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บทคัดย่อ

บทความนีม้ งุ่ เน้นศึกษาเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างทางอรรถศาสตร์ของโครงสร้าง “有(มี) + กริยา” ใน
ภาษาจีนกลางและโครงสร้าง“มี+กริยา” ในภาษาไทยถิน่ เหนือ เพือ่ ให้เข้าใจถึงความหมายทีแ่ ต่ละภาษาต้องการสือ่ เมือ่ ใช้
โครงสร้างดังกล่าวในการสือ่ สาร ผลการศึกษาสรุปได้วา่ โครงสร้าง“有(มี) +กริยา” ในภาษาจีนกลางมี 5 ความหมาย ได้แก่
1.บ่งบอกถึงการเน้นย�ำ้ 2. บ่งบอกถึงปริมาณน้อย น�ำ้ หนักน้อย 3. บ่งบอกถึงกริยา อาการทีก่ ระท�ำเสร็จไปแล้ว 4) บ่งบอกถึง
การกระท�ำหรือกริยานัน้ ได้เกิดขึน้ แล้ว 5.บ่งบอกถึงการกระท�ำทีด่ ำ� เนินต่อเนือ่ ง ส�ำหรับโครงสร้าง “มี+กริยา” ในภาษาไทยถิน่
เหนือมีความหมาย 4 ความหมาย ได้แก่ 1. บ่งบอกถึงการเน้นย�ำ้ 2. บ่งบอกถึงสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ แล้ว 3. บ่งบอกถึงความมัง่ มี ร�ำ่ รวย
4. บ่งบอกถึงอยูใ่ นครอบครอง ถือเป็นเจ้าของ ซึง่ ทัง้ สองโครงสร้างมีการสือ่ ถึงความหมายคล้ายคลึงกัน 2 ความหมาย คือ
บ่งบอกถึงการเน้นย�ำ้ และบ่งบอกการกระท�ำหรือกริยานัน้ ได้เกิดขึน้ แล้ว ขณะเดียวกันทัง้ สองโครงสร้างก็ยงั มีการสือ่ ถึง ความ
หมายทีต่ า่ งกันออกไปด้วย คือ โครงสร้าง “有(มี)+กริยา” ในภาษาจีนกลางไม่มคี วามหมายทีบ่ ง่ บอกถึงความมัง่ มี ร�ำ่ รวยและ
ไม่มกี ารบ่งบอกถึงการครอบครอง ถือเป็นเจ้าของ และโครงสร้าง“มี+กริยา” ในภาษาไทยถิน่ เหนือไม่มคี วามหมายทีบ่ ง่ บอกถึง
ปริมาณน้อย น�ำ้ หนักน้อย ไม่บง่ บอกถึงกริยาหรืออาการทีก่ ระท�ำเสร็จไปแล้ว และไม่มคี วามหมายทีบ่ ง่ บอกถึงการกระท�ำทีด่ ำ� เนิน
ต่อเนือ่ ง
ค�ำส�ำคัญ :

有

มี, ภาษาไทยถิน่ เหนือ, ภาษาจีนกลาง, เปรียบเทียบ
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ABSTRACT

The purposes of this research emphasized on comparing the similarities and differences of a
semantic grammar structure of “Verb to have + Verb” in communicating in Mandarin and Northern
Thai dialect. The results showed that in Mandarin, the structure conveyed 5 meanings included; to
emphasize, to identify a small amount or weight, to explain finished verbs or actions, to describe
happened or started actions, and to explain continuing actions while there were 4 meaning in Northern
Thai dialect consisted of; to emphasize, to tell occurred verbs, to show prosperity and richness, to
identify ownership or belonging. They shared 2 similar meanings of to emphasize the actions and
explain the happened actions. The differences were the absence of prosperity and ownership in
Mandarin meanings whereas the meanings of a small amount or weight, unfinished actions, and
continuous verbs were excluded in Northern Thai dialect.
Keywords : 有, Verb to have, Northern Thai dialect, Mandarin, comparison

บทน�ำ

เป็นที่ทราบกันดีในหมู่นักภาษาศาสตร์ชาวจีนและ
ผู้เรียนภาษาจีนกลางเป็นภาษาต่างประเทศว่าโครงสร้าง
ประโยค “有” (“有”字句) ในปัจจุบันนั้นมีอัตราการใช้
ค่อนข้างสูง (苟曲波, 2010) Zhang Yufeng (张豫
峰, 1998) กล่าวว่า Lü Shuxiang (吕叔湘, 1942) เป็น
ผู้ที่ได้เริ่มกล่าวถึงโครงสร้าง “有” ในต�ำรา《中国文法
要略》ขึน
้ อย่างเป็นทางการและได้ทำ� การวิจยั รูปประโยค
นี้ในฐานะที่เป็นรูปประโยคชนิดหนึ่งเป็นครั้งแรก ตั้งแต่
บัดนั้นมาก็ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้าง“有” มาโดย
ตลอด จนกระทั่งถึงในช่วงกลางศตวรรษที่ 50 โดยเฉพาะ
ช่วงปีที่ 80 โครงสร้าง “有” ได้ถูกศึกษาค้นคว้าอย่าง
จริงจัง แต่เนื่องจากในขณะนั้นมีนักวิชาการชาวจีนหลาย
ท่ า นที่ มี ค วามเห็ น เกี่ ย วกับ ไวยากรณ์ของค�ำว่า “ 有 ”
ค่อนข้างหลากหลาย ท�ำให้ขอบเขตการศึกษา ค�ำนิยาม
ลักษณะเด่น โครงสร้างของประโยค “有” เกิดขึ้นเป็น
จ�ำนวนมากและแตกต่างกันออกไป แต่ทงั้ นีย้ งั ขาดงานวิจยั
ด้านอรรถศาสตร์ ซึ่งเป็นการศึกษาแนวคิดเรื่องวิธีการที่
ภาษาสือ่ ความหมาย ศึกษาประเภทต่าง ๆ ของความหมาย
ศึกษว่าภาษาสื่อความหมายได้อย่างไร มีความหมายอะไร

