต้องมีในภาษาอังกฤษ หน่วยค า

พหูพจน์ถูกละในค านาม ‘friend’ ในตัวอย่างที่ 4 หน่วยค า ‘-ing’ ซึ่งท าให้ค าเป็น

ค าคุณศัพท์ขาดไปในตัวอย่างที่ 5 และในตัวอย่างที่ 6 หน่วยค ากริยาปัจจุบันส าหรับ

ประธานเอกพจน์บุรุษที่ 3 ‘-s’ ถูกละไป 

2.3 การใช้หน่วยค าเกินความจ าเป็น 

ปัญหาลักษณะนี้เกิดจากการใช้หน่วยค าสองหน่วยค าโดยแท้จริง

แล้วต้องใช้หน่วยค าเดียว เช่น 

(7) We did not knew about this at all. (น.85) 

(8) His height is six feets. (น.85) 

(9) She is the most loveliest teacher in the world.  

(น.85) 

ในตัวอย่างที่ 7 มีการใช้กริยาช่วย ‘did’ ซึ่งเป็นรูปอดีตของกริยา ‘do’ 

ควบคู่กับการผันกริยา ‘know’ ให้เป็นกริยาช่องที่ 2 ‘knew’ ซึ่งจริง ๆ แล้ว เมื่อมี

กริยาช่วยแล้ว กริยาหลักต้องอยู่ในช่องที่ 1 ‘know’  ในตัวอย่างที่ 8 ค านาม ‘feet’ 

เป็นรูปพหูพจน์ของ ‘foot’ การที่หน่วยค าพหูพจน์ ‘-s’ เติมท้ายค าจึงไม่ถูกต้อง ใน

ตัวอย่างที่ 9 ค าคุณศัพท์ ‘loveliest’ เป็นรูปเปรียบเทียบสูงสุด (Superlative Form) 

โดยมีหน่วยค า ‘-est’ แล้ว จึงห้ามใช้ ‘the most’ มาขยายอีก 

2.4 การใช้กฎทั่วไปแทนกฎพิเศษ 

 ในภาษาอังกฤษ มีกรณีที่ต้องใช้หน่วยค าซึ่งอยู่ในกฎพิเศษ แต่

ผู้เรียนชาวไทยมักใช้กฎธรรมดาทั่วไปแทน อาทิ 

(10) I wanted to pass this temple fastly. (น.85) 

(11) She teached me a lot of things. (น.85) 

(12) A newspaper is one of the mediums. (น.85) 
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ในตัวอย่างที่ 10 เป็นการใช้หน่วยค าลงท้าย ‘-ly’ ซึ่งมักอยู่ในกริยา

วิเศษณ์มาเติมท้าย ‘fast’ ซึ่งเป็นค ากริยาวิเศษณ์ที่ไม่ต้องลงท้ายด้วยหน่วยค า ‘-ly’ ใน

ตัวอย่างที่ 11 ผู้เรียนใช้กฎการเติมหน่วยค าลงท้าย ‘-ed’ ส าหรับกริยาช่องที่ 2 เพื่อให้

เป็นรูปอดีตโดยที่จริง ๆ ต้องใช้รูป ‘taught’ ซึ่งเป็นการผันช่องที่ 2 กริยารูปพิเศษให้

เป็นอดีตกาล และในตัวอย่างที่ 12 มีการเติมหน่วยค าพหูพจน์ ‘-s’ ลงท้ายค านาม 

‘medium’ รูปพหูพจน์ของค านามนี้ต้อง เป็น media’ 

2.5 การใช้สรรพนามและคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของผิดรูป 

 การใช้หน่วยค าภาษาอังกฤษผิดอีกกรณีหนึ่ง คือ การใช้ สรรพนาม

และคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของผิดรูป อาทิ  

(13)  My best friend’s house is next to me. (น.86) 

(14)  She stood between Nid and I. (น.86) 

(15)  She always keeps his room neat and tidy. (น.86) 

ในตัวอย่างที่ 13 รูปสรรพนามที่ถูกต้องเป็น ‘mine’ ซึ่งเป็นค าสรรพนาม

รูปกรรมแสดงความเป็นเจ้าของ ในตัวอย่างที่ 14 ต้องใช้รูปสรรพนามเป็นกรรม ‘me’ 

เพราะเป็นกรรมของค าบุพบท ‘between’ และในตัวอย่างที่ 15 ต้องใช้คุณศัพท์แสดง

ความเป็นเจ้าของ ‘her’ เพราะประธานเป็นเพศหญิง 

จะเห็นได้ว่าปัญหาการรับระบบหน่วยค าภาษาอังกฤษของผู้เรียนชาวไทย

มีหลายลักษณะ ซึ่งกล่าวได้ว่าสาเหตุใหญ่น่าจะมาจากการที่ภาษาไทยไม่มีระบบวิภัตติ

ปัจจัย แต่ภาษาอังกฤษมี ผู้เรียนอาจพบว่ามีกฎเกณฑ์การใช้มากมาย จึงน ามาสู่ปัญหา

ได้ 

ในส่วนต่อไปจะเป็นการวิเคราะห์ปัญหาการรับไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 
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3. ปัญหาการรับไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 

 แม้ว่าภาษาอังกฤษและภาษาไทยจะมีระบบการเรียงค าเหมือนกันคือ 

ประธาน กริยา กรรม แต่มีระบบไวยากรณ์ที่แตกต่างกันหลายอย่าง ปัญหาทางด้าน

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของผู้เรียนชาวไทยที่มักพบมีลักษณะต่าง ๆ อาทิ 

3.1 การใช้ Subordinator และค าสรรพนามที่อ้างถึงค านามหรือนามวลีที่

อ้างถึง 

(16) I have a friend that I love her very much. (น.76) 

(17)  This is the thing that I think it is an attractive point. 

(น.75) 

จะเห็นได้ว่าในตัวอย่างที่ 16 ค าสรรพนามรูปกรรม ‘her’ ซ้ าซ้อนกับ 

subordinator ‘that’ ซึ่งอ้างถึงนามวลี ‘a friend’ ที่เป็นกรรมของกริยา ‘love’ ใน

ลักษณะเดียวกัน ในตั วอย่างที่  17 ค าสรรพนามรูปประธาน ‘it’ ซ้ าซ้อนกับ 

subordinator ‘that’ ซึ่งอ้างถึงนามวลี ‘the thing’ ซึ่งเป็นประธานของภาคแสดง ‘is 

an attractive point’ สาเหตุของปัญหาน่ามาจากระบบไวยากรณ์ที่ไม่เหมือนกัน

เนื่องจากในภาษาไทยสามารถใช้ค าสรรพ-นามในกรณีดังกล่าวได้ 

3.2 ปัญหาการใช้ค าสันธานซ้ าซ้อน 

ในหนึ่งประโยคจะมีค าสันธานซึ่งใช้ในการเช่ือมประโยคได้หนึ่งค า 

แต่ผู้เรียนชาวไทยมักใช้สองค า อาทิ  

 (18) Although my bedroom is small, but it looks very 

comfortable. (น.77) 

(19)  Because Ann is very kind and gentle, so she has a 

lot of friends. (น.77) 
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ปัญหาดังกล่าวอาจเกิดจากการแปลจากโครงสร้างภาษาไทย ‘แม้ว่า...แต่

...’ และ ‘เพราะ... จึง...’ แต่ในภาษาอังกฤษเลือกใช้ค าใดค าหนึ่งเท่านั้น 

3.3 การใช้ Subordinator ผิดประเภท 

 ผู้เรียนชาวไทยมักมีปัญหาการใช้ Subordinator ผิดประเภท อาทิ 

(20) My bedroom has curtains which their color is light 

blue. (น.75) 

(21)  I have a secret place that I like to relax. (น.75) 

ในตัวอย่างที่  20 ต้องใช้ subordinator ‘whose’ ซึ่งแสดงความเป็น

เจ้าของและไม่มีค าสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของ ‘their’ ส าหรับตัวอย่างที่ 21 นั้น 

ต้องใช้ subordinator ‘where’ ซึ่งขยายกริยา ‘relax’ ไม่ใช่ ‘that’ ซึ่งท าหน้าที่เป็น

กรรม 

3.4 การใช้โครงสร้าง ‘there + กริยา ‘be’’ ผิด 

  โครงสร้าง ‘there + กริยา ‘be’ ในภาษาอังกฤษเทียบเท่ากับ ‘มี

...’ ในภาษาไทย เหตุที่โครงสร้างของสองภาษาต่างกันโดยสิ้นเชิง จึงมักเกิดปัญหาการ

ใช้โครงสร้างดังกล่าวในภาษาอังกฤษผิดเช่น 

(22)  It has a lot of things in the department store. (น.78) 

 (23)  There have two buildings, a cafeteria and a 

playground. (น.78)  

การใช้ ‘It has…’ (ตัวอย่างที่ 22) โดยที่ ‘It’ ไม่ได้แทนค านามอะไร เป็นการ

ใช้ที่ผิด ส าหรับโครงสร้าง ‘There have…’ ในตัวอย่างที่ 23 นั้น ไม่มีในภาษาอังกฤษ ที่

ถูกจะต้องใช้ ‘There are…’ ในทั้งสองตัวอย่าง 
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3.5 การใช้โครงสร้างค าคุณศัพท์ผิด 

ในภาษาอังกฤษค าคุณศัพท์อาจอยู่น าหน้าค านาม หรือตามหลัง

กริยา ‘be’ แต่ปัญหามักเกิดขึ้นเนื่องจากผู้เรียนชาวไทยมักไม่ได้ใช้ กริยา ‘be’ เช่น 

(24)  The sky ______ dark. (น.79) 

(25)  The place ______ attractive and beautiful. (น.79) 

ในตัวอย่างที่ 24 และ 25 ค ากริยา ‘is’ ขาดหายไป ปัญหาลักษณะ

ดังกล่าวอาจเกิดจากโครงสร้างภาษาไทยที่ไม่มีกริยา ‘be’ คือ พูดว่า “ท้องฟ้ามืด” เป็นต้น 

 3.6 การใช้ประโยค Run-on Sentences 

 ภาษาอังกฤษและภาษาไทยมีลักษณะที่ต่างกันอย่างหนึ่งคือ ประโยค

ในภาษาอังกฤษจะลงท้ายด้วยเครื่องหมายมหัพภาค ( . ) แต่ในภาษาไทยไม่มี ผู้เรียนชาว

ไทยมักจะเขียนประโยคภาษาอังกฤษหลายประโยคต่อเนื่องกันไปเรื่อย ๆ โดยมักใช้

เครื่องหมายจุลภาค ( , ) เช่ือมซึ่งไม่ถูกต้อง และท าให้เกิดปัญหาการใช้ประโยคผิด อาทิ 

(26)  I looked at the clock, I felt time passed very fast.  

(น.80) 

(27) She has black hair, her hair is very beautiful. (น.80) 

จะเห็นได้ว่าในตัวอย่างที่  26 และ 27 มีประโยคสมบูรณ์สอง

ประโยคซึ่งเช่ือมด้วยเครื่องหมายจุลภาค ซึ่งถือว่าผิดไวยากรณ์ 

3.7 การใช้ประโยคที่ไม่สมบูรณ์ (Sentence Fragments) 

ในทางกลับกันกับปัญหาการใช้ Run-on Sentences ผู้เรียนชาว

ไทยมักไม่เข้าใจว่าหนึ่งประโยคในภาษาอังกฤษประกอบด้วย ประธาน และภาคแสดง

ซึ่งต้องมีกริยาแท้ (Finite Verb) หากมีการใช้อนุพากย์สัมพัทธ์ (Relativizer) เช่ือม

ประโยคจะต้องมีสองประโยคคือประโยคหลักและอนุประโยค จะแยกประโยคใด

ประโยคหนึ่งไม่ได้ ผู้ เรียนชาวไทยจึงมักใช้ประโยคที่ไม่สมบูรณ์ หรือ Sentence 

Fragments อาทิ 
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(28)  Recently, the phenomenon of the eclipse of the 

moon. (น.81) 

(29)  When I first met her.  We were twelve. (น.81) 

ในตัวอย่างที่ 28 ไม่มีภาคแสดงปรากฏ ส่วนในตัวอย่างที่ 29 มีการ

ใช้ค าอนุพากย์สัมพัทธ์ ‘when’ แต่ประโยคสองประโยคถูกแยกจากกัน ความจริงแล้ว

ค าอนุ-พากย์สัมพัทธ์เช่ือมสองประโยคนี้ เป็น ‘When I first met her, we were 

twelve.’ โดยที่ประโยคแรกเป็นอนุประโยค และประโยคหลังเป็นประโยคหลัก 

3.8 การเรียงค าผิด 

 ดังที่ได้กล่าวก่อนหน้าว่าภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มี

การเรียกล าดับค า ประธาน กริยา กรรม เหมือนกัน หากแต่การเรียงค าในหลาย ๆ 

โครงสร้างแตกต่างกัน จึงเกิดปัญหาขึ้นอาทิ 

(30)  When she cries, what you should do with her?  

 (น.82) 

(31)  The grass was high about one meter. (น.82) 

ในตัวอย่างที่ 30 ผู้เรียนใช้การเรียงค าจากในภาษาไทย การเรียงค า

ที่ถูกในตัวอย่างที่ 30 ต้องเป็น ‘…, what should you do with her?’ เนื่องจากเป็น

ค าถามต้องแบ่งกริยาช่วย ‘should’ มาไว้หน้าประธาน ‘you’ ส่วนในตัวอย่างที่ 31 

ในภาษาอังกฤษจะวางจ านวนตัวเลขไว้หน้าค าคุณศัพท์ การใช้ที่ถูกต้องจึงต้องเป็น 

‘The grass was about one meter high.’  

3.9 การใช้ค าน าหน้านาม (Articles)  

 ภาษาอังกฤษมีค าน าหน้านาม หรือ Articles ได้แก่ ‘a’ ‘an’ และ 

‘the’ แต่ในภาษาไทยไม่มีค าประเภทนี้ ผู้เรียนชาวไทยจึงมักมีปัญหาการใช้ค าน าหน้า

นามดังกล่าว โดยลักษณะปัญหาเป็นการละค าน าหน้านาม และการใช้ค าน าหน้านาม

ผิดค า อาทิ 
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(32)  It was _____ dark blue room. (น.89) 

(33)  He was in the good mood that day. (น.90) 

(34)  We are the good friends. (น.90)  

ในตัวอย่างที่ 32 ค าน าหน้านาม ‘a’ ขาดไป นามวลีเอกพจน์ไม่ช้ี

เฉพาะ ‘dark blue room’ ต้องมีค าน าหน้านาม ‘a’ ส่วนในตัวอย่างที่ 32 ค าน าหน้า

นามที่ถูกต้อง คือ ‘a’ ไม่ใช่ ‘the’ เนื่องจากค านามวลี ‘good mood’ อยู่ในส านวน 

‘in a good mood’ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงค าน าหน้านาม ส่วนในตัวอย่างท่ี 34 นั้นเป็น

การใช้ค าน าหน้านามเกิน คือ นามวลี ‘good friends’ ไม่ช้ีเฉพาะเจาะจงจึงไม่ต้องใช้

ค าน าหน้านาม ‘the’  

3.10 การใช้ค าบุพบทไม่ถูกต้อง 

 การใช้ค าบุพบทในภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีความแตกต่างกัน 

ลักษณะการใช้ค าบุพบทภาษาอังกฤษผิดมีอาทิ 

(35) When I have free time, I like to listen ____ the 

radio. (น.91) 

(36)  Human beings have to contact with nature. (น.91) 

(37)  The children tied balloons with all the chairs. (น.91) 

 ในตัวอย่างที่ 35 ค าบุพบทหายไป เนื่องจากค ากริยา ‘listen’ ต้อง

ตามด้วยค าบุพบท ‘to’ สาเหตุอาจเป็นเพราะผู้เรียนแปลโดยตรงจากภาษาไทย ‘ฟัง’ 

ซึ่งไม่ต้องตามด้วยค าบุพบทใด ๆ ส าหรับใช้ตัวอย่างที่ 36 เป็นลักษณะตรงกันข้าม คือ 

ในภาษาอังกฤษ ค ากริยา ‘to contact’ เป็น transitive verb ตามด้วยกรรมได้เลย 

แต่ภาษาไทยใช้ว่า ‘ติดต่อกับ’ ได้ ผู้เรียนจึงอาจน าลักษณะการใช้ภาษาดังกล่าวใน

ภาษาไทยไปใช้ ส่วนในตัวอย่างที่ 36 ต้องเป็นค าบุพ-บท ‘to’ ที่ตาม กริยา ‘tie’ (‘to 

tie  something to something’) แต่ภาษาไทยจะพูดถึง ‘ผูก...กับ’ ผู้เรียนจึงอาจ

แปลจากภาษาไทยนั่นเอง ในท านองเดียวกับที่คนไทยมักพูดว่า “married with” 
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เพราะในภาษาไทยใช้ค าบุพบท “กับ” ใน “แต่งงานกับ” เช่น “She’s married with 

a movie star.” ซึ่ งที่ถูกต้องในภาษาอังกฤษ คือ “She’s married to a movie 

star.”  

