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บทท่ี 4  

ข้อบกพร่องเชิงวัจนปฏิบัติศาสตรใ์นการสื่อสาร 
ระหว่างวัฒนธรรมของชาวจีนท่ีใช้ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 

 
ในการศึกษาข้อบกพร่องเชิงวัจนปฏิบัติศาสตร์ในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมของชาวจีนที่ใช้

ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศนั้นผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากผู้บอกภาษาชาวจีนที่ใช้ภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในติดต่อสื่อสารกับชาวไทย จํานวน 30 คน โดยผู้วิจัยได้กําหนดคุณสมบัติคือ ผู้บอก
ภาษาจะต้องใช้ภาษาไทยในการสนทนามาแล้วไม่ต่ํากว่า 6 เดือน สามารถใช้ภาษาไทยในการสนทนากับ
ชาวไทยได้ดี และผู้บอกภาษาจะต้องสามารถใช้ภาษาไทยในการตอบคําถามของผู้วิจัยได้ทุกข้อ ทั้งนี้ผู้วิจัย
ไม่ได้พิจารณาปัจจัยด้านเพศของผู้บอกภาษาในการศึกษาครั้งนี้ โดยการวิเคราะห์ประเภทของข้อบกพร่อง
เชิงวัจนปฏิบัติศาสตร์ในวิจัยเล่มนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ด้าน คือ ข้อบกพร่องด้าน
หลักการใช้ภาษา ข้อบกพร่องด้านการสื่อเจตนา และข้อบกพร่องด้านการตีความเจตนา นอกจากนี้ผู้วิจัย
ยังได้อธิบายสาเหตุที่ทําให้เกิดข้อบกพร่องเชิงวัจนปฏิบัติศาสตร์ในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมของชาว
จีนที่ใช้ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

4.1 ข้อบกพร่องด้านหลักการใช้ภาษา 

 ข้อบกพร่องด้านหลักการใช้ภาษา หมายถึง การที่ผู้พูดภาษาไทยชาวจีนใช้ถ้อยคําภาษาไทยใน
การสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ไม่ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาไทยที่ชาวไทยโดยทั่วไปยอมรับ ซึ่งในบาง
สถานการณ์เจ้าของภาษาสามารถเข้าใจความหมายได้ตามวัตถุประสงค์ของผู้ผู้พูดภาษาไทยชาวจีน ในทาง
กลับกันบางสถานการณ์ที่ผู้พูดภาษาไทยชาวจีนใช้หลักการใช้ภาษาไม่ถูกต้องก็ทําให้เกิดความเข้าใจผิด
ระหว่างผู้พูดภาษาไทยชาวจีนและเจ้าของภาษาได้ ซึ่งในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ จากการสัมภาษณ์และจด
บันทึกสถานการณ์ของผู้พูดชาวจีนที่พูดภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ผู้วิจัยพบข้อบกพร่องด้าน
หลักการใช้ภาษาทั้งสิ้น 65 สถานการณ์ ทั้งด้านการออกเสียงสระ การออกเสียงวรรณยุกต์ การออกเสียง
พยัญชนะต้น การออกเสียงพยัญชนะท้ายพยางค์ การสลับที่คํา การใช้คําผิดความหมาย การใช้คําที่มี
ความหมายซ้ํากัน การวางรูปประโยค การใช้ลักษณนามไม่ถูกต้อง และการใช้สรรพนามไม่เหมาะสม ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 

 4.1.1 ข้อบกพร่องด้านการออกเสียงสระ  

  ข้อบกพร่องด้านการออกเสียงสระเป็นข้อบกพร่องที่เกิดจาการที่ชาวจีนที่พูดภาษาไทยใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ ออกเสียงสระผิดไปจากรูปแบบภาษาไทยที่ถูกต้อง ซึ่งข้อบกพร่องในด้านนี้อาจทํา
ให้เกิดความเข้าใจผิดระหว่างคู่สนทนา และบางสถานการณ์ก็ไม่ก่อให้เกิดการสื่อสารที่เข้าใจผิดระหว่าง
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เจ้าของภาษากับผู้พูดภาษาไทยชาวจีนเท่าไรนัก เนื่องจากเจ้าของภาษาสามารถตีความหมายจาก
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยู่ได้ และสามารถคาดเดาได้ว่าผู้พูดภาษาไทยชาวจีนต้องการสื่อความหมายเกี่ยวกับ
สิ่งใดอยู่ จากข้อบกพร่องด้านหลักการใช้ภาษาจํานวน 65 สถานการณ์ พบข้อบกพร่องด้านการออกเสียง
สระจํานวน 7 สถานการณ์ คิดเป็นร้อยละ 10.77 ดังตัวอย่าง 

  ตัวอย่างที่ 1   

สถานการณ์ : นักศึกษาชาวจีนได้ไปเที่ยวที่พระบรมมหาราชวังและกลับมาเล่าความ
ประทับใจให้อาจารย์ฟังว่า 

นักศึกษาชาวจีน : “อาจารย์คะ วันนี้เราชอบไปเที่ยวที่พระบรมมหาราชวังค่ะ แพะที่
นั่นสวยมากค่ะ” 

อาจารย์ : (สีหน้างง) “ที่พระบรมมหาราชวังมีแพะด้วยเหรอลูก อาจารย์ไม่
เคยรู้เลย” 

นักศึกษาชาวจีน : (หัวเราะ) “ไม่ใช่แพะค่าอาจารย์ แพะไม่มี” 

อาจารย์ : (ฉุกคิดขึ้นได้) “หนูหมายถึง เพราะ หรือเปล่าคะ เพราะที่นั่นสวย
มากใช่ไหม” 

นักศึกษาชาวจีน : “ใช่ค่าอาจารย์ เราพูดไม่ชัด หนูอายจังค่ะ” 

  จากตัวอย่างท่ี 1 นักศึกษาชาวจีนต้องการสื่อความหมายให้อาจารย์เข้าใจว่าชอบไปเที่ยว
ที่พระบรมมหาราชวังเพราะที่นั่นสวยงาม แต่ออกเสียงสระเอาะ เป็นเสียงสระ แอะ จากคําว่า เพราะ จึง
เป็นคําว่า แพะ ทําให้อาจารย์เข้าใจความหมายผิดว่าที่พระบรมมหาราชวังมีแพะ และนักศึกษาชอบไปที่
นั่นเพราะว่าแพะที่นั่นสวย  

ตัวอย่างที่ 2   

สถานการณ์ : นักศึกษาจีนต้องการถามอาจารย์เรื่องการสอบในวันนี้ 

นักศึกษาชาวจีน : “อาจารย์คะ วันนี้พวกหนูสอบเขยกับอาจารย์ใช่ไหม” 

อาจารย์ : (สีหน้างุนงง แล้วหัวเราะเล็กน้อย) “ไม่ได้สอบเขยค่ะ สอบเขียน
ต่างหาก” 

  จากตัวอย่างที่ 2 นักศึกษาชาวจีนต้องการถามอาจารย์ว่าวันนี้นักศึกษามีสอบเขียนกับ
อาจารย์ใช่หรือไม่ แต่ออกเสียงคําว่า เขียน เป็น เขย  อย่างไรก็ดีสถานการณ์นี้อาจารย์เข้าใจในสิ่งที่
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นักศึกษาต้องการสื่อความหมายเนื่องจากอาจารย์รู้บริบทของสถานการณ์นี้อยู่แล้ว จึงทําให้สามารถ
สื่อสารกันได้ในที่สุด 

ตัวอย่างที่ 3   

สถานการณ์ : นักศึกษาชาวจีนชวนเพ่ือนชาวไทยไปซื้อของเพ่ือมาทําอาหารรับประทาน
กันในห้องพัก 

นักศึกษาชาวจีน : “เน็ท พาเราไปซื้อผักกับปลาที่ตลดหน่อย” 

เพ่ือนชาวไทย : (หัวเราะ) “ตลดไม่มี มีแต่ตลาด” 

  จากตัวอย่างที่ 3 นักศึกษาชาวจีนต้องการชวนเพ่ือนชาวไทยไปซื้อของที่ตลาด แต่ออก
เสียงสระอา เป็นเสียงสระโอะ คําว่าตลาด จึงกลายเป็นคําว่า ตลด อย่างไรก็ดีในสถานการณ์นี้เพ่ือนชาว
ไทยก็สามารถเข้าใจความหมายที่นักศึกษาชาวจีนต้องการสื่อได้ 

 4.1.2 ข้อบกพร่องด้านการออกเสียงวรรณยุกต์  

  ข้อบกพร่องด้านการออกเสียงวรรณยุกต์เป็นข้อบกพร่องที่เกิดจาการที่ชาวจีนที่พูด
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ออกเสียงวรรณยุกต์เพ้ียนไปจากรูปแบบภาษาไทยที่ถูกต้อง ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดการสื่อสารที่ผิดพลาดระหว่างผู้พูดกับผู้ฟัง หรือบางสถานการณ์อาจไม่ก่อให้เกิดความผิดพลาด
เนื่องจากคู่สนทนาสามารถคาดเดาความหมายจากสถานการณ์ได้ จากข้อบกพร่องด้านหลักการใช้ภาษา
จํานวน 65 สถานการณ์ พบข้อบกพร่องด้านการออกเสียงวรรณยุกตจ์ํานวน 5 สถานการณ์ คิดเป็นร้อยละ 
7.69 ดังตัวอย่าง 

  ตัวอย่างที่ 4   

สถานการณ์ : นักศึกษาจีนโทรมาลาปุวยกับอาจารย์ว่า 

นักศึกษาชาวจีน : “สวัสดีค่ะอาจารย์ บงกชกรไม่มาเรียนนะคะ” 

อาจารย์ :  “อ้าว ทําไมล่ะคะ” 

นักศึกษาชาวจีน :  “หนูจะไปหามอค่ะ” 

อาจารย์ :  “หนจูะไปมหาวิทยาลัยไหนคะ ไปทําไม” 

นักศึกษาชาวจีน : “ไมใ่ช่ค่าอาจารย์ หนูปุวยหนูจะไปหามอค่ะ”  
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อาจารย์ :  “อ๋อ ไปหาหมอ” 

  จากตัวอย่างที่ 4 นักศึกษาชาวจีนต้องการสื่อความหมายให้อาจารย์เข้าใจว่าไม่สบายจึง
ขอลาไปหาหมอ แต่ออกเสียงวรรณยุกต์เพ้ียนจากเสียงจัตวาเป็นเสียงสามัญ คําว่า หมอ จึงกลายเป็น มอ 
อาจารย์จึงเข้าใจผิดว่าไปมหาวิทยาลัยเพราะนักศึกษามักเรียกย่อมหาวิทยาลัยว่า มอ 

ตัวอย่างที่ 5   

สถานการณ์ : นักศึกษาจีนยกน้ําร้อนมาให้อาจารย์ 

นักศึกษาชาวจีน : “อาจารย์คะน้ํานี้หรอนมากค่ะ” 

อาจารย์ :  “น้าร้อนค่ะ ไม่ใช่หรอนนะคะ” 

  จากตัวอย่างที่ 5 นักศึกษาชาวจีนต้องการสื่อความหมายให้อาจารย์เข้าใจว่าน้ําร้อน แต่
ออกเสียงวรรณยุกต์ตรีเป็นเสียงวรรณยุกต์จัตวา คําว่า ร้อน จึงกลายเป็นคําว่า หรอน แต่สถานการณ์นี้
อาจารย์สามารถเข้าใจความหมายได้เนื่องจากมีสถานการณ์ท่ีนักศึกษายกน้ําร้อนมาประกอบสนทนา 

4.1.3 ข้อบกพร่องด้านการออกเสียงพยัญชนะต้น  

  ข้อบกพร่องด้านการออกเสียงพยัญชนะต้นเป็นข้อบกพร่องที่เกิดจาการที่ชาวจีนที่พูด
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ออกเสียงพยัญชนะต้นผิดไปจากรูปแบบภาษาไทยที่ถูกต้อง จาก
ข้อบกพร่องด้านหลักการใช้ภาษาจํานวน 65 สถานการณ์ พบข้อบกพร่องด้านการออกเสียงพยัญชนะต้น
จํานวน 8 สถานการณ์ คิดเป็นร้อยละ 12.30 ดังตัวอย่าง 

  ตัวอย่างที่ 6   

สถานการณ์ : ระหว่างการเรียนการสอนในชั้นเรียน นักศึกษาจีนฟังที่อาจารย์พูดไม่ทัน
จึงกล่าวกับอาจารย์ว่า 

นักศึกษาชาวจีน : “อาจารย์คะ พูดประโยคนั้นใหม่อีกครั้งนะคะ หนูฝังอาจารย์ไม่
เข้าใจ” 

