
 

  

  

การศกึษาการใช้ภาษาไทยและข้อบกพร่องการใช้ภาษาไทยของพิธีกรชาวเกาหลีในรายการ
โทรทศัน์ประเภทสารคดีทอ่งเท่ียว 

 A STUDY OF THAI LANGUAGE USAGE AND ERRORS MADE 
BY THE KOREAN MASTER CEREMONIES IN TRAVELOGUE PROGRAMS 

 

ชยัเชษฐ์ จิตต์ประสงค์  

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
2563  

 

 



 

  

การศกึษาการใช้ภาษาไทยและข้อบกพร่องการใช้ภาษาไทยของพิธีกรชาวเกาหลีในรายการ
โทรทศัน์ประเภทสารคดีทอ่งเท่ียว 

 

ชยัเชษฐ์ จิตต์ประสงค์  

ปริญญานิพนธ์นีเ้ป็นสว่นหนึ่งของการศกึษาตามหลกัสตูร 
ศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

คณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ปีการศกึษา 2563 

ลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
 

 



 

  

 A STUDY OF THAI LANGUAGE USAGE AND ERRORS MADE 
BY THE KOREAN MASTER CEREMONIES IN TRAVELOGUE PROGRAMS 

 

CHAIYACHET CHITPRASONG 
 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements 
for the Degree of MASTER OF ARTS 

(Thai) 
Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University 

2020 
Copyright of Srinakharinwirot University 

 

 

 



 

 

ปริญญานิพนธ์ 
เร่ือง 

การศกึษาการใช้ภาษาไทยและข้อบกพร่องการใช้ภาษาไทยของพธีิกรชาวเกาหลใีนรายการโทรทศัน์ประเภทสาร
คดีทอ่งเที่ยว 

ของ 
ชยัเชษฐ์ จิตต์ประสงค์ 

  
ได้รับอนมุตัิจากบณัฑิตวิทยาลยัให้นบัเป็นสว่นหนึง่ของการศกึษาตามหลกัสตูร 

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาภาษาไทย 
ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

  

  

  
(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉตัรชยั  เอกปัญญาสกลุ) 

 

คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 
  

  
 

  

  

คณะกรรมการสอบปากเปลา่ปริญญานิพนธ์ 
  

.............................................. ที่ปรึกษาหลกั 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีย์ญา กลิน่น า้หอม) 

.............................................. ประธาน 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สทิธิธรรม ออ่งวฒุิวฒัน์) 

  

  

.............................................. กรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณพุงศ์ อดุมศิลป์) 

 

  



  ง 

บทคดั ย่อภาษาไทย  

ช่ือเร่ือง การศกึษาการใช้ภาษาไทยและข้อบกพร่องการใช้ภาษาไทยของพิธีกร
ชาวเกาหลีในรายการโทรทศัน์ประเภทสารคดีท่องเท่ียว 

ผู้วิจยั ชยัเชษฐ์ จิตต์ประสงค์ 
ปริญญา ศลิปศาสตรมหาบณัฑิต 
ปีการศกึษา 2563 
อาจารย์ท่ีปรึกษา ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. รัชนีย์ญา กลิ่นน า้หอม  

  
ปริญญานิพนธ์นีม้ีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการใช้ภาษาไทยและข้อบกพร่องการใช้

ภาษาไทยของพิธีกรชาวเกาหลีในรายการโทรทัศน์ประเภทสารคดีท่องเท่ียว  ตามแนวคิดการวิเคราะห์
ข้อบกพร่อง (Error Analysis) โดยเก็บข้อมลูจากรายการโทรทศัน์ประเภทสารคดีท่องเท่ียวท่ีออกอากาศ
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ซึง่มีทัง้ลกัษณะท่ีสอดคล้องและไม่สอดคล้องกับคนไทย และ 2) การใช้ภาษา มี 2 ลกัษณะย่อย ได้แก่ 
การใช้ค า ประกอบด้วย การใช้ดชันีปริจเฉท การใช้ค าภาษาต่างประเทศ การใช้ค าสแลง และการใช้ค า
ภาษาถ่ิน และการใช้ประโยค ประกอบด้วย การใช้ประโยคตามเจตนา และการสลบัภาษา ส่วนผลการ
วิเคราะห์ข้อบกพร่องการใช้ภาษาไทยพบวา่มี 3 ลกัษณะ ได้แก่ 1) ข้อบกพร่องด้านการออกเสียง ซึง่เรียง
ตามความถ่ีท่ีปรากฏจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ข้อบกพร่องด้านการออกเสียงพยัญชนะ การออกเสียง
วรรณยกุต์ และการออกเสียงสระ 2) ข้อบกพร่องด้านไวยากรณ์ ได้แก่ การใช้ค าไมถ่กูต้องตามหน้าท่ีและ
ความหมาย การเพ่ิมค าท่ีไม่จ าเป็น  การขาดค าท่ีจ าเป็น  และการเรียงล าดับค า ตามล าดับ และ 3) 
ข้อบกพร่องด้านการเล่นค า ได้แก่ การเล่นค าด้านความหมายซึง่ส่งผลให้การสื่อเจตนาและการตีความ
เจตนาไม่สัมฤทธิผล จากการวิเคราะห์ข้อบกพร่องทัง้  3 ประการพบว่าปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลให้เกิด
ข้อบกพร่องการใช้ภาษาไทย คือ การแทรกแซงจากภาษาแม่ (L1 interference) และความไม่สมบูรณ์
ด้านพฒันาการทางภาษา (Developmental errors) 
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This thesis aimed to study Thai language usage and errors of Thai language 

usage made by the Korean master ceremonies in travelogue programs applying error analysis 
approach. The data used for analysis were collected from travelog programs broadcast in 
A.D.2016, and then they were analyzed through error analysis. The outcomes of the study 
were then descriptively presented. Results of the study showed there were three levels of Thai 
language usage: 1) Thai language usage at the sound level consisting of clear pronunciation 
and unclear pronunciation according to Thai language sound system ; proper and improper 
pauses used in correspondence to when speaking Thai in certain situation. 2) Thai language 
usage at the level of words and utterances consisting of word usage: loan words, slangs, and 
dialects; Thai language usage at the level of utterance consisting of discourse markers, 
speech acts and code switching. Results in regard to errors made by Korean master 
ceremonies in travelog programs were errors found at pronunciation level, from high to low 
frequency respectively, pronunciation in consonants, tones, and vowels. Errors at word and 
utterance level, from high to low frequency respectively, were use of words with wrong 
functions and wrong meanings, adding unnecessary words and deleting necessary words 
and utterance, using wrong order of words and utterances, using similar words and similar 
sounds in certain contexts which imply different meanings incorrectly. Results from error 
analysis of all errors made showed that the major factors of errors arose from L1 interference 
and incomplete developmental language acquisition. 
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บทที่ 1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
ปัจจุบนัเป็นยุคโลกาภิวัตน์ (globalization) ประชาคมโลกสามารถติดต่อส่ือสารกันได้

อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ส่งผลให้ผู้ คนสนใจเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพิ่มมากขึน้เพ่ือใช้
ติดต่อส่ือสารกับชาวต่างชาติได้อย่างคล่องตวัและมีประสิทธิภาพ ภาษาไทยก็เป็นภาษาหนึ่งท่ี
ชาวต่างชาติให้ความสนใจศึกษาเรียนรู้ในฐานะภาษาต่างประเทศ ดังจะเห็นได้จากการเปิด
หลักสูตรสอนภาษาไทยให้นักศึกษาชาวต่างชาติของสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ เช่น 
มหาวิทยาลัยปักก่ิง สาธารณรัฐประชาชนจีน , มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย ประเทศ
ออสเตรเลีย, มหาวิทยาลยัฮนักุ๊ ก ภาษาและกิจการต่างประเทศ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ฯลฯ หรือ
สถาบนัอดุมศกึษาในประเทศไทยเองก็เปิดหลกัสตูรสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตา่งประเทศหรือ
ภาษาท่ีสองส าหรับนกัศกึษาชาวตา่งชาติ เช่น จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ฯลฯ สอดคล้องกับรายงานสถิติของ
ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) ท่ีแสดงให้เห็นถึงจ านวนของนกัศกึษาชาวตา่งชาติ
ท่ีเข้ามาศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาไทยซึง่มีจ านวนเพิ่มมากขึน้ทกุปี (ส านกังานคณะกรรมการการ
อดุมศกึษา, 2562) ดงันี ้

ตาราง 1 สถิตนิกัศกึษาตา่งชาตท่ีิเข้าศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาไทย 

ปีการศึกษา 2558 2559 2560 2561 
จ านวนรวม 16,654 คน 18,729 คน 20,991 คน 22,914 คน 

 
การศกึษาวิจยัทางด้านการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตา่งประเทศหรือภาษา

ท่ีสองนัน้ มีผู้ สนใจศึกษาด้านต่าง ๆ อย่างหลากหลาย  เช่น การสร้างส่ือการเรียนรู้ทัง้ 4 ทักษะ 
การศกึษาวิเคราะห์เนือ้หาในหนงัสือเรียนภาษาไทยส าหรับชาวตา่งชาติ  แบบฝึกทกัษะด้านตา่ง ๆ 
การศึกษาข้อบกพร่องการใช้ภาษาไทย  ฯลฯ ในระว่างปี พ.ศ. 2528 - 2562 มีงานวิจัยท่ีศึกษา
ข้อบกพร่องการใช้ภาษาไทยของผู้ เรียนชาวต่างชาติจ านวนกว่า 20 เร่ือง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการ
วางแผนการจัดการเรียนการสอน  การปรับปรุงและการจัดเตรียมการเรียนการสอนภาษาไทย
ส าหรับผู้ เรียนชาวตา่งชาติให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และรวมไปถึงเป็นแนวทางในการ
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แก้ไขข้อบกพร่องการใช้ภาษาไทยเพ่ือลดความบกพร่องในการส่ือสารระหวา่งผู้ ท่ีใช้ภาษาไทยเป็น
ภาษาต่างประเทศกับชาวไทยได้ (จินดารัตน์ ธรรมรงวุทย์, 2553; ธิดา โมสิกรัตน์; และคนอ่ืนๆ, 
2561; สรีุย์รัตน์ บ ารุงสขุ, 2553; สรีุย์วรรณ เสถียรสคุนธ์, 2553) 

จากการศึกษางานวิจัยในอดีตพบว่าโดยส่วนใหญ่เป็นการศึกษาการใช้ภาษาและ
ข้อบกพร่องการใช้ภาษาด้านการเขียนมากกว่าการพูดหรือการออกเสียง ดังนัน้จึงน่าจะมี
การศึกษาข้อบกพร่องในการใช้ภาษาเพ่ือการส่ือสารด้วยทกัษะการพูด  เพราะทกัษะการพูดเป็น
ทกัษะการส่ือสารพืน้ฐานท่ีส าคญัและจ าเป็นในการด าเนินชีวิตประจ าวนั  การพูดเป็นทัง้ศาสตร์
และศิลป์ในการแสดงออกซึ่งบุคลิกภาพท่ีดีและความรู้ความสามารถของผู้ ใช้ภาษาอีกด้วย  
โดยเฉพาะชาวต่างชาติท่ีพูดภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ  หากพวกเขาพูดออกเสียง
ผิดเพีย้น เลือกใช้ถ้อยค าผิดหน้าท่ีและความหมาย เรียบเรียงถ้อยค าในประโยคไม่ถกูต้อง รวมไป
ถึงการส่ือเจตนาหรือการตีความเจตนาจากถ้อยค าของคูส่นทนาอยา่งไมค่รบถ้วนสมบรูณ์ก็อาจจะ
ส่งผลให้การส่ือสารนัน้ไม่สมัฤทธิผลเท่าท่ีควร หากได้ศึกษาการใช้ภาษาและข้อบกพร่องการใช้
ภาษาด้านการพดูของผู้ เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาตา่งประเทศก็จะชว่ยให้เข้าใจลกัษณะการใช้
ภาษาไทยและลกัษณะข้อบกพร่องการใช้ภาษาไทยท่ีเกิดขึน้กบัผู้ เรียน และอาจท าให้ทราบปัจจยัท่ี
มีผลตอ่ข้อบกพร่องการใช้ภาษาไทย รวมถึงเป็นการขยายขอบเขตการศกึษาข้อบกพร่องในการใช้
ภาษาไทยให้กว้างขึน้ 

การศกึษาการใช้ภาษาไทยและข้อบกพร่องการใช้ภาษาไทยในฐานะภาษาตา่งประเทศท่ี
ผา่นมามุ่งเน้นศกึษาการใช้ภาษาของนกัศกึษาชาวตา่งชาติ อย่างไรก็ดี ยงัมีกลุ่มผู้ ใช้ภาษาไทยใน
ฐานะภาษาตา่งประเทศอีกกลุม่หนึ่งท่ีนา่สนใจคือ “พิธีกรรายการโทรทศัน์ชาวตา่งชาติ” เพราะด้วย
บทบาทหน้าท่ีของพิธีกรคือเป็นนกัส่ือสารมวลชน (mass communications) ท่ีต้องส่ือสารกับคน
จ านวนมาก กล่าวคือเม่ือพิธีกรพูด ผู้ ชมจ านวนมากจะสามารถรับฟังพร้อมกันได้ภายในเวลา
เดียวกนั ข้อมลูข่าวสารจากพิธีกรก็จะถกูถ่ายทอดไปสู่ผู้ชมเป็นวงกว้าง ความสามารถในด้านการ
ใช้ภาษาเพ่ือการส่ือสารจึงเป็นปัจจัยส าคัญของการเป็นพิ ธีกร การใช้ภาษาไทยของพิ ธีกร
ชาวตา่งชาตจิงึมีความนา่สนใจท าการศกึษา 

รายการโทรทศัน์ประเภทหนึ่งมีพิธีกรเป็นชาวต่างชาติท่ีได้รับความสนใจและได้รับการ
สนับสนุนจากภาครัฐของไทยคือ “รายการลอง Stay” ซึ่งเป็นรายการสารคดีท่องเท่ียวมีรูปแบบ
รายการท่ีให้ทัง้สาระความรู้และความบนัเทิง สามารถรับชมได้ทกุเพศทกุวยั มีเทคนิคการน าเสนอ
โดยใช้พิธีกรหลากหลายเชือ้ชาติเป็นผู้ด าเนินรายการ อีกทัง้ไม่เน้นการบรรยายเหมือนรายการ 
สารคดีทัว่ไปท่ีน าเสนอเนือ้หาในแง่สาระความรู้เพียงอย่างเดียว แตพ่ิธีกรชาวตา่งชาติในรายการนี ้
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ได้ไปท่องเท่ียว ร่วมกิจกรรม สมัผสัชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในชมุชน และมีการปฏิสมัพนัธ์
โดยการใช้ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารระหว่างพิธีกรชาวต่างชาติกับแขกรับเชิญคนไทย ดังนัน้ 
รายการสารคดีท่องเท่ียวท่ีมีพิธีกรเป็นชาวต่างชาติจึงอาจช่วยส่งเสริมให้รายการมีเอกลักษณ์ ท่ี
นา่สนใจและนา่ติดตามชมมากย่ิงขึน้ และอาจถือได้วา่เป็นการสร้างมิติใหม่ให้กบัรายการประเภท
นีอี้กด้วย 

รายการลอง Stay มีพิ ธีกรชาวเกาหลีมีจ านวนมากท่ีสุด ทัง้นี เ้พ่ือเป็นการกระตุ้ น
นกัท่องเท่ียวชาวเกาหลีให้เดินทางมาเท่ียวประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกบัรายงานสถิตินกัท่องเท่ียว
ชาวตา่งชาติของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาแสดงให้เห็นถึงจ านวนนกัท่องเท่ียวชาวเกาหลีท่ี
เดนิทางมาเท่ียวประเทศไทย (กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา, 2562) ดงันี ้

ตาราง 2 สถิตนิกัทอ่งเท่ียวชาวเกาหลีท่ีมาเท่ียวประเทศไทย 

ปี พ.ศ. 2556 2557 2558 2559 2560 
จ านวนนักท่องเที่ยว 
ชาวเกาหลี (คน) 

1,292,335 1,109,429 1,359,211 1,464,200 1,709,265 

 
จากตารางสถิตินกัท่องเท่ียวชาวเกาหลีท่ีเดินทางมาเท่ียวประเทศไทยแสดงให้เห็นว่าใน

แต่ละปีมีจ านวนนักท่องเท่ียวชาวเกาหลีเพิ่มขึน้ไม่มากนัก โดยเฉพาะปี พ.ศ. 2557 จ านวน
นักท่องเท่ียวชาวเกาหลีลดลงจากปี พ.ศ. 2556 อย่างเห็นได้ชัด ด้วยตวัเลขท่ีน่าเป็นห่วงเหล่านี ้
สอดรับกับอยู่ในช่วงท่ีกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาประกาศใช้ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวไทย 
พ.ศ. 2558 - 2560 โดยเน้นแนวคิด “ท่องเท่ียววิถีไทย” เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเท่ียว
คณุภาพ ส่วนองค์การบริหารการพฒันาพืน้ท่ีพิเศษเพ่ือการทอ่งเท่ียวอยา่งยัง่ยืน (องค์การมหาชน) 
หรือ อพท. ก็เน้นการประชาสมัพนัธ์เมืองรองเพ่ือให้เมืองเล็ก ๆ ได้เป็นท่ีรู้จกัในวงกว้างและได้รับ
ความสนใจเพิ่มมากขึน้ (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2558) โดยในปี พ.ศ. 2559 อพท. ได้ให้
การสนบัสนนุรายการลอง Stay ออกอากาศเพ่ือเป็นการประชาสมัพนัธ์และกระตุ้นนกัท่องเท่ียวรุ่น
ใหมท่ัง้ชาวไทยและชาวตา่งชาติ โดยเฉพาะนกัทอ่งเท่ียวชาวไทยวยัรุ่นถึงวยัหนุ่มสาวท่ีช่ืนชอบหรือ
หลงใหลกระแสนิยมวัฒนธรรมเกาหลี รวมทัง้นักท่องเท่ียวชาวเกาหลีให้รู้จักสถานท่ีท่องเท่ียว 
ใหม่ ๆ ในประเทศไทยท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัทัง้ทางด้านวฒันธรรมและประวตัศิาสตร์ ซึ่งส าหรับ
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นักท่องเท่ียวชาวเกาหลีก็สามารถเห็นผลได้ชัดในปี พ.ศ. 2560 ท่ีแสดงให้เห็นถึงจ านวน
นกัทอ่งเท่ียวชาวเกาหลีเดนิทางมาเท่ียวประเทศไทยแบบก้าวกระโดดจากปีก่อน ๆ 

ผู้วิจยัเห็นวา่นอกจากพิธีกรชาวเกาหลีจะเป็นภาพลกัษณ์หนึง่ของรายการลอง Stay แล้ว 
การใช้ภาษาไทยของพิธีกรชาวเกาหลีในการด าเนินรายการก็นับว่ามีความส าคัญเพราะเป็น
เคร่ืองมือส่ือสารระหว่างผู้ ร่วมรายการและผู้ รับชม จึงน่าสนใจว่าการใช้ภาษาไทยของพิธีกรชาว
เกาหลีนัน้มีลกัษณะอยา่งไรและมีข้อบกพร่องลกัษณะใดบ้าง เน่ืองจากภาษาไทยเป็นภาษาคนละ
ตระกูลกับภาษาเกาหลี มีระบบโครงสร้างประโยคท่ีแตกต่างกัน เช่น ภาษาไทยมีลักษณะเป็น
ภาษาค าโดด แตภ่าษาเกาหลีมีลกัษณะเป็นภาษารูปค าติดตอ่ ระบบโครงสร้างประโยคภาษาไทย 
คือ ประธาน + กริยา + กรรม (SVO) ส่วนระบบโครงสร้างประโยคภาษาเกาหลี คือ ประธาน + 
กรรม + กริยา (SOV) หรือโครงสร้างประโยคในภาษาไทยบางโครงสร้างไม่มีใช้ในภาษาเกาหลี 
ได้แก่ ประโยคไร้ประธาน และประโยคไร้กริยา ในขณะท่ีโครงสร้างประโยคในภาษาเกาหลีบาง
โครงสร้างไม่มีใช้ในภาษาไทย ได้แก่ ประโยคท่ีมี 2 ประธาน และประโยคท่ีมี 2 กรรมตรง (ฌองส์ 
ฮวนั ซึง, 2536) อีกทัง้ระบบหน่วยเสียงภาษาไทยกบัภาษาเกาหลีก็มีความแตกตา่งกนั  เช่น ภาษา
เกาหลีไมมี่หนว่ยเสียงสระ //, ไม่มีหนว่ยเสียงพยญัชนะท้าย /w/ และไมมี่หนว่ยเสียงพยญัชนะต้น
ควบเหมือนภาษาไทย (ซูเคียง แบ, 2538) 

จากการศกึษาข้อมลูเบือ้งต้นพบว่าพิธีกรชาวเกาหลีในรายการลอง Stay มีการใช้ค าปน
ภาษาต่างประเทศ ส่วนข้อบกพร่องการใช้ภาษาไทยท่ีพบเป็นข้อบกพร่องด้านการออกเสียง และ
การเรียงล าดบัค า ตวัอยา่งเชน่ 

บริบท: พิธีกรชาวเกาหลีสนทนากับแขกรับเชิญคนไทยในขณะท่ีก าลังจะยกเท้าขึน้
ควบนัง่บนจกัรยานโบราณ 

พิธีกรชาวเกาหลี: พ่ีอ้อยคับผมตอนน้ีกลัวว่า, กางเกงเนีย้ะจะขาด. พิ ๆ จะไม่=
    =ดใูชไ่หม? 

แขกรับเชิญคนไทย: ((หวัเราะ)) พ่ีรับรองวา่จะไมแ่อบด.ู 
พิธีกรชาวเกาหลี: หึ!้ ได้แล้วนะคับ. 
แขกรับเชิญคนไทย: ไปเลย. 
พิธีกรชาวเกาหลี: ฮานาทูเซด. เย้! 

(ตอนความสขุ…ท่ีไมต้่องพิสจูน์ -  
ชมุชนบ้านโคกและชมุชนบ้านดงเย็น) 
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จากตวัอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่าพิธีกรชาวเกาหลีใช้ค าศพัท์ภาษาเกาหลีเข้ามาปนใน
ขณะท่ีก าลงัสนทนากนัด้วยภาษาไทย คือค าวา่ “ฮานาทเูซด” (하나 둘 셋) โดยมีความหมายเป็นการ
นบั “หนึ่งสองสาม” ก่อนท่ีพิธีกรชาวเกาหลีจะเร่ิมป่ันจกัรยานออกไป ซึ่งลกัษณะการใช้ภาษาด้วย
การปนค าศพัท์ภาษาเกาหลีอาจส่งผลให้แขกรับเชิญคนไทยหรือผู้ ชมไม่เข้าใจความหมายของ
ค าศพัท์ 

ส่วนข้อบกพร่องการใช้ภาษาไทยเป็นข้อบกพร่องด้านการออกเสียงในลกัษณะท่ีพิธีกร
ชาวเกาหลีไม่สามารถพดูออกเสียงได้ถกูต้องตามหลกัภาษาไทย พบข้อบกพร่องด้านการออกเสียง
สระและวรรณยุกต์ในค าว่า “พ่ี [phii2]” ออกเสียงเป็น “พิ [phi3]” กล่าวคือพิธีกรชาวเกาหลีออก
เสียงสระ [ii] เสียงยาวเป็นสระ [i] เสียงสัน้ ซึ่งส่งผลให้เสียงวรรณยกุต์เปล่ียนจากเสียงโท [2] เป็น
เสียงตรี [3] ข้อบกพร่องด้านการออกเสียงอีกลกัษณะหนึ่งคือการออกเสียงพยญัชนะต้นควบคือค า
ว่า “ครับ [khrap3]” ท่ีพิธีกรชาวเกาหลีออกเสียงว่า “คับ [khap3]” เป็นการออกเสียงท่ีไม่ถูกต้อง
ตามหลกัภาษา โดยข้อบกพร่องทัง้สองลกัษณะมีสาเหตมุาจากภาษาแม่เพราะภาษาเกาหลีไม่มี
หนว่ยเสียงสระ /ii/ และหนว่ยเสียงพยญัชนะต้นควบเหมือนภาษาไทย (ซูเคียง แบ, 2538) หรือการ
ออกเสียงพยญัชนะต้นควบอาจเกิดจากการเลียนแบบการพูดออกเสียงของคนไทยท่ีมักจะออก
เสียงพยญัชนะต้นควบเป็นพยญัชนะต้นเดี่ยวในบริบทการสนทนาท่ีไมเ่ป็นทางการหรือกึ่งทางการ 

นอกจากนีย้ังพบข้อบกพร่องด้านการเรียงล าดบัค าเป็นข้อบกพร่องท่ีพิธีกรชาวเกาหลี
เรียบเรียงถ้อยค าผิดหลักวากยสมัพันธ์ในประโยคภาษาไทย จากตวัอย่างข้างต้นคือ “ผมตอนนี ้
กลวัวา่กางเกงเนีย้ะจะขาด” โดยพิธีกรชาวเกาหลีน าค าวิเศษณ์บอกเวลาค าว่า “ตอนนี”้ มาวางคัน่
ระหว่างประธานคือค าว่า “ผม” กับกริยาคือค าว่า “กลัว” ซึ่งตามหลักการใช้ภาษาไทยนัน้ ค า
วิเศษณ์บอกเวลาใช้เพ่ือบง่บอกเวลาท่ีเหตกุารณ์นัน้เกิดขึน้ โดยสามารถวางไว้ต้นประโยคหรือท้าย
ประโยคก็ได้ขึน้อยู่กับผู้ พูดว่าต้องการเน้นสิ่งใด (วิจินตน์ ภาณุพงศ์ , 2552, น.45) และเม่ือ
พิจารณาบริบทการสนทนาข้างต้นพบวา่พิธีกรชาวเกาหลีต้องการเน้นเวลาคือ “ตอนนี”้ ดงันัน้ อาจ
แก้ไขประโยคดงักลา่วให้ถกูต้องได้ว่า “ตอนนีผ้มกลวัวา่กางเกงเนีย้ะจะขาด” 

จากความน่าสนใจของกลุ่มข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ผู้ วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาการใช้
ภาษาไทยและข้อบกพร่องการใช้ภาษาไทยของพิธีกรชาวเกาหลีในรายการโทรทศัน์ประเภทสารคดี
ท่องเท่ียวตามแนวคิดการวิเคราะห์ข้อบกพร่อง เพ่ือจะได้ทราบลักษณะการใช้ภาษาไทยและ
ลกัษณะข้อบกพร่องการใช้ภาษาไทย และปัจจยัท่ีส่งผลต่อการใช้ภาษาและข้อบกพร่องท่ีพบได้
ชัดเจนยิ่งขึน้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อชาวต่างชาติท่ีใช้ภาษาไทยและการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทยในฐานะภาษาตา่งประเทศตอ่ไป 
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ความมุ่งหมายของงานวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาการใช้ภาษาไทยของพิธีกรชาวเกาหลีในรายการโทรทัศน์ประเภทสารคดี

ทอ่งเท่ียว 
2. เพ่ือศึกษาข้อบกพร่องการใช้ภาษาไทยของพิธีกรชาวเกาหลีในรายการโทรทัศน์

ประเภทสารคดีทอ่งเท่ียว 

ความส าคัญของการวิจัย 
การวิจยัครัง้นีท้ าให้ทราบลกัษณะการใช้ภาษาไทยและข้อบกพร่องการใช้ภาษาไทยของ

พิธีกรชาวเกาหลีในรายการโทรทัศน์ประเภทสารคดีท่องเท่ียว ซึ่งผลการวิจัยจะมีประโยชน์ต่อ
ชาวตา่งชาติท่ีใช้ภาษาไทย และเป็นแนวทางในการวางแผนการจดัการเรียนการสอนภาษาไทยใน
ฐานะภาษาตา่งประเทศหรือภาษาท่ีสองส าหรับผู้ เรียนชาวตา่งชาติ 

ขอบเขตของการวิจัย 
1. รายการสารคดีท่องเท่ียว “ลอง Stay” เป็นรายการท่ีได้รับการสนบัสนุนจากองค์การ

บริหารการพฒันาพืน้ท่ีพิเศษเพ่ือการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ซึ่งเป็น
หน่วยงานหนึ่งในสงักัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา รายการ “ลอง Stay” เป็นรายการท่ีให้ทัง้
สาระความรู้และความบนัเทิง สามารถรับชมได้ทุกเพศทุกวยั โดยรายการลอง Stay ออกอากาศ
ตัง้แต ่วนัท่ี 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559 ถึง วนัท่ี 2 เดือน ตลุาคม พ.ศ. 2559 รวมทัง้หมด 25 ตอน 
แตล่ะตอนใช้เวลาออกอากาศประมาณ 24 นาที โดยมีพิธีกรชาวตา่งชาติจากหลากหลายเชือ้ชาติ
สลบักนัท าหน้าท่ีเป็นผู้ด าเนินรายการในแตล่ะตอน โดยมีแผนผงัการออกอากาศ (สานฟ้า, 2559) 
ดงันี ้

ตาราง 3 แผนผงัรายการลอง Stay 

ตอนที่ วันเดือนปี ช่ือตอน พธีิกร ระยะเวลา 
1 3 เม.ย. 2559 พึง่พาอาศยั - ชมุชนบ้านน า้เช่ียว แดเนียล เฟรเซอร์ 23:59 

2 10 เม.ย. 2559 
ความสขุ...ท่ีไมต้่องพิสจูน์ - ชมุชน
บ้านโคกและชมุชนบ้านดงเย็น 

คมิ ซงึบอม 23:59 

3 17 เม.ย. 2559 เมืองโบราณท่ีมีชีวิต คมิ ซงึบอม 24:00 
4 24 เม.ย. 2559 สขุพอดี - ชมุชนประมงบางละมงุ ซอ จียอน 24:00 
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5 1 พ.ค. 2559 
ร้อยเสา เล่าเร่ือง 

- ชมุชนตะเคียนเตีย้ 
ซอ จียอน 24:00 

6 8 พ.ค. 2559 
พิกดัใหมน่า่ค้นหา 

- ต.แหลมกลดั จ.ตราด 
คมิ ซงึบอม 
และฮง จินกิ 

24:10 

7 22 พ.ค. 2559 รุ่งอรุณแหง่ความสขุ - จ.สโุขทยั อิงกฤต วิทซาน่ี 24:00 
8 29 พ.ค. 2559 ปัน้สขุ - จ.สโุขทยั อิงกฤต วิทซาน่ี 24:00 

9 5 มิ.ย. 2559 คนไมเ่อาถ่าน 
คมิ ซงึบอม 
และฮง จินกิ 

24:00 

10 12 มิ.ย. 2559 เกาะท่ีไมถ่กูตามใจ 
คมิ ซงึบอม 
และฮง จินกิ 

24:10 

11 19 มิ.ย. 2559 หอมลมหายใจ เจได 24:00 
12 26 มิ.ย. 2559 เผา่กลางเมือง เจได 24:00 
13 3 ก.ค. 2559 อ่ิมอกอ่ิมใจ - จ.สโุขทยั อิงกฤต วิทซาน่ี 24:20 

14 17 ก.ค. 2559 
วิถีชีวิตและศลิปะอนัเรียบง่าย 

- จ.สโุขทยั 
อิงกฤต วิทซาน่ี 24:20 

15 24 ก.ค. 2559 หนงัเมืองคาน - เชียงคาน จ.เลย แจ็ค บราวน์ 24:20 
16 31 ก.ค. 2559 เท่ียวเลยแบบโล - จ.เลย เจได 24:20 
17 7 ส.ค. 2559 หวัเฉียวแหง่บรูพา - จ.ชลบรีุ คมิ ซงึบอม 24:20 
18 14 ส.ค. 2559 ช้าแตช่วั - จ.น่าน แดเนียล เฟรเซอร์ 24:20 
19 21 ส.ค. 2559 ขบวนต้นดอกไม้ - จ.เลย แจ็ค บราวน์ 24:00 
20 28 ส.ค. 2559 ซ้ายสดุสนกุท่ีเลย - จ.เลย เจได 24:20 
21 4 ก.ย. 2559 รวมไว้เลย - จ.เลย เจได 24:20 
22 11 ก.ย. 2559 ทรัพย์บอ่สวก - จ.นา่น แดเนียล เฟรเซอร์ 22:20 
23 18 ก.ย. 2559 เพ่ือนกนัตลอดไป คมิ ซงึบอม 24:10 
24 25 ก.ย. 2559 วฒันธรรมเข้าจงัหวะ เจได 24:20 
25 2 ต.ค. 2559 เพียงกระซิบ แดเนียล เฟรเซอร์ 24:20 
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2. จากตารางรายการลอง Stay มีพิธีกรชาวเกาหลีมีมากท่ีสดุ ในการวิจยันีผู้้วิจยัจงึเลือก
กลุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง โดยมีเกณฑ์ท่ีสอดคล้องกบัความมุง่หมายของงานวิจยั ได้แก่ 

2.1 เป็นพิธีกรชาวเกาหลีท่ีมีภาษาเกาหลีเป็นภาษาแม่ 
2.2 เป็นพิธีกรเดี่ยว ซึ่งการเป็นพิธีกรเด่ียวจะท าให้ได้ข้อมลูการใช้ภาษาในบริบทการ

สนทนาเพ่ือการส่ือสารระหว่างพิธีกรชาวเกาหลีกับคนไทย ซึ่งหากเป็นพิธีกรคู่จะพบการสนทนา
ระหว่างพิธีกรด้วยกันเอง ซึ่งข้อมลูดงักล่าวไม่ได้อยู่ในขอบเขตการใช้ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารกับ
เจ้าของภาษา 

2.3 พิ ธีกรชาวเกาหลีแต่ละคนมีภูมิหลัง  (background) ต่างกัน  ได้แก่  เพศ 
ประกอบด้วย เพศชาย 2 คน เพศหญิง 1 คน ระยะเวลาท่ีอยู่ในประเทศไทย ได้แก่ ผู้ ใช้ภาษาไทย
คนท่ี 1 ประมาณ 4 ปี ผู้ ใช้ภาษาไทยคนท่ี 2 ประมาณ 10 ปี และผู้ ใช้ภาษาไทยคนท่ี 3 ประมาณ 
20 ปี ซึ่งอาจสัมพันธ์กับระดับความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย ดังนัน้  จึงกล่าวได้ว่า
งานวิจยันีมี้การกระจายตวัของกลุม่ตวัอย่าง 

3. จากแผนผังรายการลอง Stay พบว่าพิธีกรชาวเกาหลีท่ีเป็นพิธีกรเด่ียวนัน้มีจ านวน
ตอนออกอากาศไม่เท่ากัน น้อยท่ีสุดคือจ านวน 2 ตอน ดงันัน้เพ่ือให้การเลือกกลุ่มตวัอย่างเป็น
ระบบจึงเลือกกลุ่มตัวอย่างของพิธีกรจ านวน 3 คน คนละ 2 ตอน รวม 6 ตอน แต่ละตอนมี
ระยะเวลาท่ีใช้ออกอากาศใกล้เคียงกันคือประมาณ 24 นาที และแต่ละตอนก็ออกอากาศอยู่ใน
ชว่งเวลาท่ีไลเ่ล่ียกนั ดงันัน้กลุม่ตวัอยา่งจ านวน 6 ตอน ได้แก่ 

3.1 ตอน “ความสุข...ท่ีไม่ต้องพิสูจน์ - ชุมชนบ้านโคกและชุมชนบ้านดงเย็น" 
ออกอากาศวนัท่ี 10 เดือนเมษายน พ.ศ. 2559 

3.2 ตอน “เมืองโบราณท่ีมีชีวิต” ออกอากาศวนัท่ี 17 เดือนเมษายน พ.ศ. 2559 
3.3 ตอน “สุขพอดี - ชุมชนประมงบางละมุง" ออกอากาศวันท่ี 24 เดือนเมษายน 

พ.ศ. 2559 
3.4 ตอน “ร้อยเสา เล่าเร่ือง - ชุมชนตะเคียนเตี ย้ " ออกอากาศวัน ท่ี  1 เดือน

พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
3.5 ตอน “หอมลมหายใจ” ออกอากาศวนัท่ี 19 เดือนมิถนุายน พ.ศ. 2559 
3.6 ตอน “เผา่กลางเมือง” ออกอากาศวนัท่ี 26 เดือนมิถนุายน พ.ศ. 2559 

4. งานวิจัยนีมุ้่งศึกษาเฉพาะภาษา (วัจนภาษา) เท่านัน้  ดังนัน้การศึกษาการใช้
ภาษาไทยและข้อบกพร่องการใช้ภาษาไทยของพิธีกรชาวเกาหลีจึงศกึษาเฉพาะค าพดูท่ีเป็นค าและ
มีความหมายตามหลกัภาษาไทยเท่านัน้ โดยไม่น าการออกเสียงท่ีไม่เป็นค าและไม่มีความหมาย
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มาศึกษา ได้แก่ เสียงหัวเราะ และเสียงอุทาน  ส่วนการพิจารณาลักษณะข้อบกพร่องการใช้
ภาษาไทยนัน้ หากเป็นข้อบกพร่องด้านการออกเสียงและข้อบกพร่องด้านไวยากรณ์ก็จะสามารถใช้
หลักภาษาเป็นเกณฑ์พิจารณาลักษณะข้อบกพร่องนัน้  ๆ ได้ตามข้อมูลท่ีปรากฏ แต่หากเป็น
ข้อบกพร่องด้านการส่ือเจตนาในฐานะผู้ พูด และการตีความเจตนาในฐานะผู้ ฟังจ าเป็ นต้อง
พิจารณาบริบทในการสนทนาประกอบด้วย เพ่ือช่วยให้เข้าใจความหมายของถ้อยค าหรือประโยค
ได้ชดัเจนยิ่งขึน้ 

ข้อตกลงเบือ้งต้น 
งานวิจัยนีเ้ป็นการถ่ายถอดการพูดภาษาไทยของพิธีกรชาวเกาหลีในรายการโทรทัศน์

ประเภทสารคดีท่องเท่ียวกับแขกรับเชิญท่ีร่วมรายการด้วยตวัอกัษรภาษาไทย ดงันัน้ เพ่ือให้การ
ถ่ายถอดรายละเอียดของการสนทนาใกล้เคียงกับลกัษณะการใช้ภาษาและสถานการณ์จริงมาก
ท่ีสุด ผู้ วิจัยจึงประยุกต์ใช้ชุดเคร่ืองหมายแสดงองค์ประกอบของการสนทนาตามแนวคิดของ 
ชิฟฟริน (Schiffrin, 1987) และประไพพรรณ พึ่งฉิม (2542) โดยมีการปรับเปล่ียนการใช้งานบาง
เคร่ืองหมายให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้ภาษาไทย  ซึ่งจ าแนกชุดเคร่ืองหมายออกเป็น 2 
ประเภท ได้แก่ เคร่ืองหมายแสดงลกัษณะเสียง และเคร่ืองหมายแสดงผลดัในการพดู ดงัตอ่ไปนี ้

1. ชดุเคร่ืองหมายแสดงลกัษณะเสียง 
ก. มหพัภาค ( . ) แสดงการหยดุแบบจบความ 
ข. จลุภาค ( , ) แสดงการหยดุแบบไมจ่บความ 
ค. ปรัศนี ( ? ) แสดงการจบความด้วยการถามค าถามท่ีต้องการค าตอบ 
ง. อศัเจรีย์ ( ! ) แสดงการจบความด้วยท านองเสียงพิเศษ โดยจะปรากฏเม่ือผู้พดู

ต้องการแสดงทศันคต ิอารมณ์ หรือความรู้สกึอยา่งใดอยา่งหนึง่ออกมา 
จ. สัญประกาศคู่ (     ) แสดงถ้อยค าหรือข้อความท่ีผู้พูดเน้นเสียงหนัก  หรือให้

ความส าคญัเป็นพิเศษ 
2. ชดุเคร่ืองหมายแสดงผลดัในการพดู 

ก. เสมอภาค ( = ) แสดงถ้อยค าท่ีต่อเน่ืองกันในผลัดหนึ่ง ๆ ของผู้พูดคนเดียว
เม่ือต้องแบ่งบรรทดั   เน่ืองจากความจ ากัดของหน้ากระดาษท าให้ไม่สามารถเขียนต่อเน่ืองกันได้
ในบรรทดัเดียวกนั 

ข. วงเล็บซ้อน ((  )) แสดงอากัปกิริยา ท่าทาง หรือการกระท าต่าง ๆ ของผู้ ร่วม
สถานการณ์การสนทนาในระหวา่งการสนทนา 
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ค. เส้นโยง แสดงการพดูตอ่ทนัทีโดยไมท่ิง้ชว่งของคูส่นทนา 
ง. วรรคห่างพิเศษ  เป็นการเว้นวรรคให้ห่างกว่าปกติ  เพ่ือให้เห็นถ้อยค าท่ีคู่

สนทนาพูดแทรกขึน้มาในขณะท่ีผู้พูดก าลังหยุดพูดชั่วขณะ  ความกว้างของวรรคจะไม่แน่นอน
ขึน้อยูก่บัถ้อยค าท่ีแทรกเข้ามา 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
ข้อบกพร่องการใช้ภาษาไทย หมายถึง การใช้ภาษาไทยของผู้พูดชาวเกาหลีท่ีเป็น

พิธีกรรายการโทรทัศน์ประเภทสารคดีท่องเท่ียวรายการลอง Stay ซึ่งมีลักษณะท่ีไม่ถูกต้องตาม
หลกัการใช้ภาษา 

พิธีกรชาวเกาหลีในรายการโทรทัศน์ หมายถึง ผู้พูดชาวเกาหลีท่ีท าหน้าท่ีด าเนิน
รายการโทรทัศน์ ตัง้แต่เปิดรายการจนกระทั่งปิดรายการ ซึ่งในงานวิจัยนีใ้ช้กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็น
พิธีกรเด่ียวจ านวน 3 คน 

ถ้อยค า หมายถึง หน่วยทางภาษาท่ีใหญ่กว่าระดบัค า ในงานวิจยันีใ้ช้หมายถึงระดบัวลี
และประโยค หากเป็นการพดูจะคัน่ด้วยจงัหวะการหยดุพดู 

วิธีด าเนินการศึกษาค้นคว้า 
การศึกษาการใช้ภาษาไทยและข้อบกพร่องการใช้ภาษาไทยของพิธีกรชาวเกาหลีใน

รายการโทรทศัน์ประเภทสารคดีท่องเท่ียว ผู้วิจยัด าเนินการศกึษาตามล าดบัขัน้ตอน ดงันี ้
1. ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัหลกัภาษา การใช้ภาษาไทย และแนวคิด

ในการศึกษาข้อบกพร่องการใช้ภาษาไทย เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิเคราะห์การใช้
ภาษาไทยและข้อบกพร่องการใช้ภาษาไทยของพิธีกรชาวเกาหลีในรายการโทรทศัน์ประเภทสารคดี
ทอ่งเท่ียว 

2. เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการบันทึกเสียงการออกอากาศของพิธีกรชาวเกาหลีใน
รายการลอง Stay เป็นภาษาไทยควบคูก่บัสทัอกัษร (phonetic alphabet) 

3. ศกึษาวิเคราะห์การใช้ภาษาไทยของพิธีกรชาวเกาหลีในรายการโทรทศัน์ประเภท
สารคดีทอ่งเท่ียว โดยยดึตามหลกัภาษาไทย ดงันี ้

3.1 การใช้ภาษาไทยระดบัเสียง 
3.1.1 การออกเสียงท่ีชดัเจน และการออกเสียงท่ีไม่ชดัเจน โดยวิเคราะห์ตาม

ระบบเสียงในภาษาไทย ได้แก่ หนว่ยเสียงสระ 21 หนว่ย, หน่วยเสียงพยญัชนะต้นเดี่ยว 21 หนว่ย, 
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หน่วยเสียงพยัญชนะต้นควบ 11 หน่วย, หน่วยเสียงพยัญชนะท้าย 9 หน่วย และหน่วยเสียง
วรรณยกุต์ 5 หนว่ย 

3.1.2 จงัหวะในการพดูภาษาไทย ซึ่งพิจารณาจากความสัน้ยาวของพยางค์, 
การลงเสียงหนกัเบา และการหยดุ 

3.2 การใช้ภาษาไทยระดบัค าและถ้อยค า 
3.2.1 การใช้ภาษาระดบัค า 
3.2.2 การใช้ภาษาระดบัถ้อยค า 

4. ศึกษาวิเคราะห์ข้อบกพร่องการใช้ภาษาไทยของพิธีกรชาวเกาหลีในรายการ
โทรทศัน์ประเภทสารคดีทอ่งเท่ียว ตามแนวคดิการวิเคราะห์ข้อบกพร่อง (error analysis) ดงันี ้

4.1 ศึกษาวิเคราะห์ข้อบกพร่องการใช้ภาษาไทยของพิธีกรชาวเกาหลีในรายการ
โทรทศัน์ประเภทสารคดีทอ่งเท่ียว โดยจดัแบง่เป็นประเภท ดงันี ้

4.1.1 ข้อบกพร่องระดบัเสียง ได้แก่ สระ, พยญัชนะ และวรรณยกุต์ 
4.1.2 ข้อบกพร่องระดบัค าและถ้อยค า ได้แก่ การใช้ค าหรือถ้อยค าผิดหน้าท่ี, 

การใช้ค าหรือถ้อยค าผิดความหมาย, การเพิ่มค าหรือถ้อยค าท่ีไม่จ าเป็น, การขาดค าหรือถ้อยค าท่ี
จ าเป็น, การเรียงล าดบัค าหรือถ้อยค าไม่ถูกต้องตามต าแหน่ง และการใช้ค าหรือถ้อยค าพ้องรูป
พ้องเสียงท่ีก่อให้เกิดความคลาดเคล่ือนทางความหมาย 

4.2 บันทึกจ านวนข้อบกพร่องลงในตารางตามประเภทท่ีจัดไว้  น ามาหาค่า
ค านวณทางสถิติโดยคิดเป็นร้อยละ เพ่ือให้เห็นความถ่ีของข้อมลูข้อบกพร่องการใช้ภาษาไทยของ
พิธีกรชาวเกาหลีในรายการโทรทศัน์ประเภทสารคดีทอ่งเท่ียวชดัเจนยิ่งขึน้ 

4.3 วิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดข้อบกพร่องการใช้ภาษาไทยของพิธีกรชาว
เกาหลีในรายการโทรทศัน์ประเภทสารคดีท่องเท่ียว โดยแบ่งได้เป็นปัจจยัภายในภาษา และปัจจยั
ภายนอกภาษา 

5. สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
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บทที่ 2 
การศึกษาการใช้ภาษาไทยและข้อบกพร่องการใช้ภาษาไทย 

การวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ศกึษาเอกสารและทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเป็นแนวทางใน
การศึกษาการใช้ภาษาไทยและข้อบกพร่องการใช้ภาษาไทยของพิธีกรชาวเกาหลีในรายการ
โทรทศัน์ประเภทสารคดีทอ่งเท่ียว โดยน าเสนอตามหวัข้อดงัตอ่ไปนี ้

1. การใช้ภาษาไทย 
1.1 ความหมายและความส าคญัของการใช้ภาษา 
1.2 ลกัษณะเฉพาะของภาษาไทย 

2. การศกึษาข้อบกพร่อง 
2.1 ความหมายและความส าคญัของข้อบกพร่อง 
2.2 ประเภทข้อบกพร่อง 
2.3 แนวทางการศกึษาข้อบกพร่อง 
2.4 ปัจจยัท่ีสง่ผลให้เกิดข้อบกพร่อง 

1. การใช้ภาษาไทย 
วตัถุประสงค์หลักของการใช้ภาษาคือเพ่ือการส่ือสาร โดยผ่านกระบวนการการส่งสาร

ด้วยการพดูและการเขียนซึ่งมีภาษาเป็นเคร่ืองมือส าคญั การส่ือสารในครัง้หนึ่ง ๆ จะสมบรูณ์หรือ
สัมฤทธิผลมากน้อยเพียงใดก็ขึน้อยู่กับความรู้ความสามารถของผู้ ใช้ภาษา ส าหรับงานวิจัยนี ้
มุ่งเน้นศึกษาการส่ือสารด้วยทักษะการพูดเป็นส าคัญ ดังนัน้ ผู้ วิจัยจึงทบทวนการใช้ภาษา 2 
ประเด็น คือ 1) ความหมายและความส าคัญของการใช้ภาษา และ 2) ลักษณะเฉพาะของ
ภาษาไทย ดงันี ้

1.1 ความหมายและความส าคัญของการใช้ภาษา 
หากกล่าวถึงนิยามความหมายของค าว่า  “การใช้ภาษา” (language use) จะมี

ความหมายครอบคลมุถึงพฤติกรรมทางภาษา การแสดงออกทางภาษาหรือการส่ือสารด้วยภาษา 
ซึ่งหมายรวมถึงการใช้ภาษาทัง้ 4 ทักษะ ซึ่งผู้ ส่งสารจะใช้ภาษาส่ือออกไปด้วยการพูดหรือการ
เขียน ส่วนผู้ รับสารก็จะรับด้วยการฟังและการอ่าน โดยให้ความส าคญักับปัจจยัทางสงัคม ปัจจยั
ทางจิตใจ และสมัฤทธิผลของการส่ือสาร (ราชบณัฑิตยสถาน, 2557, น. 252) ดงันัน้ การใช้ภาษา
คือกระบวนการในการปฏิสมัพนัธ์ของมนษุย์โดยใช้ภาษาเป็นเคร่ืองมือ (ทรงธรรม อินทจกัร, 2558, 
น.16) เพราะฉะนัน้ การใช้ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศเพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเกิด
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ประสิทธิผล ผู้ ใช้ภาษาชาวต่างชาติควรมีองค์ความรู้เก่ียวกับการใช้ภาษาไทยโดยเฉพาะ
ลกัษณะเฉพาะของภาษาไทย 

1.2 ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย 
ภาษาไทยมีลกัษณะเฉพาะหลายประการตามองค์ประกอบของภาษา ได้แก่ ระบบ

เสียง ระบบค า ระบบไวยากรณ์ และระบบความหมาย ทัง้นีใ้นงานวิจยันีมุ้่งเน้นศกึษาการใช้ภาษา
ในการส่ือสารของพิธีกรชาวเกาหลีในรายการโทรทศัน์ประเภทสารคดีทอ่งเท่ียว ผู้วิจยัจงึจะทบทวน
ลกัษณะเฉพาะของภาษาไทยท่ีสมัพนัธ์กบัการใช้ภาษา ประกอบด้วย ลกัษณะเฉพาะด้านเสียง ค า 
ไวยากรณ์ และความหมาย ตามล าดบัดงันี ้

1.2.1 ระบบเสียง 
ระบบเสียงภาษาไทยประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ หน่วยเสียงแยกส่วน (segmental 

phoneme) และหน่วยเสียงเหนือหน่วยแยกเสียง (suprasegmental phoneme) ภาษาไทยมี
ลกัษณะเฉพาะด้านเสียง ดงันี ้

1.2.1.1 หน่วยเสียงแยกส่วน (segmental phoneme) ประกอบด้วย หน่วยเสียง
สระ หน่วยเสียงพยญัชนะ และหน่วยเสียงวรรณยุกต์ โดยงานวิจยัเล่มนีจ้ะใช้การถ่ายถอดหน่วย
เสียงตา่ง ๆ เป็นสทัอกัษร (phonetic alphabet) ตามแนวคดิของกาญจนา นาคสกลุ (2556) ดงันี ้

1.2.1.1.1 หน่วยเสียงสระ หน่วยเสียงสระภาษาไทยมี 21 หน่วยเสียง ซึ่ง
ผู้วิจยัจะแสดงการถ่ายถอดหนว่ยเสียงสระเป็นสทัอกัษร (phonetic alphabet) ดงันี ้

อะ /a/  อา /aa/  อิ /i/  อี /ii/ 
อ ึ//  อือ // อ ุ/u/  อ ู/uu/ 
เอะ /e/  เอ /ee/  แอะ //  แอ // 
โอะ /o/  โอ /oo/  เอาะ //  ออ // 

เออะ // เออ // เอียะ, เอีย /ia/ เอือะ, เอือ /a/ 
อวัะ, อวั /ua/ 
ความสัน้ยาวของเสียงสระเป็นลักษณะเฉพาะของภาษาไทยและมี

ความส าคญัอีกประการหนึง่ เชน่ค าวา่ “ต ิ/ti1/” กบั “ตี /tii0/” แสดงให้เห็นอย่างชดัเจนวา่ความสัน้
ยาวของเสียงสระท่ีตา่งกนัท าให้ค ามีความหมายแตกตา่งกนั 

1.2.1.1.2 หนว่ยเสียงพยญัชนะ หนว่ยเสียงพยญัชนะภาษาไทยประกอบด้วย
หนว่ยเสียงพยญัชนะต้นเดี่ยว หนว่ยเสียงพยญัชนะต้นควบ และหนว่ยเสียงพยญัชนะท้าย ดงันี  ้
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1.2.1.1.2.1 หน่วยเสียงพยญัชนะต้นเด่ียว พยญัชนะภาษาไทยมีทัง้หมด 
44 รูป แต่ในการพูดออกเสียงนัน้หน่วยเสียงพยัญชนะต้นเด่ียวท่ีใช้แยกความหมายของค ามี
ทัง้หมด 21 หนว่ยเสียง ได้แก่ 

ก /k/ ข ฃ ค ฅ ฆ /kh/  ง /ŋ/  จ /c/ 
ฉ ช ฌ /ch/ ซ ศ ษ ส /s/  ญ ย /j/  ฎ ด /d/ 
ฏ ต /t/ ฐ ฑ ฒ ถ ท ธ /th/ ณ น /n/  บ /b/ 
ป /p/ ผ พ ภ /ph/  ฝ ฟ /f/  ม /m/ 
ร /r/  ล ฬ /l/   ว /w/  ห ฮ /h/ 
อ // 

1.2.1.1.2.2 หนว่ยเสียงพยญัชนะต้นควบ มีทัง้หมด 11 หนว่ยเสียง ได้แก่ 
กร /kr/  กล /kl/  กว /kw/  คร /khr/ 
คล /khl/  คว /khw/ ตร /tr/  ปร /pr/ 
ปล /pl/  พร /phr/ พล /phl/ 
หมายเหตุ ค ากลุ่มหนึ่งในภาษาไทยท่ีมีหน่วยเสียง /th/ ปรากฏควบ

กับหน่วยเสียง /r/ เป็นเสียงควบ /thr/ ได้แก่ค าว่า ทฤษฎี /thrit3 sa1 diio/, นิทรา /nit3 thraa0/, 
อินทรา /in0 thraa0/ และ จนัทรา /can0 thraa0/ 

1.2.1.1.2.3 หน่วยเสียงพยญัชนะท้าย มีทัง้หมด 8 หน่วยเสียงตามเสียง
มาตราตวัสะกดภาษาไทย ได้แก่ 

แมก่บ /-p/  แมก่ด /-t/  แมก่ก /-k/ 
แมก่ม /-m/  แมก่น /-n/  แมก่ง /- ŋ/ 
แมเ่กย /-j/  แมเ่กอว /-w/ 
หมายเหตุ หน่วยเสียงพยัญชนะท้ายในค าท่ีไม่มีตวัสะกด แต่มีสระ

สัน้ ในการถ่ายถอดเป็นสัทอักษร (phonetic alphabet) ต้องใส่หน่วยเสียง /-/ เช่นค าว่า ปะ 
/pa1/, ด ุ/du1/, แกะ /k1/, มะลิ /ma1 li3/, แขวะ /khw1/ ฯลฯ 

1.2.1.1.3 หน่วยเสียงวรรณยกุต์ ลกัษณะเฉพาะท่ีส าคญัอีกประการหนึ่งของ
ระบบเสียงภาษาไทยคือ “หน่วยเสียงวรรณยุกต์” ซึ่งเป็นระดบัเสียงสูงต ่าของค า มีผลท าให้ค า
ตัง้แต่ 2 ค าขึน้ไป ท่ีมีส่วนประกอบอ่ืน ๆ คือ พยัญชนะต้น สระ พยัญชนะท้ายอย่างเดียวกันมี
ความหมายตา่งกนัได้ หน่วยเสียงวรรณยกุต์ไม่สามารถเกิดได้ตามล าพงั แตต้่องเกิดพร้อมกบัสระ 
ส าหรับงานวิจยันีจ้ะใช้ตวัเลขบอกระดบัเสียงวรรณยกุต์ ดงันี ้
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0 ใช้แทนเสียงวรรณยกุต์ระดบักลาง คือ วรรณยกุต์สามญั 
1 ใช้แทนเสียงวรรณยกุต์ระดบัต ่า คือ วรรณยกุต์เอก 
2 ใช้แทนเสียงวรรณยกุต์เปล่ียนระดบัจากสงูลงมาต ่า คือ วรรณยกุต์โท 
3 ใช้แทนเสียงวรรณยกุต์ระดบัสงู คือ วรรณยกุต์ตรี 
4 ใช้แทนเสียงวรรณยกุต์เปล่ียนระดบัต ่าขึน้ไปสงู คือ วรรณยกุต์จตัวา 
ตวัอย่างค าวา่ “ปา /paa0/, ป่า /paa1/, ปา้ /paa2/, ป๊า /paa3/, ป๋า /paa4/” 

ทัง้ 5 ค านีเ้ป็นค าท่ีมีส่วนประกอบ คือ พยญัชนะต้นและสระเหมือนกัน แต่ระดบัเสียงวรรณยุกต์
ของค าสงูต ่าตา่งกนั มีผลให้ความหมายของค าแตกตา่งกนัไปด้วย 

1.2.1.2 หนว่ยเสียงเหนือหนว่ยแยกเสียง (suprasegmental phoneme) 
หน่วยทางระบบเสียงท่ีส าคญัอีกหน่วยหนึ่งคือ “หน่วยจงัหวะ” จงัหวะในการพูด

เป็นลักษณะพืน้ฐานท่ีส าคัญประการหนึ่งของการเรียนรู้และการพูดภาษาต่างประเทศเพราะ
จงัหวะมีส่วนท าให้ส่ือสารกันได้เข้าใจยิ่งขึน้ โดยงานวิจัยเล่มนีจ้ะทบทวนเร่ืองจงัหวะในการพูด
ภาษาไทยตามแนวคิดของธีระพันธ์ เหลืองทองค า (2545 , น. 283-301) จังหวะในการพูด
ภาษาไทยพิจารณาจากองค์ประกอบ 3 ประการ ได้แก่ ความสัน้ยาวของพยางค์ การลงเสียงหนกั
เบา และการหยดุ 

1.2.1.2.1 ความสัน้ยาวของพยางค์ (syllable duration) 
หน่วยพืน้ฐานท่ีใช้เป็นหลักในการวิเคราะห์จังหวะในการพูดภาษาไทยคือ 

“พยางค์” โดยธีระพนัธ์ เหลืองทองค า (2545, น. 290) ได้ให้ค าจ ากดัความของพยางค์ส าหรับการ
วิเคราะห์จังหวะของการพูดไว้ว่า “พยางค์คือหน่วยทางระบบเสียงท่ีเล็กท่ีสุด ซึ่งรูปเต็มของมัน
สามารถเป็นหน่วยจังหวะในการพูดได้” พยางค์ในภาษาไทยมี 2 ชนิด ได้แก่ พยางค์เต็มรูปคือ
พยางค์ท่ีได้รับการลงเสียงหนักหรืออาจแทนท่ีด้วยการหยุดก็ได้ และพยางค์ลดรูปคือพยางค์ท่ี
ไม่ได้รับการลงเสียงหนกั เช่น “อาจารย์จะไปประชมุวิชาการ” พยางค์ท่ีขีดเส้นใต้คือพยางค์เต็มรูป 
สว่นพยางค์ท่ีไมไ่ด้ขีดเส้นใต้คือพยางค์ลดรูปหรือพยางค์เบา 

ในประโยคหรือข้อความท่ีพดูอย่างตอ่เน่ืองกนั พยางค์บางพยางค์มกัจะไมไ่ด้
รับการลงเสียงหนัก ได้แก่ 1) ค าไวยากรณ์ซึ่งมักจะเป็นค าพยางค์เดียว เช่น ก็ จะ ต้อง แต่ 2) 
พยางค์เช่ือม เช่น กิจกรรม [‘kit1 ca1 ‘kam0] มิตรภาพ [‘mit3 tra1 ‘phaap2] ลักษณะ [‘lak3 sa1 
‘na1] 3) พยางค์แรกของค าสองพยางค์ เช่น ประเทศ [pra1 ‘theet2] ผลิต [pha1 ‘lit1] อะไร [a1 
‘raj0] พยางค์เหล่านีม้ักจะไม่ได้รับการลงเสียงหนัก เว้นเสียแต่ว่าผู้ พูดต้องการเน้นหรือตัง้ใจลง
เสียงหนกัพยางค์เหลา่นัน้เป็นพิเศษ 
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การพดูข้อความตอ่เน่ืองกนั จงัหวะเป็นสิ่งท่ีส่งผลให้การออกเสียงพยางค์ลด
รูปมีลกัษณะเปล่ียนแปลงไปหรือท่ีเรียกว่าการกลายเสียงในภาษา เม่ือเปรียบเทียบลกัษณะของ
พยางค์ลดรูปกบัพยางค์เตม็รูปพบวา่มีลกัษณะแตกตา่งกนั 6 ประการ ดงันี ้

1.2.1.2.1.1 เสียงของพยางค์ลดรูปสัน้กวา่เสียงของพยางค์เตม็รูป 
1.2.1.2.1.2 พยางค์ลดรูปไม่สามารถเป็นหน่วยจงัหวะได้ แต่พยางค์เต็ม

รูปเป็นหนว่ยจงัหวะได้ 
1.2.1.2.1.3 ลักษณะของสระในพยางค์ลดรูปจะเป ล่ียนแปลงไป 

โดยเฉพาะสระเสียงยาวจะกลายเป็นสระเสียงสัน้ เช่น ความหมาย /khwaam0 maaj4/ ออกเสียง
เป็น [khwam0 ‘maaj4] ปากกา /paak1 kaa0/ ออกเสียงเป็น [pak1 ‘kaa0] 

1.2.1.2.1.4 ลักษณะของวรรณยุกต์ในพยางค์ลดรูปจะเปล่ียนแปลงไป 
เช่น เขา /khaw4/ ออกเสียงเป็น [khaw3] ทะเล /tha3 lee0/ ออกเสียงเป็น [tha1 ‘lee0] ไหม /maj4/ 
ออกเสียงเป็น [maj3] 

1.2.1.2.1.5 พยญัชนะบางเสียงในพยางค์ลดรูปกร่อนหายไป เชน่ ประมง 
/pra1 moŋ

0/ ออกเสียงเป็น [pa1 ‘moŋ
0] หรือพยัญชนะบางเสียงในพยางค์ลดรูปเกิดการเปล่ียน

เสียง เชน่ เสียงลิน้กระดก /r/ กลายเป็นเสียงข้างลิน้ /l/ เชน่ รูป /ruup3/ ออกเสียงเป็น [luup3] 
1.2.1.2.1.6 พยางค์ท่ีไม่ได้รับการลงเสียงหนักจะลดรูปจาก cvc เป็น

พยัญชนะนาสิก (syllabic nasal) เช่น ห้องเรียน /hŋ
2 rian0/ ออกเสียงเป็น [ŋ2 ‘rian0] หรือ

เปล่ียนเป็นพยางค์เปิด cv เชน่ น า้ยา /naam3 jaa0/ ออกเสียงเป็น [na3 ‘jaa0] 
1.2.1.2.2 การลงเสียงหนกัเบา (stress) 
เกณฑ์การพิจารณาการลงเสียงหนกัเบาของธีระพนัธ์ เหลืองทองค าคือการ

ลงเสียงหนกักบัการไม่ลงเสียงหนกั กล่าวคือไมไ่ด้จ าแนกการลงเสียงหนกัเบาเป็นหลายระดบัหรือ
ใช้เคร่ืองมือทางสัทศาสตร์แต่อย่างใด ซึ่งลักษณะและบทบาทของการลงเสียงหนักเบาใน
ภาษาไทยมี 7 ประการ ดงันี ้

1.2.1.2.2.1 ลกัษณะการพดูประโยคหรือข้อความตอ่เน่ืองโดยปกติ ผู้พูด
ไม่ได้ลงเสียงหนกัทกุพยางค์ เพราะหากลงเสียงหนกัทกุพยางค์จะท าให้อวยัวะท่ีใช้ในการพูดต้อง
ท างานหนกัอยูต่ลอดเวลาและสง่ผลให้ผู้พดูเหน่ือยด้วย 

1.2.1.2.2.2 การลงเสียงหนักเบาในภาษาไทยสามารถบอกกฎเกณฑ์
อย่างคร่าว ๆ ได้คือ ค าพยางค์เดียวและค าแสดงความหมายหรือเนือ้หา (content word) มกัได้รับ
การลงเสียงหนักเสมอ ส่วนค าไวยากรณ์ (grammatical word) จะไม่ได้รับการลงเสียงหนกั เช่น 
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แล้วหนูก็จะช่วยแม่ [lw3 ‘nuu4 k2 ca1 ‘chuaj2 ‘m2] ในประโยคนีค้ าท่ีลงเสียงหนักคือ หนู 
[nuu4] ช่วย [chuaj2] แม่ [m2] เพราะเป็นค าแสดงเนือ้หา ส่วนค าท่ีไม่ได้ลงเสียงหนักคือ แล้ว 
[lw3] ก็ [k2] จะ [ca1] เพราะเป็นค าไวยากรณ์ 

ในบางบริบทท่ีประโยคหรือข้อความมีค าไวยากรณ์หลายค าเรียงต่อกัน 
ค าไวยากรณ์ค าใดค าหนึ่งจะได้รับการลงเสียงหนักเพ่ือเป็นการรักษาจังหวะของการพูด เช่น 
เพราะว่าน่ีสวยแล้วก็ [phr3 ‘waa2 ni3 ‘suaj4 lw3 ‘k2] ในประโยคข้างต้นค าไวยากรณ์ท่ีลงเสียง
หนกัเพ่ือรักษาจงัหวะคือ วา่ [waa2] ก็ [k2] 

1.2.1.2.2.3 กฎเกณฑ์การลงเสียงหนกัเบาของค าหลายพยางค์ขึน้อยู่กับ
ต าแหน่งและลักษณะทางสัทศาสตร์ของพยางค์แต่ละพยางค์ กฎเกณฑ์การลงเสียงหนักเบา
เบือ้งต้นของค าหลายพยางค์ ดงันี ้

1.2.1.2.2.3.1 ค า 2 พยางค์ ลงเสียงหนักพยางค์ท่ี 2 หรือพยางค์
สดุท้ายของค า เชน่ ผู้ใหญ่ [phu2 ‘jaj1] รสชาต ิ[rot1 ‘chaat2] โอกาส [o1 ‘kaat1] 

1.2.1.2.2.3.2 ค า 3 พยางค์ ลงเสียงหนักพยางค์ท่ี 3 หรือพยางค์
สดุท้ายของค า เช่น อพยพ [op1 pha1 ‘jop3] หรือลงเสียงหนกัพยางค์ท่ี 2 และพยางค์ท่ี 3 ของค า 
โดยเฉพาะค าท่ีพยางค์ท่ี 2 มีสระเสียงยาว เชน่ สถานท่ี [sa1 ‘thaan4 ‘thii2] 

1.2.1.2.2.3.3 ค า 4 พยางค์ ลงเสียงหนักพยางค์ท่ี 4 หรือพยางค์
สดุท้ายของค า เช่น ประวตัิศาสตร์ [pra1 wat1 ti1 ‘saat1] หรือหากผู้พดูระมดัระวงัก็อาจจะลงเสียง
หนักพยางค์ท่ี 2 และพยางค์ท่ี 4 ของค า เช่น ประวัติศาสตร์ [pra1 ‘wat1 ti1 ‘saat1] หรือลงเสียง
หนักพยางค์ ท่ี  1 และพยางค์ ท่ี  4 ของค า  เช่น  วิทยาลัย  [‘wit3 tha1 ja1 ‘laj0] หรือหากผู้ พูด
ระมดัระวงัก็อาจจะลงเสียงหนกัพยางค์ท่ี 1 พยางค์ท่ี 3 และพยางค์ท่ี 4 ของค า เชน่ วิทยาลยั [‘wit3 
tha1 ‘jaa0 ‘laj0] 

1.2.1.2.2.3.4 ค าประสม 2 พยางค์ ลงเสียงหนักพยางค์ท่ี 2 หรือ
พยางค์สดุท้ายของค า เชน่ ใจดี [caj0 ‘dii0] ต้นไม้ [ton2 ‘maaj3] น า้พริก [nam3 ‘phrik3] 

1.2.1.2.2.3.5 ค าประสม 3 พยางค์ ลงเสียงหนกัพยางค์ท่ี 1 พยางค์ท่ี 
3 ของค า เช่น นักศึกษา (นัก+ศึกษา) [‘nak2 sk1 ‘saa4] สีน า้ตาล (สี+น า้ตาล ) [‘sii4 nam3 
‘taan0] หรือลงเสียงหนักพยางค์ท่ี 2 และพยางค์ท่ี 3 ของค า เช่น น า้ยาป่า (น า้ยา+ป่า) [nam3 
‘jaa1 ‘paa1] ผู้ใหญ่บ้าน (ผู้ใหญ่+บ้าน) [phu2 ‘jaj1 ‘baan2] 
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1.2.1.2.2.3.6 ค าซ า้ 2 พยางค์ ลงเสียงหนักพยางค์ท่ี 2 หรือพยางค์
สดุท้ายของค า เชน่ เก่า ๆ [kaw1 ‘kaw1] นิด ๆ [nit3 ‘nit3] เล็ก ๆ [lek3 ‘lek3] 

1.2.1.2.2.3.7 ค าซ า้ 4 พยางค์ ลงเสียงหนกัพยางค์ท่ี 2 และพยางค์ท่ี 
4 ของค า เช่น น่ารักน่าชัง [na2 ‘rak3 na2 ‘chaŋ

0] ระมัดระวัง [ra3 ‘mat3 ra3 ‘waŋ
0] สนุกสนาน 

[sa1 ‘nuk1 sa1 ‘naan4] 
1.2.1.2.2.4 การลงเสียงหนกัเบาของค ามีแนวโน้มเป็นไปตามกฎเกณฑ์

ข้อ 2.1 - 2.3 ท่ีกล่าวข้างต้น แต่เม่ือค าต่าง ๆ ปรากฏในระดับวลี หรือประโยค หรือข้อความ 
ลกัษณะการลงเสียงหนกัเบาอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ สาเหตสุ าคญัท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง
เก่ียวกับการลงเสียงหนักเบาคือ “จังหวะ” เพ่ือเป็นการรักษาจังหวะการพูดให้ราบร่ืนและ
เอือ้อ านวยต่อการใช้อวัยวะในการออกเสียงไม่ให้ผู้ พูดรู้สึกเหน่ือยหรือเกิดอุปสรรคในการพูด 
ดงันัน้ พยางค์ท่ีได้รับการลงเสียงหนักในระดบัค าอาจไม่ได้รับการลงเสียงหนักในระดบัประโยค 
และในทางกลับกัน พยางค์ท่ีไม่ได้รับการลงเสียงหนักในระดบัค าอาจได้รับการลงเสียงหนักใน
ระดบัประโยค เชน่ ค าไวยากรณ์ ตวัอยา่งเชน่ 

ก. ประเทศไทย 
[pra1 ‘theet2 ‘thaj0] 

ข. ท่ีผมเลือกอยูเ่มืองไทยก็เพราะวา่ประเทศไทยเป็นประเทศอิสระ 
[‘thii2 phom4 ‘lak2 ‘juu1 maŋ

2 ‘thaj0 ‘k2 phr3 ‘waa2 pra1 

thet2 ‘thaj0 ‘pen0 pra1 thet2 it1 sa1 ‘ra1] 
ค. ท่ีผมเลือกอยูเ่มืองไทย, ก็เพราะวา่ประเทศไทยเป็นประเทศอิสระ 

[‘thii2 phom4 ‘lak2 ‘juu1 maŋ
2 ‘thaj0, k2 phr3 ‘waa2 pra1 

thet2 ‘thaj0 ‘pen0 pra1 ‘theet2 it1 sa1 ‘ra1] 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่าค าว่า “ประเทศไทย [pra1 ‘theet2 
‘thaj0]” ในตวัอย่าง ก. ซึ่งพยางค์ท่ี 2 และพยางค์ท่ี 3 ได้รับการลงเสียงหนกั แตใ่นประโยค ข. และ
ประโยค ค. ค าว่า “ประเทศไทย [pra1 thet2 ‘thaj0]” พยางค์ท่ีได้รับการลงเสียงหนกัคือพยางค์ท่ี 3 
พยางค์เดียวเท่านัน้ ในขณะเดียวกัน ประโยค ข. และประโยค ค. มีเนือ้ความเหมือนกัน โดย
ประโยค ข. ผู้พูดพดูอย่างต่อเน่ืองไม่มีการหยดุ แตใ่นประโยค ค. ผู้พดูมีการหยดุครู่หนึ่งหลงัค าว่า 
“เมืองไทย” สง่ผลให้การลงเสียงหนกัเบามีความแตกตา่งกนั 2 ค า ได้แก่ ค าแรกคือค าไวยากรณ์ค า
วา่ “ก็” ได้รับการลงเสียงหนกัในประโยค ข. [‘k2] แตไ่มไ่ด้รับการลงเสียงหนกัในประโยค ค. [k2] 
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และค าท่ีสองคือค าว่า “ประเทศ (อิสระ)” ไม่ได้รับการลงเสียงหนักในประโยค ข. [pra1 thet2] แต่
ได้รับการลงเสียงหนกัในประโยค ค. [pra1 ‘theet2] 

1.2.1.2.2.5 การลงเสียงหนักเบาในภาษาไทยมีหน้าท่ี 2 ประการ ได้แก่ 
การลงเสียงหนักเบาเพ่ือบอกจงัหวะ (rhythmical stress หรือ logical stress) ซึ่งจะปรากฏเสมอ
เม่ือพูดประโยคหรือข้อความอย่างตอ่เน่ือง และการลงเสียงหนักเบาเพ่ือแสดงการเน้น (emphatic 
stress) ซึง่ขึน้อยูก่บัผู้พดูวา่ต้องการเน้นค าหรือพยางค์ใดเพ่ือดงึดดูความสนใจจากผู้ ฟัง 

1.2.1.2.2.6 การลงเสียงหนักเบาระดบัค าในภาษาไทยไม่มีความส าคญั
ทางภาษาศาสตร์ แต่การลงเสียงหนักเบาระดบัวลีหรือประโยคในภาษาไทยมีความส าคญัทาง
ภาษาศาสตร์ด้านไวยากรณ์ กล่าวคือ วลีหรือประโยคท่ีมีถ้อยค าเหมือนกนั แตถ้่าลงเสียงหนกัเบา
ต่างกันความหมายก็จะต่างกัน เช่น ประโยค “ให้มาแล้ว” หากผู้พูดกล่าวว่า [haj2 ‘maa0 ‘lw3] 
โดยลงเสียงหนกัค าท่ี 2 และค าท่ี 3 แต่ไม่ได้ลงเสียงหนกัค าท่ี 1 ค าว่า “ให้” ในประโยคข้างต้นจึง
ท าหน้าท่ีเป็นค าช่วยกริยาและมีความหมายว่าอนญุาตให้มาแล้ว แตห่ากผู้พดูกล่าวว่า [‘haj2 ma1 
‘lw3] โดยลงเสียงหนกัค าท่ี 1 และค าท่ี 3 แตไ่มไ่ด้ลงเสียงหนกัค าท่ี 2 คือค าว่า “มา [ma1]“ ค าว่า 
“ให้” ในประโยคตวัอยา่งนีจ้งึท าหน้าท่ีเป็นค ากริยาและมีความหมายวา่ให้ของมาแล้ว 

1.2.1.2.2.7 การลงเสียงหนักเบามีความสัมพันธ์กับความสัน้ยาวของ
พยางค์ ความดงัและความยาวของพยางค์เป็นสิ่งบง่ชีว้่าพยางค์ใดในภาษาไทยได้รับการลงเสียง
หนกั ซึ่งพยางค์ท่ีได้รับการลงเสียงหนกัหรือท่ีเรียกว่าพยางค์เต็มรูปหรือพยางค์หนกัจะมีเสียงยาว
กว่าพยางค์ท่ีไม่ได้รับการลงเสียงหนักหรือท่ีเรียกว่าพยางค์ลดรูปหรือพยางค์เบา โดยเฉพาะ
พยางค์สดุท้ายของค าหรือประโยคมกัจะเป็นพยางค์ท่ีได้รับการลงเสียงหนกัอยูเ่สมอ 

1.2.1.2.3 การหยดุ (phonological pause) 
ธีระพันธ์ เหลืองทองค า (2545 , น. 299) กล่าวว่า การหยุดในการพูด

ภาษาไทยมีหน้าท่ีส าคญั 2 ประการ ได้แก่ หน้าท่ีทางไวยากรณ์ และหน้าท่ีเพ่ือชว่ยเน้นความ 
หน้าท่ีประการแรกของการหยดุคือหน้าท่ีทางไวยากรณ์ จ าแนกได้ 2 ลกัษณะ 

ได้แก่ หน้าท่ีในการท าให้ความหมายของประโยคแตกต่างกัน ซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ท่ีผู้พูดต้องหยุดใน
ต าแหน่งนัน้ ๆ ทุกครัง้ และหน้าท่ีในการช่วยท าให้ความหมายของประโยคชดัเจนขึน้ ซึ่งอาจจะ
หยุดหรือไม่หยุดก็ได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับดลุยพินิจของผู้พูดเอง ดงันัน้ การหยุดจึงมีบทบาทในการส่ือ
ความหมาย เพราะหากหยดุพดูคนละต าแหน่งอาจท าให้ความหมายของวลีหรือประโยคเปล่ียนไป 
ตวัอยา่งเชน่ 

ประโยค “คณุแมผ่มกินข้าวแล้ว” 
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ความหมายท่ี 1 [‘khun0, ‘m2 phom4 ‘kin0 ‘khaaw2 ‘lw3] “คุณ, แม่
ผมกินข้าวแล้ว” ซึ่ง “แม่” ในประโยคนีเ้ป็นบรุุษสรรพนามท่ี 3 โดยผู้พดูอาจถามบรุุษสรรพนามท่ี 2 
ท่ีใช้ค าเรียกวา่ “คณุ” วา่แมกิ่นข้าวแล้วหรือยงั หรือผู้พดูอาจบอกบรุุษสรรพนามท่ี 2 ให้ทราบว่าแม่
ทานข้าวแล้ว ทัง้นีต้้องพิจารณาบริบทการสนทนาประกอบ 

ความหมายท่ี 2 [khun0 ‘m2, phom4 ‘kin0 ‘khaaw2 ‘lw3] “คุณแม่, 
ผมกินข้าวแล้ว” ซึ่ง “แม่” ในประโยคนีเ้ป็นบรุุษสรรพนามท่ี 2 โดยลกูเป็นบรุุษสรรพนามท่ี 1 กล่าว
บอกคณุแมว่า่ตนกินข้าวแล้ว 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการหยุดมีความส าคัญทางไวยากรณ์
เพราะท าให้ประโยคมีความหมายแตกตา่งกัน อีกทัง้อาจท าให้ประโยคบอกเล่ากลายเป็นประโยค
ค าถาม (ความหมายท่ี 1) หรือเป็นเคร่ืองบ่งบอกว่าใครเป็นประธานหรือผู้ กระท ากริยาซึ่ง
ความหมายท่ี 1 กบัความหมายท่ี 2 ประธานเป็นคนละคน 

หน้าท่ีอีกประการหนึ่งของการหยุดคือช่วยเน้นความท่ีตามมา การหยุด
ลกัษณะนีเ้ป็นการช่วยให้ผู้ ฟังมีเวลาคิดตามสิ่งท่ีผู้พดูก าลงัพูดได้ดีขึน้ และอาจเป็นการกระตุ้ นให้
ผู้ ฟังเกิดความต้องการหรือรู้สกึลุ้นกบัถ้อยค าหรือข้อความท่ีผู้พดูจะกล่าวตอ่ไป ตวัอยา่งเชน่ 

เธอแสดงอาการเหมือน, คนไมมี่การศกึษา 
[‘th0 sa1 ‘dŋ

0 a1 ‘kaan0 ‘man4, ‘khon0 maj2 ‘mii0 ‘kaan0 sk1 
‘saa4] 

จากตวัอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นลกัษณะของการใช้การหยดุซึ่งเป็นการหยุด
ระยะสัน้เพ่ือชว่ยเน้นความท่ีตามหลงัการหยดุให้ชดัเจนขึน้อยา่งเห็นได้ชดั 

ผู้ วิจัยศึกษาทบทวนหลักการใช้ภาษาไทยโดยจ าแนกเป็น 2 ประเด็น คือ 
ความหมายและความส าคัญของการใช้ภาษาไทย และลักษณะเฉพาะของภาษาไทยเพ่ือเป็น
แนวทางในการวิเคราะห์ลักษณะการใช้ภาษาของพิธีกรชาวเกาหลีในรายการโทรทัศน์ประเภท 
สารคดีท่องเท่ียวว่ามีลกัษณะการใช้ภาษาไทยท่ีสอดคล้องหรือไมส่อดคล้องกบัลกัษณะเฉพาะของ
ภาษาไทยอย่างไร ซึ่งผู้วิจยัจะน าเสนอผลการวิเคราะห์ในบทท่ี 3 เร่ืองการใช้ภาษาไทยของพิธีกร
ชาวเกาหลีในรายการโทรทศัน์ประเภทสารคดีทอ่งเท่ียวเป็นล าดบัถดัไป 

1.2.2 ระบบค า 
ค าเป็นหน่วยเล็กท่ีสดุในภาษาท่ีมีความหมาย ซึ่งเม่ือพิจารณาลกัษณะการใช้ค าจะ

จ าแนกได้ 2 ลกัษณะ ได้แก่ การใช้ค าตามหน้าท่ีทางไวยากรณ์ และการใช้ค าตามความหมาย ดงั
รายละเอียดตอ่ไปนี ้
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1.2.2.1 การใช้ค าตามหน้าท่ีทางไวยากรณ์ เป็นระเบียบการใช้ค าตามชนิดและหน้าท่ี
ของค า ซึ่งงานวิจยันีจ้ะทบทวนชนิดของค าตามแนวคิดของพระยาอปุกิตศิลปสาร (2545, น. 70-
112) ซึ่งท่านจ าแนกชนิดของค าออกเป็น 7 ชนิด ได้แก่ ค านาม ค าสรรพนาม ค ากริยา ค าวิเศษณ์ 
ค าบพุบท ค าสนัธาน และค าอทุาน 

1.2.2.1.1 ค านาม เป็นค าบอกช่ือคน สตัว์ สิ่งของ สถานท่ี ฯลฯ ซึ่งมีลกัษณะทัง้ท่ี
เป็นรูปธรรมและนามธรรม ค านามจ าแนกได้ 5 ชนิด ได้แก่ 

1.2.2.1.1.1 สามานยนาม  คือ  ค านาม ท่ีใช้ เรียก ช่ือทั่ว  ๆ ไปอย่างไม่ ชี ้
เฉพาะเจาะจง เชน่ คน ภเูขา รถ เรือ หนงัสือ หมา ฯลฯ 

1.2.2.1.1.2 วิสามานยนาม คือ ค านามท่ีเป็นช่ือเฉพาะส าหรับใช้เรียกคน 
สตัว์ สิ่งของ สถานท่ี เป็นต้น เพ่ือให้รู้ชดัวา่เป็นใครหรืออะไร ซึง่มกัใช้ตามหลงัค าสามานยนาม เช่น 
ประเทศไทย ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดัสุพรรณบุรี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วนัพุธ 
นายน้อย 

1.2.2.1.1.3 สมุหนาม คือ ค านามท่ีบอกลกัษณะของคน สัตว์ และสิ่งของท่ี
รวมกนัอยูเ่ป็นจ านวนมาก เชน่ กลุม่นกัเรียน กองทหาร โขลงช้าง คณะทตู พวกนกัเลง รัฐบาลไทย 

1.2.2.1.1.4 ค าลกัษณนาม คือ ค าท่ีใช้บอกลกัษณะของค านามให้ชดัเจนขึน้ 
ซึ่งปรากฏอยู่หน้าค านาม เช่น ฝูงชน หรือหลังค านาม เช่น แมวหนึ่งตัว วัดสองวัด ก็ได้ ค า 
ลกัษณนามเป็นลกัษณะเฉพาะท่ีส าคญัประการหนึ่งของภาษาไทย เพราะค าลกัษณนามช่วยท าให้
ค านามท่ีมีหลายความหมายชดัเจนขึน้ เช่น ค าว่า “กา” ท่ีอาจจะหมายถึงสตัว์หรือภาชนะ ซึ่งถ้า
กล่าวว่า “กาตวันัน้” หรือ “กาใบนัน้” ก็ท าให้ความหมายชัดเจนขึน้ อีกทัง้ค านามแต่ละค าใช้ค า
ลกัษณนามแตกตา่งกนัออกไป เช่น ช้างบ้านใช้ลกัษณนามว่า “เชือก” แตช้่างป่าใช้ลกัษณนามว่า 
“ตวั” 

1.2.2.1.1.5 อาการนาม คือ ค านามท่ีเกิดจากการใช้ค าว่า “การ” หรือ 
“ความ” น าหน้าค ากริยาหรือค าวิเศษณ์ โดยมีความหมายเป็นนามธรรมเสมอ เช่น การกิน การนัง่ 
การอภิปราย ความคดิ ความดี ความสวย 

1.2.2.1.2 ค าสรรพนาม เป็นค าใช้แทนค านามหรือข้อความท่ีกล่าวมาแล้ว 
เพ่ือท่ีจะ ไมต้่องกลา่วค านามหรือข้อความนัน้ซ า้อีก ค าสรรพนามจ าแนกได้ 6 ชนิด ได้แก่ 

1.2.2.1.2.1 บุรุษสรรพนาม คือ ค าสรรพนามท่ีใช้ระบุแทนบุคคล ซึ่งค าบุรุษ
สรรพนามแบง่ยอ่ยเป็น 3 ชนิด ได้แก่ 

1) บรุุษสรรพนามท่ี 1 คือสรรพนามท่ีใช้แทนตวัผู้พดู เชน่ ฉนั ผม หน ู
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2) บรุุษสรรพนามท่ี 2 คือสรรพนามท่ีใช้แทนช่ือผู้ ฟัง เชน่ คณุ ทา่น เธอ 
3) บรุุษสรรพนามท่ี 3 คือสรรพนามท่ีใช้แทนผู้ ท่ีถกูกลา่วถึง เช่น เขา ทา่น 

มนั 
1.2.2.1.2.2 ประพันธสรรพนาม คือ ค าสรรพนามท่ีใช้แทนค านามหรือ 

สรรพนามท่ีเรียงอยูต่ดิกนั เชน่ ซึง่ ท่ี อนั ผู้ซึง่ ผู้ ท่ี อนัท่ี 
1.2.2.1.2.3 ปฤจฉาสรรพนาม คือ ค าสรรพนามท่ีใช้เป็นค าถามเก่ียวกับ