3.11 การใช้กาลผิด 

 ภาษาไทยไม่มีระบบกาล (Tense) แต่ภาษาไทยแสดงกาลโดยใช้ค า

ต่าง ๆ เช่น ‘จะ’ ‘ก าลัง’ และ ‘แล้ว’ หรือใช้บริบท เนื่องจากระบบกาลไม่มีใน

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษมีกาลมากมาย อีกทั้งในการใช้กาลแต่ละกาล จะมีกฎต่าง ๆ 

รวมถึงการใช้ระบบหน่วยค ามาเกี่ยวข้องด้วย จึงเกิดปัญหามากมาย อาทิ 

(38)  She sympathized with people who are poor. (น.93) 

(39)  When I got low grades, she will console me. (น.93) 

(40)  I remembered my hometown very well. (น.93) 

  จะเห็นได้ว่าผู้เรียนใช้กาลผิดโดยใช้กาลที่ใช้ด้วยกันไม่ได้ ในตัวอย่าง

ที่ 38 กาลอดีต (‘sympathized’) ใช้กับกาลปัจจุบัน ‘are’ ส่วนในตัวอย่างที่ 39 กาล

อนาคต ‘will console’ ใช้กับกาลอดีต ‘got’ ส าหรับในตัวอย่างที่ 40 นั้น ควรใช้กาล

ปัจจุบัน ‘remember’ ไม่ใช่อดีตเพราะเป็นเหตุการณ์ปัจจุบัน 

 3.12 การแบ่งแยกค านามนับได้/นับไม่ได้ไม่ถูกต้อง 

 ในภาษาอังกฤษมีการแบ่งค านามเป็นนามนับได้และนามนับไม่ได้ 

ซึ่งการแบ่งลักษณะนี้ไม่ปรากฏในภาษาไทย ผู้เรียนชาวไทยมักมีปัญหาการแบ่งแยก

ค านามนับได้และนับไม่ได้ จึงมีการใช้ไม่ถูกต้อง อาทิ 

  (41) The room was full of old furnitures. (น.94) 

 (42) He gave me many useful advices. (น.94) 

 (43) It seems like she has magics. (น.94) 
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 ค านามทั้ ง 3 ได้แก่  ‘furniture’ ‘advice’ และ ‘magic’ เป็น

ค านามนับไม่ได้ในภาษาอังกฤษ แต่ผู้เรียนยังมีความสับสนโดยคิดว่า ‘เฟอร์นิเจอร์’ 

‘ค าแนะน า’ และ ‘เวทมนตร์’ ล้วนเป็นสิ่งท่ีน่าจะนับได้  

 จะเห็นได้ว่าปัญหาการรับภาษาไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านการออก

เสียง ปัญหาด้านระบบหน่วยค า และปัญหาทางไวยากรณ์ ล้วนแต่เป็นปัญหาที่มักจะ

เกิดขึ้นในหมู่ผู้ เรียนภาษาอังกฤษชาวไทย และสาเหตุหลัก ๆ มักเกิดจากระบบ

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่แตกต่างกัน และลักษณะที่ปรากฏในภาษาหนึ่งแต่ไม่

ปรากฏในอีกภาษาหนึ่งนั่นเอง การแทรกแซงจากภาษาแม่จึงเกิดขึ้น 

 

 

 



นานาภาษาอังกฤษโลก  
 

นิรดา  จิตรกร 

 

บทน า 

ค ำว่ำ “นำนำภำษำอังกฤษโลก” (World Englishes) กล่ำวถึงภำษำอังกฤษแบบ

ต่ำง ๆ (Variations of English) ทั่วโลก นักภำษำศำสตร์จ ำนวนมำกไม่ยอมรับค ำว่ำ 

World Englishes เนื่องจำกผิดไวยำกรณ์ เพรำะค ำว่ำ Englishes เป็นค ำคุณศัพท์ซึ่งไม่มี

รูปพหูพจน์  อีกทั้งไม่ใช่เพียงภำษำ อังกฤษเท่ำนั้นที่มีหลำยแบบ1 แต่อย่ำงไรก็ดีค ำว่ำ 

World Englishes ก็ยังแพร่หลำยเนื่องจำกภำษำอังกฤษเป็นภำษำที่ใช้โดยคนส่วนใหญ่ใน

โลก  แม้มีผู้แย้งว่ำภำษำจีนมีผู้พูดมำกที่สุด แต่ภำษำจีนในถิ่นต่ำง ๆ เช่ือมโยงกันด้วย

ภำษำเขยีน ผู้พูดส่วนใหญ่ไม่ได้เข้ำใจกันโดยภำษำพูด  อีกทั้งผู้พูดภำษำจีนส่วนใหญ่อยู่ใน

ประเทศจีน ภำษำอังกฤษจึงยังเป็นภำษำที่มีผู้พูดมำกท่ีสุดและเป็นภำษำที่ใช้เรียนเป็น

ภำษำต่ำงประเทศมำกที่สุด 

 ส ำหรับสำเหตุที่ภำษำอังกฤษเป็นที่นิยมและแพร่หลำยนั้น  นักวิชำกำรบำง

ท่ำนอธิบำยว่ำเป็นเพรำะภำษำอังกฤษมีโครงสร้ำงของค ำ (morphology) ไม่ซับซ้อน

เมื่อเทียบกับภำษำตะวันตกอื่น ๆ แต่ที่จริงภำษำทุกภำษำมีควำมซับซ้อนท้ังสิ้น ภำษำที่

โครงสร้ำงของค ำไม่ซับซ้อนอำจมีควำมซับซ้อนที่บริบทกำรใช้ (pragmatics) Pennycook 

(1998) ให้ควำมเห็นว่ำที่ภำษำอังกฤษเป็นที่นิยมเพรำะเป็นภำษำที่เปิดกว้ำง สำมำรถ

ยอมรับค ำยืมจำกภำษำอ่ืน ๆ เข้ำมำได้อย่ำงมำกมำย  ผู้พูดภำษำอังกฤษได้มีกำรติดต่อ

กับผู้พูดภำษำอื่น ๆ อย่ำงใกล้ชิดมำตั้งแต่สมัยโบรำณ  กำรน ำค ำในภำษำอื่นมำใช้ถือ

                                                 
1 แต่ละภำษำมักมีกำรแปรเปลี่ยน ขึ้นอยู่กับหลำยปัจจัย เช่น กลุ่มผู้พูด ภูมิภำค และอิทธิพลจำก
ภำษำอื่น เป็นต้น ท ำให้เกิดแบบต่ำง ๆ ของภำษำเดียว  ซ่ึงศัพท์ภำษำศำสตร์เรียกว่ำ วิธภำษำ 
(language variations) ซ่ึงรวมถึงภำษำถิ่นต่ำง ๆ (dialects) ด้วย  
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เป็นเรื่องปกติ และคงยำกท่ีจะตั้งสถำบันท่ีรับผิดชอบเรื่องกำรใช้ภำษำและก ำหนดค ำที่

ใช้ในภำษำ เช่น ฝรั่งเศสซึ่งมี L’Académie Française 

 อิทธิพลของภำษำอังกฤษเริ่มในศตวรรษที่ 17 ยุคล่ำอำณำนิคมซึ่งหลำย

ประเทศในโลกถูกปกครองโดยสหรำชอำณำจักร อำจมีผู้สงสัยว่ำเหตุใดปัจจัยนี้ จึงได้

สนับสนุนแต่ภำษำอังกฤษ ไม่สนับสนุนภำษำดัชท์ ภำษำสเปน หรือภำษำฝรั่งเศส ซึ่งก็

เคยเป็นจ้ำวอำณำนิคมเช่นกัน ทั้งนี้อำจเนื่องมำจำกประเพณีกำรยึดครองดินแดนของ

ชำวแองโกลแซกซัน  (Anglo-Saxons) เมื่ อชน เผ่ ำนี้ ยึ ดครองเกำะอั งกฤษ ใน

คริสต์ศตวรรษที่ 7 ได้บังคับให้ผู้อยู่ใต้ปกครอง ซึ่งในขณะนั้นคือชำวเคลท์ (Celts)     

ใช้ภำษำและปฏิบัติตำมวัฒนธรรมของผู้ปกครอง ขณะที่ชำวโรมัน (Romans) และ 

นอร์มัน (Normans) ซึ่งเคยยึดครองเกำะอังกฤษใช้ภำษำของตนในหมู่ผู้ปกครองเท่ำนั้น 

ช่วงที่สหรำชอำณำจักรปกครองประเทศในเครือจักรภพ  ผู้ปกครองชำวอังกฤษให้

ประเทศภำยใต้กำรปกครองใช้ภำษำอังกฤษทั้งในกำรศึกษำและเป็นภำษำรำชกำร ด้วย

ประเทศเหล่ำนี้หลำยประเทศประกอบด้วยชนเผ่ำต่ำง ๆ ที่มีภำษำพื้นเมืองหลำกหลำย

เช่น อินเดีย และประเทศในทวีปแอฟริกำ กำรใช้ภำษำอังกฤษท ำให้ง่ำยต่อกำรสื่อสำร

และกำรปกครอง จึงยังเป็นที่นิยมใช้แม้ว่ำจะได้รับเอกรำชแล้ว จวบจนปัจจุบัน 

ประเทศอังกฤษก็ยังคงสนับสนุนด้ำนกำรศึกษำภำษำอังกฤษในประเทศเหล่ำนี้ แม้ว่ำ

ฝรั่งเศสจะให้เงินสนับสนุนกำรเรียนภำษำฝรั่งเศสในประเทศที่เคยอยู่ใต้กำรปกครอง

ของตนเช่นกัน เงินทุนของฝรั่งเศสก็ไม่มำกเท่ำอังกฤษ และคนในประเทศเหล่ำนั้นก็

นิยมเรียนภำษำอังกฤษมำกกว่ำ (Richardson, 1993; Thompson, 2014) 

 นอกจำกนั้น เมื่อภำษำอังกฤษเป็นภำษำที่ ใช้ในอเมริกำซึ่ งเป็นประเทศ

มหำอ ำนำจยุคใหม่ ภำษำอังกฤษก็แพร่หลำยยิ่งขึ้น สหรัฐฯ เริ่มมีอ ำนำจตั้งแต่สมัย

สงครำมโลกครั้งที่สอง ประเทศที่ได้รับกำรคุ้มครองโดยสหรัฐฯ เช่นฟิลิปปินส์และ

เวียดนำมใต้ได้รับกำรสนับสนุนด้ำนกำรศึกษำซึ่งรวมถึงกำรสอนภำษำอังกฤษด้วย  

อิทธิพลทำงด้ำนนี้นับว่ำน้อยนิดเมื่อเทียบกับอิทธิพลระดับโลกของสหรัฐฯ ทำงกำรทหำร 
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กำรศึกษำ อุตสำหกรรม กำรสื่อสำร กำรตลำด เศรษฐกิจ และควำมบันเทิง (Crystal, 

1995) 

 ภำษำอังกฤษแบบต่ำง ๆทั่วโลกเกิดจำกสำเหตุต่ำง  ๆ กันไป เช่น สภำพทำง

ภูมิศำสตร์ ภำษำท้องถิ่น สภำพสังคม และระดับกำรศึกษำ Braj Kachru (1992) 

ผู้เช่ียวชำญด้ำน World Englishes จ ำแนกส ำเนียงภำษำอังกฤษออกเป็น 3 กลุ่ม ซึ่งเทียบ

กับวงกลมสำม ช้ันคื อ วงใน ( Inner Circle) วงนอก (Outer Circle) และวงขยำย 

(Expanding Circle) วงในคือกลุ่มประเทศที่ ใช้ภำษำอังกฤษเป็นภำษำที่หนึ่ ง (first 

language speakers) หรือภำษำแม่ (mother tongue) วงนอกคือกลุ่มประเทศที่ ใช้

ภำษำอังกฤษเป็นภำษำท่ีสอง (English as a Second Language (ESL)) และวงขยำยคือ

กลุ่ มประเทศที่ ใช้ภำษำอังกฤษเป็นภำษำต่ำงประเทศ   (English as a Foreign 

Language (EFL))  ผู้ใช้ภำษำอังกฤษเป็นภำษำที่สองกับภำษำต่ำงประเทศต่ำงกันคือ ผู้ใช้

ภำษำอังกฤษเป็นภำษำที่สองใช้ภำษำอังกฤษในโรงเรียน และอยู่ ในประเทศที่มี

ภำษำอังกฤษเป็นภำษำรำชกำร ในขณะที่ผู้ที่ ใช้ภำษำอังกฤษเป็นภำษำต่ำงประเทศใช้

ภำษำอังกฤษเมื่ออยู่ในบริบทที่มีชำวต่ำงชำติอยู่ด้วยเท่ำนั้น 

 ข้อมูลในบทควำมนี้เป็นข้อมูลโดยสังเขปเกี่ยวกับอังกฤษแบบต่ำง ๆ เริ่มจำกกลุ่ม

ประเทศที่ใช้ภำษำอังกฤษเป็นภำษำที่หนึ่ง ต่อด้วยกลุ่มประเทศที่ใช้ภำษำอังกฤษเป็นภำษำ

ทีส่องและกลุ่มประเทศที่ใช้ภำษำอังกฤษเป็นภำษำต่ำงประเทศตำมล ำดับ โดยยกตัวอย่ำงที่

คำดว่ำใกล้เคียงประสบกำรณ์ของผู้อ่ำนมำกที่สุด 

 

ประเทศท่ีใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีหนึ่ง 

 ประเทศกลุ่มนี้ได้แก่ อังกฤษ อเมริกำ แคนำดำ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ 

ซึ่งเป็นประเทศที่ผู้ที่พูดภำษำอังกฤษตั้งถิ่นฐำนและใช้ภำษำอังกฤษเป็นภำษำทำงกำร

เพียงภำษำเดียวเท่ำนั้น ถึงแม้ประเทศเหล่ำนี้จะใช้ภำษำเดียวกันแต่ด้วยปัจจัยทำง

ประวัติศำสตร์ ภูมิศำสตร์ และสังคม ท ำให้ภำษำอังกฤษของคนในห้ำประเทศนี้ต่ำงจน

เกิดเป็นอัตลักษณ์ทำงภำษำ 
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 1) ภาษาอังกฤษในอังกฤษ  

  ภำษำอังกฤษที่ใช้ในประเทศอังกฤษเหมือนกับภำษำอื่น ๆ ในโลกที่แยก

ออกเป็นภำษำถิ่น  (dialects) ตำมภูมิภำค (regional dialects) และสั งคม (social 

dialects) ภำษำอังกฤษท่ีเป็นมำตรฐำน (Standard English) ของประเทศอังกฤษได้แก่

ส ำเนียงที่เป็นที่ยอมรับคือ Received Pronunciation (RP) ส ำเนียงนี้และส ำเนียง   

อื่น ๆ ท่ีใช้ในปัจจุบันวิวัฒนำกำรมำจำกภำษำอังกฤษเก่ำ (Old English) ภำษำของชน

เผ่ำแองโกลแซกซัน ซึ่งมีเช้ือสำยเยอรมำนิก (Germanic) และมีถิ่นก ำเนิดทำงตอน

เห นื อของทวีปยุ โรป   (Bragg, 2011; Crystal, 1995; Fennell, 2000; Görlach, 

1990; Graddol, 1996; McCrum et al, 2003) 

 ชำวแองโกลแซกซัน มี อิทธิพลบน เกำะอั งกฤษอย่ ำงสมบู รณ์ ช่ วง

คริสต์ศตวรรษที่ 7  ก่อนหน้ำนั้นบริเวณเกำะอังกฤษเป็นที่อำศัยของชำวเคลท์เผ่ำต่ำง ๆ ที่

พูดภำษำเคลติก (Celtic) ซึ่งรวมถึงชำวสก็อตส์และไอริชด้วย ซึ่งเคยถูกปกครองโดยทหำร

ชำวโรมันตั้งแต่ 50 ปีก่อนคริสตกำล ภำยหลังชำวแองโกลแซกซันซึ่งแบ่งเป็นเจ็ดเผ่ำตั้ง

อำณำจักรทั้งเจ็ดขึ้น (Anglo-Saxon Heptarchy) ตำมภูมิภำคต่ำง ๆ ของเกำะอังกฤษ แต่

ละอำณำจักรเป็นที่มำของส ำเนียงประจ ำภูมิภำคต่ำง ๆ ของอังกฤษ (Bragg, 2011; Crystal, 

1995; Fennell, 2000; Görlach, 1990; Graddol, 1996; McCrum et al, 2003) 

 หลังจำกนั้นไม่นำน ในช่วงศตวรรษที่ 8 เกำะอังกฤษถูกโจมตีโดยชนเผ่ำ

นอร์ส (Norse) หรือสแกนดิเนเวียน (Scandinavian) หรือเดนส์ (Danes) รวมกัน

เรียกว่ำพวกไวกิ้ง (Vikings) ซึ่งก็คือชนเผ่ำที่มีเช้ือสำยเยอรมำนิกอีกกลุ่มหนึ่ง  มีถิ่น

ก ำเนิดแถบประเทศเดนมำร์ค เนเธอร์แลนด์ สวีเดน และนอรเวย์ ภำยหลังได้ตั้งถิ่นฐำน

บนเกำะโดยถำวร ชนสองเผ่ำอยู่รวมกันอย่ำงสงบสุขถึงคริสต์ศตวรรษที่ 11 เมื่อถูก

โจมตีและภำยหลังปกครองโดยชำวนอร์มัน (Normans) จำกทำงตะวันตกของประเทศ

ฝรั่งเศสซึ่งใช้ภำษำฝรั่งเศส (Bragg, 2011; Crystal, 1995; Fennell, 2000; Görlach, 

1990; Graddol, 1996; McCrum et al, 2003) 
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 กำรติดต่อสื่อสำรกับผู้พูดภำษำอื่นท ำให้ภำษำอังกฤษมีค ำยืม (loanwords) 

จำกภำษำเหล่ำนั้นมำกมำย กำรอยู่ร่วมกันกับชนเผ่ำสแกนดิเนเวียนมีอิทธิพลต่อ

ไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษด้วย ค ำยืมจำกภำษำอื่นเข้ำมำในภำษำอังกฤษอีกมำกมำยช่วง

สมัยฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมและสมัยล่ำอำณำนิคม (Bragg, 2011; Crystal, 1995; Fennell, 