อาจารย์ :  (หัวเราะ) “ฟังค่ะ ไม่ใช่ฝังนะ” 

  จากตัวอย่างท่ี 6 นักศึกษาชาวจีนต้องการสื่อความหมายให้อาจารย์เข้าใจว่าฟังที่อาจารย์
สอนไม่ทัน จะขอให้อาจารย์พูดใหม่ แต่ออกเสียง ฟ เป็น ฝ จากคําว่า ฟัง จึงกลายเป็น ฝัง แต่อาจารย์ก็
สามารถเข้าใจความหมายที่นักศึกษาต้องการสื่อสารได้ 
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ตัวอย่างที่ 7   

สถานการณ์ : นักศึกษาจีนรายงานหน้าชั้นเรียนเกี่ยวกับจังหวัดในประเทศไทย โดย
สถานการณ์นี้นักศึกษากําลังรายงานเรื่องจังหวัดสมุทรสงคราม 

นักศึกษาชาวจีน : “ในอําเภอเมืองของจังหวัดมีตําบลที่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวชื่อ
ว่า ตําบลแม่คลองค่ะ ตําบลนี้มีชื่อเสียงเรื่องปลาทู เพ่ือน ๆ รู้จัก
ปลาทูไหมคะ” 

อาจารย์ :  “เขาเรียกว่าตําบลแม่กลองจ้า ไม่ใช่แม่คลอง” 

  จากตัวอย่างที่ 7 นักศึกษาชาวจีนออกเสียงชื่อตําบลแม่กลอง เป็นตําบลแม่คลอง แต่
อาจารย์สามารถเข้าใจความหมายได้ เนื่องจากอาจารย์รู้จักชื่อที่ถูกต้องของตําบลนี้ การสื่อสารจึงไม่เกิด
ความผิดพลาด 

4.1.4 ข้อบกพร่องด้านการออกเสียงพยัญชนะท้าย  

  ข้อบกพร่องด้านการออกเสียงพยัญชนะท้ายเป็นข้อบกพร่องที่เกิดจาการที่ชาวจีนที่พูด
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ออกเสียงพยัญชนะท้ายหรือพยัญชนะสะกดผิดไปจากรูปแบบ
ภาษาไทยที่ถูกต้อง จากข้อบกพร่องด้านหลักการใช้ภาษาจํานวน 65 สถานการณ์ พบข้อบกพร่องด้านการ
ออกเสียงพยัญชนะท้ายจํานวน 6 สถานการณ์ คิดเป็นร้อยละ 9.23 ดังตัวอย่าง 

  ตัวอย่างที่ 8   

สถานการณ์ : นักศึกษาชาวจีนชวนนักศึกษาชาวไทยไปรับประทานอาหารที่ห้างแห่งหนึ่ง 

นักศึกษาชาวจีน : “พร ไปกิงข้าวที่บิ๊กซีกับเราไหม” 

อาจารย์ :  (หัวเราะ) “กินจะ ไม่ใช่กิง” 

  จากตัวอย่างที่ 8 นักศึกษาชาวจีนออกเสียงคําว่า กิน เป็น กิง โดยออกเสียงพยัญชนะ
ท้ายพยางค์จากแม่กน เป็นแม่กง ซึ่งการออกเสียงพยัญชนะท้ายในลักษณะนี้พบบ่อยมากในการออกเสียง
ของชาวจีน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าเสียง ง เป็นเสียงนาสิก หรือการออกเสียงที่ขึ้นจมูกซึ่งในภาษาจีนอาจไม่
มีการออกเสียงพยัญชนะท้ายในลักษณะนี้ จึงทําให้ชาวจีนไม่คุ้นชินและออกเสียงลักษณะนี้ลําบากกว่า
เสียงอ่ืน 
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ตัวอย่างที่ 9   

สถานการณ์ : นักศึกษาชาวจีนพูดแสดงบทสนทนาที่ในชีวิตประจําวัน ซึ่งหัวข้อที่
นักศึกษากลุ่มนี้ได้รับคือการพูดอวยพร 

นักศึกษาชาวจีน : “วันนี้ผมจะมาแสดงบทพูดเรื่องการอวดพรวันเกิดครับ เชิญทุกคน
รับฟังครับ” 

อาจารย์ :  “เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยครับ แต่เขาเรียกว่าการอวยพรวัน
เกิดนะครับ ไม่ใช่การอวดพรวันเกิด ถ้าอวดคือโอ้อวดครับ เราไม่
อวดพรกัน” 

  จากตัวอย่างที่ 9 นักศึกษาชาวจีนออกเสียงคําว่าอวยพร เป็น อวดพร โดยออกเสียง
พยัญชนะท้ายจากเสียงแม่เกย เป็นแม่กด ในคําว่า อวย ทําให้ความหมายเปลี่ยนไปจากความหมายเดิม 
แต่ในสถานการณ์นี้อาจารย์ก็สามารถเข้าใจความหมายของนักศึกษาชาวจีนได้เนื่องจากอาจารย์เข้าใจ
สถานการณ์ท่ีมีอยู่ก่อนแล้วจึงรู้ว่านักศึกษาชาวจีนต้องการสื่อความหมายเรื่องใด 

4.1.5 ข้อบกพร่องด้านการสลับท่ีค า  

  ข้อบกพร่องด้านการสลับที่คําเป็นข้อบกพร่องที่เกิดจาการที่ชาวจีนที่พูดภาษาไทยใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ ใช้คําสลับที่กัน ซึ่งลักษณะของภาษาไทยที่เป็นคําโดด เมื่อคําสลับที่กันก็อาจทําให้
ความหมายของคําเปลี่ยนไป และเกิดปัญหาในการสื่อสารในที่สุด จากข้อบกพร่องด้านหลักการใช้ภาษา
จํานวน 65 สถานการณ์ พบข้อบกพร่องด้านสลับที่คําจํานวน 9 สถานการณ์ คิดเป็นร้อยละ 13.85 ดัง
ตัวอย่าง 

  ตัวอย่างที่ 10   

สถานการณ์ : นักศึกษาชาวจีนดูรายการโทรทัศน์แล้วรู้สึกคิดถึงครอบครัวที่ประเทศจีน
จึงกล่าวกับแม่บ้านชาวไทยว่า 

นักศึกษาชาวจีน : “หนูเห็นแล้วรู้สึกคิดถึงบ้านที่เมืองจีนมากค่ะ” 

แม่บ้าน : “อ้าว ทําไมล่ะลูก” 

นักศึกษาชาวจีน : “อยู่ที่เมืองจีน เราได้อยู่กับพ่อ แม่ น้อง อยู่บ้านแล้วเราใจอุ่น” 

แม่บ้าน : “อืม ปูาเข้าใจนะ หนูคงคิดถึงบ้าน ไม่มีที่ไหนอบอุ่นเท่าบ้านเรา” 
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  จากตัวอย่างที่ 10 นักศึกษาชาวจีนต้องการสื่อความหมายว่ารู้สึกอบอุ่น หรืออุ่นใจ เมื่อ
ได้อยู่กับครอบครัว แต่นักศึกษาชาวจีนสลับที่คําเป็นคําว่า ใจอุ่น ซึ่งในภาษาไทยจะไม่ใช้คํานี้ในการสื่อ
ความหมายดังกล่าว อย่างไรก็ดีในสถานการณ์นี้แม่บ้านชาวไทยก็สามารถเข้าใจความหมายที่นักศึกษา
ต้องการสื่อความได้ เนื่องจากอยู่ร่วมในสถานการณ์เดียวกันกับนักศึกษาชาวจีน 

ตัวอย่างที่ 11   

สถานการณ์ : นักศึกษาชาวจีนพูดขอบคุณอาจารย์ที่ซื้อขนมมาให้ 

นักศึกษาชาวจีน : “ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ อาจารย์ดีใจมาก ๆ เลยค่ะ” 

อาจารย์ :  (งงเล็กน้อย) “อาจารย์ดีใจเรื่องอะไรคะ” 

นักศึกษาชาวจีน : “ดีใจที่ซื้อขนมมาให้พวกหนูไงคะ อาจารย์ดีใจมาก อาจารย์มีน้ําใจ
จริง ๆ ” 

อาจารย์ :  (หัวเราะ) “อ๋อ ๆ อาจารย์ใจดี ไม่ใช่ ดีใจ นะคะ” 

นักศึกษาชาวจีน : “ใจดี ใจดีค่ะอาจารย์ ” 

  จากตัวอย่างที่ 11 นักศึกษาชาวจีนต้องการสื่อความหมายว่าอาจารย์เป็นคนใจดีที่ซื้อ
ขนมมาให้นักศึกษา แต่พูดสลับคําว่าดีใจ อาจารย์จึงไม่เข้าใจในความหมายที่นักศึกษาต้องการสื่อ แต่เมื่อ
นักศึกษาพูดอธิบายความเพ่ิมเติมว่าอาจารย์มีน้ําใจ อาจารย์จึงสามารถตีความได้ว่าความหมายที่แท้จริง
ของนักศึกษาคืออะไร และสามารถเข้าใจความหมายกันได้ในที่สุด 

4.1.6 ข้อบกพร่องด้านการใช้ค าผิดความหมาย  

  ข้อบกพร่องด้านการใช้คําผิดความหมายเป็นข้อบกพร่องที่เกิดจาการที่ชาวจีนที่พู ด
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ไม่ทราบความหมายของคํานั้น ๆ หรือเข้าใจความหมายของคํานั้น ๆ 
ผิดไปจากความหมายที่แท้จริง จากข้อบกพร่องด้านหลักการใช้ภาษาจํานวน 65 สถานการณ์ พบ
ข้อบกพร่องด้านการใช้คําผิดความหมายจํานวน 20 สถานการณ์ คิดเป็นร้อยละ 30.77 ดังตัวอย่าง 

  ตัวอย่างที่ 12   

สถานการณ์ : นักศึกษาชาวจีนเล่าประสบการณ์การสอบในรายวิชาหนึ่งให้เพ่ือนชาวไทย
ฟังว่า 
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นักศึกษาชาวจีน : “ลูกหนู (ชื่อเพ่ือนชาวไทย) วันนี้เราสอบวรรณคดีไทย เราทําไม่ได้
เลย” 

เพ่ือนชาวไทย : “อ้าว ทําไมล่ะ ยากเหรอ” 

นักศึกษาชาวจีน : “ไม่ยากมาก แต่เราประสาทเล็กน้อย” 

เพ่ือนชาวไทย : (งงมาก) “ประสาทคือยังไงอ่ะ ไม่รู้เหรอ หรือปวดหัว” 

นักศึกษาชาวจีน : “ไม่ได้ปวดหัว แต่จํางงสลับชื่อคนในเรื่อง” 

เพ่ือนชาวไทย : “คือเขาไม่ได้ใช้คําว่าประสาท เขาเรียกว่า สับสน” (หัวเราะ) 

  จากตัวอย่างที่ 12 นักศึกษาชาวจีนต้องการสื่อความหมายว่าสับสนในชื่อตัวละครจาก
วรรณคดีไทยที่ต้องสอบ แต่นักศึกษาชาวจีนใช้คําว่า ประสาท ซึ่งในความหมายของชาวไทย คําว่า
ประสาทเป็นความหมายในเชิงลบ และไม่ใช้ในสถานการณ์เช่นนี้ แต่ด้วยว่าเพ่ือนชาวไทยเข้าใจในตัวผู้บอก
ภาษาชาวจีนว่าอาจไม่เข้าใจในคํานี้จึงพยายามตีความไปถึงการไม่รู้ หรืออาการปวดหัว ซึ่งก็ยังไม่ใช้
ความหมายที่ผู้พูดชาวจีนต้องการสื่อสาร จนเมื่อผู้พูดชาวจีนอธิบายความเพ่ิมเติมจึงทําให้คู่สนทนาชาว
ไทยเข้าใจในความหมายที่แท้จริงที่ผู้พูดชาวจีนต้องการสื่อสารได้ 

ตัวอย่างที่ 13   

สถานการณ์ : ชาวจีนสนทนากับเพ่ือนร่วมงานชาวไทยว่า 

ชาวจีน : “พล (ชื่อเพ่ือนชาวไทย) วันนี้เราอารมณ์ไม่สวยเลย” 

เพ่ือนชาวไทย : (งงเล็กน้อย และหัวเราะ) “แกเป็นผู้ชาย แกสวยไม่ได้อยู่แล้ว แล้ว
เขาก็ใช้ว่าอารมณ์ไม่ดี ไม่ใช่ไม่สวย” 