บ้าง และด้านวัจนปฏิบัติศาสตร์ ที่ศึกษาวิธีการใช้ถ้อยค�ำ
เพือ่ สือ่ ความหมาย โดยต้องอาศัยการตีความตามรูปภาษา
บริ บ ทของการสื่ อ สารซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ ผู ้ พู ด ผู ้ ฟ ั ง และ
สถานการณ์ ต่อมานักภาษาศาสตร์เริ่มให้ความสนใจกับ
การศึกษาด้านอรรถศาสตร์ของประโยค “有” มากขึน้ ซึง่
นักภาษาศาสตร์แต่ละท่านก็มีมุมมองเกี่ยวกับประโยค
“有” แตกต่างกันออกไป แต่มีสิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนไป ก็คือ
การใช้ ป ระโยค“有 ” ในการสื่ อ สารก็ ยั ง คงมี ก ารใช้ ที่
ค่อนข้างสูงอย่างต่อเนื่อง
ภาษาไทยถิน่ เหนือเป็นภาษาถิน่ (dialect) หนึง่ ของ
ภาษาไทยมาตรฐาน (standard language) โดยภาษาไทย
ถิน่ เหนือเป็นสาขาหนึง่ ของภาษาตระกูลไท (Tai) ใช้พดู กัน
ในชี วิ ต ประจ� ำ วั น เหมื อ นกั บ เป็ น ภาษามาตรฐานของ
ท้องถิน่ ใน 8 จังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทย ได้แก่
จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ล�ำพูน พะเยา แพร่ น่าน และ
แม่ฮ่องสอน นอกจากนี้ยังพบว่ามีผู้พูดภาษาไทยถิ่นเหนือ
ในชุมชนอื่น ๆ อีก เช่น ที่อ�ำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
อ�ำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ต�ำบลบ้านคูบวั จังหวัดราชบุรี
และทีอ่ ำ� เภอสีควิ้ จังหวัดนครราชสีมา เป็นต้น ทัง้ นีเ้ พราะ
บรรพบุรุษของคนเหล่านี้อพยพมาจากภาคเหนือนั่นเอง
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ส�ำหรับคนไทยที่อาศัยอยู่ในภาคเหนือนั้นเรียกตนเองว่า
“คนเมือง” และเรียกภาษาตัวเองว่า “ค�ำเมือง” (กรรณิการ์
วิมลเกษม, 2555, น.7) ส�ำหรับค�ำและการใช้ค�ำชนิด
ต่าง ๆ นัน้ ในภาษาไทยถิน่ เหนือมีคำ� ชนิดต่าง ๆ เช่นเดียวกับ
ภาษาไทย ได้แก่ ค�ำนาม ค�ำสรรพนาม ค�ำกริยา ค�ำวิเศษณ์
ค�ำบุพบท ค�ำสันธาน และค�ำอุทาน (กรรณิการ์ วิมลเกษม,
2555, น.103) และส�ำหรับการเรียงค�ำเข้าประโยคนั้น
การเรียงค�ำในภาษาไทยถิ่นเหนือจะเรียงค�ำขยายไว้ข้าง
หลังค�ำทีถ่ กู ขยาย ส่วนการเรียงค�ำให้เป็นประโยคนัน้ จะน�ำ
ส่วนประกอบของประโยค ได้แก่ ประธาน กริยา กรรม ซึ่ง
แต่ ล ะส่ ว นอาจมี บ ทขยายหรื อ ไม่ มี ก็ ไ ด้ ม าเรี ย งกั น
(กรรณิการ์ วิมลเกษม, 2555, น.151) ซึง่ ในภาษาจีนกลาง
ก็มีค�ำและการใช้ค�ำชนิดต่าง ๆ รวมถึงการเรียงค�ำเข้า
ประโยคดังที่กล่าวข้างต้นเช่นกัน
เนือ่ งจากประโยคโครงสร้าง “有” ในภาษาจีนกลาง
มีอัตราในการใช้ค่อนข้างสูง ประกอบกับคณะผู้วิจัยเป็น
อาจารย์สอนภาษาจีนอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย
และมีความสนใจในภาษาไทยถิ่นเหนือ อีกทั้งถ้ามองถึง
ความเกี่ยวข้องด้านตระกูลภาษานั้น ภาษาไทยถิ่นเหนือ
น่าจะมีความเชือ่ มโยงในบางมิตกิ บั ภาษาจีนซึง่ เป็นตระกูล
ภาษาจีน-ธิเบต ดังนัน้ จึงมีความสนใจในการศึกษาค้นคว้า
เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความเหมื อ นและความแตกต่ า งของ
ประโยคโครงสร้าง “有(มี) + กริยา” ในภาษาจีนกลางและ
โครงสร้าง “มี + กริยา” ในภาษาไทยถิ่นเหนือ โดยเนื้อหา
ในงานวิจัยนี้เน้นศึกษาแนวทางวิจัยในปัจจุบัน เพื่อมา
วิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างด้าน
อรรถศาสตร์ของโครงสร้างประโยค “有(มี) +กริยา” ใน
ภาษาจีนกลางและโครงสร้าง “มี + กริยา” ในภาษาไทย
ถิ่นเหนือ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในความหมายที่เกิดจาก
โครงสร้างประโยคดังกล่าวมากยิ่งขึ้น
แนวคิดและทฤษฎีเปรียบเทียบทางภาษาศาสตร์
ภาษาศาสตร์เปรียบเทียบ(Contrastive Linguistics)
เริ่มจากแนวคิดของเบนจามิน ลี วอร์ฟ นักภาษาศาสตร์
ชาวอเมริกนั ในปี ค.ศ.1941 แนวคิดนีเ้ ป็นทฤษฎีแขนงหนึง่

ของภาษาศาสตร์ซึ่งกล่าวถึงการเปรียบเทียบภาษาสอง
ชนิดหรือสองชนิดขึน้ ไป อธิบายความเหมือนและแตกต่าง
ที่ปรากฎ โดยเฉพาะความแตกต่าง ความเกี่ยวเนื่องที่
ปรากฎจากการศึกษาภาษาทั้งสองชนิด หากศึกษาจาก
มุ ม มองของทฤษฎี ก ารเรี ย นภาษาที่ ส อง จุ ด เด่ น ของ
ภาษาศาสตร์เปรียบเทียบมุ่งเน้นวิเคราะห์ความแตกต่าง
ของภาษาทั้งสองชนิด ซึ่งช่วยแก้ไขปัญหาการเรียนภาษา
ทีส่ องของผูเ้ รียน ทัง้ ยังช่วยให้ผเู้ รียนภาษาทีส่ องหลีกเลีย่ ง
ปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะเรียนได้อีกด้วย

วัตถุประสงค์การวิจยั

1. เพื่อศึกษาประโยคโครงสร้าง “有(มี) + กริยา”
ในภาษาจีนกลางและโครงสร้าง “มี + กริยา” ในภาษาไทย
ถิ่นเหนือ
2. เพือ่ เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง
ของโครงสร้าง“有(มี) + กริยา” ในภาษาจีนกลางและ
โครงสร้าง “มี + กริยา” ในภาษาไทยถิ่นเหนือในด้าน
อรรถศาสตร์ และลักษณะเด่นของประโยคโครงสร้าง
ดังกล่าว