2000; Görlach, 1990; Graddol, 1996; McCrum et al, 2003) 

  อิทธิพลของภาษาต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษ 

 ภำษำของชำวเคลท์ในภำษำอังกฤษมีเพียงช่ือเรียกสถำนท่ีต่ำง ๆ เช่น เดวอน 

(Devon) ยอร์ค (York) และลีดส์ (Leeds) เนื่องจำกชำวเคลท์เป็นผู้ถูกปกครองและถูก

มองว่ำด้อยวัฒนธรรม นอกจำกภำษำเคลติกแล้ว ภำษำอังกฤษเก่ำยังมีค ำยืมภำษำ

ละตินจำกชำวแองโกลแซกซันซึ่งติดต่อกับพ่อค้ำชำวโรมันตั้งแต่ช่วงก่อนมำตั้งรกรำก

บนเกำะอังกฤษแล้ว ค ำยืมภำษำละตินเกี่ยวกับกำรค้ำ กำรทหำร และของ ใช้ใน

ครัวเรือน เช่น pound, wine, acid, wall, pit, street, mile, cup, dish และgem 

ภำษำละตินเข้ำมำในภำษำอังกฤษอีกระลอกหนึ่งคือในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 6 ผ่ำนทำง

คริสตศำสนำ กำรอยู่ร่วมกันของชำวแองโกลแซกซันและชำวสแกนดิเนเวียนหลัง

ศตวรรษที่ 9 นอกจำกจะท ำให้มีค ำยืมภำษำสแกนดิเนเวียนเป็นจ ำนวนมำกซึ่งเป็นค ำใน

ชีวิตประจ ำวันเช่น knife, knot, skirt, ship, sister, sky, husband และ birth แล้ว 

ยังมีค ำสรรพนำมซึ่งได้แก่ they และ them ภำษำอังกฤษเก่ำและภำษำสแกนดิเนเวียน

เป็นภำษำถิ่นของภำษำเดียวกันคือเยอรมำนิก ท ำให้มีอิทธิพลต่อกันง่ำย  ภำษำ

สแกนดิเนเวียนมีส่วนส ำคัญในวิวัฒนำกำรทำงไวยำกรณ์ของภำษำอังกฤษ  (Bragg, 

2011; Crystal, 1995; Fennell, 2000; Görlach, 1990; Graddol, 1996; McCrum 

et al, 2003) 

 ในช่วงที่อังกฤษปกครองโดยชำวนอร์มัน ค ำภำษำฝรั่งเศสเข้ำมำในภำษำอังกฤษ

จ ำนวนมำกถึงประมำณหมื่นค ำในช่วงคริสต์ศตวรรษที่  11 ถึง 16  (Durkin, 2017)  

เนื่องจำกชำวฝรั่งเศสเป็นชนช้ันปกครอง ค ำที่ยืมมำจึงเป็นค ำเกี่ยวกับกฎหมำย กำร

ปกครอง กำรทหำร และค ำเกี่ยวกับควำมเป็นอยู่และวัฒนธรรมของชนช้ันสูง เช่นค ำเรียก
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เครื่องแต่งกำย เครื่องประดับ และอำหำร เช่น attorney, chancellor, country, abbot, 

prayer, saint, clergy,  army, navy, soldier, captain, defense, beef, dine, pork, 

butcher, veal, art, diamond, jewel, painting และ dance นอกจำกค ำศัพท์แล้วยังมี

ส่วนประกอบของค ำ (morphological markers) เช่น -age, -ance/-ence, -ant/ent,    

-ity, แ ล ะ  -ment ใน ค ำ ว่ ำ  shortage, attendance, different, ability, แ ล ะ 

government ตำมล ำดับ ช่วงฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม (คริสต์ศตวรรษที่14-16) เมื่อมีกำร

ค้นพบควำมรู้จำกทำงด้ำนตะวันออกของทวีปยุโรป ค ำต่ำงชำติที่เข้ำมำในภำษำอังกฤษ

เพิ่มจ ำนวนขึ้น เช่น anonymous, autograph, critic, tonic, pneumonia จำกภำษำ

กรีก และ saffron, mattress, hazard, alchemy, amber, syrup จำกภำษำอำรบิค  

กำรล่ำอำณำนิคมของประเทศอังกฤษในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17 ถึง 19 ก็มีส่วนท ำให้

ค ำศัพท์ในภำษำอังกฤษเพิ่มขึ้นอีก เช่น raccoon, moccasin, tepee, caribou จำก

อเมริกำ pajamas, bungalow, curry, guru จำกอินเดีย parka, anorak, igloo จำก

แคนำดำ และ kangaroo, billabong, boomerang จำกออสเตรเลีย  (Bragg, 2011; 

Crystal, 1995; Fennell, 2000; Görlach, 1990; Graddol, 1996; McCrum et al, 

2003) 

 ปัจจุบันภำษำอังกฤษในอังกฤษ ตำมระดับช้ันสังคมแบ่งเป็นสี่ระดับ โดยเรียง

จำกบนมำล่ำงคือส ำเนียงมำตรฐำน (Received Pronunciation (RP) รีซีฟท์โพรนัน       

สิเอช่ัน) ซึ่งก็คือภำษำอังกฤษแบบอังกฤษ (British English) ที่ทั่วโลกรู้จัก  ส ำเนียงแถบ

ปำกแม่น้ ำเทมส์ (Estuary เอสชัวรี) ส ำเนียงค็อกนีย์ (Cockney) และส ำเนียงท้องถิ่น 

(Regional Dialects) ซึ่งพัฒนำโดยตรงมำจำกภำษำถ่ินของอำณำจักรโบรำณทั้งเจ็ดของ

ชนเผ่ำแองโกลแซกซันและเป็นส ำเนียงเก่ำแก่ที่สุด ที่เก่ำแก่รองลงมำคือค็อกนีย์, RP และ 

เอสชัวรีตำมล ำดับ (Bragg, 2011; McCrum et al, 2003) 

 ช่วงหลังกำรระบำดของกำฬโรค (คริสต์ศตวรรษที่ 14-16)  และช่วงปฏิวัติ

อุตสำหกรรม (คริสต์ศตวรรษที่ 17)  แรงงำนท้องถิ่นเข้ำมำท ำงำนในลอนดอนจ ำนวน

มำก ผู้ใช้แรงงำนเหล่ำนี้ต้องกำรหลีกเลี่ยงส ำเนียงเดิมของตน ท ำให้เกิดส ำเนียงค็อกนีย์ 
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ส ำเนียงเก่ำแก่ตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 ที่พูดในลอนดอน ส ำเนียงนี้รู้จักกันอย่ำงดีจำก

ภำพยนตร์เรื่อง My Fair Lady ลักษณะเด่นของส ำเนียงค็อกนีย์ ได้แก่เสียง /h/ และ 

เสียงสระเอำในค ำว่ำ เฮาส์ (house บ้าน) ในส ำเนียงค็อกนีย์ออกเสียงว่ำ “อำส์” โดย

เสียง “ฮ” ออกเสียง “อ” และ เสียงสระเอำ ออกเสียง “อำ” นอกจำกน้ียังมีเสียง /th/ 

ในค ำว่ำ Thursday ในส ำเนียงค็อกนีย์เป็น /f/ ท ำให้ฟังเหมือน first day ต่อมำช่วง

ศตวรรษที่ 18 โรงเรียนเอกชนช่ือดังในลอนดอนร่วมกันปรับส ำเนียงของนักเรียนให้มี

เอกลักษณ์ น ำไปสู่ส ำเนียงเฉพำะของชนช้ันสูงในลอนดอนคือ RP ซึ่งเป็นท่ียอมรับ  เคย

ใช้สอบเข้ำรับรำชกำรของอังกฤษ เป็นส ำเนียงส ำหรับ BBC (British Broadcasting 

Company) ช่วงแรกเริ่ม และเป็นส ำเนียงมำตรฐำนของภำษำอังกฤษที่นิยมเรียนใน

โรงเรียน ทั้งในประเทศอังกฤษและต่ำงประเทศ แต่ในปัจจุบันในอังกฤษมีผู้ที่พูด  RP 

จริง ๆ เพียงร้อยละ 2 เท่ำนั้น ส่วนใหญ่เป็นรำชวงศ์ช้ันผู้ใหญ่ ส่วนรำชวงศ์รุ่นหลัง ๆ 

และชนช้ันกลำงใช้ส ำเนียงเอสชัวรีในบริบทไม่เป็นทำงกำร ส ำเนียงเอสชัวรี เป็นส ำเนียง

ผสมระหว่ำง RP และค็อกนีย์พูดโดยคนส่วนใหญ่ของประเทศ (Bragg, 2011) 

 อย่ำงไรก็ดีส ำเนียงที่นิยมที่สุดในหมู่ชำวต่ำงชำติคือ RP และถือเป็นส ำเนียง

มำตรฐำนในหมู่ประเทศที่ใช้ภำษำอังกฤษเป็นภำษำที่สองที่เคยอยู่  ในเครือจักรภพ ส่วน

ชำวอังกฤษเองนั้นไม่นิยมส ำเนียง RP เพรำะส ำเนียงนี้มักท ำให้ผู้ฟังรู้สึกว่ำผู้พูดหัวสูงและ

เสแสร้ง (Fennell, 2000; Wardhaugh, 1998; Wolfram & Schilling-Estes, 1998) 

2)  ภาษาอังกฤษในอเมริกา  

  ชำวอังกฤษและชำวยุโรปเริ่มตั้งรกรำกในทวีปอเมริกำช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 

17 โดยเริ่มแรกสืบเนื่องจำกควำมแห้งแล้ง อีกทั้งกำรปฏิวัติอุตสำหกรรมท ำให้คนไม่มีงำน

ท ำ กำรขำดที่ดินท ำกินและกำรขำดผลผลิต ควำมขัดแย้งทำงด้ำนศำสนำและกำรเมือง 

และกำรหำโอกำสใหม่ในชีวิตซึ่งเป็นสำเหตุหลัก ๆ  ผู้อพยพชำวอังกฤษสมัยนั้นส่วนใหญ่

มำจำกทำงใต้ของประเทศและพูดภำษำอังกฤษยุคเริ่มต้นของภำษำอังกฤษสมัยใหม่ (Early 

Modern English) ยุคเดียวกับ Shakespeare นอกจำกนั้นยังมีชำวสกอตช์ไอริช(Scotch-

Irish) ซึ่งเป็นชำวไอริชที่สืบเช้ือสำยมำกจำกชำวสกอตแลนด์ คนเหล่ำนี้พูดภำษำอังกฤษ
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ส ำเนียงต่ำงจำกผู้ที่มำจำกทำงใต้ของอังกฤษ ควำมต่ำงระหว่ำงส ำเนียงภำษำอังกฤษของ  

ผู้อพยพน ำไปสู่ควำมต่ำงของส ำเนียงอเมริกันในภูมิภำคต่ำง ๆ  (Fennell, 2000; 

Wardhaugh, 1998; Wolfram & Schilling-Estes, 1998) 

   ลักษณะเด่นของภำษำอังกฤษส ำเนียงอเมริกันในยุคปัจจุบันคือเสียง /r/ 

ท้ำยพยำงค์เช่น ใน far, car, และ here และเสียง “แอ” ในค ำว่ำ fan, man, และ 

matter เป็น แฟน /f3n/, แมน /m3n/, แมทเทอร์ /m3t�r/ ซึ่งเป็นส ำเนียงของชำว

อังกฤษรุ่นแรกที่ตั้งรกรำกในทวีปอเมริกำ  ควำมแตกต่ำงของภำษำอังกฤษแบบอเมริกัน

และภำษำอังกฤษแบบอังกฤษเด่นชัดขึ้นช่วงศตวรรษที่ 18 เมื่อชนช้ันสูงชำวอังกฤษใน

ลอนดอนปรับส ำเนียงให้ต่ำงจำกชนช้ันแรงงำน จำกส ำเนียงที่มี  /r/ ท้ำยพยำงค์และ

เสียงแอส ำหรับค ำที่มีตัวสะกดเป็น ‘a’ แล้วตำมด้วย /n, m, t, d/ เป็นกำรไม่มีเสียง 

/r/ ท้ำยพยำงค์  และเสียง “แอ” กลำยเป็นเสียง “อำ” เช่น fan, man, matter เป็น 

ฟำน /fan/, มำน /man/, มัททำ /mata/ ในขณะนั้นผู้ที่ตั้งถิ่นฐำนใน เมืองบอสตัน 

รัฐแมสซำชูเสตส์และเมืองชำร์ลสตัน รัฐนอร์ธคำโรไลนำซึ่งยังมีควำมสัมพันธ์เหนียว

แน่นกับทำงลอนดอนก็ปรับส ำเนียงตำมไปด้วย ท ำให้เกิดควำมต่ำงในส ำเนียงอเมริกัน

ระหว่ำงคนกลุ่มนี้และกลุ่มอื่นที่ไม่มีควำมสัมพันธ์กับทำงลอนดอน  (Fennell, 2000; 

Wardhaugh, 1998; Wolfram & Schilling-Estes, 1998) 

 ภาษาอังกฤษส าเนียงต่าง ๆ ในอเมริกาเหนือ  

 ภำษำอังกฤษแบบอเมริกัน แบ่งเป็นห้ำส ำเนียงหลักคือ ส ำเนียงตอนเหนือ 

(Northern)  กลำง (Midland)  กลำงตอนเหนือ (Northern Midland)  กลำงตอนใต้ 

(Southern Midland) และใต้ (Southern) โดยจุดเริ่มต้นมำจำกแหล่งที่ตั้งรกรำกจุด    

ต่ำง ๆ ของผู้บุกเบิกรุ่นแรก ส ำหรับส ำเนียงตอนเหนือ กลำงตอนเหนือ กลำงตอนใต้ และ

ตอนใต้ ควำมแตกต่ำงชัดเจนช่วงจุดเริ่มต้นตั้งรกรำก  (Areas of Settlements)  ควำม

แตกต่ำงทำงตะวันตกเบำบำงลงเนื่องจำกคนจำกหลำยภูมิภำคอพยพมำอยู่รวมกัน 

(Wardhaugh, 1998; Wolfram & Schilling-Estes, 1998)  
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 ภำษำอังกฤษแบบอเมริกันมีควำมเป็นอัตลักษณ์มำกข้ึนเมื่อ Noah Webster 

ริเริ่มท ำพจนำนุกรมภำษำอังกฤษแบบอเมริกันขึ้นในปี ค.ศ. 1789  ภำษำอังกฤษแบบ

อเมริกันมำตรฐำนแบ่งเป็นสำมประเภทขึ้นอยู่กับบริบท ได้แก่มำตรฐำนแบบทำงกำร 

(Formal Standard) ใช้ ในกำรเขี ยน  มำตรฐำนแบบ ไม่ เป็ นทำงกำร  (Informal 

Standard) ใช้ในภำษำพูดและขึ้นกับภูมิภำค  มำตรฐำนแบบสื่อสำรมวลชน (Network 

Standard) ซึ่ งจะลดลักษณ ะเด่นของส ำ เนี ยงภู มิ ภำคลง  (Wardhaugh, 1998; 

Wolfram & Schilling-Estes, 1998) 

 3)  ภาษาอังกฤษในแคนาดา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ 

 เริ่มแรก ภำษำอังกฤษในแคนำดำใช้ในหมู่คนเชื้อสำยอังกฤษที่ย้ำยจำก

อเมริกำไปแคนำดำเนื่องจำกยังต้องกำรอยู่ภำยใต้เครือจักรภพ โดยทั่วไปแล้วคล้ำย

อเมริกันมำก ควำมต่ำงที่เห็นได้ชัดอยู่ที่ค ำศัพท์ เช่น washroom ‘public bathroom’, 

all-dressed pizza ‘pizza with all the available toppings on it’, garburator ‘in-

sink garbage grinder’, parkade ‘car parking structure’ (http://public.oed.com/ 

aspects-of-english/english-in-use/canadian-english/) (Dollinger, 2017). 