  จากตัวอย่างที่ 13 ชาวจีนซึ่งเป็นผู้ชายต้องการสื่อความหมายว่าตนเองอารมณ์ไม่ดี แต่
กลับใช้คําว่า อารมณ์ไม่สวย ซึ่งคําว่า สวยจะใช้ในความหมายทางด้านรูปธรรมเกี่ยวกับความงาม และใช้
ชมรูปลักษณ์ของผู้หญิงเท่านั้น ดังนั้นด้านอารมณ์จะไม่ใช้กับคําว่าสวย  

 

4.1.7 ข้อบกพร่องด้านการใช้ค าที่มีความหมายซ  ากัน  

  ข้อบกพร่องด้านการใช้คําที่มีความหมายซ้ํากัน คือการที่ชาวจีนที่พูดภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศใช้คําที่มีความหมายเดียวกันแต่ต่างระดับภาษาซ้ําในประโยคเดียวกัน ซึ่งการใช้คําใน
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ลักษณะนี้ผิดจากการใช้ประโยคของคนไทย จากข้อบกพร่องด้านหลักการใช้ภาษาจํานวน 65 สถานการณ์ 
พบข้อบกพร่องด้านการใช้คําที่มีความหมายซ้ําเพียง 1 สถานการณ์ คิดเป็นร้อยละ 1.54 ดังตัวอย่าง 

  ตัวอย่างที่ 14   

สถานการณ์ : นักศึกษาชาวจีนบอกกับอาจารย์ว่าไม่ชอบรับประทานขนมไทย เพราะ
หวานเกินไป 

นักศึกษาชาวจีน : “หนไูม่ชอบกินทานขนมนี้เลยค่ะ หวานมากเกินไป” 

อาจารย์ : “หนูจะกิน หรือจะทานดีคะ” 

นักศึกษาชาวจีน : (งง) “กินค่ะ แต่พูดกับอาจารย์ อาจารย์บอกว่าต้องใช้ทานไงคะ” 

อาจารย์ : (หัวเราะ) “ครูหมายถึงต้องเลือกใช้คําให้เหมาะสมกับคนที่เราพูด
ด้วย หนูใช้ 2 คําพร้อมกันไม่ได้ หนูก็ต้องเลือกใช้ว่าจะ กิน หรือ 
ทาน” 

นักศึกษาชาวจีน :  “อ๋อ หนูเข้าใจแล้วค่ะ หนูนึกว่าต้องพูดทานกับอาจารย์ด้วย หนู
เลยบอกอาจารย์ กินทาน หนูกลัวอาจารย์ไม่เข้าใจ ” 

  จากตัวอย่างที่ 14 นักศึกษาชาวจีนต้องการสื่อความหมายว่า กิน กับอาจารย์ แต่
เนื่องจากภาษาไทยมีระดับภาษา คือการเลือกใช้คําให้เหมาะสมกับบุคคล แต่นักศึกษาชาวจีนไม่เข้าใจว่า
คือการเลือกคําใดคําหนึ่งที่มีความหมายเหมือนกันใช้ให้เหมาะสมกับบุคคลหรือกาลเทศะ นักศึกษาจึงใช้
คําว่ากิน เพ่ือสื่อความหมายกิริยาอาการที่นักศึกษาต้องการสื่อสาร และใช้คําว่า ทาน ซ้ําอีกครั้งเพ่ือ
ต้องการสื่อว่าเป็นคําที่ต้องใช้กับผู้อาวุโสกว่า ด้วยเหตุนี้นักศึกษาจึงใช้คําว่า กินทาน ซึ่งในภาษาไทยไม่มี
การใช้คําซ้ํากันในลักษณะนี้ 

4.1.8 ข้อบกพร่องด้านการวางรูปประโยคผิด  

  ข้อบกพร่องด้านการวางรูปประโยคผิด เกิดจาการที่ชาวจีนที่พูดภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศเรียงประโยคผิดไปจากไวยากรณ์ภาษาไทย ซึ่งการเรียงประโยคที่ผิดจะทําให้ภาษา
กํากวม ไม่ชัดเจน และส่งให้การสื่อสารผิดความหมายไปจากที่ผู้ส่งสารต้องการสื่อความหมายได้ จาก
ข้อบกพร่องด้านหลักการใช้ภาษาจํานวน 65 สถานการณ์ พบข้อบกพร่องด้านการวางรูปประโยคจํานวน 7 
สถานการณ์ คิดเป็นร้อยละ 10.77 ดังตัวอย่าง 
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  ตัวอย่างที่ 15   

สถานการณ์ : นักศึกษาชาวจีนกลับมาจากเยี่ยมบ้านที่ประเทศจีน เมื่อมาเจออาจารย์จึง
ทักทายอาจารย์ด้วยความดีใจว่า  

นักศึกษาชาวจีน : “สวัสดีค่ะอาจารย์ หนูกลับบ้านนาน จะตายคิดถึงอาจารย์แล้วค่ะ” 

อาจารย์ : (หัวเราะ) “ยังไม่มีใครตายค่า” 

นักศึกษาชาวจีน : (งง) “ไม่ใช่ใครตายค่ะอาจารย์ หนูหมายถึงคิดถึงอาจารย์มาก ๆ 
ค่ะ” 

อาจารย์ : (หัวเราะ) “ครูล้อเล่นค่ะ หนูต้องพูดว่าคิดถึงอาจารย์มาก ๆ 
ถูกต้องแล้ว หรือถ้าพูดอย่างตอนแรก ก็ต้องพูดว่าหนูคิดถึงอาจารย์
จะตายแล้วค่ะ ไม่ใช่จะตายคิดถึงอาจารย์ค่ะ” 

นักศึกษาชาวจีน : (หัวเราะเขินๆ) “อ้อ หนูเข้าใจแล้วค่ะอาจารย์” 

  จากตัวอย่างที่ 15 นักศึกษาชาวจีนต้องการสื่อความหมายว่าคิดถึงอาจารย์มากหลังจาก
ที่กลับไปเยี่ยมบ้านที่ประเทศจีน โดยใช้ประโยคว่า จะตายคิดถึงอาจารย์ ซึ่งเป็นการเรียงประโยคโดยเอา
คําขยายไว้หน้าคํากริยาที่ต้องการขยายซึ่งผิดหลักไวยากรณ์ภาษาไทยที่คําขยายต้องไว้หลังคําที่ ต้องการ
ขยาย ทั้งนี้การวางประโยคที่ผิดของนักศึกษาชาวจีนก็อาจทําให้เกิดภาษาที่กํากวม และคู่สนทนาอาจ
ตีความหมายไปได้อีกรูปแบบหนึ่ง แต่ด้วยความเข้าใจกันของอาจารย์และนักศึกษา การสนทนาครั้งนี้จึงไม่
ก่อให้เกิดการสื่อความที่เข้าใจผิด และอาจารย์จึงแก้ประโยคให้เป็น หนูคิดถึงจะตายอาจารย์แล้วค่ะ 

ตัวอย่างที่ 16   

สถานการณ์ : นักศึกษาชาวจีนชวนเพ่ือนชาวไทยไปออกกําลังกายที่ ฟิตเนตของ
มหาวิทยาลัยว่า 

นักศึกษาชาวจีน : “ข้าวปุูน ไปออกกําลังกายชั้น 15 กันนะ เราอยากความอ้วนลด” 

เพ่ือนชาวไทย :  “ลดความอ้วน ไม่ใช่ความอ้วนลด” 

นักศึกษาชาวจีน :  “นั่นแหละ ๆ ” 

  จากตัวอย่างที่ 16 นักศึกษาชาวจีนต้องการชวนเพ่ือนชาวไทยไปออกกําลังกายเพ่ือลด
ความอ้วน โดยใช้ประโยคว่า เราอยากความอ้วนลด ซึ่งประโยคที่นักศึกษาชาวจีนใช้เป็นการเรียงประโยค
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ที่ผิดไวยากรณ์ไทย ทั้งนี้ไวยากรณ์ไทยจะเรียงคํากริยาไว้หลังคําหน้ากริยาเสมอ โดยในประโยคนี้คําหน้า
กริยาคือคําว่าอยาก และ ลด เป็นคํากริยา ดังนั้นต้องใช้ว่า เราอยากลดความอ้วน ไม่ใช่ เราอยากความ
อ้วนลด 

4.1.9 ข้อบกพร่องด้านการใช้ค าลักษณนาม  

  ข้อบกพร่องด้านการใช้คําลักษณนาม คือข้อบกพร่องที่ชาวจีนที่พูดภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศใช้คําลักษณนามไม่ถูกต้องกับคํานามนั้น ๆ จากข้อบกพร่องด้านหลักการใช้ภาษาจํานวน 
65 สถานการณ์ พบข้อบกพร่องด้านการใช้คําลักษณนาม จํานวน 1 สถานการณ์ คิดเป็นร้อยละ 1.54 ดัง
ตัวอย่าง 

  ตัวอย่างที่ 17   

สถานการณ์ : นักศึกษาชาวจีนซื้อไก่ทอดที่ร้านรถเข็นหน้ามหาวิทยาลัย 

นักศึกษาชาวจีน : “เอาไก่ทอด 3 ตัวค่ะ” 

แม่ค้า : (น้ําเสียงและสีหน้าไม่พอใจ) “ไม่มีขายเป็นตัว มีแต่แบบเป็นไม้ ๆ 
นี่แหละ” 

นักศึกษาชาวจีน : (งง) “หนหูมายถึงแบบนี้นี่แหละ” 

แม่ค้า : (น้ําเสียงไม่พอใจ) “จะกินไหมมีแต่เป็นไม้” 

นักศึกษาชาวจีน : (งง) “อ้อ กินค่ะ เอา 3 ” 

  จากตัวอย่างที่ 17 นักศึกษาชาวจีนต้องการซื้อไก่ทอด 3 ไม้จากร้านรถเข็นหน้า
มหาวิทยาลัย แต่นักศึกษาใช้ลักษณนามผิดเป็นตัว เพราะเข้าใจว่าไก่เรียกเป็นตัว ซึ่งในภาษาไทยจะไม่
เรียกไก่ท่ีแยกชิ้นส่วนเพื่อมาประกอบอาหารแล้วเป็นตัว แต่จะเรียกเป็นชิ้น หรือตามแต่บรรจุภัณฑ์ที่บรรจุ
อยู่ ในกรณีนี้ที่ไก่ทอดเสียบเป็นไม้วางขาย จึงต้องใช้ลักษณนามว่า ไม้ ไม่ใช่ตัว เมื่อนักศึกษาไปใช้คําว่าตัว
จึงทําให้แม่ค้าไม่พอใจอย่างมาก เพราะเข้าใจผิดคิดว่านักศึกษามาถามด้วยเจตนาไม่ดี ซึ่งในตัวอย่าง
สถานการณ์นี้สามารถจัดให้อยู่ในข้อบกพร่องด้านสื่อเจตนาได้อีกด้วย 

 

4.1.10 ข้อบกพร่องด้านการใช้สรรพนามไม่เหมาะสม  

  ข้อบกพร่องด้านการใช้คําสรรพนามไม่เหมาะสม คือข้อบกพร่องที่ชาวจีนที่พูดภาษาไทย
ในฐานะภาษาต่างประเทศใช้คําสรรพนามไม่เหมาะสมกับบุคคล จากข้อบกพร่องด้านหลักการใช้ภาษา
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จํานวน 65 สถานการณ์ พบข้อบกพร่องด้านการใช้คําสรรพนามไม่เหมาะสม จํานวน 1 สถานการณ์ คิด
เป็นร้อยละ 1.54 ดังตัวอย่าง 

  ตัวอย่างที่ 18   

สถานการณ์ : นักศึกษาชาวจีนไปฝึกงานที่ร้านดอกไม้แห่งหนึ่งย่านปากคลองตลาดวัน
แรก และเม่ือพบกับพนักงานในร้านที่เป็นผู้ใหญ่กว่ามากจึงกล่าวทักทายว่า 

นักศึกษาชาวจีน : “สวัสดีค่ะ เราชื่อไทยปาริชาติค่ะ มาทํางานที่นี่” 

พนักงานอาวุโส : (น้ําเสียงและสีหน้าไม่พอใจ) “พูดเป็นรุ่นเดียวกันเลยนะ” 

นักศึกษาชาวจีน : (งง) “ยังไงคะ เราไม่รู้จัก” 

พนักงานอาวุโส : (น้ําเสียงไม่พอใจ) “ยัง ยังจะ เรา อีก ไม่รู้ตัวเลยเหรอ” 

นักศึกษาชาวจีน : (สีหน้าสลด) “หนูขอโทษค่ะ ไม่รู้ค่ะ” 