วิธดี ำ� เนินการวิจยั

ด�ำเนินการวิจยั โดยวิธกี ารศึกษาเอกสาร ต�ำรา หนังสือ
ผู ้ บ อกภาษา น� ำ เสนอเนื้ อ หาแบบพรรณนาวิ เ คราะห์
(Descriptive Analysis Research) โดยขัน้ ตอนดังนี้
1. รวบรวมข้อมูลเรือ่ งแนวคิดและทฤษฎีเปรียบเทียบ
ทางภาษาศาสตร์ ทบทวนเอกสารทีใ่ ช้ในการศึกษาวิเคราะห์
เปรียบเทียบจากบทความวิชาการ บทความวิจยั งานวิจยั
วิทยานิพนธ์ หนังสือ ต�ำราทัง้ ภาษาไทยและภาษาจีน และเก็บ
ข้อมูลเพิม่ เติมโดยการสัมภาษณ์จากผูบ้ อกภาษาไทยถิน่ เหนือ
2. ด�ำเนินการวิเคราะห์เพือ่ เปรียบเทียบความเหมือนและ
ความแตกต่างของโครงสร้างประโยค“有(มี) +กริยา” ในภาษา
จีนกลางและโครงสร้าง “มี + กริยา” ในภาษาไทยถิน่ เหนือ
3. สรุ ป ผลการศึ ก ษาและน� ำ เสนอข้ อ เสนอแนะ
แนวทางในการศึกษาค้นคว้าต่อไป
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ผลการวิจยั

การศึกษาวิจยั จะแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ ส่วนแรกจะ
สรุ ปแนวทางการศึกษาด้านอรรถศาสตร์ของประโยค
โครงสร้าง “有(มี) + กริยา” ในภาษาจีนกลางและโครงสร้าง
“มี + กริยา” ในภาษาไทยถิน่ เหนือในปัจจุบนั จากนัน้ ใน
ส่วนทีส่ องจะวิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมือนและความ
แตกต่างด้านความหมายของประโยคโครงสร้าง “有(มี) +
กริยา” ในภาษาจีนกลางและโครงสร้าง“มี+ กริยา” ในภาษา
ไทยถิน่ เหนือ ดังนี้
1. การศึกษาด้านอรรถศาสตร์ของประโยคโครงสร้าง
“有(มี) +กริยา” ในภาษาจีนกลางและประโยคโครงสร้าง
“มี+กริยา” ในภาษาไทยในปัจจุบัน
การศึกษาประโยคโครงสร้าง “有(มี) +กริยา” ใน
ภาษาจีน Zheng Changlong และ Wang Jiayi (曾常
红และ王佳毅, 2004) ได้กล่าวว่าในปลายศตวรรษที่ 20
เป็นต้นมา ในวงการภาษาศาสตร์ของประเทศจีนได้ให้
ความเห็นเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ
ประโยค “有” ในมิตติ า่ ง ๆ เป็นจ�ำนวนมาก อาทิ ประโยค
“有” ที่แสดงความหมายเปรียบเทียบ ประโยค “有” ใน
ภาษาจีนโบราณ และประโยค “有” ในภาษาถิ่นของจีน
เป็นต้น และตั้งแต่ยุค 90 เป็นต้นมา นักภาษาศาสตร์เริ่ม
ให้ความส�ำคัญเพิ่มมากขึ้นในการศึกษาเกี่ยวกับประโยค
โครงสร้าง“有” ในอรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์
อีกด้วย
Yuan Yulin, Li Xiang, Cao Hong และ Wang
Jian (袁毓林,李湘,曹宏และ王健, 2009) ได้วิเคราะห์
และอธิบายความหมายของประโยค “有” ไว้ในบทความ
เรื่อง “อรรถศาสตร์แวดล้อมของประโยค 有” (“有” 字
句的情景语义分析) โดยนักภาษาศาสตร์ทั้ง 4 ท่าน
คาดคะเนว่าประโยค “有” มีความหมายว่า “ครอบครอง”
“คงอยู่” อีกทั้งยังจัดประเภทของประโยค “有” รวมถึง
ความหมายแฝงอื่น ๆ รวมถึงการใช้โครงสร้างประโยค
อีกด้วย ซึ่งความหมายของประโยค “有” แบ่งออกเป็น 4
ประเภทได้แก่ เป็นเจ้าของ ประกอบด้วย รวมถึง และ
คงอยู่ ซึง่ ความหมายเหล่านีม้ คี วามสัมพันธ์กนั และมีความ

แตกต่างกัน และในตอนท้ายของบทความได้กล่าวถึง
รูปประโยคและความสัมพันธ์ของความหมายของ “有”
ซึ่งทั้งสองต่างมีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวโยงกันอย่างใกล้ชิด
กล่าวคือความหมายบ่งชีถ้ งึ “ครอบครอง” และ “คงอยู่ มี
อยู ่ ” สามารถใช้ แ ทนกั น ได้ “X มี Y ครอบครอง”
หมายความถึง “Yมี Xอยู่” เช่น ระหว่าง “他突然有了
一种奇怪的感觉” ประโยคนี้หมายถึงทันใดนั้นเขาก็มี
ความรู้สึกประหลาด บ่งบอกถึงเขามีความรู้สึกประหลาด
ใจ และ “ 他 心 里 突 然 有 了 一 种 奇 怪 的 感 觉 ”
ประโยคนี้หมายถึง ทันใดนั้นก็มีความรู้สึกประหลาดเกิด
ขึ้นในใจเขา บ่งบอกถึงมีความรู้สึกประหลาดในจิตใจของ
เขาอยู่ ทั้งสองประโยคนี้มีความหมายคล้ายคลึงกัน แสดง
ถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดของความหมายของประโยค有
Yi Hong (易红, 2015) ได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับ
อรรถศาสตร์ของค�ำว่า “有” โดยกล่าวว่า “有” เริม่ กล่าว
ถึงในต�ำรา《马氏文通》(หม่าซื่อเหวินทง) โดยเนื้อหา
ในหนังสือกล่าวถึงการวิจยั ทีค่ น้ คว้าผ่านพจนานุกรม ต�ำรา
เก่า ภาษาถิ่นเป็นต้น และได้สรุปว่าการใช้ประโยค “有”
มีความหมายเพื่อบ่งบอกถึง“การคงอยู่”เป็นความหมาย
หลัก ตั้งแต่ยุคโบราณมาจนถึงสมัยราชวงศ์เว่ย จิ้น ถัง ซ่ง
จวบจนปัจจุบัน ค�ำว่า “有 ” มีการใช้ที่เริ่มเด่นชัดขึ้น
นอกจากนี้ความหมายเพื่อบ่งถึง “คงอยู่” “ครอบครอง”
“มี (ในครอบครอง)” แสดงถึง “การมีอยู่จริง” หากใช้ใน
รูปแบบประโยคสามารถใช้ในประโยคค�ำถาม ประโยค
ปฏิเสธ และประโยคเน้นย�้ำ (肯定句) ได้ จากข้อมูล
ดังกล่าวจะเห็นได้ว่าได้ว่าโครงสร้าง “有 ” มีการใช้ที่
ค่อนข้างเด่นชัดในสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง โดย
“ 有 ” ยั ง มี ค วามหมายที่ แ สดงถึ ง “คาดคะเน”
“เปรียบเทียบ” ได้อกี ด้วย ซึง่ เมือ่ มาถึงภาษาจีนทีใ่ ช้กนั อยู่
ในปัจจุบนั “有”ยังมีความหมายอืน่ อีก ได้แก่ “การแสดง
ปริมาณเชิงลึก” ซึ่งพบได้ในประโยคที่มีโครงสร้างตายตัว
เช่น “มีความน่าสนใจ (有意思)” “มีการศึกษา (有学
问)” เป็นต้น นอกจากนี้ Yi Hong ยังได้สรุปถึงการศึกษา
ประโยคโครงสร้าง “有” กับภาษาจีนถิ่นทางภาคใต้ของ
ประเทศจีนของนักวิชาการหลาย ๆ ท่านด้วย เช่น Zheng
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Yide (郑懿德, 1985) ได้ศึกษาเกี่ยวกับประโยค “有”
ในภาษาถิน่ ฮกเกีย้ น Li Rulong (李如龙, 1986) ได้ศกึ ษา
เกี่ยวกับประโยคกริยา “有 ” ในภาษาถิ่นหมิ่นใต้ Shi
Qisheng (施其生, 1996) ได้ศกึ ษาเกีย่ วกับประโยคกริยา
“有” ในภาษาถิน่ ซัวเถา และยังได้กล่าวถึงความหมายของ
ค�ำว่า“有” ในพจนานุกรมจีนฉบับตีพมิ พ์เล่มที่ 7《现代
汉语词典第七版》ได้ให้ความหมายของค�ำว่า “有”
ต่างกันออกไป โดยมีความหมายหลักคือ “การแสดงถึง
จ�ำนวนหรือระดับ” Fan Xiao (范晓, 1998) ได้กล่าวถึง
ในหนังสือ《汉语的句子类型》ว่า “有” มีความหมาย
ว่า “ครองอยู่” “มีอยู่” “คงอยู่” “เกิดขึ้น” เป็นต้น
ในภาษาไทย มีการใช้โครงสร้าง “มี+กริยา” เพือ่ สือ่
ความหมายถึง“การมีอยู”่ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พุทธศักราช 2554 ได้กล่าวถึงความหมายของค�ำว่า “มี”
ได้แก่ รวย ไม่วา่ ง ไม่เปล่า ถือเป็นเจ้าของ อยูใ่ นครอบครอง
ปรากฏ เกิด คงอยู่ ประกอบด้วย โดยในภาษาไทยนั้น