 ภำษำอังกฤษในออสเตรเลียคล้ำยส ำเนียง Cockney ในลอนดอน เนื่องจำก  

ผู้อพยพรุ่นแรกส่วนใหญ่เป็นอดีตนักโทษ ถึงแม้ออสเตรเลียจะพยำยำมสร้ำงมำตรฐำน

ภำษำอังกฤษแบบออสเตรเลีย โดยท ำพจนำนุกรมประจ ำชำติ (Australian National 

Dictionary) ภำษำอังกฤษแบบที่ถือเป็นมำตรฐำนก็ยังมีควำมใกล้เคียงกับภำษำอังกฤษ

ส ำเนียง RP ส่วนภำษำอังกฤษในนิวซีแลนด์ไม่ต่ำงจำกออสเตรเลียมำกนัก คนภำยนอก

อำจแยกควำมแตกต่ำงไม่ได้เลย  ควำมต่ำงที่ เห็นได้ชัดอยู่ที่ค ำศัพท์ เช่น banger 

‘sausage’, bach ‘bachelor pad’, bonnet ‘carhood’, corker ‘very good’, 

fizzy ‘soda pop’, pissed ‘drunk’ (Kirkpatrick, 2007) 

กำรติดต่อกับนำนำประเทศมีผลต่อวิวัฒนำกำรของภำษำ อังกฤษทั้งทำง

ไวยำกรณ์ หน่วยค ำและค ำศัพท์ ควำมหลำกหลำยของภำษำอังกฤษตำมภูมภิำคเริ่มจำก

http://www.oed.com/view/Entry/225982
http://www.oed.com/view/Entry/248838
http://www.oed.com/view/Entry/247079
http://public.oed.com/%20aspects-of-english/english-in-use/canadian-english/
http://public.oed.com/%20aspects-of-english/english-in-use/canadian-english/
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กำรที่ชนเผ่ำต่ำง ๆ จำกทวีปยุโรปตั้งถิ่นฐำนในภูมิภำคต่ำง ๆ บนเกำะอังกฤษในอดีต 

ในขณะที่ควำมหลำกหลำยของภำษำอังกฤษของผู้พูดภำษำอังกฤษเป็นภำษำที่หนึ่งใน

ปัจจุบันเกิดขึ้นจำกปัจจัยทำงประวัติศำสตร์ กำรตั้งถิ่นฐำน ปัจจัยทำงภูมิศำสตร์ และ

ปัจจัยทำงสังคมเป็นหลัก  

 

ประเทศท่ีใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสอง (English as a Second Language) 

 ประเทศกลุ่มนี้ได้แก่ประเทศที่เคยอยู่ในเครือจักรภพส่วนใหญ่ที่กระจำยอยู่ 

ทั่วโลกไม่ว่ำจะเป็นในทะเลคำริบเบียน หมู่เกำะเวสท์อินดีส์ ทวีปแอฟริกำ และทวีป

เอเชีย ประเทศเหล่ำนี้มักประกอบด้วยชนพื้นเมืองที่พูดภำษำต่ำง ๆ กัน ส่วนใหญ่ใช้

ภำษำอังกฤษเป็นภำษำทำงกำรและภำษำกลำง (lingua franca) ประวัติควำมเป็นมำ

ของภำษำอังกฤษในประเทศเหล่ำนี้ใกล้เคียงกัน คือเมื่ออังกฤษยึดครองอ ำนำจแล้ว กำร

ปกครองและกำรศึกษำกลำยเป็นระบบอังกฤษ มีมิชชันนำรีซึ่งสอนภำษำอังกฤษและ

เผยแผ่ศำสนำในขณะเดียวกัน ภำยหลังได้รับเอกรำชแล้วประชำชนในประเทศเหล่ำนี้

ส่วนใหญ่เห็นประโยชน์ของภำษำอังกฤษและใช้ภำษำอังกฤษร่วมกับภำษำพื้นเมือง 

ภำษำอังกฤษท่ีใช้เป็นภำษำที่สองมีอัตลักษณ์ของแต่ละประเทศอันเกิดจำกอิทธิพลของ

ภำษำพื้นเมือง ภำษำอังกฤษท่ีใช้ในสังคมของประเทศเหล่ำนี้มักจะแบ่งเป็นระดับต่ำง ๆ 

ตำมควำมใกล้เคียงกับภำษำอังกฤษส ำเนียง RP โดยมีส ำเนียงที่ใกล้ RP ที่สุดเป็น

มำตรฐำน ตัวอย่ำงของประเทศที่ใช้ภำษำอังกฤษเป็นภำษำที่สองที่จะกล่ำวถึงใน

บทควำมนี้ได้แก่บำงประเทศในทวีปเอเชีย 

1)  ภาษาอังกฤษในเอเชียใต้ 

ในเอเชียใต้มีประเทศที่ใช้ภำษำอังกฤษ 6 ประเทศ ได้แก่ บังคลำเทศ 

ปำกีสถำน เนปำล ศรีลังกำ ภูฏำน และอินเดีย ภำษำอังกฤษในภูมิภำคนี้มีอัตลักษณ์ 

ประชำกรส่วนใหญ่พูดสองภำษำโดยมีภำษำอังกฤษเป็นภำษำที่สอง  ประเทศอินเดีย

และปำกีสถำนมีภำษำอังกฤษเป็นภำษำร่วม (associate language) ในภำษำรำชกำร 

สถำนะของภำษำอังกฤษในประเทศอื่น ๆ ในเอเชียใต้ไม่ต่ำงจำกอินเดีย ภำษำอังกฤษมี
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ควำมส ำคัญเนื่องจำกเป็นภำษำที่ใช้ในกำรศึกษำหำควำมรู้ กำรบริหำร และกำรสื่อสำร

ในภูมิภำคที่มีหลำยภำษำรวมอยู่ในประเทศเดียวกัน ผู้พูดภำษำอังกฤษในเอเชียใต้คิด

เป็นจ ำนวนหนึ่งในห้ำของคนท้ังโลก (Crystal, 1995) 

 ภาษาอังกฤษในอนิเดียและศรีลังกา 

  อังกฤษเริ่มติดต่อกับอินเดียในปี ค .ศ. 1600 (Crystal, 1995) โดยผ่ำน

ทำงบริษัท British East India Company มิชชันนำรีที่มำกับเรือของบริษัทนี้มำที่

อินเดียหลัง ปี ค.ศ.1659 และ ศรีลังกำ ปี ค.ศ.1830  (Kirkpatrick 2007) พวกมิชชันนำรี

จัดว่ำเป็นผู้มีควำมส ำคัญในกำรเผยแพร่ภำษำอังกฤษเพื่อเป็นสื่อกลำงในกำรบริหำรและ

กำรศึกษำ ในช่วงแรกพวกมิชชันนำรีต้องกำรเผยแผ่ศำสนำ ภำยหลังชำวอินเดียและศรี

ลังกำเห็นผลพลอยได้จำกภำษำอังกฤษ เพรำะภำษำอังกฤษท ำให้เข้ำถึงควำมรู้ของ

ชำวตะวันตก ในอินเดียมีกลุ่มที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับกำรใช้ภำษำอังกฤษ แต่ใน

ที่สุด มีข้อตกลงว่ำภำษำอังกฤษคุ้มค่ำแก่กำรเรียนรู้มำกกว่ำภำษำสันสกฤตและอำหรับ

และชำวอินเดียยินดีเรียนภำษำอังกฤษมำกกว่ำภำษำอื่น (Crystal, 1995)  เมื่อเป็นที่

ตกลงเช่นนั้น ภำษำอังกฤษกลำยเป็นสื่อกลำงส ำหรับกำรศึกษำในอินเดีย และมี

มหำวิทยำลัยที่สอนแบบระบบอังกฤษในเมืองใหญ่ที่ส ำคัญ แม้กระนั้นภำยหลังก็ยังมี

กำรโต้แย้งเกี่ยวกับกำรใช้ภำษำอังกฤษเพียงภำษำเดียวในกำรศึกษำ จึงมีกำรจัด

หลักสูตรสำมภำษำ (three-language formula) (Crystal, 1995) แต่ไม่ส ำเร็จ เพรำะ

ภำษำที่สำมนอกเหนือจำกฮินดีและอังกฤษยังไม่สำมำรถบรรจุในหลักสูตรได้ และยัง

เป็นปัญหำมำจนทุกวันนี้ ปัจจุบันภำษำอังกฤษเป็นท่ีนิยมมำกกว่ำฮินดี สื่อภำษำอังกฤษ

ส่วนใหญ่เป็นงำนเขียน กำรใช้ภำษำอังกฤษของชำวอินเดียจึงยึดภำษำเขียนเป็นหลัก 

ส ำหรับศรีลังกำ ช่วงแรกโรงเรียนประมำณรอ้ยละ 90 ใช้ภำษำอังกฤษในกำรสื่อสำร แต่

เมื่อศรีลังกำได้รับเอกรำช โรงเรียนที่ใช้ภำษำอังกฤษลดลงเหลือร้อยละ 7 เพรำะควำม

ต้องกำรน้อยและไม่ได้มีควำมหลำกหลำยทำงภำษำพื้นเมืองเท่ำอินเดีย (Kirkpatrick, 

2007) ภำษำ อังกฤษในศรีลังกำใช้ในสำขำวิทยำศำสตร์ กำรแพทย์ วิศวกรรม กำรค้ำขำย

และกำรท่องเที่ยว และใช้เป็นภำษำกลำงระหว่ำงผู้พูดภำษำสิงหล และทมิฬ กำรผสม
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ภำษำ (code-mixing) เป็นเรื่องปกติ  ในศรีลังกำ คนรุ่นใหม่ถือว่ำภำษำอังกฤษเป็นภำษำ

ของวิทยำกำรที่ทันสมัยและวัฒนธรรมของคนรุ่นใหม่   ทั้งในอินเดียและศรีลังกำ 

ภำษำอังกฤษเป็นตัวแทนของชนช้ันสูง ควำมมีระดับและควำมทันสมัย ภำษำอังกฤษเป็น

เครื่องมือเพื่ อยกฐำนะทำงสังคม มีบทบำทส ำคัญในกำรพัฒนำกำรศึกษำ ผู้พูด

ภำษำอังกฤษในอินเดียมีจ ำนวนมำกเป็นที่สำมของโลก โดยที่ร้อยละ 4 ใช้ภำษำอังกฤษใน

ชีวิตประจ ำวัน (Crystal, 1995) 

 ภำษำอังกฤษแบบเอเชียใต้ไม่มีเสียงหนักเบำ (stress) ทุกพยำงค์ลง

เสียงเท่ำกันหมด  (syllable-timed) เสียง /r/ เป็นเสียงรัว เสียง “อิ” และ “อี” 

เหมือนกันเช่นใน dip และ deep ส่วนเสียง diphthongs กลำยเป็น monophthongs 

เช่น  ค ำว่ ำ  coat /kowt/ และ  day /dey/ กลำย เป็ น  /kot/ และ  /de/  มี ค ำ

ภำษำอังกฤษจ ำนวนมำกในบริบทของอินเดียที่มีควำมหมำยต่ำงจำกค ำที่ใช้โดยผู้ที่ใช้

ภำษำอังกฤษเป็นภำษำท่ีหนึ่ง ตัวอย่ำงค ำเหล่ำนั้นมีดังนี ้

 Her face-cut is very impressive. (facial profile) 

 I came here in a tempo. (a short time) 

Fifty students have applied for freeship this year. 

(scholarship) 

I hope he will do the needful for us. (necessary thing)  

  (Kirkpatrick, 2007) 

รูปประโยคภำษำอังกฤษของชำวเอเชียใต้คล้ำยกับผู้ที่ไม่ใช้ภำษำอังกฤษ

เป็นภำษำที่หนึ่งในหลำยประเทศ เช่น article ถูกละไป  นอกจำก นั้นแล้วชำวอินเดียส่วน

ใหญ่ยังไม่สำมำรถตอบค ำถำม negative question ได้เช่น A: You have no objection?  

B: ??? อีกทั้งไม่สำมำรถใช้ประโยค indirect speech ได้ถูกต้อง เช่น Tell me where 

can you meet us. ส่วนใหญ่ ใช้ isn’t it? ส ำหรับ tag question เช่น You know it, 

isn’t it? และ He is coming, isn’t it? และใช้ present continuous ส ำหรับ present 
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tense เช่น Shammi must be knowing my sister. และ We are having our house 

in Thana. (Kirkpatrick, 2007) 

 2)  ประเทศท่ีใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

  ประเทศเหล่ำนี้ได้แก่ ฟิลิปปินส์ บรูไน สิงคโปร์ และมำเลเซีย ซึ่งเคยถูก

ปกครองโดยประเทศที่ใช้ภำษำอังกฤษ  บรูไน สิงคโปร์ และมำเลเซีย เคย

ถูกปกครองโดยอังกฤษ และฟิลิปปินส์โดยอเมริกำ  

2.1 ภาษาอังกฤษในมาเลเซีย สิงคโปร์และบรูไน 

ตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 มำเลเซียถูกปกครองโดยโปรตุเกส (ค.ศ.1511 

– 1640) เนเธอร์แลนด์ (ค.ศ.1640 – 1824) อังกฤษ (ค.ศ.1824 – 1941) และญี่ปุ่น 

(ค.ศ.1941 – 1944) ตำมล ำดับ ส่วนบรูไนถูกปกครองโดยอังกฤษช่วงปี ค.ศ.1888 – 

1984  ตลอดเวลำที่อยู่ภำยใต้กำรปกครองของอังกฤษ ภำษำอังกฤษใช้เป็นภำษำทำง

กำรศึกษำในมำเลเซียตั้งแต่ปี ค.ศ.1816 นักเรียนมีเชื้อชำติต่ำงกันไปทั้งจีน อินเดียและ

มำเลย์ ผู้จบกำรศึกษำจำกสถำนศึกษำที่ใช้ภำษำอังกฤษสำมำรถเข้ำท ำงำนในบริษัท

อังกฤษหรือศึกษำต่อที่ประเทศอังกฤษได้ ภำษำอังกฤษเป็นภำษำกลำงที่มีระดับใน

ภูมิภำคนี้ ลักษณะของภำษำอังกฤษของชำวสิงคโปร์และมำเลเซียเป็นผลมำจำก

กำรศึกษำ ซึ่งมีชำวอินเดียเป็นผู้สอนภำษำอังกฤษด้วย ภำยหลังมำเลเซียได้เอกรำชแล้ว

ใช้ภำษำมำเลย์ (Bahasa Malaysia) เป็นภำษำรำชกำร เป็นสำเหตุหนึ่งที่ท ำให้สิงคโปร์

ซึ่งมีประชำกรส่วนใหญ่เป็นชำวจีนแยกประเทศออกมำ ปัจจุบันในมำเลเซียทั้งภำษำ

มำเลย์และภำษำอังกฤษใช้เป็นภำษำหลักในโรงเรียน  แต่เนื่องจำกรัฐบำลให้ภำษำ

มำเลย์เป็นภำษำรำชกำร บทบำทของภำษำอังกฤษจึงลดลง แต่ก็ยังใช้ทำงกำรศึกษำ 

กำรสื่อสำรระหว่ำงชนเผ่ำต่ำง ๆ กำรต่ำงประเทศ ธุรกิจ กำรเงิน เศรษฐกิจ กำรแพทย์ 

และทำงศำสนำ (Kirkpatrick, 2017)  

  ส่วนในประเทศสิงคโปร์ ภำษำทำงรำชกำรคือ ภำษำอังกฤษ แมน

ดำริน มำเลย์ และทมิฬ ช่วงแรกกำรศึกษำของสิงคโปร์เป็นระบบสองภำษำ คือ 
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ภำษำอังกฤษและภำษำรำชกำรอื่นอีกหนึ่งภำษำ ภำษำอังกฤษถือว่ำเป็นเครื่องมือ

ประกอบอำชีพ และเป็นที่นิยมมำกกว่ำภำษำอื่น ๆ ปัจจุบันในสิงคโปร์ภำษำอังกฤษเป็น

ภำษำเดียวที่ใช้เป็นสื่อ กลำงทำงรำชกำร ภำษำอังกฤษมีอิทธิพลเหนือภำษำอื่น ๆ 

นักเรียนต้องกำรเรียนภำษำอังกฤษเพรำะเขียนง่ำยและมีหนังสือให้อ่ำนมำก 

ภำษำอังกฤษเป็นภำษำเดียวท่ีใช้ทำงกฎหมำย ระบบบริหำร เศรษฐกิจ กำรต่ำงประเทศ 

และกำรสื่อสำรระหว่ำงผู้ที่มีภำษำท่ีหนึ่งต่ำงกัน ควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษของชำว

สิงคโปร์เป็นอันดับหนึ่งในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Kirkpatrick 2007) 

 ในบรูไน กำรสอนภำษำอังกฤษในโรงเรียนอย่ำงเป็นทำงกำรมีขึ้น

ในช่วง ค.ศ. 1906-1959 ข้อสอบวัดมำตรฐำนต่ำง ๆ เป็นภำษำอังกฤษ กำรสอนระบบ

สองภำษำของบรูไนถือว่ำประสบควำมส ำเร็จพอสมควร ปัจจุบันภำษำอังกฤษใช้ในกำร

สนทนำแบบไม่เป็นทำงกำรในหมู่ผู้มีกำรศึกษำซึ่งพูดภำษำที่หนึ่งต่ำงกัน แต่กำรใช้

ภำษำอังกฤษไม่มีผลคุกคำมต่อภำษำบรูไนเพรำะแต่ละภำษำมีบริบทของตน 

(McLellan et al, 2016).  ในขณะที่รัฐบำลบรูไนไม่สนับสนุนส ำเนียงภำษำอังกฤษ

แบบบรูไน ในมำเลเซียและสิงคโปร์มีส ำเนียงภำษำอังกฤษซึ่งแบ่งเป็น 2 ระดับ ระดับ

มำตรฐำน (Standard Variety) ใกล้เคียงภำษำอังกฤษมำตรฐำน (RP) มำกที่สุด ใช้ใน

บริบทที่เป็นทำงกำร และระดับ colloquial ซึ่งมีภำษำที่หนึ่งปนอยู่ ใช้ในบริบทที่ไม่

เป็นทำงกำร และขึ้นอยู่กับระดับกำรศึกษำของผู้ใช้   

 ด้ำนกำรออกเสียง ผู้พูดภำษำอังกฤษในบรูไน มำเลเซียและสิงคโปร์ มี

แนวโน้มที่จะท ำให้เสียง diphthong เป็น monophthong เช่น ใน rose /rowz/ และ 

hate /heyt/ จะเป็น /ros/ และ /het/ เสียงควบท้ำยพยำงค์ (final clusters) ลดรูป เช่น 

recent เป็น /ris(n/ สระเสียงยำวและสั้นของทั้ง 3 ประเทศเป็นเสียงเดียวเหมือนกันเช่น 

dip ไม่ต่ำงจำก deep ในภำษำอังกฤษแบบบรูไน เสียง th ใน thin และ then เป็น /t, d/ 

เหมือนใน tin และ den  ในภำษำอังกฤษแบบมำเลเซียและสิงคโปร์ /s, z/ เหมือนกันเช่น

ใน sin และ zen ส่วนเสียง /r/ ของชำวมำเลเซียเป็นเสียงรัว (trilled)  ด้ำนศัพท์ ค ำ

ภำษำอังกฤษใช้ต่ำงจำกในบริบทของภำษำอังกฤษ เช่น missis แปลว่ำ ภรรยำ ค ำภำษำ



นิรดา  จิตรกร 120 

พื้นเมืองมีปรำกฏในภำษำอังกฤษด้วย เช่น kampong หมู่บ้าน และ makan อาหาร 

(Kirkpatrick, 2007; McLellan et al, 2016) 