ค านาม เชน่ ใคร ไหน อะไร  
1.2.2.1.2.4 วิภาคสรรพนาม คือ ค าสรรพนามท่ีใช้แทนค านามหรือ ค า 

บรุุษสรรพนามท่ีอยูข้่างหน้า เพ่ือแสดงวา่มีหลายฝ่ายหลายส่วนท่ีแยกกนัท ากริยาใดกริยาหนึง่หรือ
มากกวา่ ซึง่มีเพียง 3 ค า ได้แก่ ตา่ง บ้าง กนั 

1.2.2.1.2.5 นิยมสรรพนาม คือ ค าสรรพนามท่ีใช้แทนนาม เพ่ือใช้บอก
ระยะใกล้ไกล ซึง่มีทัง้หมด 8 ค า ได้แก่ น่ี นัน่ โนน่ นูน่ นี ้นัน้ โน้น นู้น 

1.2.2.1.2.6 อนิยมสรรพนาม คือ ค าสรรพนามท่ีใช้แทนนามโดยไม่ระบุหรือ
ก าหนดแนน่อนวา่หมายถึงผู้ใด อะไร สิ่งใด หรือสถานท่ีใด เชน่ ใคร ไหน อะไร 

1.2.2.1.3 ค ากริยา เป็นค าบอกอาการของนามหรือสรรพนาม ค ากริยาจ าแนกได้ 
4 ชนิด ได้แก่ 

1.2.2.1.3.1 อกรรมกริยา คือ ค ากริยาท่ีมีใจความสมบูรณ์ได้โดยไม่ต้องมี
กรรมมารองรับ เชน่ เกิด เดนิ นอน ตก วิ่ง หวัเราะ 

1.2.2.1.3.2 สกรรมกริยา คือ ค ากริยาท่ีไม่สามารถมีใจความสมบรูณ์ได้ หาก
ไมมี่กรรมมารองรับ เชน่ กินข้าว ดหูนงั ท างาน ฟังเพลง เห็นดาว อา่นหนงัสือ 

1.2.2.1.3.3 วิกตรรถกริยา คือ ค ากริยาท่ีไม่มีเนือ้ความในตัว ต้องอาศัย
เนือ้ความของค าหลงัจงึจะได้ความครบ เชน่ เขาเป็นต ารวจ เธอเหมือนกบัเดก็ น้องผมคล้ายดารา 

1.2.2.1.3.4 กริยานเุคราะห์ คือ ค ากริยาท่ีใช้ช่วยกริยาอ่ืนให้มีเนือ้ความตาม
หน้าท่ีกริยา คือ มาลา กาล วาจก เชน่ คง จะ ได้ ต้อง ถกู อยา่ 

1.2.2.1.4 ค าวิเศษณ์ เป็นค าจ าพวกท่ีใช้ขยายหรือประกอบค านาม ค าสรรพนาม 
ค ากริยา และค าวิเศษณ์ เพ่ือให้มีเนือ้ความชดัเจนขึน้ เชน่ กลม กว้าง ขาว ดงั ดี หอม 

1.2.2.1.5 ค าบพุบท เป็นค าท่ีใช้น าหน้าค านาม ค าสรรพนาม ค ากริยา ท าหน้าท่ี
เช่ือมค าตอ่ค าเพ่ือบอกต าแหนง่หรือหน้าท่ีของค าเหลา่นัน้ เชน่ แก่ ของ ซึง่ ด้วย โดย ใน 
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1.2.2.1.6 ค าสนัธาน เป็นค าเช่ือมค าหรือความให้สมัพันธ์กัน ค าสนัธานจ าแนก
ตามลกัษณะการใช้ได้ 7 ลกัษณะ ได้แก่ 

1.2.2.1.6.1 เช่ือมความคล้อยตามกนั เชน่ กบั ทัง้ และ 
1.2.2.1.6.2 เช่ือมความท่ีแย้งกนั เชน่ แต ่กวา่…ก็ ถึง…ก็ 
1.2.2.1.6.3 เช่ือมความตา่งตอนกนั เชน่ ฝ่าย สว่น อีกประการ 
1.2.2.1.6.4 เช่ือมความท่ีเป็นเหตเุป็นผลกนั เชน่ จงึ ฉะนัน้ เพราะฉะนัน้ 
1.2.2.1.6.5 เช่ือมความให้เลือก เชน่ หรือ ไมเ่ชน่นัน้ ไม…่ก็ 
1.2.2.1.6.6 เช่ือมความท่ีแบง่รับรอง เชน่ ถ้าและ ถ้า…ก็ 
1.2.2.1.6.7 เช่ือมเพ่ือให้ความสละสลวย เชน่ ก็ อยา่งไรก็ดี อยา่งไรก็ตาม 

1.2.2.1.7 ค าอทุาน เป็นเสียงท่ีเปล่งออกมาเพ่ือแสดงอารมณ์ความรู้สึกของผู้พูด
ซึง่สามารถส่ือความหมายทางความรู้สกึได้ เชน่ โว้ย หือ แหม ่อืม เออ เฮ้ย 

1.2.2.2 การใช้ค าตามความหมาย เป็นการเลือกใช้ค าท่ีสัมพันธ์กับบริบทของการ
ส่ือสาร ความรู้เร่ืองการใช้ค าตามความหมายจะช่วยให้ผู้ ใช้ภาษาใช้ภาษาในการส่ือสารได้อย่าง
สมัฤทธิผล 

ภาษาไทยเป็นภาษาค าโดด (Isolating Language) คือค าแตล่ะค ามีความหมายตรง
หรือความหมายประจ าของค าท่ีเจ้าของภาษารู้และเข้าใจตรงกัน ก่อนจะมีการขยายความหมาย
ออกไปเพ่ือใช้ในลกัษณะหรือบริบทอ่ืน ๆ (ชชัวดี ศรลมัพ์, 2558, น. 176) เช่น ความหมายตรงของ
ค าว่า “หมู” หมายถึงสตัว์เลีย้งลกูด้วยนมชนิดหนึ่ง ตวัอ้วน จมูกและปากย่ืนยาว และมีเขีย้ว 2 คู ่
แต่ในภาษาปากมักใช้กล่าวถึงบุคคลท่ีอาจหลอกหรือเอาชนะได้ง่าย เช่น นกัฟุตบอลทีมนีไ้ม่หมู
อยา่งท่ีคดิ 

ค าในภาษาไทยมีความหมายประจ ารูปและความหมายตามบริบท และค าใน
ภาษาไทยอาจมีความสมัพนัธ์กนัทางความหมายได้หลายแบบ เช่น ค าพ้องความหมาย ค าพ้องรูป 
ค าหลายหน้าท่ี เพียรศิริ วงศ์วิภานนท์ (2547, น. 290) กล่าวว่าความรู้เร่ืองความหมายเป็นส่วน
หนึ่งของวัจนสมรรถ เช่นเดียวกับความรู้เร่ืองต่าง ๆ ในภาษา ดังนัน้การใช้ค าไม่ถูกต้องตาม
ความหมายจงึนบัเป็นความบกพร่องในด้านการใช้ภาษาเพ่ือการส่ือสาร 

1.2.3 ระบบไวยากรณ์ 
ไวยากรณ์ท่ีใหญ่กว่าระดับค าคือระดับประโยค ซึ่งการใช้ประโยคในภาษาไทยมี

ลกัษณะโครงสร้างพืน้ฐานทางวากยสมัพนัธ์คือ ประธาน-กริยา-กรรม (Subject + Verb + Object 
หรือ SVO) การใช้ภาษาด้านการพดูเพ่ือการส่ือสารมีลกัษณะส าคญัคือผู้พดูหรือผู้ส่งสารใช้ภาษา
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เพ่ือส่ือเจตนาของตนไปสู่ผู้ ฟังหรือผู้ รับสาร ดงันัน้ หากกล่าวถึงการจ าแนกประโยคในงานวิจยันีจ้ึง
พิจารณาความหมายของประโยคตามเจตนาของผู้พูด ซึ่งจ าแนกได้ 9 ชนิด (ราตรี ธันวารชร และ 
อนันต์ เหล่าเลิศวรกุล , 2552, น. 112-116) ได้แก่ ประโยคบอกให้ทราบ ประโยคเสนอแนะ 
ประโยคสั่ง ประโยคห้าม ประโยคชักชวน ประโยคขู่ ประโยคขอร้อง ประโยคคาดคะเน และ
ประโยคถาม 

1.2.3.1 ประโยคบอกให้ทราบ คือ ประโยคท่ีผู้พูดต้องการบอกกล่าวหรืออธิบาย
เร่ืองตา่ง ๆ ให้ผู้ ฟังทราบ เชน่ คณุเกช๋อบสีชมพ,ู คณุเกไ๋มช่อบมงัคดุ 

1.2.3.2 ประโยคเสนอแนะ คือ ประโยคท่ีผู้พดูต้องการเสนอแนะข้อคดิเห็นให้ผู้ ฟัง
ปฏิบตัิ ในประโยคอาจมีค ากริยาน า “ลอง” หรือค ากริยาตาม “ด”ู หรือค าลงท้าย “นะ สิ” เช่น ลอง
เขียนเรียงความให้ครูดหูนอ่ยนะ, นกัเรียนควรออ่นน้อมตอ่อาจารย์เพราะทา่นจะได้เมตตาเรา 

1.2.3.3 ประโยคสั่ง คือ ประโยคท่ีผู้ พูดต้องการบังคับให้ผู้ ฟังปฏิบัติตาม ใน
ประโยคมกัมีค าชว่ยกริยา “จง” ค ากริยาน า “ต้อง” ค าลงท้าย “นะ สิ” เชน่ นัง่ลงสิ, ต้องท าข้อสอบ
ให้เสร็จก่อนเท่ียงวนันะ 

1.2.3.4 ประโยคห้าม คือ ประโยคท่ีผู้พูดต้องการสัง่ผู้ ฟังไม่ให้กระท า ในประโยค
มกัมีค าชว่ยกริยา “ห้าม อยา่” และค าลงท้าย “นะ” ปรากฏอยูด้่วย เชน่ ห้ามสบูบหุร่ีในห้องนี,้ อย่า
มาสายนะ 

1.2.3.5 ประโยคชกัชวน คือ ประโยคท่ีผู้พูดมีเจตนาชวนให้ผู้ ฟังท าตามความคิด
ของตน ในประโยคอาจมีค าวิเศษณ์ “กนั” ค าลงท้าย “เถอะ นะ เถอะนะ” ปรากฏอยู่ด้วย เช่น คณุ
ไปทานข้าวกบัผมเถอะนะ, เราไปชว่ยแมท่ างานบ้านกันดีกวา่ 

1.2.3.6 ประโยคขู่ คือ ประโยคท่ีผู้พูดมีเจตนาชกัจูงให้ผู้ ฟังท าตามด้วยการบอก
ผลของการไม่ท าตามไว้ ในประโยคอาจมีค าเช่ือม “ถ้า หาก” ปรากฏอยู่ด้วย เช่น ถ้าลกูไม่หยดุดือ้ 
แมจ่ะไมใ่ห้กินขนม, เดี๋ยวไมรั่กนะ 

1.2.3.7 ประโยคขอร้อง คือ ประโยคท่ีผู้พูดมีเจตนาขอให้ผู้ ฟังช่วยสงเคราะห์ท า
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ในประโยคอาจมีค ากริยาน า “กรุณา ช่วย โปรด วาน” หรืออาจมีค าวิเศษณ์ “ด้วย ที 
หนอ่ย” หรือค าสงท้าย “เถอะ นะ นะ่” เช่น ช่วยเปิดแอร์ให้หน่อยนะ, โปรดช าระเงินก่อนรับสินค้า
คะ่ 

1.2.3.8 ประโยคคาดคะเน คือ ประโยคท่ีผู้พูดมีเจตนาแสดงความคาดหมายว่า
สิ่งใดเกิดขึน้แล้วหรือจะเกิดขึน้ ในประโยคอาจมีค าช่วยกริยา “คง ท่าจะ เห็นจะ อาจ” ค าสงท้าย 
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“กระมัง ละสิ” เช่น เขาคนนัน้คงกลับบ้านท่ีต่างประเทศแล้วกระมัง, เธออาจจะได้ต าแหน่ง
นางสาวไทย 

1.2.3.9 ประโยคถาม คือ ประโยคท่ีผู้พูดมีเจตนาถามผู้ ฟัง ในประโยคจะมีค า
แสดงค าถาม “ใคร ท าไม เท่าไหร่ เม่ือไร เหตุใด ไหน อย่างไร อะไร” เช่น ใครชนะการเลือกตัง้
ผู้ใหญ่บ้าน, หนเูปิดน า้ทิง้ไว้ท าไม 

1.2.4 ระบบความหมาย 
องค์ประกอบส าคญัอีกส่วนหนึ่งของภาษาคือ “ความหมาย” ดงันัน้ การใช้ภาษาเพ่ือ

การส่ือสารจะสัมฤทธิผลก็ต่อเม่ือผู้ รับสารสามารถเข้าใจความหมายของผู้ ส่งสารได้ถูกต้อง 
ครบถ้วน และสมบูรณ์ ส าหรับงานวิจัยนีจ้ะกล่าวถึงลักษณะของความหมาย 3 ประเภท ได้แก่ 
ความหมายของค า การจัดกลุ่มของค าตามความหมาย และความหมายของประโยค ดัง
รายละเอียดตอ่ไปนี ้

1.2.4.1 ความหมายของค า ค าในภาษาไทยมีความหมายได้หลายความหมายซึ่ง
สามารถแยกยอ่ยได้ 3 ลกัษณะ (ปราณี กลุละวณิชย์; และคนอ่ืนๆ, 2537, น.102-111) ดงันี ้

1.2.4.1.1 ความหมายตรง (denotation) หมายถึง ความหมายพืน้ฐาน
โดยทั่วไปซึ่งไม่ว่าจะปรากฏในถ้อยค าใดค าเหล่านัน้ก็ยังคงมีความหมายพืน้ฐานท่ีทุกคนเข้าใจ
ตรงกัน ตวัอย่างเช่น ค าว่า “บ้าน” หมายถึง “ท่ีอยู่, สิ่งปลูกสร้างส าหรับเป็นท่ีอยู่อาศยั, บริเวณท่ี
เรือนตัง้อยู่, ถ่ินท่ีมีมนษุย์อยู่” ซึ่งค าวา่ “บ้าน” มีความหมายดงักล่าวในประโยคตวัอยา่งตอ่ไปนีท้กุ
ประโยค 

พอ่คือเจ้าบ้านในส าเนาทะเบียนบ้าน 

หลงัจากเลิกเรียนแล้วผมก็จะกลบับ้าน 

ประเทศไทยคือบ้านเกิดเมืองนอนของฉนั 

ในขณะเดียวกัน ค าบางค าอาจมีความหมายพืน้ฐานได้หลายความหมาย 
เช่นค าว่า “เดิน” หมายถึง (1) ก้าวไปข้างหน้าหรือข้างหลังโดยสลับเท้าอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้
ร่างกายเคล่ือนท่ีไป (2) เคล่ือนไปด้วยก าลังต่าง ๆ เช่น นาฬิกาเดิน, ท าให้เร่ิมท างาน เช่น เดิน
เคร่ืองจักร, ท าให้เคล่ือนไป เช่น เดินหมากรุก, ลุล่วงไป เช่น งานเดินไปได้ดี, น าไปส่ง เช่น เดิน
หนงัสือ, ประกอบกิจการขนส่ง เชน่ เดินรถ (3) หมดไป (ใช้แก่อาหาร) เช่น ในงานนีข้นมจีนน า้ยาปู
เดนิดีต้องตกัมาเตมิบอ่ย ๆ 
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1.2.4.1.2 ความหมายแฝง (connotation) หมายถึง ความหมายท่ีเพิ่มขึน้
จากความหมายพืน้ฐาน ซึง่ไมมี่ความเก่ียวข้องกบัความหมายพืน้ฐานเลย และการใช้ถ้อยค าใดท่ีมี
ความหมายแฝงก็มกัจะบอกความรู้สกึของผู้พดูด้วย ตวัอยา่งเชน่ 

“เสือเฒ่าจ าศีล” ค าว่า “เสือ” มีความหมายพืน้ฐานคือสตัว์เลีย้งลูกด้วย
นมชนิดหนึ่ง มีนิสยัดรุ้าย และกินเนือ้เป็นอาหาร แตจ่ากประโยคนีค้ าว่า “เสือ”  มีความหมายแฝง
วา่ชายสงูอายท่ีุมีบคุลิกเรียบร้อย นา่นบัถือ แตน่ิสยัใจคอท่ีแท้จริงเป็นคนท่ีมีเล่ห์เหล่ียมมาก 

“เธอเป็นหนอนหนงัสือ” ค าว่า “หนอน” มีความหมายพืน้ฐานคือตวัอ่อน
ของแมลงหลายชนิดเม่ือฟักออกจากไข่ มีลกัษณะอ่อนนุม่ ล าตวัเป็นปล้อง มีรูปร่างหลายลกัษณะ 
แต่จากประโยคนีค้ าว่า “หนอน” มีความหมายแฝงว่าคนท่ีชอบหมกมุ่นอยู่กบัการอ่านหนงัสือ ซึ่ง
แสดงวา่ผู้พดูนิยมชมชอบคนท่ีเป็นหนอนหนงัสือ 

1.2.4.1.3 ความหมายในบริบท (context) หมายถึง ความหมายของค าท่ีเม่ือ
ปรากฏในประโยคหรือข้อความร่วมกับค าอ่ืน ๆ อาจจะมีความหมายกว้างขึน้หรือแคบลงกว่าเดิม 
เช่นค าว่า “มือ” มีความหมายพืน้ฐานว่า “อวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายอยู่ต่อจากปลายแขน
ประกอบด้วยฝ่ามือและนิว้มือ ใช้ส าหรับจับ” แต่เม่ือปรากฏร่วมกับค าอ่ืน ๆ จะมีความหมาย
เพิ่มขึน้ดงันี ้

ความหมายท่ีเพิ่มขึน้ 
มือต าลงึเลือ้ยไปไกลเชียว   “หนวดของไม้เลือ้ย” 
ส้มมือน่ีมีรูปร่างท่ีแปลกจงั   “ส้มชนิดหนึง่” 
เขาเป็นมือระนาดท่ีบรรเลงได้ไพเราะ  “นกัดนตรี” 
หลอ่นเป็นเท้าแชร์ มือแรกจะต้องได้หลอ่น  “ล าดบั” 

ความหมายในบริบทเหมือนกับความหมายแฝงลักษณะหนึ่งคือ เป็น
ความหมายท่ีเพิ่มขึน้จากความหมายพืน้ฐานของค า ซึง่ค าในภาษาทกุค ามีความหมายพืน้ฐาน แต่
ไมใ่ชท่กุค าท่ีมีความหมายในบริบทหรือความหมายแฝง 

1.2.4.2 การจัดกลุ่มของค าตามความหมาย เม่ือพิจารณาความหมายพืน้ฐาน
ของค า จะพบว่าค าบางค ามีความหมายใกล้เคียงกัน แต่ค าบางค ามีความหมายแตกต่างแบบ
ตรงกันข้าม ดงันัน้ หากเรายึดลกัษณะของความหมายดงักล่าวข้างต้นเป็นเกณฑ์ก็จะสามารถจดั
กลุ่มของค าตามความหมายได้ 3 ลกัษณะ (ปราณี กลุละวณิชย์; และคนอ่ืนๆ, 2537, น.102-111) 
ดงันี ้
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1.2.4.2.1 ค าพ้องความหมาย คือ ค าท่ีมีความหมายเหมือนหรือคล้ายคลึง
กนั แตมี่รูปเขียนตา่งกนั เชน่ 

(1) แดก กิน ทาน รับประทาน เสวย ฉนั 

(2) ก ูผม ฉนั เรา ข้าพเจ้า หมอ่มฉนั ข้าพระพทุธเจ้า 
จากตวัอย่างข้างต้น ค าในแตล่ะชดุเป็นค าพ้องความหมาย แตจ่ะมีการใช้ใน

บริบทท่ีตา่งกนั ซึง่ต้องเลือกใช้ให้ถกูต้องตามกาลเทศะและสถานะของผู้ ร่วมสนทนาด้วย 
1.2.4.2.2 ค าแย้งความหมาย คือค าท่ีมีความหมายแตกต่างกันในลักษณะ

ตรงกนัข้าม เชน่ ดี-ชัว่, สงู-ต ่า, ขาว-ด า, บญุ-บาป, หนา-บาง, เข้า-ออก ฯลฯ 
1.2.4.2.3 ค าท่ีอยู่ในกลุ่มความหมายเดียวกนั ค าจ านวนหนึ่งท่ีจดัอยู่ในกลุ่ม

เดียวกัน โดยท่ีความหมายของค าเหล่านัน้มีความสัมพันธ์กันแบบจ่ากลุ่มกับลูกกลุ่ ม คือ
ความหมายของค าบางค า (จ่ากลุ่ม) ครอบคลุมความหมายของค าอีกกลุ่มหนึ่ง (ลูกกลุ่ม)  
ตวัอย่างเช่น ในกลุ่ม สตัว์ทะเล กุ้ ง กุ้ งกลุาด า กุ้ งแชบ๊วย หอย หอยแครง หอยนางรม ป ูปดู า ปมู้า 
ปลา ปลาทู ปลากะพง ซึ่งสามารถแสดงความสัมพันธ์ทางความหมายระหว่างค าเหล่านีไ้ด้ด้วย
แผนภมูิ ดงันี ้

สตัว์ทะเล 

 

กุ้ง   หอย         ป ู         ปลา 

 

กุ้งกลุาด า   กุ้ งแชบ๊วย หอยแครง   หอยนางรม  ปดู า   ปมู้า ปลาท ู  ปลากะพง 

จากแผนภูมิข้างต้นเป็นเพียงตวัอย่าง ซึ่งไม่ได้รวมค าทุกค าท่ีอาจจะปรากฏ
เพิ่มอยูใ่นกลุม่แตล่ะกลุม่ได้อีก ซึง่หากต้องการให้แผนภมูิละเอียดกวา่นีก็้สามารถท าได้ 

1.2.4.3 ความหมายของประโยค นักภาษาศาสตร์อย่างออสติน (Austin) และ
เซิร์ล (Searle) ผู้ ริเร่ิมแนวคิดวัจนกรรม (speech acts) สนใจศึกษาความหมายของภาษาทัง้
ความหมายท่ีตรงตามรูปภาษาและความหมายท่ีไม่ตรงตามรูปภาษา ซึ่งแนวคิดนีม้องว่าการ
ส่ือสารของมนุษย์ผ่านการใช้ภาษานัน้ล้วนแฝงเจตนาของผู้ส่งสารอยู่ด้วยเสมอ และเซิร์ลได้แบ่ง 
วจันกรรมออกเป็น 2 ประเภท (เพียรศริิ วงศ์วิภานนท์, 2547, น.348-354) ได้แก่ 
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ก. วจันกรรมตรง (direct speech act) คือความหมายท่ีเป็นเจตนาของผู้พูด
สอดคล้องกบัความหมายประจ ารูปของประโยค เชน่ การใช้ประโยคค าถามเพ่ือต้องการค าตอบ 

ข. วัจนกรรมอ้อม (indirect speech act) คือความหมายท่ีเป็นเจตนาของ 
ผู้พดูไมส่อดคล้องกบัความหมายประจ ารูปของประโยค เชน่ การใช้ประโยคบอกเลา่เพ่ือการต าหนิ 

ดังนัน้ เม่ือจัดประเภทตามลักษณะความหมายของประโยคจะสามารถ
จ าแนกได้ 2 ลักษณะคือ ความหมายตามรูปประโยค และความหมายของประโยคในแง่เจตนา 
ดงันี ้

1.2.4.3.1 ความหมายตามรูปประโยค หากพิจารณาจากรูปประโยคท่ี
มีวจันกรรมตรงสามารถแบง่ได้ 4 ชนิด ได้แก่ 

(1) ประโยคบอกเล่า มีวจันกรรมตรงเป็นการแจ้งให้ทราบ เช่น พ่อรัก
เรือล านีม้าก 

(2) ประโยคปฏิเสธ มีวจันกรรมตรงเป็นการแจ้งให้ทราบ เช่น ผมยัง
ไมง่่วงครับ 

(3) ประโยคค าถาม มีวัจนกรรมตรงเป็นการถามให้ตอบ เช่น ท าไม
เม่ือวานเธอไมม่าโรงเรียน 

(4) ประโยคค าสัง่ มีวจันกรรมตรงเป็นการบอกให้ท า เช่น หนชู่วยปิด
พดัลมให้ครูหนอ่ย 

1.2.4.3.2 ความหมายของประโยคในแง่เจตนา หากพิจารณาจากรูป
ประโยคท่ีมีวจันกรรมอ้อมสามารถแบง่ได้ 3 ชนิด ได้แก่ 

(1) วจันกรรมอ้อมของประโยคบอกเล่า คือการใช้ประโยคบอกเล่าท่ี
ไม่ได้เป็นการแจ้งให้ทราบ ซึ่งวจันกรรมอ้อมของประโยคบอกเล่านัน้มีหลายลกัษณะ อาทิ เพ่ือการ
ประชดประชนัหรือเย้ยหยนั มกัจะลงท้ายประโยคด้วยค าวา่ “ซินะ” หรือ “ละซิ” เชน่ 

ก. เธอคงฉลาดมากซินะ 
ข. พอเงินหมดก็กลบับ้านได้ละซิ 

วจันกรรมอ้อมอีกอย่างหนึ่งของประโยคบอกเล่าคือการถามให้ตอบ
รับหรือโต้แย้งได้ มกัจะลงท้ายประโยคด้วยค าว่า “กระมงั, ละมงั, ละซี, ละซิท่า” ซึ่งค าเหล่านีเ้ป็น
ค าลงท้ายท่ีพบในประโยคบอกการคาดคะเน เชน่ 

ก. โดนทิง้มาอีกแล้วละซิทา่ 
ข. เธอคงหลบัแล้วกระมงั 
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วจันกรรมอ้อมท่ีใช้รูปประโยคบอกเล่าอีกอย่างหนึง่คือการบอกให้ท า 
เช่น ถ้าผู้ พูดเข้ามาบอกผู้ ฟังท่ีก าลังเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่ว่า “หิวข้าวจัง” วัจนกรรมอ้อมของ
ประโยคนีก็้คือให้ผู้ ฟังออกไปซือ้กบัข้าวหรือเตรียมท าอาหาร 

(2) วัจนกรรมอ้อมของประโยคค าถาม คือการใช้ประโยคค าถามท่ี
ไมไ่ด้เป็นการถามให้ตอบ ซึง่วจันกรรมอ้อมของประโยคค าถามนัน้มีหลายลกัษณะ อาท ิ

ก. ใช้เป็นค าทกัทาย เชน่ สบายดีรึเปลา่ 
ข. ใช้เป็นค าต าหนิ เชน่ ท่ีบ้านไมมี่นาฬิกาเหรอ 

ค. ใช้แสดงความขดัแย้งไมเ่ห็นด้วย เชน่ ท าไมถึงคดิอยา่งนัน้ 

ง. ใช้เพ่ือเป็นการบอกเลา่ เชน่ คนไทยต้องรักกนัใชไ่หม 

จ. ใช้เป็นการบอกให้ท า การใช้ประโยคค าถามแบบตอบรับ -
ปฏิเสธ ถือกนัว่าเป็นวิธีบอกผู้ ฟังให้ท าสิ่งใดสิ่งหนึง่อย่างสภุาพ เพราะรูปของค าถามเปิดให้ผู้ ฟังรับ
ท าตามหรือปฏิเสธก็ได้ เชน่ 

ตวัอยา่งท่ี 1 ขอแลกเหรียญหนอ่ย ได้หรือเปลา่ 
ตวัอยา่งท่ี 2 ชว่ยถือของให้หนอ่ยได้ไหมจ๊ะ 
ตวัอยา่งท่ี 3 ชว่ยขยบัให้ยืนหนอ่ย ไมไ่ด้หรือ 

จากตวัอย่างทัง้ 3 ข้างต้น พบว่าประโยคค าถามแบบตอบรับ-
ปฏิเสธ เอือ้ให้การบอกให้ท าเป็นได้ทัง้การออกค าสัง่เชิงท้าทาย ดงัในตวัอย่างท่ี 1 หรือการขอร้อง
ดงัในตวัอยา่งท่ี 2 และการเรียกร้องอยา่งไมล่ดละ ดงัในตวัอยา่งท่ี 3 

(3) วจันกรรมอ้อมของประโยคค าสัง่ คือการใช้ประโยคค าสัง่ท่ีไม่ได้
เป็นการบอกให้ท า ซึ่งวจันกรรมอ้อมของประโยคค าสัง่นิยมใช้เพ่ือบอกหรือให้ค าแนะน า มกัจะลง
ท้ายประโยคด้วยค าวา่ “ดีกวา่” หรือ “เป็นดีท่ีสดุ” เชน่ 

ก. ออกไปข้างนอกดีกวา่ 
ข. ยิม้ไว้เป็นดีท่ีสดุ 

ถ้าการใช้ประโยคค าสั่งประกอบกับกิริยาท่าทางบางอย่างในบาง
บริบทอาจจะให้ความหมายตรงข้ามกบัถ้อยค าท่ีพดูได้ เชน่ “เข้ามาซิ” อาจจะมีวจันกรรมอ้อมเป็น
การท้าทายหรือการห้ามปรามก็ได้ หรือกรณีการใช้ประโยคค าสัง่ปฏิเสธท่ีห้ามไม่ให้ท า ถ้าผู้พูด
ห้ามด้วยวาจา แต่มีท่าทีเง้างอน ก็อาจจะมีความหมายเป็นค าสัง่บอกให้ท า เช่น “ไม่ต้องมาท าดี
กบัเค้าหรอก” ซึง่การใช้ประโยคลกัษณะนีอ้าจจะพบในกรณีเพ่ือนหรือคูรั่ก 
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การใช้รูปประโยคท่ีมีลกัษณะเป็นวจันกรรมอ้อมเหล่านีจ้ะสมัฤทธิผล
หรือไม่นัน้ขึน้อยู่กบับริบทของการสนทนา และความเข้าใจร่วมกนัระหวา่งผู้พดูกบัผู้ ฟัง เพราะหาก
ผู้ ฟังไม่สามารถตีความเจตนาของผู้พดูจากถ้อยค าท่ีผู้พดูกล่าว หรือผู้ ฟังไม่ร่วมมือตีความเพ่ือท า
ความเข้าใจเจตนาของผู้พดู การส่ือสารโดยการใช้วจันกรรมอ้อมของผู้พดูก็ถือวา่ล้มเหลว 

2. การศึกษาข้อบกพร่อง 
การศึกษาข้อบกพร่องในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีหลายประเด็นท่ีต้องศึกษา

ทบทวน ดงันัน้ เพ่ือให้เกิดความรู้และความเข้าใจตรงกนัส าหรับการศกึษาข้อบกพร่องในงานวิจยันี ้
ผู้วิจยัจึงทบทวนองค์ความรู้ท่ีเก่ียวข้องทัง้หมด 4 ประเด็น คือ 1) ความหมายและความส าคญัของ
ข้อบกพร่อง 2) ประเภทข้อบกพร่อง 3) แนวทางการศกึษาข้อบกพร่อง และ 4) ปัจจยัท่ีสง่ผลให้เกิด
ข้อบกพร่อง ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

2.1 ความหมายและความส าคัญของข้อบกพร่อง 
การศึกษาข้อบกพร่องของผู้ เรียนภาษาต่างประเทศได้ รับความสนใจจาก

นักภาษาศาสตร์มานานหลายทศวรรษ โดยคอร์เดอร์ (Corder, 1981) กล่าวว่า “ข้อผิดพลาด 
(error) คือสิ่งท่ีสะท้อนกลวิธีการเรียนรู้ภาษาของผู้ เรียน ข้อผิดพลาดไม่ใช่สญัญาณของการยบัยัง้
การเรียนรู้” ส่วนดเูลย์, เบิร์ท, และแครชเชน (Dulay, Burt, และ Krashen, 1982, P.138) กล่าวว่า 
“ข้อผิดพลาด (error) เป็นสิ่งท่ีเบี่ยงเบนจากบรรทดัฐานการใช้ภาษา แตข้่อผิดพลาดก็เป็นส่วนหนึ่ง
ของการเรียนรู้ภาษาท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้” และราชบัณฑิตยสถาน (2557 , น.152) อธิบายว่า 
“ข้อผิดพลาด (error) คือ การใช้ภาษาในการพูดหรือการเขียนของผู้ เรียนภาษาท่ีสองหรือ
ภาษาตา่งประเทศท่ีเจ้าของภาษาหรือผู้ ท่ีรู้ภาษาดีเห็นว่ายงับกพร่องหรือไม่สมบรูณ์ ซึง่อาจเป็นค า 
โครงสร้าง วัจนกรรม ฯลฯ” ดงันัน้ งานวิจัยนีจ้ึงก าหนดนิยามความหมายเพ่ือให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับความมุ่งหมายของการวิจยัว่า “ข้อบกพร่อง (error) คือ ความบกพร่องจากการใช้
ภาษาไทยของผู้พูดชาวเกาหลีท่ีเป็นพิธีกรรายการโทรทศัน์ประเภทสารคดีท่องเท่ียวรายการลอง 
Stay ซึง่มีลกัษณะท่ีไมถ่กูต้องตามหลกัการใช้ภาษา” 

ในงานวิจยันีจ้ะรวมเรียก “ข้อผิด” และ “ข้อผิดพลาด” ว่า “ข้อบกพร่อง” เพราะจาก
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ผู้ วิจัยพบว่าการศึกษาข้อผิดพลาดในช่วงแรกเร่ิมนัน้ 
นกัภาษาศาสตร์และผู้วิจยัมีมมุมองวา่ข้อผิดพลาดเป็นสิ่งไมดี่ ซึ่งครูผู้สอนควรก าจดัข้อผิดพลาดท่ี
พบให้เร็วท่ีสดุและให้หมดไปเพ่ือท่ีจะไม่ให้ผู้ เรียนเกิดข้อผิดพลาดแบบเดิมซ า้ขึน้อีก เห็นได้ชดัจาก
ตวัอย่างงานวิจยัท่ีศกึษาข้อผิดพลาดการใช้ภาษาไทยในยคุแรกเร่ิม เช่น ไขสิริ ปราโมช ณ อยธุยา 
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(2518) ศึกษาวิเคราะห์ลักษณะข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาไทยของนิสิตคณะอักษรศาสตร์  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2515 และ 2516, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ภาควิชา
ภาษาไทย (2523) ศึกษาความผิดพลาดและความบกพร่องในการใช้ภาษาไทยของนิสิต 
อกัษรศาสตร์, วารุณี เศวตาลยั (2523) ศกึษาวิเคราะห์ลกัษณะข้อผิดพลาดด้านภาษาในวิทยสุาร
ประจ าวัน ปี พ.ศ. 2520 และชูศรี ศรีแก้ว (2527) ศึกษาเปรียบเทียบข้อผิดพลาดในการเขียน
ภาษาไทยของนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ปีการศกึษา 2525 ซึง่งานวิจยัเหล่านีล้้วน
มีจดุมุ่งหมายเพ่ือศกึษาวิเคราะห์ลกัษณะข้อผิดพลาดในการใช้ภาษาไทยของกลุม่ตวัอย่าง เพ่ือจะ
บอกวา่สิ่งไหนผิดและควรแก้ไขให้ถกูต้องอยา่งไร 

แต่การศึกษาข้อผิดพลาดในระยะหลังมีแนวโน้มกระบวนทัศน์ท่ีเปล่ียนไป โดย
นกัภาษาศาสตร์และผู้ วิจัยกลับมองข้อผิดพลาดว่าเป็นสิ่งท่ีไม่ต้องรีบก าจัดหรือแก้ไขให้ถูกต้อง
ทันทีทันใด เพราะข้อผิดพลาดจากการใช้ภาษาของผู้ เรียนภาษาแม่และภาษาต่างประเทศหรือ
ภาษาท่ีสองนัน้เป็นสิ่งท่ีหลีกเล่ียงไมไ่ด้และเป็นพฤตกิรรมท่ีเกิดขึน้ซ า้ ๆ จนกวา่ผู้ เรียนจะเรียนรู้แล้ว
ทราบสิ่งท่ีถกูต้อง โดยข้อผิดพลาดเหล่านัน้จะช่วยสะท้อนกระบวนการการเรียนรู้ สมรรถภาพการ
ใช้ภาษาของผู้ เรียน และบางข้อผิดพลาดก็สามารถบอกปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดนัน้ ๆ ได้
ด้วย ซึ่งเห็นได้ชัดจากตวัอย่างงานวิจัยช่วงหลังท่ีศึกษาเก่ียวกับข้อผิดพลาดในการใช้ภาษาไทย 
โดยมกัจะนิยมใช้ค าว่า “ข้อบกพร่อง” (จินดารัตน์ ธรรมรงวุทย์, 2553; วิภาวรรณ อยู่เย็น, 2540; 
สรีุย์รัตน์ บ ารุงสขุ, 2553; สรีุย์วรรณ เสถียรสคุนธ์, 2553) โดยผู้วิจยัเห็นด้วยกับแนวคิดการศึกษา
วิเคราะห์ข้อบกพร่องในระยะหลงัดงักล่าวข้างต้น ดงันัน้งานวิจยันีจ้งึใช้ค าวา่ “ข้อบกพร่อง” เพ่ือให้
เหมาะสมกบัความมุง่หมายและแนวคดิท่ีใช้ในการศกึษาข้อมลู 

การศึกษาวิเคราะห์ข้อบกพร่องของผู้ เรียนภาษาต่างประเทศนัน้มีความส าคญัและ
จ าเป็น เพราะท าให้ครูผู้ สอนทราบลักษณะข้อบกพร่องท่ีเกิดขึน้กับผู้ เรียน โดยรวมถึงสาเหตุท่ี
สง่ผลให้เกิดข้อบกพร่องนัน้ ๆ ด้วย ซึ่งครูผู้สอนสามารถน าไปเป็นแนวทางในการแก้ไขข้อบกพร่อง
ท่ีเกิดขึน้กับผู้ เรียนต่อไป อีกทัง้ลักษณะของข้อบกพร่องยังสะท้อนกระบวนการการเรียนรู้ภาษา
และระดบัความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาของผู้ เรียน ช่วยให้ครูผู้สอนสามารถเตรียมวสัดกุาร
เรียนการสอนและวางแผนการจดัการเรียนการสอนในเร่ืองท่ีผู้ เรียนจะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมได้อย่าง
ตอ่เน่ือง โดยผู้ เรียนอาจจะเรียนรู้สิ่งท่ีถกูต้องหรือเรียนรู้ได้อย่างสมบูรณ์จากข้อบกพร่องท่ีเคยเกิด
ขึน้กบัตนแอง เพราะการเรียนรู้ภาษาทัง้ภาษาแม่และภาษาตา่งประเทศย่อมหลีกเล่ียงข้อบกพร่อง
ไมไ่ด้ นอกจากประโยชน์ท่ีครูผู้สอนและผู้ เรียนได้รับโดยตรงแล้ว การศกึษาวิเคราะห์ข้อบกพร่องยงั
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ช่วยให้ผู้วิจยัได้ตรวจสอบหรือยืนยนัสมมติฐานของแนวคิดทฤษฎีตา่ง ๆ ท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัอีก
ด้วย (Corder, 1981, pp. 10-11) 

2.2 ประเภทข้อบกพร่อง 
นกัภาษาศาสตร์และผู้วิจยัหลายท่านท่ีสนใจศกึษาเก่ียวกบัข้อบกพร่องในการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศได้จดัประเภทของข้อบกพร่องจากข้อมูลท่ีพบอย่างหลากหลายแตกต่างกันไป 
ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

ริชาร์ด (Richards, 1994) ศกึษาข้อผิดจากการพดูภาษาองักฤษของชาวตา่งประเทศ 
โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อผิดพลาด (error analysis) แล้วได้แบง่ข้อผิดพลาดทางภาษาออกเป็น 2 
ประเภท ได้แก่ 

1. ข้อผิดพลาดท่ีเกิดจากการแทรกแซงจากภาษาแม ่(interlingual errors) 
2. ข้อผิดพลาดท่ีเกิดจากพัฒนาการทางภาษาของผู้ เรียนยังไม่สมบูรณ์ 

(intralingual and developmental errors) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความรู้ทางภาษาของผู้ เรียน 
(learner’s competence) ลกัษณะทัว่ไปของการเรียนรู้ภาษา (language acquisition) และกลวิธี
การเรียน (strategies of learning) 

ด้านการศึกษาในสาขาภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยา ได้มีการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดของ
เด็ก (error analysis) เพ่ือจะดูขบวนการเรียนภาษาท่ีสองและภาษาแม่  และเพ่ือจะน ามาใช้
ประโยชน์ในการสอนภาษา ซึ่งพบวา่มีข้อผิดพลาดอยู่ 3 ประเภท (ศรีวิไล พลมณี, 2545, น.92-93) 
ได้แก่ 

1. ข้อผิดพลาดในการถ่ายโอน (transfer error) เป็นข้อผิดพลาดท่ีเกิดจากภาษา
แมก่บัภาษาท่ีสอง มีผลตอ่กนัในขบวนการเรียนของเดก็ 

2. ข้อผิดพลาดช่วงพฒันาการ (development error) เกิดจากการเรียนภาษานัน้ 
จ าต้องผา่นข้อผิดพลาดซึง่ไมเ่ก่ียวกบัภาษาแม่ 

3. ข้อผิดพลาดท่ีไมท่ราบสาเหต ุ
ในขณะท่ีดูเลย์; เบิร์ท; และแครชเชน (Dulay และคนอ่ืน ๆ, 1982, P. 146) ได้แบ่ง

ประเภทข้อผิดพลาดตามสว่นประกอบของภาษา (language components) ดงันี ้
1. ระบบเสียง (phonology) ซึง่เก่ียวข้องกบัการออกเสียง (pronunciation) 
2. การเรียงล าดบัค าและระบบรูปค า (syntax and morphology) ซึ่งเก่ียวข้องกบั

ไวยากรณ์ (grammar) 
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3. ความหมายและค า (semantics and lexicon) ซึ่งเก่ียวข้องกับความหมาย
และค าศพัท์ (meaning and vocabulary) 

4. การส่ือความ (discourse) ซึง่เก่ียวข้องกบัรูปแบบการใช้ (style) 
ส่วนอ๊อดลิน (Odlin, 1989) ได้แบ่งความผิดพลาดในท านองเดียวกนักับดเูลย์, เบิร์ท 

และแครชเชน ไว้เป็นระดบัดงันี ้
1. ระดบัไวยากรณ์ (grammatical level) ได้แก่ 

1.1 การเรียงล าดับ (word order) ตัวอย่างเช่น  Is raining แสดงถึงการ
เรียงล าดบัของประโยคขาดความสมบรูณ์คือขาดประธานในประโยค 

1.2 การใช้อนปุระโยค (relative clause) ไม่ถูกต้อง ตวัอย่างเช่น He gave a 
too difficult for me book. 

1.3 การใช้รูปแบบปฏิเสธ (negation) ไม่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น No money, 
no buy 

2. ระดับเสียง (phonetic level) ตัวอย่างเช่น ภาษาแม่ไม่มีอักษรบางตัวท่ีใน
ภาษาท่ีสองมี ค าท่ีผู้ เรียนพยายามจะเขียนจึงใช้อกัษรท่ีมีในภาษาแม่ของตน เช่น ชนชาติอาหรับ
ใช้ตัว b เน่ืองจากในภาษาของเขาไม่มีตัว p ดังนัน้จึงเขียนค าบางค าผิด ตวัอย่างเช่น blaying, 
bicture 

3. ระดบัค า (lexical level) แบง่ออกเป็น 
3.1 ระบบรูปค า (morphological) ตวัอย่างเช่น The book of Tom แทนท่ีจะ

ใช้ค าวา่ Tom’s book 
3.2 ความหมายของค า (semantic) ตวัอย่างเช่น Gas ball แทนท่ีจะใช้ค าว่า 

Balloon 
4. ระดบัการส่ือความ (discourse level) แบง่ออกเป็น 

4.1 ความสุภาพ (politeness) ตวัอย่างเช่น You should close the window. 
แทนท่ีจะใช้ Would you close the window, please. 

4.2 ความเช่ือมโยง (coherence) ตวัอย่างเช่น After two days of marriage 
she was taken to Nagpur. Her father-in-law accompanied her. ซึ่งผู้ เขียนประโยคนีเ้ป็นชาว
อินเดียก็จะรู้ขนบธรรมเนียมดีอยู่แล้วว่าหลังการแต่งงานเจ้าสาวจะต้องไปอยู่บ้านเจ้าบ่าว  แต่
ผู้ เขียนไม่ได้อธิบายเร่ืองขนบธรรมเนียมนีไ้ว้ ดงันัน้ผู้อ่านท่ีไม่ใช่ชาวอินเดียอาจจะเข้าใจเพียงว่า 
คูแ่ตง่งานไปฮนันีมนูกนั 



  
 

34 

งานวิจยัด้านการใช้ภาษาไทยเป็นภาษาตา่งประเทศ จินดารัตน์ ธรรมรงวทุย์ (2553) 
ได้ศึกษาข้อบกพร่องเชิงวจันปฏิบัติศาสตร์ในการส่ือสารระหว่างวัฒนธรรม: กรณีศึกษาการใช้
ภาษาไทยของผู้พูดชาวอเมริกันและชาวจีน ผลการวิจัยจ าแนกประเภทข้อบกพร่องออกเป็น 3 
ประเภท ได้แก่ 

1. ข้อบกพร่องด้านกฎเกณฑ์การใช้ภาษา เป็นข้อบกพร่องท่ีเกิดจากผู้ ไม่ใช่
เจ้าของภาษาใช้ถ้อยค าไม่ถกูต้องตามกฎเกณฑ์ หรือหลกัการใช้ภาษาไทย เช่น การออกเสียงผิด 
การใช้ค าผิดหน้าท่ีและความหมาย การเรียบเรียงค าในประโยคผิดหลกัวากยสมัพนัธ์ 

2. ข้อบกพร่องด้านการส่ือเจตนา เป็นข้อบกพร่องท่ีเกิดจากผู้ ไม่ใช่เจ้าของภาษา
เลือกใช้ถ้อยค าไม่เหมาะสมจนกระทั่งส่ือเจตนาผิด  ซึ่งมีทัง้การส่ือเจตนาผิดแบบข้ามกลุ่ม 
วจันกรรม กบัการส่ือเจตนาผิดแบบไมข้่ามกลุม่วจันกรรม 

3. ข้อบกพร่องด้านการตีความเจตนา เป็นข้อบกพร่องท่ีเกิดจากผู้ ไม่ใช่เจ้าของ
ภาษาตีความเจตนาในถ้อยค าของผู้พูดชาวไทยผิดไปเอง ซึ่งมีทัง้การตีความเจตนาผิดแบบข้าม
กลุม่วจันกรรม กบัการตีความเจตนาผิดแบบไมข้่ามกลุม่วจันกรรม 

ส าหรับข้อบกพร่องด้านการส่ือเจตนาและข้อบกพร่องด้านการตีความเจตนามี
การจ าแนกประเภทยอ่ยตามจดุมุ่งหมายวจันกรรมเพ่ือสะท้อนให้เห็นวา่ข้อบกพร่องจากการส่ือสาร
ระหว่างวฒันธรรมเหล่านีมี้แนวโน้มส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  อีกทัง้ยังอาจ
สง่ผลกระทบให้เกิดทศันคตแิบบเหมารวมตอ่ชนชาตขิองผู้ ท่ีกลา่วถ้อยค าด้วย 

จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการจ าแนกประเภทข้อบกพร่องมีการแบ่งตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีหลากหลายแตกตา่งกนัไป ทัง้นีอ้าจเป็นไปตามความมุ่งหมายของการวิจยัและกรอบ
แนวคิดท่ีผู้ วิจัยใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล  ซึ่งสามารถจัดแบ่งประเภทของ
ข้อบกพร่องได้ 3 ประเภทใหญ่ ๆ ดงันี ้

1. การใช้เกณฑ์ตามแนวคิดการวิเคราะห์ข้อบกพร่อง (error analysis) จ าแนก
ประเภทข้อบกพร่องได้ 2 ประเภท คือ ข้อบกพร่องท่ี เกิดจากการแทรกแซงของภาษาแม ่
(interlingual errors) และข้อบกพร่องท่ีเกิดจากพัฒนาการทางภาษาของผู้ เรียนยังไม่สมบูรณ์ 
(intralingual and developmental errors) 

2. การใช้เกณฑ์ตามองค์ประกอบของภาษา (language components) จ าแนก
ประเภทข้อบกพร่องได้ 4 ประเภท คือ ด้านระบบเสียง (phonology) ด้านความหมายและค า 
(semantics and lexicon) ด้านไวยากรณ์ (grammar) และด้านการส่ือความ (discourse) 
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3. การใช้เกณฑ์ตามการส่ือสารเชิงวจันปฏิบตัศิาสตร์ จ าแนกประเภทข้อบกพร่อง
ได้ 3 ประเภท คือ ข้อบกพร่องด้านกฎเกณฑ์การใช้ภาษา ข้อบกพร่องด้านการส่ือเจตนา และ
ข้อบกพร่องด้านการตีความเจตนา 

ส าหรับงานวิจยันีจ้ะจ าแนกประเภทข้อบกพร่องตามแนวคิดของดเูลย์; เบิร์ท; และ
แครชเชน (Dulay และคนอ่ืน ๆ, 1982) และอ๊อดลิน (Odlin, 1989) คือการจดัประเภทข้อบกพร่อง
ตามส่วนประกอบของภาษา (language components) ได้แก่ ข้อบกพร่องด้านเสียง ข้อบกพร่อง
ด้านค า ข้อบกพร่องด้านไวยากรณ์ และข้อบกพร่องด้านเจตนา เน่ืองจากงานวิจยันีศ้ึกษาการใช้
ภาษาไทยและข้อบกพร่องการใช้ภาษาไทยของพิธีกรชาวเกาหลีในรายการโทรทศัน์ประเภทสารคดี
ท่องเท่ียวซึ่งเป็นการใช้ภาษาด้านการพูดเพ่ือการส่ือสาร โดยต้องพิจารณาข้อบกพร่องตามหลัก
ภาษาและบริบทในการส่ือสาร ผู้วิจยัจงึมีความเห็นวา่การจดัประเภทข้อบกพร่องตามสว่นประกอบ
ของภาษา (language components) เป็นสิ่งท่ีสอดคล้องกับความมุ่งหมายของงานวิจัยและ
ครอบคลมุข้อมลูของกลุม่ตวัอยา่ง 

2.3 แนวทางการศึกษาข้อบกพร่อง 
แนวคิดส าคญัท่ีใช้เป็นแนวทางในการศึกษาการใช้ภาษาไทยและข้อบกพร่องการใช้

ภาษาไทยของพิธีกรชาวเกาหลีในรายการโทรทัศน์ประเภทสารคดีท่องเท่ียว  คือ การวิเคราะห์
ข้อบกพร่อง (error analysis) โดยคอร์เดอร์ (Corder) เป็นผู้ ริเร่ิมพัฒนาแนวคิดนีใ้นช่วงทศวรรษ 
1960 เขาได้จ าแนกความแตกต่างระหว่าง “ความผิดพลาด” (mistakes) กับ “ข้อบกพร่อง” 
(errors) ออกจากกัน โดยเขาอธิบายว่า “ความผิดพลาด” (mistakes) อาจเกิดจากความล้มเหลว
ในการดึงข้อมูลมาใช้ เช่น การขาดความเอาใจใส่ การลืมชัว่ขณะ ฯลฯ ซึ่งความผิดพลาดจะไม่
สะท้อนความสามารถทางภาษาของผู้ เรียน เพราะผู้ เรียนสามารถรู้ความผิดพลาดท่ีเกิดขึน้และ
แก้ไขให้ถกูต้องได้ด้วยตวัเอง หรือแม้แตผู่้ เรียนภาษาแม่ก็ยงัเกิดความผิดพลาดลกัษณะนีไ้ด้เชน่กนั 
แต่ในขณะท่ี “ข้อบกพร่อง” (errors) เป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้อย่างมีระบบและลกัษณะเฉพาะท่ีมกัเกิดขึน้
ซ า้ ๆ อย่างสม ่าเสมอ ข้อบกพร่องจะสะท้อนความรู้ความสามารถทางภาษาของผู้ เรียนเพราะ
ข้อบกพร่องเกิดขึน้โดยท่ีผู้ เรียนไมรู้่ตวัและไมส่ามารถแก้ไขให้ถกูต้องได้ด้วยตวัเอง 

คอร์เดอร์ยงัได้กล่าวอีกว่าข้อบกพร่องของผู้ เรียนภาษาตา่งประเทศไม่ได้มีสาเหตมุา
จากภาษาแม่เพียงอย่างเดียว แต่มีปัจจัยอีกหลายประการท่ีเข้ามามีอิทธิพลแล้วส่งผลให้เกิด
ข้อบกพร่องขึน้ ซึง่ข้อบกพร่องท่ีเกิดขึน้สะท้อนกลวิธีการเรียนรู้และการใช้ภาษาของผู้ เรียน แนวคิด
นีพ้ยายามท่ีจะจดัประเภทข้อบกพร่องของผู้ เรียนโดยอิงกระบวนการท่ีสนันิษฐานวา่เป็นสาเหตขุอง
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ข้อบกพร่องเหล่านัน้  ด้วยการก าหนดความแตกต่างระหว่าง ข้อบกพร่องระหว่างภาษา 
(interlingual error) กบัข้อบกพร่องภายในภาษา (intralingual error) 

1. ข้อบกพร่องระหว่างภาษา (interlingual error) เป็นข้อบกพร่องท่ีมีผลมาจาก
การแทรกแซง (interference) หรือการถ่ายโอนภาษาเชิงลบ (negative transfer) จากภาษาแม่
ของผู้ เรียน เช่น ประโยคท่ีไม่ถูกต้องในภาษาอังกฤษ “I don’t know he went where.” เกิดขึน้
เพราะผู้ เรียนเรียงล าดบัค าตามภาษาไทย “ฉนัไม่รู้ว่าเขาไปไหน” (ราชบณัฑิตยสถาน, 2557, น.
219) 

2. ข้อบกพร่องภายในภาษา (intralingual error) เป็นข้อบกพร่องท่ีเกิดจากการ
ใช้ภาษาเป้าหมายผิดหรือการเรียนรู้ภาษาเป้าหมายอย่างไม่สมบูรณ์  ไม่ใช่ข้อบกพร่องจากการ
แทรกแซงของภาษาแม่ แต่เกิดจากอิทธิพลของสิ่งท่ีเรียนรู้แล้วในภาษาเป้าหมายโดยการน า
กฎเกณฑ์ของเร่ืองหนึ่งไปใช้กับเร่ืองอ่ืน ๆ ซึ่งอาจจะมีปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดข้อบกพร่องได้หลาย
ประการ (ราชบณัฑิตยสถาน, 2557, น.223-224) ได้แก่ 

2.1 การสรุปเกินการ (overgeneralization) คือ ข้อบกพร่องท่ีเกิดจากการใช้
กฎในภาษาเปา้หมายให้ครอบคลมุบริบทท่ีไมเ่หมาะสม 

2.2 การท าให้ง่าย (simplification) คือ ข้อบกพร่องท่ี เกิดจากผู้ เรียนใช้
กฎไวยากรณ์ท่ีง่ายกวา่กฎในภาษาเปา้หมาย 

2.3 ข้อบกพร่องช่วงพัฒนาการ (developmental error) คือ ข้อบกพร่องท่ี
สะท้อนขัน้ตอนตามธรรมชาตขิองพฒันาการ 

2.4 ข้อบกพร่องท่ียึดวิธีการส่ือสารเป็นหลกั คือ ข้อบกพร่องท่ีเกิดจากกลวิธี
การส่ือสาร 

2.5 ข้อบกพร่องแบบอุปนัย (induced error) คือ ข้อบกพร่องท่ีเกิดจากการ
ถ่ายโอนจากการเรียน 

2.6 ข้อบกพร่องจากการหลีกเล่ียง คือ ข้อบกพร่องท่ีเกิดจากไม่ใช้โครงสร้าง
ของภาษาเปา้หมายบางโครงสร้างเพราะคดิวา่ยากเกินไป 

2.7 ข้อบกพร่องจากการใช้มากเกินไป คือ ข้อบกพร่องท่ีเกิดจากการใช้บาง
โครงสร้างบอ่ยเกินไป 

อีกทั ง้คอ ร์เดอร์ (Corder, 1974, อ้างถึ งใน  Ellis, 1994, pp. 47-71) ได้แนะน า
ขัน้ตอนในการศกึษาวิเคราะห์ข้อบกพร่องไว้ 5 ขัน้ตอน ดงันี ้
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1. การรวบรวมตัวอย่างภาษาของผู้ เรียน  (collection of a sample of learner 
language) 

2. การระบลุกัษณะข้อบกพร่อง (identification of errors) 
3. การบรรยายข้อบกพร่อง (description of errors) 
4. การอธิบายข้อบกพร่อง (explanation of errors) 
5. การประเมินข้อบกพร่อง (evaluation of errors) 
 
1. การรวบรวมตัวอย่างภาษาของผู้ เรียน  (collection of a sample of learner 

language) 
ข้อบกพร่องในการเรียนรู้ภาษาของผู้ เรียนแตล่ะคนได้รับอิทธิพลจากปัจจยัหลาย

ประการ ตวัอย่างเช่น ผู้ เรียนอาจเกิดข้อบกพร่องในการพดู แตไ่ม่ใช่ในการเขียน อนัเป็นผลมาจาก
เง่ือนไขการประมวลผลท่ีแตกต่างกัน  ผู้ เรียนภาษาแม่คนหนึ่ งอาจเกิด ข้อบกพ ร่อง ท่ี มี
ลกัษณะเฉพาะซึ่งไม่เกิดกับผู้ เรียนภาษาแม่คนอ่ืน สิ่งนีชี้ใ้ห้เห็นถึงความส าคญัของการรวบรวม
ตวัอยา่งภาษาของผู้ เรียนเพ่ือให้สามารถระบขุ้อมลูได้อย่างชดัเจนเก่ียวกบัประเภทข้อบกพร่องของ
ผู้ เรียนวา่เกิดขึน้เพราะปัจจยัใด 

คอร์เดอร์ (Corder, 1974, อ้างถึงใน Ellis, 1994, pp.49-50) แบ่งการเก็บข้อมูล
ตวัอย่างภาษาของผู้ เรียนออกเป็น 2 ทกัษะ ได้แก่ 1) การพูด เก็บข้อมูลจากการสมัภาษณ์พูดคยุ 
และ 2) การเขียน เก็บข้อมลูจากการให้ผู้ เรียนเขียนเรียงความ เขียนบรรยายรูปภาพ แล้วใช้ข้อมูล
เหล่านัน้มาวิเคราะห์ข้อบกพร่อง ซึ่งวิธีการรวบรวมข้อมลูอาจมีผลกระทบตอ่ผลลพัธ์ท่ีได้เน่ืองจาก
กระบวนการผลิตภาษาของผู้ เรียนท่ีแตกตา่งกนัในแตล่ะทกัษะ 

2. การระบลุกัษณะข้อบกพร่อง (identification of errors) 
เบือ้งต้นคอร์เดอร์ได้กล่าวถึงความแตกต่างระหว่างความผิดพลาด (mistakes) 

กับข้อบกพร่อง (errors) ซึ่งมีปัญหาส าคัญคือการแยกความแตกต่างระหว่างความผิดพลาด 
(mistakes) กับข้อบกพร่อง (errors) นัน้ไม่ใช่เร่ืองง่ายท่ีจะน ามาปฏิบัติจริง อีกทัง้ระดบัความรู้
ความสามารถของผู้ เรียนแตล่ะคนก็เป็นตวัแปรหนึง่ท่ีส าคญั 

นอกจากนัน้คอร์เดอร์ (Corder, 1971, อ้างถึงใน Ellis, 1994, pp.51-52) ยังได้
กล่าวถึงลกัษณะของข้อบกพร่องโจ่งแจ้ง (overt errors) กับข้อบกพร่องซ่อนเร้น (covert errors) 
อีกด้วย ซึ่งข้อบกพร่องโจ่งแจ้ง (overt errors) เป็นเร่ืองง่ายท่ีจะระบุเพราะมีรูปแบบการเบี่ยงเบน
อย่างชดัเจน ส่วนข้อบกพร่องซอ่นเร้น (covert errors) หากมองจากรูปประโยคเพียงผิวเผินอาจจะ
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เหมือนถูกต้อง แต่หากได้รับการพิจารณาอาจจะพบว่ามีการใช้ไวยากรณ์ผิด หรืออาจถูกต้องโดย
บงัเอิญ 

3. การบรรยายข้อบกพร่อง (description of errors) 
คอร์เดอร์ (Corder, 1974, อ้างถึงใน Ellis, 1994, p.56) จ าแนกข้อบกพร่องท่ีเป็น

ระบบออกเป็น 3 ระยะ เพ่ือการบรรยายระยะข้อบกพร่องท่ีเกิดกบัผู้ เรียน ดงันี ้
1) ข้อบกพร่องระยะก่อนเป็นระบบ (presystematic errors) เกิดขึน้ขณะท่ี

ผู้ เรียนยังไม่เข้าใจกฎเกณฑ์ของภาษาเป้าหมายอย่างชัดเจน ซึ่งมีลักษณะการใช้กฎเกณฑ์ใน
ภาษาเปา้หมายแบบสุม่ 

2) ข้อบกพร่องระยะเป็นระบบ (systematic errors) เกิดขึน้เม่ือผู้ เรียนเรียนรู้
กฎเกณฑ์ในภาษาเป้าหมายแล้ว แต่ยังพบข้อผิดพลาดในลักษณะของการสร้างสมมติฐานและ
ทดสอบสมมตฐิานกบัสิ่งท่ีก าลงัเรียนรู้อยูใ่นขณะนัน้ 

3) ข้อบกพร่องระยะหลังเป็นระบบ (postsystematic errors) เกิดขึน้เม่ือ
ผู้ เรียนเรียนรู้กฎเกณฑ์ในภาษาเปา้หมายอยา่งถกูต้องแล้ว แตอ่าจใช้ผิดในลกัษณะท่ีเรียกวา่ความ
ผิดพลาด (mistake) 

4. การอธิบายข้อบกพร่อง (explanation of errors) 
ขัน้ตอนนีเ้ป็นขัน้ตอนท่ีส าคญัท่ีสุดส าหรับการวิจยัการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

เน่ืองจากเก่ียวข้องกับความพยายามในการสร้างกระบวนการท่ีเช่ือถือได้ส าหรับการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ซึ่งการอธิบายข้อบกพร่องนีไ้ด้มีผู้อธิบายสาเหตุของข้อบกพร่องไว้หลายท่าน 
อาทิ  แอ๊บบอต (Abbott, 1980, p.124, อ้างถึ งใน  Ellis, 1994, p.58) ได้อธิบายสาเหตุของ
ข้อบกพร่องโดยอาศัยหลักการด้านจิตวิทยา เขาอธิบายถึงความแตกต่างระหว่างข้อบกพร่อง 
(errors) และความผิดพลาด (mistakes) ว่าข้อบกพร่อง (errors) เกิดจากสาเหตสุ าคญั 3 ประการ 
คือ 1) ข้อบกพร่องในการถ่ายโอน (transfer errors) ของภาษาแม่ท่ีมีผลต่อภาษาเป้าหมาย 2) 
ข้อบกพร่องภายในภาษา (intralingual errors) เช่น การสรุปเกินการ  (overgeneralization) 
ความสามารถเฉพาะกาล  (transitional competence) และ 3) ข้อบกพร่องท่ีมีลักษณะเฉพาะ 
(unique errors) ส่วนความผิดพลาด (mistake) มีสาเหตุเกิดจากปัญหาการประมวลผล 
(processing problems) และกลยทุธ์การส่ือสาร (communication strategies) ของผู้ เรียนเอง 

5. การประเมินข้อบกพร่อง (evaluation of errors) 
การประเมินข้อบกพร่องเก่ียวข้องกับการพิจารณาถึงผลกระทบซึ่งไม่ค่อยมีผู้

กล่าวถึง โดยผลกระทบนัน้สามารถวดัได้ทัง้ในแง่ของความเข้าใจความหมายของผู้ รับสารหรือใน
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แง่ของการตอบสนองทางอารมณ์ของผู้ รับสารท่ีมีต่อข้อบกพร่อง ส าหรับขัน้ตอนการประเมิน
ข้อบกพร่องโดยส่วนใหญ่เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้แบบสอบถาม การออกแบบ
การศึกษาการประเมินข้อบกพร่องนัน้ต้องให้ความส าคัญกับบุคคลท่ีจะเป็นผู้ ประเมินว่าเป็น
เจ้าของภาษาหรือไม่ใช่เจ้าของภาษา เป็นผู้ เช่ียวชาญ (เช่น ครูสอนภาษา) หรือไม่ใช่ผู้ เช่ียวชาญ 
เป็นต้น ส่วนลักษณะข้อบกพร่องส าหรับการประเมินนัน้อาจครอบคลุมในเร่ืองของความหมาย 
ค าศัพท์ และไวยากรณ์ ซึ่งมีทัง้การพิจารณาแยกจากบริบทและการพิจารณาโดยใช้บริบท สิ่ง
เหล่านีอ้าจใช้เป็นวิธีการหรือเกณฑ์ส าหรับการประเมินข้อบกพร่องทางภาษาได้ แล้วน าผลสรุป
ของข้อมูลท่ีได้จากการประเมินข้อบกพร่องเหล่านัน้ไปประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องและ
ปรับปรุงการเรียนการสอนภาษาตอ่ไป 

จากข้อมลูข้างต้นแสดงให้เห็นว่าข้อบกพร่องท่ีเกิดจากผู้ เรียนภาษาตา่งประเทศเป็น
สิ่งท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้ ซึ่งการศึกษาและวิเคราะห์ข้อบกพร่องจากการใช้ภาษาของผู้ เรียนอย่างเป็น
ระบบโดยการจ าแนกประเภทข้อบกพร่องจะช่วยให้เห็นลักษณะข้อบกพร่องโดยภาพรวมของ
ผู้ เรียนชดัเจนยิ่งขึน้ อีกทัง้ยงัสามารถน าข้อมูลเหล่านัน้มาช่วยในการอธิบายปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิด
ข้อบกพร่องได้ด้วย โดยงานวิจยันีจ้ะประยุกต์วิธีการศึกษาวิเคราะห์ข้อบกพร่อง (error analysis) 
ตามแนวคดิของคอร์เดอร์ (Corder) เป็นแนวทางในการศกึษาการใช้ภาษาไทยและข้อบกพร่องการ
ใช้ภาษาไทยของพิธีกรชาวเกาหลีในรายการโทรทศัน์ประเภทสารคดีทอ่งเท่ียว 

2.4 ปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดข้อบกพร่อง 
จดุประสงค์ประการหนึ่งของงานวิจยันีคื้อเพ่ือศกึษาข้อบกพร่องการใช้ภาษาไทยของ

พิธีกรชาวเกาหลีในรายการโทรทศัน์ประเภทสารคดีทอ่งเท่ียว ผู้วิจยัได้ศกึษาและทบทวนงานวิจยัท่ี
ศึกษาและอธิบายเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดข้อบกพร่องการใช้ภาษาของผู้ เรียนภาษาไทยใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ ซึ่งการทบทวนในงานวิจัยนีจ้ าแนก 3 ประเด็น ได้แก่ ความหมายของ
ปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดข้อบกพร่อง แนวทางการศกึษาปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดข้อบกพร่อง และประเภท
ของปัจจยัท่ีสง่ผลให้เกิดข้อบกพร่อง 

2.4.1 ความหมายของปัจจยัท่ีสง่ผลให้เกิดข้อบกพร่อง 
ปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดข้อบกพร่อง หมายถึง สาเหตุหรือข้อจ ากัดทางภาษาและ

ข้อจ ากดัของผู้ ใช้ภาษาซึ่งเป็นสิ่งท่ีส่งผลให้การใช้ภาษาไทยในฐานะภาษาตา่งประเทศมีลกัษณะท่ี
ไมถ่กูต้องตามหลกัการใช้ภาษาไทย 

2.4.2 แนวทางการศกึษาปัจจยัท่ีสง่ผลให้เกิดข้อบกพร่อง 
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จากการทบทวนงานวิจัย ท่ีศึกษาและอธิบายเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิด
ข้อบกพร่องของผู้ เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาตา่งประเทศ พบว่างานวิจยัเหล่านัน้ไม่ได้กล่าวถึง
แนวทางการศกึษาปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดข้อบกพร่องไว้อย่างชดัเจน แตจ่ากการศกึษาทบทวนผู้วิจยั
พอจะประมวลผลได้วา่แนวทางการศกึษาปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดข้อบกพร่องนัน้ สามารถพิจารณาได้
จาก 2 แนวทาง คือ 1) ลักษณะข้อบกพร่องท่ีปรากฏ และ 2) การใช้แนวคิดการวิเคราะห์
ข้อบกพร่อง 

2.4.2.1 พิจารณาจากลกัษณะข้อบกพร่องท่ีปรากฏ 
ข้อบกพร่องในการใช้ภาษาบางลกัษณะสะท้อนให้เห็นถึงปัจจยัท่ีสง่ผลให้เกิด

ข้อบกพร่องในลกัษณะนัน้ ๆ ได้ ตวัอย่างเช่น นกัศึกษาจีนเขียนว่า “เวลาเร่ิมต้นกระต่ายวิ่งไต้เร็ว
มาก” เม่ือพิจารณาลกัษณะข้อบกพร่องพบวา่นกัศกึษาจีนเขียนค าวา่ “ได้” เป็น “ไต้” ทัง้นีมี้สาเหตุ
เกิดจากการแทรกแซงของภาษาแม่เพราะหน่วยเสียงพยญัชนะต้นบางเสียงในภาษาไทยไม่มีใน
หน่วยเสียงพยญัชนะต้นภาษาจีน ซึ่งส่งผลให้นกัศึกษาจีนออกเสียงเป็นหน่วยเสียงท่ีใกล้เคียงใน
ภาษาแม่ของตน อาทิ ออกเสียง /ด/ เป็นเสียง /ต/ และออกเสียง /บ/ เป็นเสียง /ป/ ดังนัน้เม่ือ
นกัศึกษาจีนบางคนไม่สามารถออกเสียงพยญัชนะต้นได้ถูกต้องจึงท าให้เขียนสะกดค าผิด (สุรีย์
วรรณ เสถียรสคุนธ์, 2553) 

อีกตวัอย่างหนึ่งเป็นข้อบกพร่องด้านการใช้ค าผิดความหมายของนักศึกษา
จีนท่ีเรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ เช่น “เราจะอยู่กับครอบครัวของเราจิระในวัน
ตรุษจีน” ซึ่งค าว่า “จิระ” ตามความหมายในพจนานุกรมหมายถึง “นาน, ช้า” ดงันัน้การใช้ค าผิด
ความหมายลักษณะนีเ้กิดจากนักศึกษาจีนไม่ทราบความหมายของค าท่ีต้องการใช้ จึงค้น
ความหมายของค าจากพจนานุกรม แต่เม่ือน าค าดงักล่าวมาใช้ในประโยคกลบัไม่สอดคล้องกับ
บริบท (นวลทิพย์ เพิ่มเกษร, 2551) 

2.4.2.2 พิจารณาโดยใช้แนวคดิการวิเคราะห์ข้อบกพร่อง (error analysis) 
ดังท่ีได้กล่าวในหัวข้อแนวทางการศึกษาข้อบกพร่องแล้วว่าแนวคิดการ

วิเคราะห์ข้อบกพร่อง (error analysis) จ าแนกข้อบกพร่องออกเป็น 2 ประเภท คือ ข้อบกพร่อง
ระหว่างภาษา (interlingual error) กับข้อบกพร่องภายในภาษา (intralingual error) ตัวอย่าง
งานวิจัยหนึ่งท่ีศึกษาโดยใช้แนวคิดนีคื้อ ณัชชา เงินธรรม (2557) ศึกษาวิเคราะห์ข้อผิดพลาดใน
ประโยคภาษาไทยของผู้ เรียนเกาหลีท่ีเรียนภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสองในระดบัต้น ระดบักลาง และ
ระดบัสงู ซึง่ลกัษณะข้อผิดพลาดแตล่ะประเภทท่ีพบในงานวิจยัมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
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1) ข้อผิดพลาดระหว่างภาษา (interlingual error) ปัจจัยส าคญัท่ีส่งผล
ให้เกิดข้อผิดพลาดลกัษณะนีคื้อการแทรกแซงจากภาษาแม่ (L1 interference) ของผู้ เรียนเกาหลี 
ตวัอย่างเช่น ประโยคท่ีใช้ค ากริยาหน้าบุพบท ลักษณะข้อผิดพลาดท่ีพบจากการแปลประโยค
ภาษาเกาหลีเป็นภาษาไทยในแบบทดสอบคือ 

“หนงัสือมีข้างในห้อง”, “หนงัสือมีในห้อง” และ “หนงัสือมีท่ีห้อง” 
จากลกัษณะข้อผิดพลาดท่ีปรากฏพบว่าผู้ เรียนเกาหลีเลือกใช้ค ากริยา 

“มี” แทนค ากริยา “อยู่” หน้าบุพบทวลี สาเหตุท่ีท าให้เกิดข้อผิดพลาดเช่นนีเ้พราะภาษาเกาหลีมี
ค ากริยาท่ีใช้น าหน้าบพุบทเพียงค าเดียวคือค าว่า /itta/ แปลว่า “มี” ในขณะท่ีภาษาไทยมีทัง้ค าว่า 
“มี” และ “อยู่” ซึ่งใช้ในประโยคและสถานการณ์ท่ีต่างกัน ฉะนัน้ผู้ เรียนเกาหลีจึงเกิดความสบัสน
แล้วเลือกใช้ค าผิด และจากลักษณะข้อผิดพลาดนีแ้สดงให้เห็นว่าการแปลประโยคจากภาษา
เกาหลีเป็นภาษาไทยของผู้ เรียนเกาหลีได้รับการแทรกแซงจากภาษาแม่ เน่ืองจากข้อจ ากดัของค า
ในภาษาเกาหลีท าให้ผู้ เรียนเกาหลีน าความรู้ในภาษาเกาหลีมาใช้กบัประโยคภาษาไทย 

2) ข้ อ ผิ ด พ ล า ด ภ า ย ใน ภ าษ า  (intralingual error) เ ป็ น ก า ร ใ ช้
ภาษาเป้าหมายผิดเน่ืองจากการเรียนรู้ของผู้ เรียนยังไม่สมบูรณ์โดยมี ปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิด
ข้อผิดพลาดได้หลายปัจจัย ซึ่งในงานวิจัยนีพ้บ 6 ปัจจัย ได้แก่ การน ากฎเกณฑ์ท่ีเคยเรียนมา
ประยุกต์ใช้ในประโยคท่ีคล้ายกัน , การละเมิดกฎเกณฑ์ของภาษา , การสรุปกฎเกณฑ์ใน
ภาษาเป้าหมายผิด, การสบัสนในกฎเกณฑ์ของภาษาเป้าหมาย, ภาษาระหว่างกลาง และความ
ผิดพลาด 

2.1) การน ากฎเกณฑ์ท่ีเคยเรียนมาประยกุต์ใช้ในประโยคท่ีคล้ายกัน 
(overgeneralization) ตวัอยา่งเชน่ ประโยคเปรียบเทียบ 

“อาหารไทยเผ็ดกวา่กนัอาหารเกาหลี” 
ตวัอย่างประโยคเปรียบเทียบข้างต้นแสดงให้เห็นข้อผิดพลาดอย่าง

ชัดเจนว่าผู้ เรียนเกาหลีเติมค าว่า “กัน” ต่อจากค าเปรียบเทียบค าว่า “กว่า” ซึ่งสาเหตุท่ีผู้ เรียน
เกาหลีพูดผิดลักษณะนีเ้น่ืองจากการน ากฎเกณฑ์ของประโยคเปรียบเทียบท่ีเคยเรียนมา
ประยกุต์ใช้กบัประโยคท่ีมีลกัษณะคล้ายกนั (overgeneralization) โดยผู้ เรียนเกาหลีใช้ค าวา่ “กนั” 
เพ่ือแสดงการเปรียบเทียบของประโยคค าถามมาใช้ในประโยคเปรียบเทียบท่ีเป็นประโยคบอกเล่า 

2.2) ก า ร ล ะ เมิ ด ก ฎ เก ณ ฑ์ ข อ ง ภ า ษ า  ( ignorance of rule 
restrictions) ตวัอยา่งเชน่ ประโยคใช้การณ์ลกัษณะ 

“เขาเรียนภาษาไทยสองเดือน” 
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ตวัอย่างประโยคใช้การณ์ลักษณะข้างต้นเป็นประโยคท่ีมีลักษณะ
บกพร่อง เพราะประโยคท่ีถกูต้องคือ “เขาเรียนภาษาไทย (มา) สองเดือนแล้ว” ซึ่งประโยคท่ีผู้ เรียน
เกาหลีแปลไม่ปรากฏค าแสดงการณ์ลกัษณะของประโยคคือค าว่า “มา” กบั “แล้ว” เพ่ืออธิบายถึง
สถานการณ์ท่ีด าเนินมาแล้วและด าเนินต่อไปยังไม่เสร็จสิน้ ซึ่งในประโยคนีอ้าจมีค าว่า “มา” 
หรือไม่มีก็ได้เพราะไม่ท าให้ความหมายเปล่ียนไป แตถ้่าไม่มีค าว่า “แล้ว” ความหมายของประโยค
เปล่ียนแปลงทันที อย่างประโยคท่ีผู้ เรียนเกาหลีพูดว่า  “เขาเรียนภาษาไทยสองเดือน” มี
ความหมายว่าเหตกุารณ์ได้เกิดขึน้และจบลงแล้ว จากลกัษณะข้อผิดพลาดดงักล่าวอาจเป็นเพราะ
ผู้ เรียนเข้าใจและคิดไปเองวา่ถ้าไมใ่ส่ค าวา่ “แล้ว” ความหมายคงไมต่า่งกนั ในขณะเดียวกนัผู้ เรียน
ก็อาจลืมคิดวา่ภาษาไทยไม่มีการผนัค ากริยาเพ่ือแสดงการณ์ลกัษณะในประโยค แตต้่องใส่กาลวลี
หรือค าช่วยกริยาท่ีหน้าหรือหลงัค ากริยาจึงจะแสดงการณ์ลกัษณะในประโยคได้ ดงันัน้ สรุปได้ว่า
ข้อผิดพลาดลักษณะนีมี้สาเหตุมาจากการละเมิดกฎเกณฑ์ของภาษา ( ignorance of rule 
restrictions) 

2.3) การสรุปกฎเกณฑ์ในภาษาเป้าหมายผิด ( false concepts 
hypothesized) ตวัอยา่งเชน่ ประโยคท่ีมีบพุบทวลี 

“หนงัสืออยูท่ี่ข้างในห้อง” 
ตวัอย่างประโยคท่ีมีบุพบทวลีข้างต้นมีการล าดบัค าตามโครงสร้าง

ประโยคภาษาไทย แต่พบว่ามีค าบุพบทปรากฏซ้อนกัน 2 ค า ได้แก่ ค าว่า “ท่ี” กับ “ข้างใน” ซึ่ง
ประโยคท่ีถกูต้องคือ “หนงัสืออยู่ท่ีห้อง” หรือ “หนงัสืออยูใ่นห้อง” หรือ “หนงัสืออยูข้่างในห้อง” สว่น
สาเหตุท่ีท าให้ผู้ เรียนเกาหลีพูดประโยคนีผ้ิดเพราะผู้ เรียนเข้าใจว่าค าบุพบท “ท่ี” ต้องอยู่หน้า
สถานท่ี และผู้ เรียนเข้าใจผิดว่า “ข้างในห้อง” หรือ “ในห้อง” เป็นค าแสดงสถานท่ีของประโยค ซึ่ง
ค าวา่ “ห้อง” เทา่นัน้ท่ีเป็นค าแสดงสถานท่ี ส่วนค าวา่ “ข้างใน” กบั “ใน” เป็นค าบพุบทเชน่เดียวกบั
ค าว่า “ท่ี” ฉะนัน้ผู้ เรียนจึงใส่ค าว่า “ท่ี” หน้าค าว่า “ข้างใน” หรือ “ใน” ประโยคข้างต้นจึงกลายเป็น
ประโยคท่ีผิดพลาดเพราะมีค าบพุบทซ้อนกนั ข้อผิดพลาดลกัษณะนีมี้สาเหตเุกิดจากผู้ เรียนเข้าใจ
การใช้บุพบทในภาษาไทยผิดเองหรือท่ีเรียกว่าการสรุปกฎเกณฑ์ในภาษาเป้าหมายผิด (false 
concepts hypothesized) 

2.4) การสับสนในกฎเกณฑ์ของภาษาเป้าหมาย (confusing rule) 
ตวัอยา่งเชน่ ประโยคขอร้อง 

“ชว่ยน า้หนอ่ย” กบั “ขอแปลภาษาไทยหนอ่ย” 



  
 

43 

ตวัอย่างประโยคขอร้องข้างต้นแสดงให้เห็นว่าผู้ เรียนเกาหลีเลือกใช้
ค าสลับกันระหว่างโครงสร้างประโยคท่ีต้องใช้ “ช่วย” กับโครงสร้างประโยคท่ีต้องใช้ “ขอ” ท่ีเป็น
เช่นนีเ้น่ืองจากโครงสร้างประโยคขอร้องในภาษาเกาหลีไม่ว่าจะเป็น “ขอ…หน่อย” หรือ “ช่วย…
หน่อย” ก็ใช้ค าเดียวกัน ในขณะท่ีโครงสร้างประโยคภาษาไทยจะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับ
บริบท คือ พูดว่า “ขอ…หน่อย” ในสถานการณ์ท่ีขออะไรจากใคร เช่น ขอน า้หน่อย ส่วนค าว่า 
“ช่วย…หน่อย” ใช้ในสถานการณ์ขอร้องให้ใครช่วยท าอะไร เช่น ช่วยแปลภาษาไทยหน่อย 
ข้อสังเกตคือค าว่า “ขอ” จะใช้กับค านาม หรือถ้าใช้กับค ากริยาจะเป็นโครงสร้างการขออนุญาต 
เช่น ขอนัง่หน่อย ส่วนค าว่า “ช่วย” จะใช้กบัค ากริยาเท่านัน้ ดงันัน้เม่ือภาษาเกาหลีมีค าแสดงการ
ขอร้องเพียงค าเดียว แต่ภาษาไทยมีค าแสดงการขอร้องสองค า ผู้ เรียนจึงเกิดความสับสนในการ
เลือกใช้ค าได้ อย่างไรก็ตาม ข้อผิดพลาดในประโยคดงักล่าวไม่ได้มีลกัษณะโครงสร้างของภาษา
เกาหลีแตเ่ป็นโครงสร้างประโยคท่ีใกล้เคียงกบัภาษาไทย เพียงแตผู่้ เรียนเลือกใช้ค าสลบักนัระหวา่ง
โครงสร้างหนึ่งกบัอีกโครงสร้างหนึ่งในประโยคภาษาไทยเท่านัน้ จึงเรียกข้อผิดพลาดลกัษณะนีว้่า
การสบัสนในกฎเกณฑ์ของภาษาเปา้หมาย (Confusing rule) 

2.5) ภาษาระหว่างกลาง ( interlanguage) ตัวอย่างเช่น ประโยค
ปฏิเสธ 

“เขาเป็นไมห่มอ” 
ตวัอย่างประโยคปฏิเสธข้างต้นไม่มีรูปแบบของประโยคภาษาเกาหลี

และไม่มีความใกล้เคียงกับประโยคภาษาไทย เป็นลกัษณะของการสร้างประโยคใหม่ขึน้ท่ีผู้ เรียน
เกาหลีพยายามจะสร้างให้เหมือนกับประโยคภาษาไทย โดยน าค ากริยาค าว่า “เป็น” วางไว้หลัง
ประธานตามโครงสร้างประโยคภาษาไทย แตก่ลบัวางค าปฏิเสธ “ไม่” ผิดต าแหน่งและไม่ใช้ค าว่า 
“ไม่ใช่” ลกัษณะประโยคเช่นนีเ้รียกว่าภาษาระหว่างกลาง (interlanguage) มีลกัษณะท่ีไม่ใช่ทัง้
ภาษาแม่และภาษาเป้าหมาย ซึ่งจะเปล่ียนแปลงไปเร่ือย ๆ จนกว่าผู้ เรียนจะเรียนรู้และมีความรู้
เทียบเทา่เจ้าของภาษา 

2.6) ความผิดพลาด (mistake) ตวัอยา่งเชน่ ประโยคนามวลี 
“เพ่ือนบ้านอยูท่ี่ถนนสขุมุวิท” 

ตวัอยา่งประโยคนามวลีข้างต้นไม่มีข้อผิดพลาดของการวางต าแหน่ง
กริยาผิดแบบโครงสร้างภาษาเกาหลี แตมี่การสลบัต าแหน่งของค าในนามวลีตามโครงสร้างภาษา
เกาหลีท่ีแตกต่างจากภาษาไทย ประโยคท่ีถูกต้องคือ “บ้านเพ่ือนอยู่ท่ีถนนสุขุมวิท” ซึ่งความ
ผิดพลาดนีพ้บในผู้ เรียนระดบัสงูเพียงคนเดียวโดยอาจมีสาเหตมุาจากการลืมชัว่ขณะหรือเกิดจาก
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ความรีบในการท าแบบทดสอบเน่ืองจากมีข้อจ ากัดของเวลา ผู้ เรียนจึงอาจไม่ทนัคิดว่าประโยคนี ้
สามารถแปลได้อีกความหมายหนึ่ง ดังนัน้ ตัวอย่างประโยคข้างต้นจึงเรียกว่าความผิดพลาด 
(mistake) ไมใ่ชข้่อผิดพลาด (error) 

นอกจากนัน้  เม่ือณัชชา เงินธรรมน าผลการวิจัย ท่ีแสดงลักษณะ
ข้อผิดพลาดของผู้ เรียนเกาหลีทัง้ 3 ระดบัมาเปรียบเทียบกันก็สะท้อนให้เห็นว่าระดบัการเรียนรู้
ภาษาไทยของผู้ เรียนเป็นตวัแปรหนึง่ท่ีสง่ผลให้เกิดข้อผิดพลาดในลกัษณะท่ีแตกตา่งกนั 

2.4.3 ประเภทของปัจจยัท่ีสง่ผลให้เกิดข้อบกพร่อง 
จากการทบทวนงานวิจัย ท่ีศึกษาข้อบกพร่องการใช้ภาษาไทยในฐานะ