ค�ำว่า “มี” เป็นค�ำกริยา เป็นภาคแสดงในประโยค ดังที่
กล่าวข้างต้น การใช้ประโยค “มี”ค่อนข้างสูง แต่งานวิจัย
ทีเ่ กีย่ วข้องมีไม่มาก ทัง้ ยังไม่มกี ารก�ำหนดประเภทหรือกฎ
การใช้ตายตัว นักวิจยั ชาวจีน Lu Limin (卢丽敏, 2012)
วิจัยเกี่ยวกับประโยค “มี” ในภาษาไทย และได้กล่าวถึง
ประโยค“มี” ไว้สองประเด็น โดยประเด็นแรกชีว้ า่ พระยาอุ
ปกิตศิลปสารได้กล่าวว่า “มี” เป็นค�ำกริยาชนิดหนึง่ ซึง่ ถูก
จัดอยูใ่ นประเภทวิกตรรถกริยา กริยาประเภทนีม้ กั จะพบใน
ประโยค “เป็น” “เหมือน” “คล้าย” “เท่า” “คือ”
Yang Chengfeng (杨成丰, 2014) ได้ศึกษาเกี่ยว
กับประโยคแสดงถึง “การมีอยู่” ในภาษาไทย พบว่า
ประโยคที่แสดงถึง“การมีอยู่” ในภาษาไทยแบ่งเป็น 4
ประเภท ได้แก่ ประโยคกริยา“มี” ประโยคกริยา“เป็น/
คือ” ประโยค“กริยา+อยู่” และประโยคแสดงถึงการมีอยู่
โดยไม่ ป รากฏประธาน ( 隐 含 主 语 的 存 现 句 )
ดังภาพที่ 1
ประโยคกริยา“มี”
ประโยคกริยา “เป็น/คือ”
ประโยคกริยา “ยังคงอยู่”
ประโยคแสดงถึงการมีอยู่ “กริยา+อยู่”
ประโยค “กริยา+แล้ว”
ประโยค “เคย+กริยา”

ประโยคแสดงถึงการมีอยู่ ในภาษาไทย

ประโยคกริยาแสดงถึงการหายไป “ปรากฎ,หายไป”
ภาพที่ 1 ประเภทของประโยคแสดงถึง“การมีอยู่”ในภาษาไทย
ที่มา: Yang Chengfeng (2014)
2. ความหมายของโครงสร้าง “有(มี) +กริยา” ในภาษา
จีนกลางและความหมายของประโยคโครงสร้าง “มี+กริยา”
ในภาษาไทยถิน่ เหนือ
นักภาษาศาสตร์ของประเทศจีนในปัจจุบนั ต่างเห็นว่า
โครงสร้าง “有(มี) +กริยา” ถือเป็นลักษณะอย่างหนึง่ ของ
ภาษาจีน นอกจากโครงสร้างดังกล่าวแล้ว ในภาษาจีนโบราณ
ก็มกี ารใช้โครงสร้าง “有 (无) +กริยา” ปรากฎด้วยเช่นกัน โดย

มีนกั ภาษาศาสตร์ได้เริม่ วิจยั จากภาษาถิน่ ในประเทศจีน เช่น
Kong Jian (孔见, 2002) ได้ศึกษาสาเหตุของการเกิด
โครงสร้างบางประโยคและขัน้ ตอนการพัฒนาของรูปประโยค
จากการศึกษาค้นพบว่า “have” ในภาษาอังกฤษและการใช้
โครงสร้าง “有” ในภาษาถิน่ หมิน่ และฮกเกีย้ นมีลกั ษณะการ
ใช้ทพี่ เิ ศษเหมือนกัน Gao Zailan (高再兰, 2003) ได้อธิบาย
ถึงการประกอบกันของค�ำว่า “有”กับภาคแสดง (谓词) เช่น
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มีความแตกต่าง มีความกังวล มีการติดต่อ มีความยุง่ ยาก
กวนใจ เป็นต้น โดยศึกษาลักษณะคุณสมบัตทิ างวากยสัมพันธ์
และการเปลีย่ นแปลงทางไวยากรณ์ในโครงสร้าง “มี+กริยา”
Fu Xitao (付习涛, 2006) ได้ศกึ ษาด้านอรรถศาสตร์และ
คุณสมบัตเิ กีย่ วกับ “有” และ “กริยาวลี” ในประโยค “有
+กริยาวลี” จากการศึกษาพบว่าโครงสร้างนีม้ ใี ช้กนั อย่าง
แพร่หลายในภาษาจีนโบราณ แต่ในปัจจุบนั พบว่าโครงสร้างนี้
มีลกั ษณะเฉพาะ สามารถสือ่ ความหมายได้หลากหลาย
จากการศึกษาค้นคว้าและสังเคราะห์จากบทความ
วิชาการ บทความวิจยั งานวิจยั วิทยานิพนธ์ ต�ำราภาษาจีน
เกีย่ วกับโครงสร้าง “有(มี) +กริยา” ผูเ้ ขียนสามารถเรียบเรียง
ได้ดงั นี้
1. “有(มี) +กริยา” ทีบ่ ง่ บอกถึงการเน้นย�ำ้
โครงสร้างประโยคชนิดนีบ้ ง่ บอกถึงท่าทาง อาการของ
ผู้พูดที่เน้นย�้ำในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง มีความหมายโดยนัย
คล้ายกับค�ำว่า“的确แน่แท้”“确实จริงแท้”“真的จริง”
ซึง่ เป็นค�ำวิเศษณ์ จากตัวอย่างด้านล่าง “有说错พูดผิด”
“有考到 สอบได้” เน้นย�ำ้ ว่ากริยาอาการนัน้ เกิดขึน้ จริง
ไม่มที างเป็นอย่างอืน่
1.1 我有说错吗？九七来了，有钱人拍
拍屁股不是移民加拿大便是移民澳洲，拿了护照
之后不理香港，回来大说风凉话。
(苟曲波, 2010, p. 57)