 แม้ว่ำภำษำอังกฤษในสำมประเทศข้ำงต้นมีต้นก ำเนิดเดียวกัน แต่

สถำนภำพในปัจจุบันต่ำงกันโดยสิ้นเชิงเนื่องจำกระบบกำรปกครองและกำรศึกษำ

ต่ำงกัน  ในขณะที่ระบบชำตินิยมของมำเลเซียลดควำมส ำคัญของภำษำอังกฤษ บทบำท

ของภำษำอังกฤษในสิงคโปร์ก็ลดควำมส ำคัญของภำษำพื้นเมือง  มีแต่ในบรูไนเท่ำนั้นที่

รักษำควำมสมดุลย์ระหว่ำงภำษำอังกฤษและภำษำพ้ืนเมืองไว้ได้ 

2.2  ภาษาอังกฤษในฟิลปิปินส ์

 หมู่เกำะฟิลิปปินส์เคยตกอยู่ใต้กำรปกครองของหลำยประเทศ  

อิทธิพลของประเทศเหล่ำนั้นยังคงอยู่ในภำษำและวัฒนธรรมของชำวฟิลิปปินส์ 

ฟิลิปปินส์เคยอยู่ใต้กำรปกครองของสเปนช่วงปลำยคริสต์ศตวรรษที่ 16 และตกอยู่ใต้

กำรปกครองของญี่ปุ่นช่วงสงครำมโลกครั้งที่สอง หลังจำกนั้นถูกปกครองโดย

สหรัฐอเมริกำ หลังจำกได้รับเอกรำชในปี ค.ศ. 1946 ภำษำประจ ำชำติของฟิลิปปินส์จึง

มีสำมภำษำคือ ภำษำอังกฤษ สเปน และฟิลิปิโน (Filipino) โรงเรียนในฟิลิปปินส์เริ่มใช้

ภำษำอังกฤษ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1901 ภำยใต้นโยบำยสองภำษำ (Bilingual  Policy) โดย

สอนภำษำฟิลิปิโน ในวิชำที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมและภำษำ อังกฤษส ำหรับวิชำที่ไม่

เกี่ยวกับวัฒนธรรม ภำษำอังกฤษถือว่ำเป็นเครื่องมือส ำหรับกำรรับวัฒนธรรมอเมริกัน 

และยังมีประโยชน์ในกำรท ำให้ประเทศมีควำมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยไม่ต้องเลือก

ภำษำพื้นเมืองภำษำใดภำษำหนึ่งมำเป็นภำษำรำชกำร ช่วงแรกครูสอนภำษำชำว

อเมริกันเป็นผู้สอนภำษำอังกฤษ แต่ภำยหลังเป็นครูชำวฟิลิปิ โน มำตรฐำนของ

ภำษำอังกฤษมีกำรควบคุมในโรงเรียนที่มีระดับเท่ำน้ัน (Bresnahan, 1979; Espinosa, 

1997; Kirkpatrick, 2007) 

 ถึงแม้ว่ำมีผู้ใช้ภำษำอังกฤษถึงร้อยละ 60 อนำคตของภำษำอังกฤษ

ในฟิลิปปินส์ก็ยังไม่สดใสนัก เพรำะภำษำอังกฤษไม่ได้เป็นที่นิยมในสังคม ผู้ที่สำมำรถใช้
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ภำษำอังกฤษอย่ำงถูกต้องจริง ๆ มีเพียงร้อยละ 40 ภำษำอังกฤษที่ใช้ในฟิลิปปินส์มีสอง

ส ำเนียงหลักคือ ภำษำอังกฤษมำตรฐำนแบบฟิลิปิโน (Standard Filipino English) 

และภำษำอังกฤษแบบฟิลิปิโน (Filipino English) ภำษำอังกฤษมำตรฐำนจัดอยู่ใน

ระดับเดียวกับภำษำอังกฤษมำตรฐำนในประเทศอื่น ๆ ใช้ในหมู่ผู้มีกำรศึกษำและใน

บริบทที่เป็นทำงกำร ส่วนภำษำอังกฤษแบบฟิลิปิโนใช้ในชีวิตประจ ำวัน  ภำษำอังกฤษ

แบบฟิลิปิโนมีกำรปะปนของภำษำและวัฒนธรรมพื้นเมืองรวมทั้งภำษำสเปนด้วย  

ภำษำอังกฤษแบบฟิลิปิโนทั้งสองแบบใช้ร่วมกันในชีวิตประจ ำวันแบบสลับส ำเนี ยง 

(code-switching) ซึ่ งไม่ ได้รับกำรสนับสนุนในโรงเรียน อย่ำงไรก็ตำม  ปัจจุบัน

ภำษำอังกฤษยังคงเป็นภำษำหลักทำงธุรกิจ รำชกำร กำรศึกษำระดับสูงและกำรติดต่อ

ระหว่ำงประเทศในขณะที่ภำษำสเปนไม่ได้รับควำมนิยมเพรำะถือว่ำเป็นตัวแทนของ

กำรเป็นอำณำนิคม (Friginal, 2007; Kirkpatrick, 2007) 

 ภำษำอังกฤษแบบฟิลิปปินส์ มีอัตลักษณ์เด่นชัดมำก เป็นผลมำจำก

ครูผู้สอนชำวฟิลิปิโน ภำษำอังกฤษส ำเนียงฟิลิปิโนมีลักษณะคล้ำยภำษำอังกฤษท่ีใช้เป็น

ภำษำที่สองในประเทศอื่น ๆ คือไม่มีเสียงหนักเบำ ผู้พูดออกเสียงเท่ำกันทุกพยำงค์ 

เสียงสั้นยำวของ สระ /ɪ/ และ /υ/ ไม่ต่ำงกัน เช่น dip/deep และ full/fool เป็นเสียง

สระเดียวกัน เสียง diphthong /ow/ ใน toe, go, flow จะเป็น /ͻ/ นอกจำกเรื่องกำร

ออกเสียงแล้ว ยังมีเรื่องอื่นอีกเช่น ค ำศัพท์ และรูปประโยค ค ำศัพท์ภำษำอังกฤษท่ีใช้ใน

สังคมฟิลิปิโนได้แก่ carnapper ซึ่งแปลว่ำโจรขโมยรถ holdupper แปลว่ำ โจรปล้นทั่วไป 

cockfighter ผู้เลี้ยงไก่ชน กำรใช้ช่ือยี่ห้อเรียกสิ่งของเช่น pamper และ colgate และกำร

ผสมค ำพื้นเมืองกับภำษำอังกฤษ เช่น pulot (honey)  boy แปลว่ำ ชำยหนุ่มที่เป็นที่รัก 

buco juice แปลว่ำน้ ำมะพร้ำว simple tao แปลว่ำ คนธรรมดำ (Kirkpatrick, 2007) 

ส่วนรูปประโยคภำษำอังกฤษที่ใช้เฉพำะในสังคมฟิลิปิโน เช่น 

 

 



นิรดา  จิตรกร 122 

Sorry, I’m late. It was so traffic    

“ขอโทษท่ีฉันมำสำยกำรจรำจรตดิขัดมำก” 

Why are you so high blood again? What’s upsetting you?  

“ท ำไมคุณหงุดหงิดอีกแล้ว อะไรท ำให้คุณไม่พอใจ”  

(Kirkpatrick, 2007) 

 ควำมหลำกหลำยของภำษำอังกฤษที่ใช้โดยผู้พูดภำษำอังกฤษเป็น

ภำษำที่สองโดยทั่วไปเกิดจำกกำรแทรกแซงของภำษำที่หนึ่ ง   (first  language  

interference)  หรืออำจเกิดจำกส ำเนียงของผู้สอนภำษำ เช่น ในกรณีของสิงคโปร์ที่มี

ครูสอนภำษำอังกฤษมำจำกประเทศอินเดีย  ภำษำอังกฤษมีบทบำทส ำคัญในประเทศ

เหล่ำนี้เนื่องจำกเป็นภำษำที่ใช้ตั้งแต่สมัยอยู่ภำยใต้กำรปกครองของประเทศที่ใช้

ภำษำอังกฤษเป็นภำษำที่หนึ่ง และที่ภำษำอังกฤษยังได้รับควำมนิยมต่อมำเพรำะเป็น

ภำษำที่ใช้ศึกษำหำควำมรู้ทำงตะวันตก ซึ่งใช้สื่อสำรกับชนชำติอื่น ๆ ได้ และเป็ น

เครื่องมือยกฐำนะทำงสังคม ภำษำอังกฤษแบบภำษำที่สองดังกล่ำวเหมือนกับภำษำถิ่น

ต่ำง ๆ ของผู้ใช้ภำษำอังกฤษเป็นภำษำที่หนึ่งตรงที่มีค ำศัพท์ที่ใช้เฉพำะในวัฒนธรรม

ของตน แต่อย่ำงไรก็ตำม ภำษำอังกฤษแบบที่คนกลุ่มนี้เห็นว่ำเป็นมำตรฐำนก็ยังเป็น

ภำษำอังกฤษแบบอังกฤษและอเมริกำอยู่ดี 

 

ประเทศท่ีใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (English as Foreign Language) 

 ประชำชนในประเทศเหล่ำนี้ใช้ภำษำอังกฤษในกำรสื่อสำรกับชำวต่ำงชำติ

เท่ำนั้น ประเทศเหล่ำนี้ไม่เคยเป็นอำณำนิคมของประเทศที่ใช้ภำษำอังกฤษมำก่อน 

ดังนั้นภำษำอังกฤษจึงไม่มีบทบำทอย่ำงเป็นทำงกำร ไม่ได้บังคับใช้ในกำรศึกษำหรือใช้

ติดต่อธุรกิจ สถำนะของภำษำอังกฤษในประเทศเหล่ำนี้เหมือนกันที่นักเรียนมีโอกำส

เรียนภำษำอังกฤษจำกโรงเรียนเท่ำนั้น กำรสอบภำษำอังกฤษโดยเฉพำะไวยำกรณ์มัก

ท ำให้นักเรียนหมดก ำลังใจในกำรเรียนและน ำไปสู่ควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษที่ต่ ำ

กว่ำมำตรฐำน และเป็นที่มำของโรงเรียนกวดวิชำและโรงเรียนสอนภำษำมำกมำย 
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โดยเฉพำะในภูมิภำคเอเชีย ตัวอย่ำงของประเทศที่ใช้ภำษำอังกฤษเป็นภำษำต่ำงประเทศ

ได้แก่ประเทศในภูมิภำคเอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสหภำพยุโรป 

1)  ภาษาอังกฤษในเอเชียตะวนัออก 

 อิทธิพลของภำษำอังกฤษเริ่มเข้ำมำในภูมิภำคนี้ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 18 

โดยเริ่มต้นจำกประเทศจีน และต่อมำอเมริกำได้บังคับให้ญี่ปุ่นเปิดประเทศใน

คริสต์ศตวรรษที่ 19 เกำหลีเป็นประเทศสุดท้ำยที่เปิดรับอิทธิพลตะวันตก ข้อมูล

เกี่ยวกับกำรใช้ภำษำอังกฤษในประเทศเหล่ำนี้มีรำยละเอียดมำกกว่ำประเทศอื่น ๆ ท่ีใช้

ภำษำอังกฤษเป็นภำษำต่ำงประเทศ เพรำะมีนักวิชำกำรที่ศึกษำเกี่ยวกับประเทศเหล่ำนี้

จ ำนวนมำก 

 1.1  ภาษาอังกฤษในจีน 

   กำรติดต่อระหว่ำงอังกฤษและจีนเริ่มเป็นระบบช่วงศตวรรษที่ 18 

และต้นศตวรรษที่  19  กำรศึกษำภำษำอังกฤษอย่ำงเป็นทำงกำรริเริ่มโดยกลุ่ม

มิชชันนำรีและกลุ่มหัวก้ำวหน้ำ (Chinese reformers) โรงเรียนของมิชชันนำรีเป็นที่

นิยมเพรำะใช้ภำษำอังกฤษเป็นสื่อหลักและเช่ือกันว่ำภำษำอังกฤษน ำไปสู่ควำมส ำเร็จ

ทำงธุรกิจบริเวณชำยฝั่ง โดยเฉพำะหลังสงครำมโลกครั้งที่  1 สื่อควำมบันเทิงจำก

อังกฤษและอเมริกำแพร่หลำย และอำจำรย์มหำวิทยำลัยจบกำรศึกษำจำกตะวันตก 

ชำวต่ำงชำติและมิชชันนำรีถูกจ้ำงให้สอนภำษำอังกฤษ (Kirkpatrick, 2007; Silver et 

al, 1994) 

  สถำนภำพของภำษำอังกฤษในจีนเป็นไปอย่ำงไม่คงที่ ช่วงปฏิวัติ

สังคมนิยมหลังจำกชัยชนะของพรรคคอมมิวนิสต์ มีกำรต่อต้ำนสหรัฐฯ โรงเรีย น

มิชชันนำรีถือเป็นตัวแทนของจักรวรรดินิยม บริษัทต่ำงชำติถูกปิด ประเทศจีนเป็น

พันธมิตรกับรัสเซีย ภำษำรัสเซียมำแทนที่ภำษำอังกฤษ ครูสอนภำษำอังกฤษต้องสอน

ภำษำรัสเซียแทน  ตั้งแต่ ค.ศ. 1950 เมื่อจีนแยกตัวออกจำกรัสเซีย ภำษำอังกฤษ

กลับมำเป็นภำษำต่ำงประเทศอันดับหนึ่ง แต่หลังจำกนั้นรัฐบำลเหมำเจ๋อตุง (ค.ศ. 
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1893-1976) ไม่ไว้ใจต่ำงชำติ โรงเรียนหยุดสอนภำษำต่ำงชำติ และสื่อต่ำงชำติถูกระงับ 

แต่ตั้งแต่ ค.ศ. 1970 เป็นต้นไป จีนกลับไปมีสัมพันธภำพที่ดีกับตะวันตก ภำษำอังกฤษ

จึงมีกำรเรียนกำรสอนอีกครั้ง แต่ยังไม่แพร่หลำย เมื่อเปิดประเทศปี ค.ศ. 1978 ถึง 

1998 เพื่อพัฒนำควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์  ภำษำอังกฤษเป็นที่นิยมอีกครั้ง และถือเป็น

เครื่องมือส ำหรับท ำประเทศให้ทันสมัยและควำมก้ำวหน้ำของแต่ละบุคคลภำษำอังกฤษ 

จึงเป็นวิชำบังคับในโรงเรียนมัธยม กำรสอบเข้ำมหำวิทยำลัย กำรสอบจบกำรศึกษำ 

และกำรสมัครงำน แต่ควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษของนักเรียนจีนยังอยู่ระดับต่ ำ 

เนื่องจำกกำรศึกษำแบบเดิมเน้นไวยำกรณ์และค ำศัพท์ท ำให้นักเรียนรู้ค ำศัพท์จ ำนวน

มำกแต่สื่อสำรไม่ได้ และห้องเรียนมีขนำดใหญ่ ท ำให้ไม่มีโอกำสฝึกพูด  (Bolton & 

Graddol 2012; China Daily 2016; Lin 2002; Silver et al, 1994; Yang 2000; 

Zhang 2017) 

ระยะหลังจีนเปิดประเทศมำกขึ้น ภำษำอังกฤษเป็นท่ีนิยมและได้รับ

ควำมสนใจมำกข้ึน โดยเฉพำะช่วงที่จีนเป็นเจ้ำภำพกีฬำโอลิมปิค ปี 2008 นอกจำกกำร

เรียนกำรสอนในโรงเรียนแล้ว ยังมีหลักสูตรภำษำอังกฤษเปิดทั่วประเทศ  ชำวจีน

กระตือรือร้นที่จะเรียนภำษำอังกฤษ ต ำรำเกี่ยวกับภำษำอังกฤษเป็นที่ต้องกำร มีกำรเสนอ

หลักสูตรกำรเรียนภำษำอังกฤษ 9 ปีในโรงเรียน  หลักสูตรใหม่ท ำให้ผู้เรียนใช้ภำษำอังกฤษ

ในชีวิตประจ ำวันได้โดยเน้นกำรเขียนและกำรพูด  

อย่ำงไรก็ดี ในปัจจุบันควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษของชำวจีนยังไม่

น่ำพอใจเพรำะอยู่ในระดับล่ำง ๆ ของเอเซีย แต่ในขณะเดียวกันเศรษฐกิจของจีนก็

เจริญก้ำวหน้ำและบริษัทจีนสำมำรถจ่ำยค่ำจ้ำงได้สูงพอกับบริษัทตะวันตก ผู้มีควำมสนใจ

ภำษำอังกฤษมีแนวโน้มที่จะลดน้อยลง ผู้เช่ียวชำญทำงด้ำนภำษำอังกฤษ David Graddol 

ซึ่งเป็นที่ปรึกษำทำงกำรศึกษำในจีนกล่ำวว่ำ แนวโน้มเกี่ยวกับภำษำอังกฤษก ำลังจะ

เปลี่ยนไป มหำวิทยำลัยบำงแห่งยกเลิกกำรสอนภำษำอังกฤษส ำหรับบำงสำขำ เช่น 

วิศวกรรม (China Real Time Report 2013) กระทรวงศึกษำธิกำรลดน้ ำหนักคะแนน

สอบภำษำอังกฤษ เพรำะมีควำมกังวลเรื่องสมองไหลของชำวจีนที่ใช้ภำษำอังกฤษได้แม้ว่ำ
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เศรษฐกิจของจีนจะดีก็ตำม อีกท้ังควำมกังวลยังมีในเรื่องกำรรับวัฒนธรรมและค่ำนิยม