ภาษาตา่งประเทศของผู้ เรียนชาวต่างชาติ พบว่าโดยส่วนใหญ่เป็นทกัษะด้านการเขียน (จิตตาภา 
สารพัดนึก ไชยปัญญา, 2562; ธิดา โมสิกรัตน์; และคนอ่ืนๆ, 2561; นวลทิพย์ เพิ่มเกษร, 2551; 
ปณิธาน บรรณาธรรม, 2555; ภาสพงศ์ ผิวพอใช้, 2550; รุ่งอรุณ ทีฆชุณหเถียร, 2528; วิภาวรรณ 
อยู่เย็น, 2540; สุรีย์วรรณ เสถียรสุคนธ์, 2553) และรองลงมาคือทักษะด้านการพูด (จินดารัตน์ 
ธรรมรงวทุย์, 2553; ณชัชา เงินธรรม, 2557; นวลทิพย์ เพิ่มเกษร, 2551) โดยมีกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ใน
การศึกษาเป็นผู้ เรียนหลายชนชาติด้วยกัน ได้แก่ จีน, เกาหลี, ลาว, กัมพูชา และอเมริกัน ผลการ
ศกึษาวิจยัพบว่าปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดข้อบกพร่องในการใช้ภาษาไทยของผู้ เรียนชาวต่างชาตินัน้มี
หลายเหตุปัจจัยด้วยกัน ซึ่งผู้ วิจัยจ าแนกประเภทของปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดข้อบกพร่องดงัตาราง
ดงัตอ่ไปนี ้

ตาราง 4 แสดงประเภทของปัจจยัท่ีสง่ผลให้เกิดข้อบกพร่องของแตล่ะงานวิจยั 

งานวิจัย ปัจจัยภายในภาษา ปัจจัยภายนอกภาษา 
จิตตาภา สารพัดนึก ไชย
ปั ญ ญ า  ( 2 5 6 2 ) 
ข้อผิดพลาดในการเขียน
ภาษาไทยของนิสิตชาว
กั ม พู ช า  ม ห าวิ ท ย า ลั ย
บูรพา: ศึกษากรณีการใช้
ค าและการสร้างประโยค 

อิท ธิพลของภาษาแม่  เช่น 
การน าค าในภาษาเขมรมาใช้
ในประโยคภาษาไทย 

การขาดความรู้เก่ียวกับชนิด 
ความหมายและหน้าท่ีของค า, 
การขาดความรู้เร่ืองโครงสร้าง
ประโยคและการเรียงล าดบัค า
ในประโยคภาษาไทย และ
ความสะเพร่าของนิสิตเอง 
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ณัชชา เงินธรรม (2557) 
การวิเคราะห์ข้อผิดพลาด
ในประโยคภาษาไทยของ
ผู้เรียนเกาหลี 

การแทรกแซงจากภาษาแม ่
เช่น การน าโครงสร้างประโยค
ภาษาเกาหลีมาใช้ในประโยค
ภาษาไทย 

พัฒ นาการทางภาษาของ
ผู้ เรียนยงัไม่สมบรูณ์ เช่น การ
น ากฎเกณฑ์ ท่ี เคยเรียนมา
ป ระยุ ก ต์ ใ ช้ ใน ป ระ โยค ท่ี
คล้ายกนั 

ธิดา โมสิกรัตน์ ; และคน
อ่ื น ๆ  (2 5 6 1 )  ก า ร ใ ช้
ภาษาไทยของนักศึกษาจีน: 
กรณีศึกษาปัญหาการเขียน
ของนักศึกษาจีน หลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
ส า ข า วิ ช า ก า ร ส่ื อ ส า ร
ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรต ิ

อิทธิพลจากการใช้ภาษาจีน 
เช่น  การเรียงล าดับ ค าใน
ป ระ โย ค ภ าษ า ไท ย ต าม
โครงสร้างประโยคภาษาจีน 

การขาดความรู้ความเข้าใจ
เร่ืองหลักการใช้ภาษาไทย, 
ไม่ได้ฝึกทักษะภาษาในด้าน
ต่าง ๆ อย่างเพียงพอ, การ
เขี ย น ต าม เสี ย งพู ด  แ ล ะ
อิทธิพลของส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

นวลทิพย์ เพิ่มเกษร (2551) 
ปัญหาการใช้ภาษาไทยของ
นั ก ศึ ก ษ า จี น ที่ เ รี ย น
ภ า ษ า ไ ท ย ใ น ฐ า น ะ
ภาษาต่างประเทศ 

อิท ธิพลของภาษาแม่  เช่น 
ปัญหาการออกเสียงสระสัน้
ยาวไม่มีผลต่อความหมาย
ข อ ง ค า ใ น ภ าษ า จี น  ซึ่ ง
แตกตา่งจากภาษาไทย 

พฤติกรรมการเรียนภาษาไทย
ของนักศึกษาต่างประเทศ
โดยทั่วไป เช่น การสะกดค า
ตามการออกเสียงท่ีผิด 

ป ณิ ธ าน  บ รรณ าธรรม 
(2555) รายงานการวิ จัย
เ ร่ื อ ง นั ก ศึ ก ษ า จี น กั บ
ข้อผิดพลาดในการเขียน
ภาษาไทย 

การใช้ไวยากรณ์ภาษาจีนใน
การเรียงล าดับค าประโยค
ภาษาไทย เช่น ค าขยายวาง
หน้าค าท่ีถกูขยาย 

การขาดความ รู้ เ ร่ือ งหลัก
ภ าษ าไทย , รูปพยัญ ชนะ
ภาษาไทยคล้ายคลึงกัน, ออก
เสียงผิด, ยึดแนวเทียบผิด, ไม่
ทราบความหมายของค า และ
มีคลงัค าจ านวนจ ากดั 
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ภาสพงศ์ ผิวพอใช้ (2550) 
การศึกษาข้อผิดพลาดใน
การเขียนภาษาไทยของ
นั ก ศึ ก ษ า ล า ว ร ะ ดั บ
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

การแทรกแซงของภาษาแม ่
เช่น ละเลยไม่ใช้ตวัการันต์ใน
การเขียนภาษาไทยเพราะ
ภาษาลาวไมมี่ตวัการันต์ 

ความยากของภาษ าไทย
เพ ราะมี ระบบการเขียน ท่ี
ซับซ้อนมากกว่าภาษาลาว 
แ ล ะค วาม ผิ ด พ ล าด ขอ ง
นกัศกึษาในการพฒันาการใช้
ภาษา เช่น การพยายามเขียน
ในลกัษณะแก้ไขเกินเหต ุ

รุ่ งอ รุณ  ที ฆ ชุณ ห เถี ย ร 
(2528) ความผิดพลาดและ
ความบกพร่องในการใช้
ภาษาไทยของนักศึกษา
เกาหลี 

การแทรกแซงจากภาษาแม ่
เช่น  นักศึกษ าเกาห ลีแต่ ง
ประโยคภาษาไทยโดยใช้
โครงสร้างประโยคของภาษา
เกาหลี 

คลังค าศพัท์ท่ีจ ากัด ส่งผลให้
เ กิ ด ปั ญ ห าก า ร เลื อ ก ใ ช้
ค าศพัท์ 

วิภาวรรณ อยู่เย็น (2540) 
การศึ กษ าเป รียบ เที ยบ
ความแตก ต่ างระห ว่ าง
ภาษาไทยกับภาษาลาว 
และข้อบกพร่องในการใช้
ภาษาไทยของนักศึกษาลาว
ที่ ม ห า วิ ท ย า ลั ย 
เกษตรศาสตร์ 

การแทรกแซงของภาษาแม ่
เช่น การเขียนภาษาไทยโดย
เลียนเสียงหรือรูปค าในภาษา
ลาว 

ความยากของภาษาไทย เช่น 
การเขียนอักษรควบกล า้และ
อกัษรน า และความผิดพลาด
ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ใ น ก า ร
พัฒนาการใช้ภาษาไทย เช่น 
การพลัง้เผลอหรือเลินเลอ่ 

สุ รี ย์วรรณ เสถียรสุคนธ์ 
(2553) ข้อบกพร่องในการ
เ ขี ย น ภ า ษ า ไ ท ย ข อ ง
นักศึกษาจีน: กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
ปีการศึกษา 2551-2552 

การคิดประโยคเป็นภาษาจีน
ท่ีมีโครงสร้างทางไวยากรณ์
ของป ระ โยคบางประการ
แตกต่างจากภาษาไทย เช่น 
ต าแหน่ งการวางค าขยาย
กริยา 

การไม่เข้าใจลักษณะเฉพาะ
ภาษาไทย และคลังค าศพัท์ท่ี
จ ากดัของผู้ เรียน 

 
จากตาราง 4 แสดงให้เห็นประเภทของปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดข้อบกพร่องของแต่ละ

งานวิจยั ซึ่งผู้วิจยัจ าแนกออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ปัจจยัภายในภาษา และปัจจยัภายนอกภาษา 
โดยปัจจยัภายในภาษาเป็นข้อบกพร่องท่ีเกิดจากความไม่สอดคล้องกันของระบบภาษาระหว่าง
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ภาษาแม่ของผู้ เรียนกับภาษาไทยในฐานะต่างประเทศ ส่งผลให้การใช้ภาษามีการแทรกแซงจาก
ภาษาแม่ ซึ่งเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัระบบภาษาโดยตรง ส่วนปัจจยัภายนอกภาษาเป็นข้อบกพร่อง
ท่ีเกิดจากตวัผู้ เรียนเอง เช่น การปฏิสมัพนัธ์กบัเจ้าของภาษา ความพลัง้เผลอ พฤติกรรมการเรียนรู้
และการใช้ภาษา ระดบัความรู้ความสามารถ สถานท่ีหรือบริบทในการใช้ภาษา ฯลฯ ซึ่งมีลกัษณะ
ท่ีไมไ่ด้เก่ียวข้องกบัระบบภาษาโดยตรง จากการศกึษาทบทวนปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดข้อบกพร่องจาก
งานวิจยัต่าง ๆ ดงักล่าวข้างต้นเพ่ือจะน าไปใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิด
ข้อบกพร่องการใช้ภาษาไทยของพิธีกรชาวเกาหลีในรายการโทรทศัน์ประเภทสารคดีท่องเท่ียว 

การศึกษาทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยเก่ียวกับการศึกษาข้อบกพร่องนัน้
แสดงให้เห็นความส าคญัของการศกึษาข้อบกพร่องการใช้ภาษาไทยในฐานะภาษาตา่งประเทศ ซึ่ง
เป็นประโยชน์โดยตรงต่อทัง้ครูผู้สอน ผู้ เรียน และผู้ศกึษาวิจยั ซึ่งผู้วิจยัจะประยกุต์ใช้เป็นแนวทาง
ในการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องการใช้ภาษาไทยของพิธีกรชาวเกาหลีในรายการโทรทัศน์
ประเภทสารคดีท่องเท่ียว และจะน าเสนอผลการวิเคราะห์ในบทท่ี 4 เร่ืองข้อบกพร่องการใช้
ภาษาไทยของพิธีกรชาวเกาหลีในรายการโทรทศัน์ประเภทสารคดีทอ่งเท่ียวเป็นล าดบัถดัไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

48 

บทที่ 3 
การใช้ภาษาไทยของพธีิกรชาวเกาหลีในรายการโทรทัศน์ 

ประเภทสารคดีท่องเที่ยว 

การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการศึกษาการใช้ภาษาไทยของพิธีกรชาวเกาหลีในรายการโทรทัศน์
ประเภทสารคดีท่องเท่ียวคือรายการลอง Stay ซึ่งเป็นลกัษณะการใช้ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารกับ
คนไทยผู้ เป็นเจ้าของภาษา อย่างไรก็ดี ผู้ ท่ีอ่านงานวิจัยนีมี้ทัง้ผู้ ท่ีเคยรับชมและไม่เคยรับชม
รายการดงักล่าว ดงันัน้ เพ่ือให้ผู้ อ่านเข้าใจรูปแบบรายการและลักษณะการด าเนินรายการของ
พิธีกรชาวเกาหลี เบือ้งต้นงานวิจยัจึงกล่าวถึงโครงสร้างปริจเฉทของพิธีกรชาวเกาหลีในรายการ
ลอง Stay ซึง่มีองค์ประกอบ 4 สว่น ได้แก่ 

1. การเปิดรายการ เร่ิมต้นด้วยการแนะน าตวั แล้วตามด้วยการเกร่ินน าเข้าสู่เนือ้หาท่ี
จะน าเสนอ การใช้ภาษาของพิธีกรชาวเกาหลีในบริบทนีเ้ป็นการส่ือสารกบัผู้ รับชมรายการโทรทศัน์
ท่ีมีความหลากหลายทัง้เพศ วยั การศกึษา เป็นต้น ดงันัน้ การใช้ภาษาจงึมีลกัษณะเป็นกึ่งทางการ 

2. การน าเสนอเนือ้หา เป็นองค์ประกอบส่วนท่ียาวท่ีสดุของรายการ พิธีกรชาวเกาหลี
จะเร่ิมต้นด้วยการแนะน าตวัโดยแจ้งช่ือของตนให้แขกรับเชิญคนไทยทราบ แล้วร่วมกิจกรรมตา่ง ๆ 
กับชาวบ้าน การใช้ภาษาของพิธีกรชาวเกาหลีในบริบทนีเ้ป็นการส่ือสารกับแขกรับเชิญหรือ
ชาวบ้านในรายการ การใช้ภาษามีลกัษณะเหมือนการพูดเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจ าวนัหรือไม่
เป็นทางการ ซึ่งในตอนหนึ่ง ๆ มีการน าเสนอเนือ้หาแบ่งออกเป็น 3 ช่วง อย่างไรก็ตาม ในขณะท่ี
การน าเสนอเนือ้หาบางบริบทก่อนจะมีการเปล่ียนกิจกรรมหรือสถานท่ี พิธีกรชาวเกาหลีจะกล่าว
เช่ือมกิจกรรมในช่วงการน าเสนอเนือ้หาด้วย ซึ่งการใช้ภาษาเพ่ือการกล่าวเช่ือมเป็นการส่งสารถึง
ผู้ชมจงึมีลกัษณะเป็นกึ่งทางการ 

3. การปิดช่วงรายการและการกล่าวเปิดช่วงรายการ หลงัจากน าเสนอเนือ้หาช่วงใด
ช่วงหนึ่งเสร็จ พิธีกรชาวเกาหลีจะกล่าวปิดช่วงรายการ และเม่ือรายการจะน าเสนอเนือ้หาช่วง
ต่อไป พิธีกรชาวเกาหลีก็จะกล่าวเปิดช่วงรายการในลักษณะนีอ้ยู่เสมอเพ่ือเป็นการแจ้งให้ผู้ ชม
ทราบ ดงันัน้ การใช้ภาษาในบริบทนีจ้งึมีลกัษณะเป็นกึ่งทางการ 

4. การปิดรายการ เป็นช่วงท่ีพิ ธีกรชาวเกาหลีกล่าวสรุปเก่ียวกับกิจกรรมท่ีได้
ด าเนินการมาในรายการ รวมถึงกล่าวแสดงออกความรู้สึกของตน เช่น ความดีใจ ความประทบัใจ 
ความสขุ ความสนกุสนาน ฯลฯ และกล่าวเชิญชวนให้ผู้ รับชมรายการโทรทศัน์ลองมาท่องเท่ียวใน
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ชมุชนท่ีออกอากาศ ซึ่งการใช้ภาษาเพ่ือการปิดรายการของพิธีกรชาวเกาหลีมีทัง้ลกัษณะท่ีเป็นกึ่ง
ทางการและไมเ่ป็นทางการ 

ผลการวิเคราะห์ลักษณะการใช้ภาษาไทยของพิธีกรชาวเกาหลีในรายการโทรทัศน์
ประเภทสารคดีทอ่งเท่ียวจ าแนกเป็นประเด็นตา่ง ๆ ดงันี ้

1. การใช้ภาษาไทยระดบัเสียง 
1.1 การออกเสียงท่ีชดัเจน และการออกเสียงท่ีไมช่ดัเจน 
1.2 จงัหวะในการพดูภาษาไทย 

2. การใช้ภาษาไทยระดบัค าและถ้อยค า 
2.1 การใช้ภาษาระดบัค า 
2.2 การใช้ภาษาระดบัถ้อยค า 

1. การใช้ภาษาไทยระดับเสียง 
การออกเสียงเป็นองค์ประกอบพืน้ฐานท่ีส าคญัประการหนึง่ของการใช้ภาษาด้านการพดู 

จากการศึกษาวิเคราะห์การออกเสียงภาษาไทยของพิธีกรชาวเกาหลีในรายการโทรทศัน์ประเภท
สารคดีท่องเท่ียวโดยการถ่ายถอดเสียงพูดด้วยภาษาไทยควบคู่กับสัทอักษร (phonetic 
transcription)1 เพ่ือช่วยให้วิเคราะห์ข้อมูลด้านการออกเสียงได้อย่างละเอียดและชดัเจน ผลการ
วิเคราะห์ลกัษณะการออกเสียงภาษาไทยของพิธีกรชาวเกาหลีจ าแนกได้ 2 ประเด็น ได้แก่ 1) การ
ออกเสียงท่ีชดัเจนและการออกเสียงท่ีไมช่ดัเจน และ 2) จงัหวะในการพดูภาษาไทย 

1.1 การออกเสียงที่ชัดเจน และการออกเสียงที่ไม่ชัดเจน 
ระบบเสียงภาษาไทยมีหน่วยเสียงสระ 21 หน่วย หน่วยเสียงพยญัชนะต้นเด่ียว 21 

หน่วย หน่วยเสียงพยญัชนะต้นควบ 11 หน่วย หน่วยเสียงพยญัชนะท้าย 9 หน่วย และหน่วยเสียง
วรรณยุกต์ 5 หน่วย เน่ืองด้วยพิธีกรชาวเกาหลีมีภาษาเกาหลีเป็นภาษาแม่ ซึ่งระบบเสียงภาษา
เกาหลีมีทัง้ลักษณะท่ีสอดคล้องและไม่สอดคล้องกับระบบเสียงภาษาไทย ดงันัน้การออกเสียง
ภาษาไทยของพิธีกรชาวเกาหลีในรายการโทรทศัน์ประเภทสารคดีท่องเท่ียวซึ่งใช้ภาษาไทยเป็น
ภาษาต่างประเทศจึงมีทัง้ลักษณะการออกเสียงท่ีชัดเจน และการออกเสียงท่ีไม่ชัดเจนตาม
หลกัการออกเสียงภาษาไทย 

                                                           
1 ส าหรับงานวิจยันีใ้ช้หลกัการถ่ายถอดเสียงพดูเป็นสทัอกัษร (phonetic alphabet) ตามเอกสารของ กาญจนา นาคสกุล. 

(2556). ระบบเสียงภาษาไทย. พิมพ์ครัง้ท่ี 7. กรุงเทพฯ: โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั. 
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1.1.1 การออกเสียงที่ชัดเจน 
จากการศึกษาวิเคราะห์การออกเสียงภาษาไทยของพิธีกรชาวเกาหลีในรายการ

โทรทศัน์ประเภทสารคดีท่องเท่ียว พบว่าพิธีกรชาวเกาหลีออกเสียงได้ถูกต้องชดัเจนตามหลกัการ
ออกเสียงภาษาไทย 2 กลุ่มหน่วยเสียง ได้แก่ หน่วยเสียงสระ และหน่วยเสียงพยัญชนะ ดัง
รายละเอียดตอ่ไปนี ้

1.1.1.1 หน่วยเสียงสระ ผลการวิเคราะห์การออกเสียงหน่วยเสียงสระ
ภาษาไทยของพิธีกรชาวเกาหลีในรายการโทรทศัน์ประเภทสารคดีทอ่งเท่ียว พบว่าพิธีกรชาวเกาหลี
มีลักษณะการออกเสียงหน่วยเสียงสระท่ีสอดคล้องกับหลักการออกเสียงภาษาไทย 6 หน่วย 
เรียงล าดบัตามความถ่ีท่ีพบจากมากไปหาน้อย ได้แก่ หนว่ยเสียง /ia/ /a/ // // /oo/ // 

1.1.1.1.1 หน่วยเสียงสระ /ia/ เร่ิมต้นท่ีสระหน้า สูง ริมฝีปากรี และลง
ท้ายด้วยสระกลางต ่า หน่วยเสียงนีใ้นภาษาไทยมีเสียงย่อย 2 เสียง คือ เสียงสัน้ [ia] กบัเสียงยาว 
[iia] หน่วยเสียงสระ /ia/ ปรากฏตามหน่วยเสียงพยญัชนะต้นได้ทุกหน่วย แต่ไม่ปรากฏน าหน่วย
เสียงพยญัชนะท้าย /j/ เพียงหน่วยเดียว ในการเขียนภาษาไทยเขียนด้วยรูปสระ เีีย ตวัอย่างค าท่ี
มีหนว่ยเสียงสระ /ia/ ซึง่พิธีกรชาวเกาหลีออกเสียงได้ชดัเจน เชน่ 

เคีย้ว [khiaw3]  เสีย [sia4] 
เชียงใหม ่[chiaŋ0 maj1] เปรียบเทียบ [priap1 thiap3] 

1.1.1.1.2 หน่วยเสียงสระประสม /a/ เร่ิมต้นท่ีสระหลังสูง ริมฝีปากรี 
และลงท้ายด้วยสระกลางต ่า หน่วยเสียงนีใ้นภาษาไทยมีเสียงย่อย 2 เสียง คือ เสียงสัน้ [a] กับ
เสียงยาว [a] หน่วยเสียงนีไ้ม่ปรากฏตามหน่วยเสียงพยญัชนะต้น /w/ /tr/ /kr/ และไม่ปรากฏ
น าหน่วยเสียงพยญัชนะท้าย // /w/ ในการเขียนภาษาไทยเขียนด้วยรูปสระ เีือ ตวัอย่างค าท่ีมี
หนว่ยเสียงสระ /a/ ซึง่พิธีกรชาวเกาหลีออกเสียงได้ชดัเจน เชน่ 

เสือ้ [sa2]   เช่ือม [cham2] 
เลือด [lat3]   เพ่ือน [phan2] 

1.1.1.1.3 หน่วยเสียงสระ // เป็นหน่วยเสียงสระหลังค่อนไปกลาง สูง 
สัน้ ริมฝีปากรี หน่วยเสียงนีไ้ม่ปรากฏตามหน่วยเสียงพยัญชนะต้น /w/ /pl/ /kw/ /khw/ และไม่
ปรากฏน าหนว่ยเสียงพยญัชนะท้าย /j/ /w/ ในการเขียนภาษาไทยเขียนด้วยรูปสระ ีึ ตวัอย่างค าท่ี
มีหนว่ยเสียงสระ // ซึง่พิธีกรชาวเกาหลีออกเสียงได้ชดัเจน เชน่ 

จงึ [cŋ
0]   มนึ [mn0] 

บนัทกึ [ban0 thk3]  นกัศึกษา [nak3 sk1 saa4] 
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1.1.1.1.4 หน่วยเสียงสระ // เป็นหน่วยเสียงสระหลัง กลางต ่า สัน้  
ริมฝีปากห่อ หน่วยเสียงนีไ้ม่ปรากฏตามหน่วยเสียงพยญัชนะต้นควบ /kw/ /khw/ แต่ปรากฏน า
หน่วยเสียงพยัญชนะท้ายได้ทุกหน่วย ในการเขียนภาษาไทยเขียนด้วยรูปสระ เ-าะ และ -อ 
ตวัอยา่งค าท่ีมีหนว่ยเสียงสระ // ซึง่พิธีกรชาวเกาหลีออกเสียงได้ชดัเจน เชน่ 

เกาะ [k1]   เงาะ [ŋ3] 
อร่อย [a1 rj1]  ท่องเท่ียว [thŋ2 thiaw2] 

1.1.1.1.5 หน่วยเสียงสระ /oo/ เป็นหน่วยเสียงสระหลัง กลางสูง ยาว  
ริมฝีปากห่อ หน่วยเสียงนีป้รากฏตามหน่วยเสียงพยญัชนะต้นได้ทุกหน่วย แต่ไม่ปรากฏน าหน่วย
เสียงพยญัชนะท้าย // /w/ ในการเขียนภาษาไทยเขียนด้วยรูปสระ โ- ตวัอย่างค าท่ีมีหน่วยเสียง
สระ /oo/ ซึง่พิธีกรชาวเกาหลีออกเสียงได้ชดัเจน เชน่ 

โลง่ [looŋ
2]   โบราณ [boo0 raan0] 

ประโยชน์ [pra1 joot1] โหระพา [hoo4 ra3 phaa0] 
1.1.1.1.6 หนว่ยเสียงสระ // เป็นหน่วยเสียงสระหลงัคอ่นไปกลาง กลาง

สงู สัน้ ริมฝีปากรี หน่วยเสียงนีป้รากฏตามหน่วยเสียงพยญัชนะต้นเด่ียว 15 หน่วย คือ /p/ /t/ /c/ 
// /ph/ /th/ /kh/ /b/ /n/ /ŋ/ /l/ /f/ /s/ /w/ /j/ หน่วยเสียงพยญัชนะต้นควบ 3 หน่วย คือ /pr/ /kr/ /khr/ 
และปรากฏน าหนว่ยเสียงพยญัชนะท้าย 3 หนว่ย คือ // /n/ /ŋ/ ในการเขียนภาษาไทยเขียนด้วยรูป
สระ เ-อะ กบั เีิ ตวัอยา่งค าท่ีมีหนว่ยเสียงสระ // ซึง่พิธีกรชาวเกาหลีออกเสียงได้ชดัเจน เชน่ 

เงิน [ŋn0] เถอะ [th1] เยอะ [j3] 
จากตวัอยา่งกลุม่ค าข้างต้นแสดงให้เห็นลกัษณะการออกเสียงหนว่ยเสียง

สระในระบบเสียงภาษาไทยท่ีพิธีกรชาวเกาหลีออกเสียงได้สอดคล้องตามหลักการออกเสียง
ภาษาไทย 6 หน่วย ประกอบด้วยหน่วยเสียงสระเด่ียวสัน้ 3 หน่วย ได้แก่ // // // หน่วยเสียง
สระประสม 2 หน่วย ได้แก่ /ia/ /a/ และหน่วยเสียงสระเด่ียวยาว 1 หน่วย ได้แก่ /oo/ ดงันัน้ จึง
อาจกล่าวได้ว่าพิธีกรชาวเกาหลีมีความสามารถในการออกเสียงหน่วยเสียงสระเสียงสัน้มากท่ีสุด 
รองลงมาคือหนว่ยเสียงสระประสม สว่นการออกเสียงหนว่ยเสียงสระเสียงยาวนัน้พิธีกรชาวเกาหลี
อาจไมคุ่้นเคยนกั 

1.1.1.2 หน่วยเสียงพยญัชนะ ระบบเสียงภาษาไทยมีหน่วยเสียงพยญัชนะ
ทัง้หมด 3 ประเภท ได้แก่ หน่วยเสียงพยญัชนะต้นเด่ียว หน่วยเสียงพยญัชนะต้นควบ และหน่วย
เสียงพยญัชนะท้าย จากการศกึษาวิเคราะห์ข้อมลูการออกเสียงภาษาไทยของพิธีกรชาวเกาหลีใน
รายการโทรทศัน์ประเภทสารคดีท่องเท่ียว พบว่าพิธีกรชาวเกาหลีออกเสียงหนว่ยเสียงพยญัชนะได้
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ถูกต้องตามหลักการออกเสียงภาษาไทย 2 หน่วย คือ หน่วยเสียงพยัญชนะต้นเด่ียว และหน่วย
เสียงพยญัชนะต้นควบ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1.1.1.2.1 หน่วยเสียงพยัญชนะต้นเด่ียว ผลการวิเคราะห์การออกเสียง
หน่วยเสียงพยญัชนะต้นเด่ียวของพิธีกรชาวเกาหลีพบว่ามีลกัษณะการออกเสียงท่ีสอดคล้องกับ
หลกัการออกเสียงภาษาไทย 5 หน่วย เรียงตามล าดบัความถ่ีท่ีพบจากมากไปหาน้อย ได้แก่ /t/ /h/ 
/p/ /w/ /f/ 

1.1.1.2.1.1 หน่วยเสียง /t/ เป็นหน่วยเสียงพยัญชนะระเบิด ไม่ก้อง 
ไม่มีลม เกิดท่ีบริเวณฟันและปุ่ มเหงือก (voiceless unaspirated dental and alveolar plosive) 
หน่วยเสียงนีป้รากฏน าหน่วยเสียงสระได้ทกุหน่วย ตวัอกัษรภาษาไทยท่ีเขียนแทนหน่วยเสียงนีคื้อ 
ต ฏ ตวัอยา่งค าท่ีมีหนว่ยเสียง /t/ ซึง่พิธีกรชาวเกาหลีออกเสียงได้ชดัเจน เชน่ 

ตา [taa0]  ตลอด [ta1 lt1] 
ตัง้แต ่[taŋ

2 t1]  ปกต ิ[pok1 ka1 ti1] 
1.1.1.2.1.2 หน่วยเสียง /h/ เป็นหน่วยเสียงพยญัชนะเสียดแทรก ไม่

ก้อง เกิดท่ีช่องระหว่างเส้นเสียง (voiceless glottal fricative) หน่วยเสียงนีป้รากฏเฉพาะต าแหน่ง
พยญัชนะต้นและปรากฏน าหน่วยเสียงสระได้ทกุหน่วย ตวัอกัษรภาษาไทยท่ีเขียนแทนหน่วยเสียง
นีคื้อ ห ฮ ตวัอยา่งค าท่ีมีหนว่ยเสียง /h/ ซึง่พิธีกรชาวเกาหลีออกเสียงได้ชดัเจน เชน่ 

ให้ [haj2]   ห้าม [haam2] 
ชายหาด [chaaj0 haat1] อาหาร [aa0 haan4] 

1.1.1.2.1.3 หน่วยเสียง /p/ เป็นหน่วยเสียงพยญัชนะระเบิด ไม่ก้อง 
ไม่มีลม และเกิดท่ีริมฝีปาก (voiceless unaspirated bilabial plosive) หน่วยเสียงนีป้รากฏน า
หนว่ยเสียงสระได้ทกุหน่วย ตวัอกัษรภาษาไทยท่ีเขียนแทนหนว่ยเสียงนีคื้อ ป ตวัอย่างค าท่ีมีหนว่ย
เสียง /p/ ซึง่พิธีกรชาวเกาหลีออกเสียงได้ชดัเจน เชน่ 

ไป [paj0]   ป ู[puu0] 
ปกต ิ[pok1 ka1 ti1] ลกูปัด [luuk2 pat1] 

1.1.1.2.1.4 หน่วยเสียง /w/ เป็นหน่วยเสียงพยัญชนะคร่ึงสระ ก้อง 
เกิดท่ีริมฝีปากและเพดานอ่อน (voiced labio-velar semi-vowel) หน่วยเสียงนีไ้ม่ปรากฏน าหน่วย
เสียงสระ /a/ เพียงหน่วยเดียว ตวัอกัษรภาษาไทยท่ีเขียนแทนหน่วยเสียงนีคื้อ ว หว ตวัอย่างค า
ท่ีมีหนว่ยเสียง /w/ ซึง่พิธีกรชาวเกาหลีออกเสียงได้ชดัเจน เชน่ 

วา่ [waa2]  แวว [ww0] 
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ชีวิต [chii0 wit3]  จงัหวัด [caŋ
0 wat1] 

1.1.1.2.1.5 หน่วยเสียง /f/ เป็นหน่วยเสียงพยัญชนะเสียดแทรก ไม่
ก้อง เกิดตรงช่องระหว่างฟันกับริมฝีปากล่าง (voiceless labio-dental fricative) หน่วยเสียงนี ้
ปรากฏเฉพาะต าแหน่งพยัญชนะต้นเด่ียวเท่านัน้ ซึ่งไม่ปรากฏน าหน่วยเสียงสระ /ee/ /ua/ 
ตวัอกัษรภาษาไทยท่ีเขียนแทนหน่วยเสียงนีคื้อ ฝ ฟ ตวัอย่างค าท่ีมีหน่วยเสียง /f/ ซึ่งพิธีกรชาว
เกาหลีออกเสียงได้ชดัเจน เชน่ 

ฟัง [faŋ
0]  ฝึก [fk1] 

ฝีมือ [fii4 m0]  รถไฟ [rot3 faj0] 
จากตวัอย่างกลุ่มค าข้างต้นแสดงให้เห็นลกัษณะการออกเสียงหน่วย

เสียงพยัญชนะต้นเด่ียวในระบบเสียงภาษาไทยท่ีพิธีกรชาวเกาหลีออกเสียงได้สอดคล้องตาม
หลักการออกเสียงภาษาไทย 5 หน่วย ได้แก่ /t/ /h/ /p/ /w/ /f/ เม่ือพิจารณาคุณสมบัติของหน่วย
เสียงเหล่านีพ้บว่าหน่วยเสียง /t/ /h/ /p/ /f/ เป็นหน่วยเสียงไม่ก้องเหมือนกนั ดงันัน้ จึงอาจกล่าวได้
วา่พิธีกรชาวเกาหลีมีความสามารถในการออกเสียงหนว่ยเสียงพยญัชนะต้นเดี่ยวท่ีเป็นเสียงไมก้่อง
ได้ดีกวา่หนว่ยเสียงลกัษณะอ่ืน ๆ 

1.1.1.2.2 หน่วยเสียงพยัญชนะต้นควบ ผลการวิเคราะห์การออกเสียง
หน่วยเสียงพยัญชนะต้นควบท่ีพิธีกรชาวเกาหลีออกเสียงได้สอดคล้องกับหลักการออกเสียง
ภาษาไทยมีเพียงหน่วยเสียงเดียว คือ /kw/ เป็นหน่วยเสียงท่ีปรากฏน าหน่วยเสียงสระได้เพียง 4 
หน่วย คือ // /a/ /aa/ /ia/ ตวัอกัษรภาษาไทยท่ีเขียนแทนหน่วยเสียงนีคื้อ กว ตวัอย่างค าท่ีมีหน่วย
เสียงพยญัชนะต้นควบ /kw/ ซึง่พิธีกรชาวเกาหลีออกเสียงได้ชดัเจน เชน่ 

กวา่ [kwaa1]  กว้าง [kwaaŋ
2] 

จากการวิ เคราะห์ข้อมูลพบว่าพิ ธีกรชาวเกาหลีใช้ค าภาษาไทยท่ี
ประกอบด้วยหน่วยเสียงพยญัชนะต้นควบ /kw/ เพียง 2 ค าเท่านัน้ ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะหน่วยเสียง
พยญัชนะต้นควบนีส้ามารถปรากฏน าหน่วยเสียงสระได้เพียง 4 หน่วยดงัท่ีกล่าวข้างต้น จึงส่งผล
ให้วงค าศัพท์ในภาษาไทยท่ีประกอบด้วยพยัญชนะต้นควบ กว มีไม่มากนัก ซึ่งค าท่ีพิธีกรชาว
เกาหลีใช้ทัง้ 2 ค า เป็นค าท่ีหนว่ยเสียง /kw/ ปรากฏน าหนว่ยเสียงสระ /aa/ ทัง้สองค า 

พิธีกรชาวเกาหลีในรายการโทรทศัน์ประเภทสารคดีท่องเท่ียวมีลกัษณะ
การออกเสียงท่ีชัดเจนตามหลักการออกเสียงภาษาไทย ประกอบด้วย หน่วยเสียงสระ 6 หน่วย 
ได้แก่ /ia/ /a/ // // /oo/ // ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นหน่วยเสียงสระเสียงสัน้ หน่วยเสียงพยญัชนะ
ต้นเด่ียว 5 หน่วย ได้แก่ /t/ /h/ /p/ /w/ /f/ ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นหน่วยเสียงไม่ก้อง และหน่วยเสียง
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พยญัชนะต้นควบ 1 หนว่ย ได้แก่ /kw/ ข้อสงัเกตประการหนึง่จากผลการวิเคราะห์พบว่าหนว่ยเสียง
สระ // และหน่วยเสียงพยญัชนะต้นเดี่ยว /f/ เป็นหน่วยเสียงท่ีไม่มีในระบบเสียงภาษาเกาหลี แต่
ในบริบทการใช้ภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศนีพ้ิธีกรชาวเกาหลีสามารถออกเสียงได้ถูกต้อง
ตามหลกัการออกเสียงภาษาไทย 

อย่างไรก็ดี ผลการวิเคราะห์การใช้ภาษาไทยระดบัเสียงของพิธีกรชาว
เกาหลีในรายการโทรทศัน์ประเภทสารคดีท่องเท่ียว พบว่าพิธีกรชาวเกาหลีออกเสียงหน่วยเสียง
พยญัชนะท้ายและหน่วยเสียงวรรณยกุต์ได้ไม่สอดคล้องตามหลกัการออกเสียงภาษาไทย ดงันัน้
ผู้วิจยัจงึจะกลา่วถึงหนว่ยเสียงทัง้สองหนว่ยนีใ้นหวัข้อการออกเสียงท่ีไมช่ดัเจนเป็นล าดบัถดัไป 

1.1.2 การออกเสียงที่ไม่ชัดเจน 
การออกเสียงท่ีไม่ชดัเจน หมายถึง การออกเสียงท่ีไม่ถกูต้องตรงกบัหลกัการออก

เสียงภาษาไทย จากการศึกษาวิเคราะห์การออกเสียงภาษาไทยของพิธีกรชาวเกาหลีในรายการ
โทรทศัน์ประเภทสารคดีท่องเท่ียว พบว่าพิธีกรชาวเกาหลีออกเสียงได้ไม่ชดัเจนตามหลกัการออก
เสียงภาษาไทย 3 กลุ่มหน่วยเสียง ได้แก่ หน่วยเสียงสระ หน่วยเสียงพยัญชนะ และหน่วยเสียง
วรรณยกุต์ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1.1.2.1 หน่วยเสียงสระ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการออกเสียงภาษาไทยของ
พิธีกรชาวเกาหลีในรายการโทรทัศน์ประเภทสารคดีท่องเท่ียว พบว่าพิธีกรชาวเกาหลีออกเสียง
หนว่ยเสียงสระไมส่อดคล้องกบัหลกัการออกเสียงภาษาไทย 15 หนว่ย เรียงล าดบัตามความถ่ีท่ีพบ
จากมากไปหาน้อย ได้แก่ หน่วยเสียง /aa/ /a/ // // /ii/ /uu/ /e/ /o/ /u/ /ee/ /ua/ /i/ // // 
// 

1.1.2.1.1 หน่วยเสียงสระ  /aa/ เป็นหน่วยเสียงสระกลาง ต ่ า  ยาว  
ริมฝีปากไม่ห่อ หน่วยเสียงนีป้รากฏตามหน่วยเสียงพยัญชนะต้นได้ทุกหน่วย แต่ไม่ปรากฏน า
หน่วยเสียงพยญัชนะท้าย // เพียงหนว่ยเดียว ในการเขียนภาษาไทยเขียนด้วยรูปสระ -า ตวัอย่าง
ค าท่ีมีหน่วยเสียงสระ /aa/ เสียงยาว แตพ่ิธีกรชาวเกาหลีออกเสียงเป็นหน่วยเสียงสระ /a/ เสียงสัน้ 
เชน่ 

- ได้ [daaj2]   ออกเสียงเป็น ดัย้ [daj2] 
- อยา่ง [jaaŋ

1]  ออกเสียงเป็น หยัง่ [jaŋ
1] 

- ข้าว [khaaw2]  ออกเสียงเป็น เข้า [khaw2] 
- บรรยากาศ [ban0 jaa0 kaat1] ออกเสียงเป็น บรรยากัด [ban0 jaa0 

kat1] 
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1.1.2.1.2 หน่ วย เสี ย งสระ  /a/ เป็ นหน่ วย เสี ยงสระกลาง ต ่ า  สั น้  
ริมฝีปากไม่ห่อ หน่วยเสียงนีป้รากฏตามหน่วยเสียงพยญัชนะต้นและน าหน่วยเสียงพยญัชนะท้าย
ได้ทุกหน่วย ในการเขียนภาษาไทยเขียนด้วยรูปสระ -ะ, ีั,  ี า, ใ-, ไ- และ เ-า ตัวอย่างค าท่ีมี
หนว่ยเสียงสระ /a/ เสียงสัน้ แตพ่ิธีกรชาวเกาหลีออกเสียงเป็นหนว่ยเสียงสระ /aa/ เสียงยาว เชน่ 

- ปะ [pa1]   ออกเสียงเป็น ป่า [paa1] 
- ไฟ [faj0]    ออกเสียงเป็น ฟาย [faaj0] 
- เบา [baw0]   ออกเสียงเป็น บาว [baaw0] 
- ทองค า [thŋ

0 kham0] ออกเสียงเป็น ท อ ง ค า ม  [thŋ
0 

khaam0] 
1.1.2.1.3 หน่วยเสียงสระ // เป็นหน่วยเสียงสระหลัง กลางต ่า ยาว  

ริมฝีปากหอ่ หนว่ยเสียงนีไ้มป่รากฏตามหนว่ยเสียงพยญัชนะต้นควบ /kw/ /khw/ และไมป่รากฏน า
หน่วยเสียงพยญัชนะท้าย // /w/ ในการเขียนภาษาไทยเขียนด้วยรูปสระ -อ- ตวัอย่างค าท่ีมีหน่วย
เสียงสระ // กลางต ่า เสียงยาว แต่พิธีกรชาวเกาหลีออกเสียงเป็นหน่วยเสียงสระ /o/ กลางสูง 
เสียงสัน้ เชน่ 

- ลอง [lŋ
0]   ออกเสียงเป็น ลง [loŋ

0] 
- ก่อน [kn1]  ออกเสียงเป็น ก่น [kon1] 
- ดอก [dk1]  ออกเสียงเป็น ดก [dok1] 
- นพพร [nop3 phn0] ออกเสียงเป็น น พ พ น  [nop3 

phon0] 
1.1.2.1.4 หน่วยเสียงสระ // เป็นหน่วยเสียงสระหน้า กลางต ่า ยาว  

ริมฝีปากรี หน่วยเสียงนีป้รากฏตามหน่วยเสียงพยญัชนะต้นได้ทุกหน่วย แต่ไม่ปรากฏน าหน่วย
เสียงพยญัชนะท้าย // /j/ ในการเขียนภาษาไทยเขียนด้วยรูปสระ แ- ตวัอยา่งค าท่ีมีหนว่ยเสียงสระ 
// แต่พิธีกรชาวเกาหลีออกเสียงเป็นหน่วยเสียงสระ // เสียงสัน้ และหน่วยเสียงสระ /a/ สระ
กลาง ต ่า เสียงสัน้ เชน่ 

- แท้ [th3]   ออกเสียงเป็น แทะ [th3] 
- แบบ [bp1]  ออกเสียงเป็น แบบ็ [bp1] 
- แห่นาค [h1 naak2] ออกเสียงเป็น ฮ่ะนาค [ha2 naak2] 
- แตกตา่ง [tk 1 taaŋ

1] ออกเสียงเป็น แตะตา่ง [t1 taaŋ
1] 
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1.1.2.1.5 หน่ วย เสี ย งสระ  /ii/ เป็ นหน่ วย เสี ย งสระห น้ า  สู ง  ยาว  
ริมฝีปากรี มกัจะออกเสียงด้วยอวยัวะท่ีเน้นมากกวา่สระสัน้ หนว่ยเสียงนีไ้มป่รากฏตามหน่วยเสียง
พยัญชนะต้นควบ /kw/ /khw/ และไม่ปรากฏน าหน่วยเสียงพยัญชนะท้าย // /j/ /w/ /ŋ/ ในการ
เขียนภาษาไทยเขียนด้วยรูปสระ ีี ตัวอย่างค าท่ีมีหน่วยเสียงสระ /ii/ เสียงยาว แต่พิธีกรชาว
เกาหลีออกเสียงเป็นหนว่ยเสียงสระ /i/ เสียงสัน้ เชน่ 

- นี ้[nii3]   ออกเสียงเป็น นิ [ni3] 
- พ่ี [phii2]   ออกเสียงเป็น พิ [phi3] 
- บีบ [biip1]   ออกเสียงเป็น บบิ [bip1] 
- ขนมจีน [kha1 nom4 ciin0] ออกเสียงเป็น ขนมจิน [kha1 nom4 

cin0] 
1.1.2.1.6 หน่วย เสียงสระ  /uu/ เป็นหน่วย เสียงสระหลัง  สู ง  ยาว  

ริมฝีปากหอ่ หนว่ยเสียงนีไ้มป่รากฏตามหนว่ยเสียงพยญัชนะต้นควบ /kw/ /khw/ และไมป่รากฏน า
หน่วยเสียงพยัญชนะท้าย // /w/ /j/ ในการเขียนภาษาไทยเขียนด้วยรูปสระ  ีู ตัวอย่างค าท่ีมี
หนว่ยเสียงสระ /uu/ เสียงยาว แตพ่ิธีกรชาวเกาหลีออกเสียงเป็นหนว่ยเสียงสระ /u/ เสียงสัน้ เชน่ 

- ปลกู [pluuk1]  ออกเสียงเป็น ป ุ[pu1] 
- หน ู[nuu4]   ออกเสียงเป็น หน ุ[nu1] 
- ลีซู [lii0 suu0]  ออกเสียงเป็น ลีซุด [lii0 sut3] 
- ท่ีนู้น [thii2 nuun3]  ออกเสียงเป็น ท่ีนุ [thii2 nu3] 

1.1.2.1.7 หน่วยเสียงสระ /e/ เป็นหน่วยเสียงสระหน้า กลางสูง สัน้  
ริมฝีปากรี หน่วยเสียงนีไ้ม่ปรากฏตามหน่วยเสียงพยัญชนะต้นควบ /phr/ /kw/ /khw/ และไม่
ปรากฏน าหนว่ยเสียงพยญัชนะท้าย /j/ เพียงหน่วยเดียว ในการเขียนภาษาไทยเขียนด้วยรูปสระ เ-
ะ, เ- และ เี็ ตวัอย่างค าท่ีมีหน่วยเสียงสระ /e/ แต่พิธีกรชาวเกาหลีออกเสียงเป็นหน่วยเสียงสระ 
/ee/ เสียงยาว, หน่วยเสียงสระ // กลางต ่า เสียงยาว และหน่วยเสียงสระ // สระกลาง เสียง
ยาว เชน่ 

- เย็น [jen0]   ออกเสียงเป็น เยน [jeen0] 
- เก่ง [keŋ

1]   ออกเสียงเป็น แก๋ง [kŋ
4] 

- เร็ว [rew0]   ออกเสียงเป็น เรอว [rw0] 
- เคม็ [khem0]  ออกเสียงเป็น แคม [khm0] 
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1.1.2.1.8 หน่วยเสียงสระ /o/ เป็นหน่วยเสียงสระหลัง กลางสูง สัน้  
ริมฝีปากห่อ หน่วยเสียงนีไ้ม่ปรากฏตามหน่วยเสียงพยญัชนะต้นควบ /khl/ /kw/ และไม่ปรากฏน า
หน่วยเสียงพยัญชนะท้าย /j/ /w/ ในการเขียนภาษาไทยเขียนด้วยรูปสระ โ-ะ และ โ-ะ ลดรูป 
ตวัอย่างค าท่ีมีหน่วยเสียงสระ /o/ แต่พิธีกรชาวเกาหลีออกเสียงเป็นหน่วยเสียงสระ // กลางต ่า 
เสียงยาว, หน่วยเสียงสระ /a/ สระกลาง ต ่า ริมฝีปากไม่ห่อ และหน่วยเสียงสระ /ua/ สระประสม 
เร่ิมต้นท่ีสระหลงั สงู แล้วเปล่ียนมาลงท้ายเป็นสระกลาง ต ่า ริมฝีปากไมห่อ่ เชน่ 

- หมด [mot1]  ออกเสียงเป็น หมอด [mt1] 
- ผม [phom4]  ออกเสียงเป็น ผอม [phm4] 
- ทรงจ า [soŋ0 cam0] ออกเสียงเป็น ซ าจ า [sam0 cam0] 
- สนัลมจอย [san4 lom0 cj0] ออกเสียงเป็น สันลวมจอย  [san4 

luam0 cj0] 
1.1.2.1.9 หน่ วย เสี ย งส ระ  /u/ เป็ น หน่ วย เสี ย งส ระห ลั ง  สู ง  สั น้  

ริมฝีปากหอ่ หนว่ยเสียงนีไ้มป่รากฏตามหนว่ยเสียงพยญัชนะต้นควบ /kw/ /khw/ และไมป่รากฏน า
หน่วยเสียงพยญัชนะท้าย /w/ เพียงหนว่ยเดียว ในการเขียนภาษาไทยเขียนด้วยรูปสระ ีุ ตวัอย่าง
ค าท่ีมีหน่วยเสียงสระ /u/ แตพ่ิธีกรชาวเกาหลีออกเสียงเป็นหน่วยเสียงสระ // สระกลาง เสียง
ยาว ริมฝีปากรี, หนว่ยเสียงสระ /uu/ เสียงยาว และหนว่ยเสียงสระ // สระกลาง ริมฝีปากรี เชน่ 

- ลงุ [luŋ
0]   ออกเสียงเป็น ลืม [lm0] 

- สนุก [sa1 nuk1]  ออกเสียงเป็น สนูก [sa1 nuuk1] 
- บ ารุง [bam0 ruŋ0]  ออกเสียงเป็น บ ารึง [bam0 rŋ0] 

1.1.2.1.10 หน่วยเสียงสระ /ee/ เป็นหน่วยเสียงสระหน้า กลางสูง ยาว 
ริมฝีปากรี หน่วยเสียงนีไ้มป่รากฏตามหน่วยเสียงพยญัชนะต้น /f/ /kl/ /kw/ และไมป่รากฏน าหนว่ย
เสียงพยญัชนะท้าย // /j/ ในการเขียนภาษาไทยเขียนด้วยรูปสระ เ- ตวัอยา่งค าท่ีมีหนว่ยเสียงสระ 
/ee/ แตพ่ิธีกรชาวเกาหลีออกเสียงเป็นหน่วยเสียงสระ // กลางต ่า, หน่วยเสียงสระ // สระกลาง 
สงู เสียงสัน้ และหนว่ยเสียงสระ /a/ สระกลาง ต ่า เสียงสัน้ เชน่ 

- โก้เก๋ [koo2 kee4]  ออกเสียงเป็น โก้แก๋ [koo2 k4] 
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- จรเข้ [c0 ra1 khee2] ออกเสียงเป็น จื ้ อ _ขึ  [c2 _ 
kh1]2 

- โดเรมอน [doo0 ree0 mn2] ออกเสียงเป็น โดไรมอน [doo0 raj0 
mn2] 

1.1.2.1.11 หน่วยเสียงสระ /ua/ เร่ิมต้นท่ีสระหลัง สูง ริมฝีปากห่อ แล้ว
เปล่ียนมาลงท้ายด้วยสระกลาง ต ่า หน่วยเสียงนีใ้นภาษาไทยมีเสียงย่อย 2 เสียง คือ เสียงสัน้ [ua] 
และเสียงยาว [uua] หน่วยเสียงสระ /ua/ ไม่ปรากฏตามหน่วยเสียงพยัญชนะต้น /f/ /kw/ /khw/ 
และไม่ปรากฏน าหน่วยเสียงพยญัชนะท้าย // /w/ เท่านัน้ ในการเขียนภาษาไทยเขียนด้วยรูปสระ 
ีัว กบั -ว ตวัอย่างค าท่ีมีหน่วยเสียงสระ /ua/ สระประสม แตพ่ิธีกรชาวเกาหลีออกเสียงเป็นหน่วย
เสียงสระ /u/ สระเด่ียว และหนว่ยเสียงสระ /oo/ กลางสงู เชน่ 

- ล้วง [luaŋ
3]  ออกเสียงเป็น หลุง่ [luŋ

1] 
- กัวซา [kua0 saa0]  ออกเสียงเป็น โกซา่ [koo0 saa2] 

1.1.2.1.12 หน่ วย เสี ย งส ระ  /i/ เป็ นหน่ วย เสี ย งส ระห น้ า  สู ง  สั น้  
ริมฝีปากรี มกัจะออกเสียงอยา่งไม่เน้นอวยัวะท่ีใช้ออกเสียง หนว่ยเสียงนีไ้ม่ปรากฏตามหน่วยเสียง
พยญัชนะต้นควบ /kw/ เพียงหนว่ยเดียว และไมป่รากฏน าหนว่ยเสียงพยญัชนะท้าย /j/ เพียงหนว่ย
เดียว ในการเขียนภาษาไทยเขียนด้วยรูปสระ ีิ ตวัอย่างค าท่ีมีหน่วยเสียงสระ /i/ เสียงสัน้ แต่
พิธีกรชาวเกาหลีออกเสียงเป็นหนว่ยเสียงสระ /ii/ เสียงยาว เชน่ 

- สิ [si1]   ออกเสียงเป็น ชี [chii0] 
1.1.2.1.13 หน่วยเสียงสระ // เป็นหน่วยเสียงสระหน้า กลางต ่า สัน้  

ริมฝีปากรี หน่วยเสียงนีไ้ม่ปรากฏตามหน่วยเสียงพยญัชนะต้นควบ /pl/ เพียงหน่วยเดียว และไม่
ปรากฏน าหน่วยเสียงพยัญชนะท้าย /j/ /w/ ในการเขียนภาษาไทยเขียนด้วยรูปสระ แ-ะ, แ และ 
แี็ ตวัอย่างค าท่ีมีหน่วยเสียงสระ // แตพ่ิธีกรชาวเกาหลีออกเสียงเป็นหน่วยเสียงสระ /e/ กลาง
สงู เชน่ 

- แตง่ [tŋ
1]   ออกเสียงเป็น เตง็ [teŋ

0] 
1.1.2.1.14 หน่วยเสียงสระ // เป็นหน่วยเสียงสระหลังค่อนไปกลาง 

สูง ยาว ริมฝีปากรี หน่วยเสียงนีไ้ม่ปรากฏตามหน่วยเสียงพยญัชนะต้นเด่ียว /ŋ/ และหน่วยเสียง

                                                           
2 ในบริบทพิธีกรชาวเกาหลีกล่าวทวนนามสกุลของแขกรับเชิญคนไทย นอกจากลกัษณะการออกเสียงท่ีคลาดเคลื่อนแล้ว 
พิธีกรชาวเกาหลียงัไม่ได้ออกเสียงพยางค์ท่ีสอง ซึง่ผู้วิจยัใช้เคร่ืองหมาย “_” ในต าแหน่งพยางค์ท่ีสองท่ีพิธีกรชาวเกาหลีไมไ่ด้
ออกเสียง 



  
 

59 

พยญัชนะต้นควบ /tr/ /kr/ /phl/ /kw/ /khw/ และปรากฏน าหน่วยเสียงพยญัชนะท้ายเพียง 4 หน่วย
เท่านัน้ คือ /p/ /t/ /m/ /n/ ในการเขียนภาษาไทยเขียนด้วยรูปสระ ีื กบั ีือ ตวัอย่างค าท่ีมีหน่วย
เสียงสระ // เสียงยาว แตพ่ิธีกรชาวเกาหลีออกเสียงเป็นหนว่ยเสียงสระ // เสียงสัน้ เชน่ 

- หม่ืน [mn1]  ออกเสียงเป็น หมึน่ [mn1] 
1.1.2.1.15 หน่วยเสียงสระ // เป็นหน่วยเสียงสระหลังค่อนไปกลาง 

กลางสูง ยาว ริมฝีปากรี หน่วยเสียงนีป้รากฏตามหน่วยเสียงพยัญชนะต้นเด่ียวได้ทุกหน่วย แต่
ปรากฏตามหน่วยเสียงพยญัชนะต้นควบเพียง 5 หน่วย คือ /pr/ /kr/ /phl/ /kl/ /khl/ และไม่ปรากฏ
น าหน่วยเสียงพยญัชนะท้าย // /w/ ในการเขียนภาษาไทยเขียนด้วยรูปสระ เ-อ กับ เีิ ตวัอย่าง
ค าท่ีมีหน่วยเสียงสระ // แตพ่ิธีกรชาวเกาหลีออกเสียงเป็นหน่วยเสียงสระ // สระหลงั กลางต ่า 
ริมฝีปากหอ่ เชน่ 

- เคย [khj0]  ออกเสียงเป็น คอย [khj0] 
จากตวัอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นลกัษณะการออกเสียงหน่วยเสียงสระท่ี

ไม่ชดัเจนตามหลกัการออกเสียงภาษาไทยของพิธีกรชาวเกาหลี ผลการวิเคราะห์พบว่าพิธีกรชาว
เกาหลีมีลักษณะการออกเสียงจากหน่วยเสียงสระเสียงยาวเป็นหน่วยเสียงสระเสียงสัน้ และใน
ขณะเดียวกนัก็ออกเสียงจากหน่วยเสียงสระเสียงสัน้เป็นหน่วยเสียงสระเสียงยาว ซึ่งลกัษณะการ
ออกเสียงหน่วยเสียงสระสัน้ยาวต่างกันเป็นลักษณะเฉพาะท่ีส าคญัประการหนึ่งของระบบเสียง
ภาษาไทย เพราะค าท่ีมีองค์ประกอบเหมือนกันแต่มีหน่วยเสียงสระสัน้ยาวต่างกันส่งผลให้ค ามี
ความหมายไม่เหมือนกนั หน่วยเสียงท่ีพิธีกรชาวเกาหลีออกเสียงไม่ชดัเจนมากท่ีสดุคือหน่วยเสียง
สระ [aa] ออกเสียงเป็นหน่วยเสียงสระ [a] รองลงมาคือหน่วยเสียงสระ [a] ออกเสียงเป็นหน่วย
เสียงสระ [aa] และหน่วยเสียงสระ [] ออกเสียงเป็นหน่วยเสียงสระ [o] ส่วนหนว่ยเสียงสระอ่ืน ๆ 
พบการออกเสียงท่ีไมช่ดัเจนไมม่ากนกั 

1.1.2.2 หน่วยเสียงพยญัชนะ ระบบเสียงภาษาไทยมีหน่วยเสียงพยญัชนะ 3 
ประเภท ได้แก่ หน่วยเสียงพยัญชนะต้นเด่ียว หน่วยเสียงพยัญชนะต้นควบ และหน่วยเสียง
พยัญชนะท้าย จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลการออกเสียงภาษาไทยของพิธีกรชาวเกาหลีใน
รายการโทรทัศน์ประเภทสารคดีท่องเท่ียว พบว่าพิธีกรชาวเกาหลีมีลกัษณะการออกเสียงหน่วย
เสียงพยญัชนะท่ีไมส่อดคล้องกบัหลกัการออกเสียงภาษาไทยทัง้ 3 ประเภท ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1.1.2.2.1 หน่วยเสียงพยัญชนะต้นเด่ียว ผลการวิเคราะห์การออกเสียง
หน่วยเสียงพยญัชนะต้นเด่ียวของพิธีกรชาวเกาหลีพบว่ามีลกัษณะการออกเสียงท่ีไม่ชดัเจนตาม



  
 

60 

หลกัการออกเสียงภาษาไทย 16 หน่วย เรียงล าดบัตามความถ่ีท่ีพบจากมากไปหาน้อย ได้แก่ /r/ 
/d/ /k/ /b/ /ph/ /th/ /ch/ /kh/ /m/ /n/ /ŋ/ /j/ /c/ // /l/ /s/ 

1.1.2.2.1.1 หน่วยเสียง /r/ เป็นหน่วยเสียงพยัญชนะรัว ก้อง เกิด
บริเวณใกล้ฟัน (dental rolled) ในการออกเสียงใช้ลิน้ส่วนปลายสัน่สะบดัตรงบริเวณหลงัฟันบน 
หน่วยเสียงนีป้รากฏเฉพาะต าแหน่งพยัญชนะต้นและปรากฏน าหน่วยเสียงสระได้ทุกหน่วย  
ตวัอกัษรภาษาไทยท่ีเขียนแทนหนว่ยเสียงนีคื้อ ร ฤ หร ตวัอย่างค าท่ีมีหน่วยเสียง /r/ แตพ่ิธีกรชาว
เกาหลีออกเสียงเป็นหนว่ยเสียงพยญัชนะข้าง /l/ เชน่ 

- เรา [raw0]  ออกเสียงเป็น เลา [law0] 
- รวม [ruam0]  ออกเสียงเป็น ลวม [luam0] 
- เรียนรู้ [rian0 ruu3] ออกเสียงเป็น เลียนลู้  [lian0 luu3] 
- รสชาต ิ[rot3 chaat2] ออกเสียงเป็น ลดชาต ิ[lot3 chaat2] 

1.1.2.2.1.2 หน่วยเสียง /d/ เป็นหน่วยเสียงพยญัชนะระเบิด ก้อง ไม่
มีลม  เกิด ท่ีปุ่ ม เห งือก (voiced unaspirated alveolar plosive) หน่วยเสียงนี ป้รากฏเฉพาะ
ต าแหนง่พยญัชนะต้นเดี่ยวเท่านัน้ และปรากฏน าหนว่ยเสียงสระได้ทกุหน่วย ตวัอกัษรภาษาไทยท่ี
เขียนแทนหน่วยเสียงนีคื้อ ด ฎ ตวัอย่างค าท่ีมีหน่วยเสียง /d/ เสียงก้อง แต่พิธีกรชาวเกาหลีออก
เสียงเป็นหนว่ยเสียง /t/ // เสียงไมก้่อง เชน่ 

- ได้ [daaj2]  ออกเสียงเป็น ไต [taj0] 
- เดด็ [det1]  ออกเสียงเป็น เตด็ [tet1] 
- ดอก [dk1]  ออกเสียงเป็น ตอก [tk 1] 
- ดีกวา่ [dii0 kwaa1] ออกเสียงเป็น อีกวา่ [ii0 kwaa1] 

1.1.2.2.1.3 หน่วยเสียง /k/ เป็นหน่วยเสียงพยัญชนะระเบิด ไม่ก้อง 
ไม่มีลม เกิดท่ีเพดานอ่อน (voiceless unaspirated velar plosive) หน่วยเสียงนีไ้ม่ปรากฏน า
หน่วยเสียงสระ // เพียงหน่วยเดียว ตวัอกัษรภาษาไทยท่ีเขียนแทนหน่วยเสียงนีคื้อ ก ตวัอย่างค า
ท่ีมีหนว่ยเสียง /k/ แตพ่ิธีกรชาวเกาหลีออกเสียงเป็นหนว่ยเสียง /kh/ มีลม เชน่ 

- เก่า [kaw1]  ออกเสียงเป็น เคา [khaw0] 
- เกาหลี [kaw0 lii4] ออกเสียงเป็น เปาหลี [paw0 lii4] 
- โกหก [koo0 hok1] ออกเสียงเป็น โคหก [khoo0 hok1] 

1.1.2.2.1.4 หน่วยเสียง /b/ เป็นหน่วยเสียงพยญัชนะระเบิด ก้อง ไม่
มีลม เกิดท่ีริมฝีปาก (voiced unaspirated bilabial plosive) หน่วยเสียงนีป้รากฏเฉพาะต าแหน่ง
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พยัญชนะต้นเด่ียวเท่านัน้ และปรากฏน าหน่วยเสียงสระกับหน่วยเสียงวรรณยุกต์ได้ทุกหน่วย  
ตวัอักษรภาษาไทยท่ีเขียนแทนหน่วยเสียงนีคื้อ บ ตวัอย่างค าท่ีมีหน่วยเสียง /b/ แต่พิธีกรชาว
เกาหลีออกเสียงเป็นหนว่ยเสียง /p/ ไมก้่อง และหนว่ยเสียง /ph/ ไมก้่องและมีลม เชน่ 

- บีบ [biip1]  ออกเสียงเป็น ปีบ [piip1] 
- แบบ [bp1]  ออกเสียงเป็น แปบ [pp1] 
- บาง [baaŋ

0]  ออกเสียงเป็น พาง [phaaŋ
0] 

1.1.2.2.1.5 หน่วยเสียง /ph/ เป็นหน่วยเสียงพยญัชนะระเบิด ไม่ก้อง 
มีลม เกิดท่ีริมฝีปาก (voiceless aspirated bilabial plosive) หน่วยเสียงนีป้รากฏเฉพาะต าแหน่ง
พยัญชนะต้นเด่ียวเท่านัน้ และปรากฏน าหน่วยเสียงสระได้ทุกหน่วย  ตวัอักษรภาษาไทยท่ีเขียน
แทนหน่วยเสียงนีคื้อ ผ พ ภ ตวัอย่างค าท่ีมีหน่วยเสียง /ph/ แต่พิธีกรชาวเกาหลีออกเสียงเป็น
หนว่ยเสียง /p/ ไมมี่ลม และหนว่ยเสียง /phr/ คือมีหนว่ยเสียง /r/ เพิ่มเข้ามา เชน่ 

- ผิด [phit1]  ออกเสียงเป็น ปิด [pit1] 
- ผสม [pha1 som4] ออกเสียงเป็น พ ร ะ ซ ม  [phra3 

som0] 
1.1.2.2.1.6 หน่วยเสียง /th/ เป็นหน่วยเสียงพยญัชนะระเบิด ไม่ก้อง 

มีลม เกิดท่ีฟันและปุ่ มเหงือก (voiceless aspirated dental and alveolar plosive) หน่วยเสียงนี ้
ปรากฏเฉพาะต าแหน่งพยัญชนะต้นเด่ียวเท่านัน้ และปรากฏน าหน่วยเสียงสระได้ทุกหน่วย  
ตวัอกัษรภาษาไทยท่ีเขียนแทนหน่วยเสียงนีคื้อ ฐ ฑ ฒ ถ ท ธ ตวัอย่างค าท่ีมีหน่วยเสียง /th/ แต่
พิธีกรชาวเกาหลีออกเสียงเป็นหน่วยเสียง /k/ ไม่มีลม และหน่วยเสียง /ch/ เกิดท่ีเพดานแข็งส่วน
หน้าใกล้ทางปุ่ มเหงือก เชน่ 

- เท่ียว [thiaw2]  ออกเสียงเป็น เกียว [kiaw0] 
- ธรรมชาติ  [tham0 ma3 chaat2] ออกเสียงเป็น  ช ามะชาต ิ

[cham0 ma3 chaat2] 
1.1.2.2.1.7 หน่วยเสียง /ch/ เป็นหน่วยเสียงพยญัชนะระเบิด ไม่ก้อง 

มีลม เกิดท่ีเพดานแข็งส่วนหน้าใกล้ทางปุ่ มเหงือก (voiceless aspirated alveolopalatal plosive) 
หน่วยเสียงนีแ้ตกตา่งจากหน่วยเสียงระเบิดอ่ืน ๆ ตรงท่ีการใช้ปลายลิน้ (blade of the tongue) กกั
ลมไว้ท่ีเพดานแข็งนัน้จะท าได้ไม่สนิท และการปล่อยลมหลงัการกกัจะท าให้เกิดเสียงสอดแทรกขึน้ 
หน่วยเสียงนีจ้ึงมีลกัษณะเสียงเป็นแบบเสียงกกัเสียดแทรก (affricate) หน่วยเสียงนีป้รากฏเฉพาะ
ต าแหนง่พยญัชนะต้นเดี่ยวเท่านัน้ และปรากฏน าหนว่ยเสียงสระได้ทกุหน่วย ตวัอกัษรภาษาไทยท่ี
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เขียนแทนหน่วยเสียงนีคื้อ ฉ ช ฌ ตวัอย่างค าท่ีมีหน่วยเสียง /ch/ แต่พิธีกรชาวเกาหลีออกเสียง
เป็นหนว่ยเสียง /th/ เกิดท่ีฟันและปุ่ มเหงือก และหนว่ยเสียง /s/ พยญัชนะเสียดแทรก เชน่ 

- ชาวบ้าน [chaaw0 baan2] ออกเสียงเป็น  แถวบ้าน [thw4 
baan2] 

- ดอกชมจันทร์ [dk1 chom4 can0] ออกเสียงเป็น  ดอกสม
จนัทร์ [dk1 som4 can0] 

1.1.2.2.1.8 หน่วยเสียง /kh/ เป็นหน่วยเสียงพยญัชนะระเบิด ไม่ก้อง 
มีลม เกิดท่ีเพดานอ่อน (voiceless aspirated velar plosive) หน่วยเสียงนีป้รากฏเฉพาะต าแหน่ง
พยัญชนะต้นเด่ียวเท่านัน้ และปรากฏน าหน่วยเสียงสระได้ทุกหน่วย  ตวัอักษรภาษาไทยท่ีเขียน
แทนหน่วยเสียงนีคื้อ ข ค ฆ ตวัอย่างค าท่ีมีหน่วยเสียง /kh/ แต่พิธีกรชาวเกาหลีออกเสียงเป็น
หนว่ยเสียง /ph/ เกิดท่ีริมฝีปาก และหนว่ยเสียง /k/ ไมมี่ลม เชน่ 

- คน [khon0]  ออกเสียงเป็น ผน [phon4] 
- พริกขีห้นู [phrik3 khii2 nuu4] ออกเสียงเป็น พริกกีห้นู [phrik3 

kii2 nuu4] 
1.1.2.2.1.9 หน่วยเสียง /m/ เป็นหน่วยเสียงพยญัชนะนาสิก ก้อง เกิด

ท่ีริมฝีปาก (bilabial nasal) ในการเปล่งเสียงริมฝีปากจะปิดกักลมไว้ ลิน้ไก่และเพดานอ่อนจะลด
ระดบัลงมาให้ลมออกไปทางจมูก หน่วยเสียงนีไ้ม่ปรากฏน าหน่วยเสียงสระ // เพียงหน่วยเดียว 
ตวัอกัษรภาษาไทยท่ีเขียนแทนหน่วยเสียงนีคื้อ ม หม ตวัอยา่งค าท่ีมีหนว่ยเสียง /m/ แตพ่ิธีกรชาว
เกาหลีออกเสียงเป็นหนว่ยเสียง /b/ พยญัชนะระเบดิ เชน่ 

- หม่ะบู ่[ma1 buu1] ออกเสียงเป็น บ่ะบู ่[ba1 buu1] 
- มะเขือ [ma3 kha4] ออกเสียงเป็น บ้ า น เ ขื อ  [baan2 

kha4] 
1.1.2.2.1.10 หน่วยเสียง /n/ เป็นหน่วยเสียงพยัญชนะนาสิก ก้อง 

เกิดท่ีฟัน (dental nasal) ในการเปล่งเสียงลิน้จะยกขึน้มากกัปิดลมไว้ท่ีตรงฟันบน ส่วนลิน้ไก่และ
เพดานอ่อนจะลดลง เปิดช่องให้ลมออกไปทางจมูก หน่วยเสียงนีป้รากฏน าหน่วยเสียงสระได้ทุก
หน่วย ตวัอกัษรภาษาไทยท่ีเขียนแทนหน่วยเสียงนีคื้อ ณ น หน ตวัอย่างค าท่ีมีหน่วยเสียง /n/ แต่
พิธีกรชาวเกาหลีออกเสียงเป็นหนว่ยเสียง /l/ พยญัชนะข้าง เชน่ 

- นับถือ [nap3 th4] ออกเสียงเป็น ลับถือ [lap3 th4] 
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- นายแบบ [naaj0 bp1] ออกเสียงเป็น ล า ย แ บ บ  [laaj0 
bp1] 

1.1.2.2.1.11 หน่วยเสียง /ŋ/ เป็นหน่วยเสียงพยัญชนะนาสิก ก้อง 
เกิดท่ีเพดานอ่อน (velar nasal) ในการเปลง่เสียงจะใช้ลิน้ส่วนหลงัโค้งขึน้มากกัลมไว้ท่ีเพดานอ่อน 
แต่ช่องจมูกจะเปิดให้ลมออกได้ หน่วยเสียงนีป้รากฏน าหน่วยเสียงสระได้ทุกหน่วย  ตัวอักษร
ภาษาไทยท่ีเขียนแทนหนว่ยเสียงนีคื้อ ง หง ตวัอยา่งค าท่ีมีหน่วยเสียง /ŋ/ แตพ่ิธีกรชาวเกาหลีออก
เสียงเป็นหน่วยเสียง /l/ พยญัชนะข้าง เกิดท่ีฟันและปุ่ มเหงือก และหน่วยเสียง /j/ พยญัชนะคร่ึง
สระ เกิดท่ีเพดานแข็ง เชน่ 

- เหง่ือ [ŋa1]  ออกเสียงเป็น เลือ [la0] 
- เงียบ [ŋiap2]  ออกเสียงเป็น เยียบ [jiap2] 

1.1.2.2.1.12 หน่วยเสียง /j/ เป็นหน่วยเสียงพยัญชนะคร่ึงสระ ก้อง 
เกิดท่ีเพดานแข็ง (voiced palatal semi-vowel) หน่วยเสียงนีป้รากฏน าหนว่ยเสียงสระได้ทกุหนว่ย 
ตวัอกัษรภาษาไทยท่ีเขียนแทนหน่วยเสียงนีคื้อ ย หย ญ หญ ตวัอย่างค าท่ีมีหน่วยเสียง /j/ แต่
พิธีกรชาวเกาหลีออกเสียงเป็นหน่วยเสียง // พยญัชนะระเบิด ไม่ก้อง เกิดท่ีช่วงระหว่างเส้นเสียง 
เชน่ 

- ย่ี [jii2]   ออกเสียงเป็น อี ้[ii2] 
- หยิบ [jip1]  ออกเสียงเป็น อ๊ิบ [ip3] 

1.1.2.2.1.13 หน่วยเสียง /c/ เป็นหน่วยเสียงพยญัชนะระเบิด ไม่ก้อง 
ไม่มีลม เกิดท่ีเพดานแข็ง (voiceless unaspirated palatal plosive) หน่วยเสียงนีป้รากฏเฉพาะ
ต าแหนง่พยญัชนะต้นเดี่ยวเท่านัน้ และปรากฏน าหนว่ยเสียงสระได้ทกุหน่วย ตวัอกัษรภาษาไทยท่ี
เขียนแทนหน่วยเสียงนีคื้อ จ กับ จร ตวัอย่างค าท่ีมีหน่วยเสียง /c/ ไม่มีลม แต่พิธีกรชาวเกาหลี
ออกเสียงเป็นหนว่ยเสียง /ch/ มีลม เชน่ 

- จริง [ciŋ0]  ออกเสียงเป็น ชิง [chiŋ0] 
1.1.2.2.1.14 หน่วยเสียง // เป็นหน่วยเสียงพยญัชนะระเบิด ไม่ก้อง 

ไม่มีลม เกิดท่ีชอ่งระหวา่งเส้นเสียง (voiceless unaspirated glottal plosive) หน่วยเสียงนีป้รากฏ
น าหน่วยเสียงสระและหน่วยเสียงวรรณยกุต์ได้ทกุหนว่ย ตวัอกัษรภาษาไทยท่ีเขียนแทนหนว่ยเสียง
นีคื้อ อ ตวัอย่างค าท่ีมีหน่วยเสียง // แต่พิธีกรชาวเกาหลีออกเสียงเป็นหน่วยเสียง /l/ พยญัชนะ
ข้าง ก้อง เชน่ 

- อาขา่ [aa0 khaa1] ออกเสียงเป็น ลาคา [laa0 khaa0] 
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1.1.2.2.1.15 หน่วยเสียง /l/ เป็นหน่วยเสียงพยญัชนะข้าง ก้อง เกิดท่ี
ฟันและปุ่ มเหงือก (voiced lateral) ในการออกเสียงนี ้ลิน้ส่วนหน้าและส่วนปลายจะกักลมตรงท่ี
ช่องปากไว้ตรงบริเวณฟันและปุ่ มเหงือก แต่ปล่อยช่องข้าง ๆ ลิน้ให้ลมผ่านออกได้ หน่วยเสียงนี ้
ปรากฏเฉพาะต าแหนง่พยญัชนะต้นและปรากฏน าหน่วยเสียงสระได้ทกุหน่วย ตวัอกัษรภาษาไทย
ท่ีเขียนแทนหน่วยเสียงนีคื้อ ล หล ฬ ตวัอย่างค าท่ีมีหน่วยเสียง /l/ พยญัชนะข้าง แต่พิธีกรชาว
เกาหลีออกเสียงเป็น /r/ พยญัชนะรัว เชน่ 

- ลาน [laan0]  ออกเสียงเป็น ราน [raan0] 
1.1.2.2.1.16 หน่วยเสียง /s/ เป็นหน่วยเสียงพยญัชนะเสียดแทรก ไม่

ก้อง เกิดท่ีฟัน (voiceless dental fricative) อวยัวะท่ีท าช่องแคบให้ลมผ่านออกมาเป็นเสียงเสียด
แทรก คือ ฟันทัง้บนและล่างกับลิน้ส่วนปลาย หน่วยเสียงนีป้รากฏเฉพาะต าแหน่งพยัญชนะต้น
และปรากฏน าหน่วยเสียงสระได้ทุกหน่วย ตวัอกัษรภาษาไทยท่ีเขียนแทนหน่วยเสียงนีคื้อ ซ ซร 
ทร ศ ศร ษ ส สร ตวัอย่างค าท่ีมีหน่วยเสียง /s/ แต่พิธีกรชาวเกาหลีออกเสียงเป็นหน่วยเสียง 
/ch/ พยญัชนะระเบดิ เกิดท่ีเพดานแข็งสว่นหน้าใกล้ทางปุ่ มเหงือก เชน่ 

- สิ [si1]   ออกเสียงเป็น ชี [chii0] 
จากตวัอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นลักษณะการออกเสียงหน่วยเสียง

พยัญชนะต้นเด่ียวท่ีไม่ชัดเจนตามหลักการออกเสียงภาษาไทยของพิธีกรชาวเกาหลี ผลการ
วิเคราะห์พบว่าลักษณะการออกเสียงหน่วยเสียงพยัญชนะต้นเด่ียวท่ีไม่ชัดเจนของพิธีกรชาว
เกาหลีมีลักษณะเด่น 4 ลักษณะ ได้แก่ 1) การเปล่ียนต าแหน่งฐานกรณ์ของการออกเสียง เช่น 
หนว่ยเสียง [k] เกิดท่ีเพดานออ่น ออกเสียงเป็นหน่วยเสียง [p] เกิดท่ีริมฝีปาก 2) การออกเสียงจาก
เสียงก้องเป็นเสียงไม่ก้อง เช่น หน่วยเสียง [d] ออกเสียงเป็นหน่วยเสียง [t] 3) การออกเสียงจาก
เสียงมีลมเป็นไมมี่ลม เชน่ หนว่ยเสียง [kh] ออกเสียงเป็นหน่วยเสียง [k] และ 4) การออกเสียงจาก
เสียงไมมี่ลมเป็นมีลม เชน่ หนว่ยเสียง [c] ออกเสียงเป็นหนว่ยเสียง [ch] 

1.1.2.2.2 หน่วยเสียงพยัญชนะต้นควบ ผลการวิเคราะห์การออกเสียง
หน่วยเสียงพยญัชนะต้นควบของพิธีกรชาวเกาหลีพบว่ามีลกัษณะการออกเสียงท่ีไม่ชดัเจนตาม
หลกัการออกเสียงภาษาไทย 10 หน่วย เรียงล าดบัตามความถ่ีท่ีพบจากมากไปหาน้อย ได้แก่ /kr/ 
/kl/ /khr/ /pr/ /pl/ /phr/ /phl/ /tr/ /khl/ /khw/ 

1.1.2.2.2.1 หน่วยเสียง /kr/ เป็นหน่วยเสียงพยัญชนะต้นควบท่ีไม่
ปรากฏน าหน่วยเสียงสระ // /a/ ตัวอักษรภาษาไทยท่ีเขียนแทนหน่วยเสียงนีคื้อ กร กฤ 

ตวัอยา่งค าท่ีมีหนว่ยเสียงพยญัชนะต้นควบ /kr/ ซึง่พิธีกรชาวเกาหลีออกเสียงได้ไมช่ดัเจน เชน่ 
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- กระทัง่ [kra1 thaŋ
2] ออกเสียงเป็น กะทัง่ [ka1 thaŋ

2] 
- กรรไกร [kan0 kraj0] ออกเสียงเป็น กรรไก [kan0 kaj0] 
- กรุงเทพฯ [kruŋ0 theep2] ออกเสียงเป็น กุ ง เ ท พ ฯ  [kuŋ0 

theep2] 
- จกัรยาน [cak1 kra1 jaan0] ออกเสียงเป็น จักกะยาน [cak1 ka1 

jaan0] 
1.1.2.2.2.2 หน่วยเสียง /kl/ เป็นหน่วยเสียงพยัญชนะต้นควบท่ีไม่

ปรากฏน าหน่วยเสียงสระ /ee/ // ตวัอกัษรภาษาไทยท่ีเขียนแทนหน่วยเสียงนีคื้อ กล ตวัอย่างค า
ท่ีมีหนว่ยเสียงพยญัชนะต้นควบ /kl/ ซึง่พิธีกรชาวเกาหลีออกเสียงได้ไมช่ดัเจน เชน่ 

- ไกล [klaj0]  ออกเสียงเป็น ไก [kaj0] 
- กลบั [klap1]  ออกเสียงเป็น กบั [kap1] 
- กลอง [klŋ

0]  ออกเสียงเป็น กอง [kŋ
0] 

- นา่กลัว [naa2 klua0] ออกเสียงเป็น นา่กัว [naa2 kua0] 
1.1.2.2.2.3 หน่วยเสียง /khr/ เป็นหน่วยเสียงพยัญชนะต้นควบท่ีไม่

ปรากฏน าหน่วยเสียงสระ // เพียงหน่วยเดียว ตวัอกัษรภาษาไทยท่ีเขียนแทนหน่วยเสียงนีคื้อ 
ขร คร คฤ ตวัอย่างค าท่ีมีหน่วยเสียงพยญัชนะต้นควบ /khr/ ซึ่งพิธีกรชาวเกาหลีออกเสียงได้ไม่
ชดัเจน เชน่ 

- ใคร [khraj0]  ออกเสียงเป็น ใค [khaj0] 
- ครัง้ [khraŋ

3]  ออกเสียงเป็น คัง้ [khaŋ
3] 

- ครับ [khrap3]  ออกเสียงเป็น คบั [khap3] 
- เคร่ืองบนิ [khraŋ2 bin0] ออกเสียงเป็น เ ค่ื อ งบิ น  [khaŋ2 

bin0] 
1.1.2.2.2.4 หน่วยเสียง  /pr/ เป็นหน่วยเสียงพยัญชนะต้นควบท่ี

ปรากฏน าหน่วยเสียงสระได้ทุกหน่วย ค าปกติในภาษาไทยปรากฏน าหน่วยเสียงวรรณยุกต์ได้ 3 
หน่วย คือ สามญั เอก โท แตถ้่าเป็นค าพิเศษ เช่น ค าเลียนเสียง ค าเสริมสร้อย จะปรากฏน าหน่วย
เสียงวรรณยกุต์ตรีกบัจตัวาได้ ตวัอกัษรภาษาไทยท่ีเขียนแทนหน่วยเสียงนีคื้อ ปร ปฤ ตวัอย่างค า
ท่ีมีหนว่ยเสียงพยญัชนะต้นควบ /pr/ ซึง่พิธีกรชาวเกาหลีออกเสียงได้ไมช่ดัเจน เชน่ 

- เปรีย้ว [priaw2]  ออกเสียงเป็น เปีย้ว [piaw2] 
- ประเทศ [pra1 theet2] ออกเสียงเป็น ปะเทศ [pa1 theet2] 
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- ลูกประคบ [luuk2 pra1 khop3] ออกเสียงเป็น ลูกปะคบ [luuk2 
pa1 khop3] 

- ประสบการณ์ [pra1 sop1 kaan0] ออกเสียงเป็น ปะสบการณ์ 
[pa1 sop1 kaan0] 

1.1.2.2.2.5 หน่วยเสียง /pl/ เป็นหน่วยเสียงพยัญชนะต้นควบท่ีไม่
ปรากฏน าหน่วยเสียงสระ /  / และปรากฏน าหน่วยเสียงวรรณยุกต์ได้ 3 หน่วย คือ สามัญ 
เอก โท ตวัอกัษรภาษาไทยท่ีเขียนแทนหนว่ยเสียงนีคื้อ ปล ตวัอยา่งค าท่ีมีหนว่ยเสียงพยญัชนะต้น
ควบ /pl/ ซึง่พิธีกรชาวเกาหลีออกเสียงได้ไมช่ดัเจน เชน่ 

- ปลอ่ย [plj1]  ออกเสียงเป็น ป่อย [pj1] 
- แปลก [plk1]  ออกเสียงเป็น แปก [pk1] 
- เปลา่ [plaaw1]  ออกเสียงเป็น ป่าว [paaw1] 
- ปลอดภยั [plt1 phaj0] ออกเสียงเป็น ป อ ด ภั ย  [pt1 

phaj0] 
1.1.2.2.2.6 หน่วยเสียง /phr/ เป็นหน่วยเสียงพยัญชนะต้นควบท่ีไม่

ปรากฏน าหน่วยเสียงสระ /e/ // ตัวอักษรภาษาไทยท่ีเขียนแทนหน่วยเสียงนีคื้อ พร พฤ ภฤ 

ตวัอยา่งค าท่ีมีหนว่ยเสียงพยญัชนะต้นควบ /phr/ ซึง่พิธีกรชาวเกาหลีออกเสียงได้ไมช่ดัเจน เชน่ 
- เพราะ [phr3]  ออกเสียงเป็น เพาะ [ph3] 
- พร้อม [phrm3] ออกเสียงเป็น พ้อม [phm3] 
- มะพร้าว [ma3 phraaw3] ออกเสียงเป็น ม ะ พ้ า ว  [ma3 

phaaw3] 
- สมุนไพร [sa1 mun4 phraj0] ออกเสียงเป็น สมุนไพ [sa1 mun4 

phaj0] 
1.1.2.2.2.7 หน่วยเสียง /phl/ เป็นหน่วยเสียงพยญัชนะต้นควบท่ีไม่

ปรากฏน าหน่วยเสียงสระ // // ตัวอักษรภาษาไทยท่ีเขียนแทนหน่วยเสียงนีคื้อ ผล พล 

ตวัอยา่งค าท่ีมีหนว่ยเสียงพยญัชนะต้นควบ /phl/ ซึง่พิธีกรชาวเกาหลีออกเสียงได้ไมช่ดัเจน เชน่ 
- ผลกั [phlak1]  ออกเสียงเป็น ผกั [phak1] 
- ไพล [phlaj0]  ออกเสียงเป็น พาย [phaaj0] 
- พลาด [phlaat2]  ออกเสียงเป็น พาด [phaat2] 
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- พลับพลึง  [phlap3 phlŋ
0] ออกเสียงเป็น  พับพึ ง  [phap3 

phŋ
0] 

1.1.2.2.2.8 หน่วยเสียง /tr/ เป็นหน่วยเสียงพยัญชนะต้นควบท่ีไม่
ปรากฏน าหน่วยเสียงสระ // // // // /a/ ตวัอกัษรภาษาไทยท่ีเขียนแทนหน่วยเสียงนีคื้อ 
ตร ตวัอยา่งค าท่ีมีหนว่ยเสียงพยญัชนะต้นควบ /tr/ ซึง่พิธีกรชาวเกาหลีออกเสียงได้ไมช่ดัเจน เชน่ 