ฉันพูดผิดไหม? นีม่ นั ปี 97แล้ว คนรวยไม่สนใจอะไร
ก็ อ พยพไปแคนาดาหรือไม่ก็อพยพไปทวีปยุโรป พอมี
พาสปอร์ตแล้วก็ไม่สนใจกลับฮ่องกง ยังกลับมาพูดให้เสียอารมณ์
1.2 我有考虑过这个建议。
(李晶晶, 2017, p. 162)
ฉันเคยไตร่ตรองค�ำชีแ้ นะนี้
1.3 那天我有走到跨滨河天桥上去哦。
(申云玲, 2015, p. 114)
วันนัน้ ฉันเดินข้ามสะพานลอยเลียบแม่นำ�้
ตัวอย่าง 1.3 ผูพ้ ดู ได้เน้นว่าตนได้เดินไปถึงสะพานนัน้
เป็นเรือ่ งจริง เป็นการเน้นย�ำ้ ส่วนประกอบหลัง “有”ท�ำให้
กริยาทีเ่ ป็นส่วนประกอบหลังมีเงาของความหมาย (Shade of

Meaning) ทีช่ ดั เจนและหนักแน่นมากขึน้ ทัง้ ยังแสดงถึงการ
สื่ออารมณ์ของผู้พูด นอกจากนั้น จากโครงสร้างประโยค
ข้างต้นยังสามารถเขียนเป็นโครงสร้าง“的确/确实/真的
+กริยาวลี+了” ซึง่ มีความหมายเหมือนกับโครงสร้าง“有
+กริยา”ได้ เช่น
1.4 我真的说错吗？九七来了，有钱人
拍拍皮肤不是移民加拿大便是移民澳洲，拿了护
照之后不理香港，回来大说风凉话。

ฉันพูดผิดไหม นีม่ นั ปี97แล้ว คนรวยไม่สนใจอะไรก็
อพยพไปแคนาดาหรือไม่กอ็ พยพไปทวีปยุโรป พอมีพาสปอร์ต
แล้วก็ไม่สนใจกลับฮ่องกง ยังกลับมาพูดให้เสียอารมณ์
1.5 我确实/的确考虑过这个建议
ฉันเคยไตร่ตรองค�ำชีแ้ นะนี้
2. “有 (มี) +กริยา” ทีบ่ ง่ บอกถึงปริมาณน้อย น�ำ้ หนักน้อย
โครงสร้างประโยคนีม้ กั จะบ่งบอกถึงจ�ำนวนครัง้ ของ
กริยาหรือการกระท�ำน้อยครัง้ รวมถึงระดับของการกระท�ำที่
ค่อนข้างเบา ดังนัน้ โครงสร้างนีส้ ามารถแทรกกริยาวิเศษณ์
บอกระดับได้ ดังตัวอย่างข้างล่าง เติมกริยาวิเศษณ์บอกระดับ
“一些 เล็กน้อย”
2.1 有进展		 → 有一些进展
(高再兰, 2003, p.106)
มีความคืบหน้า
มีความคืบหน้าเล็กน้อย
2.2 有研究		 → 有一些研究
(高再兰, 2003, p.106)
มีการวิจยั 		
การวิจยั บ้าง
2.3 有进步
มีความก้าวหน้า

→

有一些进步

(高再兰, 2003, p.106)
มีความก้าวหน้าเล็กน้อย

จากตัวอย่างข้างต้น “有进展 มีความคืบหน้า”
“有研究 มีการวิจยั ” “有进步มีความก้าวหน้า” บ่งบอก
ถึงกริยาทีม่ รี ะดับการกระท�ำทีค่ อ่ นข้างน้อย ซึง่ มีความหมาย
เดียวกับโครงสร้างประโยค “有+ 一些 มีบา้ งเล็กน้อย”
ดังตัวอย่าง “有一些进展 มีความคืบหน้าเล็กน้อย” “有
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一些研究 มีการวิจยั บ้าง” “有一些进步 มีความก้าวหน้า

เล็กน้อย” นอกจากนี้ ยังสามารถแทรกกริยาวิเศษณ์บอกระดับ
ค�ำอืน่ ๆ เช่น “略 เล็กน้อย” “稍 เล็กน้อย” บ่งบอกถึง
อาการหรือกริยาที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึง
ปริมาณทีค่ อ่ นข้างน้อยอีกวิธหี นึง่
2.4 略有一些进展
(高再兰, 2003, p. 106)
มีความคืบหน้าเล็กน้อย
2.5 稍有一些研究.
(高再兰, 2003, p. 106)
มีการวิจยั เล็กน้อย มีการวิจยั บ้าง
3. “有 (มี) +กริยา” ทีบ่ ง่ บอกถึงกริยา อาการทีก่ ระท�ำ
เสร็จไปแล้ว
โครงสร้าง “有 (มี) +กริยา” ยังมีความหมายโดยนัย
บ่งบอกถึงกริยาหรืออาการที่กระท�ำเสร็จไปแล้ว จึงมี
ความหมายใกล้เคียงกับ“曾经 เคย”“刚刚 เพิง่ จะ” เช่น
3.1 他们对山西方言有调查。
(高再兰, 2003, p.106)
เขาเคยส�ำรวจภาษาถิน่ ซานซี
3.2 今年年产量有增加。
(高再兰, 2003, p.106)
ปีนปี้ ริมาณผลผลิตมีเพิม่ มากขึน้
3.3 孙丽不禁有疑惑。
(高再兰, 2003, p.106)
ซุนลีอ่ ดไม่ได้ทจี่ ะมีสงสัย
จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่าความหมายของโครงสร้าง“
有(มี) + กริยา” มีความหมายบ่งชีว้ า่ กิรยิ านัน
้ เกิดขึน้ และเสร็จสิน้
ลงแล้ว เขาเคยส�ำรวจภาษาถิน่ ซานซีแล้ว, ปีนปี้ ริมาณผลผลิตมี
เพิม่ มากขึน้ หรือซุนลีอ่ ดไม่ได้ทจี่ ะมีสงสัย ซึง่ กริยาทัง้ หมดได้เกิด
ขึน้ และจบลงไปแล้วคล้ายโครงสร้าง“กริยา+了”
3.4 他们对山西方言有调查。
→他对南方方言调查了。/他们调查过山西方言