  จากตัวอย่างที่ 18 นักศึกษาชาวจีนกล่าวทักทายและแนะนําตนเองกับพนักงานในร้านที่
เป็นผู้ใหญ่กว่ามากโดยการใช้คําว่า เรา แทนตัวเอง ซึ่งทําให้พนักงานคนนี้ไม่พอใจเพราะคิดว่านักศึกษาไม่
มีสัมมาคารวะและไม่ให้ความเคารพตน เนื่องจากคําว่า เรา เป็นคําสรรพนามที่คนไทยจะใช้แทนตนเองใน
กรณีที่มากกว่า 1 คน หรือสามารถใช้แทนตนเองในกรณีที่มีเพียงคนเดียวก็ได้ แต่ต้องใช้กับบุคคลระดับ
เดียวกัน เช่น อายุเท่ากัน หรือมีความสนิทสนมกันในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ดีในตัวอย่างสถานการณ์นี้
นักศึกษาชาวจีนคนนี้ใช้คําว่า เรา ในการแนะนําตนเองกับผู้ใหญ่กว่า และเพ่ิงเจอกันครั้งแรก จึงสร้าง
ความไม่พอใจให้กับพนักงานคนนี้เป็นอย่างมาก เพราะเข้าใจในเจตนาของนักศึกษาชาวจีนผิดไปโดยคิดว่า
นักศึกษาชาวจีนไม่ให้ความเคารพตน ซึ่งตัวอย่างสถานการณ์นี้สามารถจัดอยู่ในข้อบกพร่องด้านการสื่อ
เจตนาได้อีกด้วย 

 จากการศึกษาข้อบกพร่องเชิงวัจนปฏิบัติศาสตร์ในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมของชาวจีนที่ใช้
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ผู้วิจัยพบข้อบกพร่องในด้านหลักการใช้ภาษาจํานวน 65 สถานการณ์ 
ดังรายละเอียดในตารางต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 2 ตารางแสดงการปรากฏข้อบกพร่องเชิงวัจนปฏิบัติศาสตร์ในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
ของชาวจีนที่ใช้ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในด้านหลักการใช้ภาษา 

อันดับ ข้อบกพร่องด้านหลักการใช้ภาษา จ านวน ร้อยละ 

1 ข้อบกพร่องด้านการใช้คําผิดความหมาย 20 30.77 

2 ข้อบกพร่องด้านการสลับที่คํา 9 13.85 

3 ข้อบกพร่องด้านการออกเสียงพยัญชนะต้นผิด 8 12.30 

4 

 

ข้อบกพร่องด้านการวางรูปประโยคผิด 7 10.77 

ข้อบกพร่องด้านการใช้สระผิด 7 10.77 

5 ข้อบกพร่องด้านการออกเสียงพยัญชนะท้ายผิด 6 9.23 

6 ข้อบกพร่องด้านการออกเสียงวรรณยุกต์ผิด 5 7.69 

7 ข้อบกพร่องด้านการใช้คําที่มีความหมายซ้ํากัน 1 1.54 

ข้อบกพร่องด้านการใช้คําสรรพนามไม่เหมาะสม 1 1.54 

ข้อบกพร่องด้านการใช้คําลักษณนามผิด 1 1.54 

 รวม 65 100 

 

 จากตารางข้างต้นสามารถสรุปการปรากฏของข้อบกพร่องเชิงวัจนปฏิบัติศาสตร์ในการสื่อสาร
ระหว่างวัฒนธรรมของชาวจีนที่ใช้ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในด้านหลักการใช้ภาษา เรียงอันดับ
การปรากฏจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด ได้แก่  อันดับที่ 1 ข้อบกพร่องด้านการใช้คําผิดความหมาย (ร้อยละ 
30.77) รองลงมาคือ ข้อบกพร่องด้านการสลับที่คํา (ร้อยละ13.85) ข้อบกพร่องด้านการออกเสียง
พยัญชนะต้นผิด (ร้อยละ 12.30) ข้อบกพร่องด้านการวางรูปประโยคผิด และข้อบกพร่องด้านการใช้สระ
ผิด มีจํานวนเท่ากัน (ร้อยละ 10.77)  ข้อบกพร่องด้านการออกเสียงพยัญชนะท้ายผิด (ร้อยละ 9.23) 
ข้อบกพร่องด้านการออกเสียงวรรณยุกต์ผิด (ร้อยละ 7.69) และอันดับสุดท้ายมีจํานวนเท่ากันคือ 
ข้อบกพร่องด้านการใช้คําที่มีความหมายซ้ํากัน ข้อบกพร่องด้านการใช้คําสรรพนามไม่เหมาะสม และ
ข้อบกพร่องด้านการใช้คําลักษณนามผิด (ร้อยละ 1.54) 
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4.2 ข้อบกพร่องด้านการสื่อเจตนา 

 ข้อบกพร่องด้านการสื่อเจตนา หมายถึง ข้อบกพร่องในการใช้ภาษาที่ก่อให้เกิดความผิดพลาดใน
การสื่อเจตนากล่าวคือ ทําให้ผู้ฟังซึ่งเป็นเจ้าของภาษาไม่ เข้าใจว่าผู้พูดมีเจตนาเช่นไร จนทําให้เกิดการ
ตีความเจตนาที่ผิดไปจากที่ผู้พูดชาวจีนที่พูดภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศต้องการสื่อ ทั้งนี้ในการ
กล่าวถ้อยคําใดถ้อยคําหนึ่ง ผู้พูดมักมีจุดประสงค์หรือจุดมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ในใจ และคาดหวัง
ว่าผู้ฟังจะเข้าใจวัตถุประสงค์นั้น เช่น เมื่อผู้พูดใช้ประโยคคําสั่งในการสื่อสารย่อมมีจุดประสงค์เพ่ือให้ผู้ฟัง
ปฏิบัติตามคํากล่าวของตน หรือการประโยคคําถามในการสื่อสารก็เพ่ือต้องการคําตอบหรือคําชี้แจง
บางอย่างจากผู้ฟัง ซึ่งเจตนาของผู้ส่งสารนี้เรียกว่า ‘จุดมุ่งหมายวัจนกรรม’ ซึ่งจุดมุ่งหมายวัจนกรรมที่พบ
ได้บ่อยครั้งมี 5 ประเภท (จินดารัตน์ ธรรมรงวุทย์ 2553) ได้แก่  

1) จุดมุ่งหมายวัจนกรรมการกล่าวยืนยัน หมายถึง การที่ผู้พูดต้องการบอกเล่าข้อเท็จจริง
บางประการแก่ผู้ฟัง 

2) จุดมุ่งหมายวัจนกรรมการกล่าวชี้นํา หมายถึง การที่ผู้พูดต้องการให้ผู้ฟังทําอะไร
บางอย่าง 

  3) จุดมุ่งหมายวัจนกรรมการกล่าวผูกพัน หมายถึง การที่ผู้พูดกล่าวแสดงความรู้สึก
ภายในใจของตนเอง  

  4) จุดมุ่งหมายวัจนกรรมการกล่าวแสดงออก หมายถึงการที่ผู้พูดกล่าวแสดงความรู้สึก
ภายในใจของตนเอง หรือทัศนคติที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

  5) จุดมุ่งหมายวัจนกรรมการกล่าวประกาศ หมายถึง การที่ผู้พูดกล่าวถ้อยคําในบริบท
เฉพาะซึ่งจะยังผลให้เกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นตามคํากล่าวนั้น 

 อย่างไรก็ดีเมื่อเราวิเคราะห์จุดมุ่งหมายของวัจนกรรมแต่ละประเภทให้ลึกลงไป เราจะพบว่าใน
จุดมุ่งหมายแต่ละประเภทยังมีถ้อยคําที่แฝงไว้ในระดับลึกลงไปอีก ซึ่งการตีความถ้อยคําลึกลงไปจาก
จุดมุ่งหมายนี้เรียกว่า ‘พลังวัจนกรรม’ โดยในแต่ละจุดมุ่งหมายวัจนกรรมอาจแฝงไว้ซึ่งพลังวัจนกรรม ดังนี้  

1) จุดมุ่งหมายวัจนกรรมการกล่าวยืนยัน อาจแฝงไว้ด้วยพลังวัจนกรรมบอกเล่าทั้งหลาย 
เช่น พูด อธิบาย รายงาน ฯลฯ 

2) จุดมุ่งหมายวัจนกรรมการกล่าวชี้นํา อาจแฝงไว้ด้วยพลังวัจนกรรมทั้งการถาม การ
แนะนํา ยืนยัน หรือออกคําสั่ง ฯลฯ 
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  3) จุดมุ่งหมายวัจนกรรมการกล่าวผูกพัน อาจแฝงไว้ด้วยพลังวัจนกรรมแตกต่างกัน เช่น 
สัญญา พนัน หรือ ขู่ ฯลฯ   

4) จุดมุ่งหมายวัจนกรรมการกล่าวแสดงออก อาจแฝงไว้ด้วยพลังวัจนกรรม ชม แสดง
ความยินดี ประจบประแจง กล่าวลา ทักทาย ขอโทษ ขอบคุณ 

  5) จุดมุ่งหมายวัจนกรรมการกล่าวประกาศ อาจแฝงพลังวัจนกรรม เช่น ประกาศ
สงคราม ประกาศแต่งตั้ง ประกาศไล่ออก เป็นต้น 

 จากการศึกษาข้อบกพร่องในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมของชาวจีนที่ใช้ภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศพบข้อบกพร่องในการสื่อเจตนาจํานวน 12 สถานการณ์ โดยผลการวิเคราะห์ได้แบ่ง
ออกเป็น 2 ประเด็น คือ การสื่อเจตนาผิดแบบไม่ข้ามจุดมุ่งหมายวัจนกรรม และการสื่อเจตนาผิดแบบข้าม
จุดมุ่งหมายวัจนกรรม ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 4.2.1 การสื่อเจตนาผิดแบบไม่ข้ามจุดมุ่งหมายวัจนกรรม 

  การสื่อเจตนผิดแบบไม่ข้ามจุดมุ่งหมายวัจนกรรม คือ การที่ผู้พูดซึ่งไม่ใช่เจ้าของภาษา
กล่าวถ้อยคําออกไปเพ่ือสื่อจุดมุ่งหมายวัจนกรรมประเภทหนึ่ง และผู้ฟังเจ้าของภาษาสามารถรับรู้
จุดมุ่งหมายวัจนกรรมนั้น แต่ไม่สามารถเข้าใจพลังวัจนกรรม หรือระดับความเข้มข้นในพลังวัจนกรรมของ
ผู้พูดได้ เช่น ผู้พูดต้องแนะนํา แต่ผู้ฟังกลับตีความระดับความเข้มข้นของพลังวัจนกรรมไปว่าผู้พูดต้องการ
สั่ง แม้ว่าการแนะนํา และการสั่ง จะอยู่ในระดับพลังวัจนกรรมเดียวกัน แต่ทั้งสองก็มีความเข้มข้นของ
ระดับพลังวัจนกรรมที่แตกต่างกัน เป็นต้น  

  จากการศึกษาข้อบกพร่องในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมของชาวจีนที่ใช้ภาษาไทยใน
ฐานะภาษาต่างประเทศพบข้อบกพร่องในการสื่อเจตนาจํานวน 12 สถานการณ์ พบการสื่อเจตนาผิดแบบ
ไม่ข้ามจุดมุ่งหมายวัจนกรรม จํานวน 7 สถานการณ์ คิดเป็นร้อยละ 58.34 ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ตัวอย่างที่ 19 

สถานการณ์ : นักศึกษาชาวจีนโทรศัพท์ไปหาอาจารย์ 

อาจารย์ : “ฮัลโหล สวัสดีค่ะ” 

นักศึกษาชาวจีน : “นี่นทีนะ” 