- ตรง [troŋ
0]  ออกเสียงเป็น ตง [toŋ

0] 
- เตรียม [triam0]  ออกเสียงเป็น เตียม [tiam0] 
- มิตรภาพ [mit3 tra1 phaap2] ออกเสียงเป็น มิตถะภาพ [mit3 

tha1 phaap2] 
1.1.2.2.2.9 หน่วยเสียง /khl/ เป็นหน่วยเสียงพยัญชนะต้นควบท่ีไม่

ปรากฏน าหน่วยเสียงสระ // /o/ ตวัอกัษรภาษาไทยท่ีเขียนแทนหน่วยเสียงนีคื้อ ขล คล ตวัอย่าง
ค าท่ีมีหนว่ยเสียงพยญัชนะต้นควบ /khl/ ซึง่พิธีกรชาวเกาหลีออกเสียงได้ไมช่ดัเจน เชน่ 

- คลกุ [khluk3]  ออกเสียงเป็น คกุ [khuk3] 
- เคล้า [khlaw3]  ออกเสียงเป็น เคา [khaw0] 
- คล้าย [khlaaj3]  ออกเสียงเป็น คาย [khaaj0] 

1.1.2.2.2.10 หน่วยเสียง /khw/ เป็นหน่วยเสียงพยัญชนะต้นควบท่ี
ปรากฏน าหน่วยเสียงสระได้ 8 หนว่ย คือ /i/ /ee/ // // /a/ /aa/ /o/ /ia/ ตวัอกัษรภาษาไทยท่ีเขียน
แทนหน่วยเสียงนีคื้อ ขว คว ตัวอย่างค าท่ีมีหน่วยเสียงพยัญชนะต้นควบ /khw/ ซึ่งพิธีกรชาว
เกาหลีออกเสียงได้ไมช่ดัเจน เชน่ 

- ความ [khwaam0] ออกเสียงเป็น ค า [kham0] 
- ความ [khwaam0] ออกเสียงเป็น ฟาม [faam0] 

จากตวัอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นลกัษณะการไม่ออกเสียงหน่วยเสียง
พยญัชนะต้นควบในต าแหน่งท่ี 2 คือหน่วยเสียง “ร /r/ ล /l/ ว /w/” โดยพิธีกรชาวเกาหลีออกเสียง
เพียงหน่วยเสียงพยญัชนะต้นในต าแหน่งแรกเท่านัน้ ซึ่งเป็นลกัษณะการออกเสียงท่ีไม่ถกูต้องตาม
หลกัการออกเสียงภาษาไทย นอกจากนัน้ผลการวิเคราะห์ยงัพบลกัษณะการออกเสียงหน่วยเสียง
พยญัชนะต้นควบของพิธีกรชาวเกาหลีอีกลกัษณะหนึ่ง คือ การออกเสียงหน่วยเสียงพยญัชนะต้น
ควบจากเสียงท่ีถกูต้องคลาดเคล่ือนเป็นพยญัชนะต้นควบเสียงอ่ืน เชน่ 

- ใกล้ [klaj2]  ออกเสียงเป็น ใคล้ [khlaj3] 
- ปลกู [pluuk1]  ออกเสียงเป็น ปรูก [pruuk1] 
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- น า้พริก [naam3 phrik3] ออกเสียงเป็น น ้ า พ ลิ ก  [naam3 
phlik3] 

ลักษณะการออกเสียงพยัญชนะต้นควบเช่นนีอ้าจเกิดจากความ
สบัสนหรือความพลัง้เผลอ เพราะระบบเสียงภาษาเกาหลีซึง่เป็นภาษาแมข่องพิธีกรชาวเกาหลีไม่มี
หนว่ยเสียงพยญัชนะต้นควบเหมือนระบบเสียงภาษาไทย 

1.1.2.2.3 หน่วยเสียงพยัญชนะท้าย จากการศึกษาวิเคราะห์การออก
เสียงหน่วยเสียงพยญัชนะท้ายของพิธีกรชาวเกาหลีพบว่ามีลกัษณะการออกเสียงท่ีไม่ชดัเจนตาม
หลกัการออกเสียงภาษาไทย 3 ลกัษณะ ได้แก่ การออกเสียงผิดมาตรา การไม่ออกเสียงพยญัชนะ
ท้ายในค าท่ีมีตวัสะกด และการออกเสียงพยญัชนะท้ายในค าท่ีไมมี่ตวัสะกด 

1.1.2.2.3.1 การออกเสียงผิดมาตรา หมายถึ ง  การออกเสียง
พยญัชนะท้ายของพิธีกรชาวเกาหลีท่ีไมต่รงกบัหน่วยเสียงพยญัชนะท้ายในมาตรานัน้ ๆ ตามระบบ
เสียงภาษาไทย ผลการวิเคราะห์การออกเสียงหนว่ยเสียงพยญัชนะท้ายของพิธีกรชาวเกาหลีพบว่า
มีลกัษณะการออกเสียงผิดมาตรา 7 มาตรา เรียงล าดบัตามความถ่ีท่ีพบจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 
/n/ /p/ /t/ /m/ /ŋ/ /k/ /j/ 

1) หน่วยเสียง /n/ เป็นหน่วยเสียงพยัญชนะท้ายท่ีปรากฏตาม
หน่วยเสียงสระได้ทุกหน่วย ตัวอักษรภาษาไทยท่ีเขียนแทนหน่วยเสียงนีคื้อ น ญ ณ ร ล ฬ 

ตวัอยา่งค าท่ีมีหนว่ยเสียงพยญัชนะท้าย /n/ ซึง่พิธีกรชาวเกาหลีออกเสียงผิดมาตรา เชน่ 
- จีน [ciin0]  ออกเสียงเป็น จีง [ciiŋ0] 
- เป็น [pen0]  ออกเสียงเป็น เป็ม [pem0] 
- นพพร [nop3 phn0] ออกเสียงเป็น นพพม [nop3 phom0] 
- เค ร่ือ งบิ น  [khraŋ

2 bin0] ออก เสี ย ง เป็ น  เค ร่ือ งบิ ง 
[khraŋ

2 biŋ0] 
2) หน่วยเสียง /p/ เป็นหน่วยเสียงพยัญชนะท้ายเสียงกัก เกิดท่ี 

ริมฝีปาก ไม่ก้อง [ p’ ] ในกรณีท่ีมีเสียงก้องตามมาอย่างกระชัน้ชิด เสียง [ p’ ] ก็อาจจะมีความ
ก้องได้บ้างเล็กน้อย หน่วยเสียงนีไ้ม่ปรากฏตามหน่วยเสียงสระ // เพียงหน่วยเดียว เสียง
พยญัชนะกักในภาษาไทยจะไม่ปรากฏร่วมกับหน่วยเสียงวรรณยุกต์สามัญและจัตวา ตวัอักษร
ภาษาไทยท่ีเขียนแทนหน่วยเสียงนีคื้อ บ ป พ ภ ฟ ตวัอย่างค าท่ีมีหน่วยเสียงพยญัชนะท้าย /p/ 
ซึง่พิธีกรชาวเกาหลีออกเสียงผิดมาตรา เชน่ 

- บีบ [biip0]  ออกเสียงเป็น ปีม [piim0] 
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- พบั [phap3]  ออกเสียงเป็น พดั [phat3] 
- สุขภาพ [suk1 kha1 phaap2] ออกเสียงเป็น สุขภาด [suk1 

kha1 phaat2] 
- ลูกประคบ [luuk2 pra1 khop3] ออกเสียงเป็น ลูกประคก 

[luuk2 pra1 khok3] 
3) หน่วยเสียง /t/ เป็นหน่วยเสียงพยัญชนะท้ายเสียงกัก ไม่ก้อง  

[ t’ ] หน่วยเสียงนีไ้ม่ปรากฏตามหน่วยเสียงสระสัน้ 2 หน่วย คือ // // ตวัอกัษรภาษาไทยท่ีเขียน
แทนหน่วยเสียงนีคื้อ จ ช ฎ ฏ ฐ ฒ ด ต ถ ท ธ ศ ษ ส ตวัอยา่งค าท่ีมีหนว่ยเสียงพยญัชนะท้าย 
/t/ ซึง่พิธีกรชาวเกาหลีออกเสียงผิดมาตรา เชน่ 

- มิตร [mit3]  ออกเสียงเป็น มิก [mik3] 
- ตลอด [ta1 lt1] ออกเสียงเป็น ตลอก [ta1 lk1] 
- รสชาต ิ[rot3 chaat2] ออกเสียงเป็น รสฉัก้ [rot3 chak2] 
- พระอาทิตย์ [phra3 aa0 thit3] ออกเสียงเป็น  พระอาทิส 

[phra3 aa0 thit3s] 
4) หน่วยเสียง /m/ เป็นหน่วยเสียงพยัญชนะท้ายท่ีปรากฏตาม

หน่วยเสียงสระได้ทกุหน่วย ตวัอกัษรภาษาไทยท่ีเขียนแทนหน่วยเสียงพยญัชนะท้ายนีคื้อ ม และ
แทรกอยู่กับรูปสระ  ี า ด้วย ตัวอย่างค าท่ีมีหน่วยเสียงพยัญชนะท้าย /m/ ซึ่งพิธีกรชาวเกาหลี 
ออกเสียงผิดมาตรา เชน่ 

- รวม [ruam0] ออกเสียงเป็น รวน [ruan0] 
- ช านาญ [cham0 naan0] ออกเสียงเป็น  ชันนาญ [chan0 

naan0] 
- สิ่งแวดล้อม [siŋ1 wt1 lm3] ออกเสียงเป็น สิ่งแวดลบ 

[siŋ1 wt1 lop3] 
5) หน่วยเสียง /ŋ/ เป็นหน่วยเสียงพยญัชนะท้ายท่ีไม่ปรากฏตาม

หน่วยเสียงสระ /ii/ // ตวัอกัษรภาษาไทยท่ีเขียนแทนหน่วยเสียงนีคื้อ ง ตวัอย่างค าท่ีมีหน่วย
เสียงพยญัชนะท้าย /ŋ/ ซึง่พิธีกรชาวเกาหลีออกเสียงผิดมาตรา เชน่ 

- ชา่ง [chaŋ
2] ออกเสียงเป็น ชัน้ [chan3] 

- ลงุ [luŋ
0]  ออกเสียงเป็น ลืม [lm0] 
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- ทรงจ า [soŋ0 cam0]  ออกเสียงเป็น ท ร ม จ า  [som0 
cam0] 

6) หน่วยเสียง /k/ เป็นหน่วยเสียงพยญัชนะท้ายเสียงกัก ไม่ก้อง  
[ k’ ] หน่วยเสียงนีไ้ม่ปรากฏตามหน่วยเสียงสระ // // ตวัอกัษรภาษาไทยท่ีเขียนแทนหน่วย
เสียงนีคื้อ ก ข ค ฆ ตวัอย่างค าท่ีมีหน่วยเสียงพยญัชนะท้าย /k/ ซึ่งพิธีกรชาวเกาหลีออกเสียงผิด
มาตรา เชน่ 

- เรียก [riak2]  ออกเสียงเป็น เร่ียว [riaw2] 
- สวิก [sa1 wik3] ออกเสียงเป็น สะวิง [sa1 wiŋ0] 

7) หน่วยเสียง /j/ เป็นหน่วยเสียงพยัญชนะท้ายท่ีปรากฏตาม
เฉพาะหน่วยเสียงสระ // /a/ /aa/ /u/ /oo/ // // /a/ /ua/ ตัวอักษรภาษาไทยท่ีเขียนแทน
หน่วยเสียงนีคื้อ ย และมีเสียงแทรกอยู่กบัรูปสระ ใ- ไ- ด้วย ตวัอย่างค าท่ีมีหน่วยเสียงพยญัชนะ
ท้าย /j/ ซึง่พิธีกรชาวเกาหลีออกเสียงผิดมาตรา เชน่ 

- ไรซ์ เบอร์ ร่ี  [rajs3 b0 rii2] ออกเสียงเป็น  ราซ เบอ ร์ ร่ี 
[raats3 b0 rii2] 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นลักษณะการออกเสียงหน่วย
เสียงพยญัชนะท้ายผิดมาตราของพิธีกรชาวเกาหลี โดยพิธีกรชาวเกาหลีพูดออกเสียงหน่วยเสียง
พยัญชนะท้ายจากหน่วยเสียงหนึ่งคลาดเคล่ือนเป็นอีกหน่วยเสียงหนึ่งซึ่งไม่ถูกต้องตามหลัก
ภาษาไทย 

1.1.2.2.3.2 การไม่ออกเสียงพยัญชนะท้ายในค าท่ี มีตัวสะกด 
หมายถึง การท่ีพิธีกรชาวเกาหลีเลือกไม่ออกเสียงหน่วยเสียงพยญัชนะท้ายในค าท่ีมีตวัสะกดตาม
ระบบเสียงภาษาไทย ผลการวิเคราะห์การออกเสียงหน่วยเสียงพยญัชนะท้ายของพิธีกรชาวเกาหลี
พบวา่มีลกัษณะการไม่ออกเสียงพยญัชนะท้ายในค าท่ีมีตวัสะกด 8 มาตรา เรียงล าดบัตามความถ่ี
ท่ีพบจากมากไปหาน้อย ได้แก่ /k/ /t/ /n/ /j/ /ŋ/ /p/ /m/ /w/ 

1) หนว่ยเสียง /k/ ตวัอย่างค าท่ีมีหน่วยเสียงพยญัชนะท้าย /k/ ซึ่ง
พิธีกรชาวเกาหลีไมอ่อกเสียงพยญัชนะท้ายในค าท่ีมีตวัสะกด เชน่ 

- ทกุ [thuk3]  ออกเสียงเป็น ท ุ[thu3] 
- ปลกู [pluuk1] ออกเสียงเป็น ป ุ[pu1] 
- แตกตา่ง [tk1 taaŋ

1] ออกเสียงเป็น แตะตา่ง  [t1 taaŋ
1] 
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- ข้าว ปุ๊ ก  [khaaw2 puk3] ออกเสียงเป็น  ข้าว ปุ๊  [khaaw2 
pu3] 

2) หน่วยเสียง /t/ ตวัอย่างค าท่ีมีหน่วยเสียงพยญัชนะท้าย /t/ ซึ่ง
พิธีกรชาวเกาหลีไมอ่อกเสียงพยญัชนะท้ายในค าท่ีมีตวัสะกด เชน่ 

- ผิด [phit1]  ออกเสียงเป็น พิ [phi3] 
- โกรธ [kroot1] ออกเสียงเป็น โก [koo0] 
- รสชาต ิ[rot3 chaat2] ออกเสียงเป็น รสฉ้ะ [rot3 cha2] 
- สะบัดชัย [sa1 bat1 chaj0] ออกเสียงเป็น  สุภะชัย [su1 

pha1 chaj0] 
3) หน่วยเสียง /n/ ตวัอยา่งค าท่ีมีหน่วยเสียงพยญัชนะท้าย /n/ ซึ่ง

พิธีกรชาวเกาหลีไมอ่อกเสียงพยญัชนะท้ายในค าท่ีมีตวัสะกด เชน่ 
- นู้น [nun3]  ออกเสียงเป็น น ุ[nu3] 
- ร้อน [rn3]  ออกเสียงเป็น รอ [r0] 
- ขนม จีน  [kha1 nom4 ciin0] ออกเสียงเป็น  ขนม จี  [kha1 

nom4 cii0] 
4) หน่วยเสียง /ŋ/ ตวัอยา่งค าท่ีมีหน่วยเสียงพยญัชนะท้าย /ŋ/ ซึ่ง

พิธีกรชาวเกาหลีไมอ่อกเสียงพยญัชนะท้ายในค าท่ีมีตวัสะกด เชน่ 
- ย ่าขาง [jam2 khaaŋ4] ออกเสียงเป็น ย ่าขา [jam2 khaa4] 
- พ่อหลวง [ph2 luaŋ4] ออกเสียงเป็น  พ่อหลัว  [ph2 

lua4] 
5) หน่วยเสียง /j/ ตวัอย่างค าท่ีมีหน่วยเสียงพยญัชนะท้าย /j/ ซึ่ง

พิธีกรชาวเกาหลีไมอ่อกเสียงพยญัชนะท้ายในค าท่ีมีตวัสะกด เชน่ 
- ด้วย [duaj2]  ออกเสียงเป็น ดัว้ะ [dua2] 
- กระต่าย [kra1 taaj1]  ออกเสียงเป็น กะตะ [ka1 ta1] 

6) หน่วยเสียง /p/ ตวัอย่างค าท่ีมีหน่วยเสียงพยัญชนะท้าย /p/ 
ซึง่พิธีกรชาวเกาหลีไมอ่อกเสียงพยญัชนะท้ายในค าท่ีมีตวัสะกด เชน่ 

- ครับ [khrap3] ออกเสียงเป็น คะ [kha3] 
7) หน่วยเสียง /m/ ตวัอย่างค าท่ีมีหน่วยเสียงพยญัชนะท้าย /m/ 

ซึง่พิธีกรชาวเกาหลีไมอ่อกเสียงพยญัชนะท้ายในค าท่ีมีตวัสะกด เชน่ 
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- สาม [saam4] ออกเสียงเป็น ซะ [sa3] 
8) หน่วยเสียง /w/ ตวัอย่างค าท่ีมีหน่วยเสียงพยัญชนะท้าย /w/ 

ซึง่พิธีกรชาวเกาหลีไมอ่อกเสียงพยญัชนะท้ายในค าท่ีมีตวัสะกด เชน่ 
- กัวซา [kua0 saa0] ออกเสียงเป็น โกซา่ [koo0 saa2] 

จากตวัอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นลกัษณะการไม่ออกเสียงหน่วย
เสียงพยญัชนะท้ายในค าท่ีมีตวัสะกดตามระบบเสียงภาษาไทย จงึสง่ผลให้เสียงท่ีพิธีกรชาวเกาหลี
เปลง่ออกมานัน้โดยสว่นใหญ่มีลกัษณะเป็นเสียงกกั (glottal stop) 

1.1.2.2.3.3 การออกเสียงพยัญชนะท้ายในค าท่ี ไม่ มีตัวสะกด 
หมายถึง การท่ีพิธีกรชาวเกาหลีเลือกออกเสียงหน่วยเสียงพยญัชนะท้ายในค าท่ีไม่มีตวัสะกดตาม
ระบบเสียงภาษาไทย ผลการวิเคราะห์การออกเสียงหน่วยเสียงพยญัชนะท้ายของพิธีกรชาวเกาหลี
พบว่ามีลักษณะการออกเสียงผิดพยัญชนะท้ายในค าท่ีไม่มีตวัสะกด 3 มาตรา เรียงล าดบัตาม
ความถ่ีท่ีพบจากมากไปหาน้อย ได้แก่ /t/ /ŋ/ /j/ 

1) หน่วยเสียง /t/ ตวัอย่างค าท่ีมีหน่วยเสียงพยญัชนะท้าย /t/ ซึ่ง
พิธีกรชาวเกาหลีออกเสียงพยญัชนะท้ายในค าท่ีไมมี่ตวัสะกด เชน่ 

- ลีซู [lii0 suu0] ออกเสียงเป็น ลีซุด [lii0 sut3] 
2) หน่วยเสียง /ŋ/ ตวัอยา่งค าท่ีมีหน่วยเสียงพยญัชนะท้าย /ŋ/ ซึ่ง

พิธีกรชาวเกาหลีออกเสียงพยญัชนะท้ายในค าท่ีไมมี่ตวัสะกด เชน่ 
- น า้ยาป่า  [naam3 jaa0 paa1] ออกเสียงเป็น  น า้ยาปาง 

[naam3 jaa0 paaŋ0] 
3) หน่วยเสียง /j/ ตวัอย่างค าท่ีมีหน่วยเสียงพยญัชนะท้าย /j/ ซึ่ง

พิธีกรชาวเกาหลีออกเสียงพยญัชนะท้ายในค าท่ีไมมี่ตวัสะกด เชน่ 
- ออแกนิค [0 k0 nik1] ออกเสียงเป็น อูยแกนิค [uuj0 

k0 nik1] 
จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นลักษณะการออกเสียงหน่วย

เสียงพยญัชนะท้ายในค าท่ีไม่มีตวัสะกดตามระบบเสียงภาษาไทยของพิธีกรชาวเกาหลี ซึ่งลกัษณะ
ดงักลา่วเป็นการออกเสียงท่ีไมถ่กูต้องตามหลกัการออกเสียงภาษาไทย 

ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลการออกเสียงหน่วยเสียงพยัญชนะท้ายใน
ระบบเสียงภาษาไทยของพิธีกรชาวเกาหลีในรายการโทรทัศน์ประเภทสารคดีท่องเท่ียว พบว่า
พิธีกรชาวเกาหลีมีลกัษณะการออกเสียงหน่วยเสียงพยญัชนะท้ายท่ีไม่ถกูต้องตามหลกัภาษาไทย 



  
 

73 

3 ลกัษณะ ได้แก่ การออกเสียงผิดมาตราจ านวน 7 มาตรา การไม่ออกเสียงพยญัชนะท้ายในค าท่ีมี
ตวัสะกดจ านวน 8 มาตรา และการออกเสียงพยญัชนะท้ายในค าท่ีไมมี่ตวัสะกดจ านวน 3 มาตรา 

1.1.2.3 หน่วยเสียงวรรณยุกต์ คือระดับเสียงสูงต ่าของค าซึ่งเป็นลักษณะ
เฉพาะท่ีส าคัญอีกประการหนึ่งของระบบเสียงภาษาไทย เพราะค าท่ีมีองค์ประกอบของค า
เหมือนกันทุกประการ แต่ถ้ามีหน่วยเสียงวรรณยุกต์ต่างระดบักันก็จะท าให้ค ามีความหมายไม่
เหมือนกัน ระบบเสียงภาษาไทยมีหน่วยเสียงวรรณยุกต์ 5 หน่วย ซึ่งงานวิจัยนีย้ึดหลักการใช้
ตวัเลขบอกเสียงวรรณยุกต์แทนรูปเคร่ืองหมายตามแนวคิดของกาญจนา นาคสกุล (2556, น. 
157) ดงันี ้

0 ใช้แทนเสียงวรรณยกุต์ระดบักลาง คือ วรรณยกุต์สามญั 
1 ใช้แทนเสียงวรรณยกุต์ต ่า คือ วรรณยกุต์เอก 
2 ใช้แทนเสียงวรรณยกุต์เปล่ียนระดบัจากสงูลงมาต ่า คือ วรรณยกุต์โท 
3 ใช้แทนเสียงวรรณยกุต์สงู คือ วรรณยกุต์ตรี 
4 ใช้แทนเสียงวรรณยุกต์เปล่ียนระดับจากต ่าขึน้ไปสูง คือ วรรณยุกต์

จตัวา 
จากการวิเคราะห์การออกเสียงภาษาไทยของพิธีกรชาวเกาหลีในรายการ

โทรทศัน์ประเภทสารคดีท่องเท่ียว พบว่าพิธีกรชาวเกาหลีออกเสียงหน่วยเสียงวรรณยกุต์ต่างจาก
ระบบเสียงภาษาไทยทุกระดับเสียง โดยจ าแนกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวรรณยุกต์ระดับ (level 
tone) และกลุม่วรรณยกุต์เปล่ียนระดบั (contour tone) 

1.1.2.3.1 กลุ่มวรรณยุกต์ระดับ  (level tone) เป็นการออกเสียง
วรรณยุกต์ของพยางค์ท่ีมีระดบัความถ่ีของเสียงคอ่นข้างคงท่ีตลอดพยางค์ คือเสียงต้นพยางค์กับ
ท้ายพยางค์มีระดับความถ่ีของเสียงท่ีเปล่ียนแปลงเพียงเล็กน้อย เสียงวรรณยุกต์ระดับใน
ภาษาไทยมี 3 หน่วย ได้แก่ หน่วยเสียงวรรณยุกต์ระดบัต ่า หน่วยเสียงวรรณยุกต์ระดบัสูง และ
หนว่ยเสียงวรรณยกุต์ระดบักลาง 

1.1.2.3.1.1 หน่ วยเสียงวรรณ ยุก ต์ ระดับต ่ า  (low tone) คือ
วรรณยกุต์เอก ตวัเลขแทนรูปเคร่ืองหมายบอกเสียงวรรณยกุต์คือ /1/ วรรณยกุต์ระดบัต ่าสามารถ
ปรากฏในพยางค์ได้ทกุชนิด ตวัอยา่งค าท่ีพิธีกรชาวเกาหลีออกเสียงวรรณยกุต์เอกไมช่ดัเจน เชน่ 

- สู ่[suu1]  ออกเสียงเป็น สู้  [suu2] 
- เก่า [kaw1]  ออกเสียงเป็น เก๋า [kaw4] 
- ศกัดิสิ์ทธ์ิ [sak1 sit1] ออกเสียงเป็น ศกัดิซ์ิด [sak1 sit3] 
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- ผดัฉ่า [phat1 chaa1] ออกเสียงเป็น ผดัชา [phat1 chaa0] 
1.1.2.3.1.2 หน่วยเสียงวรรณยุก ต์ระดับสูง  (high tone) คือ

วรรณยกุต์ตรี ตวัเลขแทนรูปเคร่ืองหมายบอกเสียงวรรณยุกต์คือ /3/ วรรณยุกต์ระดบัสงูไม่ปรากฏ
ในพยางค์ท่ีประสมด้วยสระเสียงยาวและมีพยัญชนะท้ายเป็นเสียงกัก ตัวอย่างค าท่ีพิธีกรชาว
เกาหลีออกเสียงวรรณยกุต์ตรีไมช่ดัเจน เชน่ 

- ละ [la3]  ออกเสียงเป็น ละ่ [la2] 
- ไว้ [waj3]  ออกเสียงเป็น ไหว [waj4] 
- น้อย [nj3]  ออกเสียงเป็น นอย [nj0] 
- น า้พริก  [naam3 phrik3] ออกเสียงเป็น  น า้ผริก  [naam3 

phrik1] 
1.1.2.3.1.3 หน่วยเสียงวรรณยุกต์ระดับกลาง (mid tone) คือ

วรรณยุกต์สามัญ ตัวเลขแทนรูปเคร่ืองหมายบอกเสียงวรรณยุกต์คือ /0/ วรรณยุกต์สามัญไม่
ปรากฏในพยางค์ท่ีมีพยญัชนะเสียงกกัเป็นพยญัชนะท้าย ตวัอยา่งค าท่ีพิธีกรชาวเกาหลีออกเสียง
วรรณยกุต์สามญัไมช่ดัเจน เชน่ 

- คือ [kh0] ออกเสียงเป็น คือ้ [kh3] 
- แวว [ww0] ออกเสียงเป็น แวว่ [ww2] 
- อาขา่ [aa0 khaa1] ออกเสียงเป็น อ่าขา่ [aa1 khaa1] 
- มากมาย  [maak2 maaj0] ออก เสี ยงเป็ น  ม ากหมาย 

[maak2 maaj4] 
1.1.2.3.2 กลุ่ ม ว รรณ ยุ ก ต์ เป ล่ี ยน ระดับ  (contour tone) เป็ น

วรรณยกุต์ท่ีมีระดบัความถ่ีของการออกเสียงเปล่ียนแปลงมากในช่วงพยางค์หนึ่ง ๆ อาทิ การออก
เสียงต้นพยางค์มีระดบัต ่าแล้วเพิ่มระดบัเสียงอย่างรวดเร็วเป็นระดับสูงท่ีปลายพยางค์ เป็นต้น 
วรรณยุกต์เปล่ียนระดบัในภาษาไทยมี 2 หน่วย ได้แก่ หน่วยเสียงวรรณยุกต์เปล่ียนขึน้ และหน่วย
เสียงวรรณยกุต์เปล่ียนตก 

1.1.2.3.2.1 หน่วยเสียงวรรณยุกต์เปล่ียนขึน้ (rising tone) คือ
วรรณยกุต์จตัวา ตวัเลขแทนรูปเคร่ืองหมายบอกเสียงวรรณยกุต์คือ /4/ วรรณยกุต์จตัวาไม่ปรากฏ
ในพยางค์ท่ีมีพยญัชนะท้ายเป็นเสียงกกั ตวัอย่างค าท่ีพิธีกรชาวเกาหลีออกเสียงวรรณยกุต์จตัวา
ไมช่ดัเจน เชน่ 

- ผม [phom4] ออกเสียงเป็น ผม่ [phom1] 
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- เสียง [siaŋ
4] ออกเสียงเป็น เซีย้ง [siaŋ

3] 
- เกาหลี [kaw0 lii4] ออกเสียงเป็น เกาลี [kaw0 lii0] 
- ความหมาย [khwaam0 maaj4] ออกเสียงเป็น ความหม้าย 

[khwaam0 maaj2] 
1.1.2.3.2.2 หน่วยเสียงวรรณยุกต์เปล่ียนตก (falling tone) คือ

วรรณยุกต์โท ตวัเลขแทนรูปเคร่ืองหมายบอกเสียงวรรณยุกต์คือ /2/ วรรณยุกต์โทไม่ปรากฏใน
พยางค์ท่ีประสมด้วยสระเสียงสัน้และมีพยัญชนะกักเป็นพยัญชนะท้าย ตวัอย่างค าท่ีพิธีกรชาว
เกาหลีออกเสียงวรรณยกุต์จตัวาไมช่ดัเจน เชน่ 

- อ้อย [j2]  ออกเสียงเป็น ออ่ย [j1] 
- เรียก [riak2]  ออกเสียงเป็น เรีย้ก [riak3] 
- กระทั่ง [kra1 thaŋ2] ออกเสียงเป็น กระทัง [kra1 thaŋ0] 

ผลจากการวิเคราะห์การออกเสียงหน่วยเสียงวรรณยุกต์ของพิธีกร
ชาวเกาหลีพบว่ามีลกัษณะการออกเสียงท่ีไม่ชดัเจนตามระบบเสียงภาษาไทยทกุระดบัเสียง จาก
สถิติการเก็บข้อมลูพบวา่จ านวนค าของหน่วยเสียงวรรณยกุต์ท่ีพิธีกรชาวเกาหลีออกเสียงไม่ชดัเจน
ในแต่ละระดบัเสียงนัน้มีจ านวนไล่เล่ียกัน ทัง้นีจ้ากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลการออกเสียงหน่วย
เสียงวรรณยุกต์ของพิธีกรชาวเกาหลีพบว่าไม่สามารถหาหลักเกณฑ์การออกเสียงหน่วยเสียง
วรรณยุกต์ท่ีต่างจากระบบเสียงภาษาไทยอย่างเป็นระบบได้ ดงันัน้เพ่ือให้การน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ชดัเจนขึน้ผู้วิจยัจึงคิดเป็นคา่ร้อยละตามอกัษรไตรยางศ์ เพราะอกัษรไตรยางศ์เป็นการจดั
หมวดหมู่อักษรไทยตามลักษณะการผนัของหน่วยเสียงวรรณยุกต์ ผลจากการคิดเป็นค่าร้อยละ
พบว่าอกัษรต ่าคือกลุ่มค าท่ีพิธีกรชาวเกาหลีออกเสียงวรรณยกุต์ไม่ชดัเจนมากท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 
52.26 รองลงมาคืออกัษรกลาง คดิเป็นร้อยละ 24.52 และน้อยท่ีสดุคืออกัษรสงู คิดเป็นร้อยละ 23. 
22 

1.2 จังหวะในการพูดภาษาไทย 
จังหวะเป็นลักษณะพืน้ฐานท่ีส าคัญประการหนึ่งของการใช้ภาษาด้านการพูด ซึ่ง

ไม่ใช่เร่ืองง่ายนกัท่ีผู้ เรียนภาษาตา่งประเทศจะใช้ได้เหมือนเจ้าของภาษา ส าหรับการศกึษาจงัหวะ
ในการพูดภาษาไทยต้องพิจารณาองค์ประกอบท่ีส าคญั 3 ประการ คือ ความสัน้ยาวของพยางค์ 
(syllable duration) การลงเสียงหนกัเบา (stress) และการหยุด (phonological pause) (ธีระพนัธ์ 
เหลืองทองค า, 2545, น. 289) จากการศึกษาวิเคราะห์จงัหวะในการพูดภาษาไทยของพิธีกรชาว
เกาหลีในรายการโทรทัศน์ประเภทสารคดีท่องเท่ียว พบว่าพิธีกรชาวเกาหลีมีจังหวะในการพูด
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ภาษาไทย 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) จงัหวะในการพดูท่ีเป็นค าและถ้อยค า เม่ือพิธีกรชาวเกาหลีสนทนา
โต้ตอบกบัแขกรับเชิญคนไทย (ชาวบ้าน) ซึง่มีลกัษณะคอ่นข้างสัน้ และ 2) จงัหวะในการพดูท่ีเป็น
ข้อความต่อเน่ือง เม่ือพิธีกรชาวเกาหลีกล่าวเปิดรายการ กล่าวปิดช่วงรายการ กล่าวเปิดช่วง
รายการใหม่ และกล่าวปิดรายการ โดยใช้เวลาประมาณ  0:06 - 0:51 วินาที อย่างไรก็ตาม 
ลกัษณะการพดูของพิธีกรชาวเกาหลีทัง้ 2 รูปแบบข้างต้นก็ยงัคงแสดงให้เห็นลกัษณะจงัหวะในการ
พูดของพิธีกรชาวเกาหลีท่ีใช้ภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ ผลการวิเคราะห์จ าแนกลักษณะ
จงัหวะในการพดูภาษาไทยของพิธีกรชาวเกาหลีเป็น 2 ประเภท ได้แก่ จงัหวะในการพดูภาษาไทย
ท่ีสอดคล้องกบัภาษาไทย และจงัหวะในการพดูภาษาไทยท่ีไมส่อดคล้องกบัภาษาไทย 

1.2.1 จังหวะในการพูดภาษาไทยท่ีสอดคล้องกับภาษาไทย 
ผลการวิเคราะห์การใช้ภาษาไทยของพิ ธีกรชาวเกาหลีในรายการโทรทัศน์

ประเภทสารคดีท่องเท่ียว พบว่าพิธีกรชาวเกาหลีมีการใช้จงัหวะในการพูดภาษาไทยท่ีมีลกัษณะ
สอดคล้องกบัภาษาไทย 4 ลกัษณะ เรียงล าดบัตามความถ่ีท่ีปรากฏจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การ
เปล่ียนแปลงเสียงสระและวรรณยกุต์ในพยางค์ลดรูป การไม่ลงเสียงหนกัค าไวยากรณ์ การเน้นลง
เสียงหนกัพยางค์ท้าย และการลงเสียงหนกัค าไวยากรณ์เพ่ือรักษาจงัหวะ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1.2.1.1 การเปล่ียนแปลงเสียงสระและวรรณยุกต์ในพยางค์ลดรูป หมายถึง 
พยางค์ท่ีไม่ได้รับการลงเสียงหนกัจะมีการเปล่ียนแปลงเสียงสระ หรือเสียงวรรณยกุต์ หรือทัง้เสียง
สระและวรรณยกุต์ ตวัอยา่งเชน่ 

ตวัอยา่งท่ี 1 ก็หลงัจากนัน้ผมเจอพี่แวว. แล้วก็เขาใจดีมาก. 
[k2 laŋ

4 cak1 ‘nan3 phom4 c1 phi2 ‘ww0. lw3 ‘k2 khaw3 ‘caj0 
di1 ‘maak2.] 

(ตอนความสขุ…ท่ีไมต้่องพิสจูน์ -  
ชมุชนบ้านโคกและชมุชนบ้านดงเย็น) 

จากตวัอย่างท่ี 1 แสดงให้เห็นว่าพยางค์ท่ีพิธีกรชาวเกาหลีไม่ได้ลงเสียง
หนกัมีการเปล่ียนแปลงเสียงสระ ได้แก่ จาก [caak1] เป็น [cak1] พ่ี [phii2] เป็น [phi2] แล้ว [lw3] 
เป็น  [lw3] การเป ล่ียนแปลงเสียงวรรณยุก ต์  ได้แก่  เขา [khaw4] เป็น  [khaw3] และการ
เปล่ียนแปลงทัง้เสียงสระและวรรณยกุต์ ได้แก่ เจอ [c0] เป็น [c1] ดี [dii0] เป็น [di1] 

ตวัอย่างท่ี 2 ดีมากเลยคะ่โล่ง ๆ คือจริง ๆ แล้วเวลาXXไปเท่ียว, ที่แบบ
แถว ๆ เนีย้ะก็จะแบบชลบรีุหรือ, ก็จะแบบเลยไปท่ีพทัยาเลย. 
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[di1 ‘maak2 lj0 kha2 loŋ2 ‘looŋ
2 kh1 ciŋ0 ‘ciŋ0 ‘lw3 we1 la1 X X 

‘paj0 ‘thiaw2, thi2 ‘bp1 thw4 ‘thw4 ‘nia3 k2 ca1 ‘bp1 chon0 bu1 ‘rii0 ‘r4, ‘k2 ca1 
‘bp1 ‘lj0 ‘paj0 ‘thii2 phat3 tha1 ‘jaa0 ‘lj0.] 

(ตอนร้อยเสา เลา่เร่ือง - ชมุชนตะเคียนเตีย้) 
จากตวัอย่างท่ี 2 แสดงให้เห็นว่าพยางค์ท่ีพิธีกรชาวเกาหลีไม่ได้ลงเสียง

หนกัมีการเปล่ียนแปลงเสียงสระ ได้แก่ เลย [lj0] เป็น [lj0] โล่ง [looŋ
2] เป็น [loŋ

2] ท่ี [thii2] เป็น 
[thi2] แถว [thw4] เป็น [thw4] ก็ [k2] เป็น [k2] การเปล่ียนแปลงเสียงวรรณยกุต์ ได้แก่ พทัยา 
[phat3 tha3 jaa0] เป็น [phat3 tha1 jaa0] และการเปล่ียนแปลงทัง้เสียงสระและวรรณยกุต์ ได้แก่ ดี 
[dii0] เป็น [di1] คือ [kh0] เป็น [kh1] เวลา [wee0 laa0] เป็น [we1 la1] 

ตวัอย่างท่ี 3 ใครจะไปเช่ือว่าที่ น่ีอยู่ห่างจากฝ่ังชลบุรีนิดเดียวเอง. แต่
หาดหินก็สวยมากน า้ทะเลก็ยงัใสบรรยากาศยงัดีอยู่มาก ๆ. 

[khraj0 ca1 paj0 cha2 ‘waa2 thi2 ‘nii2 ju1 ‘haaŋ
1 cak1 faŋ

1 chon0 bu1 
‘rii0 ‘niit3 ‘diaw0 ‘eeŋ

0. t1 ‘haat1 hin4 ‘k2 ‘suaj4 ‘maak2 ‘naam3 tha1 le1 k2 ‘jaŋ
0 ‘saj4 ‘ban0 

ja1 ‘kaat1 ‘jaŋ
0 di1 ju1 mak3 ‘maak2.] 

(ตอนสขุพอดี - ชมุชนประมงบางละมงุ) 
จากตวัอย่างท่ี 3 แสดงให้เห็นว่าพยางค์ท่ีพิธีกรชาวเกาหลีไม่ได้ลงเสียง

หนกัมีการเปล่ียนแปลงเสียงสระ ได้แก่ ท่ี [thii2] เป็น [thi2] อยู่ [juu1] เป็น [ju1] จาก [caak1] เป็น 
[cak1] แต ่[t1] เป็น [t1] ก็ [k2] เป็น [k2] การเปล่ียนแปลงเสียงวรรณยกุต์ ได้แก่ ทะเล [tha3 
lee0] เป็น [tha1 le1] และการเปล่ียนแปลงทัง้เสียงสระและวรรณยกุต์ ได้แก่ ทะเล [tha3 lee0] เป็น 
[tha1 le1] บรรยากาศ  [ban0 jaa0 kaat1] เป็น [ban0 ja1 kaat1] ดี [dii0] เป็น [di1] มาก [maak2] 
เป็น [mak3] 

ตวัอย่างท่ี 4 แล้วคนไทยก็เป็นมิตรกับต่างชาติมาก ๆ. ซึ่งผมก็เป็นคนท่ี
อยากมีเพ่ือนเยอะ ๆ. ผมจงึออกเดนิทางเพื่อตามหามิตรภาพใหม ่ๆ ครับ. 

[‘lw3 khon0 thaj0 k2 ‘pen0 mit3 kap1 taŋ1 ‘chaat2 mak3 ‘maak2. 
‘sŋ

2 phom4 k2 ‘pen0 khon0 ‘thii2 jak1 mii0 phan2 j3 ‘j3. phom4 ‘cŋ
0 ‘k1 dn0 

‘thaaŋ
0 pha2 tam0 ‘haa4 mit3 tra1 ‘phaap2 maj1 ‘maj1 khrap3.] 

(ตอนหอมลมหายใจ) 
จากตวัอย่างท่ี 4 แสดงให้เห็นว่าพยางค์ท่ีพิธีกรชาวเกาหลีไม่ได้ลงเสียง

หนักมีการเปล่ียนแปลงเสียงสระ ได้แก่ ก็ [k2] เป็น [k2] ต่างชาติ [taaŋ
1 chaat2] เป็น [taŋ

1 
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chaat2] อยาก [jaak1] เป็น [jak1] ตาม [taam0] เป็น [tam0] และการเปล่ียนแปลงทัง้เสียงสระและ
วรรณยกุต์ ได้แก่ มาก [maak2] เป็น [mak3] 

จากตวัอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นลกัษณะของการเปล่ียนแปลงเสียงสระ หรือ
เสียงวรรณยกุต์ หรือทัง้เสียงสระและวรรณยกุต์ในพยางค์ท่ีไม่ได้รับการลงเสียงหนกัหรือพยางค์ลด
รูป ข้อสงัเกตประการหนึ่งคือพยางค์ท่ีมีหน่วยเสียงสระเสียงยาวเม่ือไม่ได้รับการลงเสียงหนกัจะ
เปล่ียนเป็นหนว่ยเสียงสระเสียงสัน้ ซึง่การเปล่ียนแปลงของหนว่ยเสียงสระบางพยางค์ส่งผลตอ่การ
เปล่ียนแปลงของหนว่ยเสียงวรรณยกุต์ด้วย 

1.2.1.2 การไม่ลงเสียงหนกัค าไวยากรณ์ หมายถึง กลุ่มค าท่ีใช้เช่ือมค าหรือ
ความเข้าด้วยกัน อาทิ ค าสันธาน ค าช่วยกริยา ซึ่งเม่ือพูดเป็นประโยคหรือข้อความมักจะไม่ ลง
เสียงหนกัค าไวยากรณ์เหลา่นี ้ตวัอยา่งเชน่ 

ตวัอยา่งท่ี 5 มีต้นไม้ก็เยอะ. คนก็น้อย. ก็เลยชอบมาก ๆ. 
[‘mii0 ‘ton2 ‘maaj3 k2 ‘j3. khon0 k2 ‘nj3. k2 ‘lj0 ‘chp2 mak3 

‘maak2.] 
(ตอนความสขุ…ท่ีไมต้่องพิสจูน์ -  

ชมุชนบ้านโคกและชมุชนบ้านดงเย็น) 
ประโยคตวัอย่างท่ี 5 แสดงให้เห็นวา่ค าไวยากรณ์ท่ีพิธีกรชาวเกาหลีไม่ได้

ลงเสียงหนกัคือค าว่า “ก็” [k2] เป็น [k2] ซึ่งจากประโยคข้างต้นพิธีกรชาวเกาหลีกล่าวค าว่า “ก็” 
ซ า้กนั 3 ครัง้ โดยไมไ่ด้ลงเสียงหนกัทัง้ 3 ครัง้ 

ตวัอยา่งท่ี 6 และก็เป็นสมัผสัแรกที่ได้เรียนรู้การแสดงล าตดั. 
[l3 k2 ‘pen0 sam4 ‘phat1 ‘rk2 thi2 daj2 rian0 ‘ruu3 kan0 sa1 ‘dŋ

0 
lam0 ‘tat1.] 

(ตอนร้อยเสา เลา่เร่ือง - ชมุชนตะเคียนเตีย้) 
จากตวัอย่างท่ี 6 แสดงให้เห็นว่าค าไวยากรณ์ท่ีพิธีกรชาวเกาหลีไม่ได้ลง

เสียงหนักมี 2 ชนิด ชนิดแรกคือค าสันธาน ได้แก่ “และก็” [l3 k2] เป็น [l3 k2] ท่ี [thii2] เป็น 
[thi2] และชนิดท่ีสองคือค าชว่ยกริยาบอกอดีต ได้แก่ “ได้” [daaj2] เป็น [daj2] 

ตัวอย่างท่ี 7 แล้วผมก็เดินเล่นดู ๆ. แต่ผมเห็นอีกอย่างหนึ่งครับของ
แปลกมาก. 

[lw3 phom4 k2 ‘dn0 ‘len2 du1 ‘duu0. t1 phom4 ‘hen4 ik1 ‘jaaŋ
1 

nŋ
0 khrap3 khŋ

4 ‘plk1 ‘maak2.] 
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(ตอนเผ่ากลางเมือง) 
ประโยคตวัอย่างท่ี 7 แสดงให้เห็นวา่ค าไวยากรณ์ท่ีพิธีกรชาวเกาหลีไม่ได้

ลงเสียงหนกัคือค าสนัธาน 3 ค า ได้แก่ “แล้ว” [lw3] เป็น [lw3] “ก็” [k2] เป็น [k2] และ “แต่” 
[t1] เป็น [t1] 

ตวัอย่างท่ี 8 หลงัจากที่ผมนวดเสร็จแล้วนะครับ. พ่อหลวงนีจ้ะท าให้ผม
ไปเก็บผกักับแมห่ลวงด้วยนะครับทกุคน. 

[laŋ
4 ‘caak1 thi2 phom4 ‘nuat2 ‘set1 lw3 na3 ‘khrap3. ‘ph2 luaŋ

4 
‘nii3 ca1 tham0 haj2 phom4 ‘paj0 kep1 ‘phak1 kap1 ‘m2 luaŋ

4 duaj2 na3 khrap3 thuk3 
‘khon0.] 

(ตอนหอมลมหายใจ) 
จากตวัอย่างท่ี 8 แสดงให้เห็นว่าค าไวยากรณ์ท่ีพิธีกรชาวเกาหลีไม่ได้ลง

เสียงหนักมี 2 ชนิด ชนิดแรกคือค าสันธาน ได้แก่ ท่ี [thi2] กับ [kap1] และชนิดท่ีสองคือค าช่วย
กริยา ได้แก่ แล้ว [lw3] จะ [ca1] 

จากตวัอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นลักษณะการไม่ลงเสียงหนักค าไวยากรณ์
ของพิธีกรชาวเกาหลีซึ่งมี 2 ชนิด ได้แก่ ชนิดแรกคือค าสนัธาน ได้แก่ ก็ และก็ ท่ี กบั แล้ว แต ่และ
ชนิดท่ีสองคือค าชว่ยกริยา ได้แก่ ได้ แล้ว จะ 

1.2.1.3 การเน้นลงเสียงหนกัพยางค์ท้าย หมายถึง ลกัษณะจงัหวะในการพดู
ภาษาไทยโดยทัว่ไปนิยมลงเสียงหนกัพยางค์ท้ายของค าแสดงเนือ้หา (content word) หรือพยางค์
สดุท้ายของถ้อยค าหรือประโยค เพราะธรรมชาตขิองการพดูของคนเราไมไ่ด้ลงเสียงหนกัทกุพยางค์ 
ตวัอยา่งเชน่ 

ตัวอย่างท่ี 9 คือคนอาข่า ท่ีผู้หญิง ท่ีใส่ ท่ีเป็นหมวก , ชุด , สร้อย , 
กระเป๋า, คืออะไรบ้างครับ? 

[kh0 khon0 a1 ‘khaa1 thi2 phu2 ‘jiŋ4 thi2 ‘saj1 thi2 ‘pen0 ‘muak1, 
‘chut3, ‘sj2, kra1 ‘paw4, ‘kh0 a1 ‘raj0 ‘baaŋ

2 khrap3?] 
(ตอนเผ่ากลางเมือง) 

ประโยคตวัอย่างท่ี 9 แสดงให้เห็นว่าพิธีกรชาวเกาหลีมีลกัษณะการเน้น
ลงเสียงหนักค าหรือพยางค์ท้ายของค าแสดงเนือ้หา ได้แก่ คนอาข่า [khon0 a1 ‘khaa1] ผู้ หญิง 
[phu2 ‘jiŋ4] ใส่ [‘saj1] เป็น [‘pen0] หมวก [‘muak1] ชดุ [‘chut3] สร้อย [‘sj2] กระเป๋า [kra1 ‘paw4] 
คือ [‘kh0] อะไร [a1 ‘raj0] 
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ตัวอย่างท่ี 10 อยากให้มาเยอะ ๆ . อยากให้อยากให้แบบสัม ผัส , 
บรรยากาศแบบนีแ้ล้วก็, วิถีแบบ, ชาวบ้าน ๆ. วถิีไทยของแท้เนาะ. 

[jak1 haj2 ma1 j3 ‘j3. jak1 ‘haj2 jak1 ‘haj2 ‘bp1 sam4 ‘phat1, ban0 
ja1 ‘kaat1 bp1 ‘nii3 lw3 ‘k2, wi3 ‘thii4 ‘bp1, chaw0 ‘baan2 chaw0 ‘baan2. wi3 ‘thii4 ‘thaj0 
khŋ

4 ‘th3 ‘n3.] 
(ตอนร้อยเสา เลา่เร่ือง - ชมุชนตะเคียนเตีย้) 

จากตวัอย่างท่ี 10 แสดงให้เห็นลกัษณะการเน้นลงเสียงหนกัพยางค์ท้าย
ของค าของพิธีกรชาวเกาหลี ได้แก่ เยอะ ๆ [j3 ‘j3] อยากให้ [jak1 ‘haj2] สัมผัส [sam4 ‘phat1] 
บรรยากาศ  [ban0 ja1 ‘kaat1] แบบนี  ้[bp1 ‘nii3] แล้วก็  [lw3 ‘k2] วิ ถี  [wi3 ‘thii4] ชาวบ้าน 
[chaw0 ‘baan2] วิถีไทย [wi3 ‘thii4 ‘thaj0] ของแท้ [khŋ

4 ‘th3] และพยางค์ท้ายของถ้อยค า ได้แก่ 
แบบ [‘bp1] เนาะ [‘n3] 

ตวัอย่างท่ี 11 สวสัดีครับผมช่ือXXครับ. เป็นชาวเกาหลีท่ีอยู่เมืองไทย
มาสิบปีแล้วครับ. ท่ีผมเลือกอยู่เมืองไทยก็เพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศอิสระ. 

[sa1 wat1 di1 ‘khrap3 phom4 ‘ch2 X X ‘khrap3. pen0 chaw0 kaw0 
‘lii4 thi2 ju1 maŋ

0 ‘thaj0 ‘maa0 sip1 pi1 ‘lw3 ‘khrap3. thi2 phom4 ‘lak2 ‘juu1 maŋ
2 ‘thaj0 

‘k2 phr3 ‘waa2 pra1 ‘theet2 ‘thaj0 ‘pen0 pra1 ‘theet2 it1 sa1 ‘ra1.] 
(ตอนหอมลมหายใจ) 

จากตวัอย่างท่ี 11 แสดงให้เห็นลกัษณะการเน้นลงเสียงหนกัพยางค์ท้าย
ของพิธีกรชาวเกาหลี จ าแนกได้ 2 ลักษณะ ลกัษณะแรกคือการลงเสียงหนักค าหรือพยางค์ท้าย
ของค าแสดงเนือ้หา ได้แก่ ช่ือ [‘ch2] ชาวเกาหลี [chaw0 kaw0 ‘lii4] เมืองไทย [maŋ

2 ‘thaj0] 
เลือก [‘lak2] อยู่ [‘juu1] เพราะว่า [phr3 ‘waa2] ประเทศไทย [pra1 ‘theet2 ‘thaj0] ประเทศ [pra1 
‘theet2] อิสระ [it1 sa1 ‘ra1] และลกัษณะท่ีสองคือการลงเสียงหนกัพยางค์ท้ายของถ้อยค า ได้แก่ 
ครับ [‘khrap3] 

ตวัอย่างท่ี 12 ตอนอยู่ที่กรุงเทพฯ, ผมไม่เคยมีโอกาสป่ันจกัรยาน. แต่
หลงัจากเที่ยวที่ , อู่ทอง. ผม, ติดใจมาก, บรรยากาศเงียบ ๆ. ผมไม่เคยเห็นที่, กรุงเทพฯ. ท่ี ๆ 
กรุงเทพฯ มีแต่, ตกึใหญ่ ๆ, สงู ๆ, 

[‘tn0 ju1 ‘thii2 kruŋ
0 ‘theep2, phom4 ‘maj2 ‘khj0 mi1 o1 ‘kaat1 

‘pan1 ‘cak1 kra1 ‘jaan0. ‘t1 laŋ
4 ‘caak1 ‘thiaw2 ‘thii2, u1 ‘thoŋ0. ‘phom4, tit1 ‘caj0 ‘maak2, 
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ban0 ja1 ‘kaat1 ŋiap2 ‘ŋiap2. phom4 ‘maj2 ‘khj0 hen4 ‘thii2, kruŋ
0 ‘theep2. ‘thii2 thi2 kruŋ

0 
‘theep2 mi1 ‘t1, ‘tk1 jaj1 ‘jaj1, suŋ

4 ‘suuŋ4.] 
(ตอนความสขุ…ท่ีไมต้่องพิสจูน์ -  

ชมุชนบ้านโคกและชมุชนบ้านดงเย็น) 
ประโยคตวัอย่างท่ี 12 แสดงให้เห็นลกัษณะการเน้นลงเสียงหนกัพยางค์

ท้ายของพิธีกรชาวเกาหลี 2 ลกัษณะ ลกัษณะแรกคือการลงเสียงหนกัค าหรือพยางค์ท้ายของค า
แสดงเนือ้หา ได้แก่ ตอน [‘tn0] ท่ี [‘thii2] กรุงเทพฯ [kruŋ

0 ‘theep2] เคย [‘khj0] โอกาส [o1 
‘kaat1] ป่ัน [‘pan1] จกัรยาน [‘cak1 kra1 ‘jaan0] หลงัจาก [laŋ

4 ‘caak1] เท่ียว [‘thiaw2] อู่ทอง [u1 
‘thoŋ

0] ผม  [‘phom4] ติดใจ [tit1 ‘caj0] บรรยากาศ  [ban0 ja1 ‘kaat1] เงียบ ๆ [ŋiap2 ‘ŋiap2] ตึก 
[‘tk1] ใหญ่ ๆ [jaj1 ‘jaj1] สูง ๆ [suŋ

4 ‘suuŋ
4] และลกัษณะท่ีสองคือการลงเสียงหนกัพยางค์ท้าย

ของถ้อยค า ได้แก่ ท่ี [‘thii2] มาก [‘maak2] แต ่[‘t] 
จากตวัอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่าพิธีกรชาวเกาหลีมีลักษณะการเน้นลง

เสียงหนกัค าหรือพยางค์ท้ายของค าแสดงเนือ้หา (content word) และพยางค์สดุท้ายของถ้อยค า
หรือประโยค ซึง่เป็นลกัษณะท่ีสอดคล้องกบัหลกัการของจงัหวะในการพดูภาษาไทย 

1.2.1.4 การลงเสียงหนักค าไวยากรณ์เพ่ือรักษาจงัหวะ หมายถึง การพูดวลี
หรือประโยคท่ีมีค าไวยากรณ์อยู่ติดกันมากกว่าหนึ่งพยางค์ จึงส่งผลให้ผู้พูดจ าเป็นต้องลงเสียง
หนกัค าไวยากรณ์ค าใดค าหนึง่เพ่ือรักษาจงัหวะในการพดูภาษาไทย ตวัอยา่งเชน่ 

ตวัอยา่งท่ี 13 คือแบบนา่กลวัแต่ก็, คนเราก็ต้องลองดใูชไ่หมครับ? 
[kh2 ‘bp1 ‘naa2 ‘klua0 t1 ‘k2, khon0 ‘raw0 k2 ‘tŋ2 ‘lŋ

0 ‘duu0 
chaj2 maj3 ‘khrap3?] 

(ตอนเผ่ากลางเมือง) 
ประโยคตัวอย่างท่ี 13 แสดงให้เห็นว่ามีค าไวยากรณ์ ท่ีอยู่ติดกัน 2 

ต าแหน่ง ต าแหน่งละ 2 ค า ได้แก่ “แต่ก็” [t1 ‘k2] และ “ก็ต้อง” [k2 ‘tŋ
2] ซึ่งทัง้ 2 ต าแหน่งมี

ลกัษณะเหมือนกนัคือค าไวยากรณ์ค าแรกไม่ได้รับการลงเสียงหนกั แต่ค าไวยากรณ์ค าท่ีสองได้รับ
การลงเสียงหนกั 

ตวัอย่างท่ี 14 ท่ีผมเลือกอยู่เมืองไทยก็เพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศ
อิสระ. 

[thi2 phom4 ‘lak2 ‘juu1 maŋ
2 ‘thaj0 ‘k2 phr3 ‘waa2 pra1 ‘theet2 

‘thaj0 ‘pen0 pra1 ‘theet2 it1 sa1 ‘ra1.] 
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(ตอนหอมลมหายใจ) 
จากตวัอย่างท่ี 14 แสดงให้เห็นว่าค าไวยากรณ์อยู่ติดกนั 3 พยางค์ คือค า

วา่ “ก็เพราะวา่” [‘k2 phr3 ‘waa2] ซึง่พิธีกรชาวเกาหลีมีลกัษณะการลงเสียงหนกัพยางค์ท่ี 1 กบั
พยางค์ท่ี 3 

ตวัอย่างท่ี 15 ถึงแม้การมาท่องเท่ียวชลบุรีในครัง้นีข้องXXอาจจะไม่ใช่
ครัง้แรก. 

[thŋ
4 ‘m3 kan0 ma1 thŋ

2 ‘thiaw2 ‘chon0 bu1 ri1 naj0 ‘khraŋ
3 ni3 

khŋ
4 X ‘X ‘aat1 ‘ca1 maj2 ‘chaj2 khraŋ

3 ‘rk3.] 
(ตอนสขุพอดี - ชมุชนประมงบางละมงุ) 

ประโยคตัวอย่างท่ี  15 แสดงให้เห็นว่ามีค าไวยากรณ์  2 ต าแหน่ง 
ต าแหน่งแรกเป็นค า 2 พยางค์ คือ “ถึงแม้” [thŋ

4 ‘m3] มีการลงเสียงหนักท่ีพยางค์ท่ี 2 และ
ต าแหน่งท่ีสองมี 3 พยางค์ คือ “อาจจะไม”่ [‘aat1 ‘ca1 maj2] มีการลงเสียงหนกัท่ี 1 และพยางค์ท่ี 
2 

ตวัอย่างท่ี 16 อาชีพท่ีผมไม่เคยเห็นในประเทศเกาหลีด้วย. แล้วก็ได้ลง
มือท าด้วย. 

a1 ‘chiip2 thi2 phom4 maj2 ‘khj0 ‘hen4 naj0 pra1 ‘theet2 kaw0 ‘lii4 
‘duaj2. lw3 ‘k2 ‘daaj2 loŋ

0 m1 ‘tham0 ‘duaj2.] 
(ตอนเมืองโบราณท่ีมีชีวิต) 

จากตวัอย่างท่ี 16 แสดงให้เห็นวา่มีค าไวยากรณ์ 2 ต าแหน่ง ต าแหน่งละ 
2 ค า ได้แก่ “ไม่เคย” [maj2 ‘khj0] และ “แล้วก็” [lw3 ‘k2] ซึ่งทัง้ 2 ต าแหน่งมีลักษณะการลง
เสียงหนักเหมือนกันคือค าไวยากรณ์ค าแรกไม่ได้รับการลงเสียงหนัก แต่ค าไวยากรณ์ค าท่ีสอง
ได้รับการลงเสียงหนกั 

ตัวอย่างข้างต้นคือลักษณะการใช้จังหวะในการพูดภาษาไทยของพิธีกรชาว
เกาหลีในรายการโทรทัศน์ประเภทสารคดีท่องเท่ียวท่ีสอดคล้องกับภาษาไทยประกอบด้วย 4 
ลกัษณะ ได้แก่ การเปล่ียนแปลงเสียงสระและวรรณยุกต์ในพยางค์ลดรูป การไม่ลงเสียงหนกัค า
ไวยากรณ์ การเน้นลงเสียงหนกัพยางค์ท้าย และการลงเสียงหนกัค าไวยากรณ์เพ่ือรักษาจงัหวะ 

1.2.2 จังหวะในการพูดภาษาไทยท่ีไม่สอดคล้องกับภาษาไทย 
ผลการวิเคราะห์การใช้ภาษาไทยของพิ ธีกรชาวเกาหลีในรายการโทรทัศน์

ประเภทสารคดีทอ่งเท่ียว พบวา่พิธีกรชาวเกาหลีมีการใช้จงัหวะในการพดูภาษาไทยท่ีมีลกัษณะไม่
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ใกล้เคียงกับภาษาไทย 7 ลกัษณะ เรียงล าดบัตามความถ่ีท่ีปรากฏจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การ
ลงเสียงหนกัค าไวยากรณ์ การลงเสียงหนกัผิดต าแหน่ง การไม่ลงเสียงหนกัตามเกณฑ์ การไม่ลง
เสียงหนักเกิน 5 พยางค์ การหยุดผิดจังหวะ การไม่หยุดพูดในต าแหน่งท่ีควรหยุด และการ
เปล่ียนแปลงเสียงสระและวรรณยกุต์ในพยางค์ท่ีลงเสียงหนกั 

1.2.2.1 การลงเสียงหนกัค าไวยากรณ์ หมายถึง การลงเสียงหนกัค าท่ีใช้เช่ือม
ค าหรือความเข้าด้วยกนั อาทิ ค าสนัธาน ค าชว่ยกริยา ซึ่งเป็นลกัษณะท่ีไม่สอดคล้องกบัภาษาไทย 
ตวัอยา่งเชน่ 

ตวัอยา่งท่ี 17 ซึ่งXXก็มีค าตอบให้กับค าถามนานแล้วคะ่. 
[‘sŋ2 X ‘X ‘k2 ‘mii0 ‘kham0 ‘tp1 haj2 ‘kap1 kham0 ‘thaam4 ‘naan0 

‘lw3 ‘kha2.] 
(ตอนร้อยเสา เลา่เร่ือง - ชมุชนตะเคียนเตีย้) 

จากตวัอย่างท่ี 17 แสดงให้เห็นว่าพิธีกรชาวเกาหลีมีลกัษณะการลงเสียง
หนกัค าไวยากรณ์ 3 ค า ได้แก่ “ซึ่ง” [‘sŋ

2] “ก็” [‘k2] และ กบั [‘kap1] เม่ือพิจารณาลกัษณะการ
ใช้จงัหวะในการพูดประโยคของพิธีกรชาวเกาหลีข้างต้นพบว่ามีการลงเสียงหนกัเกือบทุกพยางค์ 
ดงันัน้ จงึสง่ผลให้ค าไวยากรณ์ได้รับการลงเสียงหนกั 

ตวัอยา่งท่ี 18 ผมไมแ่นใ่จครับแต่ผมคดิว่านา่จะ, หนึง่หม่ืนบาท. 
[phom4 maj2 n2 ‘caj0 khrap3 ‘t1 phom4 khit3 ‘waa2 na3 ‘caa1, 

nŋ
1 ‘mn1 ‘baat1.] 

(ตอนเมืองโบราณท่ีมีชีวิต) 
ประโยคตวัอยา่งท่ี 18 แสดงให้เห็นลกัษณะการลงเสียงหนกัค าไวยากรณ์ 

3 ค า ได้แก่ “แต่” [‘t1] “ว่า” [‘waa2] และ “จะ” [‘caa1] อย่างไรก็ดี ค าไวยากรณ์ค าว่า “จะ” 
[‘caa1] อยู่ในต าแหน่งพยางค์สุดท้ายของถ้อยค าก่อนท่ีพิธีกรชาวเกาหลีจะมีการหยุดพูดครู่หนึ่ง 
ค าไวยากรณ์ค าดงักลา่วจงึได้รับการลงเสียงหนกัและลากเสียงยาวกวา่ปกติ 

ตวัอยา่งท่ี 19 ต้องบอกว่าประทบัใจกับความสวยงามของท่ีน่ีมาก ๆ คะ่. 
[‘tŋ2 ‘bk1 ‘waa2 ‘pra1 ‘thap3 ‘caj0 ‘kap1 khwaam0 ‘suaj4 ‘ŋaam0 

khŋ
4 thi2 ‘nii2 mak3 ‘maak2 ‘kha2.] 

(ตอนสขุพอดี - ชมุชนประมงบางละมงุ) 
จากตวัอย่างท่ี 19 แสดงให้เห็นลกัษณะการลงเสียงหนกัค าไวยากรณ์ 3 

ค า ได้แก่ “ต้อง” [‘tŋ
2] “ว่า” [‘waa2] “กับ” [‘kap1] ด้วยลกัษณะการใช้จงัหวะในการพูดประโยค
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ข้างต้นพบว่าพิธีกรชาวเกาหลีมีการลงเสียงหนกัเกือบทุกพยางค์ จึงเป็นเหตใุห้ค าไวยากรณ์ได้รับ
การลงเสียงหนกัด้วย 

ตวัอย่างท่ี 20 แล้วคนไทยก็เป็นมิตรกบัตา่งชาติมาก ๆ. ซึ่งผมก็เป็นคนที่
อยากมีเพ่ือนเยอะ ๆ ครับ. ผมจึงออกเดนิทางเพื่อตามหามิตรภาพใหม ่ๆ ครับ. 

[‘lw3 khon0 ‘thaj0 k2 ‘pen0 ‘mit3 kap1 taŋ
1 ‘chaat2 mak3 ‘maak2. 

‘sŋ
2 ‘phom4 k2 ‘pen0 khon0 ‘thii2 jak1 ‘mii0 phan2 j3 ‘j3 ‘khrap3. phom4 ‘cŋ

0 ‘k1 
dn0 ‘thaaŋ

0 pha2 ‘taam0 ‘haa4 mit3 tra1 ‘phaap2 maj1 ‘maj1 ‘khrap3.] 
(ตอนเผ่ากลางเมือง) 

จากตวัอย่างท่ี 20 แสดงให้เห็นว่าพิธีกรชาวเกาหลีใช้จังหวะในการพูด
ภาษาไทยด้วยลกัษณะการลงเสียงหนกัค าไวยากรณ์ซึ่งเป็นค าสนัธาน 4 ค า ได้แก่ “แล้ว” [‘lw3] 
“ซึง่” [‘sŋ

2] “ท่ี” [‘thii2] “จงึ” [‘cŋ
0] 

1.2.2.2 การลงเสียงหนกัผิดต าแหนง่ หมายถึง ลกัษณะการพดูของพิธีกรชาว
เกาหลีท่ีลงเสียงหนกัในค าตัง้แต่ 2 พยางค์ขึน้ไปผิดต าแหน่ง ซึ่งตา่งจากลกัษณะการลงเสียงหนกั
ของจังหวะในการพูดภาษาไทยท่ีมีข้อตกลงคร่าว ๆ ว่าลงเสียงหนกัพยางค์ท้ายของค า แต่พิธีกร
ชาวเกาหลีลงเสียงหนกัในพยางค์แรกของค า หรือพยางค์เช่ือม ซึ่งเป็นพยางค์ท่ีมีโครงสร้าง C1 V1 
C3 /T หรือ C1 (C2) V1 /T ตวัอยา่งเชน่ 

ตวัอยา่งท่ี 21 ผมเป็นนกัศึกษาชาวเกาหลี. 
[phom4 ‘pen0 ‘nak2 ‘sk1 ‘saa4 chaw0 kaw0 ‘lii4.] 

(ตอนเมืองโบราณท่ีมีชีวิต) 
ประโยคตัวอย่างท่ี 21 แสดงให้เห็นว่าค าว่า “นักศึกษา” [‘nak2 ‘sk1 

‘saa4] ได้รับการลงเสียงหนกัทัง้ 3 พยางค์ ซึ่งแตกต่างจากจังหวะในการพูดภาษาไทยท่ีมกัไม่ลง
เสียงหนกัพยางค์ท่ี 2 ของค า 3 พยางค์ โดยเฉพาะพยางค์ท่ีเป็นเสียงสัน้ 

ตวัอยา่งท่ี 22 กิจกรรมแบบนีม้นัเรียกวา่ไรครับ? 
[kit1 ‘ca1 ‘kam0 ‘bp1 ‘nii3 ‘man0 ‘riak2 wa2 ‘raj0 ‘khrap3?] 

(ตอนหอมลมหายใจ) 
จากตัวอย่างท่ี 22 แสดงให้เห็นว่าพิธีกรชาวเกาหลีกล่าวลงเสียงหนัก

พยางค์เช่ือมของค าว่า “กิจกรรม” [kit1 ‘ca1 ‘kam0] โดยมีโครงสร้าง C1 V1 /T ซึ่งเป็นลกัษณะท่ีไม่
สอดคล้องกบัจงัหวะในการพดูภาษาไทย 

ตวัอยา่งท่ี 23 ห้ามพลาดวิถีชีวิตชนเผา่นะครับทกุคน. 
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[haam2 ‘phaat2 wi3 thi2 chi1 ‘wit3 ‘chon0 phaw1 na3 khrap3 thuk3 
‘khon0.] 

(ตอนเผ่ากลางเมือง) 
ประโยคตวัอย่างท่ี 23 แสดงให้เห็นว่าค าว่า “ชนเผ่า” [‘chon0 phaw1] ซึ่ง

เป็นค า 2 พยางค์ พยางค์แรกได้รับการลงเสียงหนัก แต่พยางค์ท่ีสองไม่ได้รับการลงเสียงหนัก 
จงัหวะในการพดูภาษาไทยของพิธีกรชาวเกาหลีลกัษณะนีถื้อว่าเป็นการลงเสียงหนกัผิดต าแหน่ง
เพราะจงัหวะในการพดูภาษาไทยต้องลงเสียงหนกัพยางค์ท้ายของค า 2 พยางค์ 

ตวัอยา่งท่ี 24 เขาอะ่เป็นพืน้ท่ีของเขาเราต้องรักษาให้เขาไว้ดี ๆ. 
[‘khaw3 ‘a1 ‘pen0 phn3 ‘thii2 khŋ

4 ‘khaw3 raw0 ‘tŋ
 2 ‘rak3 sa4 

haj2 khaw3 ‘waj3 di1 ‘dii0.] 
(ตอนสขุพอดี - ชมุชนประมงบางละมงุ) 

จากตวัอย่างท่ี 24 แสดงให้เห็นลกัษณะการลงเสียงหนกัผิดต าแหน่งของ
พิธีกรชาวเกาหลี คือ ค าว่า “รักษา” [‘rak3 sa4] โดยลงเสียงหนกัท่ีพยางค์ท่ี 1 และไมล่งเสียงหนกัท่ี
พยางค์ท่ี 2 

1.2.2.3 การไม่ลงเสียงหนกัตามเกณฑ์ หมายถึง ลกัษณะการพูดของพิธีกร
ชาวเกาหลีท่ีไม่นิยมลงเสียงหนักพยางค์ท้ายของค า 2 พยางค์ หรือพยางค์ตรงกลางพยางค์ใด
พยางค์หนึ่งของค าตัง้แต่ 3 พยางค์ขึน้ไปเพ่ือเป็นการรักษาจงัหวะในการพดู ซึ่งต่างจากกฎเกณฑ์
ของจังหวะในการพูดภาษาไทยท่ีมักลงเสียงหนักพยางค์ท้ายของค า 2 พยางค์ หรือพยางค์ตรง
กลางพยางค์ใดพยางค์หนึง่ของค าตัง้แต ่3 พยางค์ขึน้ไปเป็นเกณฑ์ร่วมกนั ตวัอยา่งเชน่ 

ตวัอยา่งท่ี 25 เกษตรคือช่ือมหาวิทยาลยั. 
[ka1 ‘seet1 ‘kh0 ‘ch2 ma1 haa4 wit3 tha1 ja1 ‘laj0.] 

(ตอนความสขุ…ท่ีไมต้่องพิสจูน์ -  
ชมุชนบ้านโคกและชมุชนบ้านดงเย็น) 

ประโยคตวัอย่างท่ี 25 แสดงให้เห็นว่าค าว่า “มหาวิทยาลัย” [ma1 haa4 
wit3 tha1 ja1 ‘laj0] เป็นค า 6 พยางค์ แตพ่ิธีกรชาวเกาหลีกลา่วโดยไมล่งเสียงหนกั 5 พยางค์ และลง
เสียงหนกัพยางค์สดุท้ายของค าเพียงพยางค์เดียว ซึ่งจงัหวะในการพดูภาษาไทยท่ีเหมาะสมควรมี
การลงเสียงหนกัพยางค์ท่ี 2 หรือพยางค์ท่ี 3 หรือทัง้สองพยางค์ด้วย 

ตวัอยา่งท่ี 26 ทกุคนครับหลงัจากผมดหูมูบ้่านลีซูนะ่ครับ. 
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[thuk3 khon0 ‘khrap3 laŋ
4 cak1 phom4 du1 mu1 ‘baan2 li1 ‘suu0 na1 

‘khrap3.] 
(ตอนเผ่ากลางเมือง) 

จากตวัอย่างท่ี 26 แสดงให้เห็นลักษณะการไม่ลงเสียงหนักตามเกณฑ์
ของพิธีกรชาวเกาหลี คือค าวา่ “หลงัจาก” [laŋ

4 cak1] ซึง่จงัหวะในการพดูภาษาไทยตามเกณฑ์คือ
การลงเสียงหนกัพยางค์ท้าย 

ตวัอยา่งท่ี 27 ทกุ ๆ คน, ต้องมาสพุรรณบรีุแล้วก็, ท า, ลกูปัดกนันะครับ. 
[thuk2 ‘thuk2 ‘khon0, ‘tŋ

2 ‘maa0 su1 phan0 bu1 ri1 lw3 ‘k2, ‘tham0, 
luk3 ‘pat1 ‘kan0 na3 ‘khrap3.] 

(ตอนเมืองโบราณท่ีมีชีวิต) 
ประโยคตวัอยา่งท่ี 27 แสดงให้เห็นวา่ค าวา่ “สพุรรณบรีุ” [su1 phan0 bu1 

ri1] เป็นค าแสดงเนือ้หาแตไ่ม่ได้รับการลงเสียงหนกัเลยแม้แต่พยางค์เดียว ซึ่งเกณฑ์จงัหวะในการ
พดูภาษาไทยของค า 4 พยางค์ คือพยางค์สดุท้ายต้องได้รับการลงเสียงหนกัเป็น /‘rii0/ ส่วนพยางค์
ท่ีสาม /phan0/ อาจจะได้รับการลงเสียงหนกัหรือไมไ่ด้รับการลงเสียงหนกัก็ได้ ขึน้อยู่กบัจงัหวะการ
พดูของผู้พดู 

ตวัอย่างท่ี 28 เราต้องรักษาไว้ดี ๆ อ่ะค่ะถ้าเราไม่รักษาดี ๆ ก็, มันก็จะ
หายไป. 

[‘raw0 ‘tŋ
2 ‘rak3 sa4 ‘waj3 di1 ‘dii0 a1 kha2 ‘thaa2 ‘raw0 ‘maj2 rak3 sa4 

di1 di1 ‘k2, man0 k2 ca1 ‘haaj4 ‘paj0.] 
(ตอนสขุพอดี - ชมุชนประมงบางละมงุ) 

จากตวัอย่างท่ี 28 แสดงให้เห็นลกัษณะการไม่ลงเสียงหนกัตามเกณฑ์ 2 
ค า ค าแรกคือค าว่า “รักษา” ปรากฏ 2 ต าแหน่ง ต าแหน่งแรกพิธีกรชาวเกาหลีออกเสียงว่า [‘rak3 
sa4] เป็นลกัษณะของการลงเสียงหนกัผิดต าแหน่งคือจากท่ีต้องลงเสียงหนกัพยางค์หลงัแตก่ลบัไป
ลงเสียงหนกัพยางค์หน้าแทน ส่วนต าแหน่งท่ี 2 ออกเสียงว่า [rak3 sa4] เป็นลกัษณะของการไม่ลง
เสียงหนกัพยางค์ท้ายตามเกณฑ์ และค าท่ี 2 คือค าซ า้ค าว่า “ดี ๆ” ปรากฏ 2 ต าแหน่งเช่นเดียวกนั 
ต าแหน่งแรกพิธีกรชาวเกาหลีออกเสียงได้ถูกต้องตามเกณฑ์ว่า [di1 ‘dii0] แต่ต าแหน่งท่ี 2 ออก
เสียงวา่ [di1 di1] เป็นลกัษณะของการไมล่งเสียงหนกัพยางค์ท้ายตามเกณฑ์ 
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1.2.2.4 การไม่ลงเสียงหนักเกิน 5 พยางค์  หมายถึง  ลักษณะการพูด
ภาษาไทยของพิธีกรชาวเกาหลีท่ีพูดประโยคหรือข้อความโดยไม่มีการลงเสียงหนกัเกิน 5 พยางค์ 
ซึง่เป็นลกัษณะท่ีแตกตา่งจากจงัหวะในการพดูภาษาไทย ตวัอยา่งเชน่ 

ตวัอยา่งท่ี 29 อัน ๆ นีอั้นน่ีอันท่ีกินได้ใชไ่หมครับ? 
[an0 an0 ni3 an0 ni2 an0 thi3 kin0 ‘daaj2 ‘chaj2 maj3 ‘khrap3?] 

(ตอนความสขุ…ท่ีไมต้่องพิสจูน์ -  
ชมุชนบ้านโคกและชมุชนบ้านดงเย็น) 

ประโยคตัวอย่างท่ี 29 แสดงให้เห็นว่าพิธีกรชาวเกาหลีกล่าวประโยค
ภาษาไทยโดยไมไ่ด้ลงเสียงหนกั 8 พยางค์ ทัง้นีช้ว่งพยางค์ท่ีไม่ได้รับการลงเสียงหนกันัน้ปรากฏใน
บริบทท่ีพิธีกรชาวเกาหลีพดูด้วยอตัราความเร็วกวา่ปกติ 

ตวัอย่างท่ี 30 แต่พ่ีวันดีหนูรู้สึกดี, ดี, ดีกวา่ท่ีอยู่ ๆ ข้างในเม่ือกีห้น ูๆ จะ
เป็นลม. 

[t1 phi2 wan0 di1 nu4 ru3 ‘sk1 ‘dii0, ‘dii0, di1 ‘kwaa1 thi2 ‘juu1 ju1 
khaŋ

2 ‘naj0 ma2 ‘kii3 ‘nuu4 nu4 ca1 ‘pen0 ‘lom0.] 
(ตอนร้อยเสา เลา่เร่ือง - ชมุชนตะเคียนเตีย้) 

จากตัวอย่างท่ี 30 แสดงให้เห็นว่าพิ ธีกรชาวเกาหลีกล่าวประโยค
ภาษาไทยโดยไมไ่ด้ลงเสียงหนกั 6 พยางค์ ในชว่งต้นของประโยค 

ตวัอย่างท่ี 31 นอกจากXXจะได้ลองสัมผัสประสบการณ์ใหม่ ๆ และมี
โอกาสเรียนรู้เร่ืองการอนรัุกษ์ปจูากท่ีธนาคารปูแห่งนีแ้ล้ว. 

[‘nk2 ‘caak1 X X ca1 ‘daaj2 lŋ
0 sam4 ‘phat1 pra1 ‘sop1 kan0 maj1 

‘maj1 l3 mi1 o1 kat1 rian0 ru3 ‘raŋ
2 ‘kaan0 a1 nu1 ‘rak3 ‘puu0 cak1 ‘thii2 tha1 na1 khan0 

pu1 hŋ1 ni3 ‘lw3.] 
(ตอนสขุพอดี - ชมุชนประมงบางละมงุ) 

ประโยคตวัอย่างท่ี 31 แสดงให้เห็นลกัษณะการพูดภาษาไทยของพิธีกร
ชาวเกาหลีท่ีพดูโดยไม่ลงเสียงหนกัเกิน 5 พยางค์สองชว่ง ซึง่ทัง้สองชว่งปรากฏการไมล่งเสียงหนกั 
6 พยางค์เหมือนกนั 

ตวัอย่างท่ี 32 ผมนั่งเคร่ืองบินครับใช้เวลาชัว่โมงเดียวครับคือรู้สึกแบบ
โอโหแป๊บเดียวมากคือผมรู้สึกว่าปลอดภยัมากครับสบายมาก. 
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[phom4 ‘naŋ
2 khraŋ

2 ‘bin0 ‘khrap3 ‘chaj3 we1 ‘laa0 chua2 ‘mooŋ
0 

‘diaw0 ‘khrap3 ‘kh0 ru3 ‘sk1 ‘bp1 o1 hoo4 ‘pp3 diaw0 ‘maak2 kh1 phom4 ru3 sk1 

wa2 plt1 ‘phaj0 ‘maak2 khrap3 sa1 ‘baaj0 ‘maak2.] 
(ตอนหอมลมหายใจ) 

จากตวัอย่างท่ี 32 แสดงให้เห็นจงัหวะในการพดูภาษาไทยของพิธีกรชาว
เกาหลีท่ีมีลกัษณะการไมล่งเสียงหนกั 6 พยางค์ ซึ่งปรากฏในบริบทท่ีผู้พดูพดูโดยใช้อตัราความเร็ว
มากกวา่ปกต ิ

1.2.2.5 การหยุดผิดจงัหวะ หมายถึง การหยุดพูดในต าแหน่งท่ีไม่ควรหยุด
เพราะถ้อยค ามีความเช่ือมตอ่หรือขยายความกนั ตวัอยา่งเชน่ 

ตวัอยา่งท่ี 33 ผมภาษาไทยไมรู้่, ครับ. 
[phom4 pha1 sa4 ‘thaj0 maj2 ‘ruu3, ‘khrap3.] 

(ตอนเมืองโบราณท่ีมีชีวิต) 
ประโยคตวัอย่างท่ี 33 แสดงให้เห็นว่าพิธีกรชาวเกาหลีมีการหยุดพูดครู่

หนึ่งก่อนจะกล่าวค าลงท้ายเพ่ือแสดงความสุภาพว่า “ครับ” ในช่วงท้ายประโยค ซึ่งการหยุด
ลกัษณะดงักลา่วถือวา่ไมส่อดคล้องกบัจงัหวะในการพดูภาษาไทย 

ตวัอย่างท่ี 34 ตอนผมไปเด็ดผัก, รู้สึกว่าถ้ากินอนันีน้ะจะสุขภาพดีขึน้, 
ด้วย. 

[‘tn0 ‘phom4 ‘paj0 ‘det1 ‘phak1, ru3 ‘sk1 waa2 ‘thaa2 ‘kin0 an0 nii3 
‘na3 ‘ca1 suk1 kha1 phaap2 di1 ‘khn2, ‘duaj2.] 

(ตอนความสขุ…ท่ีไมต้่องพิสจูน์ -  
ชมุชนบ้านโคกและชมุชนบ้านดงเย็น) 

จากตวัอย่างท่ี 34 แสดงให้เห็นว่าพิธีกรชาวเกาหลีกล่าวถ้อยค ามาถึง
ค าประกอบท้ายค าว่า “ขึน้” แล้วมีการหยุดพดูครู่หนึ่งก่อนจะกล่าวต่อว่า “ด้วย” ซึ่งจงัหวะในการ
พดูภาษาไทยท่ีดีไมค่วรหยดุพดูในขณะท่ียงักลา่วค าประกอบท้ายไมค่รบถ้วน 

ตวัอย่างท่ี 35 ผมชอบเก่ียวประเทศไทยเยอะมาก ๆ แตอ่นัท่ีผมชอบท่ีสดุ
คือคนไทย, ใจดีการมาเท่ียวท่ีน่ี, 

[phom4 ‘chp2 ‘kiaw1 pra1 ‘theet2 ‘thaj0 j3 mak3 ‘maak2 t1 an0 
‘thii2 phom4 chp2 ‘thii2 ‘sut1 ‘kh0 khon0 ‘thaj0, ‘caj0 ‘di1 ‘kaan0 maa0 ‘thiaw2 thi2 ‘nii2,] 

(ตอนเมืองโบราณท่ีมีชีวิต) 
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ประโยคตัวอย่างท่ี 35 แสดงให้เห็นว่าพิธีกรชาวเกาหลีกล่าวถ้อยค า
ช่วงแรกแล้วหยดุพูดครู่หนึ่งท่ีค านามค าว่า “คนไทย” ก่อนจะกล่าวค าวิเศษณ์เพ่ือค าขยายค านาม
วา่ “ใจดี” แล้วตามด้วยการกล่าวถ้อยค าถดัไป การหยดุพดูลกัษณะนีถื้อว่าเป็นการหยดุผิดจงัหวะ
ในการพดูภาษาไทย 

ตวัอย่างท่ี 36 คือนักท่องเท่ียวท่ีแบบมา, เที่ยวกันนะคะ. อย่าทิง้ขยะ
เลย. ขอร้อง. เวลาไปเท่ียวแบบเกาะต่าง ๆ XXก็เห็นว่า, กินแล้วก็แบบทิง้แบบโยน, ข้าง ๆ เลยซึ่ง
แบบไม ่ๆ เก็บกลบั, ท่ีบนเรือด้วยอะ่ค่ะซึ่ง, ไม่เหมาะสมแล้วก็ท าลายธรรมชาตมิากคะ่. 

[kh0 ‘nak3 thŋ
2 ‘thiaw2 thi2 ‘bp1 ‘maa0, ‘thiaw2 ‘kan0 na3 

‘kha3. jaa1 ‘thiŋ3 kha1 ‘ja1 ‘lj0. kh4 ‘rŋ
3. we1 la1 ‘paj0 ‘thiaw2 bp1 ‘k1 taŋ

1 ‘taaŋ
1 X ‘X 

‘k2 ‘hen4 ‘waa2, ‘kin0 ‘lw3 k2 bp1 ‘thiŋ3 ‘bp1 ‘joon0, khaŋ
2 ‘khaaŋ

2 ‘lj0 ‘sŋ
2 bp1 

maj2 maj2 ‘kep1 ‘klap1, thi2 ‘bon0 ‘ra0 ‘duaj2 a1 ‘kha2 ‘sŋ
2, maj2 m1 ‘som4 lw3 ‘k2 

‘tham0 ‘laaj0 tham0 ma1 ‘chaat2 ‘maak2 ‘kha2.] 
(ตอนสขุพอดี - ชมุชนประมงบางละมงุ) 

ประโยคตวัอย่างท่ี 36 แสดงให้เห็นว่าพิธีกรชาวเกาหลีมีการหยุดพูดผิด
จงัหวะ 2 ต าแหน่ง ต าแหน่งแรกเป็นการหยดุพดูระหวา่งค าวา่ “มา” ซึง่เป็นค าประกอบกริยาแสดง
ทิศทางกบัค ากริยาค าวา่ “เท่ียว” โดยทัง้สองค ามีความสมัพนัธ์กนัทางด้านไวยากรณ์ และต าแหน่ง
ท่ี 2 คือการหยุดพูดหลังกล่าวค าว่า “ซึ่ง” เป็นค าสันธานใช้แทนข้อความท่ีอยู่ข้างหน้า โดยหน้า
ค าสนัธานนีป้รากฏค าว่า “คะ่” เป็นค าลงท้ายแสดงความสภุาพ ดงันัน้ จึงกล่าวได้ว่าต าแหน่งการ
หยุดพูดท่ีเหมาะสมควรหยุดหลงักล่าวจบค าว่า “ค่ะ” แล้วค่อยกล่าวค าว่า “ซึ่ง” พร้อมถ้อยค าท่ี
ขยายข้อความก่อนหน้า 

1.2.2.6 การไม่หยุดพูดในต าแหน่งท่ีควรหยุด หมายถึง การพูดประโยค
ตดิตอ่กนัจนยาวโดยไมมี่การหยดุทัง้ท่ีมีการจบความหนึ่ง ๆ แล้ว แต่พิธีกรชาวเกาหลีก็พดูประโยค
ตอ่ไปทนัที ตวัอยา่งเชน่ 

ตวัอย่างท่ี 37 คือทุกคนน่ะรู้สึกว่าแบบเป็นพ่ีน้องกันนะครับที่ น่ีครับคือ
เขาจะท าผกัเองไมต้่องแบบเสียเงินไปซือ้ผกัแล้วสะอาดมาก. 