เขาเคยส�ำรวจภาษาถิ่นซานซี
เขาส�ำรวจภาษาถิ่นซานซีแล้ว /เขาเคยส�ำรวจ
ภาษาถิ่นซานซี

3.5 今年年产量有增加。→今年年产
量增加了。
ปีนปี้ ริมาณผลผลิตมีเพิม่ ขึน้ ปีนปี้ ริมาณผลผลิต
เพิม่ ขึน้ แล้ว
3.6 孙丽不禁有疑惑。→孙丽不禁疑
惑了。
ซุนลีอ่ ดไม่ได้ทจี่ ะสงสัย ซุนลีส่ งสัยแล้ว
นอกจากนี้ Guan Juanjuan (管娟娟, 2006) ได้ให้
ข้อคิดเห็นว่าโครงสร้างนีม้ กั นิยมใช้ในกลุม่ วัยรุน่ และมักใช้ใน
ภาษาพูดสือ่ โซเชียล
3.7 我说过我有发生过办公室恋情吗？
(管娟娟อ้างถึง 电视连续剧《真情告别》江苏教育
电视台2005年8月)
ฉันเคยบอกว่าฉันเคยมีความรักในทีท่ ำ� งานเหรอ?
3.8 这位大哥，你有听哦？
(管娟娟อ้างถึง江苏音乐台• 耳朵敲石头2004年10月
24日)
พีช่ ายท่านนีไ้ ด้ฟงั ด้วยหรือ?
ดังตัวอย่างประโยค 3.7 และ 3.8 เป็นข้อความจากละคร
และรายการโทรทัศน์ Guan Juanjuan (管娟娟, 2006) ได้
สรุปไว้ในบทความ《论“有+VP”句》ว่าปัจจุบนั กลุม่ วัยรุน่
ชาวจีนนิยมใช้โครงสร้างประโยคนีใ้ นภาษาพูดมากขึน้ และมัก
ปรากฎในบทละคร รายการโทรทัศน์ สือ่ โซเชียลต่าง ๆ
4. “有(มี) +กริยา” ทีบ่ ง่ บอกถึงการกระท�ำหรือกริยา
นัน้ ได้เกิดขึน้ แล้ว โดยกริยาทีต่ ามหลัง “有” มักจะเป็นค�ำ
กริยาทีบ่ ง่ บอกถึงการเกิดขึน้ หรือปรากฎขึน้ ดังตัวอย่าง
4.1 人数有增加。
(汪化云，陈金仙, 2004, p.75)
พวกเธอได้พดู คุยติดต่อกันก่อนหรือเปล่า
4.2 事情有进展。
(汪化云，陈金仙, 2004, p.75)
เรือ่ งราวมีความคืบหน้า
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ตัวอย่างประโยค 4.1 กริยา 增加 และตัวอย่างประโยค
4.2 กริยา 进展 เป็นกริยาทีบ่ ง่ บอกถึงการเกิดขึน้ ปรากฏ
(汪化云，陈金仙, 2004, p.75)
5. “有 (มี) +กริยา” ทีบ่ ง่ บอกถึงการกระท�ำทีด่ ำ� เนิน
ต่อเนือ่ ง
จากข้อมูลข้างต้น รูปประโยคเช่นนีน้ อกจากบ่งบอกถึง
การกระท�ำทีเ่ กิดขึน้ และจบลงแล้วนัน้ ยังสามารถบ่งบอกถึง
อาการหรือการกระท�ำทีเ่ กิดขึน้ และยังคงด�ำเนินอย่างต่อเนือ่ ง
5.1 我天天都有看你的博客，非常的不错。
(管娟娟, 2006, p.88)
ฉันดูบล็อกของเธอทุกวัน ไม่เลวเลยนะ
จากตัวอย่าง 5.1 ไม่เพียงบ่งบอกถึงกริยาทีเ่ กิดขึน้ และ
จบลง แต่ยงั มีความหมายของการการกระท�ำทีต่ อ่ เนือ่ ง อาจ
เป็นการกระท�ำทีไ่ ม่ตดิ ต่อกันเป็นเวลานาน อาจเข้าใจได้วา่ หนึง่
วันดูหนึง่ ครัง้ หรือหนึง่ วันดูหลายครัง้ แต่ดทู กุ ๆ วัน ไม่มวี นั
ไหนทีไ่ ม่ดู ซึง่ ในความหมายนีค้ ล้ายกับ “着” ในภาษาจีน
ดังตัวอย่างประโยค 5.2
5.2 我天天都看着你的博客，非常的不错。
(管娟娟, 2006, p. 88)
ฉันดูบล็อกของเธอทุกวัน ไม่เลวเลยนะ
ส�ำหรับภาษาไทยถิน่ เหนือนัน้ จากการศึกษาพบว่า
ถ้าพูดถึงความหมายของค�ำว่า “มี” ในภาษาไทยถิน่ เหนือ
สามารถแบ่งออกหลายความหมาย ความหมายหลัก
คือ “ครอบครอง” รูปปฏิเสธ คือ “บ่มี บะมี” ซึง่ วิธกี ารออก
เสียง ส�ำเนียงก็จะแตกต่างกันออกไป สรบุศย์ รุง่ โรจน์สวุ รรณ
(2555) ได้ ก ล่ า วถึ ง ในหนั ง สื อ “ไวยากรณ์ ภ าษาไทย
ถิ่นเหนือ”เกี่ยวกับค�ำความหมายของ “มี” ในภาษาไทย
ถิ่นเหนือว่า โครงสร้างดังกล่าวแสดงออกถึงการมีอยู่ของ
สิง่ ของหรือการบังเกิดเรือ่ งราว ซึง่ โครงสร้างประโยคนีแ้ ตก
ต่างกับประโยค “มี” ในภาษาไทย กล่าวคือประโยค “มี” ใน
ภาษาไทยถิน่ เหนือมักจะใช้ขนึ้ ต้นประโยค ตามด้วยค�ำนาม
ค�ำกริยาหรืออนุประโยค สามารถเขียนเป็นโครงสร้างประโยค
ได้ดงั นี้ “มี+ค�ำนาม/ค�ำกริยา/ประโยคย่อย” ซึง่ โครงสร้าง
ดังกล่าวมีลกั ษณะคล้ายคลึงกับประโยคไร้ประธาน และถ้า
หากมองเฉพาะสิง่ ทีง่ านวิจยั นีต้ อ้ งการศึกษาคือ “มี+ค�ำนาม/