ของตะวันตกที่มำกับกำรเรียนภำษำอังกฤษด้วย นอกจำกนั้นแล้วชำวจีนเองก็ยังใช้

ภำษำจีนไม่ดีพอ ขณะนี้รำยกำรโทรทัศน์ของอเมริกำที่ฉำยในจีนถูกยกเลิกและมีกำร

รณรงค์ให้เลิกใช้ภำษำอังกฤษปนกับภำษำจีน ตัวย่อภำษำอังกฤษในหนังสือพิมพ์ถูก

แปลเป็นภำษำจีนเพื่อรักษำควำมบริสุทธ์ิของภำษำ ผลจำกนโยบำยลดควำม ส ำคัญของ

ภำษำอังกฤษในโรงเรียนก็คือ ผู้เรียนหันมำสนใจกำรเรียนภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร

มำกขึ้น แต่ในขณะเดียวกันมีผู้วิจำรณ์ว่ำค่ำเรียนภำษำอังกฤษในสถำบันเอกชนจะแพง

ขึ้น และท ำให้คนจนหมดโอกำสในกำรเรียนภำษำอังกฤษ อย่ำงไรก็ดีภำษำอังกฤษก็ยัง

เป็นที่ต้องกำรเนื่องจำกยังมีผู้ต้องกำรสมัครเข้ำท ำงำนในบริษัทตะวันตก (China Real 

Time, 2013; Rui, 2014; Zhang, 2014) 

ส ำหรับกำรใช้ภำษำอังกฤษนั้น นักเรียนชำวจีนมีปัญหำหลักเรื่องกำร

ออกเสียงและไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษ ระบบเสียงภำษำจีนเป็นระบบวรรณยุกต์คล้ำยกับ

ภำษำไทย และไม่มีเสียงหนักเบำ (stress and intonation) อีกท้ังยังมีจ ำนวนสระน้อย

กว่ำภำษำอังกฤษ ท ำให้มีปัญหำเรื่องเสียงสระสั้นยำว เช่นใน ship/sheep, it/eat, และ 

fit/feet และไม่มีควำมต่ำงของเสียง /l/ และ /r/ เช่นใน lead/read ดังนั้น lead/read/ 

lid/rid อำจออกเสียงเหมือนกันหมด  นอกจำกนี้นักเรียนจีนยังมีปัญหำเรื่องตัวสะกด 

เพรำะโครงสร้ำงพยำงค์ของจีนส่วนใหญ่เป็นพยำงค์เปิด ท ำให้ไม่ได้ปิดพยำงค์ด้วยเสียง

พยัญชนะ ในภำษำอังกฤษ ผู้เรียนชำวจีนอำจละพยัญชนะตัวสุดท้ำยของพยำงค์ เช่น hill 

เป็น he หรือเติมเสียงสระข้ำงท้ำยพยำงค์ปิด เช่น kill เป็น killer ปัญหำด้ำนไวยำกรณ์

คล้ำยกับผู้ที่ใช้ภำษำอังกฤษเป็นภำษำต่ำงประเทศทั่วไปคือเรื่อง article, agreement, 

tense, กำรละประธำนหรือกรรม, กำรใช้กริยำช่วย, และกำรสร้ำงประโยคค ำถำม  

(Kirkpatrick, 2007) 

 ภาษาอังกฤษในเขตการปกครองพิเศษไต้หวัน 

 ภำษำอังกฤษเริ่มมีควำมส ำคัญในไต้หวันเมื่อประมำณ 50 ปีที่แล้ว กำรเรียน

ภำษำอังกฤษช่วงแรกเริ่มเป็นกำรเรียนเพื่อกำรสอบเข้ำมหำวิทยำลัย กำรสอบเป็น
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ตัวก ำหนดหลักสูตรของโรงเรียนมัธยม ซึ่งเน้นควำมรู้ด้ำนไวยำกรณ์ นอกจำกนั้นแล้วเพื่อ

เสริมกำรเรียนที่โรงเรียน นักเรียนไต้หวันเรียนพิเศษที่โรงเรียนกวดวิชำของเอกชน เรียกว่ำ 

Buxibans ถึงแม้ว่ำโรงเรียนกวดวิชำจะสอนทุกวิชำ แต่ช่วงปีหลัง ๆ ภำษำอังกฤษมี

ควำมส ำคัญอย่ำงมำก นอกจำกมีโรงเรียนกวดวิชำสอนเสริมหลักสูตรในโรงเรียนแล้ว ยังมี

โรงเรียนสอนภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรอีกด้วย และยังมีโรงเรียนอนุบำลสองภำษำซึ่ง

แพร่หลำยในหมู่ชนช้ันกลำงและช้ันสูงในไต้หวันผู้ซึ่งนิยมวัฒนธรรมตะวันตก ครูผู้สอนท่ี

เป็นคนผิวขำวจะได้รับค่ำสอนสูงกว่ำคนผิวสี (Hsieh, 2010; Sim, 2000) 

 1.2  ภาษาอังกฤษในญี่ปุน่ 

ก่อนมีกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษในญี่ปุ่น ภำษำต่ำงประเทศที่

สอนอยู่คือภำษำดัชท์ ภำษำฝรั่งเศส และภำษำรัสเซีย กำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษใน

ญี่ปุ่นเริ่มต้นอย่ำงเป็นทำงกำรหลังจำกกำรเจรจำทำงกำรค้ำกับอังกฤษในปี ค.ศ. 1613 ถึง 

200 ปี คือตั้งแต่สมัยเมจิ (เริ่ม ค.ศ. 1867) สืบเนื่องมำจำกกำรเจรจำกับสหรัฐอเมริกำในปี 

ค.ศ. 1858  ท ำให้ญี่ปุ่นต้องเปิดประเทศให้ชำวตะวันตก ภำษำอังกฤษกลำยเป็นภำษำต่ำง 

ประเทศหลัก รองลงมำคือฝรั่งเศสและเยอรมัน กำรเรียนภำษำต่ำงประเทศมีควำม

เกี่ยวข้องกับกำรท ำประเทศให้ทันสมัยแบบตะวันตก ในช่วงแรก ๆ ผู้สอนภำษำอังกฤษ

เป็นมิชชันนำรีที่ ใช้ภำษำอังกฤษเป็นภำษำที่หนึ่ ง ช้ันเรียนอยู่ ในสถำนกำรศึกษำ

ระดับอุดมศึกษำ จุดประสงค์ของกำรเรียนในระยะแรกคือเพื่อให้ผู้เรียนรับรู้ข้อมูลจำก

ต่ำงประเทศผ่ำนกำรอ่ำนหนังสือเรียนภำษำอังกฤษ (Silver et al, 1994) 

 กำรพัฒนำประเทศแบบตะวันตกช้ำลงหลังจำกญี่ปุ่นชนะจีนใน

สงครำมจีน-ญี่ปุ่น (Sino-Japanese War) ค.ศ.1894-95 และรัสเซียในสงครำมรัสเซีย-

ญี่ปุ่น (Russo-Japanese War) ค.ศ.1904-05 กำรพัฒนำประเทศถูกแทนที่ โดยลัทธิ

ชำตินิยม ครูสอนภำษำและต ำรำจำกต่ำงประเทศถูกแทนที่โดยครูและต ำรำญี่ปุ่น ต่อมำ

ภำษำอังกฤษกลำยเป็นภำษำหลักเพื่อกำรอ่ำนมำกกว่ำกำรสื่อสำร และใช้ในกำรสอบเข้ำ

สถำนศึกษำช้ันน ำ โดยมุ่งเน้นกำรท่องจ ำกฎไวยำกรณ์และค ำศัพท์เพื่อกำรแปลจำก

ภำษำอังกฤษเป็นภำษำญี่ปุ่น แต่ช่วงสงครำมโลกครั้งที่สอง (ค.ศ.1939 - 1945) และ
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หลังจำกนั้นเล็กน้อยกำรเรียนภำษำอังกฤษไม่ได้รับกำรสนับสนุนเพรำะถือว่ำเป็นภำษำ

ของศัตรู แต่หลังสงครำมโลกนโยบำยก็กลับเป็นแบบก่อนสงครำมโลก แม้ภำษำอังกฤษจะ

ไม่ได้เป็นวิชำบังคับแต่เป็นที่เข้ำใจกันว่ำต้องใช้ในกำรสอบเข้ำโรงเรียนมัธยม และจริง ๆ 

แล้วโรงเรียนสำมำรถสอนภำษำต่ำงชำติใด ๆ ก็ได้   แต่เกือบทุกโรงเรียนก็สอนแต่

ภำษำอังกฤษเป็นภำษำต่ำงประเทศเท่ำนั้น (Silver et al, 1994) 

ปัจจุบันกำรเรียนกำรสอนภำษำต่ำงประเทศในญี่ปุ่นใกล้เคียงกับ

อดีตแม้ว่ำรัฐบำลมีนโยบำยเน้นทักษะกำรพูด และมหำวิทยำลัยบำงแห่งในปัจจุบันเน้น

กำรเรียนภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร ช้ันเรียนส่วนใหญ่ยังสอนแบบดั้งเดิมคือเน้นกำร

อ่ำน ในระดับมัธยมต้น กำรเรียนกำรสอนเน้นกำรเขียนและพูดเพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจ

สังคมและวัฒนธรรมของผู้พูดภำษำอังกฤษ แต่เมื่อถึงระดับมัธยมปลำยกำรเรียนกำร

สอนภำษำอังกฤษมีพื้นฐำนมำจำกข้อสอบเข้ำมหำวิทยำลัยซึ่งเน้นกำรอ่ำนและ

ไวยำกรณ์  ท ำให้นักเรียนหลำยคนหมดควำมสนใจ หลำยคนเข้ำเรียนในโรงเรียนกวด

วิชำเพื่อเรียนเสริม (Jukus) หรือมีครูสอนพิเศษแบบตัวต่อตัว นอกจำกนั้นยังมีสถำบัน

สอนภำษำอังกฤษของเอกชนซึ่งครูผู้สอนส่วนใหญ่พูดภำษำอังกฤษเป็นภำษำที่หนึ่ง 

สอนกำรสนทนำเป็นหลักและยังมีหลักสูตรภำษำอังกฤษตำมบริษัทต่ำง ๆ ส ำหรับ

พนักงำนอีกด้วย จุดประสงค์ระดับต้น ๆ ของกำรเรียนในสถำบันเอกชนได้แก่ เพื่อ

อำชีพ เพื่อกำรท่องเที่ยว เพื่อกำรเรียนต่อต่ำงประเทศและเพื่องำนอดิเรก นอกจำก

โรงเรียนและสถำบันเอกชนแล้วยังมีกำรสอนภำษำอังกฤษทำงวิทยุและโทรทัศน์อีกด้วย 

(Silver et al 1994; Noriguchi 2007)  

ในปัจจุบัน จุดประสงค์ของกำรเรียนภำษำอังกฤษในญี่ปุ่นเปลี่ยน

จำกกำรเรียนเพื่อสอบเป็นกำรเรียนเพื่อกำรสื่อสำร และมีแนวโน้มจะปรับกำรสอบ

ภำษำอังกฤษเพื่อเข้ำมหำวิทยำลัยโดยกำรเพิ่มกำรสอบทักษะฟัง ผลกำรวิจัยพบว่ำ กำร

เรียนกำรสอนภำษำอังกฤษจะรวมภำษำอังกฤษส ำเนียงต่ำง ๆ เพื่อสนับสนุน

ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรกับคนชำติต่ำง ๆ ด้วย แต่แม้ว่ำจะมีควำมพยำยำมในกำร

พัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ ภำษำอังกฤษในญี่ปุ่นก็ยังถือว่ำไม่มีประสิทธิภำพ
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เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้ำนในเอเชียตะวันออก  (Noriguchi, 2007; Silver et al, 

1994)   

ภำษำญี่ปุ่นท ำให้ชำวญี่ปุ่นประสบปัญหำในกำรเรียนภำษำอังกฤษ

อย่ำงมำกเนื่องจำกควำมแตกต่ำงทำงเสียง โครงสร้ำงของพยำงค์รวมทั้งด้ำนไวยำกรณ์ 

ไวยำกรณ์ภำษำญี่ปุ่นต่ำงจำกภำษำอังกฤษมำกเพรำะภำษำญี่ปุ่นมีโครงสร้ำงเป็น 

ประธำน ซึ่ งต่อด้วยกรรม และกริยำ อีกทั้ งไม่มีกำรระบุ  tense, number และ 

agreement ที่กริยำและยังมีควำมต่ำงปลีกย่อยอื่น ๆ อีกมำกมำย (Silver et al, 

1994)   

 ค ายืมภาษาอังกฤษในภาษาญี่ปุ่น (English Loan Words ‘Wasei-eigo’) 

 ในคริสต์ศตวรรษที่ 20 มีค ำภำษำอังกฤษท่ีน ำมำใช้ในภำษำญี่ปุ่นอย่ำงมำกมำย

เนื่องจำกอิทธิพลทำงเศรษฐกิจ กำรเมือง และวัฒนธรรมของอังกฤษและสหรัฐอเมริกำ 

หลำยค ำใช้อย่ำงเป็นทำงกำร ที่จริงแล้วก่อนกำรติดต่อกับประเทศที่ใช้ภำษำอังกฤษ ญี่ปุ่น

ก็ได้รับค ำยืมจำกประเทศตะวันตกมำแล้วตั้งแต่สมัยศตวรรษท่ี 16 เช่น gurusu “แก้ว” 

จำกภำษำดัชท์ และ tubuko “บุหรี่” จำกภำษำโปรตุเกส เมื่อญี่ปุ่นเปิดประเทศในสมัย  

เมจิช่วงกลำงศตวรรษที่ 19 รัฐบำลพยำยำมรับเทคโนโลยีตะวันตกโดยคงจิตวิญญำณของ

ญี่ปุ่นไว้ เพื่อพัฒนำประเทศและเพื่อแข่งขันกับประเทศมหำอ ำนำจอื่น ๆ และพยำยำม

เรียนรู้จำกประเทศตะวันตกให้มำกที่สุด ค ำยืมต่ำง ๆ มำพร้อมกับควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์

จำกตะวันตกซึ่งมีทั้งค ำยืมประเภทที่ยืมมำโดยตรง  (borrowing)  และกำรแปลแบบตรง

ตัว (loan translation) ค ำยืมจำกภำษำเยอรมันมักเกี่ยวข้องกับกำรแพทย์ ส่วนภำษำ

ฝรั่งเศสเป็นค ำยืมด้ำนอำหำรและจำกภำษำอังกฤษด้ำนกำรค้ำ  หลังสงครำมโลกครั้งที่สอง

ญี่ปุ่นได้รับอิทธิพลจำกสหรัฐอเมริกำอย่ำงมำก ช่วงปี 1980 มีบันทึกว่ำค ำยืมเกินครึ่งของ

ค ำยืมทั้งหมด 28,000 ค ำ ที่ยืมหลังจำกสงครำมโลกครั้งที่สองมำจำกภำษำอังกฤษ ซึ่ง

หลำยพันค ำมำจำกสื่อสำรมวลชนท่ีแพร่หลำยตั้งแต่ปี ค.ศ. 1945  ค ำยืมต่ำง ๆ แตกต่ำง

จำกต้นฉบับในหลำยกรณี เช่น กำรออกเสียง กำรตัดพยำงค์ กำรผสมค ำ หรือแม้แต่

ควำมหมำย (Kay, 1995) ดังตัวอย่ำงต่อไปนี ้
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 ส ำหรับกำรออกเสียง เนื่องจำกโครงสร้ำงของพยำงค์ภำษำญี่ปุ่นเป็นพยำงค์เปิด 

คือแต่ละพยำงค์ส่วนใหญ่จบด้วยสระ เช่น beddo และ toiletto คือ bed และ toilet ใน

ภำษำอังกฤษ ตำมล ำดับ พยำงค์ปิดถูกเติมเสียงสระข้ำงหลังเพื่อให้เป็นพยำงค์เปิด เสียง

ควบกล้ ำถูกคั่นโดยสระ เช่น kurimu ส ำหรับ cream และ miruku ส ำหรับ milk อีกท้ัง

จ ำนวนพยัญชนะของภำษำญี่ปุ่นมีน้อยกว่ำพยัญชนะในภำษำอังกฤษ  ท ำให้ค ำหลำยค ำใน

ภำษำอังกฤษที่ยืมมำมีเสียงต่ำงจำกต้นแบบ เช่น heddohon คือ headphone และ 

rimujin คือ limousine ค ำยืมหลำยค ำถูกตัดพยำงค์เช่น terebi ส ำหรับ television และ 

masukomi ส ำหรับ mass communication  ส่วนกำรผสมค ำภำษำอังกฤษเพื่อให้เป็น

ค ำภำษำญี่ปุ่น เช่น pureigaido มำจำก ‘play + guide’ แต่แปลว่ำ ticket office   hai 

sensu ม ำจำก  high sense แต่ แป ลว่ ำ  good taste in fashion ค ำยื มบ ำงค ำมี

ควำมหมำยต่ำงจำกต้นฉบับเล็กน้อย เช่น manshon มำกจำก mansion แต่แปลว่ำ 

อพำร์ทเมนท์รำคำแพง potto มำจำก pot แต่แปลว่ำกระติกน้ ำร้อน กำรแปรรูปแบบและ

ควำมหมำยของค ำยืมเกิดขึ้นจำกกำรปรับค ำยืมเพื่อให้เข้ำกับสังคมญี่ปุ่น และกำรที่ผู้ใช้

ไม่ได้มีควำมผูกพันทำงวัฒนธรรมกับค ำต้นแบบ (Kay, 1995)  