[kh1 ‘thuk3 ‘khon0 na1 ru3 sk1 wa2 bp1 ‘pen0 phi2 ‘nŋ
3 ‘kan0 

na3 ‘khrap3 thi2 nii2 khrap3 ‘kh0 khaw3 ca1 tham0 ‘phak1 ‘eeŋ
0 maj2 ‘tŋ

2 ‘bp1 ‘sia4 
‘ŋn0 ‘paj0 ‘s3 ‘phak1 lw3 sa1 ‘aat1 ‘maak2.] 

(ตอนหอมลมหายใจ) 
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จากตัวอย่างท่ี 37 แสดงให้เห็นว่าพิธีกรชาวเกาหลีกล่าวถ้อยค าอย่าง
ต่อเน่ืองไม่มีการหยุด ทัง้นีค้วรมีการหยุดเม่ือจบความหนึ่ง ๆ จากตวัอย่างดงักล่าวผู้พูดสามารถ
หยดุพดูครู่หนึง่ได้เม่ือกลา่วจบค าลงท้ายค าวา่ “นะครับ” แล้วจงึคอ่ยกลา่วถ้อยค าตอ่ไป 

ตวัอย่างท่ี 38 XXรู้สึกต่ืนเต้นด้วยคะ่ท่ีได้มาแบบสถานท่ีท่ีแบบไม่คุ้นเคย
ด้วยแล้วก็ได้เจอแบบพ่ี ๆ ชาวบ้าน, ท่ีแบบใช้, ใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย. 

[X ‘X ru3 ‘sk1 tn1 ‘ten2 ‘duaj2 ‘kha2 thi2 daj2 ‘maa0 ‘bp1 sa1 
than4 thi2 thi2 ‘bp1 maj2 khun3 khj0 ‘duaj2 lw3 k2 daj2 ‘c0 ‘bp1 phi2 ‘phii2 chaw0 
‘baan2, thi2 ‘bp1 chaj3, chaj3 chi1 ‘wit3 ‘bp1 ‘riap2 ‘ŋaaj2.] 

(ตอนสขุพอดี - ชมุชนประมงบางละมงุ) 
ประโยคตวัอย่างท่ี 38 แสดงให้เห็นลักษณะจงัหวะในการพูดภาษาไทย

ของพิธีกรชาวเกาหลีท่ีมีจงัหวะการหยุดไม่สม ่าเสมอ กล่าวคือ ผู้พูดกล่าวถ้อยค าติดต่อกันอย่าง
ตอ่เน่ืองโดยเร่ิมตัง้แตช่ื่อตนเอง (XX) มาจนถึงค าว่า “ชาวบ้าน” โดยไม่มีการหยดุ ทัง้ ๆ ท่ีสามารถ
หยดุได้ครู่หนึ่งเม่ือกล่าวจบค าวา่ “ด้วย” แล้วคอ่ยกลา่วเร่ิมประโยคใหม่ด้วยค าสนัธานค าว่า “แล้ว
ก็” อย่างไรก็ดี ช่วงท้ายข้อความผู้พดูกล่าวถ้อยค าสัน้ ๆ 2 ถ้อยค า แล้วก็มีการหยดุครู่หนึ่งและการ
หยดุแบบจบเร่ืองตามล าดบั ซึง่อาจสง่ผลให้ไมร่ื่นหคููส่นทนาหรือผู้ รับชมรายการ 

ตวัอย่างท่ี 39 ยิ่งเดินเข้ามาเห็นข้าวของเคร่ืองใช้ท่ีพ่ีวนัดีเก็บเอาไว้ก็ยิ่ง
ท าให้หลงใหลไปกบัความเก่าแก่ของบ้านหลงันีม้าก ๆ เลยทีเดียวคะ่. 

[‘jiŋ2 ‘dn0 khaw2 ‘maa0 hen4 khaw2 khŋ
4 ‘khraŋ

2 ‘chaj3 thi2 
phi2 wan0 di1 ‘kep1 aw0 ‘waj3 k2 ‘jiŋ2 tham0 ‘haj2 loŋ

4 ‘laj4 paj0 ‘kap1 khwaam0 kaw1 ‘k1 
khŋ

4 ‘baan2 laŋ
4 nii3 ‘maak2 ‘maak2 lj0 thi1 diaw0 ‘kha2.] 

(ตอนร้อยเสา เลา่เร่ือง - ชมุชนตะเคียนเตีย้) 
จากตัวอย่างท่ี 39 แสดงให้เห็นว่าพิธีกรชาวเกาหลีกล่าวถ้อยค าท่ีมี

ลกัษณะยาวโดยไม่มีการหยดุ ซึ่งการกล่าวถ้อยค าลกัษณะนีอ้าจส่งผลให้ผู้พดูเหน่ือยและผู้ รับชม
รายการรู้สึกเหน่ือยตามได้ ทัง้นีผู้้พูดสามารถหยุดพูดครู่หนึ่งได้เม่ือกล่าวจบค าว่า “เอาไว้” แล้ว
คอ่ยกลา่วถ้อยค าตอ่ไปเป็นอยา่งน้อย 

ตัวอย่างท่ี  40 ทุกคนครับผมท าข้าวปุ๊ กนะครับ. คือสนุกมากครับ
ประสบการณ์ท่ีแบบสดุยอดครับผมไม่เคยแบบ, ตีอะไรแบบนีม้าก่อนครับหลังจากผมท าข้าวปุ๊ ก
นะครับพอ่หลวงบอกวา่จะพาผมไปท่ีห้องเรียนธรรมชาติครับ. 
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[thuk3 khon0 ‘khrap3 phom4 ‘tham0 khaw2 ‘puk3 na3 ‘khrap3. kh1 
sa1 ‘nuk1 ‘maak2 ‘khrap3 pra1 ‘sop1 ‘kaan0 ‘thii2 ‘bp1 ‘sut1 ‘jt2 khrap3 phom4 maj2 ‘khj0 
‘bp1, ‘tii0 a1 ‘raj0 bp1 ‘nii3 ma1 ‘kn1 ‘khrap3 laŋ4 cak1 phom4 ‘tham0 khaw2 puk3 na3 
khrap3 ph2 ‘luaŋ

4 bk1 ‘waa2 ca1 pha1 phom4 paj0 ‘thii2 ‘hŋ
2 ‘rian0 tham0 ma1 ‘chaat2 

‘khrap3.] 
(ตอนเผ่ากลางเมือง) 

ถ้อยค าสุดท้ายของข้อความในตวัอย่างท่ี 40 เร่ิมตัง้แต่ค าว่า “ตี” ไปจน
จบท่ีค าลงท้ายค าว่า “ครับ” เป็นถ้อยค าท่ีมีลกัษณะยาวซึง่พิธีกรชาวเกาหลีกล่าวโดยไม่มีการหยดุ 
เม่ือพิจารณาถ้อยค าดงักลา่วพบวา่มีเนือ้ความกลา่วถึงคนละประเดน็กนั ดงันัน้ ลกัษณะจงัหวะใน
การพดูภาษาไทยท่ีดีผู้พดูควรหยดุครู่หนึ่งเม่ือกลา่วจบค าลงท้ายค าว่า “ครับ” แล้วจงึคอ่ยเร่ิมกลา่ว
ถ้อยค าใหมโ่ดยเร่ิมจากค าวา่ “หลงัจาก” เพ่ือกลา่วถึงกิจกรรมในล าดบัถดัไป 

1.2.2.7 การเปล่ียนแปลงเสียงสระและวรรณยุกต์ในพยางค์ท่ีลงเสียงหนัก 
หมายถึง พยางค์ท่ีได้รับการลงเสียงหนกัมีการเปล่ียนแปลงเสียงสระ หรือเสียงวรรณยุกต์ หรือทัง้
เสียงสระและวรรณยุกต์ ซึ่งโดยปกติพยางค์ท่ีได้รับการลงเสียงหนกัจะไม่มีการเปล่ียนแปลงเสียง
สระและวรรณยกุต์ ตวัอยา่งเชน่ 

ตวัอยา่งท่ี 41 สวสัดีครับ. ผมXXX. 
[sa1 ‘wat1 ‘di1 ‘khrap3, phom4 ‘X X ‘X.] 

(ตอนเมืองโบราณท่ีมีชีวิต) 

จากตวัอย่างท่ี 41 แสดงให้เห็นว่าพิธีกรชาวเกาหลีกล่าวค าว่า “สวสัดี” 
[sa1 ‘wat1 ‘di1] เป็นค า 3 พยางค์ โดยลงเสียงหนกัพยางค์ท่ี 2 และพยางค์ท่ี 3 แตพ่บว่าพยางค์ท่ี 3 
พิธีกรชาวเกาหลีออกเสียงจาก [dii0] เป็น [di1] ซึ่งมีลกัษณะของการเปล่ียนสระ [ii] เสียงยาวเป็น
สระ [i] เสียงสัน้ สง่ผลให้เสียงวรรณยกุต์เปล่ียนจากสามญั [0] เป็นเอก [1] 

ตวัอยา่งท่ี 42 ต้องบอกเลยวา่การท ากวัซาเน่ียะสบายมาก ๆ เลยคะ่. 
[‘tŋ

2 ‘bk1 lj0 ‘waa2 kan0 tham0 kua0 ‘saa0 ‘nia2 sa1 ‘baaj0 ‘mak3 
‘maak2 lj0 ‘kha2.] 

(ตอนร้อยเสา เลา่เร่ือง - ชมุชนตะเคียนเตีย้) 
ประโยคตวัอย่างท่ี 42 แสดงให้เห็นลกัษณะการลงเสียงหนกัค าซ า้ค าว่า 

“มาก ๆ” [‘mak3 ‘maak2] ของพิธีกรชาวเกาหลีว่าเป็นการลงเสียงหนกัทัง้ 2 พยางค์ แตพ่ยางค์ท่ี 1 
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มีการเปล่ียนสระ [aa] เสียงยาวเป็นสระ [a] เสียงสัน้ ส่งผลให้เสียงวรรณยุกต์เปล่ียนจากโท [2] 
เป็นตรี [3] 

ตวัอย่างท่ี 43 เคม็แบบน า้ทะเลอ่ะคะ่น า้ทะเลเม่ือกีก็้ผสมแหละเพราะว่า
หนก็ูล้าง, ล้างกบัน า้ทะเล. 

[‘khm0 ‘bp1 ‘nam3 tha1 ‘lee0 a1 ‘kha2 ‘nam3 tha1 le1 ma2 ki3 k2 
pha1 ‘som4 ‘l1 phr3 wa2 nu4 k2 ‘laaŋ

3, ‘laaŋ
3 ‘kap1 ‘naam3 tha1 ‘lee0.] 

(ตอนสขุพอดี - ชมุชนประมงบางละมงุ) 
จากตัวอย่างท่ี 43 แสดงให้เห็นว่าพิธีกรชาวเกาหลีมีการเปล่ียนแปลง

เสียงสระในพยางค์ท่ีได้รับการลงเสียงหนกั คือพยางค์ท่ี 1 ของค าวา่ “น า้ทะเล” จ านวน 2 ต าแหน่ง 
ได้แก่ [‘nam3 tha1 ‘lee0] กับ [‘nam3 tha1 le1] ตามล าดบั โดยผู้พูดเปล่ียนสระ [aa] เสียงยาวเป็น
สระ [a] เสียงสัน้เหมือนกนัทัง้สองต าแหนง่ 

ตวัอย่างท่ี 44 ไม่มีเก้าอีไ้ม่มีปากกาไม่มีอาจารย์ท่ีสอนแล้วไงคือ, มนัจะ
เป็นห้องเรียนได้ไงครับ? 

[maj2 mi1 kaw2 ‘ii2 maj2 ‘mii0 ‘pak1 ‘kaa0 maj2 mi1 a1 ‘caan0 thi2 
‘sn4 lw3 ŋaj0 ‘kh0, man0 ca1 ‘pen0 hŋ

2 ‘rian0 daj2 ŋaj0 ‘khrap3?] 
(ตอนเผ่ากลางเมือง) 

ประโยคตัวอย่างท่ี 44 แสดงให้เห็นลักษณะการเปล่ียนเสียงสระใน
พยางค์ท่ีได้รับการลงเสียงหนักของพิธีกรชาวเกาหลี คือค าว่า “ปากกา” [‘pak1 ‘kaa0] เป็นค า 2 
พยางค์ โดยพยางค์ท่ี 1 ผู้พดูเปล่ียนจากสระ [aa] เสียงยาวเป็นสระ [a] เสียงสัน้ 

ตวัอย่างข้างต้นคือลกัษณะการใช้จงัหวะในการพูดภาษาไทยของพิธีกรชาว
เกาหลีในรายการโทรทศัน์ประเภทสารคดีท่องเท่ียวท่ีไม่สอดคล้องกบัภาษาไทย 7 ลกัษณะ ได้แก่ 
การลงเสียงหนกัค าไวยากรณ์ การลงเสียงหนกัผิดต าแหน่ง การไม่ลงเสียงหนกัตามเกณฑ์ การไม่
ลงเสียงหนักเกิน 5 พยางค์ การหยุดผิดจังหวะ การไม่หยุดพูดในต าแหน่งท่ีควรหยุด และการ
เปล่ียนแปลงเสียงสระและวรรณยกุต์ในพยางค์ท่ีลงเสียงหนกั เม่ือพิจารณาการใช้จงัหวะในการพดู
ภาษาไทยของพิธีกรชาวเกาหลีท่ีมีลกัษณะไม่สอดคล้องกบัภาษาไทยพบว่ามีลกัษณะท่ีไม่เป็นไป
ตามองค์ประกอบท่ีส าคัญของจังหวะในการพูดภาษาไทย 3 ประการ ได้แก่ ความสัน้ยาวของ
พยางค์ (syllable duration) การลงเสียงหนกัเบา (stress) และการหยดุ (phonological pause) 

ผลการวิเคราะห์จงัหวะในการพูดภาษาไทยของพิธีกรชาวเกาหลีในรายการโทรทศัน์
ประเภทสารคดีท่องเท่ียวจ าแนกได้ 2 ลักษณะ ลักษณะแรกคือจังหวะในการพูดภาษาไทยท่ี
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สอดคล้องกับภาษาไทย ประกอบด้วย 4 ลักษณะย่อย ได้แก่ การเปล่ียนแปลงเสียงสระและ
วรรณยกุต์ในพยางค์ลดรูป การไม่ลงเสียงหนกัค าไวยากรณ์ การเน้นลงเสียงหนกัพยางค์ท้าย และ
การลงเสียงหนกัค าไวยากรณ์เพ่ือรักษาจงัหวะ สว่นลกัษณะท่ีสองคือจงัหวะในการพดูภาษาไทยท่ี
ไม่สอดคล้องกบัภาษาไทย ประกอบด้วย 7 ลกัษณะย่อย ได้แก่ การลงเสียงหนกัค าไวยากรณ์ การ
ลงเสียงหนกัผิดต าแหนง่ การไมล่งเสียงหนกัตามเกณฑ์ การไมล่งเสียงหนกัเกิน 5 พยางค์ การหยดุ
ผิดจงัหวะ การไม่หยุดพูดในต าแหน่งท่ีควรหยุด และการเปล่ียนแปลงเสียงสระและวรรณยุกต์ใน
พยางค์ท่ีลงเสียงหนกั ซึง่แสดงให้เห็นวา่พิธีกรชาวเกาหลีใช้จงัหวะในการพดูภาษาไทยท่ีมีลกัษณะ
ไม่สอดคล้องกับภาษาไทยมากกว่าลักษณะท่ีสอดคล้องกับภาษาไทย ดงันัน้ จึงอาจกล่าวได้ว่า
ลกัษณะการใช้ภาษาไทยระดบัเสียงของพิธีกรชาวเกาหลียงัมีลกัษณะไม่ใกล้เคียงผู้พดูภาษาไทย
เป็นภาษาแม ่อีกทัง้ผลการวิเคราะห์อาจสะท้อนระดบัความรู้ ความสามารถของพิธีกรชาวเกาหลีท่ี
ใช้ภาษาไทยในฐานะภาษาตา่งประเทศได้อีกลกัษณะหนึง่ด้วย 

2. การใช้ภาษาไทยระดับค าและถ้อยค า 
การใช้ภาษามีความหมายครอบคลมุถึงทกัษะการใช้ภาษาทัง้ 4 ทกัษะ คือ ผู้สง่สารจะใช้

ภาษาด้วยการพดูหรือการเขียน สว่นผู้ รับสารก็จะรับด้วยการฟังและการอา่น ดงันัน้การใช้ภาษาจึง
สามารถพิจารณาได้ทัง้ 4 ทักษะดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ดี งานวิจัยนีเ้ป็นการศึกษาการใช้
ภาษาไทยของพิธีกรชาวเกาหลีในรายการโทรทัศน์ประเภทสารคดีท่องเท่ียวซึ่งเป็นการใช้ภาษา
ด้านการพดู โดยหวัข้อก่อนหน้านีไ้ด้กล่าวถึงการใช้ภาษาไทยระดบัเสียงในมิตติา่ง ๆ ของพิธีกรชาว
เกาหลีแล้ว เพราะฉะนัน้เพ่ือให้การศึกษาการใช้ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศของพิธีกร
ชาวเกาหลีมีความครอบคลุมมากยิ่งขึน้ ผู้ วิจยัจึงจะน าเสนอลักษณะการใช้ภาษาไทยของพิธีกร
ชาวเกาหลีในระนาบท่ีสงูขึน้โดยจ าแนกเป็น 2 ประเด็น คือ 1) การใช้ภาษาระดบัค า และ 2) การใช้
ภาษาระดบัถ้อยค า 

2.1 การใช้ภาษาระดับค า 
จากการศกึษาวิเคราะห์การใช้ภาษาระดบัค าของพิธีกรชาวเกาหลีในรายการโทรทศัน์

ประเภทสารคดีท่องเท่ียว พบว่าพิธีกรชาวเกาหลีมีลกัษณะการใช้ภาษาระดบัค า 3 ลกัษณะ ได้แก่ 
การใช้ค าภาษาตา่งประเทศ การใช้ค าสแลง และการใช้ค าภาษาถ่ิน 

2.1.1 การใช้ค าภาษาต่างประเทศ 
ด้วยบริบทของการใช้ภาษาคือเป็นรายการโทรทศัน์ประเภทสารคดีท่องเท่ียวท่ี

ถ่ายท าตามแหล่งชมุชนในประเทศไทย มีแขกรับเชิญคนไทยมาร่วมรายการ ออกอากาศในประเทศ
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ไทย และผู้ รับชมรายการโดยส่วนใหญ่ก็เป็นคนไทย ดงันัน้พิธีกรชาวเกาหลีจึงต้องใช้ภาษาไทยเพ่ือ
การด าเนินรายการ อย่างไรก็ตาม จากการวิเคราะห์ข้อมลูการใช้ภาษาของพิธีกรชาวเกาหลีพบวา่มี
การใช้ค าภาษาตา่งประเทศร่วมด้วย โดยจ าแนกลกัษณะการใช้ค าภาษาตา่งประเทศได้ 2 ประเภท 
ได้แก่ การใช้ค าปน และการใช้ค าทบัศพัท์ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

2.1.1.1 การใช้ค าปน หมายถึง การใช้ค าภาษาต่างประเทศเข้ามาปนใน
ภาษาไทยทัง้ ๆ ท่ีภาษาไทยก็มีค านัน้ใช้อยู่แล้ว  (ดียู ศรีนราวัฒน์, 2558, น. 228-229) ผลการ
วิเคราะห์การใช้ค าภาษาตา่งประเทศเข้ามาปนในการใช้ภาษาไทยของพิธีกรชาวเกาหลีพบวา่มีการ
ใช้ค าปน 2 ภาษา ได้แก่ ค าปนภาษาองักฤษ และค าปนภาษาเกาหลี 

2.1.1.1.1 ค าปนภาษาอังกฤษ หมายถึง ลักษณะการใช้ภาษาไทยเป็น
ภาษาหลกัในการส่ือสารด าเนินรายการของพิธีกรชาวเกาหลี แตบ่างครัง้พิธีกรชาวเกาหลีก็เลือกใช้
ค าภาษาองักฤษปนเข้ามาทัง้ ๆ ท่ีภาษาไทยก็มีค านัน้ใช้อยูแ่ล้ว ตวัอยา่งเชน่ 

ตวัอยา่งท่ี 45 โอเคเร่ิมเลยคะ่. 
(ตอนร้อยเสา เลา่เร่ือง - ชมุชนตะเคียนเตีย้) 

จากตวัอยา่งท่ี 45 แสดงให้เห็นว่าพิธีกรชาวเกาหลีกลา่วค าว่า “โอเค” 
(ok หรือ okay) ในลกัษณะความหมายของการตอบรับวา่ตกลงหรือเห็นด้วยกบัคูส่นทนา 

ตวัอยา่งท่ี 46 แล้วกินพร้อมกนัมนัจะมามีกลิ่นเฮร์ิบ ๆ ใชไ่หมครับ? 
(ตอนหอมลมหายใจ) 

จากตัวอย่างท่ี  46 แสดงให้เห็นว่าพิธีกรชาวเกาหลีกล่าวค าปน
ภาษาองักฤษค าวา่ “เฮิร์บ” (herb) แทนค าวา่ “สมนุไพร” ในภาษาไทย 

ตวัอยา่งท่ี 47 บ้านเขาท ากบัแบมบูครับแบมบูเรียกวา่ไม้ไผค่รับ. 
(ตอนเผ่ากลางเมือง) 

จากตัวอย่างท่ี 47 แสดงให้เห็นว่าพิธีกรชาวเกาหลีกล่าวค าปน
ภาษาอังกฤษค าว่า “แบมบู” (bamboo) ซ า้สองครัง้ ก่อนจะกล่าวค าภาษาไทยว่า “ไม้ไผ่” ด้วย
ลักษณะการใช้ค าปนดังกล่าวอาจสันนิษฐานได้ว่าในช่วงแรกของการกล่าวถ้อยค าพิธีกรชาว
เกาหลีอาจนึกค าภาษาไทยไม่ออก จึงเลือกใช้ค าภาษาองักฤษก่อนเพ่ือให้การกล่าวถ้อยค าไม่เกิด
การตดิขดั 

ตวัอยา่งท่ี 48 เขาให้ผมเป็นซ้อป้ีเนียร์. ผมภาษาไทยไมรู้่, ครับ. 
(ตอนเมืองโบราณท่ีมีชีวิต) 
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จากตวัอยา่งท่ี 48 พบวา่พิธีกรชาวเกาหลีกลา่วค าภาษาองักฤษค าว่า 
“ซ้อปีเ้นียร์” (souvenir) [s3 pi2 nia0] ซึ่งมีความหมายว่า “ของท่ีระลึก” อีกทัง้พิธีกรชาวเกาหลี
กลา่วถึงสาเหตดุ้วยวา่ตนไมท่ราบวา่ค าดงักลา่วในภาษาไทยคือค าวา่อะไร 

2.1.1.1.2 ค าปนภาษาเกาหลี หมายถึง ลักษณะการใช้ภาษาไทยเป็น
ภาษาหลกัในการส่ือสารด าเนินรายการของพิธีกรชาวเกาหลี แตบ่างครัง้พิธีกรชาวเกาหลีก็เลือกใช้
ค าภาษาเกาหลีปนเข้ามาทัง้ ๆ ท่ีภาษาไทยก็มีค านัน้ใช้อยูแ่ล้ว ตวัอยา่งเชน่ 

ตวัอยา่งท่ี 49 ฮานาทเูซด (하나 둘 셋) 
(ตอนความสขุ…ท่ีไมต้่องพิสจูน์ -  

ชมุชนบ้านโคกและชมุชนบ้านดงเย็น) 
ค าภาษาเกาหลีในตวัอย่างท่ี 49 ปรากฏในบริบทท่ีพิธีกรชาวเกาหลี

จะเร่ิมท ากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง โดยมีลกัษณะเป็นการนบัส่งสญัญาณซึ่งแปลเป็นภาษาไทยได้
วา่ “หนึง่สองสาม” เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนลงมือท ากิจกรรมนัน้ ๆ 

จากการวิเคราะห์การใช้ค าปนของพิธีกรชาวเกาหลีในรายการโทรทัศน์
ประเภทสารคดีท่องเท่ียว พบว่ามีการใช้ค าปนภาษาต่างประเทศ 2 ภาษา ได้แก่  ค าปน
ภาษาองักฤษ และค าปนภาษาเกาหลี จากข้อมลูความถ่ีของการใช้ค าปนพบวา่พิธีกรชาวเกาหลีใช้
ค าปนภาษาอังกฤษมากกว่าค าปนภาษาเกาหลี ซึ่งการใช้ค าปนภาษาอังกฤษบางลักษณะก็มี
ความคล้ายคลึงกับผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่ เช่นค าว่า โอเค (ok หรือ okay) ท่ีมกัใช้ในบริบท
การสนทนาท่ีไม่เป็นทางการคือผู้พูดกับผู้ ฟังท่ีมีความสนิทสนมหรือเป็นกันเอง แต่การใช้ค าปน
ภาษาอังกฤษบางลักษณะก็ไม่คล้ายคลึงกับผู้ พูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่ เช่นค าว่า แบมบ ู
(bamboo) ซ้อปีเ้นียร์ (souvenir) ซึ่งการใช้ค าปนลักษณะนีก็้สะท้อนความรู้ ความสามารถของ
ผู้ ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาตา่งประเทศ อย่างไรก็ดี ลกัษณะการใช้ค าปนจะเกิดขึน้เม่ือผู้ ใช้ภาษามี
ความรู้และสามารถใช้ภาษาได้ตัง้แต ่2 ภาษาขึน้ไป โดยสามารถเกิดขึน้ได้ทัง้ท่ีผู้ ใช้ภาษารู้ตวัและ
ไมรู้่ตวั 

2.1.1.2 การใช้ค าทับศัพท์ หมายถึง การใช้ค าภาษาต่างประเทศตามราก
ศพัท์เดิม เพราะไม่สามารถใช้ค าไทยหรือค าบาลีสันสกฤตมาสร้างเป็นค าใหม่ให้มีความหมาย
สมบูรณ์เหมือนกนัได้ (สุจิตรา กลิ่นเกษร, 2538, น. 42) ตวัอย่างการใช้ค าทบัศพัท์ของพิธีกรชาว
เกาหลี เชน่ 

ตวัอยา่งท่ี 50 ถ่ายเอ็มวีเหรอ? 
(ตอนสขุพอดี - ชมุชนประมงบางละมงุ) 
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จากตวัอย่างท่ี 50 ค าว่า “เอ็มวี” (MV ย่อมาจาก Music Video) เป็นค าท่ี
ใช้เรียกการถ่ายท าภาพเคล่ือนไหวประกอบเพลงเพ่ือการเผยแพร่โฆษณา 

ตวัอยา่งท่ี 51 เป็นคนคริสต์ครับ. 
(ตอนความสขุ…ท่ีไมต้่องพิสจูน์ -  

ชมุชนบ้านโคกและชมุชนบ้านดงเย็น) 
พิ ธีกรชาวเกาหลีใช้ค าทับศัพท์ในตัวอย่างท่ี 51 เพ่ือบ่งบอกว่าตน 

นับถือศาสนาคริสต์ (Christ) ซึ่งค าดงักล่าวเป็นค านามวิสามัญหรือช่ือเฉพาะของศาสนาโดยมี 
พระเยซูเป็นผู้ก่อตัง้ 

ตวัอยา่งท่ี 52 แล้วเขาก็เลน่กีตาร์เลน่กนัคือแบบ, 
(ตอนเผ่ากลางเมือง) 

ค าทบัศพัท์ในตวัอย่างท่ี 52 คือกีตาร์ (guitar) หมายถึงเคร่ืองดนตรีชนิด
ท่ีมีสายส าหรับใช้ดีดประเภทหนึ่ง พิธีกรชาวเกาหลีใช้ค าดงักล่าวเม่ือกล่าวถึงอุปกรณ์ท่ีใช้ให้เกิด
ความเพลิดเพลินในงานเลีย้งสงัสรรค์ 

ตวัอยา่งท่ี 53 อนันีร้สชาตเิหมือนกบั, สปาเกตตีครับ. 
(ตอนเมืองโบราณท่ีมีชีวิต) 

ค าในตัวอย่างท่ี 53 ค าว่า “สปาเกตตี” (spaghetti) ปรากฏในบริบทท่ี
พิธีกรชาวเกาหลีกล่าวเปรียบเทียบวา่ขนมจีนราดน า้ยาสตูรน า้พริกมีรสชาติเหมือนกบัสปาเกตตีซึ่ง
เป็นช่ืออาหารของชาวยโุรป 

จากตวัอย่างการใช้ค าทับศพัท์ข้างต้นแสดงให้เห็นว่าพิธีกรชาวเกาหลีใช้ค า
ทบัศพัท์ท่ีมีรากศพัท์มาจากภาษาองักฤษซึ่งเป็นกลุ่มค าท่ีไม่มีใช้ในภาษาไทย พิธีกรชาวเกาหลีจึง
จ าเป็นต้องใช้ค าทบัศพัท์เหล่านัน้อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ อย่างไรก็ตาม ค าทบัศพัท์ดงักล่าวก็เป็นค า
ท่ีคนไทยรู้จกัและใช้กนัอยา่งแพร่หลาย 

2.1.2 การใช้ค าสแลง 
การใช้ค าสแลง หมายถึง ถ้อยค าท่ีใช้และเข้าใจกนัเฉพาะกลุม่คนและในชว่งเวลา

หนึ่งเท่านัน้ ซึ่งไม่ใช่ภาษาท่ียอมรับกันว่าถูกต้องตามหลกัภาษา (ราชบณัฑิตยสถาน, 2556, น. 
1181) ตวัอยา่งการใช้ค าสแลงของพิธีกรชาวเกาหลี เชน่ 

ตวัอยา่งท่ี 54 หอมจุง. 
(ตอนร้อยเสา เลา่เร่ือง - ชมุชนตะเคียนเตีย้) 
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จากตวัอย่างท่ี 54 แสดงให้เห็นว่าพิธีกรชาวเกาหลีใช้ค าสแลงค าว่า “จุง” ซึ่ง
เป็นค าท่ีดดัแปลงมาจากค าว่า “จัง” โดยการเปล่ียนรูปสระจากสระอะ /a/ เป็นสระอุ /u/ แต่ยัง
ยงัคงรูปพยญัชนะต้นและพยัญชนะท้ายไว้เช่นเดิม ผู้พูดใช้ค าสแลงข้างต้นเพ่ือให้ภาษามีความ
แปลกใหมส่ะดดุหผูู้ ฟัง 

ตวัอยา่งท่ี 55 พอ่หลวงครับผมรู้สกึสบายตวัมากครับรู้สึกฟินมากครับ. 
(ตอนหอมลมหายใจ) 

ค าสแลงในตวัอย่างท่ี 55 เป็นค าท่ีมีรากศพัท์มาจากภาษาตา่งประเทศเพราะ
ภาษาไทยไม่มีค าลกัษณะดงักล่าว ผู้พูดมกัใช้ค าสแลงข้างต้นเม่ือตนได้สมัผสัหรือพบเจอกับบาง
สิ่งบางอย่างแล้วรู้สกึพิเศษหรือประทบัใจกบัสิ่งนัน้เป็นอยา่งมาก กล่าวคือเป็นค าท่ีมีความสมัพนัธ์
เน้นเก่ียวกบัอารมณ์ความรู้สกึ 

ตวัอย่างท่ี 56 ผมอยากชวนพวกคนไทยท่ีถ้ามาเท่ียวจงัหวดัสพุรรณบรีุ, ต้อง
ลองท าลกูปัด. เพราะวา่น่ีสวยแล้วก็, เป็น, ออ่เมมโมร่ี, นะครับ. มุ้งมิง้ฟรุ้งฟริง้. 

(ตอนเมืองโบราณท่ีมีชีวิต) 
ค าสแลงในตวัอย่างท่ี 56 สามารถกล่าวแยกทีละค าได้ว่าค าว่า “มุ้ งมิง้” ใช้

กล่าวถึงอาการการกระท าหรือสิ่งของท่ีมีลกัษณะน่ารักน่าเอ็นด ูส่วนค าว่า “ฟรุ้งฟริง้” ใช้กล่าวถึง
สิ่งท่ีดสูวยงาม มีชีวิตชีวา สีสนัสดใส หรือมีลกัษณะเปลง่ประกายแวววาม ซึ่งทัง้ 2 ค านีมี้เสียงสระ
และพยัญชนะตัวสะกดคล้องจองกัน เม่ือผู้ ใช้ภาษากล่าวค าว่า “มุ้ งมิง้” จึงนิยมกล่าวค าว่า  
“ฟรุ้งฟริง้” ต่อท้ายตามเสมอ ดังนัน้จึงกล่าวสรุปได้ว่าค าว่า “มุ้ งมิง้ฟรุ้งฟริง้” ใช้เป็นค าชมท่ี
หมายถึงอาการการกระท าหรือสิ่งของท่ีมีลักษณะน่ารัก สวยสดใส ซึ่งบริบทท่ีปรากฏการใช้ค า
สแลงนีคื้อพิธีกรชาวเกาหลีใช้เพ่ือส่ือความถึงลกูปัดท่ีมีขนาดเล็กน่ารักและมีสีสนัสดใสสวยงาม 

จากตัวอย่างการใช้ค าสแลงของพิธีกรชาวเกาหลีในรายการโทรทัศน์ประเภท 
สารคดีท่องเท่ียวแสดงให้เห็นว่าค าสแลงเป็นกลุ่มค าท่ีนิยมใช้ในกลุ่มคนวยัหนึ่งและในช่วงเวลา
หนึ่งเทา่นัน้ เพราะปัจจบุนัค าบางค าก็ไม่เป็นท่ีนิยมใช้แล้ว เช่น มุ้งมิง้ฟรุ้งฟริง้ หรือค าบางค าก็ยงัมี
ผู้ใช้อยู่บ้าง เช่น ฟิน ลกัษณะการใช้ค าสแลงดงักล่าวจึงสะท้อนให้เห็นลกัษณะการเรียนรู้ภาษาซึ่ง
เกิดจากการเลียนแบบจากเจ้าของภาษา และสะท้อนถึงวยัวฒุิของผู้พดูอีกด้วยเพราะค าสแลงเป็น
กลุ่มค าท่ีนิยมใช้ในกลุ่มคนวยัรุ่นถึงวยัหนุ่มสาว ประกอบกับแขกรับเชิญคนไทยซึ่งมีความอาวุโส
กวา่พิธีกรชาวเกาหลีไมป่รากฏการค าสแลงข้างต้น 
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2.1.3 การใช้ค าภาษาถิ่น 
การใช้ค าภาษาถ่ิน หมายถึง ภาษาเฉพาะของคนท้องถ่ินท่ีมีลกัษณะส าเนียงการ

ออกเสียงเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตวั (ราชบณัฑิตยสถาน, 2556, น. 869) ผลการวิเคราะห์การใช้
ภาษาไทยของพิธีกรชาวเกาหลีในรายการโทรทศัน์ประเภทสารคดีทอ่งเท่ียวพบวา่มีการใช้ค าภาษา
ถ่ินอีสานเพียงถ่ินเดียว ตวัอยา่งเชน่ 

ตวัอยา่งท่ี 57 เฮด็ได้แปลวา่อะไรครับ? 

(ตอนความสขุ…ท่ีไมต้่องพิสจูน์ -  
ชมุชนบ้านโคกและชมุชนบ้านดงเย็น) 

เม่ือพิธีกรชาวเกาหลีได้ยินแขกรับเชิญคนไทยกล่าวค าภาษาถ่ินในตวัอย่างท่ี 
57 จงึเกิดความสงสยัแล้วสอบถามเก่ียวกบัความหมาย และเม่ือได้เรียนรู้แล้วเข้าใจวา่ค าว่า “เฮ็ด” 
หมายถึง “ท า” จงึเกิดการใช้เลียนแบบคูส่นทนาคนไทย 

ตวัอยา่งท่ี 58 ฮ้อนมาก ๆ ครับ. 
(ตอนความสขุ…ท่ีไมต้่องพิสจูน์ -  

ชมุชนบ้านโคกและชมุชนบ้านดงเย็น) 
การใช้ค าภาษาถ่ินของพิธีกรชาวเกาหลีในตัวอย่างท่ี 58 เกิดขึน้ในบริบท

เดียวกับตวัอย่างท่ี 57 และมีลกัษณะท่ีคล้ายคลึงกันคือการเรียนรู้เกิดจากการได้ยินแล้วใช้ตาม
เจ้าของภาษาถ่ิน 

ตวัอยา่งท่ี 59 อ๋ือแซ่บหลาย. 
(ตอนร้อยเสา เลา่เร่ือง - ชมุชนตะเคียนเตีย้) 

พิธีกรชาวเกาหลีกล่าวค าภาษาถ่ินในตวัอย่างท่ี 59 หลงัจากได้ทานน า้พริก
ของชาวบ้านท่ีชุมชนตะเคียนเตีย้จงัหวดัชลบุรี กล่าวคือพิธีกรชาวเกาหลีใช้ค าภาษาถ่ินอีสานใน
บริบทท่ีไม่มีส่วนเก่ียวข้องกบัอีสานเลยซึ่งแตกตา่งจากตวัอยา่งทัง้สองก่อนหน้านี ้ดงันัน้จึงกล่าวได้
วา่พิธีกรชาวเกาหลีเรียนรู้ค าว่า “แซ่บ” มาจากบริบทอ่ืนและเข้าใจว่าใช้ส่ือความหมายถึงอาหารท่ี
มีรสชาตอิร่อย 

จากตวัอย่างการใช้ค าภาษาถ่ินอีสานของพิธีกรชาวเกาหลีแสดงให้เห็นว่าปัจจยั
ส าคญัประการหนึ่งท่ีส่งผลให้พิธีกรชาวเกาหลีในรายการโทรทศัน์ประเภทสารคดีท่องเท่ียว ใช้ค า
ภาษาถ่ินเหล่านัน้เพราะเกิดการเรียนรู้จากการได้ยินคู่สนทนาคนไทยกล่าวก่อน พิธีกรชาวเกาหลี
จงึเกิดการใช้ภาษาด้วยลกัษณะของการเลียนแบบ (imitation) 
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การศึกษาข้อมูลการใช้ภาษาระดับค าของพิธีกรชาวเกาหลีในรายการโทรทัศน์
ประเภทสารคดีท่องเท่ียว ผลการวิเคราะห์พบว่าพิธีกรชาวเกาหลีมีลักษณะการใช้ค าทัง้หมด 3 
ลกัษณะ ได้แก่ การใช้ค าภาษาต่างประเทศ การใช้ค าสแลง และการใช้ค าภาษาถ่ิน ซึ่งสามารถ
สรุปเป็นตารางได้ดงันี ้

ตาราง 5 แสดงลกัษณะและจ านวนในแตล่ะลกัษณะการใช้ภาษาระดบัค าของพิธีกรชาวเกาหลี 

การใช้ภาษาระดับค า จ านวน 
การใช้ค าภาษาต่างประเทศ 
 การใช้ค าปน   
  ค าปนภาษาองักฤษ 26 
  ค าปนภาษาเกาหลี 3 
 การใช้ค าทบัศพัท์  20 
การใช้ค าสแลง   3 
การใช้ค าภาษาถิ่น   3 

 
จากตาราง 5 แสดงให้เห็นความถ่ีของลกัษณะการใช้ภาษาระดบัค าของพิธีกรชาว

เกาหลีในรายการโทรทัศน์ประเภทสารคดีท่องเท่ียว ลกัษณะแรกคือการใช้ค าภาษาต่างประเทศ 
จ าแนกได้ 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) การใช้ค าปน ซึ่งแบ่งย่อยเป็นค าปนภาษาองักฤษกับค าปนภาษา
เกาหลี ผลการวิเคราะห์พบว่าความถ่ีของค าปนภาษาองักฤษมากกว่าค าปนภาษาเกาหลีอย่าง
ชดัเจน และ 2) การใช้ค าทบัศพัท์ ส่วนลกัษณะการใช้ค าสแลงและการใช้ค าภาษาถ่ินเป็นลกัษณะ
ท่ีมีความถ่ีน้อยท่ีสดุเทา่กนั 

2.2 การใช้ภาษาระดับถ้อยค า 
จากการศึกษาวิเคราะห์การใช้ภาษาระดบัถ้อยค าของพิธีกรชาวเกาหลีในรายการ

โทรทศัน์ประเภทสารคดีท่องเท่ียว พบว่าพิธีกรชาวเกาหลีมีลกัษณะการใช้ภาษาระดบัถ้อยค า 3 
ลกัษณะ ได้แก่ การใช้ดชันีปริจเฉท การใช้วจันกรรม และการสลบัภาษา 

2.2.1 การใช้ดัชนีปริจเฉท 
การใช้ดชันีปริจเฉท (discourse markers) หมายถึง การใช้หน่วยค าท่ีท าหน้าท่ี

เช่ือมโยงถ้อยค าเพ่ือบง่ชีค้วามสมัพนัธ์ระหว่างสิ่งท่ีเกิดขึน้ก่อนหน้ากบัสิ่งท่ีเกิดขึน้ตามหลงัในการ
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สนทนาระดบัปริจเฉท (Schiffrin, 1987; วชัรพล บพุนิมิตร, 2539) งานวิจยันีศ้กึษาดชันีปริจเฉทท่ี
แสดงการส่ือความหมายในการสนทนาระนาบโครงสร้างเนือ้ความ  โดยจ าแนกตามหน้าท่ีว่าดชันี
ปริจเฉทนัน้ ๆ แสดงการเช่ือมโยงความอยา่งไรตามแนวคิดของชิฟฟริน (Schiffrin, 1987) ประยกุต์
ร่วมกับงานวิจยัของวชัรพล บุพนิมิตร (2539) ท่ีศึกษาดชันีปริจเฉทในบทสนทนาแบบกันเองของ 
ผู้พูดภาษาไทยกรุงเทพฯ ผลการวิเคราะห์การใช้ดัชนีปริจเฉทของพิธีกรชาวเกาหลี พบ 29 ค า 
ได้แก่ ก็ ก็แบบ ก็เลย คือ คือแบบ จึง ซึ่ง ซึ่งแบบ แต ่แตก็่ แตก็่แบบ แตว่่า ถ้า ถ้าแบบ ถ้าอย่างงัน้ 
ถึงแม้ ท่ี ท่ีแบบ แบบ เพราะ เพราะว่า เพ่ือ แล้ว แล้วก็ แล้วก็แบบ ว่า หรือ หรือว่า อย่างท่ี โดย
จ าแนกตามหน้าท่ีได้ 9 หน้าท่ี ได้แก่ หน้าท่ีโยงความท่ีมีเนือ้ความต่อเน่ือง หน้าท่ีโยงความท่ีมี
เนือ้ความเพิ่มเติม หน้าท่ีโยงความท่ีมีเนือ้ความอธิบาย หน้าท่ีโยงความท่ีมีเนือ้ความขดัแย้ง หน้าท่ี
โยงความท่ีมีเนือ้ความแสดงเง่ือนไข หน้าท่ีโยงความท่ีมีเนือ้ความแสดงเหตุ หน้าท่ีโยงความท่ีมี
เนือ้ความแสดงจุดมุ่งหมาย หน้าท่ีโยงความท่ีมีเนือ้ความให้เลือก  และหน้าท่ีโยงความท่ีมี
เนือ้ความแสดงผล ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

2.2.1.1 หน้าท่ีโยงความท่ีมีเนือ้ความต่อเน่ือง หมายถึง การใช้ดชันีปริจเฉท
แสดงการโยงความท่ีมีเนือ้ความต่อเน่ือง โดยเนือ้ความท่ีปรากฏหลงัดชันีปริจเฉทประเภทนีเ้ป็น
ความท่ีต่อเน่ืองจากถ้อยค าท่ีผู้พูดได้กล่าวไว้ก่อนหน้า หรือบางบริบทก็เป็นความท่ีต่อเน่ืองจาก
ถ้อยค าของคูส่นทนา ดชันีปริจเฉทลกัษณะนีท่ี้พิธีกรชาวเกาหลีใช้ได้แก่ ก็ วา่ ก็เลย อยา่งท่ี แบบ ท่ี 
ก็แบบ ท่ีแบบ ตวัอยา่งเชน่ 

ตวัอย่างท่ี 60 บริบท: พิธีกรชาวเกาหลีกล่าวถึงลกัษณะของข้าวปุ๊ กท่ียงั
ไมไ่ด้ผา่นการปิง้ 

พิธีกรชาวเกาหลี: ทุกคนครับ, อันนีย้ังไม่ได้ปิง้นะครับ. แต่ยัง=
      =ไมไ่ด้ปิง้, 

แขกรับเชิญคนไทย:        ยงัอร่อย. 
พิธีกรชาวเกาหลี:       ก็มนัจะอร่อยครับมนัจะมี=

      =ได้กลิ่นงาครับ. คือกินก็อันนีด้ึงออกครับ. 
      ดสูิครับเหนียวมาก. กินยงัไงใชไ่หมครับ?  
      ก็ใสเ่ข้าไปปาก. เคีย้ว ๆ ๆ ครับ. แตเ่คีย้ว= 
      =นาน ๆ. มนัจะเหนียว. เหนียวมากจริง ๆ. 

(ตอนเผ่ากลางเมือง) 
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จากตวัอย่างท่ี 60 แสดงให้เห็นว่าพิธีกรชาวเกาหลีใช้ดชันีปริจเฉทค าว่า 
“ก็” จ านวน 3 ต าแหน่ง ต าแหน่งแรกปรากฏเป็นค าแรกของเนือ้ความในผลดัท่ี 3 ซึ่งเป็นการโยง
เนือ้ความให้ตอ่เน่ืองจากถ้อยค าของแขกรับเชิญคนไทยโดยเห็นได้ชดัเจนจากการใช้ค าว่า “อร่อย” 
ซ า้กบัท่ีแขกรับเชิญคนไทยได้กล่าวน าก่อนหน้า ส่วนดชันีปริจเฉทค าว่า “ก็” ในต าแหน่งท่ีสองและ
ต าแหน่งท่ีสามเป็นการโยงเนือ้ความให้ตอ่เน่ืองจากเนือ้ความท่ีผู้พดูชาวเกาหลีได้กล่าวไว้เองก่อน
หน้าซึง่เก่ียวกบัขัน้ตอนการกินข้าวปุ๊ ก 

ตวัอย่างท่ี 61 บริบท: พิธีกรชาวเกาหลีกล่าวถึงค าศัพท์ท่ีได้เรียนรู้จาก
แขกรับเชิญคนไทยหลงัจากร่วมงานแหน่าคกบัชาวบ้านในชมุชน 

พิธีกรชาวเกาหลี: ก็หลงัจากนัน้ผมเจอพ่ีแวว. แล้วก็เขาใจดีมาก. 
      สอนผมว่า, ค าศพัท์คือ, เกษตรอินทรีย์.  
      เกษตรคือช่ือมหาวิทยาลัย. แล้วก็อินทรีคือ=
      =นกอินทรี. ก็เลยผมงงมากเลย. 

(ตอนความสขุ…ท่ีไมต้่องพิสจูน์ -  
ชมุชนบ้านโคกและชมุชนบ้านดงเย็น) 

จากตัวอย่างท่ี 61 ปรากฏการใช้ดัชนีปริจเฉทแสดงการโยงความท่ีมี
เนือ้ความต่อเน่ืองกนั 3 ค า ค าแรกคือค าว่า “ก็” แสดงการโยงความตอ่เน่ืองจากกิจกรรมก่อนหน้า
คือการร่วมงานแห่นาคกับชาวบ้านในชุมชน ค าท่ีสองคือค าว่า “ว่า” แสดงการโยงความต่อเน่ือง
จากการได้รู้จักแขกรับเชิญคนไทยกับค าศัพท์ท่ีได้เรียนรู้ และค าท่ีสามคือค าว่า “ก็เลย” ซึ่งมี
ลกัษณะการสร้างค าโดยใช้ค าสนัธานมาซ้อนกนั เพ่ือท าหน้าท่ีโยงเนือ้ความท่ีกล่าวไว้ก่อนหน้าให้
ตอ่เน่ืองกบัเนือ้ความท่ีกลา่วตามหลงั 

ตัวอย่างท่ี 62 บริบท: พิธีกรชาวเกาหลีกล่าวถึงความรู้สึกในขณะท่ี 
แขกรับเชิญคนไทยก าลงัท ากวัซาให้ 

แขกรับเชิญคนไทย: เห็นไหมคะเส้นท่ีมันขอด ๆ เนีย้ะรู้สึกไหมน่ี=
      =เนีย้ะมนัจะตงึเส้นเลย. 

พิธีกรชาวเกาหลี: อ่ือ. ท าตรงนีด้้วย. 
แขกรับเชิญคนไทย: ได้คะ่ได้. 
พิธีกรชาวเกาหลี: ก็ไมเ่จ็บคะ่ ไมเ่จ็บ อย่างที่อย่างที่XXคดิอะ่. 
แขกรับเชิญคนไทย:       ไมเ่จ็บ.   

      ไมเ่จ็บคะ่. 
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(ตอนร้อยเสา เลา่เร่ือง - ชมุชนตะเคียนเตีย้) 
จากตวัอย่างท่ี 62 พิธีกรชาวเกาหลีใช้ดชันีปริจเฉทเพ่ือการโยงความท่ีมี

เนือ้ความตอ่เน่ืองกนัปรากฏในผลดัท่ี 4 จ านวน 2 ค า ได้แก่ “ก็” และ “อย่างท่ี” ซึ่งครัง้แรกท่ีพิธีกร
ชาวเกาหลีได้พบกับแขกรับเชิญคนไทยและได้เห็นอุปกรณ์การท ากัวซาก็ได้กล่าวว่า “พ่ี 
เอา ๆ ๆ อะไรท่ีมนัแปลก ๆ มาก ๆ เลย.” ดงันัน้จึงกล่าวได้ว่าการใช้ดชันีปริจเฉททัง้สองค าข้างต้น
เป็นการกลา่วโยงความให้ตอ่เน่ืองกบัเนือ้ความท่ีพิธีกรชาวเกาหลีได้กล่าวไว้ตัง้แตแ่รกเร่ิม คือไมไ่ด้
กล่าวโยงความจากเนือ้ความท่ีปรากฏก่อนหน้าอย่างกระชัน้ชิด โดยประโยคท่ีพิธีกรชาวเกาหลีได้
กล่าวไว้ตัง้แต่แรกนีส้ะท้อนให้เห็นว่าลักษณะของอุปกรณ์การท ากัวซาเป็นสิ่งท่ีดูแปลกตามาก
ส าหรับพิธีกรชาวเกาหลีจนอาจส่งผลให้เกิดการคาดคะเนวา่อาจจะรู้สึกเจ็บตวัเม่ือต้องใช้อปุกรณ์
เหลา่นัน้ในการท ากวัซาให้กบัตนเอง 

ตวัอยา่งท่ี 63 บริบท: พิธีกรชาวเกาหลีกลา่วถึงความรู้สึกของตนหลงัจาก
ท่ีได้มาสมัผสัวิถีชีวิตของชมุชนประมงบางละมงุ 

แขกรับเชิญคนไทย: เป็นไงบ้างครับ, ท่ีการกลบัมาเท่ียวชมุชนของ=
      =ประมงต้นแบบเน่ียะอาหารอร่อยไหมครับ? 

พิธีกรชาวเกาหลี: อร่อยมากค่ะ. อร่อยจนแบบ , อยากอยู่ต่อ=
      =เลยค่ะ. ((หัวเราะ)) จริง ๆ แล้วXX, วันนี=้
      =แบบรู้สึกดีมากเลยค่ะเพราะว่า, ตอนที่อยู่=
      =กรุงเทพฯ ก็XXก็ท างานอยา่งเดียวไมค่อ่ยมี= 

แขกรับเชิญคนไทย:        ใช ่ๆ. 
พิธีกรชาวเกาหลี: =เวลาพักผ่อนด้วยค่ะแต่ว่า, วันนีท้ัง้วันXX=

      =แบบ รู้สึกแบบ , โล่งมากเลยค่ะไม่ต้อง ๆ=
      =คดิอะไรมาก. 

แขกรับเชิญคนไทย: แล้วของเราก็อยูบ่รรยากาศชายทะเลมองไปก็=
      =บรรยากาศน า้ทะเลเสียงคล่ืนพดัผา่น. 

พิธีกรชาวเกาหลี:            นั่ น น่ ะ สิ ค ะ . 
      ต่ืนมาก็แบบ , เห็นทะเลโอ๊ตอนนีส้วย . XX=
      =รู้สกึต่ืนเต้นด้วยคะ่ที่ได้มาแบบสถานท่ี= 
      =ที่แบบไม่คุ้นเคยด้วยแล้วก็ได้เจอแบบพ่ี ๆ=
      =ชาวบ้าน. ที่แบบใช้, ใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย. 
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(ตอนสขุพอดี - ชมุชนประมงบางละมงุ) 
จากตวัอย่างท่ี 63 แสดงให้เห็นลกัษณะการใช้ดชันีปริจเฉทแสดงการโยง

ความท่ีมีเนือ้ความตอ่เน่ืองของพิธีกรชาวเกาหลีจ านวน 5 ค า ได้แก่ “แบบ ท่ี ก็ ก็แบบ ท่ีแบบ” โดย
ผลดัท่ี 2 กับผลดัท่ี 4 เป็นเนือ้ความท่ีผู้พูดชาวเกาหลีกล่าวติดต่อกันอย่างต่อเน่ือง ซึ่งแขกรับเชิญ
คนไทยกล่าวแทรกเพียงค าว่า “ใช่ ๆ.” ในผลัดท่ี 3 การใช้ดัชนีปริจเฉทในผลัดท่ี 2 กับผลัดท่ี 4 
ปรากฏค าว่า “แบบ ท่ี ก็” เพ่ือแสดงการโยงความต่อเน่ืองของเนือ้ความ โดยค าว่า “แบบ” ใน
ต าแหน่งค าแรกของผลัดท่ี 2 กับต าแหน่งค าท่ีสองของผลัดท่ี 4 ผู้พูดชาวเกาหลีมีการหยุดพูดครู่
หนึ่งก่อนจะกล่าวเนือ้ความตอ่ไป จงัหวะการพดูลกัษณะนีจ้ึงสะท้อนให้เห็นหน้าท่ีอีกประการหนึ่ง
ของการใช้ดชันีปริจเฉทคือการรักษาผลดัของผู้พูด ส่วนผลดัท่ี 6 ปรากฏค าท่ีแตกต่างจากค าใน
ผลดัก่อนหน้านี ้2 ค า ได้แก่ “ก็แบบ ท่ีแบบ” ซึ่งมีลกัษณะการสร้างค าโดยใช้ค าว่า “แบบ” ต่อท้าย
ค าว่า “ก็” กับ “ท่ี” เพ่ือท าหน้าท่ีโยงเนือ้ความท่ีปรากฏหน้าการใช้ดัชนีปริจเฉทให้ต่อเน่ืองกับ
เนือ้ความท่ีปรากฏหลงัการใช้ดชันีปริจเฉท 

2.2.1.2 หน้าท่ีโยงความท่ีมีเนือ้ความเพิ่มเติม หมายถึง การใช้ดชันีปริจเฉท
แสดงการโยงความท่ีมีเนือ้ความเพิ่มเตมิ โดยเนือ้ความท่ีปรากฏหลงัดชันีปริจเฉทประเภทนีจ้ะเป็น
ความท่ีมาเพิ่มเติมเนือ้ความท่ีผู้พูดได้กล่าวไว้ก่อนหน้า หรือบางบริบทก็เป็นความท่ีมาเพิ่มเติม
เนือ้ความของคู่สนทนา ดชันีปริจเฉทลกัษณะนีท่ี้พิธีกรชาวเกาหลีใช้ได้แก่ แล้ว แล้วก็ แล้วก็แบบ 
ซึง่ ซึง่แบบ ตวัอยา่งเชน่ 

ตวัอย่างท่ี 64 บริบท: แขกรับเชิญคนไทยถามพิธีกรชาวเกาหลีเก่ียวกับ
ความรู้สกึหลงัจากเรียนรู้การท าขนมจีน 

แขกรับเชิญคนไทย: คณุXวนันีม้าเรียนท าขนมจีนกบัผม, สนกุไหม=
      =ได้อะไรบ้าง?  

พิธีกรชาวเกาหลี:   ออวันนีเ้ป็นครัง้แรกท่ีผมมา, 
      ท าขนมจีน. แตรู้่สกึ, สนกุ. แล้วก็, คนท่ีน่ี,  
      ทกุคนท าเก่งมาก ๆ ครับ. 

แขกรับเชิญคนไทย:       ออ เพ ราะ เขามี=
      =ความช านาญ. 

(ตอนเมืองโบราณท่ีมีชีวิต) 
จากตวัอย่างท่ี 64 เนือ้ความท่ีพิธีกรชาวเกาหลีตอบค าถามของคูส่นทนา

คนไทยโดยมีการใช้ดชันีปริจเฉทค าว่า “แล้วก็” เพ่ือโยงความระหว่างเนือ้ความท่ีปรากฏหน้าดชันี
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ปริจเฉทซึ่งมีแก่นความเก่ียวกบัความรู้สกึของผู้พดูกบัเนือ้ความเพิ่มเตมิท่ีปรากฏหลงัดชันีปริจเฉท
ซึ่งมีแก่นความเก่ียวกบัการกล่าวชมชาวบ้าน อีกทัง้การใช้ดชันีปริจเฉทค าดงักล่าวยงัแสดงให้เห็น
วา่นอกจากหน้าท่ีการโยงความท่ีมีเนือ้ความเพิ่มเติมแล้ว ค าว่า “แล้วก็” ยงัมีหน้าท่ีรักษาผลดัของ
ผู้พดูอีกหน้าท่ีหนึง่ด้วย เพราะดชันีปริจเฉทค าดงักลา่วมีนยัแฝงวา่ผู้พดูยงัมีเนือ้ความท่ีจะกลา่วตอ่ 

ตัวอย่างท่ี 65 บริบท: พิธีกรชาวเกาหลีกล่าวถึงวิธีการกินใบเก็นหนิบ 
(ผกัเซ่ียงดา) ของคนเกาหลี 

พิธีกรชาวเกาหลี: เขาจะใส่อนันีแ้ล้วใส่หมูสามชัน้แล้วใส่แบบ=
      =พวกซอสน า้จิม้เขาเรียกกจุจุาง. แล้วกิน= 

แขกรับเชิญคนไทย:      ออ่หอม. 
พิธีกรชาวเกาหลี: พร้อมกนัมนัจะมามีกลิ่นเฮิร์บ ๆ ใช่ไหมครับ? 
แขกรับเชิญคนไทย:              เอออะ่อา. 
พิธีกรชาวเกาหลี: คนเกาหลี, ชอบกินมากครับแล้วเขาก็แบบหา=

      =ท่ีไทยยากมาก. 
(ตอนหอมลมหายใจ) 

จากตวัอย่างท่ี 65 แสดงให้เห็นว่าพิธีกรชาวเกาหลีใช้ดชันีปริจเฉทค าว่า 
“แล้ว” แสดงการโยงความท่ีมีเนือ้ความเพิ่มเติมจ านวน 4 ต าแหนง่ โดยต าแหนง่ท่ี 1 - 3 อยูใ่นผลดั
ท่ี 1 เป็นการโยงความในลักษณะของล าดับขัน้ตอนต่อจากถ้อยค าท่ีกล่าวมาก่อนหน้า ส่วน
ต าแหนง่สดุท้ายอยู่ในผลดัท่ี 3 เป็นการโยงความในลกัษณะของการเปล่ียนแก่นความจากการทาน
เป็นการหาซือ้ 

ตวัอย่างท่ี 66 บริบท: พิธีกรชาวเกาหลีกล่าวถึงประสบการณ์ท่ีเคยพบ
เห็นตอนไปเท่ียวเกาะ 

พิธีกรชาวเกาหลี: คือนกัทอ่งเท่ียวท่ีแบบมา, เท่ียวกนันะคะ.  
      อย่าทิง้ขยะเลย. ขอร้อง. เวลาไปเท่ียวแบบ=
      =เกาะต่าง ๆ XXก็เห็นว่า, กินแล้วก็แบบทิง้=
      =แบบโยน, ข้าง ๆ เลยซึ่งแบบไม่ ๆ เก็บกลบั, 
      ท่ีบนเรือด้วยอ่ะค่ะซึ่ ง, ไม่เหมาะสมแล้วก็=
      =ท าลายธรรมชาตมิากคะ่. 

(ตอนสขุพอดี - ชมุชนประมงบางละมงุ) 
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เม่ือพิจารณาตัวอย่างท่ี 66 จะพบว่าพิธีกรชาวเกาหลีใช้ดัชนีปริจเฉท
แสดงการโยงความท่ีมีเนือ้ความเพิ่มเติมจ านวน 4 ต าแหน่ง ต าแหน่งแรกคือค าว่า “แล้วก็แบบ” 
โดยมีลกัษณะการสร้างค าคือใช้ค าว่า “แบบ” ตอ่ท้ายค าว่า “แล้วก็” เพ่ือขยายความเพิ่มเติมจาก
สิ่งท่ีผู้พูดเห็น ต าแหน่งท่ีสองคือค าว่า “ซึ่งแบบ” มีลกัษณะการสร้างค าคล้ายคลึงกับค าแรกคือใช้
ค าว่า “แบบ” ต่อท้ายค าว่า “ซึ่ง” แสดงการขยายความเพิ่มเติมเก่ียวกับพฤติกรรมท่ีไม่ ดีของ
นกัท่องเท่ียว ต าแหน่งท่ีสามคือค าว่า “ซึ่ง” เพ่ือโยงความบง่ชีว้่าเป็นพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม และ
ต าแหนง่สดุท้ายคือค าวา่ “แล้วก็” แสดงการโยงความถึงผลกระทบท่ีจะเกิดกบัธรรมชาต ิ

ตวัอยา่งท่ี 67 บริบท: หวัหน้าชนเผ่าอธิบายเหตผุลของการน าไม้ไผม่าท า
ผนงับ้าน 

หวัหน้าชนเผา่:  แล้วฝาครับฝาบ้านสูตรดัง้เดิมจริง ๆ ก็คือจะ=
      =เป็นไม้ไผ่. เขาเรียกว่าไม้ฝาก. ท าไมถึงเป็น=
      =ไม้ฝากเพราะว่าหนึง่ระบายอากาศเพราะวา่=
      =ให้ลมมนัผา่นเข้าออกได้สบาย. 

พิธีกรชาวเกาหลี:      ออ๋. 
หวัหน้าชนเผา่:               ข้ อ =

      =สองก็คือ, เวลาโจรขโมยมาข้างบ้านจะได้=
      =มองเห็นได้. 

แขกรับเชิญคนไทย: XXมองเห็นทะลอุอกไปไหม? 
พิธีกรชาวเกาหลี: เห็นครับ. 
แขกรับเชิญคนไทย:      อา. 
พิธีกรชาวเกาหลี: แล้วจากข้างนอกมองเห็นข้างในไมไ่ด้ใช่ไหม? 
แขกรับเชิญคนไทยและหวัหน้าชนเผา่: ((พดูพร้อมกนั))          ไมเ่ห็น. 
พิธีกรชาวเกาหลี  โอ้สดุยอด! 

(ตอนเผ่ากลางเมือง) 
จากตวัอย่างท่ี 67 แสดงให้เห็นว่าพิธีกรชาวเกาหลีใช้ดชันีปริจเฉทค าว่า 

“แล้ว” ในผลัดท่ี 7 ท าหน้าท่ีโยงความจากเนือ้ความท่ีแขกรับเชิญคนไทยกล่าวถามตนว่า 
“XXมองเห็นทะลุออกไปไหม?” ซึ่งการโยงความในตวัอย่างนีเ้ป็นลกัษณะท่ีแตกต่างจากตวัอย่าง
อ่ืนคือไม่ใช่การโยงความจากถ้อยค าท่ีผู้พูดชาวเกาหลีกล่าวก่อนหน้า แต่เป็นการโยงความจาก
ถ้อยค าท่ีคู่สนทนาคนไทยกล่าวไว้ ซึ่งถ้อยค าท่ีปรากฏหลงัดชันีปริจเฉทนัน้เป็นความเพิ่มเติมท่ีมี
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เนือ้ความย้อนค าจากท่ีคูส่นทนาคนไทยกล่าวในผลดัท่ี 4 และมีการใช้ค าแสดงค าถามปิดท้ายเพ่ือ
เป็นการกลา่วถามความเข้าใจของตน 

2.2.1.3 หน้าท่ีโยงความท่ีมีเนือ้ความอธิบาย หมายถึง การใช้ดชันีปริจเฉท
แสดงการโยงความเพ่ือการขยายความถ้อยค าท่ีกล่าวมาก่อนให้กระจ่าง กล่าวคือเนือ้ความท่ี
ปรากฏหลงัดชันีปริจเฉทชนิดนีจ้ะมีเนือ้ความอธิบายขยายถ้อยค าท่ีปรากฏหน้าดชันีปริจเฉท หรือ
บางบริบทก็เป็นการขยายความจากคู่สนทนา ดชันีปริจเฉทลกัษณะนีท่ี้พิธีกรชาวเกาหลีใช้ได้แก่ 
คือ คือแบบ ตวัอยา่งเชน่ 

ตวัอย่างท่ี 68 บริบท: แขกรับเชิญคนไทยถามพิธีกรชาวเกาหลีเก่ียวกับ
ความช่ืนชอบสร้อยคอลกูปัดทวา 

แขกรับเชิญคนไทย: XXดแูล้วเนีย้ะ, Xชอบเส้นไหนมากฮะ?  
พิธีกรชาวเกาหลี:              อ อ =

      =ผมดกู่อนนะ่ครับ. ท่ีผมชอบท่ีสดุคือ,  
      เส้นเน่ียะอะ่ครับเส้นนี,้      ครับ. 

แขกรับเชิญคนไทย:    ออ. ตาถึงเนาะ. 
(ตอนเมืองโบราณท่ีมีชีวิต) 

จากตวัอย่างท่ี 68 แสดงให้เห็นว่าพิธีกรชาวเกาหลีใช้ดชันีปริจเฉทค าว่า 
“คือ” ในผลดัท่ี 2 เพ่ือโยงความถ้อยค าระหว่างถ้อยค าท่ีปรากฏหน้าดชันีปริจเฉทคือความช่ืนชอบ
ของตน กบัถ้อยค าท่ีปรากฏหลงัดชันีปริจเฉทคือลกัษณะของการอธิบายแบบชีเ้ฉพาะเพราะมีการ
ใช้ค าลกัษณนามร่วมกับค าสรรพนามชีเ้ฉพาะคือ “เส้นเน่ียะ, เส้นนี”้ อีกทัง้หากพิจารณาการใช้
ดชันีปริจเฉทค าดงักล่าวพบว่าผู้พูดชาวเกาหลีมีการหยุดพูดครู่หนึ่งก่อนท่ีจะกล่าวถ้อยค าต่อไป 
โดยไม่ปรากฏการพดูแทรกจากคูส่นทนาคนไทย ดังนัน้จึงกล่าวได้ว่านอกจากค าว่า “คือ” มีหน้าท่ี
เพ่ือโยงความอธิบายแล้ว ยงัมีหน้าท่ีอีกประการหนึง่คือการรักษาผลดัของผู้พดูด้วย 

ตวัอย่างท่ี 69 บริบท: พิธีกรชาวเกาหลีกล่าวเก่ียวกบับรรยากาศโดยรอบ
ของเกาะนก 

พิธีกรชาวเกาหลี: แต่มันแปลกมากอ่ะค่ะคือแบบเวลาไปเกาะ=
      =ตา่ง ๆ เราก็จะไม่คอ่ย ๆ เห็น, ที่แบบรอบ ๆ=
      =ข้างก็จะมีแบบพวกตกึอะไรอยา่งเงีย้อะ่คะ่. 

(ตอนสขุพอดี - ชมุชนประมงบางละมงุ) 
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จากตวัอยา่งท่ี 69 พบว่าพิธีกรชาวเกาหลีใช้ดชันีปริจเฉทค าวา่ “คือแบบ” 
แสดงการโยงความท่ีมีเนือ้ความอธิบาย โดยเนือ้ความท่ีปรากฏหลังดชันีปริจเฉทเป็นการขยาย
ความเก่ียวกบับรรยากาศของเกาะนกซึ่งแตกตา่งจากเกาะท่ีผู้พดูเคยพบเห็นเพ่ืออธิบายถ้อยค าท่ี
กล่าวไว้ก่อนดัชนีปริจเฉทคือความรู้สึกแปลกใจ เม่ือพิจารณาลักษณะการใช้ดัชนีปริจเฉทค า
ดงักล่าวพบว่าเป็นการใช้ค าว่า “คือ” ซึ่งเป็นค าท่ีมีลกัษณะความหมายเก่ียวกับการอธิบายความ 
แล้วมีการใช้ค าว่า “แบบ” มาต่อท้าย นอกจากนัน้ช่วงกลางข้อความยงัพบว่าพิธีกรชาวเกาหลีมี
การใช้ค าว่า “ท่ีแบบ” เพ่ืออธิบายลกัษณะของบรรยากาศโดยรอบของเกาะนก ซึ่งมีลกัษณะเป็น
การใช้ค าว่า “แบบ” มาต่อท้ายเช่นเดียวกับค าแรก และช่วงท้ายข้อความพบว่ามีการใช้ค าว่า 
“แบบ” ท าหน้าท่ีเช่ือมความในประโยค แตก่ารใช้ดชันีปริจเฉทลกัษณะสดุท้ายนีส้ามารถละได้โดย
ไมส่ง่ผลตอ่ความหมายแตอ่ยา่งใด 

ตัวอย่างท่ี 70 บริบท : พิธีกรชาวเกาหลีสอบถามแขกรับเชิญคนไทย
เก่ียวกบัสถานท่ี 

พิธีกรชาวเกาหลี: พอ่หลวงครับอนันีคื้อท่ีไหนครับ? 
แขกรับเชิญคนไทย: เอ้อท่ีน่ีเป็นสวนสมนุไพร. 
พิธีกรชาวเกาหลี: คือทกุอยา่งจะเป็นสมนุไพรหมดเลยเหรอครับ?  
แขกรับเชิญคนไทย: ใช.่ ทกุต้นเหนียะจะเป็นสมนุไพร. 

(ตอนหอมลมหายใจ) 
จากตวัอย่างท่ี 70 แสดงให้เห็นว่าพิธีกรชาวเกาหลีใช้ดชันีปริจเฉทค าว่า 

“คือ” ในผลดัท่ี 3 เพ่ือโยงความให้มีเนือ้ความอธิบายถ้อยค าก่อนหน้า ซึ่งไม่ใช่ถ้อยค าท่ีพิธีกรชาว
เกาหลีกล่าวเองแต่เป็นถ้อยค าท่ีคู่สนทนาคนไทยกล่าวในผลัดท่ี 2 คือค าว่า “สวนสมุนไพร” โดย
พิธีกรชาวเกาหลีโยงความให้เนือ้ความกระจ่าง ก่อนจะใช้ค าแสดงค าถามค าว่า “เหรอ” ต่อท้าย
ประโยคเพ่ือทวนถามความเข้าใจของตนอีกครัง้หนึง่ 

ตวัอย่างท่ี 71 บริบท: พิธีกรชาวเกาหลีกล่าวเปรียบเทียบความรู้สึกของ
ตนระหวา่งตอนท่ีอยูใ่นบ้านกบัตอนท่ีอยูห่น้าบ้าน 

พิธีกรชาวเกาหลี: แตพ่ี่วนัดีหนรูู้สกึดี, ดี, ดีกวา่ท่ีอยู ่ๆ ข้างใน= 
แขกรับเชิญคนไทย:       อาห้ะ. 
พิธีกรชาวเกาหลี: =เม่ือกีห้น ูๆ จะเป็นลม. คือจริง ๆ แล้วตอนนี=้

      =ก็กลางวนัเนาะก็เลยแบบ, แดดมนัแรง. 
แขกรับเชิญคนไทย:      คะ่. 
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พิธีกรชาวเกาหลี: ก็เลยข้างในมนัอบอ้าวเนาะ. 
แขกรับเชิญคนไทย:           คะ่. 
พิธีกรชาวเกาหลี:        แต=่ 

      =ข้างนอกอยูดี่กวา่เยอะเลยคะ่. 
แขกรับเชิญคนไทย:   บรรยากาศเย็นสบายขึน้มานิดหนึง่นะคะ. 
พิธีกรชาวเกาหลี:         ใช.่   

      มีลมเย็น ๆ. 
(ตอนร้อยเสา เลา่เร่ือง - ชมุชนตะเคียนเตีย้) 

จากตวัอย่างท่ี 71 พิธีกรชาวเกาหลีใช้ดชันีปริจเฉทค าว่า “คือ” แสดงการ
โยงความเพ่ือขยายความถ้อยค าท่ีกล่าวมาก่อนหน้าเก่ียวกับความรู้สึกของตน โดยเนือ้ความท่ี
ปรากฏหลงัดชันีปริจเฉทแสดงให้เห็นว่าผู้พดูพยายามท่ีจะอธิบายขยายความรู้สึกของตนด้วยการ
เปรียบเทียบวา่ความรู้สกึตอนท่ีอยูห่น้าบ้านดีกว่ากบัตอนท่ีอยูใ่นบ้าน 

2.2.1.4 หน้าท่ีโยงความท่ีมีเนือ้ความขัดแย้ง หมายถึง การใช้ดชันีปริจเฉท
แสดงการโยงความให้เนือ้ความสองเนือ้ความมีความขัดแย้ง คือเนือ้ความท่ีปรากฏหลังดัชนี
ปริจเฉทจะขัดแย้งกับเนือ้ความท่ีผู้พูดกล่าวมาก่อนหน้า หรือบางบริบทอาจเป็นการขัดแย้งกับ
เนือ้ความของผู้ ร่วมสนทนา ดชันีปริจเฉทลกัษณะนีท่ี้พิธีกรชาวเกาหลีใช้ได้แก่ แต ่แตว่า่ แตก็่ แตก็่
แบบ ตวัอยา่งเชน่ 

ตวัอย่างท่ี 72 บริบท: พิธีกรชาวเกาหลีกล่าวปิดช่วงรายการหลงัจากเล่น
ชิงช้าของชนเผา่อาขา่ 

พิธีกรชาวเกาหลี: หลังจากผมเล่นชิงช้านะครับโอโห. เขาผลัก=
      =กันแรงมาก ๆ ครับคือขึน้สูงมาก. คือแบบ=
      =น่ากลวัแต่ก็, คนเราก็ต้องลองดใูช่ไหมครับ? 
      พอเลน่แล้วคือแบบสนกุมาก ๆ ครับ. 

(ตอนเผ่ากลางเมือง) 
จากตวัอย่างท่ี 72 แสดงให้เห็นว่าพิธีกรชาวเกาหลีใช้ดชันีปริจเฉทค าว่า 

“แต่ว่า” เพ่ือโยงความระหว่างเนือ้ความท่ีกล่าวมาก่อนหน้าว่าการเล่นชิงช้าของชนเผ่าอาข่านัน้ 
น่ากลัวซึ่งขดัแย้งกับเนือ้ความท่ีกล่าวหลงัการใช้ดชันีปริจเฉทด้วยลักษณะการเสนอแนะว่าต้อง
ลองเลน่ดเูพราะสนกุมาก 
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ตัวอย่างท่ี 73 บริบท: พิธีกรชาวเกาหลีกล่าวถึงรสชาติของหอยสดท่ี
ชาวประมงตอ่ยตามโขดหินให้กิน 

พิธีกรชาวเกาหลี: อร่อยมากเลยค่ะ. คือมนัเป็นมนัเป็นตวัเล็ก ๆ=
      =แต่ว่า, ความรสชาติท่ี, หวานแบบหวานมาก. 
      แล้วแบบ, เค็มนิด ๆ. เค็มแบบน า้ทะเลอ่ะค่ะ=
      =น า้ทะเลเม่ือกีก็้ผสมแหละเพราะว่าหนก็ูล้าง, 
      ล้างกับน า้ทะเล . แต่ก็แบบมันกลมกล่อม=
      =มากเลยคะ่อร่อยมากเลยอา่. 

(ตอนสขุพอดี - ชมุชนประมงบางละมงุ) 
จากตวัอย่างท่ี 73 พบว่าพิธีกรชาวเกาหลีใช้ดชันีปริจเฉทแสดงการโยง

ความให้เนือ้ความมีความขดัแย้งกันสองต าแหน่ง ต าแหน่งแรกพิธีกรชาวเกาหลีใช้ค าว่า “แต่ว่า” 
เพ่ือโยงความระหวา่งเนือ้ความท่ีกล่าวมาก่อนหน้าเก่ียวกบัขนาดของหอยกบัเนือ้ความท่ีกลา่วหลงั
การใช้ดชันีปริจเฉทซึ่งเก่ียวกับรสชาติท่ีหวานมากและเค็มเล็กน้อย ส่วนต าแหน่งท่ีสองพิธีกรชาว
เกาหลีใช้ดชันีปริจเฉทค าว่า “แตก็่แบบ” โดยเนือ้ความท่ีปรากฏหลงัการใช้ดชันีปริจเฉทค าดงักลา่ว
มีความขดัแย้งกบัเนือ้ความท่ีกลา่วมาก่อนหน้า คือรสชาติท่ีกลมกลอ่มและอร่อยขดัแย้งกบัการน า
หอยไปล้างในน า้ทะเล ซึ่งการใช้ดชันีปริจเฉทค าว่า “แตก็่แบบ” เป็นลกัษณะการเติมค าว่า “แบบ” 
ตอ่ท้ายดชันีปริจเฉทท่ีเจ้าของภาษาใช้กนัโดยส่วนใหญ่ 

ตัวอย่างท่ี 74 บริบท: พิธีกรชาวเกาหลีสอบถามแขกรับเชิญคนไทย
เก่ียวกบัการแตง่เหรียญทวาจ าลองของตนเอง 

พิธีกรชาวเกาหลี: ใช้ได้ป่ะครับพ่ี? 
แขกรับเชิญคนไทย: ไหนผมดหูนอ่ยครับ. 
พิธีกรชาวเกาหลี: อนันี.้ 
แขกรับเชิญคนไทย: ก็โอเคอยูค่รับ. 
พิธีกรชาวเกาหลี:             โอเคอยูใ่ชไ่หมครับ? 
แขกรับเชิญคนไทย: ครับผม. 
พิธีกรชาวเกาหลี: แต่ท าไมไมบ่อกสวย? 
แขกรับเชิญคนไทย: สวยครับสวย. 
พิธีกรชาวเกาหลี: ((หวัเราะ)) อนันีโ้อเคอยูใ่ชไ่หมครับโอเค. 
แขกรับเชิญคนไทย:     สวย ๆ. 



  
 

110 

(ตอนเมืองโบราณท่ีมีชีวิต) 
จากตวัอย่างท่ี 74 แสดงให้เห็นว่าพิธีกรชาวเกาหลีใช้ดชันีปริจเฉทค าว่า 

“แต”่ ในผลดัท่ี 7 เพ่ือแสดงการแย้งความจากคูส่นทนาคนไทยท่ีกล่าวถึงสภาพเหรียญทวาจ าลอง
ของพิธีกรชาวเกาหลีในผลัดท่ี 4 ว่า “ก็โอเคอยู่ครับ.” โดยพิธีกรชาวเกาหลีใช้ถ้อยค ากล่าวเชิง
หยอกล้อในผลดัท่ี 7 วา่ “แตท่ าไมไมบ่อกสวย?” ทัง้นีล้กัษณะการใช้ค าระหว่างค าภาษาองักฤษค า 
“โอเค” กับค าภาษาไทยว่า “สวย” อาจมีผลต่อความรู้สึกท่ีแตกตา่งกนัจึงส่งผลให้ผู้พูดชาวเกาหลี
ใช้ดชันีปริจเฉทค าดงักลา่วเพ่ือขดัแย้งเนือ้ความของแขกรับเชิญคนไทย 

ตวัอย่างท่ี 75 บริบท: แขกรับเชิญคนไทยกล่าวถึงสรรพคณุของพริกขีห้นู
หลงัจากท่ีพิธีกรชาวเกาหลีได้ลองชิม 

แขกรับเชิญคนไทย: อนันีเ้ป็นพริกลกูพริกขีห้น.ู 
พิธีกรชาวเกาหลี:        พริกขีพ้ริกขีห้น.ู 
แขกรับเชิญคนไทย: ((เดด็พริกขีห้นขูึน้มา)) อ้ะหน่ี. 
พิธีกรชาวเกาหลี: เผ็ดไหมครับ? 
แขกรับเชิญคนไทย: อนันีไ้ม่ค่อยเผ็ดเพราะมันยัง ๆ ไม่แก่จัดลอง=

      =ชิมลกู. 
พิธีกรชาวเกาหลี:     ลองจดัดสูิครับ. 
แขกรับเชิญคนไทย: อ้ะ! อ้ะ! เป็นยงัไง? เผ็ดไหมครับ? คอ่ยๆ.  

      ((หวัเราะ)) 
พิธีกรชาวเกาหลี: อ้ะ! โอ๊ะเผ็ดครับ. 
แขกรับเชิญคนไทย: เผ็ดไหม? 
พิธีกรชาวเกาหลี:       เอ้อไหนบอกวา่แมบ่อกวา่ไมเ่ผ็ดไงโอ๋?  
แขกรับเชิญคนไทย: แมย่งัพดูไมห่มด. บอกไมเ่ผ็ดมาก. 
พิธีกรชาวเกาหลี:        โอ!๋ 
แขกรับเชิญคนไทย: แต ่ๆ ดีนะคะ. 
พิธีกรชาวเกาหลี:             ดีครับ. 
แขกรับเชิญคนไทย: บ ารุงเลือดอยา่งหนึง่ละ่. 
พิธีกรชาวเกาหลี:     บ ารุงเลือด. 
แขกรับเชิญคนไทย:             บ ารุง=

      =เลือดทกุอยา่งบ ารุงหมดเลยลกู. 
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พิธีกรชาวเกาหลี:      แต่ ไม่ กิน=
      =อีกแล้วนะครับ. 

(ตอนหอมลมหายใจ) 
เม่ือพิจารณาลักษณะการใช้ดัชนีปริจเฉทให้เนือ้ความขัดแย้งกันของ

พิธีกรชาวเกาหลีในตวัอย่างท่ี 75 จะพบว่าผู้พูดชาวเกาหลีใช้ค าว่า “แต่” ขึน้ต้นประโยคในผลัด
สดุท้ายคือผลดัท่ี 18 เพ่ือท าหน้าท่ีเช่ือมโยงความให้ขดัแย้งจากการเสนอแนะให้ลองชิมพริกขีห้นู
ของคู่สนทนาคนไทยท่ีกล่าวเชิญชวนในผลัดท่ี  5 ซึ่งบริบทการสนทนาข้างต้นจะพบว่าไม่ใช่
ลักษณะการใช้ดัชนีปริจเฉทให้มีเนือ้ความขัดแย้งกับเนือ้ความท่ีกล่าวก่อนหน้าโดยตรงหรือ
ทันทีทันใด โดยมีเนือ้ความท่ีสนทนาเก่ียวกับรสชาติและสรรพคุณของพริกขีห้นูก่อน อีกทัง้เม่ือ
พิจารณาการใช้ถ้อยค าของแขกรับเชิญคนไทยก็จะพบว่ามีการใช้ดชันีปริจเฉทค าว่า “แต่” ขึน้ต้น
ประโยคในผลดัท่ี 13 เพ่ือเปล่ียนหวัข้อสนทนาโดยกล่าวถึงสรรพคณุของพริกขีห้นกู่อนด้วย ก่อนท่ี
ผู้พูดชาวเกาหลีจะใช้ดชันีปริจเฉทค าว่า “แต่” ขึน้ต้นประโยคในผลดัท่ี 18 เพ่ือแย้งความกับการ
เชิญชวนของแขกรับเชิญคนไทยและพฤตกิรรมการลองชิมพริกขีห้นขูองตนเอง 

2.2.1.5 หน้าท่ีโยงความท่ีมีเนือ้ความแสดงเง่ือนไข หมายถึง การใช้ดัชนี
ปริจเฉทแสดงการโยงความท่ีมีเนือ้ความแสดงข้อแม้ตอ่เนือ้ความท่ีจะกลา่วตอ่ไปหรือกลา่วมาก่อน
แล้ว ดชันีปริจเฉทลกัษณะนีท่ี้พิธีกรชาวเกาหลีใช้ได้แก่ ถ้า ถึงแม้ ถ้าอยา่งงัน้ ถ้าแบบ ตวัอยา่งเชน่ 

ตวัอย่างท่ี 76 บริบท: พิธีกรชาวเกาหลีกล่าวเปิดช่วงรายการก่อนเข้าไป
เท่ียวชมวิถีชีวิตของชาวชนเผา่ 

พิธีกรชาวเกาหลี: สิ่งหนึ่งนะครับถ้ามาเชียงใหม่นี,้ ห้ามพลาด=
      =วิถีชีวิตชนเผา่นะครับทกุคน. 

(ตอนเผ่ากลางเมือง) 
จากตวัอย่างท่ี 76 แสดงให้เห็นว่าพิธีกรชาวเกาหลีใช้ดชันีปริจเฉทค าว่า 

“ถ้า” เพ่ือโยงความท่ีมีเนือ้ความแสดงเง่ือนไข โดยลกัษณะเง่ือนไขนีเ้ป็นการอ้างอิงในสิ่งท่ีอาจจะ
เป็นจริงได้ คือภายใต้เง่ือนไขว่าบคุคลใดท่ีมีโอกาสมาเท่ียวเชียงใหม่ก็ไม่ควรพลาดการเท่ียวชมวิถี
ชีวิตความเป็นอยูข่องชาวชนเผา่ 

ตัวอย่างท่ี 77 บริบท: พิธีกรชาวเกาหลีกล่าวเปิดช่วงรายการก่อนเร่ิม
กิจกรรมเก็บหอยตลบั 

พิธีกรชาวเกาหลี: ถึงแม้การมาท่องเท่ียวชลบุรีในครัง้นีข้องXX=
      =อาจจะไมใ่ชค่รัง้แรก. แตส่ าหรับการมา= 
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      =สัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนประมงบางละมุง=
      =แหง่นีถื้อได้วา่เป็นประสบการณ์ใหม.่  
      มีเร่ืองราวหลากหลายท่ีท าให้XXต่ืนเต้นอยู่=
      =ตลอดเวลาค่ะ. ซึ่งกิจกรรมเก็บหอยตลับ , 
      ก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ท่ีXXจะไม่มีวนัลืม=
      =เลยคะ่. 