อาจารย์ :  (น้ําเสียงไม่พอใจ) “ว่าไงคะนที ทําไมพูดกับครูเป็นเพื่อนเลย” 
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จากตัวอย่างที่ 19 ผู้พูดชาวจีนโทรศัพท์หาอาจารย์ และพูดทักทายว่า นี่นทีนะ ทําให้
อาจารย์ไม่พอใจเป็นอย่างมาก เพราะคิดว่านักศึกษาชาวจีนพูดจาไม่ให้ความเคารพและต่อว่านักศึกษา
กลับไป แต่อันที่จริงแล้วนักศึกษามีจุดมุ่งหมายในการกล่าวทักทายและแนะนําตัวว่าใครโทรมากับอาจารย์
โดยไม่รู้ว่าประโยคเช่นนี้ไม่สมควรใช้กับผู้ใหญ่ แม้ในสถานการณ์เช่นนี้ จะมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือการ
กล่าวแสดงออกโดยการทักทาย แต่การสื่อเจตนาของตัวผู้พูดและการตีความของผู้ฟังแตกต่างกัน กล่าวคือ 
ผู้พูดชาวจีนต้องการกล่าวทักทายในเจตนาเชิงบวก แต่ผู้ฟังชาวไทยตีความเจตนาที่แสดงออกมาในเชิงลบ 
เนื่องจากภาษาไทยมีการใช้ภาษาตามระดับภาษา โดยคํานึงถึงความเหมาะสมในด้านความอาวุโส อายุ 
เพศ ฯลฯ ดังนั้นประโยคว่า ‘นี่นทีนะ’ จะไม่ใช้กับคู่สนทนาที่อาวุโสกว่า หรือคู่สนทนาที่ไม่มีความสนิท
สนมกัน แต่ในภาษาจีนไม่มีการแบ่งระดับภาษาเช่นนี้ ทําให้ผู้พูดชาวจีนไม่เข้าใจภาษาที่ต้องใช้ให้เหมาะ
กับบุคคล จึงใช้ภาษาไทยตามรูปประโยคในภาษาจีน ด้วยเหตุนี้จึงทําให้การสื่อเจตนาในสถานการณ์
ดังกล่าวนี้เกิดข้อผิดพลาดและทําให้อาจารย์ชาวไทยเกิดความไม่พอใจในตัวนักศึกษาชาวจีน 

ตัวอย่างที่ 20 

สถานการณ์ : นักศึกษาชาวจีนนั่งรถไฟไปอยุธยากับเพ่ือนชาวไทย 

นักศึกษาชาวจีน : “รถไฟประเทศไทยหวานเย็นมาก” 

เพ่ือนชาวไทย : เธอไม่อยากนั่งเหรอ อดทนเอาหน่อย นึกซะว่าชมวิว” 

นักศึกษาชาวจีน :  “ฉันชอบนะ นั่งเรื่อย ๆ ลมเย็นดี” 

  จากตัวอย่างท่ี 20 ผู้พูดชาวจีนใช้คําว่า หวานเย็น ในการสื่อความหมายในเชิงบวกว่าเป็น
การนั่งรถไฟรับลมชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามข้างทาง แต่การสื่อเจตนาเช่นนี้ขัดกับความหมาย หวานเย็น ที่
คนไทยใช้พูดกัน กล่าวคือ รถหวานเย็น หรือรถไฟหวานเย็น ของคนไทย หมายถึงรถที่แล่นไปอย่างช้า ๆ 
อืดอาด จอดทุกสถานี มักใช้ในความหมายเชิงลบ ซึ่งตัวอย่างในข้อนี้แม้ว่าจะเป็นจุดมุ่งหมายในการสื่อ
เจตนาเดียวกัน แต่ก็เกิดข้อผิดพลาดในการสื่อเจตนา เนื่องจากผู้พูดใช้คําตรงตามความเข้าใจและ
วัฒนธรรมของผู้ฟังทําให้เจตนาเชิงบวกท่ีผู้พูดต้องการสื่อกลายเป็นเจตนาเชิงลบตามความเข้าใจของผู้ฟัง 
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4.2.2 การสื่อเจตนาผิดแบบข้ามจุดมุ่งหมายวัจนกรรม 

  การสื่อเจตนาผิดแบบข้ามจุดมุ่งหมายวัจนกรรม คือ การที่ผู้พูดซึ่งไม่ใช่เจ้าของภาษา
กล่าวถ้อยคําเพ่ือสื่อจุดมุ่งหมายวัจนกรรมประเภทหนึ่ง แต่ถ้อยคํานั้นทําให้เจ้าของภาษาเข้าใจผิดไปว่าสื่อ
จุดมุ่งหมายวัจนกรรมอีกประเภทหนึ่ง เช่น จากที่ผู้พูดมีจุดมุ่งหมายวัจนกรรมต้องการกล่าวชี้นําขอให้ผู้ฟัง
ทําอะไรบางอย่าง แต่ผู้ฟังกลับเข้าใจผิดว่าผู้พูดมีจุดมุ่งหมายต้องการกล่าวแสดงออกแสดงความรู้สึกอะไร
บางอย่างข้างในจิตใจ เป็นต้น  

จากการศึกษาข้อบกพร่องในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมของชาวจีนที่ใช้ภาษาไทยใน
ฐานะภาษาต่างประเทศพบข้อบกพร่องในการสื่อเจตนาจํานวน 12 สถานการณ์ พบการสื่อเจตนาผิดแบบ
ข้ามจุดมุ่งหมายวัจนกรรม จํานวน 5 สถานการณ์ คิดเป็นร้อยละ 41.67 ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ตัวอย่างที่ 21  

สถานการณ์ : นักศึกษาชาวจีนมีธุระต้องติดต่อกับอาจารย์ และตั้งใจจะติดต่อกับอาจารย์
รสรินเท่านั้น แต่อาจารย์รสรินไม่อยู่ในห้องทํางาน มีแต่อาจารย์ท่านอ่ืนนั่งอยู่ 

อาจารย์ : “สวัสดีค่ะ มีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะ” 

นักศึกษาชาวจีน :  “ฉันต้องคุยกับอาจารย์รสรินเท่านั้นค่ะ” 

อาจารย์ :  “อาจารย์รสรินไม่อยู่ค่ะ” (น้ําเสียงไม่พอใจ) 

 

จากตัวอย่างที่ 21 ผู้พูดชาวจีนต้องการขอความช่วยเหลือจากผู้ฟังให้ช่วยติดต่ออาจารย์
รสรินว่าตนมาขอพบ แต่ผู้ฟังเข้าใจผิดไปว่านักศึกษาคนนี้มีจุดมุ่งหมายจะกล่าวแสดงความรู้สึกไม่พอใจ 
เนื่องจากนักศึกษาชาวจีนคนนี้ใช้ประโยคว่า ฉันต้องคุยกับ... ซึ่งชาวไทยจะไม่ใช้ประโยคเช่นนี้ในการขอ
ความช่วยเหลือ แต่จะใช้ก่อนการกล่าวคําต่อว่าหรือแสดงความรู้สึกไม่พอใจต่อบุคคลที่กล่าวถึง จะเห็นได้
ว่าในสถานการณ์ดังกล่าวนี้นอกจากถ้อยคําของผู้พูดไม่เพียงแต่จะไม่สามารถสื่อเจตนาที่แท้จริงของตนเอง
ได้แล้ว ถ้อยคําดังกล่าวยังสร้างความขุ่นเคืองใจให้แก่ผู้ฟังอีกด้วย 
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ตัวอย่างที่ 22 

สถานการณ์ : นักศึกษาชาวจีนมีอาการปวดศีรษะอย่างมาก ไม่สามารถไปเรียนได้ จึง
โทรศัพท์ไปลาปุวยกับอาจารย์ผู้สอน 

นักศึกษาชาวจีน : “สวัสดีครับอาจารย์ ผมวรุฒนะครับ” 

อาจารย์ :  “ว่าไงคะวรุฒ” 

นักศึกษาชาวจีน :  “วรุฒเจ็บหัวมากครับตอนนี้ ไปไม่ได้แล้ว” 

อาจารย์ : (น้ําเสียงตกใจ) “โดนไรมาวรุฒ เลือดออกมากไหม ตอนนี้อยู่ไหน
คะ เดี๋ยวครูรีบไปเดี๋ยวนี้เลย” 

นักศึกษาชาวจีน :  “เลือดไม่ออกครับ แต่ผมแค่เจ็บหัว”  

อาจารย์  :  “ไปชนอะไรมาวรุฒ”  

นั กศึ กษ าช า ว
ไทย 

:  (พูดแทรกมาในโทรศัพท์) “วรุฒไม่ได้มีอุบัติเหตุค่ะ วรุฒไม่สบาย
ปวดหัวเฉย ๆ ค่ะ”  

   

จากตัวอย่างที่ 22 ผู้พูดชาวจีนต้องการสื่อสารกับอาจารย์ว่าตนปวดศีรษะ จะขอลาปุวย 
แต่กลับใช้คําผิดความหมายว่า เจ็บหัว และยังกล่าวต่อว่า ไปไม่ได้แล้ว ทางโทรศัพท์ ซึ่งเป็นการสนทนา
แบบไม่เผชิญหน้ากัน ซึ่งสื่อสารกันแค่เพียงเสียงเท่านั้น ทําให้ผู้ฟังชาวไทยไม่ได้เห็นสถานการณ์จริงที่
เกิดขึ้นตรงหน้า ทําให้ฟังบทสนทนาดังกล่าวนี้จึงตกใจมาก เพราะเข้าใจผิดคิดว่าผู้พูดชาวจีนประสบ
อุบัติเหตุที่ศีรษะ  

ในสถานการณ์นี้เป็นการสื่อเจตนาแบบข้ามจุดมุ่งหมาย กล่าวคือ ผู้พูดต้องการสื่อ
จุดมุ่งหมายเพียงแค่บอกเล่าให้ผู้ฟังเข้าใจ แต่ผู้ฟังเข้าใจว่าผู้พูดต้องการขอความช่วยเหลือจากตนเองซึ่ง
เป็นคนละจุดมุ่งหมายกันกับที่ผู้พูดต้องการสื่อความ เพราะในความหมายว่า เจ็บหัว ของคนไทย จะไม่
นิยมใช้ในการบอกเล่าอาการปวดศีรษะ คนไทยจะใช้ว่า  ปวด แทน ส่วนคําว่า เจ็บ จะใช้ในกรณีที่เกิด
อุบัติเหตุทางศีรษะ เช่น ศีรษะชนโต๊ะ ก็จะใช้ว่า เจ็บหัว แต่ในภาษาจีนไม่ได้แยกใช้การปวดหรือเจ็บกับ
อาการในลักษณะที่ต่างกัน โดยจะใช้ว่า tóu téng หรือ tóu tong ก็ได้ 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

47 

 

จากการศึกษาข้อบกพร่องเชิงวัจนปฏิบัติศาสตร์ในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมของชาวจีนที่ใช้
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ผู้วิจัยพบข้อบกพร่องในด้านการสื่อเจตนาทั้งสิ้น 12 สถานการณ์ ดัง
รายละเอียดในตารางต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 3 ตารางแสดงการปรากฏข้อบกพร่องเชิงวัจนปฏิบัติศาสตร์ในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
ของชาวจีนที่ใช้ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในด้านการสื่อเจตนา 

อันดับ ข้อบกพร่องด้านการสื่อเจตนา จ านวน ร้อยละ 

1 การสื่อเจตนาผิดแบบไม่ข้ามจุดมุ่งหมายวัจนกรรม 7 58.34 

2 การสื่อเจตนาผิดแบบข้ามจุดมุ่งหมายวัจนกรรม 5 41.67 

รวม 12 100 

 

จากตารางข้างต้นพบว่าข้อบกพร่องเชิงวัจนปฏิบัติศาสตร์ในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมของชาว
จีนที่ใช้ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในด้านการสื่อเจตนา อันดับที่ 1 ได้แก่ การสื่อเจตนาผิดแบบ
ไม่ข้ามจุดมุ่งหมายวัจนกรรม (ร้อยละ 58.34)   และรองลงมาคือการสื่อเจตนาผิดแบบข้ามจุดมุ่งหมายวัจ-
นกรรม (ร้อยละ41.67)  

 

4.3 ข้อบกพร่องด้านการตีความเจตนา 

 ข้อบกพร่องด้านการตีความเจตนา เป็นข้อบกพร่องที่เกิดจากการที่ผู้ฟังซึ่งไม่ใช่เจ้าของภาษา
ตีความเจตนาในถ้อยคําของผู้พูดชาวไทยผิดไปเอง ทั้งที่ชาวไทยเลือกใช้ถ้อยคําซึ่งเป็นที่ยอมรับในหมู่
เจ้าของภาษาว่าเหมาะสมกับบริบทแล้ว  

จากการศึกษาข้อบกพร่องในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมของชาวจีนที่ใช้ภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศพบข้อบกพร่องด้านการตีความเจตนาจํานวน 7 สถานการณ์ ซึ่งผู้วิจัยได้จําแนก
ข้อบกพร่องด้านการตีความเจตนาออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การตีความเจตนาผิดแบบไม่ข้าม
จุดมุ่งหมายวัจนกรรม และการตีความเจตนาผิดแบบข้ามจุดมุ่งหมายวัจนกรรม ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