ค�ำกริยา/ประโยคย่อย” แต่หากใช้ประโยคนีใ้ นการสือ่ สาร ทัง้
ผู้ฟังและผู้พูดทราบดีอยู่แล้วว่าประธานคืออะไร แต่โดย
พืน้ ฐานโครงสร้างประโยค “มี” มักจะไม่ระบุประธานของ
ประโยค โดยในบทความนีจ้ ะขอยกตัวอย่างเฉพาะโครงสร้าง
“มี+ค�ำกริยา” เช่น
ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบโครงสร้าง“มี+ค�ำ
กริยา”ในภาษาไทยถิ่นเหนือ ภาษาไทยมาตรฐานและ
โครงสร้าง “有(มี) +กริยา”ในภาษาจีนกลาง2
ภาษาไทยถิ่น ภาษาไทย
ภาษาจีนกลาง3
เหนือ
มาตรฐาน
(แปลตรงตัว)
有生气
มีโขด
มีเคือง
有吃
มีกิ๋น
มีกิน
有使用吗？
มีใจ๊ก่
มีใช้ไหม
นอกจากนี้ โครงสร้างประโยค “มี” ในภาษาไทยถิน่
เหนือสามารถใช้คำ� ว่า “มี” แทนความหมายของค�ำว่า “อยู”่
ในภาษาไทยมาตรฐานได้ โดยค�ำว่า “มี” มักจะใช้คู่กับ
สรรพนาม “ไหน” หมายถึง “อยูท่ ไี่ หน” ดังตัวอย่างด้านล่าง
ตารางที่ 2 ตารางเปรียบเทียบโครงสร้าง“มี +
ค�ำกริยา”ในภาษาไทยถิน่ เหนือ” แทนความหมายของค�ำว่า
“อยู”่ ในภาษาไทยมาตรฐานจากผู้บอกภาษา
ภาษาไทย ภาษาไทย
ภาษาจีนกลาง
ถิ่นเหนือ
มาตรฐาน
(แปลตรงตัว)
สูเขามีไหน พวกเธออยู่ไหน 你们在哪里？
笔在哪里？
ปากกามีไหน ปากกาอยู่ไหน
在哪里？
มีไหน
อยู่ไหน
จากตัวอย่างในตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่าโครงสร้าง
“มี+กริยา” ในภาษาไทยถิน่ เหนือมีการสือ่ ความหมายและมี
คุณสมบัตทิ างวากยสัมพันธ์ทแี่ ตกต่างกับภาษาไทยมาตรฐาน
และภาษาจีนกลางอยู่บ้าง สามารถแบ่งประเภทของการ
สือ่ ความหมายได้ ดังนี้

ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2564 107
Vol. 11 No. 1 January - June 2021

1. โครงสร้าง “มี+กริยา” ทีบ่ ง่ บอกถึงการเน้นย�ำ้
โครงสร้าง “มี+กริยา” ในภาษาไทยถิ่นเหนือนั้น
คล้ายคลึงกับโครงสร้าง “有(มี) +กริยา”ในภาษาจีนกลาง
กล่าวคือบ่งบอกถึงการเน้นย�ำ้ ความหนักแน่นของผูพ้ ดู ว่ารูส้ กึ
นึกคิดเช่นนัน้ จริง
ตัวอย่างที่ 1 อูจ้ ะอีม้ โี ขดเน่อ (ผูบ้ อกภาษา)
พูดแบบนี้ มีเคืองนะ
ตัวอย่างที่ 2 ญะจะอีม้ จี ม่ พ่องเน่อ (ผูบ้ อกภาษา)
ท�ำแบบนี้ มีบน่ นิดหน่อยนะ
ดังจะเห็นจาก “มีโขด” ในตัวอย่างที่ 1 แสดงให้ถงึ ผูพ้ ดู
รูส้ กึ โกรธเคืองหากอีกฝ่ายพูดเช่นนี้ และในประโยคตัวอย่าง
ที่ 2 “มีจม่ ” แสดงให้เห็นถึงผูพ้ ดู จะบ่นหรือต�ำหนิ หากอีกฝ่าย
กระท�ำเช่นนี้
2. โครงสร้างประโยค “มี+กริยา” ทีบ่ ง่ บอกถึงการ
กระท�ำหรือกริยานัน้ ได้เกิดขึน้ แล้ว
โครงสร้างนีม้ ลี กั ษณะการใช้ทคี่ ล้ายคลึงกับโครงสร้าง
“有(มี) + กริยา” ในภาษาจีนกลาง บ่งบอกว่าการกระท�ำหรือ
กริยานัน้ ได้เกิดขึน้ ในช่วงเวลาหนึง่
ตัวอย่างที่ 1 ช่วงนีก้ ม่ ไี ป ๆ มา ๆ หาแม่พอ่ ง ช่วง
โควิดบ่ได้อยูต่ วยกัน๋ (ผูบ้ อกภาษา)
ช่วงนีก้ ไ็ ป ๆ มา ๆ หาแม่บา้ ง ช่วงโควิดไม่ได้อยูด่ ว้ ยกัน
ตัวอย่างที่ 2 ช่วงก่อนก่มเี ซาะว่าหากิน๋ แถวกาดนัด
เพราะตกงาน งานประจ�ำบ่มี (ผูบ้ อกภาษา)
ช่วงก่อนก็หาอะไรท�ำแถวตลาดนัด เพราะตกงาน
งานประจ�ำไม่มี
จากประโยคตัวอย่างที่ 1 “มีไป ๆ มา ๆ” หมายถึง
ไป ๆ มาๆ ในประโยค ผูพ้ ดู ได้เล่าถึงเหตุการณ์ทผี่ า่ นมาแล้ว
โดยเล่าให้ผฟู้ งั ฟังว่าช่วงทีผ่ า่ นมาได้ไปมา เยีย่ มเยียนมารดา
และประโยคตัวอย่างที่ 2 “มีเซาะว่าหากิน๋ ” หมายถึง หางาน
ท�ำ หาอะไรท�ำ โดยผูพ้ ดู ได้เล่าถึงเรือ่ งราวของตนเองในช่วง
ก่อนว่าได้หางานท�ำเล็ก ๆ น้อย ๆ ท�ำ
3. โครงสร้างประโยค “มี+กริยา” ทีบ่ ง่ บอกถึงความ
มัง่ มี ร�ำ่ รวย
ในภาษาไทยถิน่ เหนือ โครงสร้าง “มี+กริยา” ยังบ่งบอก
ถึงความมัง่ คัง่ ร�ำ่ รวย