(ตอนสขุพอดี - ชมุชนประมงบางละมงุ) 
จากตวัอย่างท่ี 77 พิธีกรชาวเกาหลีใช้ดชันีปริจเฉทค าว่า “ถึงแม้” ขึน้ต้น

ข้อความเพ่ือโยงความท่ีมีเนือ้ความแสดงเง่ือนไขวา่การมาเท่ียวชลบรีุครัง้นีไ้มใ่ช่ครัง้แรกผู้พดู ก่อน
จะกล่าวเช่ือมโยงในเนือ้ความต่อไปเก่ียวกบัความรู้สึกท่ีแปลกใหม่เม่ือได้สมัผสัวิถีชีวิตของชุมชน
ประมงบางละมงุ 

ตวัอย่างท่ี 78 บริบท: แขกรับเชิญคนไทยอธิบายความหมายของค าศพัท์
ค าวา่ “ผิดผี” แกพ่ิธีกรชาวเกาหลี 

แขกรับเชิญคนไทย: ผิดผีก็คือการ, ท่ีXXเน่ียไปท าอะไรท่ีมันผิดกฎ, 
      ผิดระเบียบกฎเกณฑ์เขา. 

พิธีกรชาวเกาหลี: ออ๋เข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้ว. ผู้ชาย= 
      =หมาย ๆ ความว่า, เอ่อจับตัวผู้ หญิงไม่ได้=
      =ใช่ไหมครับ? ถ้าอย่างงัน้ผมจบัตวัพ่ีอ้อยได้=
      =ไหมครับ? 

(ตอนความสขุ…ท่ีไมต้่องพิสจูน์ -  
ชมุชนบ้านโคกและชมุชนบ้านดงเย็น) 

จากตัวอย่างท่ี 78 แสดงให้เห็นว่าพิธีกรชาวเกาหลีใช้ดัชนีปริจเฉทโยง
ความแสดงเง่ือนไขค าว่า “ถ้าอย่างงัน้” ในช่วงท้ายข้อความซึ่งเป็นลกัษณะการใช้ดชันีปริจเฉทต่อ
จากความท่ีกล่าวมาก่อนเพ่ือสอบถามภายใต้เง่ือนไขว่าผู้ พูดสามารถจับตัวแขกรับเชิญท่ีเป็น
ผู้หญิงได้หรือไม ่

ตวัอย่างท่ี 79 บริบท: พิธีกรชาวเกาหลีกล่าวถึงความสงสัยเม่ือไม่เห็น
ผนงับ้าน 

พิธีกรชาวเกาหลี: ตอนแรกหนก็ูสงสยัไง. 
แขกรับเชิญคนไทย:             เออ่. 
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พิธีกรชาวเกาหลี: ถ้าแบบ, มีแบบ, แตง่งานกนัแล้ว. แมก่บัน้า= 
แขกรับเชิญคนไทย:     อืม. 
พิธีกรชาวเกาหลี: =แตง่งานกนัแล้วก็, ตอน ๆ นอนกนันะ่ก็ไมมี่= 
แขกรับเชิญคนไทย:              นอน.  
พิธีกรชาวเกาหลี: =ผนงัก็แบบอายสิ. 
แขกรับเชิญคนไทย: ออ. ((หวัเราะ)) 

(ตอนร้อยเสา เลา่เร่ือง - ชมุชนตะเคียนเตีย้) 
เม่ือพิจารณาลกัษณะการสนทนาในตวัอย่างท่ี 79 พบวา่พิธีกรชาวเกาหลี

ใช้ดชันีปริจเฉทค าวา่ “ถ้าแบบ” เพ่ือแสดงการโยงความท่ีมีเนือ้ความแสดงเง่ือนไขโดยปรากฏอยูใ่น
ต าแหน่งเป็นค าแรกของผลัดท่ี 3 ซึ่งผู้ พูดชาวเกาหลีมีการหยุดพูดครู่หนึ่งก่อนจะกล่าววลีและ
ประโยคตอ่ไปตามล าดบั ดงันัน้จึงกล่าวได้ว่าดชันีปริจเฉทท่ีแสดงการโยงความท่ีมีเนือ้ความแสดง
เง่ือนไขนีช้่วยท าหน้าท่ีรักษาผลดัของผู้พูดอีกหน้าท่ีหนึ่งด้วย เพราะผู้พูดชาวเกาหลียงัมีถ้อยค าท่ี
ต้องการจะกลา่วตอ่อีกคือเนือ้ความท่ีปรากฏหลงัดชันีปริจเฉทค าดงักลา่ว 

2.2.1.6 หน้าท่ีโยงความท่ีมีเนือ้ความแสดงเหตุ หมายถึง การใช้ดชันีปริจเฉท
แสดงการโยงความท่ีมีเนือ้ความอ้างถึงความเป็นมาของเร่ืองท่ีผู้พูดได้กล่าวไว้เองก่อนหน้า ดชันี
ปริจเฉทลกัษณะนีท่ี้พิธีกรชาวเกาหลีใช้ได้แก่ เพราะ เพราะวา่ ตวัอยา่งเชน่ 

ตวัอย่างท่ี 80 บริบท: พิธีกรชาวเกาหลีกล่าวถึงรสชาติอาหารท่ีตนเองช่ืน
ชอบ 

พิธีกรชาวเกาหลี: ผมชอบหวาน ๆ ครับ. เพราะว่าผมเป็น= 
      =คนหวาน. 

(ตอนเมืองโบราณท่ีมีชีวิต) 
จากตวัอย่างท่ี 80 แสดงให้เห็นว่าพิธีกรชาวเกาหลีใช้ดชันีปริจเฉทค าว่า 

“เพราะว่า” เพ่ือโยงความระหว่างรสชาติอาหารท่ีตนเองช่ืนชอบในประโยคท่ีกล่าวว่า “ผมชอบ
หวาน ๆ ครับ.” เข้ากบัลกัษณะบคุลิกภาพของตนซึง่เป็นเนือ้ความท่ีแสดงเหตใุนประโยคท่ีกล่าวว่า 
“ผมเป็นคนหวาน.” 

ตัวอย่างท่ี 81 บริบท: พิธีกรชาวเกาหลีกล่าวปิดช่วงรายการหลังจาก 
ทศันศกึษาบ้านของชาวลาวคร่ังท่ีชมุชนได้อนรัุกษ์ไว้ 

พิธีกรชาวเกาหลี: อา่ท่ีเกาหลี, อา่เรา, อยูท่ี่เดียวกนั, แตเ่รา= 
      =แยกกันคนละห้องก็เลยไม่มีโอกาสท่ีได้เจอ=
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      =ด้วยกนั. ถ้าเปรียบเทียบ, บ้านลาวคร่ัง,  
      คนอยู่ใช้เวลาด้วยกันได้เยอะกว่า, เอ่อบ้าน=
      =เกาหลีเพราะมีแต่ห้องเดียว. แล้วก็ผู้ ชาย=
      =ห้ามเข้า, ก็เลยต้องอยูด้่วยกนั. 

(ตอนความสขุ…ท่ีไมต้่องพิสจูน์ -  
ชมุชนบ้านโคกและชมุชนบ้านดงเย็น) 

จากตวัอย่างท่ี 81 พิธีกรชาวเกาหลีใช้ดชันีปริจเฉทค าว่า “เพราะ” เพ่ือ
แสดงสาเหต ุโดยเนือ้ความท่ีปรากฏหลงัดชันีปริจเฉทค าดงักล่าวมีใจความอ้างถึงความเป็นมาว่า
ชาวลาวคร่ังอาศยัอยูร่วมกนับริเวณกลางบ้าน ยกเว้นบ้านไหนท่ีมีลกูสาวจะต้องสร้างห้องแยกออก
ตา่งหากและผู้ชายก็ห้ามเข้าไปในห้องนัน้ ซึ่งแตกต่างจากบ้านของชาวเกาหลีท่ีบ้านหนึ่งหลงัจะมี
หลายห้องอยา่งท่ีพิธีกรชาวเกาหลีได้กลา่วเปรียบเทียบในชว่งต้นของข้อความ 

ตวัอย่างท่ี 82 บริบท: พิธีกรชาวเกาหลีกล่าวเปิดช่วงรายการเก่ียวกบัการ
ปลกูต้นไม้ของชมุชน 

พิธีกรชาวเกาหลี: การท่ีXXเดินทางมาสมัผสัเร่ืองราวของชมุชน=
      =บ้านตะเคียนเตีย้แหง่นี.้ อีกหนึง่สิ่งท่ีXX= 
      =ประทบัใจมาก ๆ, นัน้ก็คือเร่ืองราวของ= 
      =วิถีชีวิตชมุชนของคนท่ีน่ีคะ่. เพราะท่ีน่ี= 
      =มักจะมีเร่ืองแปลกใหม่ให้XXได้เรียนรู้อยู่=
      =เสมอ. ไม่เว้นแม้กระทั่งการปลูกต้นไม้แบบ=
      =นีเ้ลยคะ่. 

(ตอนร้อยเสา เลา่เร่ือง - ชมุชนตะเคียนเตีย้) 
จากตวัอย่างท่ี 82 แสดงให้เห็นว่าพิธีกรชาวเกาหลีใช้ค าวา่ “เพราะ” เพ่ือ

เช่ือมโยงความท่ีมีใจความแสดงสาเหตุนั่นก็คือการเรียนรู้การปลูกต้นไม้ท่ีแปลกใหม่ของชุมชน 
โดยสง่ผลให้พิธีกรชาวเกาหลีรู้สกึประทบัใจดงัท่ีได้กลา่วก่อนการใช้ดชันีปริจเฉท 

ตวัอย่างท่ี 83 บริบท: พิธีกรชาวเกาหลีกล่าวถึงลักษณะของน า้ทะเลท่ี
แตกตา่งจากเดมิ 

พิธีกรชาวเกาหลี: แปลกใจมากเพราะว่าน า้ใสมากเลยเพราะว่า, 
      คือเม่ือกี ้ๆ เรา ๆ มาจากตรง, 

แขกรับเชิญคนไทย: ชลบรีุ. 
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พิธีกรชาวเกาหลี:  ชลบรีุตรงนู้นใช่ไหมคะ? น า้ไมใ่ชเ่ป็น=
      =แบบนีเ้ลย. 

(ตอนสขุพอดี - ชมุชนประมงบางละมงุ) 
จากตัวอย่างท่ี 83 พบว่าพิธีกรชาวเกาหลีมีการใช้ดัชนีปริจเฉทค าว่า 

“เพราะว่า” ซ า้สองครัง้ โดยครัง้แรกเป็นการอ้างถึงสาเหตุของความแปลกใจคือลักษณะของ 
น า้ทะเลท่ีใสมาก ส่วนครัง้ท่ีสองเป็นการกล่าวอ้างถึงลักษณะของน า้ทะเลท่ีผู้พูดเคยเห็นริมฝ่ัง
ชลบรีุซึง่มีลกัษณะแตกตา่งจากท่ีเกาะนก 

2.2.1.7 หน้าท่ีโยงความท่ีมีเนือ้ความแสดงจดุมุ่งหมาย หมายถึง การใช้ดชันี
ปริจเฉทแสดงการโยงความท่ีมีเนือ้ความแสดงจุดมุ่งหมาย (purpose) ซึ่งมีทัง้ลักษณะการโยง
ความจากสิ่งท่ีผู้พูดได้กล่าวไว้ก่อนหน้า หรือบางบริบทอาจเป็นการโยงความจากผู้ ร่วมสนทนา 
ดชันีปริจเฉทลกัษณะนีท่ี้พิธีกรชาวเกาหลีใช้ได้แก่ เพ่ือ ตวัอยา่งเชน่ 

ตวัอย่างท่ี 84 บริบท: พิธีกรชาวเกาหลีกล่าวเปิดรายการในลกัษณะของ
การแนะน าตวั 

พิธีกรชาวเกาหลี: ผมเป็นนักศึกษาชาวเกาหลี. ออกเดินทาง=
      =ทอ่งเท่ียว. เพื่อพร้อมความรู้ทางด้าน= 
      =ภาษาไทย. 

(ตอนเมืองโบราณท่ีมีชีวิต) 
บริบทในตัวอย่างท่ี 84 แสดงให้เห็นว่าผู้ พูดเป็นนักศึกษาชาวเกาหลีท่ี

ก าลงัออกเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทย ซึ่งข้อมลูดงักล่าวถกูใช้เป็นสิ่งท่ีอ้างถึงจดุมุ่งหมายของ
ข้อความท่ีปรากฏหลังค าว่า “เพ่ือ” การใช้ดัชนีปริจเฉทค านีจ้ึงมีหน้าท่ีแสดงจุดมุ่งหมายของ
ข้อความท่ีกลา่วก่อนหน้าวา่เป็นการเตรียมพร้อมความรู้ทางด้านภาษาไทยของผู้พดูชาวเกาหลีเอง 

ตวัอยา่งท่ี 85 บริบท: พิธีกรชาวเกาหลีกลา่วถึงกิจกรรมล าดบัถดัไป 
พิธีกรชาวเกาหลี: พ่อหลวงนีจ้ะท าให้ผมไปเก็บผกักับแม่หลวง=

      =ด้วยนะครับทุกคน. เพื่อให้เธอจะท าอาหาร=
      =ของมือ้เย็นด้วยนะครับทกุคน. 

(ตอนหอมลมหายใจ) 
จากตวัอยา่งท่ี 85 พิธีกรชาวเกาหลีใช้ดชันีปริจเฉทค าวา่ “เพ่ือ” แสดงการ

โยงความจากสิ่งท่ีได้กลา่วไว้ก่อนหน้าคือ “พอ่หลวงนีจ้ะท าให้ผมไปเก็บผกักบัแมห่ลวงด้วยนะครับ
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ทกุคน.” ส่วนประโยคท่ีปรากฏหลงัค าว่า “เพ่ือ” คือ “ให้เธอจะท าอาหารของมือ้เย็นด้วยนะครับทกุ
คน.” มีเนือ้ความอ้างถึงจดุมุง่หมายของประโยคท่ีกลา่วมาก่อนหน้า 

ตวัอย่างท่ี 86 บริบท: พิธีกรชาวเกาหลีกล่าวถามแขกรับเชิญคนไทยถึง
จดุประสงค์ของการแสดง 

แขกรับเชิญคนไทย: อ้าจดังานปาร์ตีเ้พ่ือต้อนรับแขกโดยเฉพาะเลย. 
พิธีกรชาวเกาหลี: ผมเป็นแขก, ก็เลยท าเพื่อจะให้ผมคือเขาเต้น=  
แขกรับเชิญคนไทย:       ใช.่ 
พิธีกรชาวเกาหลี: =ให้ผมใชไ่หมครับ? 
แขกรับเชิญคนไทย: ใช ่ๆ. 

(ตอนเผ่ากลางเมือง) 
จากตวัอย่างท่ี 86 แสดงให้เห็นว่าพิธีกรชาวเกาหลีกล่าวถามแขกรับเชิญ

คนไทยโดยมีการใช้ดชันีปริจเฉทค าว่า “เพ่ือ” โยงความถึงจดุมุ่งหมายของค าถาม โดยเป็นการโยง
ความจากแขกรับเชิญคนไทยท่ีกล่าวในผลดัท่ี 1 ว่า “อ้าจดังานปาร์ตีเ้พ่ือต้อนรับแขกโดยเฉพาะ
เลย.” แล้วในผลัดท่ี 2 พิธีกรชาวเกาหลีได้กล่าวทวนซ า้ก่อนว่า “ผมเป็นแขก,” ก่อนจะต่อด้วย
ประโยคค าถามว่า “ก็เลยท าเพื่อจะให้ผมคือเขาเต้นให้ผมใช่ไหมครับ?” ซึ่งค าตอบก็หมายถึงตวั 
ผู้พดูเอง 

ตวัอย่างท่ี 87 บริบท: พิธีกรชาวเกาหลีกล่าวเปิดรายการในลกัษณะของ
การแนะน าตวั 

พิธีกรชาวเกาหลี: สวสัดีครับผมช่ือXXครับ. เป็นชาวเกาหลีท่ีอยู่=
      =เมืองไทยมาสิบปีแล้วครับ. ท่ีผมเลือกอยู่=
      =เมืองไทยก็เพราะวา่ประเทศไทยเป็น= 
      =ประเทศอิสระ. แล้วคนไทยก็เป็นมิตรกับ=
      =ต่างชาติมาก ๆ. ซึ่งผมก็เป็นคนท่ีอยากมี=
      =เพ่ือนเยอะ ๆ. ผมจึงออกเดินทางเพื่อตาม=
      =หามิตรภาพใหม ่ๆ ครับ. 

(ตอนหอมลมหายใจ) 
จากตวัอย่างท่ี 87 พิธีกรชาวเกาหลีกล่าวเร่ิมต้นข้อความด้วยการแนะน า

ตวัแล้วตามด้วยเหตผุลท่ีเลือกอยูป่ระเทศไทย และจบข้อความด้วยการกล่าวถึงความมุ่งหมายของ
ตนว่า “ผมจึงออกเดินทางเพ่ือตามหามิตรภาพใหม่ ๆ ครับ.” โดยในประโยคดงักล่าวมีการใช้ดชันี
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ปริจเฉทค าว่า “เพ่ือ” ท าหน้าท่ีโยงความระหวา่งเนือ้ความท่ีได้กลา่วมาก่อนหน้ากบัเนือ้ความแสดง
จดุมุง่หมายในตอนท้าย 

2.2.1.8 หน้าท่ีโยงความท่ีมีเนือ้ความให้เลือก หมายถึง การใช้ดชันีปริจเฉทท่ี
มีลกัษณะความหมายเพ่ือการโยงความให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือบางบริบทสามารถเลือก
มากกว่าหนึ่งตวัเลือกก็ได้ ทัง้นีก้ารใช้ดชันีปริจเฉทเพ่ือการโยงความอาจมีลักษณะเป็นการโยง
ความในสิ่งท่ีผู้ พูดได้กล่าวไว้ก่อนหน้า หรืออาจพบว่าเป็นการโยงความจากผู้ ร่วมสนทนา ดชันี
ปริจเฉทลกัษณะนีท่ี้พิธีกรชาวเกาหลีใช้ได้แก่ หรือ หรือวา่ ตวัอยา่งเชน่ 

ตวัอย่างท่ี 88 บริบท: พิธีกรชาวเกาหลีกลา่วเปรียบเทียบความหมายของ
ค าวา่ “ผิดผี” ระหวา่งความหมายในภาษาไทยกบัความหมายในภาษาเกาหลี 

พิธีกรชาวเกาหลี: ผิดผีคดิวา่ภาษาเกาหลีคดิไมอ่อก.  
      แต่หมายถึงว่าผมคิดว่าอนันีคื้อใกล้ ๆ กันกับ, 
      ออ่ห้าม, หรือท าพิท า, ผิด. 

(ตอนความสขุ…ท่ีไมต้่องพิสจูน์ -  
ชมุชนบ้านโคกและชมุชนบ้านดงเย็น) 

จากตัวอย่างท่ี 88 แสดงให้เห็นการใช้ดัชนีปริจเฉทค าว่า “หรือ” ของ
พิธีกรชาวเกาหลีเพ่ือกล่าวเปรียบเทียบความหมายของค าศัพท์ค าว่า “ผิดผี” ในภาษาไทยกับ
ความหมายในภาษาเกาหลี โดยใช้ค าว่า “หรือ” คัน่กลางเพ่ือท าหน้าท่ีโยงความท่ีมีเนือ้ความให้
เลือกระหว่างค าว่า “ห้าม” กับค าว่า “ท าผิด” ซึ่งในบริบทข้างต้นอาจจะเลือกตัวเลือกทัง้สอง
ตวัเลือกได้เพราะมีลักษณะความหมายใกล้เคียงกัน เพียงแต่พิธีกรชาวเกาหลีไม่แน่ใจว่าควรใช้
ความหมายของค าในภาษาเกาหลีค าใดจึงจะใกล้เคียงกับความหมายของค าว่า “ผิดผี” ใน
ภาษาไทย 

ตัวอย่างท่ี 89 บริบท: แขกรับเชิญคนไทยกล่าวถามพิธีกรชาวเกาหลี
เก่ียวกบัลกัษณะสภาพแวดล้อมโดยรอบของบ้าน 

แขกรับเชิญคนไทย: บรรยากาศบ้านพ่ีเป็นยงัไงมัง้? 
พิธีกรชาวเกาหลี: ดีมากเลยค่ะโล่ง ๆ คือจริง ๆ แล้วเวลาXXไป=

      =เท่ียว, ท่ีแบบแถว ๆ เนีย้ะก็จะแบบชลบุรี=
      =หรือ, ก็จะแบบเลยไปท่ีพทัยาเลย. 

(ตอนร้อยเสา เลา่เร่ือง - ชมุชนตะเคียนเตีย้) 
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จากตวัอย่างท่ี 89 นอกจากพิธีกรชาวเกาหลีตอบค าถามของแขกรับเชิญ
คนไทยแล้ว พิธีกรชาวเกาหลียังกล่าวเพิ่มเติมเก่ียวกับข้อมูลการท่องเท่ียวของตน โดยใช้ดัชนี
ปริจเฉทค าว่า “หรือ” ท าหน้าท่ีโยงความเก่ียวกับการเลือกสถานท่ีท่องเท่ียวของตนระหว่างชลบุรี
กบัพทัยา 

ตัวอย่างท่ี 90 บริบท:แขกรับเชิญคนไทยชวนพิธีกรชาวเกาหลีขึน้ไปดู
ลกัษณะของตวับ้านด้านบน 

แขกรับเชิญคนไทย: นอกจากข้างลา่งแล้วเดี๋ยว, พ่ีวา่XXลองขึน้ไป=
      =ดบูนบ้านไหมวา่เป็นยงัไง. 

พิธีกรชาวเกาหลี: ดีเลยคะ่. 
แขกรับเชิญคนไทย:     นะคะ. 
พิธีกรชาวเกาหลี: เพราะวา่XXเม่ือยแล้ว. 
แขกรับเชิญคนไทย: หมะ่. 
พิธีกรชาวเกาหลี: หรือว่านัง่ ๆ ๆ สมัภาษณ์ตรงนีแ้มะ? 
แขกรับเชิญคนไทย:    ไมดี่ไมดี่. 

(ตอนร้อยเสา เลา่เร่ือง - ชมุชนตะเคียนเตีย้) 
จากตวัอย่างท่ี 90 พิธีกรชาวเกาหลีใช้ดชันีปริจเฉทค าวา่ “หรือว่า” ขึน้ต้น

ประโยคในผลดัท่ี 6 เพ่ือโยงความจากแขกรับเชิญคนไทยท่ีกล่าวชวนขึน้ไปบนบ้านในผลดัท่ี 1 ซึ่ง
การโยงความของพิธีกรชาวเกาหลีมีเนือ้ความให้เลือกอย่างใดอยา่งหนึ่งระหวา่งการขึน้ไปบนบ้าน
กบัการอยู่ใต้ถนุบ้าน จากการโยงความของพิธีกรชาวเกาหลีในผลดัท่ี 6 ข้างต้น จะเห็นว่าผู้พดูชาว
เกาหลีกล่าวยังไม่ทันจบประโยค แขกรับเชิญคนไทยก็รีบตอบกลับในผลัดท่ี 7 ว่า “ไม่ดีไม่ดี.” 
ดงันัน้จึงกล่าวได้ว่าลกัษณะการใช้ดชันีปริจเฉทค าว่า “หรือว่า” ในบริบทข้างต้นแฝงความหมาย
ของการถามไว้ด้วย 

2.2.1.9 หน้าท่ีโยงความท่ีมีเนือ้ความแสดงผล หมายถึง การใช้ดชันีปริจเฉท
เพ่ือการโยงความท่ีมีเนือ้ความอ้างถึงผลจากสาเหตใุดสาเหตหุนึ่งหรือหลายสาเหตท่ีุผู้พดูได้กล่าว
ไว้ก่อนหน้า ดชันีปริจเฉทลกัษณะนีท่ี้พิธีกรชาวเกาหลีใช้ได้แก่ จงึ ตวัอยา่งเชน่ 

ตวัอย่างท่ี 91 บริบท: พิธีกรชาวเกาหลีกล่าวเปิดรายการในลกัษณะของ
การแนะน าตวั 

พิธีกรชาวเกาหลี: สวสัดีครับผมช่ือXXครับ. เป็นชาวเกาหลีท่ีอยู่=
      =เมืองไทยมาสิบปีแล้วครับ. ท่ีผมเลือกอยู่=
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      =เมืองไทย, ก็เพราะวา่ประเทศไทยเป็น= 
      =ประเทศอิสระ. แล้วคนไทยก็เป็นมิตรกับ=
      =ต่างชาติมาก ๆ. ซึ่งผมก็เป็นคนท่ีอยากมี=
      =เพ่ือนเยอะ ๆ ครับ. ผมจึงออกเดินทางเพ่ือ=
      =ตามหามิตรภาพใหม ่ๆ ครับ. 

(ตอนเผ่ากลางเมือง) 
จากตวัอย่างท่ี 91 แสดงให้เห็นว่าพิธีกรชาวเกาหลีใช้ดชันีปริจเฉทค าว่า 

“จึง” เพ่ือโยงความท่ีมีเนือ้ความแสดงผลคือการออกเดินทางเพ่ือตามหามิตรภาพใหม่ ๆ โดยมีการ
กล่าวถึงสาเหตไุว้ก่อนหน้าเก่ียวกบัเหตผุลในการเลือกอยู่ประเทศไทย นิสยัของคนไทยในทศันคติ
ของผู้พดู และความต้องการของตนเอง 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นลักษณะการใช้ดัชนีปริจเฉทเพ่ือการโยง
ความตามหน้าท่ีทัง้ 9 หน้าท่ีของพิธีกรชาวเกาหลีในรายการโทรทัศน์ประเภทสารคดีท่องเท่ียว 
ข้อสังเกตประการหนึ่งพบว่าพิธีกรชาวเกาหลีมีความถ่ีของการใช้ค าว่า “แบบ” ในฐานะดัชนี
ปริจเฉทหลายหน้าท่ี ดงัตารางตอ่ไปนี ้

ตาราง 6 แสดงการใช้ดชันีปริจเฉทค าวา่ “แบบ” ในหน้าท่ีตา่ง ๆ 

หน้าที่โยงความ แบบ ดัชนีปริจเฉทค าอ่ืน + แบบ 

เนือ้ความต่อเน่ือง √ √ 

เนือ้ความเพิ่มเตมิ  √ 

เนือ้ความอธิบาย  √ 

เนือ้ความขัดแย้ง  √ 

เนือ้ความแสดงเงื่อนไข  √ 

 
จากตาราง 6 แสดงให้เห็นว่าพิธีกรชาวเกาหลีมีลกัษณะการใช้ดชันีปริจเฉท

ค าว่า “แบบ” ท าหน้าท่ีโยงความ 2 ลกัษณะ ลกัษณะแรกคือการใช้ค าว่า “แบบ” เป็นค าโดดเพียง
ค าเดียวท าหน้าท่ีโยงความท่ีมีเนือ้ความตอ่เน่ือง และลกัษณะท่ีสองคือการใช้ค าวา่ “แบบ” ตอ่ท้าย
ดชันีปริจเฉทค าอ่ืนเพ่ือโยงความท่ีมีเนือ้ความ 5 ลกัษณะ ได้แก่ 1) เนือ้ความตอ่เน่ือง เชน่ ก็แบบ ท่ี
แบบ 2) เนือ้ความเพิ่มเติม เช่น แล้วก็แบบ ซึ่งแบบ 3) เนือ้ความอธิบาย เช่น คือแบบ 4) เนือ้ความ
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ขัดแย้ง เช่น แต่ก็แบบ และ 5) เนือ้ความแสดงเง่ือนไข เช่น ถ้าแบบ ด้วยลักษณะการใช้ค าว่า 
“แบบ” เป็นดชันีปริจเฉทดงักลา่วจงึสง่ผลให้ปรากฏความถ่ีคอ่นข้างบอ่ย 

2.2.2 การใช้วัจนกรรม 
ออสติน (Austin) เป็นผู้ ริเร่ิมน าเสนอแนวคิดเร่ืองวจันกรรม (speech acts) และ

เซิร์ล (Searle, 1969, อ้างถึงใน สุจริตลักษณ์ ดีผดุง, 2552, น. 89-91) ผู้ เป็นลูกศิษย์ได้ต่อยอด
แนวคิดดงักล่าว โดยการใช้กริยาบ่งการกระท าเป็นเกณฑ์เพ่ือจ าแนกวัจนกรรมออกเป็น 5 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มบอกเล่า กลุ่มชีน้ า กลุ่มผูกมดั กลุ่มกล่าวแสดงออก และกลุ่มกล่าวประกาศ นอกจาก
นัน้เซิร์ลยังได้แบ่งวัจนกรรมแต่ละกลุ่มออกเป็น 2 ประเภท คือ วัจนกรรมตรง (direct speech 
acts) และวจันกรรมอ้อม (indirect speech acts) ผลการวิเคราะห์การใช้วจันกรรมของพิธีกรชาว
เกาหลีในรายการโทรทัศน์ประเภทสารคดีท่องเท่ียว พบว่ามี 4 กลุ่ม เรียงตามล าดับความถ่ีท่ี
ปรากฏจากมากไปหาน้อย ได้แก่ กลุม่บอกเลา่ กลุม่ชีน้ า กลุม่กลา่วแสดงออก และกลุม่ผกูมดั 

2.2.2.1 กลุ่มบอกเล่า (representative) เป็นวจันกรรมท่ีผู้พูดบอกเล่าข้อมูล
ให้ทราบ เป็นการพรรณนาหรือบรรยาย เหตกุารณ์หรือสภาพ ผลจากการวิเคราะห์พบวจันกรรม
บอกเลา่ถ้อยค าท่ีพดู เชน่ การสรุป การแจ้งให้ทราบ การบรรยาย การพรรณนา ตวัอยา่งเชน่ 

ตวัอยา่งท่ี 92 ขนมจีนกับน า้ยา, น า้ยาป่า, น า้พริกในสามอันนีผ้ม=
     =ชอบน า้พริกมากท่ีสดุ. 

(ตอนเมืองโบราณท่ีมีชีวิต) 
พิธีกรชาวเกาหลีกล่าวถ้อยค าในตัวอย่างท่ี 92 หลังจากท่ีได้ลองชิม

ขนมจีนกับน า้ยารสชาติต่าง ๆ แล้ว ดงันัน้ ถ้อยค าท่ีผู้พูดกล่าวข้างต้นจึงเป็นการสรุปความจริงท่ี
ปรากฏเก่ียวกบัตน 

ตวัอยา่งท่ี 93 สวสัดคีรับผมช่ือXXครับ. เป็นชาวเกาหลีท่ีอยูเ่มืองไทย=
     =มาสิบปีแล้วครับ. 

(ตอนเผ่ากลางเมือง) 
จากตัวอย่างท่ี 93 แสดงให้เห็นว่าพิธีกรชาวเกาหลีมีการใช้เจตนาของ

ถ้อยค าเพ่ือแจ้งให้ทราบเก่ียวกับข้อมูลของตนเอง ได้แก่ ช่ือ ชนชาติ และระยะเวลาท่ีอยู่ประเทศ
ไทย 

ตวัอยา่งท่ี 94 แต่เม่ือก่อนผมเคยมาเชียงใหม่ด้วยน่ะครับ. คือแบบ=
     =ผมมากับเพ่ือน. แต่แบบ, นั่งรถไฟครับคือแบบใช้=
     =เวลาสิบสามชัว่โมงครับปวดก้นมาก ๆ ครับทกุคน. 
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(ตอนหอมลมหายใจ) 
จากตัวอย่างท่ี 94 แสดงให้เห็นว่าพิธีกรชาวเกาหลีใช้ถ้อยค าเพ่ือส่ือ

เจตนาเก่ียวกับประสบการณ์ในอดีตท่ีตนเคยเดินทางมาเชียงใหม่ด้วยรถไฟในลกัษณะของการ
บรรยาย 

ตวัอยา่งท่ี 95 ตอนอยู่ ท่ีกรุงเทพฯ, ผมไม่เคยมีโอกาสป่ันจักรยาน, 
     แตห่ลงัจากเท่ียวท่ี, อูท่อง. ผม, ตดิใจมาก,  
     =บรรยากาศเงียบ ๆ. ผมไม่เคยเห็นท่ี, กรุงเทพฯ. ท่ี ๆ =
     =กรุงเทพฯ มีแต,่ ตกึใหญ่ ๆ, สงู ๆ, แตท่ี่เน่ียะ, มี= 
      =ต้นไม้ก็เยอะ. คนก็น้อย. 

(ตอนความสขุ…ท่ีไมต้่องพิสจูน์ -  
ชมุชนบ้านโคกและชมุชนบ้านดงเย็น) 

จากตัวอย่างท่ี 95 แสดงให้เห็นว่าพิธีกรชาวเกาหลีมีการใช้เจตนาของ
ถ้อยค าเพ่ือกล่าวพรรณนาเปรียบเทียบบรรยากาศระหว่างกรุงเทพฯ กับอู่ทองให้ผู้ ชมเห็นภาพ
ความแตกตา่ง 

จากตัวอย่ าง ท่ี  92 - 95 แสดงให้ เห็ น ว่าพิ ธี ก รชาวเก าห ลี มี การใ ช้ 
กลุม่วจันกรรมบอกเล่า โดยตวัอย่างถ้อยค าข้างต้นเป็นการใช้รูปประโยคท่ีสอดคล้องกบัเจตนาของ
ผู้พดูหรือท่ีเรียกว่า “วจันกรรมตรง” อย่างไรก็ตาม ผลการวิเคราะห์ข้อมลูการใช้ภาษาระดบัถ้อยค า
ของพิธีกรชาวเกาหลี พบว่ามีการใช้รูปประโยคท่ีไม่สอดคล้องกับเจตนาหรือท่ีเรียกว่า “วจันกรรม
อ้อม” อีกลกัษณะหนึง่ด้วย ดงัเช่นตวัอยา่งตอ่ไปนี ้

ตวัอยา่งท่ี 96 ผู้ชายจริง ๆ เหรอ? ถ้าเกิดผู้ชายตดัได้นะ่ครับ. 
(ตอนเมืองโบราณท่ีมีชีวิต) 

ในขณะท่ีพิธีกรชาวเกาหลีก าลงัออกแรงเพ่ือใช้กรรไกรตดัเหรียญจ าลอง
อยู่นัน้ก็ได้กล่าวว่า “ผู้ชายจริง ๆ เหรอ?” เม่ือพิจารณาประโยคดงักลา่วก็จะพบค าแสดงค าถามคือ
ค าว่า “เหรอ” ซึ่งมีลักษณะการเน้นเสียงหนักเป็นพิเศษ ดังนัน้  จึงกล่าวได้ว่าประโยคตัวอย่าง
ข้างต้นมีรูปภาษาเป็นการถาม แต่เจตนาของพิธีกรชาวเกาหลีนัน้ไม่ได้มีเจตนาถามเพ่ือต้องการ
ค าตอบแต่อย่างใดเพราะตวัผู้พูดเองก็เป็นเพศชาย แต่การใช้ถ้อยค าข้างต้นมีเจตนาเพ่ือบอกให้
ทราบว่าตนนัน้เป็นเพศชายจึงสามารถออกแรกตดัแตง่เหรียญจ าลองได้ โดยสอดคล้องกบัถ้อยค า
ท่ีกล่าวตามมาว่า “ถ้าเกิดผู้ชายตดัได้น่ะครับ.” ตวัอย่างนีเ้ป็นการใช้ถ้อยค าท่ีแสดงเจตนาบอกเล่า
แบบอ้อมโดยใช้รูปภาษาแบบค าถาม 
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ตวัอยา่งท่ี 97 พ่ีเกตุทราบไหมคะว่า, ตัง้แต่ท่ีหนูถ่ายรายการนีม้า. 
     ตอนเนีย้ะ, ชว่งเวลาเนีย้ะสบายสดุ. 

(ตอนร้อยเสา เลา่เร่ือง - ชมุชนตะเคียนเตีย้) 
จากตวัอย่างท่ี 97 แสดงให้เห็นว่าพิธีกรชาวเกาหลีเร่ิมต้นด้วยรูปภาษาท่ี

เป็นการถาม ซึง่ถ้อยค าดงักลา่วปรากฏการใช้ค าแสดงค าถาม 2 ค า ค าแรกคือค าวา่ “ไหม” และค า
ท่ีสองคือค าว่า “คะ” เป็นค าลงท้ายท่ีผู้หญิงใช้ในประโยคค าถามเพ่ือแสดงความสภุาพ แต่ถ้อยค า
นีแ้สดงเจตนาบอกกล่าวให้ผู้ ฟังทราบเก่ียวกับข้อมูลความรู้สึกของตน การใช้ถ้อยค าดงักล่าวจึง
เป็นวจันกรรมอ้อม 

ตวัอยา่งท่ี 98 กินยังไงใช่ไหมครับ? ก็ใส่เข้าไปปาก. เคีย้ว ๆ ๆ ครับ. 
     แตเ่คีย้วนาน ๆ. มนัจะเหนียว. เหนียวมากจริง ๆ. 

(ตอนเผ่ากลางเมือง) 
ถ้อยค าในตัวอย่างท่ี 98 ปรากฏในบริบทท่ีพิ ธีกรชาวเกาหลีได้ร่วม

กิจกรรมท าข้าวปุ๊ กกับชาวชนเผ่าจนถึงขัน้ตอนการต าเสร็จเรียบร้อยแล้ว พิธีกรชาวเกาหลีจึงลอง
ชิมข้าวปุ๊ กท่ีตนต าซึ่งก่อนการชิมได้กล่าวว่า “กินยงัไงใช่ไหมครับ?” แล้วกล่าวถ้อยค าเพ่ืออธิบาย
ขัน้ตอนวิธีการทานเป็นล าดบัถดัไป จากการใช้ถ้อยค าข้างต้นแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าผู้พูดใช้
รูปประโยคถามเพ่ือจะบอกวิธีการทานข้าวปุ๊ ก การใช้รูปประโยคดงักล่าวไม่สอดคล้องกบัเจตนาท่ี
ต้องการจะส่ือสารจงึเป็นวจันกรรมอ้อม 

ตวัอยา่งท่ี 99 จากบรรยากาศท่ีเห็น. ผมมาอยูใ่นขบวนแหน่าค,  
     ท่ีอ าเภออู่ทอง, จงัหวดัสุพรรณบุรี, ได้ยงัไง? ถ้าจะให้=
             =เลา่เร่ืองมนัยาวครับ. 

(ตอนความสขุ…ท่ีไมต้่องพิสจูน์ -  
ชมุชนบ้านโคกและชมุชนบ้านดงเย็น) 

จากตวัอย่างท่ี 99 แสดงให้เห็นว่าพิธีกรชาวเกาหลีมีเจตนาบอกเล่าให้
ทราบเก่ียวกบัสิ่งท่ีเกิดขึน้ขณะนัน้คือการเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมแห่นาค โดยใช้รูปภาษาประโยค
ถามเก่ียวกับความเป็นมาหรือสิ่งท่ีเป็นเหตุ แต่แสดงเจตนาบอกเล่า จึงเป็นการใช้วจันกรรมบอก
เลา่แบบอ้อม 

2.2.2.2 กลุ่มชีน้ า (directive) เป็นวจันกรรมท่ีผู้พูดมีเจตนาขอหรือแนะน าให้
ผู้ ฟังกระท าบางสิ่งบางอย่าง ผลจากการวิเคราะห์พบวจันกรรมการขอร้อง การขออนญุาต การถาม 
การสัง่ ตวัอยา่งเชน่ 
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ตวัอยา่งท่ี 100 มาใกล้ ๆ หนอ่ยทกุคน. 
(ตอนหอมลมหายใจ) 

พิธีกรชาวเกาหลีกล่าวถ้อยค าในตวัอย่างท่ี 100 เพ่ือแสดงเจตนาสั่งให้
แขกรับเชิญคนไทยเคล่ือนย้ายร่างกายเข้ามารวมตวัใกล้ตนเพ่ือท่ีจะถ่ายรูปหมูด้่วยกนั 

ตวัอยา่งท่ี 101 อยากถ่ายรูปตอนท่ีมีนกแบบนัน้นะ่. ถ่ายซิ. 
(ตอนสขุพอดี - ชมุชนประมงบางละมงุ) 

จากตวัอย่างท่ี 101 แสดงให้เห็นอย่างชดัเจนวา่พิธีกรชาวเกาหลีมีเจตนา
ให้ผู้ ฟังปฏิบตัิตามถ้อยค าการสัง่ของตน โดยถ้อยค าก่อนหน้าพิธีกรชาวเกาหลีได้บอกให้ทราบถึง
ความต้องการของตนก่อนแล้ว 

ตวัอยา่งท่ี 102 คือนกัทอ่งเท่ียวท่ีแบบมา, เท่ียวกนันะคะ. อยา่ทิง้= 
     =ขยะเลย. ขอร้อง. 

(ตอนสขุพอดี - ชมุชนประมงบางละมงุ) 
จากตวัอย่างท่ี 102 หากพิจารณาตามการหยุดพูดของพิธีกรชาวเกาหลี

พบว่าสามารถแบ่งชนิดของประโยคตามเจตนาได้ 3 ถ้อยค า ได้แก่  ถ้อยค าแรกคือ “คือ
นกัท่องเท่ียวท่ีแบบมา, เท่ียวกันนะคะ.” เป็นถ้อยค าการบอกกล่าว ถ้อยค าท่ีสองคือ “อย่าทิง้ขยะ
เลย.” ถ้อยค านีข้ึน้ต้นด้วยค าช่วยกริยาค าว่า “อย่า” แล้วตามด้วยค ากริยาค าว่า “ทิง้” ซึ่งเป็น
ลกัษณะของการห้าม และถ้อยค าสดุท้ายคือ “ขอร้อง.” ถ้อยค าดงักล่าวแสดงเจตนาขอร้อง โดยใช้
รูปภาษาขอร้องอย่างชัดเจน จึงเป็นวจันกรรมตรง พิธีกรชาวเกาหลีต้องการส่ือสารไปถึงผู้ รับชม
รายการคือการขอร้องให้ช่วยกนัรักษาความสะอาดของสถานท่ีท่องเท่ียวโดยการไม่ทิง้ขยะ ซึ่งการ
ใช้สองประโยคแรกนัน้มีรูปประโยคไมต่รงกบัเจตนาของผู้พดูเหมือนประโยคสดุท้าย 

ตวัอยา่งท่ี 103 บริบท: พิธีกรชาวเกาหลีสอบถามช่ือแขกรับเชิญคนไทย 
พิธีกรชาวเกาหลี: ช่ืออะไรอะ่คะ? 
แขกรับเชิญคนไทย: ช่ือพ่ีเกตคุะ่. 

(ตอนร้อยเสา เลา่เร่ือง - ชมุชนตะเคียนเตีย้) 
จากตัวอย่างท่ี 103 แสดงให้เห็นว่าพิธีกรชาวเกาหลีมีเจตนาถามโดย

ปรากฏการใช้ค าแสดงค าถามค าว่า “อะไร” กับ “คะ” และแขกรับเชิญคนไทยก็ตอบค าถามตาม
เจตนาของพิธีกรชาวเกาหลี ซึ่งเป็นลกัษณะของการใช้วจันกรรมกลุ่มชีน้ าท่ีผู้พูดต้องการให้ผู้ ฟัง
กระท าบางสิ่งบางอยา่ง 
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นอกจากผลการวิเคราะห์การใช้ถ้อยค าเพ่ือส่ือเจตนากลุ่มชีน้ าของพิธีกรชาว
เกาหลีท่ีสอดคล้องกับรูปประโยคหรือท่ีเรียกว่าวัจนกรรมตรงดังตัวอย่างข้างต้นแล้ว ผลการ
วิเคราะห์ยงัพบการใช้ถ้อยค าเพ่ือส่ือเจตนากลุ่มชีน้ าแตไ่ม่ตรงกบัรูปภาษาหรือท่ีเรียกว่าวจันกรรม
อ้อมด้วย ตวัอยา่งเชน่ 

ตวัอยา่งท่ี 104 แค ่ๆ รูด ๆ เน่ียนะ. 
(ตอนร้อยเสา เลา่เร่ือง - ชมุชนตะเคียนเตีย้) 

ถ้อยค าของพิธีกรชาวเกาหลีในตวัอยา่งท่ี 104 ปรากฏในบริบทท่ีหลงัจาก
แขกรับเชิญคนไทยได้บอกกล่าวเร่ืองการรักษาของตนด้วยการท ากวัซาซึ่งเป็นการบ าบดัแบบแผน
โบราณของจีน พิธีกรชาวเกาหลีใช้รูปภาษาบอกเล่าแตมี่เจตนาถาม ดงันัน้ถ้อยค าตวัอย่างข้างต้น
จงึเป็นวจันกรรมอ้อม 

ตวัอยา่งท่ี 105 ปลอดภยัจริงนะครับ. 
(ตอนหอมลมหายใจ) 

พิธีกรชาวเกาหลีกล่าวถ้อยค าในตวัอย่างท่ี 105 ในบริบทท่ีแขกรับเชิญ
คนไทยพาพิธีกรชาวเกาหลีไปนวดย ่าขาง ซึ่งเป็นการนวดโดยใช้เท้าของผู้ ท่ีจะนวดให้ลนกบัไฟ จึง
สง่ผลให้พิธีกรชาวเกาหลีเกิดความหวาดกลวัแล้วกลา่วถามโดยใช้รูปประโยคบอกเล่าซึง่มีลกัษณะ
เป็นวจันกรรมอ้อม 

ตวัอยา่งท่ี 106 ขออนุญาตได้ไหมครับไปเต้นด้วยกนัไหมครับ? 
(ตอนเผ่ากลางเมือง) 

หากพิจารณาการใช้ถ้อยค าในตัวอย่างท่ี 106 พบว่าพิธีกรชาวเกาหลี
เร่ิมต้นด้วยรูปภาษาเป็นค าถามว่า “ขออนญุาต” เพ่ือแสดงความสภุาพเน่ืองจากแขกรับเชิญเป็นผู้
อาวุโสกว่าตน โดยมีการใช้รูปภาษาเป็นค าถาม คือ ปรากฏค าว่า “ไหม” จ านวน 2 ครัง้ แต่ผู้พูดมี
เจตนาขอร้องจงึเป็นวจันกรรมอ้อม 

ตวัอย่างท่ี 107 บริบท: พิธีกรชาวเกาหลีจะร้องเพลงให้แขกรับเชิญคน
ไทยฟัง 

พิธีกรชาวเกาหลี: พ่ีผมจะร้องเพลงให้ฟังดีไหมครับ? 
แขกรับเชิญคนไทย: เอ้าดีครับ. 

(ตอนเมืองโบราณท่ีมีชีวิต) 
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จากตัวอย่างท่ี 107 แสดงให้เห็นว่าพิธีกรชาวเกาหลีใช้รูปภาษาเป็น
ค าถามโดยปรากฏค าว่า “ไหม” ในช่วงท้ายถ้อยค า แต่ผู้พูดมีเจตนาขอร้องให้แขกรับเชิญคนไทย
ฟังเพลงท่ีตนจะร้อง ซึง่เป็นการใช้รูปภาษาท่ีมีวจันกรรมอ้อม 

2.2.2.3 กลุ่มกล่าวแสดงอออก (expressive) เป็นวัจนกรรมท่ีผู้ พูดกล่าว
แสดงอารมณ์ความรู้สึก หรือทศันคต ิหรือภาวะเก่ียวกบัจิตใจบางอยา่ง ผลการศกึษาพบวจันกรรม
การขอบคณุ การขอโทษ ตวัอยา่งเชน่ 

ตวัอยา่งท่ี 108 สดุยอดชอบมาก ๆ ครับโอโหทกุคนขอบคุณมาก= 
     =ครับ. 

(ตอนเผ่ากลางเมือง) 
พิ ธี กรชาวเกาห ลี กล่ าว ถ้อยค าในตัวอย่ าง ท่ี  108 เม่ื อท ราบว่า 

ชาวชนเผ่าจดัการแสดงเพ่ือต้อนรับตนโดยเฉพาะ ซึ่งปรากฏลกัษณะการใช้รูปภาษาตรงกบัเจตนา
วา่ “ขอบคณุ” หรือท่ีเรียกวา่วจันกรรมตรง 

ตัวอย่างท่ี 109 บริบท: พิธีกรชาวเกาหลีทดสอบความเข้าใจของตน
เก่ียวกบัค าศพัท์ค าวา่ “ผิดผี” 

พิธีกรชาวเกาหลี: อ๋อเข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้ว. ผู้ ชายหมาย ๆ=
                    =ความวา่, จบัตวัผู้หญิงไมไ่ด้ใชไ่หมครับ?  
      ถ้าอยา่งงัน้ผมจบัตวัพ่ีอ้อยได้ไหมครับ?  
      ((เอือ้มมือไปจบัแขนพ่ีอ้อย)) 

แขกรับเชิญคนไทย: ((ตกใจ)) อุ๊ย! 
พิธีกรชาวเกาหลี: ((ยกมือไหว้)) อุ๊ยขอโทษครับขอโทษครับ. 

(ตอนความสขุ…ท่ีไมต้่องพิสจูน์ -  
ชมุชนบ้านโคกและชมุชนบ้านดงเย็น) 

จากตวัอย่างท่ี 109 แสดงให้เห็นวา่พิธีกรชาวเกาหลีกล่าวเก่ียวกบัสภาวะ
จิตใจในบริบทท่ีรู้สึกว่าตนก าลงัล่วงเกินแขกรับเชิญคนไทยด้วยการยกมือไหว้โดยใช้รูปภาษาตรง
ตามเจตนาวา่ “ขอโทษ” ซ า้สองครัง้ในลกัษณะของวจันกรรมตรง 

นอกจากลักษณะการใช้รูปภาษาท่ีตรงกับเจตนาขอบคุณ และขอโทษใน
ลกัษณะของวจันกรรมตรงแล้ว ผลการวิเคราะห์พบว่าพิธีกรชาวเกาหลีมีการใช้รูปภาษาท่ีไม่ตรง
กบัเจตนาในลกัษณะของการขอบคณุแบบวจันกรรมอ้อม ตวัอยา่งเชน่ 
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ตวัอยา่งท่ี 110 ผมนั่งเคร่ืองบินครับใช้เวลาชั่วโมงเดียวครับคือ รู้สึก=
     =แบบโอโหแป๊บเดียวมากคือผม รู้สึกว่าปลอดภัย=
     =มากครับสบายมาก. 

(ตอนหอมลมหายใจ) 
จากตัวอย่างท่ี 110 แสดงให้เห็นว่าพิธีกรชาวเกาหลีมีเจตนาขอบคุณ 

สายการบินท่ีเอือ้อ านวยในเร่ืองการเดินทาง แต่ผู้ พูดไม่ได้กล่าวค าขอบคุณโดยตรง การใช้รูป
ภาษาดงักลา่วจงึเป็นวจันกรรมอ้อม 

ตวัอยา่งท่ี 111 ตื่นเต้นมาก ๆ ค่ะกับการท่ีมาลองใส่ชุดไทย. แล้ว=
     =ร้องล าตัดแบบเนีย้ะ. น่ีเป็นครัง้แรกของXXเลยนะ=
     =เนีย้ะ. จะไม่ลืมเลยทีเดียว. ประทับใจมาก ๆ และ=
     =สนุกสนานมาก ๆ เลยคะ่. 

(ตอนร้อยเสา เลา่เร่ือง - ชมุชนตะเคียนเตีย้) 
จากตวัอย่างท่ี 111 แสดงให้เห็นว่าพิธีกรชาวเกาหลีมีการใช้ถ้อยค าเพ่ือ

ส่ือเจตนาเก่ียวกบัความรู้สึกท่ีดีของตนอย่างหลากหลาย ได้แก่ ต่ืนเต้น ประทบัใจ และสนกุสนาน 
ทัง้นีผู้้พูดมีเจตนาขอบคณุแขกรับเชิญคนไทยท่ีท าให้ตนได้มีโอกาสลองและสมัผสัประสบการณ์
ใหม ่ๆ 

2.2.2.4 กลุ่มผูกมัด (commissive) เป็นวจันกรรมท่ีผู้พูดผูกมัดตนเองว่าจะ
กระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งในอนาคต ผลจากการวิเคราะห์พบวัจนกรรมการขู่ การเสนอ การสัญญา 
ตวัอยา่งเชน่ 

ตวัอยา่งท่ี 112 มีเกาะสวยแบบนี,้ เราต้องรักษาไว้ดี ๆ อ่ะค่ะถ้าเรา=
               =ไมรั่กษาดี ๆ ก็, มนัก็จะหายไป. 

(ตอนสขุพอดี - ชมุชนประมงบางละมงุ) 
จากตัวอย่างท่ี 112 แสดงให้เห็นว่าพิธีกรชาวเกาหลีมีเจตนาข่มขู่ผู้ ฟัง 

โดยเร่ิมต้นกล่าวจากเหตุว่าเกาะแห่งนีเ้ป็นเกาะสวยงาม ถ้อยค าถัดมาปรากฏการใช้สรรพนาม
บรุุษท่ี 1 ว่า “เรา” ซ า้สองครัง้ โดยในบริบทข้างต้นหมายรวมถึงตวัผู้พูดด้วยท่ีมีหน้าท่ีต้องช่วยกัน
ดแูลรักษาเกาะซึ่งเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว แล้วตามด้วยการใช้ค าว่า “ถ้า” เพ่ือเป็นการแสดงข้อแม้ว่า
หากไปปฏิบตัิตามท่ีตนเสนอ ก่อนจะกล่าวถ้อยค าท่ีจะเป็นผลว่า “มนัก็จะหายไป” ดงันัน้ จึงกล่าว
ได้วา่ข้อความในตวัอยา่งข้างต้นเป็นการใช้วจันกรรมผกูมดัตนเองลกัษณะหนึง่ 
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ตวัอย่างท่ี 113 บริบท: พิธีกรชาวเกาหลีกล่าวถึงความต้องการของตนว่า
อยากมีบ้านอยูใ่นชมุชนเดียวกบัแขกรับเชิญคนไทย 

พิธีกรชาวเกาหลี: อยากอยูอ่ะ่. หนอูยูท่ี่น่ีได้ไหมมีบ้าน,  
แขกรับเชิญคนไทย:           ได้ซี. 
พิธีกรชาวเกาหลี: มีบ้านให้แบบหนอูยูไ่หมคะ? 
แขกรับเชิญคนไทย: มีสิ. 
พิธีกรชาวเกาหลี: จริงเหรอคะ?  
แขกรับเชิญคนไทย:            จริง้. 
พิธีกรชาวเกาหลี:          ให้หนอูยูฟ่รีเหรอ? 
แขกรับเชิญคนไทย: อยูฟ่รีส้วยสวยอยา่งนีพ่ี้ให้อยูฟ่รีเลย. 
พิธีกรชาวเกาหลี:              อ้าจ ริงเห รอ !  

สญัญา ๆ ๆ ก่อน. 
แขกรับเชิญคนไทย:           สัญญา. 

((กลา่วพร้อมกบัเก่ียวนิว้ก้อยกนั)) 
(ตอนสขุพอดี - ชมุชนประมงบางละมงุ) 

ช่วงแรกของการสนทนาในตัวอย่างท่ี 113 แสดงให้เห็นว่าพิธีกรชาว
เกาหลีมีเจตนาต้องการอาศยัอยู่ในชมุชนเดียวกับแขกรับเชิญคนไทย และเม่ือแขกรับเชิญคนไทย
ตอบรับเชิงเห็นพ้องด้วย ช่วงท้ายของการสนทนาพิธีกรชาวเกาหลีจึงมีการใช้ค ากริยาค าว่า 
“สญัญา” ซ า้กนั 3 ครัง้ เพ่ือเป็นการเน้นย า้เจตนาของตนอย่างชดัเจนว่าต้องการเสนอและสญัญา
ในเร่ืองดังกล่าวข้างต้น โดยแขกรับเชิญคนไทยก็ตอบรับการสัญญาทัง้การใช้วัจนภาษาและ  
อวจันภาษา อย่างไรก็ดี ทัง้การแสดงเจตนาการเสนอและการสัญญาล้วนอยู่ในกลุ่มวัจนกรรม
ผกูมดัเหมือนกนั 

จากการศกึษาวิเคราะห์การใช้วจันกรรมของพิธีกรชาวเกาหลีในรายการโทรทศัน์
ประเภทสารคดีท่องเท่ียวพบว่าพิธีกรชาวเกาหลีใช้ ถ้อยค าเพ่ือส่ือเจตนา 4 กลุ่มวัจนกรรม ดัง
ตารางตอ่ไปนี ้
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ตาราง 7 แสดงลกัษณะการใช้วจันกรรมของพิธีกรชาวเกาหลี 

ลักษณะการใช้วัจนกรรม วัจนกรรมตรง วัจนกรรมอ้อม 

กลุ่มบอกเล่า    

 การบอกเลา่ √ √ 

 ก า ร พ ร ร ณ น า 
หรือบรรยาย 

√ 

 

 เหตกุารณ์หรือสภาพ √  

กลุ่มชีน้ า    

 การถาม √ √ 

 การขอร้อง √ √ 

 การสัง่ √  

กลุ่มกล่าวแสดงออก    

 การขอบคณุ √ √ 

 การขอโทษ √  

กลุ่มผูกมัด    

 การขู ่ √  

 การสญัญา √  

 
จากตาราง 7 แสดงให้เห็นลักษณะการใช้วัจนกรรมของพิธีกรชาวเกาหลีใน

รายการโทรทศัน์ประเภทสารคดีท่องเท่ียว ผลการวิเคราะห์พบว่ามีการใช้วจันกรรม 4 กลุ่ม ได้แก่ 
1) กลุ่มบอกเลา่ ประกอบด้วย การบอกเลา่ การพรรณนาหรือบรรยาย และเหตกุารณ์หรือสภาพ 2) 
กลุม่ชีน้ า ประกอบด้วย การถาม การขอร้อง และการสัง่ 3) กลุ่มกล่าวแสดงออก ประกอบด้วย การ
ขอบคณุ และการขอโทษ และ 4) กลุ่มผกูมดั ประกอบด้วย การขู่ และการสญัญา ผลการวิเคราะห์
พบว่าพิธีกรชาวเกาหลีมีลกัษณะการใช้วจันกรรมทกุกลุ่มเหมือนกนัคือการใช้รูปภาษาสอดคล้อง
กับเจตนาหรือท่ีเรียกว่า “วัจนกรรมตรง” อย่างไรก็ดี ถึงแม้ว่าผลการวิเคราะห์พบว่าพิธีกรชาว
เกาหลีมีลกัษณะการใช้วจันกรรมอ้อมไม่ก่ีลกัษณะ แตก่ารใช้วจันกรรมอ้อมของพิธีกรชาวเกาหลีก็
สะท้อนให้เห็นว่าผู้ พูดมีการเรียนรู้การใช้รูปภาษาท่ีไม่สอดคล้องกับเจตนา สะท้อนสมรรถนะ
ทางการใช้ภาษาไทยในฐานะภาษาตา่งประเทศด้วย ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของจินดารัตน์ ธรรม
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รงวุทย์ (2553) ท่ีกล่าวว่าถ้าผู้พูดชาวตา่งชาติใช้ภาษาลกัษณะนีไ้ด้แสดงว่าผู้พูดเข้าใจเร่ืองความ
สภุาพและความเกรงใจในบริบทสงัคมไทย 

2.2.3 การสลับภาษา 
การสลบัภาษา (code-switching) หมายถึง การใช้ภาษาตัง้แต่ 2 ภาษา และอยู่

ในระดบัวลีขึน้ไปสลบักนั (ดีย ูศรีนราวฒัน์, 2558, น. 228-229) ผลการวิเคราะห์การใช้ภาษาของ
พิธีกรชาวเกาหลีพบว่ามีการสลับภาษา 2 ลักษณะ ได้แก่ การสลับภาษาระหว่างภาษาไทยกับ
ภาษาองักฤษ และการสลบัภาษาระหวา่งภาษาไทยกบัภาษาเกาหลี ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

2.2.3.1 การสลบัภาษาระหว่างภาษาไทยกับภาษาองักฤษ เป็นลกัษณะการ
ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลกัเพ่ือการส่ือสารด าเนินรายการของพิธีกรชาวเกาหลี แตบ่างครัง้พิธีกร
ชาวเกาหลีก็เลือกใช้วลีหรือประโยคภาษาองักฤษเพิ่มเข้ามา ตวัอยา่งเชน่ 

ตวัอยา่งท่ี 114 อยูบ่นป่ันจกัรยานวิทมี. 
(ตอนความสขุ…ท่ีไมต้่องพิสจูน์ -  

ชมุชนบ้านโคกและชมุชนบ้านดงเย็น) 
จากตวัอย่างท่ี 114 แสดงให้เห็นว่าพิธีกรชาวเกาหลีเร่ิมต้นประโยคด้วย

การกล่าวเป็นภาษาไทย แตจ่บประโยคด้วยวลีภาษาองักฤษว่า “วิทมี” (with me) มีความหมายว่า 
“กบัฉัน” ทัง้นีด้้วยบริบทการใช้ประโยคดงักล่าวนัน้แขกรับเชิญคนไทยก าลงัป่ันจกัรยานตามหลงั
พิธีกรชาวเกาหลี อีกทัง้พิธีกรชาวเกาหลีกล่าวประโยคข้างต้นโดยการใส่ท านองเพลงลงไปด้วย 
ดงันัน้ จงึกล่าวได้วา่การสลบัภาษาลกัษณะนีเ้พราะพิธีกรชาวเกาหลีต้องการสร้างความสนกุสนาน 
ความแปลกใหมห่รือให้สะดดุหผูู้ รับชมรายการโทรทศัน์ 

ตวัอยา่งท่ี 115 บ ารุงผิวออ๋. ไอก๊อตอิท. 
(ตอนหอมลมหายใจ) 

จากตัวอย่างท่ี 115 แสดงให้เห็นว่าพิ ธีกรชาวเกาหลีกล่าวประโยค
ภาษาไทยว่า “บ ารุงผิวอ๋อ.” ก่อน แล้วก็กล่าวประโยคภาษาองักฤษต่อว่า “ไอก๊อตอิท.” (I got it.) 
ทัง้นีก้ารสลับภาษาข้างต้นเกิดขึน้หลังจากท่ีพิธีกรชาวเกาหลีถามแขกรับเชิญคนไทยเก่ียวกับ
จุดประสงค์ของการใส่เกลือเป็นส่วนผสมหนึ่งในลูกประคบ และเม่ือพิธีกรชาวเกาหลีทราบ
จดุประสงค์ดงักล่าวแล้วจึงกล่าวเป็นประโยคตวัอย่างข้างต้น ดงันัน้การสลบัภาษาโดยกล่าวเป็น
ประโยคภาษาองักฤษจงึมีความหมายวา่ “ผมเข้าใจแล้ว” 

ตวัอยา่งท่ี 116 มิตรภาพเน่ียครับคือกุ้ดเอ๊กซ์พีเร่ียน, กู๊ดเอฟว่ีตงิยโูน้. 
(ตอนหอมลมหายใจ) 
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ตวัอย่างท่ี 116 แสดงให้เห็นว่าการใช้ถ้อยค าของพิธีกรชาวเกาหลีมีการ
สลบัภาษาระหว่างภาษาไทยกบัภาษาองักฤษเกิดขึน้ ทัง้ในถ้อยค าท่ีพิธีกรชาวเกาหลีกล่าวเร่ิมต้น
ประโยคด้วยภาษาไทยและจบประโยคด้วยวลีภาษาอังกฤษคือ “มิตรภาพเน่ียครับคือกุ้ดเอ๊กซ์พี
เร่ียน,” (good experience) และถ้อยค าท่ีเป็นภาษาอังกฤษภาษาเดียวคือ  “กู้ ดเอฟว่ีติงยูโน้.” 
(good everything you know) ในบริบทท่ีพิธีกรชาวเกาหลีกล่าวถึงความรู้สึกของตนหลงัจากท่ีได้
มีโอกาสมาเท่ียวชมและร่วมกิจกรรมตา่ง ๆ ในชมุชนแหง่หนึง่ 

2.2.3.2 การสลบัภาษาระหว่างภาษาไทยกับภาษาเกาหลี เป็นลกัษณะการ
ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลกัเพ่ือการส่ือสารด าเนินรายการของพิธีกรชาวเกาหลี แตบ่างครัง้พิธีกร
ชาวเกาหลีก็เลือกใช้วลีหรือประโยคภาษาเกาหลีเพิ่มเข้ามา ตวัอยา่งเชน่ 

ตวัอยา่งท่ี 117 มาใกล้ ๆ หนอ่ยทกุคน. ฮงมะ่โดยเกะฮานา, ทเูซด! 
(ตอนหอมลมหายใจ) 

จากตวัอย่างท่ี 117 แสดงให้เห็นว่าพิธีกรชาวเกาหลีเร่ิมต้นประโยคด้วย
การกล่าวเป็นภาษาไทยว่า “มาใกล้ ๆ หน่อยทกุคน.” ซึง่เป็นการขอให้ผู้ ฟังเข้ามารวมตวัใกล้ ๆ ตน
เพ่ือจะถ่ายรูปหมู่ด้วยกัน เม่ือทุกคนเข้ามารวมตวัครบแล้วพิธีกรชาวเกาหลีก็ได้กล่าวสลบัภาษา
เป็นภาษาเกาหลีว่า “ฮงม่ะโดยเกะฮานา, ทเูซด!” เพ่ือเป็นการแจ้งให้ทราบส าหรับการนบัก่อนจะ
กดถ่ายรูป ทัง้นีเ้น่ืองจากพิธีกรชาวเกาหลีมีภาษาเกาหลีเป็นภาษาแม่จึงส่งผลให้การใช้ภาษาบาง
บริบทมีการสลบัภาษาเกิดขึน้ระหวา่งภาษาไทยกบัภาษาเกาหลี 

ตวัอยา่งท่ี 118 บริบท: พิธีกรชาวเกาหลีลองชิมอาหารฝีมือชาวบ้าน 

แขกรับเชิญคนไทย: อนันีเ้ป็นต้นออ่นทานตะวนัจ้ะลองชิมได้เลยจ้ะ. 
พิธีกรชาวเกาหลี: ((หลังจากลองชิมแกงผัดต้นอ่อนทานตะวนั)) 

      วา! จิ่นจ๊ะมาซิโซโย. จิ่นจ๊ะมาซิโซโย. แล้วอนั=
      =นีล้ะ่ครับ? 

แขกรับเชิญคนไทย: อา่อนันัน้ข้าวไรซ์เบอร์ร่ีจ้ะ. 
(ตอนความสขุ…ท่ีไมต้่องพิสจูน์ -  

ชมุชนบ้านโคกและชมุชนบ้านดงเย็น) 
จากตวัอย่างท่ี 118 พบว่าพิธีกรชาวเกาหลีใช้วลีภาษาเกาหลีว่า “จิ่นจ๊ะ

มาซิโซโย.” (진자 마싯 소요) ซ า้สองครัง้ ในบริบทท่ีพิธีกรชาวเกาหลีได้ลองชิมอาหารฝีมือชาวบ้าน
แล้วกล่าววลีภาษาเกาหลีข้างต้น ซึ่งในภาษาไทยมีความหมายวา่ “อร่อยจริง ๆ” ทัง้นีก้ารกล่าววลี
ภาษาเกาหลีในการสนทนากบัแขกรับเชิญคนไทยซึ่งเป็นชาวบ้านอาจส่งผลให้คูส่นทนาไม่เข้าใจ
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ความหมายของวลีดงักลา่ว สงัเกตได้จากเม่ือพิธีกรชาวเกาหลีกลา่ววลีภาษาเกาหลีข้างต้น พบว่า
คูส่นทนาคนไทยยงัคงนิ่งเฉยไม่มีการตอบกลบัแตอ่ย่างใด จนกระทัง่พิธีกรชาวเกาหลีกลา่วถ้อยค า
ภาษาไทยตอ่ไปวา่ “แล้วอนันีล้ะ่ครับ?” ชาวบ้านจงึจะมีการปฏิสมัพนัธ์ด้วยการตอบค าถาม 

จากตวัอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นลกัษณะการสลบัภาษา (code-switching) ของ
พิธีกรชาวเกาหลี 2 ลกัษณะ ได้แก่ การสลบัภาษาระหวา่งภาษาไทยกบัภาษาองักฤษ และการสลบั
ภาษาระหว่างภาษาไทยกับภาษาเกาหลี ซึ่งเป็นการสลับภาษาระหว่างภาษาไทยกับภาษาใด
ภาษาหนึ่งเพียงสองภาษาเท่านัน้ ไม่พบบริบทท่ีพิธีกรชาวเกาหลีใช้การสลบัภาษาทัง้สามภาษา 
คือ ภาษาไทย ภาษาองักฤษ และภาษาเกาหลีร่วมกัน ลกัษณะการสลบัภาษา (code-switching) 
เป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ได้เสมอหากผู้ ใช้ภาษาสามารถพูดได้ตัง้แต่สองภาษาขึน้ไป อีกทัง้การ
สลับภาษาก็เป็นตวัชีว้ดัประการหนึ่งว่าลักษณะการใช้ภาษาของพิธีกรชาวเกาหลีเป็นวัจนลีลา
ภาษาพูด เพราะหากเป็นวจันลีลาภาษาเขียนหรือการใช้ภาษาในบริบทท่ีเป็นทางการก็จะไม่พบ
การสลบัภาษา 

ผลการศึกษาลกัษณะการใช้ภาษาไทยของพิธีกรชาวเกาหลีในรายการโทรทศัน์ประเภท
สารคดีท่องเท่ียวจ าแนกได้ 2 ระดบั ได้แก่ 1) การใช้ภาษาไทยระดบัเสียง ประกอบด้วยลกัษณะ
การออกเสียงท่ีชดัเจนและการออกเสียงท่ีไมช่ดัเจน และจงัหวะในการพดูภาษาไทยท่ีสอดคล้องกบั
ภาษาไทยและไม่สอดคล้องกับภาษาไทย และ 2) การใช้ภาษาไทยระดับค าและถ้อยค า 
ประกอบด้วยการใช้ภาษาระดบัค า ได้แก่ การใช้ค าภาษาต่างประเทศ การใช้ค าสแลง และการใช้
ค าภาษาถ่ิน และการใช้ภาษาระดบัถ้อยค า ได้แก่ การใช้ดชันีปริจเฉท การใช้วจันกรรม และการ
สลบัภาษา ผลการวิเคราะห์ดงักล่าวสะท้อนให้เห็นลกัษณะเฉพาะการใช้ภาษาไทยของพิธีกรชาว
เกาหลี โดยลกัษณะเฉพาะเหล่านีส้มัพนัธ์กบัการใช้ภาษาด้านการพูดท่ีมีลกัษณะไม่เป็นทางการ 
อาทิ การใช้ค าสแลงท่ีสะท้อนวยัของผู้พดู การใช้ค าภาษาถ่ินเพ่ือสร้างความใกล้ชิดหรือความสนิท
สนมเป็นกนัเองระหว่างพิธีกรชาวเกาหลีกบัแขกรับเชิญคนไทย เป็นต้น ส่งผลให้ลกัษณะรายการดู
ไมเ่คร่งขรึมในรูปแบบการน าเสนอ 
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บทที่ 4 
ข้อบกพร่องการใช้ภาษาไทยของพธีิกรชาวเกาหลีในรายการโทรทัศน์ 

ประเภทสารคดีท่องเที่ยว 

การศึกษาข้อบกพร่องการใช้ภาษาไทยของพิธีกรชาวเกาหลีในรายการโทรทศัน์ประเภท
สารคดีท่องเท่ียวในงานวิจัยนีใ้ช้แนวคิดการวิเคราะห์ข้อบกพร่อง (error analysis) (Corder, 
1981) เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัย โดยจัดประเภทข้อบกพร่องตามส่วนประกอบของภาษา 
(language components) (Dulay และคนอ่ืน ๆ, 1982; Odlin, 1989) ดงันัน้ บทท่ี 4 นีจ้ะน าเสนอ
ผลการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องการใช้ภาษาไทยของพิธีกรชาวเกาหลีในรายการโทรทัศน์
ประเภทสารคดีทอ่งเท่ียวจ าแนกเป็นประเด็นตา่ง ๆ ดงันี ้

1. ข้อบกพร่องระดบัเสียง 
1.1 สระ 
1.2 พยญัชนะ 
1.3 วรรณยกุต์ 

2. ข้อบกพร่องระดบัค าและถ้อยค า 
2.1 การใช้ค าหรือถ้อยค าผิดหน้าท่ี 
2.2 การใช้ค าหรือถ้อยค าผิดความหมาย 
2.3 การเพิ่มค าหรือถ้อยค าท่ีไมจ่ าเป็น 
2.4 การขาดค าหรือถ้อยค าท่ีจ าเป็น 
2.5 การเรียงล าดบัค าหรือถ้อยค าไมถ่กูต้องตามต าแหนง่ 
2.6 การใช้ค าหรือถ้อยค าพ้องรูปพ้องเสียงท่ีก่อให้เกิดความคลาดเคล่ือนทาง

ความหมาย 
3. ปัจจยัท่ีสง่ผลให้เกิดข้อบกพร่อง 

3.1 ปัจจยัภายในภาษา 
3.2 ปัจจยัภายนอกภาษา 

1. ข้อบกพร่องระดับเสียง 
ข้อบกพร่องระดบัเสียงคือลักษณะการออกเสียงท่ีต่างจากระบบเสียงภาษาไทย ดงันัน้

ขอบเขตของการวิเคราะห์ข้อบกพร่องระดบัเสียงในงานวิจยันีจ้งึพิจารณาตามระบบเสียงภาษาไทย
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ซึ่งประกอบด้วยหน่วยเสียงหลกั 3 กลุ่มหน่วยเสียง ได้แก่ หน่วยเสียงสระ หน่วยเสียงพยัญชนะ 
และหน่วยเสียงวรรณยุกต์ อีกทัง้การวิเคราะห์ข้อบกพร่องด้านการออกเสียงในงานวิจัยนีจ้ะ
พิจารณาตามลกัษณะการออกเสียงพูดเพ่ือการส่ือสารคือการออกเสียงพูดยาวเป็นประโยคหรือ
ข้อความอย่างต่อเน่ือง ซึ่งลกัษณะการออกเสียงพูดดงักล่าวมีทัง้พยางค์ท่ีได้รับการลงเสียงหนัก
และพยางค์ท่ีไม่ได้รับการลงเสียงหนกั ส าหรับพยางค์ท่ีไม่ได้รับการลงเสียงหนกันัน้อาจส่งผลให้
การออกเสียงของหน่วยเสียงสระ หรือหนว่ยเสียงวรรณยกุต์ หรือทัง้หน่วยเสียงสระและหน่วยเสียง
วรรณยกุต์เกิดการเปล่ียนแปลงได้ ซึ่งการเปล่ียนแปลงลกัษณะนีไ้ม่นบัว่าเป็นข้อบกพร่องด้านการ
ออกเสียงภาษาไทย ผลการวิเคราะห์การออกเสียงของพิธีกรชาวเกาหลีพบว่ามีลกัษณะการออก
เสียงท่ีไม่ถูกต้องตามระบบเสียงภาษาไทยทัง้ 3 กลุ่มหน่วยเสียง ซึ่งผู้ วิจัยได้สรุปจ านวนและ 
คา่ร้อยละการออกเสียงของพิธีกรชาวเกาหลีท่ีตา่งจากระบบเสียงภาษาไทย ดงันี ้

ตาราง 8 แสดงจ านวนและค่าร้อยละการออกเสียงของพิธีกรชาวเกาหลีท่ีต่างจากระบบเสียง
ภาษาไทย 

หน่วยเสียง ความถี่ (n=600)3 ร้อยละ 
สระ 103 17.17 
พยัญชนะ 197 32.83 
วรรณยุกต์ 183 30.50 
เสียงหลายเสียงร่วมกัน 117 19.50 

 
จากตาราง 8 แสดงให้เห็นว่าประเภทข้อบกพร่องด้านการออกเสียงของพิธีกรชาวเกาหลี

ท่ีพบมากท่ีสุดคือการออกเสียงหน่วยเสียงพยญัชนะ คิดเป็นร้อยละ 32.83 รองลงมาคือการออก
เสียงหน่วยเสียงวรรณยุกต์ คิดเป็นร้อยละ 30.50 ล าดบัท่ีสามคือการออกเสียงหน่วยเสียงหลาย
เสียงร่วมกัน คิดเป็นร้อยละ 19.50 และน้อยท่ีสุดคือการออกเสียงหน่วยเสียงสระ คิดเป็นร้อยละ 
17.17 

1.1 สระ 
จากการศกึษาวิเคราะห์ข้อมลูการออกเสียงภาษาไทยของพิธีกรชาวเกาหลีในรายการ

โทรทศัน์ประเภทสารคดีท่องเท่ียว พบวา่พิธีกรชาวเกาหลีมีลกัษณะการออกเสียงหนว่ยเสียงสระไม่

                                                           
3 คา่ n คือยอดรวมจากจ านวนของแต่ละหน่วยเสียง เพื่อใช้ในการค านวนหาคา่ร้อยละ 
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ถกูต้องตามระบบเสียงภาษาไทย 15 หน่วย เรียงตามล าดบัความถ่ีท่ีพบจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 
หน่วยเสียง /aa/ /a/ // // /ii/ /uu/ /e/ /o/ /ee/ // /u/ /ua/ /i/ // // ซึ่งผู้ วิจยัได้สรุปจ านวน
และค่าร้อยละการออกเสียงหน่วยเสียงสระของพิธีกรชาวเกาหลีท่ีต่างจากระบบเสียงภาษาไทย 
ดงันี ้

ตาราง 9 แสดงจ านวนและค่าร้อยละการออกเสียงหน่วยเสียงสระของพิธีกรชาวเกาหลีท่ีต่างจาก
ระบบเสียงภาษาไทย 

หน่วยเสียง 
ความถี่ 
(n=103) 

ร้อยละ หน่วยเสียง 
ความถี่ 
(n=103) 

ร้อยละ 

/aa/ 33 32.05 /ee/ 3 2.91 
/a/ 18 17.48 / / 2 1.94 
// 13 12.62 /u/ 2 1.94 
// 8 7.77 /ua/ 2 1.94 
/ii/ 6 5.83 /i/ 1 0.97 
/uu/ 5 4.85 // 1 0.97 
/e/ 4 3.88 // 1 0.97 
/o/ 4 3.88    

 
จากตาราง 9 แสดงให้เห็นความถ่ีและค่าร้อยละของข้อบกพร่องด้านการออกเสียง

หน่วยเสียงสระของพิธีกรชาวเกาหลี หน่วยเสียงท่ีพบข้อบกพร่องมากท่ีสุดคือหน่วยเสียง /aa/ คิด
เป็นร้อยละ 32.05 รองลงมาคือหน่วยเสียง /a/ คิดเป็นร้อยละ 17.48 ล าดบัท่ีสามคือหน่วยเสียง 
// คิดเป็นร้อยละ 12.62 ล าดบัท่ีส่ีคือหน่วยเสียง // คิดเป็นร้อยละ 7.77 ล าดบัท่ีห้าคือหน่วย
เสียง /ii/ คิดเป็นร้อยละ 5.83 ล าดบัท่ีหกคือหน่วยเสียง /uu/ คิดเป็นร้อยละ 4.85 ล าดบัท่ีเจ็ดคือ
หน่วยเสียง /e/ /o/ คิดเป็นร้อยละ 3.88 ล าดบัท่ีแปดคือหน่วยเสียง /ee/ คิดเป็นร้อยละ 2.91 ล าดบั
ท่ีเก้าคือหน่วยเสียง // /u/ /ua/ คิดเป็นร้อยละ 1.94 และน้อยท่ีสดุคือหน่วยเสียง /i/ // // คิด
เป็นร้อยละ 0.97 ผลการวิเคราะห์การออกเสียงหน่วยเสียงสระของพิธีกรชาวเกาหลีพบว่ามี
ลกัษณะท่ีตา่งจากระบบเสียงภาษาไทย 2 ลกัษณะ ได้แก่ ความบกพร่องด้านเสียงสระ และความ
บกพร่องด้านเสียงสระร่วมกบัเสียงอ่ืน ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
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1.1.1 ความบกพร่องด้านเสียงสระ 
ความบกพร่องด้านเสียงสระ หมายถึง ลกัษณะการออกเสียงหน่วยเสียงสระท่ี

ต่างจากระบบเสียงภาษาไทยเสียงใดเสียงหนึ่งเพียงเสียงเดียว ผลการวิเคราะห์จ าแนกลกัษณะ
ย่อยออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ การออกเสียงสระเสียงยาวเป็นเสียงสัน้ การออกเสียงสระเสียงสัน้
เป็นเสียงยาว และการออกเสียงสระเปล่ียนเสียง 

1.1.1.1 การออกเสียงสระเสียงยาวเป็นเสียงสัน้ คือลักษณะการออกเสียง
หน่วยเสียงสระท่ีมีฐานการเกิดเสียงต าแหน่งเดียวกัน ต่างกันก็เพียงการออกเสียงสระนัน้เปล่ียน
จากเสียงยาวเป็นเสียงสัน้ ข้อบกพร่องด้านการออกเสียงสระเสียงยาวเป็นเสียงสัน้ของพิธีกรชาว
เกาหลี ได้แก่ /aa/ /ii/ // // 

1.1.1.1.1 หน่วยเสียงสระ  /aa/ เป็นหน่วยเสียงสระกลาง ต ่ า ยาว  
ริมฝีปากไม่ห่อ ลักษณะข้อบกพร่องท่ีพบคือพิธีกรชาวเกาหลีออกเสียงเป็นสระเสียงสัน้  /a/ 
ตวัอยา่งเชน่ 

- ข้าง [khaaŋ
2]  ออกเสียงเป็น ขัง้ [khaŋ

2] 
- ความ [khwaam0]  ออกเสียงเป็น คว า [khwam0] 
- โอกาส [oo0 kaat1] ออกเสียงเป็น โอกัด [oo0 kat1] 
- หลากหลาย [laak1 laaj4] ออกเสียงเป็น ห ลั ก ห ล า ย  [lak1 

laaj4] 
1.1.1.1.2 หน่วยเสียงสระ /ii/ เป็นหน่วยเสียงสระหน้า สงู ยาว ริมฝีปากรี 

ลกัษณะข้อบกพร่องท่ีพบคือพิธีกรชาวเกาหลีจะออกเสียงเป็นสระเสียงสัน้ /i/ ตวัอยา่งเชน่ 
- นี ้[nii3]   ออกเสียงเป็น นิ [ni3] 
- บีบ [biip1]   ออกเสียงเป็น บบิ [bip1] 
- ขนมจีน [kha1 nom4 ciin0] ออกเสียงเป็น ขนมจิน [kha1 nom4 

cin0] 
1.1.1.1.3 หน่วยเสียงสระ // เป็นหน่วยเสียงสระหน้า กลางต ่า ยาว  

ริมฝีปากรี ลกัษณะข้อบกพร่องท่ีพบคือพิธีกรชาวเกาหลีออกเสียงเป็นสระเสียงสัน้ // ตวัอยา่งเชน่ 
- แท้ [th3]   ออกเสียงเป็น แทะ [th3] 
- แบบ [bp1]  ออกเสียงเป็น แบบ็ [bp1] 
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1.1.1.1.4 หน่วยเสียงสระ  // เป็นหน่วยเสียงสระกลาง สูง ยาว  
ริมฝีปากรี  ลักษณะข้อบกพร่องท่ีพบคือพิ ธีกรชาวเกาหลีออกเสียงเป็นสระเสียงสัน้  // 
ตวัอยา่งเชน่ 

- หม่ืน [mn1]  ออกเสียงเป็น หมึน่ [mn1] 
จากตวัอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่าพิธีกรชาวเกาหลีมีลกัษณะการออก

เสียงหน่วยเสียงสระจากเสียงยาวเป็นเสียงสัน้ ซึง่ผลการวิเคราะห์พบว่ามี 4 เสียง ได้แก่ ออกเสียง 
[aa] เป็น [a], ออกเสียง [ii] เป็น [i], ออกเสียง [] เป็น [] และออกเสียง [] เป็น [] 

1.1.1.2 การออกเสียงสระเสียงสัน้เป็นเสียงยาว คือลักษณะการออกเสียง
หน่วยเสียงสระท่ีมีฐานการเกิดเสียงต าแหน่งเดียวกัน ต่างกันก็เพียงการออกเสียงสระนัน้เปล่ียน
จากเสียงสัน้เป็นเสียงยาว ข้อบกพร่องด้านการออกเสียงสระเสียงสัน้เป็นเสียงยาวของพิธีกรชาว
เกาหลี ได้แก่ /a/ /e/ 

1.1.1.2.1 หน่วยเสียงสระ /a/ เป็นหน่วยเสียงสระกลาง ต ่า สัน้ ริมฝีปาก
ไมห่อ่ ลกัษณะข้อบกพร่องท่ีพบคือพิธีกรชาวเกาหลีออกเสียงเป็นสระเสียงยาว /aa/ ตวัอยา่งเชน่ 

- ปะ [pa1]   ออกเสียงเป็น ป่า [paa1] 
- ไฟ [faj0]   ออกเสียงเป็น ฟาย [faaj0] 
- เบา [baw0]   ออกเสียงเป็น บาว [baaw0] 
- ลกูปัด [luuk2 pat1]  ออกเสียงเป็น ลู ก ป า ด  [luuk2 

paat1] 
1.1.1.2.2 หน่วยเสียงสระ /e/ เป็นหน่วยเสียงสระหน้า กลางสูง สัน้  

ริมฝีปากรี ลกัษณะข้อบกพร่องท่ีพบคือพิธีกรชาวเกาหลีมกัออกเสียงเป็นสระเสียงยาว ได้แก่ /ee/ 
ตวัอยา่งเชน่ 

- เย็น [jen0]   ออกเสียงเป็น เยน [jeen0] 
จากตวัอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่าพิธีกรชาวเกาหลีมีลกัษณะการออก

เสียงหน่วยเสียงสระจากเสียงยาวเป็นเสียงสัน้ ซึง่ผลการวิเคราะห์พบว่ามี 2 เสียง ได้แก่ ออกเสียง 
[a] เป็น [aa], ออกเสียง [e] เป็น [ee] 

1.1.1.3 การออกเสียงสระเปล่ียนเสียง คือลกัษณะการออกเสียงหน่วยเสียง
สระท่ีมีฐานการเกิดเสียงคนละต าแหน่ง ข้อบกพร่องด้านการออกเสียงสระท่ีมีลกัษณะเปล่ียนเสียง
ของพิธีกรชาวเกาหลี ได้แก่ // /o/ // /e/ /ee/ // /a/ 
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1.1.1.3.1 หน่วยเสียงสระ // เป็นหน่วยเสียงสระหลัง กลางต ่า ยาว  
ริมฝีปากหอ่ ลกัษณะข้อบกพร่องท่ีพบคือพิธีกรชาวเกาหลีออกเสียงเป็นสระ /o/ ตวัอยา่งเชน่ 