1.3  ภาษาอังกฤษในเกาหลีใต้ 

ช่วงคริสต์ศตวรรษ 16 ถึง 19 เมื่ออิทธิพลตะวันตกแผ่เข้ำมำใน

เอเชียตะวันออก ชำวเกำหลีไม่สนใจภำษำอังกฤษเลย  เกำหลีจึงเป็นประเทศสุดท้ำยใน

ภูมิภำคเอเชียตะวันออกที่ท ำสัญญำกำรค้ำกับประเทศตะวันตก ในช่วงนั้นผู้สนใจ

วิชำกำรตะวันตกถูกลงโทษอย่ำงรุนแรงจำกรำชส ำนักเนื่องจำกนโยบำยชำตินิยมและ

ควำมต้องกำรปิดประเทศ แต่อิทธิพลทำงกำรค้ำของประเทศตะวันตกและกำรท ำ

สัญญำทำงกำรค้ำกับอเมริกำในปี ค.ศ. 1882 ท ำให้เกำหลีใต้เปิดโรงเรียนภำษำอังกฤษ

ส ำหรับล่ำมในปี ค.ศ. 1883 ภำษำอังกฤษเข้ำมำในเกำหลีใต้ผ่ำนมิชชันนำรี พ่อค้ำ และ

นักวิชำกำรซึ่งสอนภำษำอังกฤษให้กับเด็กในช้ันเรียนที่ใช้แต่ภำษำอังกฤษเป็นสื่อ กำร

เรียนภำษำอังกฤษได้รับกำรสนับสนุนจนถึงปี 1905 หลังจำกที่เกำหลีตกเป็นเมือง

ประเทศรำชของญี่ปุ่น ภำษำอังกฤษกลำยเป็นสัญลักษณ์ของกำรต่อต้ำนอิทธิพลของ
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ญี่ปุ่น ผู้มีกำรศึกษำกลุ่มหนึ่งแสดงตัวว่ำเข้ำข้ำงสหรัฐอเมริกำ เรียกตัวเองว่ำ “the 

independence club” จัดตั้งหนังสือพิมพ์ภำษำอังกฤษฉบับแรก แต่ช่วงนั้น กำร

พัฒนำทำงด้ำนภำษำอังกฤษช้ำลงเนื่องจำกญี่ปุ่นต้องกำรให้ชำวเกำหลีใช้ภำษำญี่ปุ่น 

แต่ภำษำอังกฤษก็ยังเป็นวิชำบังคับในโรงเรียน ภำษำอังกฤษกลำยเป็นเครื่องมือในกำร

ปล่อยข่ำวลือ (propaganda) และกำรต่อต้ำนอ ำนำจของญี่ปุ่นโดยกลุ่มชำตินิยมใน

เกำหลี (Park, 2009) 

หลังสงครำมเกำหลี (ค.ศ. 1950-1953) กำรใช้ภำษำอังกฤษเป็นที่นิยม

เนื่องจำกกำรค้ำกับนำนำชำติโดยเฉพำะสหรัฐอเมริกำ ภำษำอังกฤษใช้สื่อสำรกับกองทัพ

สหรัฐฯ รัฐบำลทหำรต้องกำรคนที่สื่อสำรได้ทั้งสองภำษำ ภำษำอังกฤษเป็นภำษำส ำหรับ

กำรใช้งำนและเกี่ยวพันกับควำมมีระดับในสังคม ท ำให้ผู้ใช้ภำษำมีโอกำสในอนำคตมำกขึ้น 

กำรเรียนภำษำอังกฤษแพร่หลำยมำกขึ้นตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1960 เริ่มมีชำวเกำหลีที่สอน

ภำษำอังกฤษ  หลังจำกกีฬำโอลิมปิคปี 1988 ภำษำอังกฤษเช่ือมโยงกับควำมเป็นโลกำ-   

ภิวัตน์  และกำรแข่งขันกับนำนำชำติและได้รับกำรสนับสนุนจำกรัฐบำลมำกขึ้น 

ภำษำอังกฤษเป็นเครื่องมือส ำหรับกำรท ำกำรค้ำระดับนำนำชำติด้วย ในสังคมเกำหลีใต้    

ผู้ที่มีควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษได้รับกำรนับหน้ำถือตำในสังคมถึงแม้ว่ำมีเพียงไม่กี่

บริษัทที่ก ำหนดให้ลูกจ้ำงพูดภำษำอังกฤษ ในหมู่เยำวชน ภำษำอังกฤษเป็นสัญลักษณ์ของ

ควำมก้ำวหน้ำและเสรีภำพ และยังมีกำรรณรงค์ให้ภำษำอังกฤษเป็นภำษำทำงกำรของ

เกำหลีอีกด้วย แต่ก็มีกำรต่อต้ำนเพรำะขัดกับลัทธิชำตินิยม (Cho, 2004, Park, 2009; 

Park & Abelmann, 2004) 

กำรใช้ภำษำอังกฤษของชำวเกำหลีใต้มีปัญหำคล้ำยกับประเทศอื่น ๆ 

ในเอเชียตะวันออกหรือแม้แต่ประเทศอื่น ๆ ท่ีใช้ภำษำอังกฤษเป็นภำษำต่ำงประเทศ 

ปัญหำหลัก ๆ คือกำรออกเสียงและไวยำกรณ์ ภำษำเกำหลีไม่มี  voiced consonants 

ชำวเกำหลีจึงมีปัญหำกับเสียง /b, d, g, v, z/ นอกจำกนั้นแล้วเสียง /f, v/ ก็ไม่มีในภำษำ

เกำหลีอีกด้วย อีกทั้งไม่มีควำมต่ำงของ /w, v/ และมีปัญหำในกำรแยกเสียง voiced 

และ voiceless ส่วนโครงสร้ำงพยำงค์ของเกำหลีเป็นพยัญชนะ สระ พยัญชนะ (CVC) 
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และไม่มีเสียงควบกล้ ำ ชำวเกำหลีมักใส่สระระหว่ำงพยัญชนะสองเสียงที่ติดกัน เช่น 

plight เป็น polite อีกทั้งเสียงสระของเกำหลีก็ต่ำงจำกภำษำอังกฤษ เช่น เสียง “อู” ไม่มี

ในภำษำเกำหลี จึงต้องใช้ “โอ” แทน ภำษำเกำหลีเหมือนภำษำเอเชียหลำยภำษำตรงที่ไม่

มีกำรเน้นเสียง (stress) ท ำให้เสียงภำษำอังกฤษทุกพยำงค์หนักเท่ำกันหมด ส ำหรับปัญหำ

ด้ำนไวยำกรณ์ ภำษำอังกฤษมีโครงสร้ำงประโยคเป็น ประธำน กริยำ กรรม แต่ภำษำ

เกำหลีใช้ ประธำน กรรม กริยำ ท ำให้ผู้เรียนชำวเกำหลีประสบควำมล ำบำกในกำรสร้ำง

ประโยคภำษำอังกฤษ ข้อแตกต่ำงอื่น ๆ เกี่ยวกับโครงสร้ำงประโยคได้แก่ relative 

clause ซึ่งอยู่หน้ำค ำที่มำขยำย (Cho, 2004, Park & Abelmann, 2004) 

 1.4  ภาษาอังกฤษในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

  ก่อนหน้ำที่ประเทศในบริเวณคำบสมุทรอินโดจีนมีกำรติดต่ออย่ำง

เป็นทำงกำรกับทำงตะวันตกในศตวรรษที่  19 นั้น อินโดนีเซียถูกปกครองโดย

เนเธอร์แลนด์ตั้ งแต่ปี  ค .ศ. 1799 และหลังจำกนั้น 60 ปี  ก็ถูกปกครองโดยทั้ ง

เนเธอร์แลนด์และโปรตุเกส อินโดนีเซียถูกปกครองโดยอังกฤษในปี ค.ศ. 1814 เท่ำนั้น 

แต่ในปี ค.ศ. 1815 ก็กลับไปเป็นของเนเธอร์แลนด์ดังเดิม  ส ำหรับประเทศที่เคยอยู่

ภำยใต้อิทธิพลของประเทศตะวันตกในบริเวณแหลมอินโดจีน ได้แก่ เมียนมำร์ ลำว 

กัมพูชำ และ เวียดนำมนั้นเป็นผลมำจำกกำรชิงอ ำนำจระหว่ำงประเทศอังกฤษกับ

ฝรั่งเศส ช่วงศตวรรษที่ 19 เมียนมำร์ถูกครอบครองโดยอังกฤษเพรำะพรมแดนใกล้กับ

อินเดีย ขณะที่เวียดนำม ลำว และกัมพูชำ ถูกปกครองโดยประเทศฝรั่งเศส ประเทศ

ไทยเปรียบเสมือนประเทศกันชน (buffer state) ระหว่ำงสองมหำอ ำนำจ เมื่อทุก

ประเทศได้เอกรำชในคริสต์ศตวรรษที่  20 ภำษำอังกฤษจึงมีบทบำทส ำคัญด้ำน

กำรศึกษำในฐำนะภำษำต่ำงชำติ ยกเว้นเมียนมำร์ 

  กำรที่อังกฤษเคยผนวกดินแดนเมียนมำร์กับอินเดียท ำให้เมียนมำร์

เป็นประเทศเดียวในคำบสมุทรอินโดจีนที่รัฐบำลก ำหนดให้มีกำรสอนภำษำอังกฤษ

ตั้งแต่ชั้นอนุบำล อีกท้ังสนับสนุนกำรเรียนแบบสองภำษำ (bilingual education) โดย

กำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษล้วนในสองปีสุดท้ำยของช้ันมัธยม แต่ทว่ำสภำพ



นิรดา  จิตรกร 132 

เศรษฐกิจและกำรเมืองไม่สำมำรถท ำให้แผนดังกล่ำวสัมฤทธิ์ผลได้ เพรำะประชำกรร้อย

ละ 40 ไม่เคยเข้ำโรงเรียนและร้อยละ 75 ของคนที่เข้ำโรงเรียนไม่จบช้ันประถม (Lwin 

2000) ระบบกำรศึกษำของเมียนมำร์ยังต้องพัฒนำอีกมำก กำรเรียนกำรสอนในปัจจุบัน

ใช้ภำษำพม่ำเป็นหลัก  ส ำหรับประเทศที่เคยอยู่ใต้กำรปกครองของประเทศฝรั่งเศสซึ่ง

ได้แก่ ลำว กัมพูชำ และเวียดนำมนั้น ภำษำฝรั่งเศสเป็นภำษำต่ำงประเทศที่สอนใน

โรงเรียนช่วงที่ยังไม่ได้รับเอกรำช แต่อิทธิพลของฝรั่งเศสไม่ได้กระจำยไปถึงถิ่น

ทุรกันดำร ถึงแม้ว่ำฝรั่งเศสจะยังมีอิทธิพลต่อประเทศเหล่ำนี้จนถึงปัจจุบัน  หลังได้รับ

เอกรำชแล้ว นักเรียนส่วนใหญ่เลือกเรียนภำษำอังกฤษ  (Kounnavongsa, 2013; 

Richardson, 1993; Thompson, 2014; Thinh, 2006) 

ส่วนประเทศอินโดนีเซีย หลังจำกได้รับเอกรำช ได้พัฒนำระบบ

กำรศึกษำของตนขึ้น ในช่วงแรกกำรเรียนภำษำอังกฤษมุ่งที่กำรอ่ำน ต่อมำจุดประสงค์

พัฒนำเป็นกำรเรียนเพื่อศึกษำหำควำมรู้ เพื่ออำชีพ เพื่อกำรอ่ำน เขียนและพูดและ

จุดประสงค์ในปัจจุบันคือกำรสื่อสำร ส่วนวิธีกำรสอนในช่วงแรกเริ่มเป็นกำรแปลเพื่อเรียน

ไวยำกรณ์ (Grammar Translation) แต่ในปัจจุบันพัฒนำมำเป็นกำรสอนเพื่อกำรสื่อสำร 

(Communicative Approach) มีผู้กล่ำวว่ำ แม้จะเป็นเมืองประเทศรำชของเนเธอร์แลนด์

ถึง 350 ปี ประชำชนอินโดนีเซียส่วนใหญ่สำมำรถพูดภำษำอังกฤษได้ (Bire, 2010) ส่วน

ทำงด้ำนสังคมของอินโดนีเซีย ช่วงที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ปกครองประเทศ เฉพำะชน

ช้ันสูงที่พูดภำษำดัชท์ แต่หลังได้รับเอกรำชแล้วภำษำอินโดนีเซีย (Bahasa Indonesia) 

ได้รับเลือกให้เป็นภำษำประจ ำชำติเพื่อท ำให้ประเทศเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน อย่ำงไรก็

ตำมในปัจจุบันภำษำอินโดนีเซียก ำลังได้รับควำมนิยมลดลงเพรำะมีภำษำอังกฤษเข้ำมำ

แทนที่ ครอบครัวที่มีฐำนะจะนิยมโรงเรียนเอกชนท่ีใช้ภำษำอังกฤษเป็นสื่อ นักเรียนจำก

โรงเรียนเหล่ำนี้นิยมใช้ภำษำอังกฤษในกำรสื่อสำร ภำษำอินโดนีเซียจึงกลำยเป็นภำษำรอง 

เพื่อแก้ปัญหำนี้ รัฐบำลอินโดนีเซียวำงแผนบังคับให้โรงเรียนเอกชนใช้ภำษำอินโดนีเซีย

เป็นสื่อกำรสอน (Onishi, 2010)   
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ส ำหรับประเทศไทย ซึ่งไม่เคยเป็นเมืองประเทศรำชของประเทศ

ตะวันตกนั้น กำรสอนภำษำอังกฤษในโรงเรียน เริ่มตั้งแต่สมัยรัชกำลที่  5 และเป็น

ภำษำต่ำงประเทศที่เป็นที่นิยมมำกที่สุด กำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษวิวัฒนำกำรมำ

เรื่อย ๆ ตั้งแต่ กำรแปลเพื่อเรียนไวยำกรณ์ (Grammar Translation) จนถึงกำรสอนเพื่อ

กำรสื่อสำร (Communicative Approach) ถึงแม้ว่ำควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษของ

นักเรียนไทยจะพัฒนำขึ้นจำกเมื่อสองทศวรรษที่แล้ว แต่โดยรวมยังไม่อยู่ในระดับท่ีน่ำ

พอใจ เนื่องจำกกำรขำดบุคลำกรคุณภำพ และกำรคุมคุณภำพกำรศึกษำที่ยังไม่เคร่งครัด

และทั่วถึง 

กำรใช้ภำษำอังกฤษของผู้พูดภำษำอังกฤษเป็นภำษำต่ำงประเทศใน

ทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยทั่วไปมีปัญหำคล้ำยกับประเทศที่อื่น ๆ ที่ใช้ภำษำอังกฤษ

เป็นภำษำต่ำงประเทศในเอเชียคือ ปัญหำด้ำนไวยำกรณ์ เช่น เรื่อง article, agreement, 

tense, กำรละประธำน หรือกรรม กำรใช้กริยำช่วย และกำรสร้ำงประโยคค ำถำม กำรออก

เสียงไม่มีเสียงหนักเสียงเบำ ชำวเมียนมำร์มีปัญหำเรื่องตัวสะกด /p, t, k/ ซึ่งมักละไปและ

กำรแทรกสระระหว่ำงเสียงควบกล้ ำเช่น split เป็น /sapit/ (Lwin, 2000) ผู้พูดชำว

อินโดนีเซีย มีปัญหำเรื่องตัวสะกด /t, d/ ซึ่งมักจะละไป ส่วนเสียง th เช่นในค ำว่ำ thin 

และ then ออกเสียงคล้ำยกับ tin และ den เช่นเดียวกับผู้พูดชำวไทย (Bire, 2010) 

ส ำหรับอดีตเมืองประเทศรำชของฝรั่งเศสเช่น ลำว กัมพูชำ และ

เวียดนำม ภำษำฝรั่งเศสยังถือว่ำเป็นภำษำของคนระดับสูง และรัฐบำลฝรั่งเศสยังคงให้

กำรสนับสนุนด้ำนต่ำง ๆ แต่ควำมนิยมเรียนภำษำฝรั่งเศสลดลง สถำนะของ

ภำษำอังกฤษในประเทศเหล่ำนี้เหมือนกับประเทศอื่น ๆในปัจจุบันท่ีใช้ภำษำอังกฤษเป็น

ทีภ่ำษำทีส่องและภำษำต่ำงประเทศ ภำษำอังกฤษถือเป็นภำษำส ำหรับควำมก้ำวหน้ำใน

กำรงำนซึ่งจะน ำไปสู่อนำคตที่ดีกว่ำ นอกจำกนั้นภำษำอังกฤษยังเป็นภำษำของ

ประชำคมอำเซียนอีกด้วย ควำมนิยมเรียนภำษำอังกฤษน ำไปสู่กำรเปิดโรงเรียนสอน

พิเศษภำษำอังกฤษอย่ำงกว้ำงขวำงเหมือนกับประเทศอื่น ๆ ที่ใช้ภำษำอังกฤษเป็น
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ภำษำต่ำงประเทศ ปัญหำที่ประเทศเหล่ำนี้ส่วนใหญ่ประสบอยู่ก็คือระบบกำรศึกษำยัง

ไม่ได้มำตรฐำนและยังขำดแคลนบุคลำกรคุณภำพ  

1.5  ภาษาอังกฤษในยุโรป 

 เยอรมันเป็นประเทศแรก ๆ ที่ติดต่อกับอังกฤษด้ำนกำรค้ำและศำสนำ

ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 8 ส่วนประเทศฝรั่งเศสติดต่ออย่ำงเป็นทำงกำรกับอังกฤษเมื่อมีกำร