ตัวอย่างที่ 1 เปิน้ มีกนิ๋ มีไจ๊ (ผูบ้ อกภาษา)
เขามีกนิ มีใช้
ตัวอย่างที่ 2 หยังมารวย มีกนิ๋ มีตาน (ผูบ้ อกภาษา)
ท�ำไมถึงรวย มีกนิ มีเหลือท�ำบุญ
ตัวอย่างที่ 1 “เปิน้ มีกนิ๋ มีใจ๊ ” หมายถึง มีกนิ มีใช้ และ
ตัวอย่างที่ 2 “มีกนิ๋ มีตาน” หมายถึง มีกนิ มีทำ� บุญท�ำทาน
กล่าวคือ มีเหลือกินเหลือใช้จนสามารถเหลือเผือ่ แผ่ไว้ทำ� บุญ
4. โครงสร้างประโยค “มี+กริยา” ทีบ่ ง่ บอกถึงอยูใ่ น
ครอบครอง ถือเป็นเจ้าของ
โครงสร้างนี้ เมือ่ อยูห่ ลังกริยา “มี” มักแสดงว่าก�ำลัง
ครอบครอง ถือเป็นเจ้าของอยู่ในขณะนั้น เช่น ป้อเอาเงิน
หื้อมีอยู่ก่อ หมายถึง พ่อเอาเงินให้มีอยู่ไหม (กรรณิการ์
วิมลเกษม, 2555, น.180)

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจยั

จากผลการศึกษาจะเห็นได้วา่ ความหมายของโครงสร้าง
“有 (มี) +กริยา”ในภาษาจีนกลางและความหมายของ
โครงสร้าง“มี+กริยา”ในภาษาไทยถิน่ เหนือนัน้ มีความหมาย
ทีเ่ หมือนและแตกต่างกันดังตารางข้างล่าง ดังนี้

ชาการบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
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ตารางที่ 3 ตารางเปรียบเทียบโครงสร้าง“有(มี) +กริยา”ในภาษาจีนกลางและ“มี+กริยา” ในภาษาไทยถิน่ เหนือ
โครงสร้าง
“有(มี) +กริยา”0
/
/
/
/
/

ความหมาย

โครงสร้าง
“มี+กริยา”
/

1. บ่งบอกถึงการเน้นย�้ำ (表示肯定)
2. บ่งบอกถึงปริมาณน้อย น�้ำหนักน้อย (表示少量 或轻微)
3. บ่งบอกถึงกริยา อาการที่กระท�ำเสร็จไปแล้ว (表示完成态)
4. บ่งบอกถึงการกระท�ำหรือกริยานั้นได้เกิดขึ้นแล้ว (表示事情发生)
/
5. บ่งบอกถึงการกระท�ำที่ด�ำเนินต่อเนื่อง (表示动作持续)
6. บ่งบอกถึงความมั่งมี ร�่ำรวย (表示富有)
/
7. บ่งบอกถึงการครอบครอง ถือเป็นเจ้าของ (表示领有)
/
* หมายเหตุ ในข้อ 1-5 เป็นการศึกษาในภาษาจีนกลาง จึงเพิม่ ค�ำศัพท์เฉพาะลงไปเพือ่ ความเข้าใจทีช่ ดั เจนยิง่ ขึน้
จากตารางที่ 3 จะเห็นได้วา่ ความหมายของโครงสร้าง
“有 (มี) +กริยา”ในภาษาจีนกลางและ“มี+กริยา”ในภาษา
ไทยถิน่ เหนือมีทงั้ การบ่งบอกถึงความหมายทีเ่ หมือนกันและ
ต่างกัน ส�ำหรับการบ่งบอกความหมายทีเ่ หมือนกันนัน้ ได้แก่
ข้อที่ 1 การบ่งบอกถึงการเน้นย�ำ้ และ ข้อที่ 4 บ่งบอกถึงการ
กระท�ำหรือกริยานัน้ ได้เกิดขึน้ แล้ว
ส�ำหรับความหมายของโครงสร้าง“有(มี) +กริยา”ใน
ภาษาจีนกลางและ“มี+กริยา”ในภาษาไทยถิน่ เหนือมีการ
บ่งบอกถึงความหมายทีต่ า่ งกันนัน้ ได้แก่ ข้อที่ 2 การบ่งบอก
ถึงปริมาณน้อย น�ำ้ หนักน้อย ข้อที่ 3 การบ่งบอกถึงกริยาหรือ
อาการทีก่ ระท�ำเสร็จไปแล้ว และข้อที่ 5 บ่งบอกถึงการกระท�ำ
ทีด่ ำ� เนินต่อเนือ่ ง เป็นการบ่งบอกถึงความหมายทีใ่ นภาษาจีน
กลางมี แต่ในภาษาไทยถิน่ เหนือไม่มี ส�ำหรับความหมายใน
ตารางด้านบน ข้อที่ 6 บ่งบอกถึงความมัง่ มี ร�ำ่ รวยและ ข้อที่
7 บ่งบอกถึงการครอบครอง ถือเป็นเจ้าของ เป็นการบ่งบอก
ถึงความหมายที่ในภาษาจีนกลางไม่มี แต่มีในภาษาไทย
ถิน่ เหนือ
จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบเชิงอรรถศาสตร์ของ
โครงสร้ า ง “ 有 (มี ) +กริ ย า” ในภาษาจี น กลางและ
“มี+กริยา”ในภาษาไทยถิน่ เหนือจะเห็นได้วา่ มีการบ่งบอกถึง
ความหมายทีเ่ หมือนกันและต่างกัน ทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ าจเนือ่ งมาจาก
ภูมศิ าสตร์ วัฒนธรรม กระแสสังคม และอืน่ ๆ ทีแ่ ตกต่างกัน

อันเป็นปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการใช้ภาษา ส�ำหรับนักภาษาศาสตร์
แล้ว การวิจยั ทางภาษาควรจะศึกษาไปถึงแก่นรากของภาษา
ขัน้ ตอนของการแปรภาษา ผูว้ จิ ยั ปรารถนาเป็นอย่างยิง่ ว่าการ
ศึกษาครัง้ นีจ้ ะเป็นประโยชน์ตอ่ การเรียนภาษาจีนเป็นภาษา
ต่างประเทศ สามารถช่วยเหลือผู้เรียนชาวไทยให้เข้าใจ
ไวยากรณ์จนี ได้ดยี งิ่ ขึน้ อีกทัง้ ยังเป็นประโยชน์ตอ่ งานวิจยั ด้าน
ภาษาศาสตร์และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องต่อไป

ข้อเสนอแนะ

การศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้าง“有(มี)+กริยา” ใน
ภาษาจีนกลางและโครงสร้าง “มี+กริยา” ในภาษาไทย
ถิ่นเหนือเป็นเพียงการศึกษาในขึ้นต้นและในบางมุมมอง
เท่านัน้ ดังนัน้ วิธใี นการศึกษาจึงอาจยังไม่ครอบคลุมในทุกด้าน
อย่างไรก็ตามทางคณะผูว้ จิ ยั เห็นว่า ประโยค “有”(有字句)
ในภาษาจีนและมิตใิ นด้านต่าง ๆ ของภาษาไทยถิน่ เหนือ
ต่างก็มคี วามน่าสนใจทีย่ งั สามารถศึกษาเพิม่ เติมได้อกี อาทิ
มิตใิ นด้านค�ำศัพท์รว่ มภาษาจีนหรือภาษาถิน่ ทางภาคใต้ของ
จีนกับภาษาไทยถิน่ เหนือ เป็นต้น
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