- ตอน [tn0]  ออกเสียงเป็น ตน [ton0] 
- ดอก [dk1]  ออกเสียงเป็น ดก [dok1] 
- ของ [khŋ

4]  ออกเสียงเป็น ขง [khoŋ
4] 

- นพพร [nop3 phn0] ออกเสียงเป็น นพพล [nop3 phon0] 
จากตวัอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่าพิธีกรชาวเกาหลีมีลกัษณะการออก

เสียงจากหน่วยเสียงสระ [] เสียงยาวเป็นหน่วยเสียงสระ [o] เสียงสัน้เพียงสระเดียว ซึ่งนอกจาก
เสียงยาวกับเสียงสัน้ท่ีต่างกันแล้ว หน่วยเสียงสระทัง้สองยงัมีอีกลกัษณะหนึ่งท่ีพิธีกรชาวเกาหลี
ออกเสียงตา่งกนัคือเปล่ียนจากการออกเสียงกลางต ่าเป็นกลางสงู 

1.1.1.3.2 หน่วยเสียงสระ /o/ เป็นหน่วยเสียงสระหลัง กลางสูง สัน้  
ริมฝีปากหอ่ ลกัษณะข้อบกพร่องท่ีพบคือพิธีกรชาวเกาหลีมกัออกเสียงเป็นสระเสียงยาว ได้แก่ // 
/ua/ ตวัอยา่งเชน่ 

- หมด [mot1]  ออกเสียงเป็น หมอด [mt1] 
- ผม [phom4]  ออกเสียงเป็น ผอม [phm4] 
- สนัลมจอย [san4 lom0 cj0] ออกเสียงเป็น สันลวมจอย  [san4 

luam0 cj0] 
จากตวัอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่าพิธีกรชาวเกาหลีมีลกัษณะการออก

เสียงจากหน่วยเสียงสระ [o] เปล่ียนเสียงเป็นหน่วยเสียงสระ [] [ua] โดยหน่วยเสียงสระ [] 
พิธีกรชาวเกาหลีออกเสียงเปล่ียนเสียงจากต าแหนง่กลางสงูเป็นกลางต ่าและจากเสียงสัน้เป็นเสียง
ยาวตามล าดับ ส่วนหน่วยเสียงสระ [ua] เป็นหน่วยเสียงสระประสมซึ่งมีลักษณะเสียงเร่ิมต้น
ใกล้เคียงกนัคือเป็นสระหลงั สงู ริมฝีปากหอ่ แตแ่ตกตา่งกนัตอนลงท้ายท่ีเป็นสระกลาง ต ่า 

1.1.1.3.3 หน่วยเสียงสระ // เป็นหน่วยเสียงสระหน้า กลางต ่า ยาว  
ริมฝีปากรี ลักษณะข้อบกพร่องท่ีพบคือพิธีกรชาวเกาหลีออกเสียงเป็นสระเสียงสัน้ ได้แก่ /e/ /a/ 
ตวัอยา่งเชน่ 

- แพง [phŋ
0]  ออกเสียงเป็น เพ็ง [pheŋ

0] 
- แห่นาค [h1 naak2] ออกเสียงเป็น ฮ่ะนาค [ha2 naak2] 

จากตวัอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่าพิธีกรชาวเกาหลีมีลกัษณะการออก
เสียงจากหน่วยเสียงสระ [] เปล่ียนเสียงเป็นหน่วยเสียงสระ [e] [a] ค าแรกคือค าว่า “แพง 
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[phŋ
0]” ออกเสียงเป็น “เพ็ง [pheŋ

0]” มีลักษณะการออกเสียงท่ีคลาดเคล่ือนคือจากต าแหน่ง
กลางต ่าเปล่ียนเป็นกลางสูงและจากเสียงยาวเป็นเสียงสัน้ตามล าดบั ส่วนค าว่า “แห่นาค [h1 
naak2]” ออกเสียงเป็น “ฮ่ะนาค [ha2 naak2]” เม่ือพิจารณาหน่วยเสียงสระ /a/ พบว่าเป็นหน่วย
เสียงสระกลาง ต ่า ริมฝีปากไมห่อ่ ซึง่มีลกัษณะแตกตา่งกบัหนว่ยเสียงสระ // ทกุประการ 

1.1.1.3.4 หน่วยเสียงสระ /e/ เป็นหน่วยเสียงสระหน้า กลางสูง สัน้  
ริมฝีปากรี ลกัษณะข้อบกพร่องท่ีพบคือพิธีกรชาวเกาหลีออกเสียงเป็นสระ // ตวัอยา่งเชน่ 

- เคม็ [khem0]  ออกเสียงเป็น แคม [khm0] 
จากตวัอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่าพิธีกรชาวเกาหลีมีลกัษณะการออก

เสียงจากหน่วยเสียงสระ [e] เปล่ียนเสียงเป็นหน่วยเสียงสระ [] ซึ่งพิธีกรชาวเกาหลีมีลกัษณะ
การออกเสียงท่ีคลาดเคล่ือนคือการลดระดบัจากกลางสูงเป็นกลางต ่า และจากเสียงสัน้เป็นเสียง
ยาวตามล าดบั 

1.1.1.3.5 หน่วยเสียงสระ /ee/ เป็นหน่วยเสียงสระหน้า กลางสูง ยาว  
ริมฝีปากรี ลกัษณะข้อบกพร่องท่ีพบคือพิธีกรชาวเกาหลีออกเสียงเป็นสระ // ตวัอยา่งเชน่ 

- โก้เก๋ [koo2 kee4]  ออกเสียงเป็น โก้แก๋ [koo2 k4] 
จากตวัอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่าพิธีกรชาวเกาหลีมีลกัษณะการออก

เสียงจากหน่วยเสียงสระ  [ee] เป็นหน่วยเสียงสระ  [] ซึ่งหน่วยเสียงสระทัง้สองมีลักษณะ
แตกตา่งกนัเพียงเล็กน้อยคือพิธีกรชาวเกาหลีออกเสียงจากระดบักลางสงูเปล่ียนเสียงเป็นกลางต ่า 

1.1.1.3.6 หน่วยเสียงสระ // เป็นหน่วยเสียงสระหลังค่อนไปกลาง 
กลางสงู ยาว ริมฝีปากรี ลกัษณะข้อบกพร่องท่ีพบคือพิธีกรชาวเกาหลีออกเสียงเป็นสระเสียง // 
ตวัอยา่งเชน่ 

- เคย [khj0]  ออกเสียงเป็น คอย [khj0] 
จากตวัอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่าพิธีกรชาวเกาหลีมีลกัษณะการออก

เสียงจากหน่วยเสียงสระ [] เปล่ียนเสียงเป็นหน่วยเสียงสระ [] ซึ่งหน่วยเสียงทัง้สองเป็นสระ
เสียงยาวเหมือนกัน อย่างไรก็ตาม ลักษณะท่ีแตกต่างกันคือหน่วยเสียงสระ // เป็นหน่วยเสียง
สระหลงั กลางต ่า ริมฝีปากหอ่ 

1.1.1.3.7 หน่ วย เสี ยงสระ  /a/ เป็ นหน่ วย เสี ยงสระกลาง ต ่ า  สั น้  
ริมฝีปากไมห่อ่ ลกัษณะข้อบกพร่องท่ีพบคือพิธีกรชาวเกาหลีออกเสียงเป็นสระ /u/ ตวัอยา่งเชน่ 

- สะบดัชยั [sa1 bat1 chaj0] ออกเสียงเป็น สุภะชยั [su1 pha1 chaj0] 
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การออกเสียงพยางค์แรกของค าตวัอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นวา่พิธีกรชาว
เกาหลีออกเสียงจากหนว่ยเสียงสระ [a] เสียงสัน้เป็นหนว่ยเสียงสระ [u] เสียงสัน้เชน่เดียวกนั แตมี่
ลกัษณะการออกเสียงท่ีคลาดเคล่ือนคือจากหน่วยเสียงสระ [a] สระกลาง ต ่า ริมฝีปากไม่ห่อเป็น
หนว่ยเสียงสระ [u] สระหลงั สงู ริมฝีปากหอ่ 

1.1.2 ความบกพร่องด้านเสียงสระร่วมกับเสียงอ่ืน 
ความบกพร่องด้านเสียงสระร่วมกับเสียงอ่ืน หมายถึง การออกเสียงหน่วยเสียง

สระ หน่วยเสียงพยญัชนะ และหน่วยเสียงวรรณยุกต์ท่ีมีลักษณะการเปล่ียนเสียงต่างจากระบบ
เสียงภาษาไทยตัง้แต ่2 หน่วยเสียงขึน้ไป ผลการวิเคราะห์จ าแนกลกัษณะยอ่ยออกเป็น 3 ประเภท 
ได้แก่ การเปล่ียนเสียงสระกบัพยญัชนะร่วมกนั การเปล่ียนเสียงสระกบัวรรณยกุต์ร่วมกนั และการ
เปล่ียนเสียงสระ พยญัชนะ และวรรณยกุต์ร่วมกนั 

1.1.2.1 การเปล่ียนเสียงสระกับพยญัชนะร่วมกัน คือลกัษณะการออกเสียง
หน่วยเสียงสระกบัหน่วยเสียงพยญัชนะตา่งจากระบบเสียงภาษาไทยทัง้สองเสียงร่วมกนั ตวัอย่าง
ค าท่ีพิธีกรชาวเกาหลีออกเสียงเปล่ียนเสียงสระกบัพยญัชนะร่วมกนัเชน่ 

- บ ารุง [bam0 ruŋ0]  ออกเสียงเป็น บ าลึง [bam0 lŋ0] 
จากตวัอย่างข้างต้นเป็นค า 2 พยางค์ ซึ่งพยางค์ท่ี 2 คือพยางค์ท่ีพิธีกรชาว

เกาหลีมีลกัษณะการออกเสียงเปล่ียนเสียง 2 หน่วย หน่วยเสียงแรกคือสระ [u] ออกเสียงเป็น [] 
โดยเปล่ียนจากสระหลงัเป็นสระกลาง และจากรูปริมฝีปากห่อเป็นริมฝีปากรี และหนว่ยเสียงท่ีสอง
คือพยญัชนะต้นเด่ียว [r] ออกเสียงเป็น [l] โดยผู้พดูไม่สะบดัลิน้ให้เกิดเสียงรัวแตเ่ปล่ียนเป็นใช้ลิน้
สว่นหน้ากบัลิน้สว่นปลายกกัลมไว้บริเวณฟันและปุ่ มเหงือกแทน 

- ลงุ [luŋ
0]   ออกเสียงเป็น ลืม [lm0] 

ค าตวัอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่าพิธีกรชาวเกาหลีมีลักษณะการออกเสียง
เปล่ียนเสียง 2 หน่วย หน่วยเสียงแรกคือสระ [u] ออกเสียงเป็น [] โดยเปล่ียนจากสระหลงัเป็น
สระกลาง จากรูปริมฝีปากห่อเป็นริมฝีปากรี และจากเสียงสัน้เป็นเสียงยาว และหน่วยเสียงท่ีสอง
คือพยัญชนะท้าย [ŋ] ออกเสียงเป็น [m] ซึ่งเป็นพยัญชนะนาสิก ก้องเหมือนกัน แต่ผู้ พูดใช้ 
ฐานกรณ์ผิดต าแหนง่คือจากเพดานออ่นเป็นริมฝีปาก 

- โดเรมอน [doo0 ree0 mn2] ออกเสียงเป็น  โดไลมอน [doo0 laj0 
mn2] 

จากตวัอย่างข้างต้นเป็นค า 3 พยางค์ ซึ่งพยางค์ท่ี 2 คือพยางค์ท่ีพิธีกรชาว
เกาหลีมีลกัษณะการออกเสียงเปล่ียนเสียง 2 หน่วย หน่วยเสียงแรกคือสระ [ee] ออกเสียงเป็น [a] 
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โดยเปล่ียนจากสระหน้า กลางสงู ยาว ริมฝีปากรีเป็นสระกลาง ต ่า สัน้ ริมฝีปากไมห่อ่ ซึง่มีลกัษณะ
แตกต่างกันทุกประการ และหน่วยเสียงท่ีสองคือพยญัชนะต้นเด่ียว [r] ออกเสียงเป็น [l] คือจาก
หน่วยเสียงพยญัชนะรัวเป็นหนว่ยเสียงพยญัชนะข้างแทน แตล่กัษณะการเปล่ียนเสียงในพยางค์ท่ี 
2 อีกลกัษณะหนึง่คือผู้พดูได้เพิ่มหนว่ยเสียงพยญัชนะท้าย [j] เข้าไปด้วย 

- ปลกู [pluuk1]   ออกเสียงเป็น ป ุ[pu1] 
ค าตวัอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่าพิธีกรชาวเกาหลีมีลักษณะการออกเสียง

เปล่ียนเสียง 2 หน่วย หน่วยเสียงแรกคือสระ [uu] ออกเสียงเป็น [u] โดยมีฐานการออกเสียง
ต าแหน่งเดียวกันคือเป็นสระหลงั สงู ริมฝีปากห่อ แตเ่ปล่ียนจากเสียงยาวเป็นเสียงสัน้ และหน่วย
เสียงท่ีสองคือพยญัชนะต้นควบ [l] กับพยญัชนะท้าย [k] ปรากฏว่าพิธีกรชาวเกาหลีไม่ออกเสียง
หนว่ยเสียงพยญัชนะทัง้สองแตเ่ปล่ียนเป็นเสียงกกั [] แทน 

1.1.2.2 การเปล่ียนเสียงสระกบัวรรณยุกต์ร่วมกนั คือลกัษณะการออกเสียง
หน่วยเสียงสระกบัหน่วยเสียงวรรณยกุต์ตา่งจากระบบเสียงภาษาไทยทัง้สองเสียงร่วมกนั ตวัอยา่ง
ค าท่ีพิธีกรชาวเกาหลีออกเสียงเปล่ียนเสียงสระกบัวรรณยกุต์ร่วมกนัเชน่ 

- แตง่ [tŋ
1]   ออกเสียงเป็น เตง็ [teŋ

0] 
ค าตวัอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่าพิธีกรชาวเกาหลีมีลักษณะการออกเสียง

เปล่ียนเสียง 2 หน่วย หน่วยเสียงแรกคือสระ [] ออกเสียงเป็น [e] โดยเปล่ียนจากกลางต ่าเป็น
กลางสูง และหน่วยเสียงท่ีสองคือวรรณยุกต์ [1] ออกเสียงเป็น [0] ซึ่งเป็นวรรณยุกต์ประเภท
วรรณยกุต์ระดบัเหมือนกนั คือมีระดบัต้นเสียงใกล้เคียงกนั แตร่ะดบัปลายเสียงของวรรณยกุต์ [0] 
ลดต ่าลงไมเ่ทา่วรรณยกุต์ [1] 

- ล้วง [luaŋ
3]   ออกเสียงเป็น หลุง่ [luŋ

1] 
พิธีกรชาวเกาหลีออกเสียงค าตวัอยา่งข้างต้นในลกัษณะเปล่ียนเสียง 2 หนว่ย 

หน่วยเสียงแรกเป็นหน่วยเสียงสระ โดยเปล่ียนการออกเสียงจากสระ [ua] ซึ่งเป็นสระประสมสอง
เสียงติดกนัเป็นสระ [u] เพียงเสียงเดียว คือผู้พดูออกเสียงสระหลงั สงู ริมฝีปากห่อแตไ่ม่ออกเสียง
สระกลาง ต ่าต่อท้าย และหน่วยเสียงท่ีสองคือวรรณยุกต์ [3] ออกเสียงเป็น [1] ซึ่งเป็นวรรณยุกต์
ระดบัเหมือนกนั แตผู่้พดูเปล่ียนระดบัปลายเสียงจากเพิ่มขึน้สงูเป็นลดต ่าลงอย่างตรงกนัข้าม 

- เก่ง [keŋ
1]   ออกเสียงเป็น แก๋ง [kŋ

4] 
ค าตวัอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่าพิธีกรชาวเกาหลีมีลักษณะการออกเสียง

เป ล่ียนเสียง  2 หน่วย หน่วยเสียงแรกคือสระ [e] ออกเสียงเป็น  [] โดยเป็นสระหน้า  
ริมฝีปากรีเหมือนกัน แต่ผู้พูดเปล่ียนการออกเสียงจากกลางสูงเป็นกลางต ่าและจากเสียงสัน้เป็น



  
 

141 

เสียงยาว และหน่วยเสียงท่ีสองคือวรรณยุกต์ [1] เป็นวรรณยุกต์ท่ีปลายเสียงลดต ่าลง แต่ผู้พูด 
ออกเสียงเป็นวรรณยกุต์ [4] คือวรรณยกุต์ท่ีปลายเสียงจะเปล่ียนขึน้อยา่งรวดเร็ว 

- ผม [phom4]   ออกเสียงเป็น ผอ่ม [phm1] 
ค าตวัอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่าพิธีกรชาวเกาหลีมีลักษณะการออกเสียง

เป ล่ียน เสียง  2 หน่วย หน่ วยเสียงแรกคือสระ [o] ออกเสียงเป็น  [] โดยเป็นสระหลัง  
ริมฝีปากห่อเหมือนกนั แตผู่้พดูเปล่ียนการออกเสียงจากกลางสงูเป็นกลางต ่าและจากเสียงสัน้เป็น
เสียงยาว และหน่วยเสียงท่ีสองคือวรรณยุกต์ [4] เป็นวรรณยุกต์ท่ีปลายเสียงจะเปล่ียนขึน้อย่าง
รวดเร็ว แตผู่้พดูออกเสียงเป็น [1] คือวรรณยกุต์ท่ีปลายเสียงลดต ่าลง 

1.1.2.3 การเปล่ียนเสียงสระ พยัญชนะ และวรรณยุกต์ร่วมกัน คือลกัษณะ
การออกเสียงหน่วยเสียงสระ หน่วยเสียงพยญัชนะ และหน่วยเสียงวรรณยุกต์ต่างจากระบบเสียง
ภาษาไทยทัง้สามเสียงร่วมกนั ตวัอย่างค าท่ีพิธีกรชาวเกาหลีออกเสียงเปล่ียนเสียงสระ พยญัชนะ 
และวรรณยกุต์ร่วมกนัเชน่ 

- สิ [si1]   ออกเสียงเป็น ชี [chii0] 
ค าตวัอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่าพิธีกรชาวเกาหลีมีลักษณะการออกเสียง

เปล่ียนเสียง 3 หน่วย หน่วยเสียงแรกคือสระ [i] ออกเสียงเป็น [ii] ซึ่งหน่วยเสียงสระทัง้สองมีฐาน
การเกิดเสียงในต าแหน่งเดียวกันคือสระหน้า สูง ริมฝีปากรี แต่ผู้พดูเปล่ียนการออกเสียงจากเสียง
สัน้เป็นเสียงยาว หน่วยเสียงท่ีสองคือพยญัชนะต้นเดี่ยว [s] จากพยญัชนะเสียดแทรก ไมก้่อง เกิด
ท่ีฟัน แต่ผู้พูดออกเสียงเป็น [ch] พยญัชนะระเบิด ไม่ก้อง มีลม เกิดท่ีเพดานแข็ง และหน่วยเสียง
สดุท้ายคือวรรณยกุต์ [1] ออกเสียงเป็น [0] คือวรรณยกุต์ท่ีปลายเสียงลดต ่าลง ซึ่งเป็นวรรณยกุต์
ระดบัเหมือนกันมีระดบัต้นเสียงไล่เล่ียกัน แต่ระดบัปลายเสียงของวรรณยุกต์ [1] ลดต ่าลงกว่า
วรรณยกุต์ [0] เล็กน้อย 

- มะพร้าว [ma3 phraaw3] ออกเสียงเป็น มะเพา [ma3 phaw0] 
จากตวัอย่างข้างต้นเป็นค า 2 พยางค์ ซึ่งพยางค์ท่ี 2 คือพยางค์ท่ีพิธีกรชาว

เกาหลีมีลกัษณะการออกเสียงเปล่ียนเสียง 3 หน่วย หน่วยเสียงแรกคือสระ [aa] ออกเสียงเป็น [a] 
ซึ่งหน่วยเสียงสระทัง้สองมีฐานการเกิดเสียงในต าแหน่งเดียวกันคือสระกลาง ต ่า ริมฝีปากไม่ห่อ 
แต่ผู้พูดเปล่ียนการออกเสียงจากเสียงยาวเป็นเสียงสัน้ หน่วยเสียงท่ีสองคือพยัญชนะต้นควบ 
[phr] ออกเสียงเป็น [ph] กล่าวคือผู้พูดออกเสียงเพียงพยัญชนะระเบิด ไม่ก้อง ไม่มีลม เ กิดท่ี 
ริมฝีปาก แต่ไม่ใช้ลิน้ส่วนปลายสัน่สะบดัให้เกิดเสียงรัวตรงบริเวณหลงัฟันบนตามมา และหน่วย
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เสียงสุดท้ายคือวรรณยกุต์ [3] ออกเสียงเป็น [0] คือผู้พูดออกเสียงเปล่ียนจากวรรณยุกต์ระดบัสูง
เป็นวรรณยกุต์ระดบักลาง 

- มะเขือ [ma3 kha4]  ออกเสียงเป็น บ้ า น เ ขื อ  [baan2 
kha4] 

จากตวัอย่างข้างต้นเป็นค า 2 พยางค์ ซึ่งพยางค์แรกคือพยางค์ท่ีพิธีกรชาว
เกาหลีมีลกัษณะการออกเสียงเปล่ียนเสียง 3 หน่วย หน่วยเสียงแรกคือสระ [a] ออกเสียงเป็น [aa] 
โดยหน่วยเสียงสระทัง้สองมีฐานการเกิดเสียงในต าแหนง่เดียวกนั แตผู่้พดูเปล่ียนการออกเสียงจาก
เสียงสัน้เป็นเสียงยาว หนว่ยเสียงท่ีสองคือพยญัชนะต้นเดี่ยว [m] ออกเสียงเป็น [b] โดยพยญัชนะ
ทัง้สองเป็นพยัญชนะเสียงก้อง เกิดท่ีริมฝีปากเหมือนกัน แต่ผู้ พูดเปล่ียนการออกเสียงจาก
พยัญชนะนาสิกคือไม่ให้ลมออกทางจมูกเป็นพยัญชนะระเบิดแทน อีกทัง้มีการเพิ่มหน่วยเสียง
พยญัชนะท้าย [n] ซึ่งเป็นพยญัชนะนาสิก ก้องเช่นเดียวกัน แต่มีฐานกรณ์การเกิดเสียงโดยใช้ลิน้
ยกขึน้มากกัลมไว้ท่ีตรงฟันบน และหน่วยเสียงสดุท้ายคือวรรณยกุต์ [3] ออกเสียงเป็น [2] คือผู้พดู
เปล่ียนการออกเสียงชว่งปลายเสียงของวรรณยกุต์จากท่ีจะคอ่ย ๆ สงูขึน้เป็นลดลงอยา่งรวดเร็ว 

- ครับ [khrap3]   ออกเสียงเป็น คา [khaa0] 
ค าตวัอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่าพิธีกรชาวเกาหลีมีลักษณะการออกเสียง

เปล่ียนเสียง 3 หน่วย หน่วยเสียงแรกคือสระ [a] ออกเสียงเป็น [aa] ซึ่งหน่วยเสียงสระทัง้สองมี
ฐานการเกิดเสียงในต าแหน่งเดียวกัน แต่ผู้ พูดเปล่ียนการออกเสียงจากเสียงสัน้เป็นเสียงยาว 
หน่วยเสียงท่ีสองคือพยัญชนะต้นควบ [khr] ออกเสียงเป็น [kh] กล่าวคือผู้พูดออกเสียงเพียง
พยญัชนะระเบิด ไมก้่อง มีลม เกิดท่ีเพดานอ่อน แตไ่ม่ใช้ลิน้ส่วนปลายสัน่สะบดัให้เกิดเสียงรัวตรง
บริเวณหลังฟันบนตามมา และหน่วยเสียงสุดท้ายคือวรรณยุกต์ [3] ออกเสียงเป็น [0] คือผู้พูด
เปล่ียนการออกเสียงวรรณยกุต์ชว่งปลายเสียงจากท่ีต้องเพิ่มระดบัขึน้เป็นลดระดบัลง 

จากตัวอย่างการออกเสียงหน่วยเสียงสระของพิธีกรชาวเกาหลีในรายการ
โทรทศัน์ประเภทสารคดีท่องเท่ียวแสดงให้เห็นว่าพิธีกรชาวเกาหลีมีลกัษณะการออกเสียงหน่วย
เสียงสระท่ีต่างจากระบบเสียงภาษาไทย 2 ลกัษณะ ได้แก่ ความบกพร่องด้านเสียงสระเสียงเดียว 
และความบกพร่องด้านเสียงสระร่วมกับเสียงอ่ืน ซึ่งไม่ว่าจะเป็นความบกพร่องลกัษณะใดก็ตาม 
การออกเสียงลักษณะหนึ่งท่ีปรากฏความถ่ีมากคือการออกเสียงสลับกันระหว่างการออกเสียง
หน่วยเสียงสระเสียงยาวเป็นเสียงสัน้ เช่น การออกเสียงสระ “อา [aa]” เป็นเสียงสระ “อะ [a]” กับ
การออกเสียงหน่วยเสียงสระเสียงสัน้เป็นเสียงยาว เช่น การออกเสียงสระ “อะ [a]” เป็นเสียงสระ 
“อา [aa]” ทัง้นีมี้สาเหตมุาจากการแทรกแซงของภาษาเกาหลี เพราะภาษาเกาหลีสระเสียงสัน้ยาว
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ไม่ปรากฎในหน่วยเสียงและไม่มีผลต่อการเปล่ียนความหมายของค า  (ซูเคียง แบ, 2538, น. 67) 
แต่ลักษณะหน่วยเสียงสระเสียงสัน้ยาวในภาษาไทยมีหน้าท่ีแยกความหมายของค าซึ่งเป็น
ลกัษณะเฉพาะอยา่งหนึง่ของภาษาไทย 

ผลการวิเคราะห์ความบกพร่องด้านเสียงสระร่วมกบัเสียงอ่ืน พบข้อน่าสงัเกต 2 
ประเด็น ประเด็นแรกคือบกพร่องหลายเสียงแล้วส่งผลให้กลายเป็นคนละค า เช่น ลุง [luŋ

0] ออก
เสียงเป็น ลืม [lm0] ซึ่งอาจท าให้ผู้ ฟังเข้าใจผิดได้ และประเด็นท่ีสองคือบกพร่องแล้วยงัมีเสียง
ท่ีใกล้เคียงหรือคล้ายเสียงเก่า หากได้ยินก็สามารถคาดเดาได้ เช่น ผม [phom4] ออกเสียงเป็น  
ผอ่ม [phm1] 

1.2 พยัญชนะ 
หากพิจารณาการปรากฏของหน่วยเสียงพยญัชนะในระบบเสียงภาษาไทยจะพบวา่มี

ทัง้หมด 3 ประเภท ได้แก่ หน่วยเสียงพยญัชนะต้นเด่ียว หน่วยเสียงพยญัชนะต้นควบ และหน่วย
เสียงพยญัชนะท้าย จากการศกึษาวิเคราะห์ข้อมลูการออกเสียงภาษาไทยของพิธีกรชาวเกาหลีใน
รายการโทรทศัน์ประเภทสารคดีท่องเท่ียว พบว่ามีลักษณะการออกเสียงหน่วยเสียงพยัญชนะท่ี
ต่างจากระบบเสียงภาษาไทยทัง้ 3 ประเภท ซึ่งผู้ วิจยัได้สรุปจ านวนและค่าร้อยละการออกเสียง
หนว่ยเสียงพยญัชนะของพิธีกรชาวเกาหลีท่ีตา่งจากระบบเสียงภาษาไทย ดงันี ้

ตาราง 10 แสดงจ านวนและค่าร้อยละการออกเสียงหน่วยเสียงพยญัชนะของพิธีกรชาวเกาหลีท่ี
ตา่งจากระบบเสียงภาษาไทย 

หน่วยเสียง ความถี่ (n=197) ร้อยละ 

พยัญชนะต้นเดี่ยว 95 48.22 
พยัญชนะต้นควบ 58 29.44 
พยัญชนะท้าย 44 22.34 

 
จากตาราง 10 แสดงให้เห็นว่าประเภทข้อบกพร่องด้านการออกเสียงหน่วยเสียง

พยัญชนะของพิธีกรชาวเกาหลีท่ีพบมากท่ีสุดคือหน่วยเสียงพยัญชนะต้นเด่ียว คิดเป็นร้อยละ 
48.22 รองลงมาคือหน่วยเสียงพยัญชนะต้นควบ คิดเป็นร้อยละ 29.44 และน้อยท่ีสุดคือหน่วย
เสียงพยญัชนะท้าย คดิเป็นร้อยละ 22.34 
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1.2.1 พยัญชนะต้นเดี่ยว 
ผลการวิเคราะห์การออกเสียงหน่วยเสียงพยญัชนะต้นเดี่ยวของพิธีกรชาวเกาหลี

พบว่ามีลกัษณะการออกเสียงท่ีตา่งจากระบบเสียงภาษาไทย 16 หน่วย เรียงตามล าดบัความถ่ีท่ี
พบจากมากไปหาน้อย ได้แก่ /r/ /k/ /b/ /d/ /ph/ /th/ /ch/ /kh/ /m/ /n/ /ŋ/ /l/ /j/ /c/ // /s/ ซึ่งผู้ วิจัย
ได้สรุปจ านวนและคา่ร้อยละการออกเสียงหน่วยเสียงพยญัชนะต้นเดี่ยวของพิธีกรชาวเกาหลีท่ีตา่ง
จากระบบเสียงภาษาไทย ดงันี ้

ตาราง 11 แสดงจ านวนและค่าร้อยละการออกเสียงหน่วยเสียงพยัญชนะต้นเด่ียวของพิธีกรชาว
เกาหลีท่ีตา่งจากระบบเสียงภาษาไทย 

หน่วยเสียง 
ความถี่ 
(n=95) 

ร้อยละ หน่วยเสียง 
ความถี่ 
(n=95) 

ร้อยละ 

/r/ 61 64.21 /m/ 2 2. 11 
/k/ 4 4. 20 /n/ 2 2.11 
/b/ 4 4. 20 /ŋ/ 2 2.11 
/d/ 4 4. 20 /l/ 2 2.11 
/ph/ 3 3.16 /j/ 2 2.11 
/th/ 2 2.11 /c/ 1 1.05 
/ch/ 2 2. 11 // 1 1.05 
/kh/ 2 2. 11 /s/ 1 1.05 

 
จากตาราง 11 แสดงให้เห็นความถ่ีและค่าร้อยละของข้อบกพร่องด้านการออก

เสียงหน่วยเสียงพยญัชนะต้นเด่ียวของพิธีกรชาวเกาหลี หน่วยเสียงท่ีพบข้อบกพร่องมากท่ีสดุคือ
หน่วยเสียง /r/ คดิเป็นร้อยละ 64.21 รองลงมาคือหนว่ยเสียง /k/ /b/ /d/ คิดเป็นร้อยละ 4.20 ล าดบั
ท่ีสามคือหน่วยเสียง /ph/ คิดเป็นร้อยละ 3.16 ล าดบัท่ีส่ีคือหน่วยเสียง /th/ /ch/ /kh/ /m/ /n/ /ŋ/ /l/ 
/j/  คิดเป็นร้อยละ  2.11 และน้อยท่ีสุดคือหน่วยเสียง /c/ // /s/ คิดเป็นร้อยละ  1.05 ผลการ
วิเคราะห์การออกเสียงหน่วยเสียงพยญัชนะต้นเด่ียวของพิธีกรชาวเกาหลีพบว่ามีลกัษณะท่ีต่าง
จากระบบเสียงภาษาไทย 2 ลกัษณะ ได้แก่ การเปล่ียนเสียงพยญัชนะต้นเดี่ยวเสียงเดียว และการ
เปล่ียนเสียงพยญัชนะต้นเดี่ยวกบัวรรณยกุต์ร่วมกนั ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
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1.2.1.1 การเปล่ียนเสียงพยญัชนะต้นเด่ียวเสียงเดียว หมายถึง ลกัษณะการ
ออกเสียงหน่วยเสียงพยัญชนะต้นเด่ียวต่างจากระบบเสียงภาษาไทยเพียงเสียงเดียว  ผลการ
วิเคราะห์พบว่าพิธีกรชาวเกาหลีมีข้อบกพร่องด้านการออกเสียงหน่วยเสียงพยญัชนะต้นเด่ียวใน
ลกัษณะนีท้ัง้หมด 13 หนว่ย ได้แก่ /r/ /b/ /d/ /k/ /n/ /c/ // /ph/ /th/ /kh/ /ŋ/ /l/ /j/ 

1.2.1.1.1 หน่วยเสียง /r/ เป็นหน่วยเสียงพยัญชนะรัว ก้อง เกิดบริเวณ
ใกล้ฟัน (dental rolled) ในการออกเสียงใช้ลิน้ส่วนปลายสัน่สะบดัตรงบริเวณหลงัฟันบน ลกัษณะ
ข้อบกพร่องท่ีพบคือพิธีกรชาวเกาหลีออกเสียงเป็นหนว่ยเสียง /l/ ตวัอยา่งเชน่ 

- รด [rot3]   ออกเสียงเป็น ลด [lot3] 
- รอ [r0]   ออกเสียงเป็น ลอ [l0] 
- รู้ใจ [ruu3 caj0]  ออกเสียงเป็น ลู้ใจ [luu3 caj0] 
- เร่ืองราว [raŋ

2 raaw0] ออกเสียงเป็น เ ล่ื อ ง ล า ว  [laŋ
2 

laaw0] 
1.2.1.1.2 หน่วยเสียง /b/ เป็นหน่วยเสียงพยัญชนะระเบิด ก้อง ไม่มีลม 

เกิดท่ีริมฝีปาก (voiced unaspirated bilabial plosive) ลักษณะข้อบกพร่องท่ีพบคือพิธีกรชาว
เกาหลีออกเสียงเป็นหนว่ยเสียง /p/ /ph/ ตวัอยา่งเชน่ 

- บีบ [biip1]   ออกเสียงเป็น ปีบ [piip1] 
- แบบ [bp1]  ออกเสียงเป็น แปบ [pp1] 
- บาง [baaŋ

0]  ออกเสียงเป็น พาง [phaaŋ
0] 

1.2.1.1.3 หน่วยเสียง /d/ เป็นหน่วยเสียงพยัญชนะระเบิด ก้อง ไม่มีลม 
เกิดท่ีปุ่ มเหงือก (voiced unaspirated alveolar plosive) ลักษณะข้อบกพร่องท่ีพบคือพิธีกรชาว
เกาหลีออกเสียงเป็นหนว่ยเสียง /t/ // ตวัอยา่งเชน่ 

- เดด็ [det1]   ออกเสียงเป็น เตด็ [tet1] 
- ดอก [dk1]  ออกเสียงเป็น ตอก [tk 1] 
- ดีกวา่ [dii0 kwaa1]  ออกเสียงเป็น อีกวา่ [ii0 kwaa1] 

1.2.1.1.4 หนว่ยเสียง /k/ เป็นหน่วยเสียงพยญัชนะระเบิด ไมก้่อง ไม่มีลม 
เกิดท่ีเพดานอ่อน (voiceless unaspirated velar plosive) ลกัษณะข้อบกพร่องท่ีพบคือพิธีกรชาว
เกาหลีออกเสียงเป็นหนว่ยเสียง /p/ /kh/ ตวัอยา่งเชน่ 

- เกาหลี [kaw0 lii4]  ออกเสียงเป็น เปาลี [paw0 lii0] 
- โกหก [koo0 hok1]  ออกเสียงเป็น โคหก [khoo0 hok1] 
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1.2.1.1.5 หน่วยเสียง /n/ เป็นหน่วยเสียงพยญัชนะนาสิก ก้อง เกิดท่ีฟัน 
(dental nasal) ลักษณะข้อบกพร่องท่ีพบคือพิ ธีกรชาวเกาหลีออกเสียงเป็นหน่วยเสียง /l/ 
ตวัอยา่งเชน่ 

- นับถือ [nap3 th4] ออกเสียงเป็น ลับถือ [lap3 th4] 
- นายแบบ [naaj0 bp1] ออกเสียงเป็น ล า ย แ บ บ  [laaj0 

bp1] 
1.2.1.1.6 หนว่ยเสียง /c/ เป็นหนว่ยเสียงพยญัชนะระเบดิ ไม่ก้อง ไมมี่ลม 

เกิดท่ีเพดานแข็ง (voiceless unaspirated palatal plosive) ลักษณะข้อบกพร่องท่ีพบคือพิธีกร
ชาวเกาหลีออกเสียงเป็นหนว่ยเสียง /ch/ ตวัอยา่งเชน่ 

- จริง [ciŋ0]   ออกเสียงเป็น ชิง [chiŋ0] 
1.2.1.1.7 หน่วยเสียง // เป็นหนว่ยเสียงพยญัชนะระเบิด ไมก้่อง ไม่มีลม 

เกิดท่ีช่องระหวา่งเส้นเสียง (voiceless unaspirated glottal plosive) ลกัษณะข้อบกพร่องท่ีพบคือ
พิธีกรชาวเกาหลีออกเสียงเป็นหนว่ยเสียง /l/ ตวัอยา่งเชน่ 

- อาขา่ [aa0 khaa1]  ออกเสียงเป็น ลาคา [laa0 khaa0] 
1.2.1.1.8 หน่วยเสียง /ph/ เป็นหน่วยเสียงพยญัชนะระเบิด ไม่ก้อง มีลม 

เกิดท่ีริมฝีปาก (voiceless aspirated bilabial plosive) ลักษณะข้อบกพร่องท่ีพบคือพิธีกรชาว
เกาหลีออกเสียงเป็นหนว่ยเสียง /p/ ตวัอยา่งเชน่ 

- ผิด [phit1]   ออกเสียงเป็น ปิด [pit1] 
1.2.1.1.9 หน่วยเสียง /th/ เป็นหน่วยเสียงพยญัชนะระเบิด ไม่ก้อง มีลม 

เ กิ ด ท่ี ฟั น แ ล ะปุ่ ม เห งื อ ก  (voiceless aspirated dental and alveolar plosive) ลั ก ษ ณ ะ
ข้อบกพร่องท่ีพบคือพิธีกรชาวเกาหลีออกเสียงเป็นหนว่ยเสียง /ch/ ตวัอยา่งเชน่ 

- ธรรมชาติ [tham0 ma3 chaat2] ออกเสียงเป็น ช ามะชาติ [cham0 
ma3 chaat2] 

1.2.1.1.10 หนว่ยเสียง /kh/ เป็นหน่วยเสียงพยญัชนะระเบดิ ไมก้่อง มีลม 
เกิดท่ีเพดานอ่อน (voiceless aspirated velar plosive) ลักษณะข้อบกพร่องท่ีพบคือพิธีกรชาว
เกาหลีออกเสียงเป็นหนว่ยเสียง /k/ ตวัอยา่งเชน่ 

- พริกขีห้นู [phrik3 khii2 nuu4] ออกเสียงเป็น พริกกีห้นู [phrik3 kii2 
nuu4] 
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1.2.1.1.11 หน่วยเสียง /ŋ/ เป็นหน่วยเสียงพยัญชนะนาสิก ก้อง เกิดท่ี
เพดานอ่อน (velar nasal) ลกัษณะข้อบกพร่องท่ีพบคือพิธีกรชาวเกาหลีออกเสียงเป็นหน่วยเสียง 
/j/ ตวัอยา่งเชน่ 

- เงียบ [ŋiap2]  ออกเสียงเป็น เยียบ [jiap2] 
1.2.1.1.12 หน่วยเสียง /l/ เป็นหน่วยเสียงพยัญชนะข้าง ก้อง เกิดท่ีฟัน

และปุ่ มเหงือก (voiced lateral) ลกัษณะข้อบกพร่องท่ีพบคือพิธีกรชาวเกาหลีออกเสียงเป็นหน่วย
เสียง /r/ ตวัอยา่งเชน่ 

- ลาน [laan0]  ออกเสียงเป็น ราน [raan0] 
1.2.1.1.13 หน่วยเสียง /j/ เป็นหน่วยเสียงพยัญชนะคร่ึงสระ ก้อง เกิดท่ี

เพดานแข็ง (voiced palatal semi-vowel) ลกัษณะข้อบกพร่องท่ีพบคือพิธีกรชาวเกาหลีออกเสียง
เป็นหนว่ยเสียง // ตวัอยา่งเชน่ 

- ย่ี [jii2]   ออกเสียงเป็น อี ้[ii2] 
1.2.1.2 การเปล่ียนเสียงพยัญชนะต้นเด่ียวกับวรรณยุกต์ร่วมกัน หมายถึง 

ลกัษณะการออกเสียงหน่วยเสียงพยญัชนะต้นเดี่ยวกบัหน่วยเสียงวรรณยกุต์ต่างจากระบบเสียง
ภาษาไทยร่วมกัน ผลการวิเคราะห์พบว่าพิธีกรชาวเกาหลีมีข้อบกพร่องด้านการออกเสียงหน่วย
เสียงพยญัชนะต้นเดี่ยวกับหน่วยเสียงวรรณยุกต์ในลกัษณะนี ้12 หน่วย ได้แก่ /r/ /d/ /k/ /ph/ /th/ 
//ch/ kh/ /b/ /m/ /ŋ/ /s/ /j/ 

1.2.1.2.1 หน่วยเสียง /r/ เป็นหน่วยเสียงพยัญชนะรัว ก้อง เกิดบริเวณ
ใกล้ฟัน (dental rolled) ในการออกเสียงใช้ลิน้ส่วนปลายสัน่สะบดัตรงบริเวณหลงัฟันบน ลกัษณะ
ข้อบกพร่องท่ีพบคือพิธีกรชาวเกาหลีออกเสียงเป็นหนว่ยเสียง /l/ // ตวัอยา่งเชน่ 

- เหรียญ [rian4]  ออกเสียงเป็น เลียน [lian0] 
- เรียก [riak2]  ออกเสียงเป็น เหลียก [liak1] 
- อร่อย [a1 rj1]  ออกเสียงเป็น อล้อย [a1 lj2] 
- ระวงั [ra3 waŋ

0]  ออกเสียงเป็น อะวงั [a1 waŋ
0] 

1.2.1.2.2 หน่วยเสียง /d/ เป็นหน่วยเสียงพยัญชนะระเบิด ก้อง ไม่มีลม 
เกิดท่ีปุ่ มเหงือก (voiced unaspirated alveolar plosive) ลักษณะข้อบกพร่องท่ีพบคือพิธีกรชาว
เกาหลีออกเสียงเป็นหนว่ยเสียง /t/ /th/ ตวัอยา่งเชน่ 

- ได้ [daaj2]   ออกเสียงเป็น ไต [taj0] 
- เดด็ [det1]   ออกเสียงเป็น เท็ด [thet3] 
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1.2.1.2.3 หนว่ยเสียง /k/ เป็นหน่วยเสียงพยญัชนะระเบิด ไมก้่อง ไม่มีลม 
เกิดท่ีเพดานอ่อน (voiceless unaspirated velar plosive) ลกัษณะข้อบกพร่องท่ีพบคือพิธีกรชาว
เกาหลีออกเสียงเป็นหนว่ยเสียง /kh/ ตวัอยา่งเชน่ 

- เก่า [kaw1]   ออกเสียงเป็น เคา [khaw0] 
1.2.1.2.4 หน่วยเสียง /ph/ เป็นหน่วยเสียงพยญัชนะระเบิด ไม่ก้อง มีลม 

เกิดท่ีริมฝีปาก (voiceless aspirated bilabial plosive) ลักษณะข้อบกพร่องท่ีพบคือพิธีกรชาว
เกาหลีออกเสียงเป็นหนว่ยเสียง /phr/ ตวัอยา่งเชน่ 

- ผสม [pha1 som4]  ออกเสียงเป็น พ ร ะ ซ ม  [phra3 
som0] 

1.2.1.2.5 หน่วยเสียง /th/ เป็นหน่วยเสียงพยญัชนะระเบิด ไม่ก้อง มีลม 
เ กิ ด ท่ี ฟั น แ ล ะปุ่ ม เห งื อ ก  (voiceless aspirated dental and alveolar plosive) ลั ก ษ ณ ะ
ข้อบกพร่องท่ีพบคือพิธีกรชาวเกาหลีออกเสียงเป็นหนว่ยเสียง /k/ ตวัอยา่งเชน่ 

- เท่ียว [thiaw2]  ออกเสียงเป็น เกียว [kiaw0] 
1.2.1.2.6 หน่วยเสียง /ch/ เป็นหน่วยเสียงพยญัชนะระเบิด ไม่ก้อง มีลม 

เกิดท่ีเพดานแข็งส่วนหน้าใกล้ทางปุ่ มเหงือก (voiceless aspirated alveolopalatal plosive) 
ลกัษณะข้อบกพร่องท่ีพบคือพิธีกรชาวเกาหลีออกเสียงเป็นหนว่ยเสียง /th/ /s/ ตวัอยา่งเชน่ 

- ดอกชมจันทร์ [dk1 chom0 can0] ออกเสียงเป็น ดอกสมจันทร์ 
[dk1 som4 can0] 

1.2.1.2.7 หน่วยเสียง /kh/ เป็นหน่วยเสียงพยญัชนะระเบิด ไม่ก้อง มีลม 
เกิดท่ีเพดานอ่อน (voiceless aspirated velar plosive) ลักษณะข้อบกพร่องท่ีพบคือพิธีกรชาว
เกาหลีออกเสียงเป็นหนว่ยเสียง /ph/ ตวัอยา่งเชน่ 

- คน [khon0]   ออกเสียงเป็น ผน [phon4] 
1.2.1.2.8 หน่วยเสียง /b/ เป็นหน่วยเสียงพยัญชนะระเบิด ก้อง ไม่มีลม 

เกิดท่ีริมฝีปาก (voiced unaspirated bilabial plosive) ลักษณะข้อบกพร่องท่ีพบคือพิธีกรชาว
เกาหลีออกเสียงเป็นหนว่ยเสียง /p/ ตวัอยา่งเชน่ 

- บีบ [biip1]   ออกเสียงเป็น ปีม [piim0] 
1.2.1.2.9 หน่วยเสียง /m/ เป็นหน่วยเสียงพยัญชนะนาสิก ก้อง เกิดท่ี 

ริมฝีปาก (bilabial nasal) ลกัษณะข้อบกพร่องท่ีพบคือพิธีกรชาวเกาหลีออกเสียงเป็นหน่วยเสียง 
/b/ ตวัอยา่งเชน่ 
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- หม่ะบู ่[ma2 buu1]  ออกเสียงเป็น บ่ะบู ่[ba1 buu1] 
1.2.1.2.10 หน่วยเสียง /ŋ/ เป็นหน่วยเสียงพยัญชนะนาสิก ก้อง เกิดท่ี

เพดานอ่อน (velar nasal) ลกัษณะข้อบกพร่องท่ีพบคือพิธีกรชาวเกาหลีออกเสียงเป็นหน่วยเสียง 
/l/ ตวัอยา่งเชน่ 

- เหง่ือ [ŋa1]  ออกเสียงเป็น เลือ [la0] 
1.2.1.2.11 หน่วยเสียง /s/ เป็นหน่วยเสียงพยญัชนะเสียดแทรก ไม่ก้อง 

เกิดท่ีฟัน (voiceless dental fricative) ลกัษณะข้อบกพร่องท่ีพบคือพิธีกรชาวเกาหลีออกเสียงเป็น
หนว่ยเสียง /ch/ ลกัษณะเดียว ตวัอยา่งเชน่ 

- สิ [si1]   ออกเสียงเป็น ชี [chii0] 
1.2.1.2.12 หน่วยเสียง /j/ เป็นหน่วยเสียงพยัญชนะคร่ึงสระ ก้อง เกิดท่ี

เพดานแข็ง (voiced palatal semi-vowel) ลกัษณะข้อบกพร่องท่ีพบคือพิธีกรชาวเกาหลีออกเสียง
เป็นหนว่ยเสียง // ตวัอยา่งเชน่ 

- หยิบ [jip1]   ออกเสียงเป็น อ๊ิบ [ip3] 
จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นลักษณะการออกเสียงหน่วยเสียง

พยัญชนะต้นเด่ียวของพิธีกรชาวเกาหลีท่ีต่างจากระบบเสียงภาษาไทยทัง้ 16 หน่วย ผลการ
วิเคราะห์พบว่าลกัษณะการออกเสียงหน่วยเสียง [r] เป็นหน่วยเสียง [l] เป็นลกัษณะการออกเสียง
ท่ีมีความถ่ีมากกว่าหน่วยเสียงอ่ืน ๆ ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะหน่วยเสียง /r, l/ ในภาษาเกาหลีจดัเป็น
หน่วยเสียงเดียวกนั (ปัก ชงั แฮ, 1990, น. 28 อ้างถึงใน ฌองส์ ฮวนั ซงึ, 2536, น. 53) จึงสง่ผลให้
พิธีกรชาวเกาหลีหลงลืมหรือละเลยในการออกเสียงหน่วยเสียง /r/ กบัหน่วยเสียง /l/ ในภาษาไทย
ให้แตกตา่งกนัอยา่งชดัเจน 

1.2.2 พยัญชนะต้นควบ 
ผลการวิเคราะห์การออกเสียงหน่วยเสียงพยญัชนะต้นควบของพิธีกรชาวเกาหลี

พบว่ามีลกัษณะการออกเสียงท่ีตา่งจากระบบเสียงภาษาไทย 10 หน่วย เรียงตามล าดบัความถ่ีท่ี
พบจากมากไปหาน้อย ได้แก่ /kr/ /kl/ /khr/ /pr/ /pl/ /phr/ /phl/ /tr/ /khl/ /khw/ ซึ่งผู้ วิจัยได้สรุป
จ านวนและค่าร้อยละการออกเสียงหน่วยเสียงพยญัชนะต้นควบของพิธีกรชาวเกาหลีท่ีต่างจาก
ระบบเสียงภาษาไทย ดงันี ้
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ตาราง 12 แสดงจ านวนและค่าร้อยละการออกเสียงหน่วยเสียงพยัญชนะต้นควบของพิธีกรชาว
เกาหลีท่ีตา่งจากระบบเสียงภาษาไทย 

หน่วยเสียง 
ความถี่ 
(n=58) 

ร้อยละ หน่วยเสียง 
ความถี่ 
(n=58) 

ร้อยละ 

/kr/ 9 15.52 /phr/ 7 12.07 
/kl/ 9 15.52 /phl/ 4 6.90 
/khr/ 8 13.79 /tr/ 3 5.17 
/pr/ 7 12.07 /khl/ 3 5.17 
/pl/ 7 12.07 /khw/ 1 1.72 

 
จากตาราง 12 แสดงให้เห็นความถ่ีและค่าร้อยละของข้อบกพร่องด้านการออก

เสียงหน่วยเสียงพยญัชนะต้นควบของพิธีกรชาวเกาหลี หน่วยเสียงท่ีพบข้อบกพร่องมากท่ีสุดคือ
หน่วยเสียง /kr/ /kl/ คิดเป็นร้อยละ 15.52 รองลงมาคือหน่วยเสียง /khr/ คิดเป็นร้อยละ 13.79 
ล าดบัท่ีสามคือหน่วยเสียง /pr/ /pl/ /phr/ คิดเป็นร้อยละ 12.07 ล าดบัท่ีส่ีคือหน่วยเสียง /phl/ คิด
เป็นร้อยละ 6.90 ล าดบัท่ีห้าคือหน่วยเสียง /tr/ /khl/ คิดเป็นร้อยละ 5.17 และน้อยท่ีสุดคือหน่วย
เสียง /khw/ คิดเป็นร้อยละ 1.72 ผลการวิเคราะห์การออกเสียงหน่วยเสียงพยญัชนะต้นควบของ
พิธีกรชาวเกาหลีพบวา่มีลกัษณะท่ีตา่งจากระบบเสียงภาษาไทย 3 ลกัษณะ ได้แก่ การไมอ่อกเสียง
พยัญชนะต้นควบ การเปล่ียนเสียงพยญัชนะต้นควบ และการไม่ออกเสียงพยญัชนะต้นควบกับ
พยญัชนะท้ายร่วมกนั ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1.2.2.1 การไม่ออกเสียงพยญัชนะต้นควบ หมายถึง ลกัษณะการออกเสียง
พยางค์ท่ีมีหน่วยเสียงพยญัชนะต้นควบโดยไม่ออกเสียงพยญัชนะต้นควบ กล่าวคือออกเสียงเพียง
หน่วยเสียงพยญัชนะต้นเดี่ยวเทา่นัน้ ผลการวิเคราะห์พบว่าพิธีกรชาวเกาหลีมีข้อบกพร่องด้านการ
ออกเสียงหน่วยเสียงพยญัชนะต้นควบในลกัษณะนี ้10 หน่วย ได้แก่ /kr/ /kl/ /khr/ /pr/ /pl/ /phr/ 
/phl/ /khl/ /tr/ /khw/ 

1.2.2.1.1 หน่วยเสียง /kr/ ลกัษณะข้อบกพร่องท่ีพบคือพิธีกรชาวเกาหลี
ไม่ออกเสียงพยญัชนะต้นควบในต าแหน่งท่ี 2 คือหน่วยเสียง /r/ โดยออกเสียงเป็นพยญัชนะต้น
เดีย่ว ตวัอยา่งเชน่ 

- กรรไกร [kan0 kraj0] ออกเสียงเป็น กรรไก [kan0 kaj0] 
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- กระตา่ย [kra1 taaj1] ออกเสียงเป็น กะตา่ย [ka1 taaj1] 
- กรุงเทพฯ [kruŋ0 theep2] ออกเสียงเป็น กุ ง เ ท พ ฯ  [kuŋ0 

theep2] 
- จกัรยาน [cak1 kra1 jaan0] ออกเสียงเป็น จักกะยาน [cak1 ka1 

jaan0] 
1.2.2.1.2 หน่วยเสียง /kl/ ลกัษณะข้อบกพร่องท่ีพบคือพิธีกรชาวเกาหลี

ไม่ออกเสียงพยัญชนะต้นควบในต าแหน่งท่ี 2 คือหน่วยเสียง /l/ โดยออกเสียงเป็นพยัญชนะต้น
เดี่ยว ตวัอยา่งเชน่ 

- กลิ่น [klin1]   ออกเสียงเป็น ก่ิน [kin1] 
- กลม [klom0]  ออกเสียงเป็น กม [kom0] 
- แกล้ง [klŋ

2]  ออกเสียงเป็น แก้ง [kŋ
2] 

- กลมกล่อม [klom0 klm1] ออกเสียงเป็น ก ล ม ก่ อ ม  [klom0 
km1] 

1.2.2.1.3 หนว่ยเสียง /khr/ ลกัษณะข้อบกพร่องท่ีพบคือพิธีกรชาวเกาหลี
ไม่ออกเสียงพยญัชนะต้นควบในต าแหน่งท่ี 2 คือหน่วยเสียง /r/ โดยออกเสียงเป็นพยัญชนะต้น
เดี่ยว ตวัอยา่งเชน่ 

- ครบ [khrop3]  ออกเสียงเป็น คบ [khop3] 
- ครับ [khrap3]  ออกเสียงเป็น คบั [khap3] 
- ตะไคร้ [ta1 khraj3]  ออกเสียงเป็น ตะไค้ [ta1 khaj3] 
- ครอบครัว [khrp2 khrua0] ออกเสียงเป็น ค รอบ คั ว  [khrp2 

khua0] 
1.2.2.1.4 หน่วยเสียง /pr/ ลกัษณะข้อบกพร่องท่ีพบคือพิธีกรชาวเกาหลี

ไม่ออกเสียงพยญัชนะต้นควบในต าแหน่งท่ี 2 คือหน่วยเสียง /r/ โดยออกเสียงเป็นพยัญชนะต้น
เดี่ยว ตวัอยา่งเชน่ 

- เปรีย้ว [priaw2]  ออกเสียงเป็น เปีย้ว [piaw2] 
- ประมาณ [pra1 maan0] ออกเสียงเป็น ป ะ ม า ณ  [pa1 

maan0] 
- ประทบัใจ [pra1 thap3 caj0] ออกเสียงเป็น ปะทับใจ [pa1 thap3 

caj0] 
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- ลกูประคบ [luuk2 pra1 khop3] ออกเสียงเป็น ลูกปะคบ [luuk2 pa1 
khop3] 

1.2.2.1.5 หน่วยเสียง /pl/ ลกัษณะข้อบกพร่องท่ีพบคือพิธีกรชาวเกาหลี
ไม่ออกเสียงพยัญชนะต้นควบในต าแหน่งท่ี 2 คือหน่วยเสียง /l/ โดยออกเสียงเป็นพยัญชนะต้น
เดี่ยว ตวัอยา่งเชน่ 

- แปล [pl0]  ออกเสียงเป็น แป [p0] 
- ปลอม [plm0]  ออกเสียงเป็น ปอม [pm0] 
- แปลกใจ [plk1 caj0] ออกเสียงเป็น แปกใจ [pk1 caj0] 
- ปลอดภยั [plt1 phaj0] ออกเสียงเป็น ป อ ด ภั ย  [pt1 

phaj0] 
1.2.2.1.6 หน่วยเสียง /phr/ ลกัษณะข้อบกพร่องท่ีพบคือพิธีกรชาวเกาหลี

ไม่ออกเสียงพยญัชนะต้นควบในต าแหน่งท่ี 2 คือหน่วยเสียง /r/ โดยออกเสียงเป็นพยัญชนะต้น
เดี่ยว ตวัอยา่งเชน่ 

- พริก [phrik3]  ออกเสียงเป็น พิก [phik3] 
- พร้อม [phrm3]  ออกเสียงเป็น พ้อม [phm3] 
- สมนุไพร [sa1 mun4 phraj0] ออกเสียงเป็น สมุ น ไพ  [sa1 mun4 

phaj0] 
- พระอาทิตย์ [phra3 aa0 thit3] ออกเสียงเป็น ผะอาถิด [pha1 aa0 

thit1] 
1.2.2.1.7 หนว่ยเสียง /phl/ ลกัษณะข้อบกพร่องท่ีพบคือพิธีกรชาวเกาหลี

ไม่ออกเสียงพยัญชนะต้นควบในต าแหน่งท่ี 2 คือหน่วยเสียง /l/ โดยออกเสียงเป็นพยัญชนะต้น
เดี่ยว ตวัอยา่งเชน่ 

- ผลกั [phlak1]  ออกเสียงเป็น ผกั [phak1] 
- ไพล [phlaj0]  ออกเสียงเป็น พาย [phaaj0] 
- พลาด [phlaat2]  ออกเสียงเป็น พาด [phaat2] 
- พลบัพลงึ [phlap3 phlŋ

0] ออกเสียงเป็น พั บ พึ ง  [phap3 
phŋ

0] 
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1.2.2.1.8 หน่วยเสียง /khl/ ลกัษณะข้อบกพร่องท่ีพบคือพิธีกรชาวเกาหลี
ไม่ออกเสียงพยัญชนะต้นควบในต าแหน่งท่ี 2 คือหน่วยเสียง /l/ โดยออกเสียงเป็นพยัญชนะต้น
เดี่ยว ตวัอยา่งเชน่ 

- คลกุ [khluk3]  ออกเสียงเป็น คกุ [khuk3] 
- เคล้า [khlaw3]  ออกเสียงเป็น เคา [khaw0] 
- คล้าย [khlaaj3]  ออกเสียงเป็น คาย [khaaj0] 

1.2.2.1.9 หน่วยเสียง /tr/ ลกัษณะข้อบกพร่องท่ีพบคือพิธีกรชาวเกาหลี
ไม่ออกเสียงพยญัชนะต้นควบในต าแหน่งท่ี 2 คือหน่วยเสียง /r/ โดยออกเสียงเป็นพยัญชนะต้น
เดี่ยว ตวัอยา่งเชน่ 

- ตรง [troŋ
0]   ออกเสียงเป็น ตง [toŋ

0] 
- เตรียม [triam0]  ออกเสียงเป็น เตียม [tiam0] 

1.2.2.1.10 หน่วยเสียง /khw/ ลักษณะข้อบกพร่องท่ีพบคือพิธีกรชาว
เกาหลีไม่ออกเสียงพยัญชนะต้นควบในต าแหน่งท่ี 2 คือหน่วยเสียง /w/ โดยออกเสียงเป็น
พยญัชนะต้นเดี่ยว ตวัอยา่งเชน่ 

- ความ [khwaam0]  ออกเสียงเป็น ค า [kham0] 
1.2.2.2 การเปล่ียนเสียงพยญัชนะต้นควบ หมายถึง ลกัษณะการออกเสียง

หน่วยเสียงพยัญชนะต้นควบในต าแหน่งท่ี 1 หรือต าแหน่งท่ี 2 หรือทัง้สองต าแหน่ง โดยการ
เปล่ียนเป็นหน่วยเสียงอ่ืน ผลการวิเคราะห์พบว่าพิธีกรชาวเกาหลีมีข้อบกพร่องด้านการออกเสียง
หนว่ยเสียงพยญัชนะต้นควบในลกัษณะนี ้6 หนว่ย ได้แก่ /tr/ /phr/ /pl/ /kl/ /khr/ /khw/ 

1.2.2.2.1 หน่วยเสียง /tr/ ลกัษณะข้อบกพร่องท่ีพบคือพิธีกรชาวเกาหลี
เปล่ียนการออกเสียงพยญัชนะต้นควบทัง้ 2 ต าแหน่ง คือ จากหน่วยเสียง /tr/ เป็นหน่วยเสียง /th/ 
/ch/ ตวัอยา่งเชน่ 

- มิตรภาพ [mit3 tra1 phaap2] ออกเสียงเป็น มิตถะภาพ [mit3 tha1 
phaap2] 

- มิตรภาพ [mit3 tra1 phaap2] ออกเสียงเป็น มิตชะภาพ [mit3 cha3 
phaap2] 

1.2.2.2.2 หน่วยเสียง /phr/ ลกัษณะข้อบกพร่องท่ีพบคือพิธีกรชาวเกาหลี
เปล่ียนการออกเสียงพยัญชนะต้นควบในต าแหน่งท่ี 2 คือจากหน่วยเสียง /r/ เป็นหน่วยเสียง /l/ 
และเปล่ียนการออกเสียงหนว่ยเสียงพยญัชนะต้นควบ /phr/ เป็นหนว่ยเสียง /th/  ตวัอยา่งเชน่ 
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- น า้พริก [naam3 phrik3] ออกเสียงเป็น น ้ า พ ลิ ก  [naam3 
phlik3] 

- สมนุไพร [sa1 mun4 phraj0] ออกเสียงเป็น สมุ น ไท  [sa1 mun4 
thaj0] 

1.2.2.2.3 หน่วยเสียง /pl/ ลกัษณะข้อบกพร่องท่ีพบคือพิธีกรชาวเกาหลี
เปล่ียนการออกเสียงพยัญชนะต้นควบในต าแหน่งท่ี 2 คือจากหน่วยเสียง /l/ เป็นหน่วยเสียง /r/ 
ตวัอยา่งเชน่ 

- ปลกู [pluuk1]  ออกเสียงเป็น ปรูก [pruuk1] 
1.2.2.2.4 หน่วยเสียง /kl/ ลกัษณะข้อบกพร่องท่ีพบคือพิธีกรชาวเกาหลี

เปล่ียนการออกเสียงพยัญชนะต้นควบในต าแหน่งท่ี 1 จากหน่วยเสียง /k/ เป็นหน่วยเสียง /kh/ 
ตวัอยา่งเชน่ 

- ใกล้ [klaj2]   ออกเสียงเป็น ใคล้ [khlaj3] 
1.2.2.2.5 หนว่ยเสียง /khr/ ลกัษณะข้อบกพร่องท่ีพบคือพิธีกรชาวเกาหลี

เปล่ียนการออกเสียงพยัญชนะต้นควบทัง้ 2 ต าแหน่ง คือ จากหน่วยเสียง /khr/ หน่วยเสียง /h/ 
ตวัอยา่งเชน่ 

- ครับ [khrap3]  ออกเสียงเป็น ฮับ้ [hap3] 
1.2.2.2.6 หน่วยเสียง /khw/ ลักษณะข้อบกพร่องท่ีพบคือพิธีกรชาว

เกาหลีเปล่ียนการออกเสียงพยญัชนะต้นควบทัง้ 2 ต าแหน่ง คือ จากหน่วยเสียง /khw/ เป็นหน่วย
เสียง /f/ ตวัอยา่งเชน่ 

- ความ [khwaam0]  ออกเสียงเป็น ฟาม [faam0] 
1.2.2.3 การไม่ออกเสียงพยญัชนะต้นควบกบัพยญัชนะท้ายร่วมกนั หมายถึง 

ลักษณะการไม่ออกเสียงหน่วยเสียงพยัญชนะต้นควบและหน่วยเสียงพยัญชนะท้ายร่วมด้วย 
กล่าวคือผู้พูดออกเสียงเพียงพยญัชนะต้นเด่ียวกับหน่วยเสียงสระเท่านัน้ ผลการวิเคราะห์พบว่า
พิธีกรชาวเกาหลีมีข้อบกพร่องด้านการไม่ออกเสียงหน่วยเสียงพยญัชนะต้นควบและหน่วยเสียง
พยญัชนะท้ายในลกัษณะนี ้2 หนว่ย ได้แก่ /kr/ /khr/ 

1.2.2.3.1 หน่วยเสียง /kr/ ลกัษณะข้อบกพร่องท่ีพบคือพิธีกรชาวเกาหลี
ไม่ออกเสียงพยญัชนะต้นควบในต าแหน่งท่ี 2 คือหน่วยเสียง /r/ และไม่ออกเสียงเป็นพยัญชนะ
ท้ายคือหนว่ยเสียง /t/ ตวัอยา่งเชน่ 

- โกรธ [kroot1]  ออกเสียงเป็น โก [koo0] 
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1.2.2.3.2 หนว่ยเสียง /khr/ ลกัษณะข้อบกพร่องท่ีพบคือพิธีกรชาวเกาหลี
ไม่ออกเสียงพยญัชนะต้นควบในต าแหน่งท่ี 2 คือหน่วยเสียง /r/ อีกทัง้ไม่ออกเสียงเป็นพยญัชนะ
ท้ายคือหนว่ยเสียง /p/ ตวัอยา่งเชน่ 

- ครับ [khrap3]  ออกเสียงเป็น คะ [kha3] 
จากตวัอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นลักษณะข้อบกพร่องด้านการออกเสียงหน่วย

เสียงพยญัชนะต้นควบของพิธีกรชาวเกาหลี 3 ลกัษณะ ลกัษณะแรกคือการไม่ออกเสียงพยญัชนะ
ต้นควบในต าแหน่งท่ี 2 ได้แก่ หน่วยเสียง “ร /r/ ล /l/ ว /w/” โดยพิธีกรชาวเกาหลีออกเสียงเพียง
พยัญชนะต้นเด่ียวเท่านัน้ ลักษณะท่ีสองคือการเปล่ียนเสียงพยัญชนะต้นควบ ปรากฏทัง้การ
เปล่ียนเสียงในต าแหน่งท่ี 1 หรือต าแหน่งท่ี 2 หรือทัง้สองต าแหน่ง และลักษณะท่ีสามคือการไม่
ออกเสียงพยัญชนะต้นควบกับพยัญชนะท้ายร่วมกัน กล่าวคือผู้พูดออกเสียงเพียงหน่วยเสียง
พยญัชนะต้นกบัสระเทา่นัน้ อยา่งไรก็ดี หนว่ยเสียงพยญัชนะต้นควบเป็นลกัษณะเฉพาะของระบบ
เสียงภาษาไทยประการหนึ่ง ดงันัน้ จึงเป็นสาเหตใุห้พิธีกรชาวเกาหลีไม่คุ้นเคยกับการออกเสียง
หนว่ยเสียงพยญัชนะต้นควบในระบบเสียงภาษาไทย 

1.2.3 พยัญชนะท้าย 
ผลการวิเคราะห์การออกเสียงหน่วยเสียงพยัญชนะท้ายของพิธีกรชาวเกาหลี

พบว่ามีลกัษณะการออกเสียงท่ีตา่งจากระบบเสียงภาษาไทย 8 หนว่ย เรียงตามล าดบัความถ่ีท่ีพบ
จากมากไปหาน้อย ได้แก่ /t/ /n/ /k/ /ŋ/ /p/ /m/ /j/ /w/ ซึ่งผู้ วิจัยได้สรุปจ านวนและค่าร้อยละการ
ออกเสียงหนว่ยเสียงพยญัชนะท้ายของพิธีกรชาวเกาหลีท่ีตา่งจากระบบเสียงภาษาไทย ดงันี ้

ตาราง 13 แสดงจ านวนและค่าร้อยละการออกเสียงหน่วยเสียงพยัญชนะ ท้ายของพิ ธีกร 
ชาวเกาหลีท่ีตา่งจากระบบเสียงภาษาไทย 

หน่วยเสียง 
ความถี่ 
(n=44) 

ร้อยละ หน่วยเสียง 
ความถี่ 
(n=44) 

ร้อยละ 

/t/ 9 20.46 /p/ 5 11.36 
/n/ 8 18.18 /m/ 4 9.09 
/k/ 7 15.91 /j/ 4 9.09 
/ŋ/ 6 13.64 /w/ 1 2.27 
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จากตาราง 13 แสดงให้เห็นความถ่ีและค่าร้อยละของข้อบกพร่องด้านการออก
เสียงหนว่ยเสียงพยญัชนะท้ายของพิธีกรชาวเกาหลี หนว่ยเสียงท่ีพบข้อบกพร่องมากท่ีสดุคือหนว่ย
เสียง /t/ คิดเป็นร้อยละ 20.46 รองลงมาคือหน่วยเสียง /n/ คิดเป็นร้อยละ 18.18 ล าดบัท่ีสามคือ
หน่วยเสียง /k/ คิดเป็นร้อยละ 15.91 ล าดบัท่ีส่ีคือหน่วยเสียง /ŋ/ คิดเป็นร้อยละ 13.64 ล าดบัท่ีห้า
คือหน่วยเสียง /p/ คิดเป็นร้อยละ 11.36 ล าดบัท่ีหกคือหน่วยเสียง /m/ /j/ คิดเป็นร้อยละ 9.09 ซึ่ง
โดยส่วนใหญ่อยู่ในระดบัไล่เล่ียกัน ยกเว้นหน่วยเสียง /w/ ท่ีพบน้อยท่ีสุดคือ คิดเป็นร้อยละ 2.27 
ผลการวิเคราะห์การออกเสียงหนว่ยเสียงพยญัชนะท้ายของพิธีกรชาวเกาหลีพบว่ามีลกัษณะท่ีตา่ง
จากระบบเสียงภาษาไทย 3 ลกัษณะ ได้แก่ การออกเสียงผิดมาตรา การไม่ออกเสียงพยัญชนะ
ท้ายในค าท่ีมีตัวสะกด และการออกเสียงพยัญชนะท้ายในค าท่ีไม่มีตัวสะกด  ดังรายละเอียด
ตอ่ไปนี ้

1.2.3 .1 การออกเสียงผิดมาตรา หมายถึง การออกเสียงพยญัชนะท้ายของ
พิธีกรชาวเกาหลีท่ีไม่ตรงกับหน่วยเสียงพยญัชนะท้ายในมาตรานัน้ ๆ ตามระบบเสียงภาษาไทย 
ผลการวิเคราะห์พบว่าพิธีกรชาวเกาหลีมีลักษณะข้อบกพร่องด้านการออกเสียงผิดมาตรา 7 
มาตรา ได้แก่ /n/ /p/ /t/ /m/ /ŋ/ /k/ /j/ 

1.2.3 .1.1 หน่วยเสียง /n/ เป็นหน่วยเสียงพยญัชนะนาสิก ก้อง เกิดท่ีฟัน 
(dental nasal) ลักษณะข้อบกพร่องท่ีพบคือพิธีกรชาวเกาหลีออกเสียงเป็นหน่วยเสียง /m/ /ŋ/ 
ตวัอยา่งเชน่ 

- จีน [ciin0]   ออกเสียงเป็น จีง [ciiŋ0] 
- เป็น [pen0]   ออกเสียงเป็น เป็ม [pem0] 
- นพพร [nop3 phn0] ออกเสียงเป็น น พ พ ม  [nop3 

phom0] 
- เคร่ืองบิน [khraŋ

2 bin0] ออกเสียงเป็น เค ร่ืองบิ ง  [khraŋ
2 

biŋ0] 
1.2.3 .1.2 หน่วยเสียง /p/ เป็นหน่วยเสียงพยัญชนะเสียงกัก เกิดท่ี 

ริมฝีปาก ไม่ก้อง [ p’ ] ในกรณีท่ีมีเสียงก้องตามมาอย่างกระชัน้ชิด เสียง [ p’ ] อาจจะมีความก้อง
ได้บ้าง ลักษณะข้อบกพร่องท่ีพบคือพิ ธีกรชาวเกาหลีออกเสียงเป็นหน่วยเสียง /t/ /m/ /k/ 
ตวัอยา่งเชน่ 

- บีบ [biip0]   ออกเสียงเป็น ปีม [piim0] 
- พบั [phap3]  ออกเสียงเป็น พดั [phat3] 
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- สขุภาพ [suk1 kha1 phaap2] ออกเสียงเป็น สุขภาด  [suk1 kha1 
phaat2] 

- ลกูประคบ [luuk2 pra1 khop3] ออกเสียงเป็น ลู ก ป ร ะ ค ก  [luuk2 
pra1 khok3] 

1.2.3 .1.3 หน่วยเสียง /t/ เป็นหน่วยเสียงพยัญชนะท้ายเสียงกัก ไม่ก้อง  
[ t’ ] ลกัษณะข้อบกพร่องท่ีพบคือพิธีกรชาวเกาหลีออกเสียงเป็นหนว่ยเสียง /k/ /s/ ตวัอยา่งเชน่ 

- มิตร [mit3]   ออกเสียงเป็น มิก [mik3] 
- ตลอด [ta1 lt1]  ออกเสียงเป็น ตลอก [ta1 lk1] 
- รสชาต ิ[rot3 chaat2] ออกเสียงเป็น รสฉัก้ [rot3 chak2] 
- พระอาทติย์ [phra3 aa0 thit3] ออกเสียงเป็น พ ระ อ าทิ ส  [phra3 

aa0 thit3s] 
1.2.3 .1.4 หนว่ยเสียง /m/ เป็นหน่วยเสียงพยญัชนะนาสิก ก้อง เกิดท่ีฟัน 

(dental nasal) ลักษณะข้อบกพร่องท่ีพบคือพิ ธีกรชาวเกาหลีออกเสียงเป็นหน่วยเสียง /n/  
/p/ ตวัอยา่งเชน่ 

- รวม [ruam0]  ออกเสียงเป็น รวน [ruan0] 
- ช านาญ [cham0 naan0] ออกเสียงเป็น ชั น น า ญ  [chan0 

naan0] 
- สิ่งแวดล้อม  [siŋ1 wt1 lm3] ออกเสียงเป็น  สิ่งแวดลบ  [siŋ1 

wt1 lop3] 
1.2.3 .1.5 หน่วยเสียง /ŋ/ เป็นหน่วยเสียงพยัญชนะนาสิก ก้อง เกิดท่ี

เพดานอ่อน (velar nasal) ลกัษณะข้อบกพร่องท่ีพบคือพิธีกรชาวเกาหลีออกเสียงเป็นหน่วยเสียง 
/m/ /n/ ตวัอยา่งเชน่ 

- ชา่ง [chaŋ
2]  ออกเสียงเป็น ชัน้ [chan3] 

- ลงุ [luŋ
0]   ออกเสียงเป็น ลืม [lm0] 

- ทรงจ า [soŋ0 cam0] ออกเสียงเป็น ท ร ม จ า  [som0 
cam0] 

1.2.3 .1.6 หน่วยเสียง /k/ เป็นหน่วยเสียงพยญัชนะท้ายเสียงกกั ไม่ก้อง  
[ k’ ] ลกัษณะข้อบกพร่องท่ีพบคือพิธีกรชาวเกาหลีออกเสียงเป็นหน่วยเสียง /w/ /ŋ/ ตวัอยา่งเชน่ 

- เรียก [riak2]  ออกเสียงเป็น เร่ียว [riaw2] 
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- สวิก4 [sa1 wik3]  ออกเสียงเป็น สะวิง [sa1 wiŋ0] 
1.2.3.1.7 หน่วยเสียง /j/ เป็นหน่วยเสียงพยัญชนะคร่ึงสระ ก้อง เกิดท่ี

เพดานแข็ง (voiced palatal semi-vowel) ลกัษณะข้อบกพร่องท่ีพบคือพิธีกรชาวเกาหลีออกเสียง
เป็นหนว่ยเสียง /t/ ตวัอยา่งเชน่ 

- ไรซ์เบอร์ร่ี [rajs3 b0 rii2] ออกเสียงเป็น ราซ เบ อ ร์ ร่ี  [raats3 
b0 rii2] 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นข้อบกพร่องด้านการออกเสียงหน่วย
เสียงพยญัชนะท้ายในลกัษณะผิดมาตราของพิธีกรชาวเกาหลี โดยพิธีกรชาวเกาหลีพูดออกเสียง
หน่วยเสียงพยญัชนะท้ายจากหน่วยเสียงหนึ่งเป็นอีกหน่วยเสียงหนึ่งซึ่งไม่ถูกต้องตามระบบเสียง
ภาษาไทย 

1.2.3.2 การไม่ออกเสียงพยัญชนะท้ายในค าท่ีมีตวัสะกด หมายถึง การไม่
ออกเสียงหน่วยเสียงพยญัชนะท้ายในค าท่ีมีตวัสะกดตามระบบเสียงภาษาไทย ผลการวิเคราะห์
พบว่าพิธีกรชาวเกาหลีมีข้อบกพร่องด้านการออกเสียงหน่วยเสียงพยญัชนะท้ายในลักษณะนี ้8 
มาตรา ได้แก่ /k/ /t/ /n/ /ŋ/ /j/ /p/ /m/ /w/ 

1.2.3 2.1 หนว่ยเสียง /k/ ตวัอยา่งเชน่ 
- ปลกู [pluuk1]  ออกเสียงเป็น ป ุ[pu1] 
- มาก [maak2]  ออกเสียงเป็น มะ [ma3] 
- แตกตา่ง [tk1 taaŋ

1] ออกเสียงเป็น แตะตา่ง  [t1 taaŋ
1] 

- ข้าวปุ๊ก [khaaw2 puk3] ออกเสียงเป็น ข้ า ว ปุ๊  [khaaw2 
pu3] 

1.2.3 2.2 หนว่ยเสียง /t/ ตวัอยา่งเชน่ 
- ผิด [phit1]   ออกเสียงเป็น พิ [phi3] 
- โกรธ [kroot1]  ออกเสียงเป็น โก [koo0] 
- รสชาต ิ[rot3 chaat2] ออกเสียงเป็น รสฉ้ะ [rot3 cha2] 
- สะบัดชยั [sa1 bat1 chaj0] ออกเสียงเป็น สุภ ะ ชั ย  [su1 pha1 

chaj0] 
1.2.3 2.3 หนว่ยเสียง /n/ ตวัอยา่งเชน่ 

                                                           
4 ช่ือของแขกรับเชิญคนไทย 
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- นู้น [nun3]   ออกเสียงเป็น น ุ[nu3] 
- ร้อน [rn3]  ออกเสียงเป็น รอ [r0] 
- ขนมจีน [kha1 nom4 ciin0] ออกเสียงเป็น ข น ม จี  [kha1 nom4 

cii0] 
1.2.3 2.4 หนว่ยเสียง /ŋ/ ตวัอยา่งเชน่ 

- ย ่าขาง [jam2 khaaŋ4] ออกเสียงเป็น ย ่าขา [jam2 khaa4] 
- พอ่หลวง [ph2 luaŋ4] ออกเสียงเป็น พอ่หลัว [ph2 lua4] 

1.2.3 2.5 หนว่ยเสียง /j/ ตวัอยา่งเชน่ 
- ด้วย [duaj2]  ออกเสียงเป็น ดัว้ะ [dua2] 
- กระต่าย [kra1 taaj1] ออกเสียงเป็น กะตะ [ka1 ta1] 

1.2.3 2.6 หนว่ยเสียง /p/ ตวัอยา่งเชน่ 
- ครับ [khrap3]  ออกเสียงเป็น คะ [kha3] 

1.2.3 2.7 หนว่ยเสียง /m/ ตวัอยา่งเชน่ 
- สาม [saam4]  ออกเสียงเป็น ซะ [sa3] 

1.2.3 2.8 หนว่ยเสียง /w/ ตวัอยา่งเชน่ 
- กัวซา [kua0 saa0]  ออกเสียงเป็น โกซา่ [koo0 saa2] 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นข้อบกพร่องด้านการออกเสียงหน่วย
เสียงพยญัชนะท้ายในลกัษณะท่ีพิธีกรชาวเกาหลีไม่ออกเสียงหนว่ยเสียงพยญัชนะท้ายให้ครบถ้วน
และถกูต้องตามระบบเสียงภาษาไทย 

1.2.3.3 การออกเสียงพยัญชนะท้ายในค าท่ีไม่มีตัวสะกด  หมายถึง การท่ี
พิธีกรชาวเกาหลีเลือกออกเสียงหน่วยเสียงพยัญชนะท้ายในค าท่ีไม่มีตัวสะกดตามระบบเสียง
ภาษาไทย ผลการวิเคราะห์พบว่าพิธีกรชาวเกาหลีมีข้อบกพร่องด้านการออกเสียงหน่วยเสียง
พยญัชนะท้ายในลกัษณะนีท้ัง้หมด 3 มาตรา ได้แก่ /t/ /j/ /ŋ/ 

- ลีซู [lii0 suu0]   ออกเสียงเป็น ลีซุด [lii0 sut3] 
- ออแกนิค [0 k0 nik1] ออกเสียงเป็น อูยแกนิค [uuj0 k0 

nik1] 
- น า้ยาป่า [naam3 jaa0 paa1] ออกเสียงเป็น น า้ ย าป าง  [naam3 

jaa0 paaŋ0] 
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จากตวัอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นข้อบกพร่องด้านการออกเสียงหน่วยเสียง
พยัญชนะท้ายในลักษณะท่ีพิธีกรชาวเกาหลีออกเสียงหน่วยเสียงพยัญชนะท้ายในค าท่ีไม่มี
ตวัสะกดตามระบบเสียงภาษาไทย 

ระบบเสียงภาษาไทยมีหน่วยเสียงพยญัชนะท้าย 9 หนว่ย ได้แก่ /p/ /t/ /k/ //  
/m/ /n/ /ŋ/ /j/ /w/ ส่วนระบบเสียงภาษาเกาหลีมีหน่วยเสียงพยญัชนะท้าย 8 หน่วย ได้แก่ /p/ /t/ /k/ 
// /m/ /n/ /ŋ/ /l/ (ฌองส์ ฮวัน ซึง, 2541?, น. 26) เม่ือพิจารณาเปรียบต่างหน่วยเสียงพยัญชนะ
ท้ายของทัง้สองภาษาพบว่าระบบเสียงภาษาเกาหลีไม่มีหน่วยเสียงพยญัชนะท้ายเหมือนระบบ
เสียงภาษาไทย 2 หน่วย คือ /j/ /w/ แต่ผลการวิเคราะห์กลบัพบว่าหน่วยเสียงพยญัชนะท้ายทัง้ 2 
หน่วยนีมี้ลักษณะเป็นข้อบกพร่องอยู่ในระดับต ่าคือคิดเป็นร้อยละ 9.09 กับ 2.27 ตามล าดับ 
ในขณะท่ีหน่วยเสียงพยัญชนะท้ายท่ีมีเหมือนกันในระบบเสียงของทัง้สองภาษากลับพบว่ามี
ลกัษณะเป็นข้อบกพร่องอยู่ในระดบัสงู ได้แก่ หน่วยเสียง /t/ คิดเป็นร้อยละ 20.46 หน่วยเสียง /n/ 
คิดเป็นร้อยละ 18.18 หน่วยเสียง /k/ คิดเป็นร้อยละ 15.91 และหน่วยเสียง /ŋ/ คิดเป็นร้อยละ 
13.64 ทัง้นีอ้าจมีปัจจยัเกิดจากพฒันาการการเรียนรู้ภาษาไทยของผู้พูดชาวเกาหลียงัไม่สมบรูณ์ 
(developmental errors) 

1.3 วรรณยุกต์ 
วรรณยกุต์ เป็นหนว่ยเสียงท่ีส าคญัและเป็นลกัษณะเฉพาะประการหนึง่ในระบบเสียง

ภาษาไทย เพราะการพูดออกเสียงค าในภาษาไทยท่ีมีระดับเสียงสูงต ่าต่างกันจะท าให้ค ามี
ความหมายไม่เหมือนกนั การศกึษาข้อบกพร่องด้านการออกเสียงหน่วยเสียงวรรณยกุต์ของพิธีกร
ชาวเกาหลีในงานวิจัยนีพ้ิจารณาการออกเสียงในลักษณะของข้อความ เพราะการใช้ภาษาของ
พิธีกรชาวเกาหลีในการด าเนินรายการนัน้ ผู้พูดมกักล่าวเป็นประโยคหรือข้อความท่ีพูดติดต่อกัน
อย่างต่อเน่ือง ซึ่งการออกเสียงลกัษณะนีส้่งผลให้หน่วยเสียงวรรณยกุต์มีการเปล่ียนแปลงได้ตา่ง
จากการพูดออกเสียงเป็นค า ๆ ผู้ วิจัยได้สรุปจ านวนและค่าร้อยละการออกเสียงหน่วยเสียง
วรรณยกุต์ของพิธีกรชาวเกาหลีท่ีตา่งจากระบบเสียงภาษาไทย ดงันี ้

ตาราง 14 แสดงจ านวนและค่า ร้อยละการออกเสียงหน่วยเสียง วรรณยุกต์ของพิ ธีกร 
ชาวเกาหลีท่ีตา่งจากระบบเสียงภาษาไทย 

หน่วยเสียง 
ความถี่ 
(n=183) 

ร้อยละ หน่วยเสียง 
ความถี่ 
(n=183) 

ร้อยละ 

จัตวา /4/ 40 21.86 สามัญ /0/ 36 19.67 
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เอก /1/ 39 21.31 โท /2/ 30 16.39 
ตรี /3/ 38 20.77    

 
จากตาราง 14 แสดงให้เห็นความถ่ีและค่าร้อยละของข้อบกพร่องด้านการออกเสียง 

หน่วยเสียงวรรณยุกต์ของพิธีกรชาวเกาหลี หน่วยเสียงท่ีพบข้อบกพร่องมากท่ีสุดคือหน่วยเสียง
วรรณยุกต์จัตวา /4/ คิดเป็นร้อยละ 21.86 รองลงมาคือหน่วยเสียงวรรณยุกต์เอก /1/ คิดเป็น 
ร้อยละ 21.31 ล าดับท่ีสามคือหน่วยเสียงวรรณยุกต์ตรี /3/ คิดเป็นร้อยละ 20.77 ล าดับท่ีส่ีคือ
หน่วยเสียงวรรณยุกต์สามญั /0/ คิดเป็นร้อยละ 19.67 และน้อยท่ีสุดคือหน่วยเสียงโท /2/ คิดเป็น
ร้อยละ 16.39 ผลการวิเคราะห์การออกเสียงหน่วยเสียงวรรณยกุต์ของพิธีกรชาวเกาหลีท่ีต่างจาก
ระบบเสียงภาษาไทยโดยจ าแนกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวรรณยุกต์ระดบั (level tone) และกลุ่ม
วรรณยกุต์เปล่ียนระดบั (contour tone) 