สมรสระหว่ำงรำชวงศ์อังกฤษและรำชวงศ์ของแคว้นนอร์มังดีของฝรั่งเศส ถึงแม้ว่ำภำยหลัง

ประเทศอังกฤษจะถูกปกครองโดยรำชวงศ์นอรม์ังดีเริ่มตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 11 ช่วงนั้นก็

มีแต่ชนช้ันสูงเท่ำนั้นที่พูดภำษำฝรั่งเศสซึ่งใช้อย่ำงแพร่หลำยในทวีปยุโรป ในขณะนั้น 

หลังจำกกำรปฏิวัติอุตสำหกรรม ภำษำอังกฤษมีอิทธิพลมำกข้ึน วรรณกรรมและสิ่งพิมพ์ 

วิทยำกำรจำกอังกฤษแพร่หลำยไปยังฝรั่งเศสและเยอรมัน ในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 17 ถึง 

19 ภำษำอังกฤษมีอิทธิพลต่อชีวิตชำวฝรั่งเศสและเยอรมันในหลำย ๆ ด้ำน และเป็นภำษำ

ต่ำงชำติภำษำแรกทีช่ำวเยอรมันเรียน ภำษำเยอรมันรับค ำยืมจำกภำษำอังกฤษเป็นจ ำนวน

มำก ศั พท์ ด้ ำนกำรเมื อง เช่น  Adverse, Bill และ Debatte และวรรณกรรมเช่น 

Romantisch นอกจำกนั้นมีกำรผสมภำษำ (code-mixing) และกำรสลับภำษำ (code-

switching) ด้วย อิทธิพลดังกล่ำวท ำให้มีกำรต่อต้ำนจำกชำวเยอรมันบำงกลุ่ม ตั้งแต่

คริสต์ศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมำ ภำษำอังกฤษครอบคลุมหลำย ๆ ด้ำนของชีวิตชำวเยอรมัน

เช่น กฎหมำย กำรเมือง ธุรกิจ กำรโฆษณำ วิทยำศำสตร์ งำนวิจัย สื่อสำรมวลชน และ

กำรศึกษำ ทำงด้ำนสังคมชำวเยอรมันมีทัศนคติที่ดีต่อภำษำอังกฤษ ชำวเยอรมันพูด

ภำษำอังกฤษเมื่อมีคนพูดภำษำอังกฤษอยู่ แม้ว่ำคนที่พูดภำษำอังกฤษคนนั้นจะพูด

ภำษำเยอรมันได้ก็ตำม แม้ว่ำภำษำอังกฤษเข้ำมำมีบทบำทในภำษำเยอรมันมำก แต่ไม่ได้มี

สถำบันทำงภำษำที่จะรับผิดชอบเรื่องนี้ (Hilgendorf, 2007; Truchot, 2002) 

ชำวฝรั่งเศสต่ำงจำกชำวเยอรมันมำก ชำวฝรั่งเศสมีควำมเป็นชำตินิยม

สูง โดยเฉพำะเมื่อเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกำรใช้ภำษำอังกฤษในภำษำฝรั่งเศส และมีควำม

พยำยำมที่จะใช้ภำษำฝรั่งเศสแทนที่จะยืมค ำภำษำอังกฤษ ฝรั่งเศสได้ออกกฎหมำยเพื่อ

สนับสนุนภำษำฝรั่ งเศสในปี  ค.ศ. 1994 (Loi Tubon) ซึ่ งบังคับว่ำเงินทุนรัฐบำลจะ
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สนับสนุนแต่งำนวิจัยที่เขียนเป็นภำษำฝรั่งเศสเท่ำนั้น เอกสำรสัญญำต่ำง ๆ ต้องเป็นภำษำ

ฝรั่งเศส รำยกำรวิทยุโทรทัศน์และข้อมูลผู้บริโภคต้องเป็นภำษำฝรั่งเศส ภำษำที่ใช้ในระบบ

กำรศึกษำต้องเป็นภำษำฝรั่งเศส (Truchot, 1997)  แต่ด้วยกำรแพร่หลำยของภำษำอังกฤษ

ในปัจจุบัน  หนังสือพิมพ์ Telegraph รำยงำนว่ำวิทยำลัยกำรบริหำรแห่งชำติ (National 

School of Administration) ของฝรั่งเศส จะบังคับใช้ภำษำอังกฤษในกำรสอบเข้ำในปี 

2018 เพื่อให้มั่นใจว่ำผู้น ำของชำติพูดภำษำอังกฤษได้  European Commission (2012) 

พบว่ำชำวฝรั่งเศสมีควำมไม่มั่นใจในกำรใช้ภำษำอังกฤษสูงเป็นอันดับสองในทวีปยุโรปรอง

จำกชำวอิตำเลียน  ควำมสำมำรถและควำมมั่นใจแตกต่ำงกันออกไปตำมช่วงอำยุ ใน

ขณะเดียวกัน BBC.com รำยงำนว่ำรัฐสภำฝรั่งเศสอนุญำตให้มหำวิทยำลัยในฝรั่งเศสใช้

ภำษำอังกฤษในกำรสอนได้ เพื่อดึงดูดนักศึกษำต่ำงชำติ ซึ่งมหำวิทยำลัยธุรกิจและรัฐศำสตร์

ใช้นโยบำยนี้ มำ 15 ปี  แล้ ว และหนั งสื อพิ มพ์ ฝ่ ำยซ้ ำยรำยงำนว่ำขณะนี้ วิชำใน

ระดับอุดมศึกษำจ ำนวน 760 วิชำ สอนเป็นภำษำอังกฤษ (Allen, 2015; Mitchell, 2013; 

Poirier, 2013; Samuel, 2010) 

 ในปัจจุบันภำษำอังกฤษมีกำรใช้อย่ำงกว้ำงขวำงในภูมิภำคยุโรป 

เป็นภำษำหลักทำงธุรกิจ และในกำรประชุมวิชำกำรและวิทยำศำสตร์ อีกทั้งเป็นภำษำที่

นิยมใช้ทั้งในกำรตีพิมพ์งำนวิชำกำรและในวงกำรบันเทิง เนื่องจำกสำมำรถใช้สื่อสำรกับ

คนในภูมิภำคอื่น ๆ ได้ ส ำหรับประเทศตอนเหนือของภูมิภำคยุโรป ภำษำอังกฤษเป็น

เสมือนภำษำที่สอง ในขณะที่ตอนใต้ภำษำอังกฤษยังไม่เป็นที่นิยมเท่ำแต่ก็ก ำลัง

พัฒนำขึ้น ในตุรกี ภำษำอังกฤษมีควำมส ำคัญส ำหรับกำรท ำงำนและกำรศึกษำและใน

แวดวงที่คนพูดภำษำอย่ำงน้อยสองภำษำ ภำษำอังกฤษจะเป็นหนึ่งในนั้น (Borzykowski, 

2017; euractive.com, 2013;Truchot, 1997; telegraph.co.uk, 2010) 

 ในสหภำพยุโรป เคยมีกำรเสนอว่ำภำษำอังกฤษควรเป็นภำษำกลำง

ของสหภำพยุโรป  เพื่อกำรท ำงำนที่มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้นโดยลดค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำร

แปลเอกสำรเป็นภำษำต่ำง ๆ ของสมำชิก ซึ่งจะท ำให้ประเทศในสหภำพรวมกันเป็น

อันหนึ่ งเดียวกันยิ่ งขึ้น  เพรำะปัจจุบัน  80% ของเอกสำรภำยในสหภำพก็ เป็น
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ภำษำอังกฤษอยู่แล้ว (economist.com, 2017; Morgan, 2016; Mitchell 2013; 

Oltermann, 2013; Samuel, 2010) 

 

บทสรุป 

 ข้อมูลข้ำงต้นน ำเสนออิทธิพลของภำษำอังกฤษต่อประเทศต่ำง ๆ ในโลก และ

ควำมหลำกหลำยของภำษำอังกฤษแบบต่ำง ๆ ซึ่งแบ่งเป็นสำมกลุ่มหลักคือ กลุ่มวงใน 

วงนอก และวงขยำย (Inner Circle, Outer Circle, and Expanding Circle) หรือผู้

พูดภำษำอังกฤษเป็นภำษำที่หนึ่ง สอง และ ภำษำต่ำงประเทศตำมล ำดับ สำมกลุ่มนี้

ต่ำงกันที่บริบทกำรใช้ ผู้พูดภำษำอังกฤษเป็นภำษำที่หนึ่งคือคนในประเทศอังกฤษ 

อเมริกำ ออสเตรเลีย แคนำดำ และนิวซีแลนด์  ซึ่ งใช้ภำษำอังกฤษสื่อสำรใน

ชีวิตประจ ำวัน ผู้พูดภำษำอังกฤษเป็นภำษำที่สอง ใช้ภำษำอื่นเป็นภำษำที่หนึ่ง และใช้

ภำษำอังกฤษเป็นภำษำที่สอง โดยใช้ในโรงเรียนและใช้เป็นภำษำทำงกำร เช่น ใน

อินเดีย สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ เป็นต้น ส่วนผู้พูดภำษำอังกฤษเป็นภำษำต่ำงประเทศ

นัน้ใช้ภำษำอื่นเป็นภำษำที่หนึ่ง ในโรงเรียนและในภำษำทำงกำร แต่ใช้ภำษำอังกฤษใน

บริบทท่ีเกี่ยวกับต่ำงประเทศ เท่ำนั้น เช่น ในญี่ปุ่น ไทย เกำหลี จีน และลำว เป็นต้น 

 ส ำหรับสำเหตุกำรแพร่หลำยของภำษำอังกฤษซึ่งเกิดจำกอ ำนำจทำงด้ำน

เศรษฐกิจและอุตสำหกรรมของสหรัฐอเมริกำนั้น อำจมีผู้ตั้งข้อสงสัยว่ำถ้ำในอนำคต 

ประเทศจีนกลำยเป็นผู้น ำในแขนงดังกล่ำว ภำษำจีนจะแทนท่ีภำษำอังกฤษหรือไม่ สิ่งที่

จะเป็นไปได้ก็คือจะมีผู้เรียนภำษำจีนมำกข้ึนแต่ผู้เรียนภำษำอังกฤษโดยเฉพำะภำยนอก

ประเทศจีนไม่น่ำจะลดลงอย่ำงเห็นได้ชัด เพรำะภำษำอังกฤษยังคงเป็นตัวแทนของ

ควำมเป็นตะวันตก และควำมทันสมัย  ในกำรประชุมระดับนำนำชำติของศูนย์ภำษำซีมี

โอ (SEAMEO RELC) ที่ประเทศสิงคโปร์ เคยมีผู้ตั้งค ำถำมว่ำภำษำอังกฤษแบบต่ำง ๆ 

จะมีลักษณะเฉพำะของตนมำกจนกระทั่งกลำยเป็นคนละภำษำหรือไม่ ซึ่งเคยมีตัวอย่ำง

ในอดีตมำแล้ว เช่น ภำษำอังกฤษเก่ำ (Old English) ที่เคยเป็นภำษำถิ่นของภำษำเยอรมัน

เก่ำหรือภำษำสเปนและฝรั่งเศส ซึ่งแปรมำจำกภำษำละติน กำรที่ภำษำอังกฤษแบบต่ำง ๆ 
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จะต่ำงกันมำกเสียจนกลำยเป็นต่ำงภำษำเป็นไปได้ยำกในยุคโลกำภิวัตน์ ซึ่งผู้พูดต่ำงยึดถือ

มำตรฐำนเดียวกันคือภำษำมำตรฐำนแบบอังกฤษหรืออเมริกำ แม้แต่ผู้พูดภำษำอังกฤษใน

ประเทศอินเดีย ออสเตรเลีย สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ ท่ีมีภำษำอังกฤษแบบของตนซึ่งมี  

อัตลักษณ์ ก็ยังใช้มำตรฐำนของประเทศอังกฤษและอเมริกำ และในปัจจุบันเทคโนโลยีท ำ

ให้กำรตีพิมพ์และเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปได้ง่ำย อีกทั้งมำตรฐำนของภำษำอังกฤษมีบันทึก

อยู่ในสิ่งพิมพ์ต่ำง ๆ และในระบบ Internet ด้วย คนที่พูดภำษำเดียวกันในต่ำง ๆ พื้นที่

และต่ำงวัฒนธรรมสำมำรถสื่อสำรกันได้ง่ำย รวมถึงควำมพยำยำมสื่อสำรกับชำวต่ำงชำติ

โดยใช้ภำษำเดียวกันจะท ำให้กำรกลำยของภำษำเป็นไปได้ยำก ซึ่งต่ำงจำกในสมัยโบรำณ

เช่นในคริสต์ศตวรรษที่ 8 ที่งำนเขียนเป็นสิ่งที่หำยำก เพรำะต้องเขียนด้วยมือและผู้ที่อ่ำน

ออกเขียนได้ก็มีน้อย นอกจำกนั้นแล้วกำรคมนำคมทำงไกลก็ถูกสกัดกั้นโดยอุปสรรคทำง

ภูมิศำสตร์เช่น มหำสมุทร ภูเขำ และระยะทำง 

สิ่งที่ก ำลังเกิดขึ้นคือผู้ที่พูดภำษำอังกฤษจะมีมำกขึ้นไม่ว่ำจะเป็นภำษำที่สอง

หรือภำษำต่ำงประเทศ ปัจจุบันภำษำอังกฤษใช้เป็นภำษำสื่อสำรของกลุ่มประเทศอำเซียน

แม้ว่ำสำมประเทศสมำชิกเคยเป็นอำณำนิคมของประเทศฝรั่งเศส  ในกลุ่มประเทศสหภำพ

ยุโรปภำษำอังกฤษเป็นที่นิยมมำกกว่ำภำษำฝรั่งเศสซึ่งเป็นภำษำทำงกำรที่ใช้ในกำรประชุม

ส ำคัญ ๆ ภำษำอังกฤษใช้สื่อสำรในกำรประชุมย่อยและกำรสื่อสำรอย่ำงไม่เป็นทำงกำร 

ทั้งนี้เป็นเพรำะภำษำอังกฤษเป็นที่นิยมเรียนในทวีปยุโรป อีกทั้งในปัจจุบันประเทศในโลก

ตะวันตกมีกำรแข่งขันและควำมร่วมมือเรื่องกำรศึกษำ กำรพัฒนำทำงเทคโนโลยีและทำง

เศรษฐกิจ ภำษำอังกฤษจึงเป็นภำษำกลำงในสถำบันกำรศึกษำ และบริษัทนำนำชำติ 

ส ำหรับสหภำพยุโรปแล้วกำรใช้ภำษำอังกฤษจะช่วยประหยัดงบประมำณทำงด้ำนกำร

แปลภำษำในเอกสำรให้เป็น 24 ภำษำของประเทศสมำชิก (Mitchell, 2013; Oltermann, 

2013; Poirier, 2013; Samuel, 2010) และแม้ว่ำอังกฤษออกจำกกำรเป็นสมำชิกสหภำพ

ยุโรปในปี ค.ศ. 2017 (Brexit 2017) แล้ว ภำษำอังกฤษก็ยังคงรักษำสถำนภำพกำรเป็น 

“ภำษำท ำงำน” (“working language”) ร่วมกับ ภำษำฝรั่งเศส และ ภำษำเยอรมัน 

เพรำะเป็นภำษำต่ำงประเทศท่ีชำวยุโรปส่วนใหญ่เลือกเรียน และใช้สื่อสำรกับท่ัวโลกได้ 
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(economist.com, 2017; Morgan 2016; Snel, 2017; Carey, 2016; 

theguardian.com 2017) 

 แต่ทว่ำกำรใช้ภำษำอังกฤษก็น ำไปสู่ควำมเสี่ยงต่อกำรสำบสูญของภำษำ

พื้นเมือง เช่นในทวีปอเมริกำ (Native Americans) ออสเตรเลีย (Aborigines) และ

นิวซีแลนด์ (Maoris) ในอินโดนีเซียภำษำประจ ำชำติคือบำฮำซำ (Bahasa Indonesia) 

กลำยเป็นภำษำล ำดับสอง (second class) ควำมเสี่ยงน้ีมีแนวโน้มที่จะกระทบประเทศ

ที่ ใช้ภ ำษำอั งกฤษ เป็ นภำษำที่ สองมำกกว่ ำประเทศที่ ใช้ภ ำษำอั งกฤษ เป็ น

ภำษำต่ำงประเทศ ในขณะเดียวกันประเทศที่ใช้ภำษำอังกฤษเป็นภำษำต่ำงประเทศก็

จะต้องต่อสู้มำกขึ้นเพื่อให้ควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษของคนในประเทศทัดเทียมกับ

ประเทศอื่น ๆ  สถำนะของภำษำอังกฤษในประเทศต่ำง ๆ ในโลกอำจไม่คงที่ ขึ้นอยู่กับ

สภำพทำงเศรษฐกิจและสังคม บทควำมนี้น ำเสนอเพียงภำพสถำนะปัจจุบันของ

ภำษำอังกฤษในโลกในช่วงประมำณหนึ่งทศวรรษท่ีผ่ำนมำเท่ำนั้น ในกำรสอนวิชำภำษำ

นำนำอังกฤษโลก (World Englishes) หนังสือเรียนไม่สำมำรถเป็นเอกสำรอ้ำงอิงเพียง

ช้ินเดียวได้ เพรำะข้อมูลอำจล้ำสมัยภำยในครึ่งทศวรรษ แหล่งข้อมูลอื่น ๆ เช่น

หนังสือพิมพ์ วำรสำร โทรทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีบทบำทส ำคัญในกำรให้ข้อมูลที่

ทันสมัย และเป็นที่แน่ชัดว่ำข้อมูลบำงส่วนในบทควำมนี้จะล้ำสมัยในอีกหนึ่งทศวรรษ

ข้ำงหน้ำเช่นกัน 
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