4.3.1 การตีความเจตนาผิดแบบไม่ข้ามจุดมุ่งหมายวัจนกรรม   

 การตีความเจตนาผิดแบบไม่ข้ามจุดมุ่งหมายวัจนกรรม หมายถึง การที่ผู้ฟังที่ไม่เจ้าของ
ภาษารับรู้จุดมุ่งหมายวัจนกรรรมในถ้อยคําของเจ้าของภาษาแต่ไม่สามารถตีความต่อไปถึงพลังวัจนกรรม
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ในถ้อยคํานั้น เช่น ผู้พูดชาวไทยอาจต้องการกล่าวชี้นําโดยต้องการสื่อความปฏิเสธ แต่ผู้ฟังที่ไม่ใช่เจ้าของ
ภาษากลับตีความว่าผู้พูดสื่อความหมายว่าเห็นด้วยกับสิ่งที่ตนถาม  

จากการศึกษาข้อบกพร่องในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมของชาวจีนที่ใช้ภาษาไทยใน
ฐานะภาษาต่างประเทศพบข้อบกพร่องด้านการตีความเจตนาจํานวน 7 สถานการณ์ พบการตีความเจตนา
ผิดแบบไม่ข้ามจุดมุ่งหมายวัจนกรรม จํานวน 1 สถานการณ์ คิดเป็นร้อยละ 14.29 ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ตัวอย่างที ่23   

สถานการณ์ : ชาวจีนไปเดินซื้อของกับเพื่อนคนไทย 

ชาวจีน : (ชี้ไปที่กระเป๋าใบหนึ่ง) “สวยไหม” 

ชาวไทย :  “สวยเหรอ” 

ชาวจีน :  “งั้นฉันเอาใบนี้นะ” 

  

จากตัวอย่างที่ 23 เมื่อพิจารณาถ้อยคําของเพ่ือนชาวไทย ผู้วิจัยเห็นว่าเพ่ือนชาวไทย
น่าจะมีเจตนาใช้คําถามย้ําเพ่ือบอกชาวจีนเป็นนัยว่ากระเป๋าใบดังกล่าวไม่สวย แต่ชาวจีนกลับตีความไปว่า
เพ่ือนชาวไทยเห็นด้วยว่ากระเป๋าสวยจึงซื้อกระเป๋าใบนั้น  

แม้การกล่าวปฏิเสธและการกล่าวเห็นด้วยล้วนมีจุดมุ่งหมายวัจนกรรมเดียวกันก็คือกล่าว
ชี้นํา แต่พลังวัจนกรรมทั้งสองมีความแตกต่างกันสุดขั้ว ซึ่งกล่าวได้ว่าชาวจีนในตัวอย่างนี้เข้าใจพลังวัจน -
กรรมในถ้อยคําของเพ่ือนคนไทยผิดไปอย่างสิ้นเชิง จากที่เพ่ือนชาวไทยต้องการปฏิเสธว่ากระเป๋าไม่สวย 
ชาวจีนกลับเข้าใจผิดคิดว่าเพ่ือนชาวไทยเห็นด้วยและชมเชยกระเป๋าใบดังกล่าวว่าสวย ซึ่งสาเหตุที่ชาวจีน
ในตัวอย่างนี้เข้าใจพลังวัจนกรรมของเพ่ือนชาวไทยผิดน่าจะเป็นเพราะเขาไม่ทราบว่าสร้อยคํา เหรอ ที่
เพ่ือนชาวไทยใช้ในตัวอย่างนี้สามารถสื่อเจตนาแสดงการปฏิเสธโดยการตั้งคําถามซ้ําได้อีกด้วย 

4.3.2 การตีความเจตนาผิดแบบข้ามจุดมุ่งหมายวัจนกรรม 

การตีความเจตนาผิดแบบข้ามจุดมุ่งหมายวัจนกรรมหมายถึง การที่ผู้ฟังชาวจีนซึ่งไม่ใช่
เจ้าของภาษาตีความจุดมุ่งหมายวัจนกรรมในถ้อยคําของเจ้าของภาษาผิด จากที่เจ้าของภาษาคือชาวไทย
กล่าวถ้อยคําเพ่ือสื่อจุดมุ่งหมายวัจนกรรมประเภทหนึ่ง แต่ผู้ไม่ใช่เจ้าของภาษากลับเข้าใจผิดไปว่าถ้อยคํา
นั้นสื่อจุดมุ่งหมายวัจนกรรมอีกประเภทหนึ่ง เช่น ชาวไทยกล่าวถ้อยคําโดยมีวัตถุประสงค์ ต้องการถาม
ข้อเท็จจริงจากชาวจีน แต่ผู้ฟังชาวจีนกลับตีความผิดไปว่าชาวไทยมีเจตนากล่าวแสดงออกในการดูหมิ่นตน  
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จากการศึกษาข้อบกพร่องในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมของชาวจีนที่ใช้ภาษาไทยใน
ฐานะภาษาต่างประเทศพบข้อบกพร่องด้านการตีความเจตนาจํานวน 7 สถานการณ์ พบการการตีความ
เจตนาผิดแบบไม่ข้ามจุดมุ่งหมายวัจนกรรม จํานวน 6 สถานการณ์ คิดเป็นร้อยละ 85.72 ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้ 

ตัวอย่างที่ 24 

สถานการณ์ : ชาวไทยไปรับประทานอาหารกับนักศึกษาชาวจีน หลังจากรับประทานอ่ิม
แล้ว จึงถามชาวจีนว่า  

ชาวไทย : “ยังไม่อ่ิมหรือ” 

ชาวจีน :  (ท่าทีไม่พอใจ)“เธอว่าฉันกินเยอะงั้นหรือ” 

  

จากตัวอย่างที่ 24 จากบทสนทนาข้างต้น ชาวจีนตีความจุดมุ่งหมายวัจนกรรมของชาว
ไทยผิดไป กล่าวคือ ชาวไทยมีเจตนาต้องการถามข้อเท็จจริงจากชาวจีนว่ารับประทานอ่ิมหรือยังเพ่ือจะได้
เรียกพนักงานมาคิดราคาค่าอาหาร หรืออาจมีเจตนาต้องการชวนรับประทานอาหารอย่างอ่ืนต่อ แต่ชาว
จีนกลับตีความผิดไปว่าชาวไทยมีเจตนากล่าวดูหมิ่นว่าตนรับประทานมากเกินไป ดังจะเห็นได้จากถ้อยคํา
โต้ตอบและการแสดงท่าทีไม่พอใจของชาวจีน  

ผู้วิจัยเห็นว่าสาเหตุที่ชาวจีนตีความจุดมุ่งหมายวัจนกรรมของชาวไทยจากการถาม
ข้อเท็จจริงไปเป็นการดูหมิ่นนั้น จากการสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมจากผู้บอกภาษาชาวจีนของผู้วิจัยได้ข้อมูล
ว่าชาวจีนท่านนี้เคยมีประสบการณ์ไม่ดีในคําถามเชิงนี้ของชาวไทย กล่าวคือ ชาวจีนเคยไปซื้ออาหารแต่
คนขายชาวไทยตักให้น้อย ชาวจีนเกรงว่าจะไม่อ่ิมจึงขอให้คนขายตักเพ่ิม เพราะวัฒนธรรมของชาวจีนให้
ความสําคัญกับการรับประทานอาหาร เพราะเชื่อว่าในแต่ละวันมนุษย์ต้องทํางานและจําเป็นต้องใช้
พลังงานอย่างมาก ดังนั้นการรับประทานให้เพียงพอจะเป็นการเพ่ิมพลังงานให้ร่างกาย แต่ในสังคมไทยมี
วัฒนธรรมการบริโภคคือให้ตักแต่พออ่ิม ดังนั้นเวลาตักอาหารก็จะตักแต่น้อย รับประทานไม่อ่ิมจึงขอเพ่ิม 
ด้วยเหตุนี้ชาวจีนท่านนี้เมื่อขอให้คนขายตักข้าวเพ่ิมจึงโดนคนขายพูดว่ากล่าวกลับมาในทํานองที่ว่าชาวจีน
รับประทานเยอะเกินไป จากประสบการณ์ที่ชาวจีนได้เคยเจอเมื่อเพ่ือนชาวไทยตั้งคําถามว่า ยังไม่อ่ิมหรือ 
ชาวจีนจึงคิดว่ากล่าวดูหมิ่นตน นอกจากสาเหตุที่กล่าวไปแล้วอาจเป็นไปได้ว่าในสังคมภาษาแม่ของชาวจีน 
อาจไม่นิยมใช้ถ้อยคําในลักษณะเดียวกันนี้เพ่ือถามข้อเท็จจริง แต่ใช้เพื่อแสดงเจตนาดูหมิ่นก็เป็นได้ 
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ตัวอย่างที่ 25 

สถานการณ์ : อาจารย์ชาวไทยสนทนากับนักศึกษาชาวจีน ในเวลาหลังเลิกเรียน และ
อาจารย์จะตัดบทสนทนาเพ่ือรีบไปสอนต่อ 

อาจารย์ : “นิธิวดี จะไปแล้วนะคะ” 

นักศึกษาชาวจีน :  “ยังไม่ไปค่ะอาจารย์ หนูไม่รีบค่ะ” 

อาจารย์ :  (สีหน้างง) “คะ หนูไปไหนนะ”  

นักศึกษาชาวจีน :  “หนูไม่ได้ไปไหนค่ะอาจารย์ อาจารย์บอกหนูให้รีบไปไม่ใช่เหรอ
คะ” 

อาจารย์ :  “อ๋อ ไม่ใช่ค่า ครูหมายถึง ครูจะไปแล้วนะคะ”  

นักศึกษาชาวจีน :  (หัวเราะ) “อ๋อ ๆ หนูเข้าใจแล้วค่ะ”  

   

จากตัวอย่างท่ี 25 จากบทสนทนาข้างต้นเจ้าของภาษาชาวไทยต้องการกล่าวลา ซึ่งถือว่า
มีจุดมุ่งหมายวัจนกรรมเป็นการกล่าวแสดงออก แต่สําหรับนักศึกษาชาวจีนในตัวอย่างนี้ตีความ
จุดมุ่งหมายวัจนกรรมผิดไป โดยนักศึกษาชาวจีนตีความว่าถ้อยคําของอาจารย์มีจุดมุ่งหมายวัจนกรรม
กล่าวยืนยัน ให้นักศึกษาจีนรีบไป หลังจากเห็นอาการงุนงงและถูกอาจารย์ย้อนถาม นักศึกษาจีนจึงฉุกคิด
ได้ว่าตนน่าจะตีความเจตนาของอาจารย์ผิดไปเสียแล้ว ซึ่งสาเหตุที่นักศึกษาชาวจีนคนนี้ตีความผิดอาจเป็น
เพราะเข้าใจว่า นิธิวดี คือประธานของประโยค แต่แท้จริงแล้วคําว่า นิธิวดี เป็นเพียงคําเรียกขานที่อาจารย์
ใช้เรียกความสนใจจากนักศึกษาก่อนที่จะกล่าวลา โดยละประธานคือ อาจารย์ ไว้ฐานที่เข้าใจ 

จากการศึกษาข้อบกพร่องเชิงวัจนปฏิบัติศาสตร์ในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมของชาวจีนที่ใช้
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ผู้วิจัยพบข้อกพร่องในด้านการตีความเจตนาทั้งสิ้น 7 สถานการณ์ ดัง
รายละเอียดในตารางต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 4 ตารางแสดงการปรากฏข้อบกพร่องเชิงวัจนปฏิบัติศาสตร์ในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
ของชาวจีนที่ใช้ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในด้านการตีความเจตนา 

อันดับ ข้อบกพร่องด้านการสื่อเจตนา จ านวน ร้อยละ 

1 การตีความเจตนาผิดแบบไม่ข้ามจุดมุ่งหมายวัจนกรรม 1 14.29 

2 การตีความเจตนาผิดแบบข้ามจุดมุ่งหมายวัจนกรรม 6 85.72 

รวม 7 100 

 

จากตารางข้างต้นพบว่าข้อบกพร่องเชิงวัจนปฏิบัติศาสตร์ในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมของชาว
จีนที่ใช้ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในด้านการตีความเจตนา อันดับที่ 1 ได้แก่ การตีความเจตนา
ผิดแบบไม่ข้ามจุดมุ่งหมายวัจนกรรม (ร้อยละ 14.29) และรองลงมาคือการตีความเจตนาผิดแบบข้าม
จุดมุ่งหมายวัจนกรรม (ร้อยละ 85.72)  

จากผลการศึกษาสรุปได้ว่า ข้อบกพร่องในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมสามารถจําแนกได้เป็น 3 
ประเภทหลัก คือ 1) ข้อบกพร่องซึ่งเกิดจากการที่ผู้ไม่ใช่เจ้าของภาษาใช้ถ้อยคําภาษาไม่ถูกต้องตาม
หลักการใช้ภาษา 2) ข้อบกพร่องซึ่งเกิดจากการสื่อเจตนาไม่สัมฤทธิ์ผล และ 3) ข้อบกพร่องซึ่งเกิดจากการ
ตีความเจตนาผิดของผู้ไม่ใช่เจ้าของภาษา โดยข้อบกพร่องทั้งหมดเป็นการอภิปรายโดยเน้นที่ตัวภาษาและ
เจตนา ต่อจากนี้ผู้วิจัยจะอภิปรายสาเหตุของข้อบกพร่องโดยเน้นที่ความแตกต่างทางด้านมโนทัศน์ทาง
สังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาซึ่งมีผลให้เกิดข้อบกพร่องในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมในอีกลักษณะ
หนึ่ง 

4.4 สาเหตุที่ท าให้เกิดข้อบกพร่องเชิงวัจนปฏิบัติศาสตร์ในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมของชาวจีนที่
ใช้ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 

 จากการศึกษาสาเหตุที่ทําให้เกิดข้อบกพร่องทางวัจนปฏิบัติศาสตร์ในการสื่อสารระหว่าง
วัฒนธรรมของชาวจีนที่ใช้ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ พบสาเหตุ 3 ประการ คือการถ่ายโอน
ทางวัจนปฏิบัติศาสตร์ มโนทัศน์เรื่องความไม่เท่าเทียม และมโนทัศน์เรื่องความสุภาพกับอุปลักษณ์เรื่อง 
‘หน้า’ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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4.4.1 การถ่ายโอนทางวัจนปฏิบัติศาสตร์ที่ท าให้เกิดข้อบกพร่องทางวัจนปฏิบัติศาสตร์ในการ
สื่อสารระหว่างวัฒนธรรมของชาวจีนที่ใช้ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 

สาเหตุสําคัญที่มักถูกกล่าวถึงเสมอว่าเป็นบ่อเกิดของข้อบกพร่องในการสื่อสารระหว่าง
วัฒนธรรมคือ การถ่ายโอนทางวัจนปฏิบัติ ซึ่งการถ่ายโอนทางวัจนปฏิบัติ  คือการที่ผู้ไม่ใช่เจ้าของภาษา
เลือกใช้ถ้อยคําและยึดหลักการปฏิสัมพันธ์หรือหลักการตีความเจตนาซึ่งเป็นที่คุ้นชินในสังคมภาษาแม่ของ
ตนมาใช้กับอีกภาษาหนึ่ง โดยไม่ได้คํานึงถึงความแตกต่างในแง่ของการสื่อเจตนาในภาษาแม่ของตนกับอีก
ภาษาหนึ่ง ซึ่งเกิดข้ึนในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 

การถ่ายโอนทางวัจนปฏิบัติจําแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ การถ่ายโอนเชิงบวก (positive 
transfer) และการถ่ายโอนเชิงลบ (negative transfer) การถ่ายโอนเชิงบวก หมายถึง การที่ผู้พูดซึ่งไม่ใช่
เจ้าของภาษาถ่ายโอนเอาลักษณะการใช้ภาษาหรือหลักการปฏิสัมพันธ์จากภาษาแม่ของตนมาใช้กับอีก
ภาษาหนึ่ง ซึ่งลักษณะการใช้ภาษาหรือหลักการปฏิสัมพันธ์นั้นตรงกับที่เจ้าของภาษานิยมใช้ ถ้อยคําของผู้
พูดจึงมีลักษณะเหมาะสมกับบริบท  

ตัวอย่างที่ 26 

สถานการณ์ : นักศึกษาชาวจีนขอให้เพ่ือนชาวไทยปิดพัดลม 

นักศึกษาชาวจีน : “ลูกหนู ช่วยปิดพัดลมให้เราหน่อยค่ะ” 

เพ่ือนชาวไทย :  “ไดจ้้า” (เดินไปปิดพัดลมให้ด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม) 

   

จากตัวอย่างที่ 26 จากบทสนทนาข้างต้นชาวจีนใช้ประโยคขอร้องอย่างสุภาพด้วยรูป
ประโยค ช่วยปิดพัดลมให้หน่อย และเมื่อเทียบกับรูปประโยคที่ชาวจีนใช้แล้วพบว่าใช้รูปประโยค
เหมือนกัน คือ ké yi guan diào feng chàn ma ซึ่งในรูปประโยคดังกล่าวนี้ ké yi จะถูกแสดงใน

ประโยคขอร้องของชาวจีนว่าให้ ช่วยทํา และ ma เป็นการลงท้ายย้ําว่าได้ไหม เพ่ือแสดงการขอร้องอย่าง
สุภาพ  

ในการถ่ายโอนรูปแบบการใช้ประโยคขอร้องอย่างสุภาพจากภาษาแม่ของตนมาใช้กับกับ
ถ้อยคําภาษาไทยนี้ถือว่าเป็นการถ่ายโอนเชิงบวก เพราะถ้อยคําที่ชาวจีนเลือกใช้สามารถสื่อเจตนาขอร้อง
อย่างสุภาพได้เฉกเช่นที่เจ้าของภาษามักใช้กัน 

ส่วนการถ่ายโอนเชิงลบนั้น หมายถึง การที่ผู้พูดถ่ายโอนเอาลักษณะการใช้ภาษาหรือ
หลักการปฏิสัมพันธ์จากภาษาแม่ของตนมาใช้กับอีกภาษาหนึ่ง แล้วปรากฏว่าลักษณะการใช้ภาษาหรือ
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หลักการปฏิสัมพันธ์นั้นไม่ตรงกับที่เจ้าของภาษานิยมใช้จนเป็นเหตุให้ถ้อยคําของผู้พูดไม่เหมาะสมกับ
บริบท หรือมีลักษณะผิดแปลกไปจากรูปแบบที่เจ้าของภาษาใช้กัน จนก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือปัญหา
ในการสื่อสารได้ ดังเช่นตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

ตัวอย่างที่ 27 

สถานการณ์ : นักศึกษาชาวจีนสนทนากับเพ่ือนชาวไทยเรื่องทํางานพิเศษ 

นักศึกษาชาวจีน : “เน็ทขยันมากเลยนะทํางานพิเศษหาเงินด้วย เป็นควายที่ดีเลย” 

เพ่ือนชาวไทย :  (สีหน้าไม่พอใจ) “อ้าว ไหงชมเราขยัน แล้วมาว่าเราเป็นควายล่ะ”  

นักศึกษาชาวจีน : “ไม่ได้ว่านะ เราชมว่าขยันเหมือนควาย คนจีนว่าควายขยันและ
ซื่อสัตย์” 

เพ่ือนชาวไทย :  “พูดแบบนี้กับคนไทยไม่ได้นะ สําหรับคนไทยควายหมายถึงโง่”  

  

จากตัวอย่างที่ 27 จากบทสนทนาข้างต้นชาวจีนชมเพ่ือนชาวไทยว่าขยันเหมือนควาย 
ตามมโนทัศน์การเปรียบเทียบของชาวจีนว่า ควาย คือสัตว์ที่ขยันและซื่อสัตย์อดทน ซึ่งเป็นมโนทัศน์ในเชิง
บวก หากแต่เมื่อนํามาใช้กับชาวไทยกลับเกิดความเข้าใจผิด ตีความไปว่าเป็นคําดูหมิ่นในเชิงลบ เพราะ
ชาวไทยมีมโนทัศน์คําว่า ควาย แตกต่างกัน กล่าวคือ สําหรับคนไทย ควาย หมายถึง  สัตว์ที่โง่ ยอมให้คน
ใช้งานหนัก ในสถานการณ์เมื่อมโนทัศน์ความหมายของถ้อยคํานี้แตกต่างกัน และชาวจีนนํามาใช้ใน
สถานการณ์นี้ จึงเกิดการถ่ายโอนเชิงลบ และทําให้เกิดการสื่อสารที่ผิดพลาดไป 

อย่างไรก็ดี แม้การถ่ายโอนเชิงลบจะทําให้เกิดความผิดพลาดในการสื่อสารระหว่าง
วัฒนธรรมได้ แต่ก็ไม่ถือว่าจะทําให้เกิดความผิดพลาดเช่นนี้เสมอไปในทุกสถานการณ์ ทั้งนี้ในบาง
สถานการณ์ผู้ฟังที่เป็นเจ้าของภาษาอาจอนุมานได้ว่าผู้พูดที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาอาจเลือกใช้ถ้อยคําที่
ผิดพลาด และมิได้ตั้งใจกล่าวถ้อยคําเพ่ือแสดงเจตนาไม่ดี 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

54 

 

4.4.2 มโนทัศน์เรื่องความไม่เท่าเทียมที่ท าให้เกิดข้อบกพร่องทางวัจนปฏิบัติศาสตร์ในการ
สื่อสารระหว่างวัฒนธรรมของชาวจีนที่ใช้ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 

นอกจากการถ่ายโอนทางวัจนปฏิบัติที่เป็นสาเหตุของข้อบกพร่องในการสื่อสารระหว่าง
วัฒนธรรมแล้ว มโนทัศน์ประการต่อมาที่เป็นสาเหตุของข้อบกพร่องเชิงวัจนปฏิบัติศาสตร์ในการสื่อสาร
ระหว่างวัฒนธรรมของชาวจีนที่ใช้ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศก็คือมโนทัศน์เรื่องระยะห่างด้าน
อํานาจ 

ระยะห่างด้านอํานาจ เป็นมโนทัศน์ที่ถูกนํามาใช้อธิบายความไม่เท่าเทียมกันในสังคมหนึ่ง 
ๆ ไม่ว่าจะเป็นฐานะทางการเงิน ฐานะทางสังคม ความอาวุโส เป็นต้น ซึ่งความไม่เท่าเทียมกันนี้ส่งผลให้
การสื่อสารระหว่างผู้คนมีลักษณะแตกต่างกันออกไป  

สังคมจีนก็เป็นสังคมหนึ่งที่พบค่านิยมความไม่เท่าเทียมกันของบุคคล และหากย้อนกลับ
ไปพิจารณาประวัติศาสตร์ของประเทศจีนก็พบว่า ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ชาวจีนไม่เคยถูกปกครอง
โดยระบอบประชาธิปไตยซึ่งให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมเลย ในทางตรงกันข้าม ชาวจีนซึ่ง
อยู่ภายใต้การปกครองซึ่งมีผู้กุมอํานาจเด็ดขาด ประกอบกับความเชื่อในลัทธิขงจื๊อมุ่งเน้นความสัมพันธ์
แบบไม่เท่าเทียมกัน ด้วยเหตุนี้ชาวจีนส่วนใหญ่จึงคุ้นชินกับความไม่เท่าเทียมกันของคนในสังคม และเชื่อ
เสมอว่า ผู้ที่มีอํานาจต่ํากว่าควรเชื่อฟังผู้ที่มีอํานาจมากกว่า เนื่องจากผู้ที่มีอํานาจมากกว่าสามารถปกปูอง
และคุ้มครองผู้ที่มีอํานาจต่ํากว่าได้ 

ในด้านของอายุหรือความอาวุโส ชาวจีนจะให้ความสําคัญกับความอาวุโสทางด้านอายุ
เป็นอย่างมาก กล่าวคือ คนที่อายุน้อยกว่าจะต้องให้ความเคารพผู้ที่มีอายุมากกว่า แต่ในสังคมไทยนั้นใน
เรื่องของความอาวุโสกลับไม่ได้คํานึงถึงด้านอายุเพียงอย่างเดียว ในบางสังคมของคนไทย คนไทยยังนับ
ความอาวุโสจากคุณวุฒิหรือการมาก่อนมาหลัง หรือการเป็นรุ่นพ่ีรุ่นน้อง กล่าวคือ ในสังคมไทยคนที่ เป็น
รุ่นน้องหรือมาทีหลัง แม้อายุจะมากกว่ารุ่นพี่ รุ่นน้องก็ต้องให้ความเคารพรุ่นพ่ี หรือในแง่ของเครือญาติคน
ที่เป็นญาติกัน แม้ลําดับศักดิ์เครือญาติสูงกว่า หากแต่มีอายุน้อยกว่า คนที่มีลําดับศักดิ์เครือญาติต่ํากว่าก็
สามารถให้ความเคารพได้ 

ในความแตกต่างด้านมโนทัศน์เรื่องระยะห่างด้านอํานาจบางประการนี้ เป็นสาเหตุหนึ่งที่
ทําให้เกิดข้อบกพร่องเชิงวัจนปฏิบัติศาสตร์ในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมของชาวจีนและชาวไทย ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้ 
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ตัวอย่างที่ 28 

สถานการณ์ : นักศึกษาชาวจีนพบรุ่นพี่ชาวไทยในกิจกรรมประชุมเชียร์ของสาขาวิชา 

รุ่นพีช่าวไทย : “ทําไมไม่ไหว้พ่ีล่ะ” 

นักศึกษาชาวจีน :  “เราอายุมากกว่า ต้องไหว้ด้วยเหรอ”  

รุ่นพี่ชาวไทย : (สีหน้าไม่พอใจ) “อ้าว ก็ต้องไหว้หรือทักทายพ่ีสิ พ่ีเป็นรุ่นพ่ี” 

เพ่ือนชาวไทย :  (ยกมือไหว้) “สวัสดีค่ะ เราไม่รู้”  

 

  จากตัวอย่างที่ 28 จะเห็นได้ว่า นักศึกษาชาวจีนไม่ไหว้หรือทักทายรุ่นพ่ีชาวไทยก่อน 
เนื่องจากคิดว่าตนเองอายุมากกว่า แต่ในสังคมไทย แม้จะมีอายุมากกว่า หากแต่มาทีหลังก็ต้องความ
เคารพผู้ที่มาก่อน ความสัมพันธ์แบบรุ่นพ่ีรุ่นน้อง และธรรมเนียมการรับน้องจึงแทรกซึมอยู่ในระบบ
ความคิดของคนในสังคมไทย อย่างไรก็ดีเมื่อในสังคมจีนไม่มีระบบความคิดนี้ หรือไม่ได้ให้ความสําคัญกับ
ธรรมเนียมนี้ ชาวจีนจึงไม่เข้าใจธรรมเนียมปฏิบัติของชาวไทย ทําให้รุ่นพ่ีชาวไทยเกิดความรู้สึกไม่พอใจใน
กิริยาของรุ่นน้องชาวจีน และคิดไปว่าเป็นการไม่ให้ความเคารพ การสื่อสารในสถานการณ์นี้จึงเกิดความไม่
เข้าใจกัน 

  นอกจากสถานการณ์ข้างต้นที่แสดงระยะห่างด้านอํานาจโดยการไหว้แสดงความเคารพ
แล้ว การใช้คําสรรพนามแทนตัวยังเป็นการแสดงระยะห่างด้านอํานาจอีกประการหนึ่งในสังคมไทย 
กล่าวคือ ภาษาไทยมีระดับภาษาที่บุคคลต้องเลือกใช้ให้เหมาะกับเวลา สถานที่ สถานการณ์ และบุคคล 
คําสรรพ-นามแทนตัวก็คําประเภทหนึ่งที่คนในสังคมไทยต้องเลือกใช้ให้เหมาะสม หากแต่ในภาษาจีนไม่มี
ระดับภาษาเช่นนี้ และส่วนมากใช้คําว่า wo (หว่อ) ในการแทนตัวไม่ว่าสนทนากับบุคคลใด เมื่อชาวจีน

เลือกใช้สรรพนามแทนตัวไม่เหมาะสมกับบุคคลจึงเกิดความเข้าใจผิดในการสื่อสารขึ้นดังตัวอย่างที่ 18 ที่
ผู้วิจัยได้กล่าวไปแล้วในข้างต้น  

4.4.3 มโนทัศน์เรื่องความสุภาพกับอุปลักษณ์เรื่อง ‘หน้า’ที่ท าให้เกิดข้อบกพร่องทางวัจน
ปฏิบัติศาสตร์ในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมของชาวจีนที่ใช้ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 

มโนทัศน์ประการสุดท้ายอันเป็นสาเหตุของข้อบกพร่องเชิงวัจนปฏิบัติศาสตร์ในการ
สื่อสารระหว่างวัฒนธรรมของชาวจีนที่ใช้ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ก็คือมโนทัศน์เรื่องความ
สุภาพกับอุปลักษณ์เรื่อง ‘หน้า’ 
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บราวน์ และเลวินสัน (Brown & Levinson 1987 อ้างถึงในสุจริตลักษณ์ ดีผดุง 2552 : 
138) นําเสนอทฤษฎีความสุภาพไว้ในหนังสือ Politeness : Some Universals in Language Usage 
ตามแนวคิดนี้ การสื่อสารจัดเป็นกิจกรรมที่มีเหตุผลและมีวัตถุประสงค์ร่วมกับความคิดเรื่อง ‘หน้า’ ไว้ว่า 
เป็นคุณค่าด้านบวกทางสังคมของบุคคล ที่ทุกคนมักเรียกร้องให้ตนเองในช่วงเวลาที่มีการติดต่อกับผู้อ่ืน  
หน้าถือเป็นภาพลักษณ์ของตนเองที่น่าจะได้รับการยอมรับในส่วนที่ตนเองได้กระทําการใด ๆ ให้กับสังคม 
ซึ่งก็อาจเป็นภาพลักษณ์ที่บุคคลอ่ืน ๆ มีส่วนร่วมอยู่ก็ได้ ดังนั้น หน้า ในที่นี้ก็พอจะอนุโลมได้ว่า หมายถึง 
การยกย่องนับถือตนเองของแต่ละบุคคลในที่สาธารณะ ทั้งนี้เพราะแต่ละบุคคลในสังคมมีหน้าด้วยกันสอง
แบบ คือ หน้าเชิงลบ และหน้าเชิงบวก  

หน้าเชิงลบ คือความต้องการที่จะตัดสินใจด้วยตนเอง ไม่ต้องการให้ผู้อ่ืนมาสกัดกั้น หรือ
ขัดขวางความเป็นตัวเองของบุคคลนั้น ๆ ส่วนหน้าเชิงบวก คือความต้องการที่จะได้รับการยกย่อง ความ
ต้องการให้ผู้อ่ืนชมชอบ ความต้องการให้ผู้อ่ืนยอมรับในตัวบุคคลนั้น ๆ  

ในทฤษฎีความสุภาพของบราวน์และเลวินสัน แต่ละบุคคลในสังคมติดต่อสื่อสารกันหรือ
มีปฏิสัมพันธ์กัน โดยที่ทุกคนก็มีความคาดหวังอยู่ว่าภาพลักษณ์ของตนเอง หรือหน้าของตนเองในที่
สาธารณะ หรือความต้องการหน้า (face wants) ของตนเอง จะได้รับความยกย่องจากผู้อ่ืน    หรือ
ตามท่ีบราวน์และเลวินสัน กล่าวไว้ว่า ถ้าบุคคลใดกล่าวถ้อยคําที่เป็นการคุกคามหน้า หรือภาพลักษณ์ของ
บุคคลอ่ืน ก็ถือเป็นการคุกคามหน้า (face-threatening) และในขณะเดียวกัน ถ้าบุคคลใดรู้ว่าการกระทํา
ของตนจะเป็นการคุกคามหน้าหรือภาพลักษณ์ของผู้อ่ืน บุคคลก็พึงพยายามเลือกกล่าวถ้อยคําที่จะทําให้
การคุกคามหน้าลดน้อยลง ก็คือเป็นการกระทําการรักษาหน้า (face-saving act) 

บราวน์และเลวินสัน (Brown & Lawinson, 1987 : 70) อธิบายว่า การกระทําที่รักษา
หน้าเชิงบวก เรียกว่า ความสุภาพเชิงบวก (positive politeness) ได้แก่ การกระทําที่มีแนวโน้มแสดงการ
เป็นพวกเดียวกัน เน้นที่ความต้องการสิ่งเดียวกันของผู้พูดและผู้รับสาร รวมถึงการมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน
ของผู้ พูดกับผู้รับสาร ส่วนการกระทําที่รักษาหน้าเชิงลบก็เรียกว่า ความสุภาพเชิงลบ ( negative 
politeness) ได้แก่ การกระทําที่มีแนวโน้มแสดงความยกย่องนับถือและเน้นที่ความสําคัญของการ
เกี่ยวพัน หรือความสําคัญของเวลาของผู้อ่ืน รวมทั้งยังรวมถึงการแสดงการขอโทษผู้อ่ืนในการก่อให้เกิด
ภาระแก่ผู้อ่ืน หรือรวมถึงการขอโทษผู้อ่ืนเมื่อมีการขัดจังหวะผู้อ่ืนด้วย ตัวอย่างข้อบกพร่องในการสื่อสาร
ต่อไปนี้ น่าจะแสดงให้เห็นว่าข้อบกพร่องในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมอาจเกิดขึ้นได้ เมื่อใดก็ตามที่คู่
สนทนาซึ่งมาจาก 2 สังคมภาษายึดถือมโนทัศน์เรื่องความสุภาพ หรือให้ความสําคัญกับ ‘หน้า’ แตกต่าง
กัน 
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ตัวอย่างที่ 29 

สถานการณ์ : ชาวจีนไปรับประทานอาหารกับเพื่อนร่วมงานชาวไทย 

เ พ่ือนร่วมงาน
ชาวไทย 

: “เธอกินเป็นไหม” 

ชาวจีน :  (แสดงท่าทีไม่พอใจ) “ทําไมจะกินไม่เป็นล่ะ”  

จากตัวอย่างที่ 29 ผู้วิจัยเห็นว่าชาวจีนท่านนี้ได้ตีความจุดมุ่งหมายวัจนกรรมของเพ่ือน
ร่วมงานชาวไทยผิดไป เพ่ือนร่วมงานชาวไทยน่าจะมีเจตนาถามข้อเท็จจริงจากชาวจีน แต่ชาวจีนกลับ
ตีความผิดไปว่าเพื่อนร่วมงานชาวไทยมีเจตนาดูหมิ่น ดังจะเห็นได้จากถ้อยคําโต้ตอบและการแสดงท่าทีไม่
พอใจของชาวจีน ซึ่งสาเหตุท่าวจีนตึความจุดมุ่งหมายวัจนกรรมของเพ่ือนร่วมงานชาวไทยผิดไปจากการ
ถามข้อเท็จจริงเป็นการดูหมิ่นอาจเป็นไปได้ว่าในสังคมภาษาแม่ของชาวจีน ผู้คนไม่นิยมใช้ถ้อยคําใน
ลักษณะเดียวกันนี้เพ่ือถามข้อเท็จจริง แต่เพ่ือแสดงเจตนาดูหมิ่นก็เป็นได้ 

ถ้อยคําในตัวอย่างสถานการณ์ดังกล่าวที่เพ่ือนร่วมงานชาวไทยถามนี้ สําหรับสังคมไทย
จัดเป็นถ้อยคําที่เอ้ือเฟ้ือต่อคู่สนทนา แสดงความห่วงใย ซึ่งถือว่าเป็นถ้อยคําซึ่งแสดงความสุภาพในระดับ
หนึ่ง แต่ท่าทีและถ้อยคําโต้ตอบของชาวจีนในตัวอย่างดังกล่าวนี้แสดงให้เห็นอย่างัดเจนว่าถ้อยคํา ‘เธอกิน
เป็นไหม’ ในบริบทนี้ มิได้เป็นถ้อยคําที่สุภาพสําหรับชาวจีนเลย ในทางตรงกันข้ามถ้อยคําดังกล่าวยังแฝง
นัยดูหมิ่นความสามารถซึ่งเท่ากับแสดงเจตนาคุกคาม ‘หน้า’ อย่างรุนแรงอีกด้วย 

จากตัวอย่างสถานการณ์ข้างต้นนั้นเป็นเพียงการแสดงการถูกคุกคาม ‘หน้า’ ใน
สถานการณ์หนึ่งกับบุคคลเป็นราย ๆ ไป เราไม่อาจอนุมานแบบเหมารวมได้ว่าคนในสังคมเดียวกันทั้งหมด
จะต้องคิดแบบเดียวกันเสมอไป ทั้งนี้อาจต้องขึ้นอยู่กับความเข้าใจในตัวคู่สนทนา และวัฒนธรรมของคู่
สนทนาด้วย 

อย่างไรก็ดีสาเหตุของข้อบกพร่องเชิงวัจนปฏิบัติศาสตร์ในการสื่อสารของผู้พูดชาวจีนที่
ใช้ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศนี้ เป็นมโนทัศน์ที่ผู้วิจัยพิจารณาแล้วว่าเหมาะกับเฉพาะข้อมูลที่พบ
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ซึ่งแนวความคิดหรือมโนทัศน์ที่ผู้วิจัยนํามาปรับใช้อาจเป็นมโนทัศน์ที่ถูกกล่าวถึงกัน
อย่างแพร่หลายอยู่แล้วในแวดวงวัจนปฏิบัติศาสตร์ แต่ผู้วิจัยหยิบยกมาเฉพาะในแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
ของผู้วิจัยเท่านั้น 

 