1.3.1 กลุ่มวรรณยุกต์ระดับ (level tone) 
ลกัษณะการออกเสียงพยางค์ในกลุ่มวรรณยกุต์ระดบัจะมีระดบัความถ่ีของเสียง

ค่อนข้างคงท่ีตลอดทัง้พยางค์ หรือหากมีความแตกต่างก็แตกต่างเพียงเล็กน้อย กลุ่มวรรณยุกต์
ระดับประกอบด้วยหน่วยเสียงวรรณยุกต์ 3 เสียง ได้แก่ วรรณยุกต์เอก วรรณยุกต์ตรี และ
วรรณยกุต์สามญั ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1.3.1.1 วรรณยกุต์เอก เป็นหน่วยเสียงวรรณยกุต์ระดบัต ่า (low tone) ตวัเลข
บอกเสียงวรรณยกุต์แทนรูปเคร่ืองหมายคือ /1/ หน่วยเสียงวรรณยกุต์นีส้ามารถปรากฏในพยางค์
ได้ทุกชนิด ลกัษณะข้อบกพร่องด้านการออกเสียงหน่วยเสียงวรรณยกุต์เอกของพิธีกรชาวเกาหลี
ตามความถ่ีท่ีปรากฏคือออกเสียงเป็นหน่วยเสียงวรรณยกุต์สามญั หน่วยเสียงวรรณยกุต์ตรี หน่วย
เสียงวรรณยกุต์โท และหนว่ยเสียงวรรณยกุต์จตัวาตามล าดบั ตวัอยา่งเชน่ 

- ฝ่ัง [faŋ
1]   ออกเสียงเป็น ฟัง [faŋ

0] 
- เกิด [kt1]   ออกเสียงเป็น เก๊ิด [kt3] 
- เหลา่ [law1]   ออกเสียงเป็น เหล้า [law2] 
- เสน่ห์ [sa1 nee1]  ออกเสียงเป็น เสน๋ห์ [sa1 nee4] 

1.3.1.2 วรรณยกุต์ตรี เป็นหน่วยเสียงวรรณยกุต์ระดบัสงู (high tone) ตวัเลข
บอกเสียงวรรณยุกต์แทนรูปเคร่ืองหมายคือ /3/ หน่วยเสียงวรรณยุกต์นีไ้ม่ปรากฏในพยางค์ท่ี
ประสมด้วยสระเสียงยาวท่ีมีพยัญชนะท้ายเป็นเสียงกัก ลักษณะข้อบกพร่องด้านการออกเสียง
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หน่วยเสียงวรรณยุกต์ตรีของพิธีกรชาวเกาหลีตามความถ่ีท่ีปรากฏคือออกเสียงเป็นหน่วยเสียง
วรรณยุกต์เอก หน่วยเสียงวรรณยุกต์สามญั หน่วยเสียงวรรณยุกต์โท และหน่วยเสียงวรรณยุกต์
จตัวาตามล าดบั ตวัอยา่งเชน่ 

- ละ [la3]   ออกเสียงเป็น ละ่ [la2] 
- แท้ [th3]   ออกเสียงเป็น แท [th0] 
- แล้ว [lw3]   ออกเสียงเป็น แหลว [lw4] 
- เม่ือกี ้[ma2 kii3]  ออกเสียงเป็น เม่ือก่ี [ma2 kii1] 

1.3.1.3 วรรณยกุต์สามญั เป็นหน่วยเสียงวรรณยุกต์ระดบักลาง (mid tone) 
ตวัเลขบอกเสียงวรรณยกุต์แทนรูปเคร่ืองหมายคือ /0/ หน่วยเสียงวรรณยกุต์นีไ้ม่ปรากฏในพยางค์
ท่ีมีเสียงกัก ลักษณะข้อบกพร่องด้านการออกเสียงหน่วยเสียงวรรณยุกต์สามัญของพิธีกรชาว
เกาหลีตามความถ่ีท่ีปรากฏคือออกเสียงเป็นหน่วยเสียงวรรณยุกต์โท หน่วยเสียงวรรณยุกต์เอก 
หนว่ยเสียงวรรณยกุต์ตรี และหนว่ยเสียงวรรณยกุต์จตัวาตามล าดบั ตวัอยา่งเชน่ 

- ยงั [jaŋ
0]   ออกเสียงเป็น หยัง่ [jaŋ

1] 
- เกลือ [kla0]   ออกเสียงเป็น เกลือ้ [kla2] 
- อินทรี [in0 sii0]  ออกเสียงเป็น อินสี [in0 sii4] 
- เวลา [wee0 laa0]  ออกเสียงเป็น เวล้า [wee0 laa3] 

1.3.2 กลุ่มวรรณยุกต์เปล่ียนระดับ (contour tone) 
ลกัษณะการออกเสียงพยางค์ในกลุ่มวรรณยุกต์เปล่ียนระดบัจะมีระดบัความถ่ี

ของเสียงเปล่ียนแปลงมาก กลุม่วรรณยกุต์ระดบัประกอบด้วยหน่วยเสียงวรรณยกุต์ 2 เสียง ได้แก่ 
วรรณยกุต์จตัวา และวรรณยกุต์โท ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1.3.2.1 วรรณยุกต์จตัวา เป็นหน่วยเสียงวรรณยุกต์เปล่ียนขึน้ (rising tone) 
ตวัเลขบอกเสียงวรรณยกุต์แทนรูปเคร่ืองหมายคือ /4/ หน่วยเสียงวรรณยกุต์นีไ้ม่ปรากฏในพยางค์
ท่ีมีพยญัชนะท้ายเป็นเสียงกัก ลกัษณะข้อบกพร่องด้านการออกเสียงหน่วยเสียงวรรณยกุต์จตัวา
ของพิธีกรชาวเกาหลีตามความถ่ีท่ีปรากฏคือออกเสียงเป็นหน่วยเสียงวรรณยุกต์สามัญ หน่วย
เสียงวรรณยกุต์โท หนว่ยเสียงวรรณยกุต์เอก และหนว่ยเสียงวรรณยกุต์ตรีตามล าดบั ตวัอยา่งเชน่ 

- สี [sii4]    ออกเสียงเป็น ซี [sii0] 
- ผม [phom4]   ออกเสียงเป็น ผ้ม [phom2] 
- เหมือน [man4]  ออกเสียงเป็น เมือ้น [man3] 
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- หอยขม [hj4 khom4]  ออกเสียงเป็น ห อ ย ข่ ม  [hj4 
khom1] 

1.3.2.2 วรรณยุกต์โท เป็นหน่วยเสียงวรรณยุกต์เปล่ียนตก (falling tone) 
ตวัเลขบอกเสียงวรรณยกุต์แทนรูปเคร่ืองหมายคือ /2/ หน่วยเสียงวรรณยกุต์นีไ้ม่ปรากฏในพยางค์
ท่ีมีสระเสียงสัน้และมีพยญัชนะเสียงกกัเป็นพยญัชนะท้าย ลกัษณะข้อบกพร่องด้านการออกเสียง
หน่วยเสียงวรรณยุกต์โทของพิธีกรชาวเกาหลีตามความถ่ีท่ีปรากฏมี 3 ลกัษณะคือออกเสียงเป็น
หน่วยเสียงวรรณยุกต์เอก หน่วยเสียงวรรณยุกต์สามญั และหน่วยเสียงวรรณยุกต์ตรีตามล าดบั 
ตวัอยา่งเชน่ 

- ก็ [k2]   ออกเสียงเป็น ก๊อ [k3] 
- บ้าน [baan2]   ออกเสียงเป็น บาน [baan0] 
- กระตุ้น [kra1 tun2]  ออกเสียงเป็น กระตุ่น [kra1 tun1] 

จากตวัอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นลกัษณะข้อบกพร่องด้านการออกเสียงหน่วยเสียง
วรรณยุกต์ท่ีต่างจากระบบเสียงภาษาไทยของพิธีกรชาวเกาหลี ผลการวิเคราะห์พบว่ามีลกัษณะ
ข้อบกพร่องทุกระดับเสียง ซึ่งแต่ละระดับเสียงก็มีค่าความถ่ีท่ีไล่เล่ียกันดังแสดงในตาราง 14 
ข้างต้น อย่างไรก็ดี ข้อบกพร่องด้านการออกเสียงหน่วยเสียงวรรณยุกต์ของพิธีกรชาวเกาหลีไม่
สามารถหาลักษณะท่ีต่างจากระบบเสียงภาษาไทยได้อย่างเป็นระบบ ดังนัน้ เพ่ือให้เห็นภาพ
ชดัเจนขึน้ผู้วิจยัจงึคดิเป็นคา่ร้อยละตามอกัษรไตรยางศ์ เพราะอกัษรไตรยางศ์เป็นการจดัหมวดหมู่
อกัษรไทยตามลกัษณะการผนัวรรณยกุต์ ดงันี ้

 

ภาพประกอบ 1 แสดงคา่ร้อยละข้อบกพร่องด้านการออกเสียงหนว่ยเสียงวรรณยกุต์ 
ของพิธีกรชาวเกาหลีท่ีตา่งจากระบบเสียงภาษาไทยตามอกัษรไตรยางศ์ 

อักษรต ่า
52%

อักษรกลาง
25%

อักษรสูง
23%

อักษรไตรยางศ์
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จากแผนภูมิ 1 แสดงให้เห็นว่าอักษรต ่าคือกลุ่มค าท่ีพิธีกรชาวเกาหลีออกเสียง

วรรณยกุต์ตา่งจากระบบเสียงภาษาไทยมากท่ีสดุคือร้อยละ 52.26 ส่วนอกัษรกลางกบัอกัษรสงูอยู่
ในระดบัใกล้เคียงกนัคือร้อยละ 24.52 กบั 23.22 ตามล าดบั 

2. ข้อบกพร่องระดับค าและถ้อยค า 
จากการศึกษาข้อบกพร่องการใช้ภาษาไทยของพิธีกรชาวเกาหลีในรายการโทรทัศน์

ประเภทสารคดีท่องเท่ียว นอกจากพบข้อบกพร่องระดบัเสียงท่ีได้กล่าวไปก่อนหน้านีแ้ล้ว ผลการ
วิเคราะห์พบข้อบกพร่องอีกลักษณะหนึ่ง คือ ข้อบกพร่องระดบัค าและถ้อยค าซึ่งเป็นหน่วยทาง
ภาษาท่ีใหญ่กว่าข้อบกพร่องระดับเสียง ข้อบกพร่องระดับค าและถ้อยค าของพิธีกรชาวเกาหลี
จ าแนกได้ 6 ลกัษณะ ได้แก่ การใช้ค าหรือถ้อยค าผิดหน้าท่ี การใช้ค าหรือถ้อยค าผิดความหมาย 
การเพิ่มค าหรือถ้อยค าท่ีไม่จ าเป็น การขาดค าหรือถ้อยค าท่ีจ าเป็น การเรียงล าดบัค าหรือถ้อยค า
ไม่ถูกต้องตามต าแหน่ง และการใช้ค าหรือถ้อยค าพ้องรูปพ้องเสียงท่ีก่อให้เกิดความคลาดเคล่ือน
ทางความหมาย 

2.1 การใช้ค าหรือถ้อยค าผิดหน้าที่ 
ภาษาไทยเป็นภาษาค าโดด ดงันัน้ เม่ือน าค ามาเรียงตอ่กันเป็นประโยค ค าเหล่านัน้

จะมีหน้าท่ีหรือชนิดทางไวยากรณ์ก าหนดไว้อยู ่ผลการวิเคราะห์การใช้ค าหรือถ้อยค าผิดหน้าท่ีของ
พิธีกรชาวเกาหลีจ าแนกได้ 3 ชนิด ได้แก่ การใช้ค าลักษณนามไม่ถูกต้อง การใช้ค าสันธานไม่
ถกูต้อง และการใช้ค าอาการนามไมถ่กูต้อง 

2.1.1.1 การใช้ค าลักษณนามไม่ถูกต้อง หมายถึง การใช้ค าเรียกหรือบอก
ลกัษณะของค านามไมถ่กูต้องตามหลกัภาษา ได้แก่ อนั ตวั ตวัอยา่งเชน่ 

ตวัอยา่งท่ี 1 แล้วตัวนีอั้นนีคื้อ, ไขเ่จียว. 
(ตอนสขุพอดี - ชมุชนประมงบางละมงุ) 

จากตัวอย่างท่ี 1 แสดงให้เห็นว่าพิธีกรชาวเกาหลีใช้ค าลักษณนามเรียก 
ไข่เจียวท่ีอยู่ในจานว่า “ตัว” กับ “อัน” ซึ่งเป็นการใช้ค าลักษณนามท่ีไม่ถูกต้องตามหลักภาษา 
เน่ืองจากค าว่า “ตวั” เป็นลกัษณนามใช้เรียกสตัว์และสิ่งของท่ีมีรูปทรงหรือส่วนประกอบเทียบได้
กบัร่างกายมนษุย์ (ราชบณัฑิตยสถาน, 2556, น. 486) เช่น ตะป ูโต๊ะ กางเกง สว่นค าวา่ “อนั” เป็น
ลักษณนามใช้เรียกสิ่งของท่ีมีลักษณะเป็นชิน้  (ราชบัณฑิตยสถาน , 2556, น. 1395) โดย 
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ค าลกัษณนามท่ีใช้เรียกแทนค านาม (ไข่เจียวท่ีอยู่ในจาน) ท่ีถูกต้องตามหลกัภาษาไทยคือการใช้
ค าเรียกตามภาชนะท่ีบรรจอุาหารได้วา่ “แล้วจานนีคื้อ, ไขเ่จียว.” 

ตวัอยา่งท่ี 2 พ่ีวนัดีคะอันนีคื้ออะไรอะ่คะ? 
(ตอนร้อยเสา เลา่เร่ือง - ชมุชนตะเคียนเตีย้) 

พิธีกรชาวเกาหลีถามแขกรับเชิญคนไทยดงัประโยคค าถามข้างต้นเม่ือการ
แสดงล าตัดจบลง แสดงให้เห็นว่าผู้ พูดใช้ค าลักษณนามค าว่า “อัน” เรียกแทนการแสดง 
ล าตดั ซึ่งเป็นการใช้ค าลกัษณนามท่ีไม่ถูกต้องตามหลกัภาษาไทย เพราะการใช้ค าลกัษณนามท่ี
ไม่ได้เจาะจงลกัษณะ หรือชนิด และจ านวน สามารถใช้ค านาม (การแสดง) ค านัน้เป็นลกัษณนาม
ได้ (พระยาอุปกิตศิลปสาร, 2545, น. 76) ดงันัน้ประโยคตวัอย่างข้างต้นจึงกล่าวได้ว่า “พ่ีวนัดีคะ
การแสดงนีคื้ออะไรอะ่คะ?” 

ตวัอยา่งท่ี 3 พอ่หลวงครับอันนีคื้อท่ีไหนครับ? 
(ตอนหอมลมหายใจ) 

จากประโยคตวัอย่างท่ี 3 แสดงให้เห็นได้ชดัเจนว่าพิธีกรชาวเกาหลีมีเจตนา
สอบถามเก่ียวกบัสถานท่ี แตมี่การใช้ค าลกัษณนามค าวา่ “อนั” ซึง่ไมถ่กูต้องตามหลกัภาษาและไม่
สอดคล้องกบับริบท เพราะค าว่า “อนั” เป็นลกัษณนามใช้เรียกสิ่งของท่ีมีลักษณะแบนยาวหรือเป็น
ชิน้ (ราชบณัฑิตยสถาน, 2556, น. 1395) เช่น ไม้ 3 อนั ส่วนค าลกัษณนามบอกสถานท่ีคือค าว่า 
“ท่ี” ดงันัน้ประโยคตวัอย่างข้างต้นสามารถกล่าวโดยใช้ค าลกัษณนามให้ถูกต้องได้ว่า “พ่อหลวง
ครับท่ีนีคื้อท่ีไหนครับ?” 

ตวัอยา่งท่ี 4 ผิดผีคดิวา่ภาษาเกาหลีคดิไมอ่อก. แตห่มายถึงวา่ผม= 
    =คดิวา่อันนีคื้อใกล้ ๆ กนักบั, ห้าม, หรือท าพิท า, ผิด. 

(ตอนความสขุ…ท่ีไมต้่องพิสจูน์ -  
ชมุชนบ้านโคกและชมุชนบ้านดงเย็น) 

พิธีกรชาวเกาหลีกล่าวถ้อยค าในตวัอย่างท่ี 4 ในบริบทท่ีต้องการเทียบเคียง
ค าศพัท์ค าว่า “ผิดผี” ในภาษาไทยกบัความหมายในภาษาเกาหลี โดยในประโยคตวัอยา่งดงักล่าว
ปรากฏว่าพิธีกรชาวเกาหลีใช้ค าลกัษณนามเรียกแทนค านาม (ค าศพัท์) วา่ “อนั” ซึ่งค าลกัษณนาม
ค านีม้กัใช้กบัค านามท่ีเป็นชิน้มีคณุลกัษณะเป็นรูปธรรม แต่ค านาม (ค าศพัท์) มีคณุลกัษณะเป็น
นามธรรม ค าลกัษณนามท่ีถกูต้องตามหลกัภาษาและสอดคล้องกบับริบทคือค าว่า “ค า” 

จากตวัอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นลกัษณะการใช้ค าลกัษณนามท่ีไม่ถูกต้องตาม
หลักภาษาหรือไม่สอดคล้องกับบริบท ผลการวิเคราะห์พบว่ามี ข้อบกพร่องด้านการ ใช้ 
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ค าลักษณนามในภาษาไทย 2 ค า ได้แก่  อัน  ตัว อย่างไรก็ตาม ภาษาเกาหลี ก็มีการใช้ 
ค าลกัษณนามเช่นเดียวกับภาษาไทย (สิทธินี ธรรมชยั, 2560, น. 193) ดงันัน้ ในกรณีท่ีพิธีกรชาว
เกาหลีพยายามใช้ค าลกัษณนามค าดงักล่าวแตย่งัไม่ถกูต้องตามหลกัภาษาไทยหรือไม่สอดคล้อง
กบับริบทมีสาเหตมุาจากพฒันาการทางภาษายงัไมส่มบรูณ์ (developmental errors) 

2.1.1.2 การใช้ค าสันธานไม่ถูกต้อง หมายถึง การใช้ค าเพ่ือเช่ือมค า วลี หรือ
ประโยคเข้าด้วยกันแต่ไม่ถูกต้องตามหลักภาษา ผลการวิเคราะห์พบว่าพิธีกรชาวเกาหลีใช้
ค าสนัธานค าว่า “แต่” ในลกัษณะท่ีไม่สอดคล้องกับเนือ้ความหรือไม่สอดคล้องกับบริบทเพียงค า
เดียว ตวัอยา่งเชน่ 

ตวัอยา่งท่ี 5 วนันีเ้ป็นครัง้แรกท่ีผมมา, ท าขนมจีน. แต่รู้สกึ, สนกุ. 
(ตอนเมืองโบราณท่ีมีชีวิต) 

จากตวัอย่างท่ี 5 แสดงให้เห็นว่าพิธีกรชาวเกาหลีใช้ค าสนัธานค าว่า “แต”่ ใน
ข้อความท่ีมีลกัษณะคล้อยตามกนั ดงันัน้การใช้ค าสนัธานข้างต้นจึงไม่ถกูต้องตามหลกัภาษาไทย 
เพราะค าว่า “แต่” เป็นค าสันธานท่ีใช้เช่ือมความให้แย้งกัน ซึ่งเม่ือพิจารณาโครงสร้างประโยค
ตวัอยา่งข้างต้นพบวา่ถึงแม้จะไมมี่การใช้ค าสนัธานเพ่ือเช่ือมความก็ไมส่ง่ผลให้ใจความเปล่ียนไป 

ตวัอยา่งท่ี 6 ครัง้นีผ้มมีโอกาสมาเชียงใหมด้่วยนะครับทกุคน.   
    แต่เม่ือก่อนผมเคยมาเชียงใหมด้่วยนะ่ครับ. 

(ตอนหอมลมหายใจ) 
เม่ือพิจารณาถ้อยค าในตวัอย่างท่ี 6 พบว่าพิธีกรชาวเกาหลีใช้ค าสนัธานค า

ว่า “แต่” เพ่ือเช่ือมความระหว่างประโยคท่ีมีใจความสอดคล้องกัน กล่าวคือการมาเชียงใหม่ใน
ปัจจุบนักับการเคยมาเชียงใหม่ในอดีต ดงันัน้ จึงกล่าวได้ว่าตวัอย่างข้างต้นเป็นการใช้ค าสนัธาน
ผิดลกัษณะเพราะเนือ้ความของทัง้ 2 ถ้อยค าไม่ได้มีใจความแย้งกันแต่อย่างใด ตามหลกัภาษา
การใช้ค าสันธานเพ่ือเช่ือมความท่ีมีเนือ้ความสอดคล้องกัน เช่น ค าว่า “และ” ซึ่งจะถูกต้องและ
เหมาะสมกบับริบทข้างต้น อย่างไรก็ตาม การกล่าวถ้อยค าข้างต้นหากไม่ปรากฏการใช้ค าสนัธาน
ในต าแหนง่ดงักลา่วก็ไมส่ง่ผลตอ่ใจความ 

ตวัอยา่งท่ี 7 ทกุคนครับหลงัจากผมดหูมูบ้่านลีซูนะ่ครับ. แล้วผมก็= 
          =เดนิเลน่ด ูๆ. แต่ผมเห็นอีกอยา่งหนึง่ครับของแปลกมาก. 

(ตอนเผ่ากลางเมือง) 
จากถ้อยค าในตวัอยา่งท่ี 7 แสดงให้เห็นว่าพิธีกรชาวเกาหลีกล่าวประโยคท่ีมี

ใจความคล้อยตามกัน แต่พิธีกรชาวเกาหลีใช้ค าสันธานค าว่า “แต่” ซึ่งเป็นการใช้ค าสนัธานผิด
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ชนิดเพราะค าสันธานดังกล่าวใช้เพ่ือเช่ือมความให้แย้งกัน และเม่ือพิจารณาถ้อยค าตัวอย่าง
ข้างต้นพบวา่ถึงแม้จะไมมี่การใช้ค าสนัธานค าดงักลา่วก็ไมส่ง่ผลตอ่ใจความ 

นอกจากการใช้ค าสนัธานท าหน้าท่ีเช่ือมค า หรือวลี หรือประโยคให้เก่ียวเน่ืองกนั
ดงัตวัอย่างข้างต้นแล้ว ผลการวิเคราะห์พบการใช้ค าสนัธานอีกหน้าท่ีหนึ่ง คือ ค าขึน้ต้นเพ่ือโอกาส
ในการพดู ตวัอยา่งเชน่ 

ตวัอยา่งท่ี 8 แต่วนัเนีย้ะXXอยาก ๆ เลน่, สอน ๆ จงัหวะให้XXหนอ่ยคะ่. 
(ตอนร้อยเสา เลา่เร่ือง - ชมุชนตะเคียนเตีย้) 

หลังจากแขกรับเชิญคนไทยกล่าวเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างการแสดง
พืน้บ้านล าตดักับวิถีชีวิตของชาวบ้านในชุมชนจบลง พิธีกรชาวเกาหลีจึงกล่าวถ้อยค าตวัอย่าง
ดงักล่าวโดยเร่ิมต้นด้วยค าสนัธานค าว่า “แต่” ทัง้ ๆ ท่ีถ้อยค าก่อนหน้านีไ้ม่ได้มีความสมัพนัธ์กับ
ถ้อยค าตวัอย่างข้างต้น ดงันัน้จึงกล่าวได้ว่าการใช้ค าสนัธาน “แต”่ ในถ้อยค านีไ้ม่ได้มีหน้าท่ีเช่ือม
ความ แตท่ าหน้าท่ีเป็นค าขึน้ต้นเพ่ือโอกาสให้ตนได้พดูและเป็นการดงึความสนใจจากคูส่นทนาคน
ไทย (สภุาณี เฑียรเจริญ, 2530, น. 34) 

จากตวัอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นลกัษณะการใช้ค าสนัธานในภาษาไทยของพิธีกร
ชาวเกาหลีท่ีไม่ถกูต้องตามหลกัภาษาหรือไม่สอดคล้องกบับริบท และจากตวัอยา่งข้างต้นแสดงให้
เห็นว่าพิธีกรชาวเกาหลีมีลกัษณะข้อบกพร่องด้านการใช้ค าสนัธานผิดชนิด คือ ใช้ค าว่า “แต”่ ใน
ถ้อยค าท่ีมีใจความคล้อยตามกัน อย่างไรก็ดี ภาษาเกาหลีเป็นภาษาท่ีมีการใช้ค าเช่ือมเพ่ือเช่ือม
ความเหมือนกบัภาษาไทย ดงันัน้ จึงกล่าวได้วา่ลกัษณะการใช้ค าสนัธานในถ้อยค าท่ีไม่จ าเป็นหรือ
ในบริบทท่ีไม่เหมาะสมของพิธีกรชาวเกาหลีมีสาเหตมุาจากพัฒนาการทางภาษายงัไม่สมบูรณ์ 
(developmental errors) ซึง่อาจจะเกิดจากความสบัสนหรือความพลัง้เผลอ 

2.1.1.3 การใช้ค าอาการนามไม่ถกูต้อง ค าอาการนามเป็นค านามชนิดหนึง่ท่ีเกิด
จากการใช้ค าว่า “การ” หรือ “ความ” น าหน้าค ากริยาหรือค าวิเศษณ์ ผลการวิเคราะห์การใช้ค า
อาการนามของพิธีกรชาวเกาหลีพบว่ามีการใช้ค าว่า “ความ” น าหน้าค านามซึ่งเป็นลกัษณะการ
สร้างค าอาการนามท่ีไมถ่กูต้องตามหลกัภาษาไทย ตวัอยา่งเชน่ 

ตวัอยา่งท่ี 9 ความรสชาตท่ีิ, หวานแบบหวานมาก. 
(ตอนสขุพอดี - ชมุชนประมงบางละมงุ) 

จากตวัอย่างท่ี 9 แสดงให้เห็นว่าพิธีกรชาวเกาหลีใช้ค าอาการนามไม่ถูกต้อง
ตามหลกัภาษาไทย โดยเติมค าว่า “ความ” น าหน้าค าว่า “รสชาติ” ซึ่งเป็นค านามอยู่แล้ว ทัง้นีอ้าจ
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เกิดจากผู้ พูดไม่ทราบหรือพลัง้เผลอเร่ืองชนิดของค าหรือท่ีเรียกว่าพัฒนาการทางภาษายังไม่
สมบรูณ์ (developmental errors) 

ตวัอยา่งท่ี 10 ท่ีเห็นความสวยงามและความธรรมชาตแิบบนีท้กุวนัคะ่. 
(ตอนสขุพอดี - ชมุชนประมงบางละมงุ) 

เม่ือพิจารณาประโยคตัวอย่างท่ี  10 พบว่ามีการสร้างค าอาการนาม 2 
ต าแหน่ง ต าแหน่งแรกเป็นการสร้างค าอาการนามท่ีถูกต้องตามหลกัภาษาไทยคือค าว่า “ความ” 
เติมหน้าค าวิเศษณ์ (สวยงาม) แต่การสร้างค าอาการนามในต าแหน่งท่ีสองไม่ถูกต้องตามหลัก
ภาษาไทยเพราะค าว่า “ธรรมชาติ” เป็นค านามอยู่แล้ว ลักษณะข้อบกพร่องนีส้ะท้อนให้เห็นว่า
พิธีกรชาวเกาหลีละเมิดกฎเกณฑ์ของภาษา (ignorance of rule restrictions) คือการน าสิ่งท่ีรู้แล้ว
ไปใช้ในสภาพการณ์ใหมไ่ด้ไมถ่กู หรือการเทียบเคียง (analogy) ท่ีไมถ่กูต้อง 

จากตวัอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นลกัษณะการใช้ค าอาการนามไมถ่กูต้องตามหลกั
ภาษาไทยของพิ ธีกรชาวเกาหลี โดยเติมค าว่า “ความ” ในต าแหน่งหน้าค านาม ลักษณะ
ข้อบกพร่องนีส้ะท้อนให้เห็นว่าพิธีกรชาวเกาหลีเรียนรู้การสร้างค าอาการนามในภาษาไทยแล้ว แต่
ยงัไม่เข้าใจหรือสบัสนเร่ืองชนิดของค าในภาษาไทยอยู่  โดยมีสาเหตสุ าคญั 2 ประการท่ีส่งผลให้
เกิดข้อบกพร่องลักษณะนี ้ได้แก่ ความไม่สมบูรณ์ด้านพัฒนาการทางภาษา (developmental 
errors) และการสรุปเกินการ (overgeneralization) 

2.2 การใช้ค าหรือถ้อยค าผิดความหมาย 
จากการวิเคราะห์การใช้ค าหรือถ้อยค าผิดความหมายของพิธีกรชาวเกาหลีพบวา่เป็น

ลักษณะการใช้ค าชนิดเดียวกันและมีความหมายใกล้เคียงกัน แต่ยังไม่ถูกต้องตามหลักภาษา
หรือไม่สอดคล้องกบับริบท ผลการวิเคราะห์พบการใช้ค าหรือถ้อยค าผิดความหมายจ านวน 12 ค า 
ได้แก่ กลวั ขา จบั ตลอดเวลา นบัถือ บ้าน เผา วาง วิ่ง หวั หยิบ ไหน ตวัอยา่งเชน่ 

ตวัอยา่งท่ี 11 เป็นได้ไงผมเคยเห็นชิงช้ามนัจะไปแบบวิ่งเป็นส่ีเหล่ียม. 
(ตอนเผ่ากลางเมือง) 

ประโยคตวัอย่างท่ี 11 ปรากฏในบริบทท่ีพิธีกรชาวเกาหลีเห็นการเล่นชิงช้าของ
ชาวชนเผา่ท่ีแตกตา่งจากชิงช้าโดยทัว่ไป ในประโยคตวัอย่างข้างต้นพิธีกรชาวเกาหลีต้องการส่ือถึง
ลกัษณะการเคล่ือนไหวของชิงช้าท่ีเคยเห็นแล้วตามด้วยรูปทรงของชิงช้าคือเป็นส่ีเหล่ียม โดยพิธีกร
ชาวเกาหลีใช้ค าท่ีส่ือถึงลกัษณะการเคล่ือนไหวของชิงช้าวา่ “วิ่ง” เป็นค าท่ีหมายถึงการเคล่ือนท่ีไป
ข้างหน้าอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นการใช้ค าผิดความหมายเพราะการเคล่ือนไหวของชิงช้าคือ “หมุน” 
แนวโค้งเป็นวงกลม 



  
 

169 

ตวัอยา่งท่ี 12 บ้าน ๆ แถวนีแ้บบเขากินกนัอยา่งนีแ้บบตลอดเวลาเหรอคะ? 
(ตอนสขุพอดี - ชมุชนประมงบางละมงุ) 

จากตวัอย่างท่ี 12 แสดงให้เห็นว่าพิธีกรชาวเกาหลีมีข้อบกพร่องด้านการใช้ค าผิด
ความหมาย 2 ค า ค าแรกคือค าว่า “บ้าน ๆ” เป็นค าท่ีหมายถึงสิ่งปลูกสร้างส าหรับเป็นท่ีอยู่อาศยั
ของมนุษย์ ในบริบทดงักล่าวพิธีกรชาวเกาหลีควรใช้ค าว่า “ชาวบ้าน” ซึ่งหมายถึงผู้ ท่ีอาศยัอยู่ใน
พืน้ถ่ินนัน้ ๆ แตเ่ม่ือพิจารณาความหมายของค าทัง้สองพบวา่มีความหมายใกล้เคียงกนัและมีค าว่า 
“บ้าน” เหมือนกัน โดยค าว่า “บ้าน” เป็นค าพยางค์เดียว แต่ค าว่า “ชาวบ้าน” เป็นค าประสมสอง
พยางค์ และข้อบกพร่องการใช้ค าผิดความหมายอีกค าหนึ่งคือค าวา่ “ตลอดเวลา” เพราะอาจสง่ผล
ให้ตีความได้ว่าชาวบ้านกินอาหารทุกช่วงเวลาตลอดทัง้ 24 ชั่วโมง ดงันัน้เพ่ือความถูกต้องและ
เหมาะสมกับบริบทข้างต้นจึงควรใช้ค าว่า “สม ่าเสมอ” ซึ่งหมายถึงความเป็นปกติ ส่วนปัจจัยท่ี
ส่งผลให้เกิดข้อบกพร่องการใช้ค าผิดความหมายในลกัษณะดงักล่าวอาจเกิดจากผู้พูดเกิดความ
สบัสนหรือพลัง้เผลอจนส่งผลให้กล่าวค าไม่ครบถ้วนและเลือกใช้ค าท่ีตีความหมายได้ไม่ถูกต้อง
ตามล าดบั 

ตวัอยา่งท่ี 13 ไมเ่คยเห็นคนแบบเผาขาตวัเองแล้วมาเหยียบ ๆ ๆ ๆ ให้ผมเลยอะ่. 
(ตอนหอมลมหายใจ) 

พิธีกรชาวเกาหลีกล่าวประโยคตวัอย่างท่ี 13 ในบริบทท่ีคนนวดใช้ฝ่าเท้าลนไฟ
ก่อนจะเหยียบลงนวดบนร่างกายของตน ดงันัน้ การใช้ค าว่า “เผาขา” ในประโยคตวัอย่างข้างต้น
จงึเป็นการใช้ค าผิดความหมายทัง้ 2 ค า ค าแรกคือค าว่า “เผา” หมายถึงการท าให้สกุหรือไหม้ด้วย
ไฟ แตค่ าท่ีเหมาะสมกบับริบทข้างต้นคือค าวา่ “ลน” หมายถึงการองัไฟเพ่ือให้ผิวหนงัรู้สกึร้อน และ
ค าท่ีสองคือค าว่า “ขา” คืออวยัวะตัง้แตส่ะโพกถึงข้อเท้า แต่ในบริบทดงักล่าวคนนวดใช้เพียง “ฝ่า
เท้า” คืออวยัวะสว่นลา่งของพืน้เท้าเทา่นัน้ 

ตัวอย่างท่ี 14 บริบท: พิธีกรชาวเกาหลีจะเร่ิมกดแป้งลงในน า้ร้อนเพ่ือท าเส้น
ขนมจีน 

พิธีกรชาวเกาหลี: ถ้าผมท าไมไ่ด้ก็อยา่กลัวผมนะครับ. 
แขกรับเชิญคนไทย: ไมโ่กรธไมโ่กรธอยูแ่ล้วครับ. 

(ตอนเมืองโบราณท่ีมีชีวิต) 
จากตวัอย่างท่ี 14 แสดงให้เห็นว่าพิธีกรชาวเกาหลีใช้ค ากริยาค าว่า “กลวั” เพ่ือ

จะส่ือถึงอาการหรือความรู้สกึในด้านลบท่ีแขกรับเชิญคนไทยอาจจะมีตอ่ตนหากตนท าเส้นขนมจีน
ไม่ได้ แตเ่ม่ือแขกรับเชิญคนไทยผู้ เป็นเจ้าของภาษาได้ยินการใช้ค ากริยาดงักล่าวว่าไม่ถูกต้อง จึง
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ตอบกลับโดยแก้ไขการใช้ค ากริยาให้ว่า “โกรธ” โดยกล่าวซ า้สองครัง้เพ่ือเป็นการเน้นย า้การใช้
ค ากริยาท่ีถูกต้อง เม่ือพิจารณาความหมายของค ากริยาทัง้สองค าดงักล่าวจะพบว่าค าว่า “กลวั” 
เป็นค าท่ีมีความหมายในลกัษณะอาการรู้สึกหวาดหวัน่เพราะคาดว่าจะประสบสิ่งไม่ดี  ส่วนค าว่า 
“โกรธ” เป็นค าท่ีมีความหมายในลักษณะอาการรู้สึกไม่พอใจหรือขุ่นเคืองใจ นั่นแสดงให้เห็นว่า
ค ากริยาทัง้สองค านีเ้ป็นค าท่ีแสดงอาการของนามคนละลกัษณะอาการกัน อย่างไรก็ดี การใช้ค า
ของพิธีกรชาวเกาหลีแสดงให้เห็นว่าเลือกใช้ค าได้ถูกชนิดและมีลักษณะความหมายทางด้านลบ
เหมือนกนั แตย่งัไมถ่กูต้องตามหลกัภาษาและไมส่อดคล้องกบับริบทซึ่งมีสาเหตมุาจากพฒันาการ
ทางภาษายงัไมส่มบรูณ์ (developmental errors) 

จากตวัอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นข้อบกพร่องด้านการใช้ค าผิดความหมายของพิธีกร
ชาวเกาหลี ซึ่งปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลให้เกิดข้อบกพร่องลักษณะนีคื้อพัฒนาการทางภาษายังไม่
สมบรูณ์ (developmental errors) เพราะเม่ือพิจารณาการใช้ค าพบว่าพิธีกรชาวเกาหลีสามารถใช้
ค าชนิดตา่ง ๆ ได้อย่างถกูต้องตามหลกัภาษา เพียงแตอ่าจจะไม่เข้าใจค าท่ีมีความหมายใกล้เคียง
กนัดีพอจงึสง่ผลให้เกิดการเลือกใช้ค าผิดความหมาย 

2.3 การเพิ่มค าหรือถ้อยค าที่ไม่จ าเป็น 
การเพิ่มค าหรือถ้อยค าท่ีไม่จ าเป็น หมายถึง การกล่าวประโยคโดยเตมิค าหรือถ้อยค า

ท่ีไม่ส าคญัหรือไม่ถูกต้องตามหลกัภาษาไทย จนส่งผลให้เป็นประโยคท่ีมีลักษณะแตกต่างจาก
หลกัการใช้ประโยคภาษาไทย ผลการวิเคราะห์พบการเพิ่มค าหรือถ้อยค าท่ีไม่จ าเป็นจ านวน 12 ค า 
ได้แก่ กนั คือ จงั ได้ ท า บ้าน เป็น ไป พา มา มี ให้ ตวัอยา่งเชน่ 

ตวัอยา่งท่ี 15 พ่ีจะชว่ยให้ผมใชไ่หมครับ? 
(ตอนความสขุ…ท่ีไมต้่องพิสจูน์ -  

ชมุชนบ้านโคกและชมุชนบ้านดงเย็น) 
พิธีกรชาวเกาหลีกล่าวประโยคตวัอย่างท่ี 15 ในบริบทท่ีแขกรับเชิญคนไทยจะ

ช่วยสอนป่ันจกัรยานโบราณแก่ตน โครงสร้างประโยคดงักล่าวผู้พดูมีสถานะเป็นกรรมโดยปรากฏ
การใช้ค ากริยาสองค าซ้อนกนัคือ “ช่วย” กบั “ให้” ซึ่งด้วยลกัษณะโครงสร้างประโยคดงักล่าวพิธีกร
ชาวเกาหลีอาจเข้าใจว่าตนเป็นผู้ รับจึงเพิ่มค าว่า “ให้” ในประโยคโดยไม่จ าเป็น สาเหตุของ
ข้อบกพร่องลกัษณะนีเ้รียกวา่พฒันาการทางภาษายงัไมส่มบรูณ์ (developmental errors) 

ตวัอยา่งท่ี 16 ก็มนัจะอร่อยครับมนัจะมีได้กลิน่งาครับ. 
(ตอนเผ่ากลางเมือง) 
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ประโยคตวัอย่างท่ี 16 แสดงให้เห็นอย่างชดัเจนว่าพิธีกรชาวเกาหลีกล่าวถึงการ
รับรสสองช่องทาง ได้แก่ ปาก (อร่อย) และจมกู (กลิ่น) การกลา่วถึงการรับรสทางจมกูพบว่าพิธีกร
ชาวเกาหลีใช้ค ากริยา 2 ค าซ้อนกัน คือค าว่า “มี” กบั “ได้” ซึ่งมีลกัษณะเพิ่มค าโดยไม่จ าเป็นและ
ไมถ่กูต้องตามหลกัภาษาเพราะในบริบทและโครงสร้างประโยคดงักลา่วผู้พดูสามารถเลือกใช้ค าใด
ค าหนึ่งได้ซึ่งไม่ส่งผลตอ่ใจความของประโยค ทัง้นีอ้าจมีสาเหตเุกิดจากค าว่า “มี” กบั “ได้” เป็นค า
ชนิดเดียวกันและมีความหมายใกล้เคียงกันในลักษณะการรับรู้ว่าไม่ว่างเปล่า ดังนัน้พิธีกรชาว
เกาหลีจงึอาจเกิดความสบัสนหรือพลัง้เผลอในการเลือกใช้ค าทัง้สองค า 

ตวัอยา่งท่ี 17 แล้วชมุชนบ้านก็ดแูลรักษาการณ์แบบนีเ้ร่ือย ๆ ป่ะคะ? 
(ตอนสขุพอดี - ชมุชนประมงบางละมงุ) 

จากตวัอย่างท่ี 17 แสดงให้เห็นว่าพิธีกรชาวเกาหลีกล่าวประโยคท่ีมีลกัษณะค า
เกินโดยไม่จ าเป็นคือค าว่า “บ้าน” เพราะค าวา่ “ชมุชน” ก็เป็นค าท่ีมีความหมายครอบคลมุกลุ่มคน
ท่ีปลูกสร้างบ้านเพ่ืออยู่อาศยัในบริเวณเดียวกัน ดงันัน้ตวัอย่างข้อบกพร่องนีจ้ึงสะท้อนให้เห็นว่า
พฒันาการทางภาษาไทยของพิธีกรชาวเกาหลียงัไม่สมบรูณ์ (developmental errors) ในลกัษณะ
ของการเลือกใช้ค าท่ีมีความหมายครอบคลมุกนั 

ตวัอยา่งท่ี 18 ตกลงขนมจีนอนันีไ้มใ่ชเ่ป็นขนมมาจากประเทศจีนเหรอครับ? 
(ตอนเมืองโบราณท่ีมีชีวิต) 

จากตวัอย่างท่ี 18 แสดงให้เห็นว่าพิธีกรชาวเกาหลีใช้ค ากริยาค าว่า “เป็น” หลัง
ค าปฏิเสธ (ไม่ใช่) ซึ่งอิวาซากิและอิงคาภิรมย์ (Iwasaki และ Ingkaphirom, 2005, P. 17) ได้
อธิบายการใช้ประโยคปฏิเสธในภาษาไทยว่าสามารถใช้ค าว่า “ไม่” วางไว้หน้าค ากริยาเพ่ือแสดง
การปฏิเสธได้ เช่น เขาไม่มา แต่ค ากริยาค าว่า “เป็น” และ “คือ” ไม่สามารถใช้ค าปฏิเสธ “ไม่” วาง
ไว้หน้าค าได้โดยตรง ซึ่งถ้าต้องการเปล่ียนเป็นประโยคปฏิเสธมกัใช้ค าว่า “ไม่ใช่” หรือ “ไม่ได้เป็น” 
เช่น เขาไม่ใช่คนไทย อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาการใช้ค าปฏิเสธของพิธีกรชาวเกาหลีพบว่า
สามารถวางต าแหน่งค าปฏิเสธได้ถูกต้องตามโครงสร้างประโยคภาษาไทย ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า 
ผู้พดูได้เรียนรู้การใช้ค าปฏิเสธและต าแหนง่การวางค าปฏิเสธในประโยคภาษาไทยแล้ว แตอ่าจเกิด
ความสับสนหรือพลัง้เผลอในการเปล่ียนรูปค าปฏิเสธหรือท่ีเรียกว่าความไม่สมบูรณ์ ด้าน
พฒันาการทางภาษา (developmental errors) ประโยคตวัอย่างดงักล่าวจึงยงัปรากฏการใช้ค าว่า 
“เป็น” โดยไมมี่การเปล่ียนรูปค า 
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2.4 การขาดค าหรือถ้อยค าที่จ าเป็น 
การขาดค าหรือถ้อยค าท่ีจ าเป็น หมายถึง การกล่าวประโยคท่ีมีลกัษณะขาดค าหรือ

ถ้อยค าส าคญัจนส่งผลให้เป็นประโยคท่ีมีข้อบกพร่องด้านโครงสร้างประโยค การน าเสนอตวัอย่าง

ข้อบกพร่องด้านการขาดค าหรือถ้อยค าท่ีจ าเป็นของพิธีกรชาวเกาหลี ผู้วิจยัใช้เคร่ืองหมาย “” ใน
ต าแหน่งของการขาดค าท่ีจ าเป็น ผลการวิเคราะห์พบการขาดค าหรือถ้อยค าท่ีจ าเป็นจ านวน 11 
ค า ได้แก่ กบั ต้องการ เตรียม ท่ี ท า นา่ เป็น มา วา่ ใส ่อยาก ตวัอยา่งเชน่ 

ตวัอยา่งท่ี 19 ก็วนันีพ้าผมท าไมเหรอครับ? 
(ตอนความสขุ…ท่ีไมต้่องพิสจูน์ -  

ชมุชนบ้านโคกและชมุชนบ้านดงเย็น) 
ประโยคตวัอย่างท่ี 19 ปรากฏในบริบทท่ีพิธีกรชาวเกาหลีกล่าวถามแขกรับเชิญ

คนไทยเก่ียวกับจุดประสงค์ท่ีพาตนมาสวนผักเกษตรอินทรีย์ เม่ือพิจารณาโครงสร้างประโยค
ตวัอย่างข้างต้นพบว่ามีลักษณะข้อบกพร่องด้านการขาดค าท่ีจ าเป็นคือค าว่า “มา” ซึ่งท าหน้าท่ี
บอกทิศทางของค ากริยา อย่างไรก็ดี พิธีกรชาวเกาหลีสามารถเรียงล าดบัค าได้ถูกต้องตามหลัก
ภาษาไทย ดงันัน้ ความพลัง้เผลอของผู้พดูเองอาจเป็นสาเหตท่ีุสง่ผลให้เกิดข้อบกพร่อง 

ตวัอยา่งท่ี 20 แบบเกิดมาไมเ่คยเห็นไหนเลยแบบไปจีนไปเกาหลีไปทกุ= 
            =ประเทศ. 

(ตอนหอมลมหายใจ) 
จากตัวอย่างท่ี 20 แสดงให้เห็นว่าพิธีกรชาวเกาหลีกล่าวประโยคโดยขาดค าท่ี

จ าเป็นคือค าว่า “ท่ี” เพ่ือบอกกล่าวเก่ียวกับสถานท่ีซึ่งเห็นได้ชดัเจนว่าในช่วงท้ายประโยคพิธีกร
ชาวเกาหลีได้กล่าวยกตัวอย่างสถานท่ี (จีน, เกาหลี) ท่ีตนเคยไป ประกอบกับค าว่า “ไหน” ใน
ประโยคตวัอย่างข้างต้นเป็นค าวิเศษณ์มีหน้าท่ีใช้ตอ่ท้ายค านามเพ่ือแสดงการถาม เช่น ท่ีไหน คน
ไหน อนัไหน ประโยคตวัอย่างดงักล่าวปรากฏในบริบทท่ีพิธีกรชาวเกาหลีกล่าวด้วยอตัราความเร็ว
ท่ีคอ่นข้างเร็วกวา่ปกตจิงึอาจสง่ผลให้ผู้พดูเกิดความพลัง้เผลอได้ 

ตวัอย่างท่ี 21 บางคนบอกว่าถ้าพูดภาษาไทยเก่งขึน้. ต้องอยู่กับ , คนไทย=
             =เยอะ ๆ. 

(ตอนความสขุ…ท่ีไมต้่องพิสจูน์ -  
ชมุชนบ้านโคกและชมุชนบ้านดงเย็น) 
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ตวัอย่างท่ี 21 เป็นประโยคเง่ือนไข (ถ้า…ต้อง) เม่ือพิจารณาโครงสร้างประโยค
พบว่าขาดค าช่วยหน้ากริยาค าว่า “อยาก” หรือ “ต้องการ” ซึ่งมีความหมายลกัษณะเดียวกันเพ่ือ
แสดงความประสงค์หรือความปรารถนาอนัเป็นเหต ุโดยลกัษณะการขาดค าในตวัอย่างข้างต้นก็
อาจส่งผลให้ความหมายเปล่ียนด้วย และหากพิจารณาถ้อยค าข้างต้นพบว่าเป็นถ้อยค าท่ีไม่ยาว
มากนกั สามารถกล่าวจบได้โดยใช้จงัหวะการหยุดพูดเพียงหนึ่งครัง้ แต่ถ้อยค าข้างต้นพบว่าผู้พูด
ใช้จงัหวะการหยดุพดูสองครัง้ โดยจงัหวะการหยดุพดูครัง้ท่ีสอง (ต้องอยู่กบั,) ไม่จ าเป็นต้องหยดุก็
ได้เพราะเป็นถ้อยค าเพียง 3 พยางค์ อย่างไรก็ดี ลกัษณะการหยดุพดูดงักล่าวผู้พูดอาจใช้เพ่ือการ
คดิถ้อยค าหรือเรียบเรียงถ้อยค าท่ีจะกล่าวตอ่ไป ซึ่งสะท้อนให้เห็นระดบัความรู้ความสามารถด้าน
การใช้ภาษาไทยในฐานะภาษาตา่งประเทศของพิธีกรชาวเกาหลี และอาจเป็นปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิด
ข้อบกพร่องดงักลา่ว 

ตวัอยา่งท่ี 22 ผมเป็นนกัศกึษาชาวเกาหลี. ออกเดนิทางท่องเท่ียว, เพ่ือพร้อม=
            =ความรู้ทางด้านภาษาไทย. 

(ตอนเมืองโบราณท่ีมีชีวิต) 
จากตวัอย่างท่ี 22 แสดงให้เห็นว่าพิธีกรชาวเกาหลีต้องการจะบอกจุดมุ่งหมาย

ของการออกเดินทางท่องเท่ียว โดยส่วนท้ายของถ้อยค าท่ีกล่าวถึงจดุมุ่งหมายพบว่าขาดพยางค์ท่ี
จ าเป็นของค าว่า “เตรียมพร้อม” ซึ่งเป็นค า 2 พยางค์ แต่พิธีกรชาวเกาหลีกล่าวเพียงพยางค์หลัง 
(พร้อม) ไม่ได้กลา่วพยางค์หน้า (เตรียม) การใช้ประโยคตวัอย่างข้างต้นจึงมีลกัษณะบกพร่องเร่ือง
การกล่าวค าไม่ครบพยางค์ โดยอาจมีปัจจยัเกิดจากความพลัง้เผลอของผู้พูดเพราะลกัษณะการ
เรียงถ้อยค าถกูต้องตามหลกัภาษาไทย 

จากตวัอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นข้อบกพร่องด้านการขาดค าหรือถ้อยค าท่ีจ าเป็นของ
พิธีกรชาวเกาหลี ซึ่งบางข้อบกพร่องอาจจะส่งผลตอ่ใจความของประโยค หรือบางข้อบกพร่องอาจ
คาดเดาค าส าคญัท่ีขาดหายรวมถึงใจความของประโยคได้ อย่างไรก็ตาม ข้อบกพร่องด้านการ
ขาดค าหรือถ้อยค าท่ีจ าเป็นก็เป็นข้อบกพร่องลกัษณะหนึ่งท่ีไม่ถูกต้องตามหลกัการใช้ภาษาไทย 
ส่วนปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดข้อบกพร่องลักษณะนีม้ักเกิดจากความพลัง้เผลอหรือพัฒนาการทาง
ภาษายงัไม่สมบูรณ์ (developmental errors) เพราะเม่ือพิจารณาโครงสร้างประโยคภาษาไทยท่ี
พิธีกรชาวเกาหลีใช้พบว่าไม่มีความซบัซ้อนแต่อย่างใด อีกทัง้การใช้ค าประกอบเข้าเป็นประโยค 
หรือการใช้รูปประโยค เช่น ประโยคถาม ประโยคเง่ือนไข พบว่าผู้พูดสามารถใช้ได้ถูกต้องตาม
หลกัการใช้ภาษาไทย 
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2.5 การเรียงล าดับค าหรือถ้อยค าไม่ถูกต้องตามต าแหน่ง 
ภาษาไทยเป็นภาษาค าโดด (Isolating Language) คือค าแต่ละค ามีความหมาย

สมบูรณ์อยู่แล้ว การสร้างประโยคในภาษาไทยจึงสามารถน าค ามาเรียงล าดบัตามลกัษณะทาง
วากยสัมพันธ์ได้โดยไม่ต้องเปล่ียนแปลงรูปค า ลักษณะพืน้ฐานทางวากยสัมพันธ์ในประโยค
ภาษาไทยคือ ประธาน-กริยา-กรรม (subject-verb-object หรือ SVO) ซึ่งแต่ละส่วนอาจมีส่วน
ขยายอยู่ในต าแหน่งต่อท้ายค าท่ีต้องการขยาย ดงันัน้ต าแหน่งของค าในประโยคภาษาไทยจึงมี
ความส าคญัเพราะหากเรียงล าดบัค าไม่ถูกต้องก็จะส่งผลให้เป็นประโยคท่ีผิดไวยากรณ์ ผลการ
วิเคราะห์ข้อบกพร่องด้านการเรียงล าดบัค าท่ีตา่งจากลกัษณะพืน้ฐานทางวากยสมัพนัธ์ในประโยค
ภาษาไทยดงักลา่วพบ 6 ลกัษณะ ได้แก่ โครงสร้าง SOV, โครงสร้าง V + S, โครงสร้าง O + V, การ
วางส่วนขยายกริยาผิดต าแหน่ง, การวางส่วนขยายกรรมผิดต าแหน่ง และการวางค าบอกทิศทาง
กริยาผิดต าแหนง่ ตวัอยา่งเชน่ 

ตวัอยา่งท่ี 23 ผมภาษาไทยไม่รู้, ครับ. 
(ตอนเมืองโบราณท่ีมีชีวิต) 

เม่ือพิจารณาการเรียงล าดับค าของประโยคตัวอย่าง ท่ี 23 พบว่าเร่ิมต้นด้วย
ประธาน (ผม) ตามด้วยกรรม (ภาษาไทย) โดยมีค าปฏิเสธกับค ากริยาอยู่ช่วงท้ายประโยค (ไม่รู้) 
และจบด้วยค าลงท้าย (ครับ) เพ่ือแสดงความสุภาพของผู้ ชาย การเรียงล าดับค าในประโยค
ลักษณะนีไ้ม่ใช่ลักษณะทางวากยสัมพันธ์ตามโครงสร้างประโยคภาษาไทย (SVO) แต่เป็น
โครงสร้างประโยคภาษาเกาหลี (SOV) ท่ีค ากริยามักอยู่ต าแหน่งท้ายประโยค (ฌองส์ ฮวนั ซึง, 
2536, น. 22) ดงันัน้ จึงกล่าวได้ว่าข้อบกพร่องด้านการเรียงล าดบัค าในประโยคดงักล่าวเกิดจาก
การแทรกแซงจากภาษาแมข่องพิธีกรชาวเกาหลี 

ตวัอยา่งท่ี 24 ก็เคยเห็นผมบ้านอาขา่นีแ้บบนอนด้วยกนัไมไ่ด้. 
(ตอนเผ่ากลางเมือง) 

พิธีกรชาวเกาหลีกล่าวประโยคตัวอย่างท่ี 24 ในบริบทการโต้แย้งคู่สนทนา 
ลกัษณะการใช้ภาษาจึงเป็นการพูดด้วยอตัราความเร็วท่ีมากกว่าปกติ อย่างไรก็ดี เม่ือพิจารณา
การเรียงล าดบัค าของประโยคดงักล่าวพบว่าพิธีกรชาวเกาหลีวางต าแหน่งประธาน (ผม) อยู่หลงั
กริยา (เห็น) ซึ่งเป็นลกัษณะการเรียงล าดบัค าท่ีไม่ถกูต้องตามโครงสร้างประโยคภาษาไทย แตต่า่ง
จากภาษาเกาหลีท่ีสามารถย้ายประธานไปอยู่หลงักริยาได้ เพราะค าในภาษาเกาหลีแต่ละค าเป็น
ค าไม่ส าเร็จรูป ต้องมีการเติมวิภตัติปัจจยัเพ่ือบอกความสมัพนัธ์ของค าก่อนเข้าประโยค เช่น ตวัชี ้
ประธาน (Subject Particle) ส่วนท้ายค ากริยา (Verb Ending) (ฌองส์ ฮวัน ซึง, 2541?, น. 151-
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154) ดังนัน้ จึงกล่าวได้ว่าสาเหตุของข้อบกพร่องในประโยคตัวอย่างข้างต้นอาจเกิดจากความ
พลัง้เผลอผนวกกบัการแทรกแซงของภาษาแม่ 

ตวัอยา่งท่ี 25 เดี๋ยวคืนเนีย้ะXXจะเก็บหอยแล้วก็ไปท ากบัข้าวดีกวา่. 
(ตอนสขุพอดี - ชมุชนประมงบางละมงุ) 

หากตีความจากประโยคตวัอย่างท่ี 25 โดยไม่ทราบบริบทการสนทนาอาจท าให้
ผู้อ่านเข้าใจว่าพิธีกรชาวเกาหลีจะไปเก็บหอยในช่วงเวลากลางคืนเพ่ือน าไปท ากับข้าว ทัง้นีเ้ป็น
เพราะพิธีกรชาวเกาหลีวางค าบอกเวลา (คืนเนีย้ะ) ไว้ในต าแหนง่หลงัค าบอกก าหนด (เด๋ียว) ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสถานการณ์จริงท่ีพิธีกรชาวเกาหลีไปเก็บหอยในช่วงก่อนมืดแล้วน าไปท ากับข้าว
ตอนค ่า ดงันัน้ จงึกล่าวได้วา่ประโยคตวัอย่างมีลกัษณะเป็นข้อบกพร่องด้านการเรียงล าดบัค า โดย
สามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้ว่า “เด๋ียวXXจะเก็บหอยแล้วคืนเนีย้ะก็ไปท ากับข้าวดีกว่า.” โดย
ข้อบกพร่องนีอ้าจมีปัจจยัมาจากความพลัง้เผลอหรือความไม่สมบูรณ์ด้านพฒันาการทางภาษา
ของพิธีกรชาวเกาหลี (developmental errors) เพราะการเรียบเรียงค าในประโยคถกูต้องตามหลกั
ภาษา เพียงแตผู่้พดูวางค าบอกเวลาผิดต าแหนง่ 

ตวัอย่างท่ี 26 ถ้าเปรียบเทียบ, บ้านลาวคร่ัง, คนอยู่ใช้เวลาด้วยกันได้เยอะกว่า, 
            เออ่บ้านเกาหลีเพราะมีแตห้่องเดียว. 

(ตอนความสขุ…ท่ีไมต้่องพิสจูน์ -  
ชมุชนบ้านโคกและชมุชนบ้านดงเย็น) 

ประโยคตวัอย่างท่ี 26 แสดงให้เห็นข้อบกพร่องด้านการเรียงล าดบัค าของพิธีกร
ชาวเกาหลี โดยการสลบัต าแหน่งระหว่างค ากริยา 2 ค า คือค าว่า “ใช้เวลา” กบัค าว่า “อยู่” ซึ่งการ
เรียงล าดบัค าในประโยคภาษาไทยตามหลกัภาษาคือต้องใช้ค าวา่ “ใช้เวลา” ขึน้ก่อน แล้วตามด้วย
ค าว่า “อยู่” ประกอบหลงัค ากริยาเพ่ือแสดงว่าก าลงัเป็นอยู่ในขณะนัน้ ดงันัน้ประโยคท่ีถูกต้องจึง
ควรแก้ไขเป็น “คนใช้เวลาอยู่ด้วยกันได้เยอะกว่า,” ข้อบกพร่องลกัษณะนีอ้าจเกิดจากของพิธีกร
ชาวเกาหลีสบัสนหรือพลัง้เผลอซึง่เป็นลกัษณะหนึ่งของความไม่สมบรูณ์ด้านพฒันาการทางภาษา 
(developmental errors) 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นข้อบกพร่องด้านการเรียงล าดับค าของพิธีกรชาว
เกาหลี ซึ่งมีปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลให้เกิดข้อบกพร่อง 2 ปัจจยั ได้แก่ การแทรกแซงจากภาษาแม่ (L1 
interference) เช่น การใช้โครงสร้างประโยคภาษาเกาหลี (SOV) การวางต าแหน่งประธานไว้หลงั
กริยา (V + S) และความไม่สมบรูณ์ด้านพฒันาการทางภาษา (developmental errors) เช่น ผู้พูด
เกิดความสบัสนหรือพลัง้เผลอ 
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2.6 การใช้ค าหรือถ้อยค าพ้องรูปพ้องเสียงท่ีก่อให้เกิดความคลาดเคล่ือนทาง
ความหมาย 

การใช้ค าหรือถ้อยค าพ้องรูปพ้องเสียงท่ีก่อให้เกิดความคลาดเคล่ือนทางความหมาย
เป็นลกัษณะการใช้ภาษาอย่างหนึ่งท่ีผู้พูดใช้เพ่ือกระชบัความสมัพนัธ์ ความสนิทสนม หรือสร้าง
อารมณ์ขนัระหว่างการสนทนากับผู้ ฟัง ผลการวิเคราะห์การใช้ค าหรือถ้อยค าพ้องรูปพ้องเสียงท่ี
ก่อให้เกิดความคลาดเคล่ือนทางความหมายส าหรับพิธีกรชาวเกาหลีพบว่ามี 2 ฐานะ ได้แก่ ผู้ส่ง
สาร และผู้ รับสาร ตวัอยา่งเชน่ 

ตัวอย่างท่ี 27 บริบท: พิธีกรชาวเกาหลีสอบถามแขกรับเชิญคนไทยเก่ียวกับ
กิจกรรมท่ีก าลงัท าอยู ่

พิธีกรชาวเกาหลี: พ่ีก าลงัท าอะไรอยูค่รับ? 
แขกรับเชิญคนไทย: ออ๋ก าลงัหลอ่เหรียญครับ. 
พิธีกรชาวเกาหลี: หลอ่. อะ่ชมผม. ชมผมใช่ไหมครับ? 
แขกรับเชิญคนไทย: ออ๋ไมใ่ชค่รับหลอ่เหรียญครับหลอ่เหรียญ. 

(ตอนเมืองโบราณท่ีมีชีวิต) 
จากตวัอย่างท่ี 27 แสดงให้เห็นว่าการส่ือสารเกิดการติดขดัหลงัจากแขกรับเชิญ

คนไทยตอบค าถามในผลัดท่ี 2 ว่า “อ๋อก าลังหล่อเหรียญครับ.” โดยใช้รูปประโยคสอดคล้องกับ
เจตนาคือบอกให้ทราบ แต่เม่ือพิธีกรชาวเกาหลีได้ฟังค าตอบดงักล่าวก็มีเจตนาใช้ค าว่า “หล่อ” 
เป็นค าพ้องรูปและพ้องเสียงเสียงเพ่ือก่อให้เกิดความคลาดเคล่ือนด้านความหมายในการกลา่วชม
ตนเองดงัท่ีกล่าวในผลดัท่ี 3 ว่า “หล่อ. อ่ะชมผม. ชมผมใช่ไหมครับ?” แตแ่ขกรับเชิญคนไทยไม่ให้
ความร่วมมือในการท าความเข้าใจเจตนาท่ีพิธีกรชาวเกาหลีต้องการส่ือจึงกล่าวตอบในผลดัท่ี 4 ว่า 
“อ๋อไม่ใช่ครับหล่อเหรียญครับหล่อเหรียญ.” ซึ่งเป็นการยืนยนัว่าตนไม่ได้มีเจตนากล่าวชมพิธีกร
ชาวเกาหลี และเน้นย า้ถึงความหมายของค าว่า “หล่อ” ท่ีเป็นค ากริยาหมายถึงการเทโลหะท่ีร้อนลง
ในแม่พิมพ์ แล้วทิง้ให้เย็นจนแข็งเป็นรูปตามแบบ ดงันัน้ จึงกล่าวได้ว่าการใช้ค าพ้องรูปและพ้อง
เสียงท่ีก่อให้เกิดความคลาดเคล่ือนนด้านความหมายในประโยคตวัอย่างข้างต้นเป็นข้อบกพร่อง
ด้านการส่ือเจตนาของพิธีกรชาวเกาหลี 

ตัวอย่างท่ี 28 บริบท: พิธีกรชาวเกาหลีสอบถามแขกรับเชิญคนไทยเก่ียวกับ 
ผลก าไรจากการท าโครงการธนาคารป ู

พิธีกรชาวเกาหลี: แล้วพ่ีได้ก าไรไหมอะ่? 
แขกรับเชิญคนไทย: ก็ได้สตางค์นะฮะก าไลเราไมไ่ด้เอา. 
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พิธีกรชาวเกาหลี: ท าไมอะ่คะ? 
แขกรับเชิญคนไทย: ก็เราจะเอาแตส่ตางค์ก าไลเราไมเ่อา. 

(ตอนสขุพอดี - ชมุชนประมงบางละมงุ) 
หลังจากแขกรับเชิญคนไทยตอบค าถามพิธีกรชาวเกาหลีในผลัดท่ี 2 ว่า “ก็ได้

สตางค์นะฮะก าไลเราไม่ได้เอา.” แขกรับเชิญคนไทยมีเจตนาเล่นค าพ้องเสียงท่ีก่อให้เกิดความ
คลาดเคล่ือนด้านความหมายในลกัษณะการออกเสียงค าว่า “ก าไร” [kam0 raj0] เป็น [kam0 laj0] 
ซึ่งเป็นค าท่ีมีลักษณะโครงสร้างเหมือนกันและการออกเสียงในพยางค์ท่ีสองต่างกันเพียงหน่วย
เสียงพยญัชนะต้น “ร /r/” กบั “ล /l/” ตามล าดบั โดยก าไรหมายถึงเงินท่ีได้เกินจากต้นทนุ สว่นก าไล
หมายถึงเคร่ืองประดบัท่ีมีลกัษณะเป็นวงกลม มีทัง้ใช้ส าหรับสวมข้อมือและข้อเท้า จากตวัอย่าง
ข้างต้นแสดงให้เห็นว่าพิธีกรชาวเกาหลีไม่เข้าใจการใช้ค าพ้องเสียงท่ีก่อให้เกิดความคลาดเคล่ือน
ด้านความหมายของแขกรับเชิญคนไทยซึ่งเห็นได้ชดัในผลดัท่ี 3 ท่ีพิธีกรชาวเกาหลีถามซ า้ว่า “ท า
ไมอะ่คะ?” โดยแขกรับเชิญคนไทยก็ตอบค าถามในลกัษณะเดิมอีกครัง้หนึง่ในผลดัท่ี 4 วา่ “ก็เราจะ
เอาแตส่ตางค์ก าไลเราไมเ่อา.” หลงัจากนัน้พิธีกรชาวเกาหลีจงึเข้าใจการใช้ค าพ้องเสียงท่ีก่อให้เกิด
ความคลาดเคล่ือนด้านความหมายของคูส่นทนาคนไทย ข้อบกพร่องนีจ้ึงสะท้อนให้เห็นว่าพิธีกร
ชาวเกาหลีไม่สามารถเข้าใจได้อย่างทันทีทันใดหรือคาดไม่ถึงเก่ียวกับการใช้ค าพ้องเสียงท่ี
ก่อให้เกิดความคลาดเคล่ือนด้านความหมายจนสง่ผลให้การสนทนาในช่วงแรกเกิดการติดขดั 

จากตวัอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นข้อบกพร่องการใช้ค าหรือถ้อยค าพ้องรูปพ้องเสียงท่ี
ก่อให้เกิดความคลาดเคล่ือนทางความหมาย 2 ลักษณะ ลักษณะแรกคือพิธีกรชาวเกาหลีไม่
สามารถใช้ค าพ้องรูปพ้องเสียงท่ีก่อให้เกิดความคลาดเคล่ือนทางความหมายให้คู่สนทนาคนไทย
เข้าใจและให้ความร่วมมือได้ และลักษณะท่ีสองคือพิธีกรชาวเกาหลีไม่สามารถเข้าใจการใช้ค า
พ้องเสียงท่ีก่อให้เกิดความคลาดเคล่ือนทางความหมายของแขกรับเชิญคนไทยได้ ทัง้นีอ้าจมี
ปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดข้อบกพร่องจากความไม่สมบูรณ์ด้านพัฒนาการทางภาษาของพิธีกรชาว
เกาหลี (developmental errors) อย่างไรก็ดี ลักษณะการใช้ค าหรือถ้อยค าพ้องรูปพ้องเสียงท่ี
ก่อให้เกิดความคลาดเคล่ือนทางความหมายอาจสะท้อนสมรรถภาพด้านการใช้ภาษาไทยในฐานะ
ภาษาตา่งประเทศของพิธีกรชาวเกาหลีทัง้ในฐานะผู้สง่สารและผู้ รับสาร 

3. ปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดข้อบกพร่อง 
จากการศึกษาวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องการใช้ภาษาไทยของพิธีกรชาวเกาหลีใน

รายการโทรทศัน์ประเภทสารคดีทอ่งเท่ียวเก่ียวกบัข้อบกพร่องระดบัเสียง และข้อบกพร่องระดบัค า
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และถ้อยค า ผลการวิเคราะห์พบว่าปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดข้อบกพร่องจ าแนกได้ 2 ประเภท ได้แก่ 
ปัจจยัภายในภาษา และปัจจยัภายนอกภาษา 

3.1 ปัจจัยภายในภาษา 
ปัจจยัภายในภาษา หมายถึง เหตท่ีุมีความเก่ียวข้องกบัภาษาโดยตรง ซึ่งอาจจะเป็น

ภาษาใดภาษาหนึง่ หรืออาจจะสมัพนัธ์ทัง้ภาษาแม่และภาษาตา่งประเทศ โดยเฉพาะลกัษณะท่ีไม่
สอดคล้องกันระหว่างภาษาแม่กับภาษาต่างประเทศ โดยจ าแนกตามลกัษณะของความสมัพนัธ์
ทางภาษาได้ 2 ประเภท ได้แก่ ข้อบกพร่องระหว่างภาษา (interlingual error) และข้อบกพร่อง
ภายในภาษา (intralingual error) ดงัตารางตอ่ไปนี ้

ตาราง 15 ปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดข้อบกพร่องในการใช้ภาษาไทยของพิธีกรชาวเกาหลีในรายการ
โทรทศัน์ประเภทสารคดีทอ่งเท่ียว 

ปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดข้อบกพร่อง เสียง ค าและถ้อยค า 
1. ข้อบกพร่องระหว่างภาษา ( interlingual 
error) 

  

การแทรกแซงจากภาษาแม ่(L1 interference) √ √ 
2. ข้อบกพร่องภายในภาษา ( intralingual 
error) 

  

การสรุปเกินการ (overgeneralization)  √ 
การพลัง้ปาก (slip of the tongue)  √ 
การละเมิดกฎเกณฑ์ของภาษา (ignorance of 
rule restrictions) √ √ 

ก า ร ใ ช้ ภ า ษ า เบี่ ย ง เบ น จ า ก ม า ต ร ฐ า น 
(incomplete application of rules) 

 √ 

ข้อบกพร่องด้านการพดู (speech error) √  
การสรุปกฎเกณฑ์ในภาษาเป้าหมายผิด (false 
concepts hypothesized) 

 √ 

กลวิธีการส่ือสาร (communication strategy)  √ 
 



  
 

179 

จากตาราง 15 แสดงให้เห็นปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดข้อบกพร่องในการใช้ภาษาไทยของ
พิธีกรชาวเกาหลีทัง้ 2 ระดับภาษา ได้แก่ 1) ข้อบกพร่องระดับเสียง มีปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิด
ข้อบกพร่อง คือ การแทรกแซงจากภาษาแม่ การละเมิดกฎเกณฑ์ของภาษา และข้อบกพร่องด้าน
การพูด และ 2) ข้อบกพร่องระดับค าและถ้อยค า มีปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดข้อบกพร่อง คือ การ
แทรกแซงจากภาษาแม่ การสรุปเกินการ การพลัง้ปาก การละเมิดกฎเกณฑ์ของภาษา การใช้
ภาษาเบี่ยงเบนจากมาตรฐาน การสรุปกฎเกณฑ์ในภาษาเปา้หมายผิด และกลวิธีการส่ือสาร 

3.1.1 ข้อบกพร่องระหว่างภาษา (interlingual error) 
ข้อบกพร่องระหว่างภาษา (interlingual error) คือ ข้อบกพร่องท่ีเป็นผลมาจาก

การแทรกแซงของภาษาแม่ (L1 interference) หรือการถ่ายโอนภาษาเชิงลบ (negative transfer) 
ต่อการใช้ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ เช่น การออกเสียงสระเสียงสัน้กับสระเสียงยาว
สลับกัน การออกเสียงพยัญชนะท้ายไม่ถูกต้อง การใช้ค ากริยา “คือ” กับ “เป็น” ซ้อนกัน การ
เรียงล าดบัค าตามโครงสร้างทางวากยสมัพนัธ์ของภาษาเกาหลีคือ ‘ประธาน-กรรม-กริยา (SOV) 

3.1.2 ข้อบกพร่องภายในภาษา (intralingual error) 
ข้อบกพร่องภายในภาษา (intralingual error) คือ ข้อบกพร่องท่ีเป็นผลมาจาก

การใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้องในลักษณะอ่ืน ๆ นอกเหนือจากการแทรกแซงของภาษาแม่ หรือท่ี
เรียกว่า “ความไม่สมบูรณ์ด้านพัฒนาการทางภาษา” (developmental errors) ซึ่งประกอบด้วย
ปัจจยัท่ีสง่ผลให้เกิดข้อบกพร่อง 6 ปัจจยั ได้แก่ 

3.1.2.1 การสรุปเกินการ (overgeneralization) เป็นการใช้กฎไวยากรณ์หรือ
ค าศพัท์ให้ครอบคลมุเกินวงท่ียอมรับกนั ส่วนมากเป็นการท าให้ค าหรือโครงสร้างเข้าพวกกนักบัค า
หรือโครงสร้างท่ีเป็นไปตามกฎเกณฑ์ ตวัอยา่งเชน่ 

ตวัอยา่งท่ี 29 แล้วอันนีเ้รียกวา่อะไรครับ? 
(ตอนเผ่ากลางเมือง) 

พิธีกรชาวเกาหลีใช้ค าลกัษณนามค าว่า “อนั” ในตวัอย่างท่ี 29 เพ่ือเรียก
แทนการแสดงท่ีเพิ่งจบลง ซึ่งเป็นการใช้ค าลกัษณนามให้ครอบคลุมเกินวงท่ียอมรับกันเพราะค า
ลกัษณนามค าว่า “อนั” มกัใช้กบัสิ่งของท่ีมีลกัษณะเป็นชิน้ ส่วนค าลกัษณนามท่ีถูกต้องในบริบท
ดงักลา่วคือการใช้ซ า้กบัค านามว่า “การแสดง” 

3.1.2.2 การพลัง้ปาก (slip of the tongue) เป็นการพูดผิดโดยไม่ตัง้ใจหรือ
การใช้ถ้อยค าท่ีไมต่รงกบัท่ีต้องการจะพดู อาจเกิดจากความไมร่ะมดัระวงั การเร่งรีบ ตวัอยา่งเชน่ 

ตวัอยา่งท่ี 30 อยากให้เป็นอยา่งนีต้ลอดเวลา. ตลอดไปไมใ่ชต่ลอดเวลา. 
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(ตอนสขุพอดี - ชมุชนประมงบางละมงุ) 
จากตัวอย่างท่ี 30 แสดงให้เห็นว่าพิธีกรชาวเกาหลีมีการพลัง้ปากใน

ลกัษณะการใช้ค าผิดความหมายในค าวา่ “ตลอดเวลา” แตเ่ม่ือพดูจบผู้พดูก็สามารถรู้และแก้ไขให้
ถกูต้องได้ด้วยตนเองวา่ “ตลอดไป” 

3.1.2.3 การละเมิดกฎเกณฑ์ของภาษา ( ignorance of rule restrictions) 
เกิดจากการน าสิ่งท่ีรู้แล้วไปใช้ในสภาพการณ์ใหม่ได้ไม่ถกู หรือจากการท่องจ า หรือการเทียบเคียง 
(analogy) ท่ีไมถ่กูต้อง ตวัอยา่งเชน่ 

ตวัอย่างท่ี 31 ท่ีเห็นความสวยงามและความธรรมชาตแิบบนีท้กุวนั=
      =คะ่. 

(ตอนสขุพอดี - ชมุชนประมงบางละมงุ) 
จากตวัอย่างท่ี 31 แสดงให้เห็นว่าพิธีกรชาวเกาหลีสร้างค าอาการนาม 2 

ค า ค าแรกใช้ค าว่า “ความ” น าหน้าค าวิเศษณ์ (สวยงาม) ได้ถกูต้อง แตค่ าท่ีสองใช้ค าว่า “ความ” 
น าหน้าค านาม (ธรรมชาติ) ในลักษณะของการน าสิ่งท่ีรู้แล้วไปใช้ในสภาพการณ์ใหม่หรือการ
เทียบเคียงท่ีไมถ่กูต้อง 

3.1.2.4 การใช้ภาษาเบี่ยงเบนจากมาตรฐาน (incomplete application of 
rules) เป็นการดดัแปลงกฎทางไวยากรณ์แตท่ าได้ไมส่มบรูณ์ ตวัอยา่งเชน่  

ตวัอยา่งท่ี 32 หวานแตดี่กบัสขุภาพผมก็นับถือได้ครับ. 
(ตอนหอมลมหายใจ) 

พิธีกรชาวเกาหลีกล่าวประโยคในตวัอย่างท่ี 32 เพ่ือกล่าวถึงสรรพคุณ
ของผักในความคิดเห็นของตน แต่ผู้พูดเลือกใช้ค าว่า “นับถือ” ซึ่งเป็นค าท่ีมักใช้กับศาสนาหรือ
บุคคลท่ีเคารพยกย่อง แต่ในบริบทข้างต้นควรจะใช้ค าว่า “ยอมรับ” จึงจะเหมาะสมกว่า ดังนัน้ 
ลกัษณะการเลือกใช้ค าผิดความหมายข้างต้นจงึเป็นการใช้ภาษาเบี่ยงเบนจากมาตรฐาน 

3.1.2.5 การส รุป กฎ เกณ ฑ์ ในภ าษ าเป้ าห ม ายผิ ด  ( false concepts 
hypothesized) เป็นการเข้าใจข้อแตกตา่งของกฎหรือหน่วยภาษาไมถ่กูต้อง ตวัอยา่งเชน่ 

ตวัอยา่งท่ี 33 เป็นผีดี ๆ ใชไ่หมครับ? ไม่ใช่เป็นกลวั. 
(ตอนความสขุ…ท่ีไมต้่องพิสจูน์ -  

ชมุชนบ้านโคกและชมุชนบ้านดงเย็น) 
จากตวัอย่างท่ี 33 แสดงให้เห็นว่าพิธีกรชาวเกาหลีใช้ประโยคปฏิเสธโดย

วางค าปฏิเสธ (ไม่ใช่) น าหน้าค ากริยา (เป็น) ซึง่ไม่ใช่ลกัษณะการใช้ประโยคปฏิเสธในภาษาไทยท่ี
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ถูกต้อง โดยถ้าต้องการเปล่ียนเป็นประโยคปฏิเสธมักใช้ค าว่า “ไม่ใช่” หรือ “ไม่ได้เป็น” อีกทัง้ไม่
ปรากฏค าประกอบหน้ากริยาในค าว่า “(น่า) กลวั” ด้วย ดงันัน้ จงึกล่าวได้วา่ผู้พดูสรุปกฎเกณฑ์ใน
ภาษาเปา้หมายผิด 

3.1.2.6 กล วิ ธี ก าร ส่ื อส าร  (communication strategy) เป็ น วิ ธี ท่ี ใ ช้ ส่ื อ
ความหมายในภาษาตา่งประเทศ ขณะท่ีความรู้ความสามารถในภาษาเปา้หมายของผู้ เรียนอยู่ใน
วงจ ากดั ตวัอยา่งเชน่ 

ตวัอย่างท่ี 34 เราก็จะเอาไปย่างด้วยแล้วก็ใส่ที่ ต้มแล้วก็ใส่อะไรนะใส่=
             =พวกแบบบัม่ม่ีแบบอุด้งอะไรอยา่งเนีย้คะ่แล้วก็แบบกิน=
             =กนั. 

(ตอนสขุพอดี - ชมุชนประมงบางละมงุ) 
จากตวัอย่างท่ี 34 แสดงให้เห็นว่าพิธีกรชาวเกาหลีพยายามท่ีจะส่ือสาร

ให้แขกรับเชิญคนไทยเข้าใจ ด้วยการใช้ค าว่า “ท่ีต้ม” แทนค าศพัท์ค าว่า “หม้อ” เพ่ือการส่ือสารให้
ทนัทว่งทีโดยเป็นกลวิธีหาทางชดเชยความรู้ด้านไวยากรณ์หรือค าศพัท์ท่ีขาดไปชัว่ขณะ 

3.2 ปัจจัยภายนอกภาษา 
ปัจจยัภายนอกภาษา หมายถึง เหตท่ีุไม่เก่ียวข้องกบัภาษาโดยตรง แต่ส่งผลให้เกิด

ข้อบกพร่องในการเรียนรู้หรือการใช้ภาษา อาทิ การเลียนแบบ การปฏิสมัพันธ์กับเจ้าของภาษา 
เป็นต้น 

3.2.1 การเลียนแบบ 
การเลียนแบบ (imitation) เป็นวิธีหนึ่งท่ีผู้ เรียนภาษาใช้ในการเรียนรู้ภาษา 

(Brown, 2007) เชน่ การเลียนแบบการออกเสียงจากเจ้าของภาษา ตวัอยา่งเชน่ 
ตวัอย่างท่ี 35 บริบท: แขกรับเชิญคนไทยกล่าวถามความรู้สึกของพิธีกรชาว

เกาหลีจากการร่วมกิจกรรมผลิตขนมจีน 
แขกรับเชิญคนไทย: คณุXวนันีม้าเลียนท าขนมจีนกบัผม, สนกุไหมได้= 

[khun0 X wan0 nii3 maa0 lian0 tham0 kha1 nom4 ciin0 
kap1 phom4, sa1 nuk1 maj3 daaj2= 
=อะไลบ้าง? 
=a1 lai0 baaŋ

2?] 
พิธีกรชาวเกาหลี: ออวนันีเ้ป็นคัง้แลกท่ีผมมา, ท าขนมจีน. แตลู้่สึก, สนกุ. 

[0 wan0 nii3 pen0 khaŋ3 lk2 thii2 phom4 maa0,  
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tham0 kha1 nom4 ciin0. t1 luu3 sk1, sa1 nuk1. 
     แล้วก็, คนท่ีน่ี, ทกุคนท าเก่งมาก ๆ คับ. 

lw3 k2, khon0 thii2 nii2, thuk3 khon0 tham0 keŋ
1=

  =maak2 maak2 khap3.] 
แขกรับเชิญคนไทย: ออเพาะเขามีฟามช านาญ. 

[0 ph3 khaw3 mii0 faam0 cham0 naan0.] 
พิธีกรชาวเกาหลี: ฟามช านาญ. 

    [faam0 cham0 naan0.] 
(ตอนเมืองโบราณท่ีมีชีวิต) 

จากตวัอย่างท่ี 35 แสดงให้เห็นว่าพิธีกรชาวเกาหลีมีลกัษณะการออกเสียงท่ี
ต่างจากระบบเสียงภาษาไทย 2 ลักษณะ ลกัษณะแรกคือการออกเสียงหน่วยเสียงพยญัชนะต้น
เด่ียว “ร [r]” เป็น “ล [l]” ได้แก่ ค าว่า “ครัง้แรก [khraŋ

3 rk2]” ออกเสียงเป็น “คัง้แลก [khaŋ
3 

lk2]” และค าว่า “รู้สึก [ruu3 sk1]“ ออกเสียงเป็น “ลู้สึก [luu3 sk1]“ และลกัษณะท่ีสองคือการ
ออกเสียงหน่วยเสียงพยัญชนะต้นควบเป็นพยัญชนะต้นเด่ียว ได้แก่ ค าว่า “ครั้งแรก [khraŋ3 
rk2]” ออกเสียงเป็น “คัง้แลก [khaŋ3 lk2]”, ค าวา่ “ครับ [khrap3]” ออกเสียงเป็น “คบั [khap3]” 
และค าว่า “ความ [khwaam0]” ออกเสียงเป็น “ฟาม [faam0]” เม่ือพิจารณาลกัษณะการออกเสียง
ท่ีไม่ถูกต้องของพิธีกรชาวเกาหลีพบว่าคล้ายคลึงกับการออกเสียงของแขกรับเชิญคนไทยผู้ เป็น
เจ้าของภาษา ซึง่บริบทการสนทนานีเ้ป็นบริบทท่ีไม่เป็นทางการ ดงันัน้ อาจกลา่วได้ว่าตวัอยา่งการ
ออกเสียงข้างต้นเป็นตวัอย่างหนึ่งท่ีสะท้อนให้เห็นว่าลักษณะการใช้ภาษาสมัพนัธ์กับบริบทการ
สนทนา 

3.2.2 การปฏิสัมพันธ์กับเจ้าของภาษา 
การปฏิสัมพันธ์กับเจ้าของภาษาเป็นตัวแปรส าคัญอีกอย่างหนึ่งท่ีส่งผลต่อ

ลกัษณะการใช้ภาษาของพิธีกรชาวเกาหลี เพราะพิธีกรชาวเกาหลีท่ีมีระยะเวลาพ านกัในประเทศ
ไทยนานมากเท่าไหร่ก็จะมีลกัษณะการใช้ภาษาใกล้เคียงกับเจ้าของภาษามากเท่านัน้ อาทิ การ
เว้นวรรคในการพดู การใช้ค า ตวัอยา่งเชน่ 

ตวัอยา่งท่ี 36 ตอนแรกผมจะมาแค,่ อ่ามาเท่ียวเฉย ๆ. แต,่ ผม, ได้เจอ
,     เอ่องาน, ท่ีบานบ้านโคก. อ่าพวกเขาเซเลเบรทจะ=
     =เป็นพระ. ผมก็ออดีใจด้วยแล้วก็ไปเต้นด้วยครับ. 
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(ตอนความสขุ…ท่ีไมต้่องพิสจูน์ -  
ชมุชนบ้านโคกและชมุชนบ้านดงเย็น) 

ข้อความในตวัอย่างท่ี 36 ประกอบด้วยประโยคเรียงตอ่กนั 4 ประโยค ซึ่งเป็น
ข้อความท่ีไม่ยาวมากนกั แตเ่ม่ือพิจารณาลกัษณะการหยดุพูดพบวา่ประโยคท่ี 2 คือ “แต,่ ผม, ได้
เจอ, เอ่องาน, ท่ีบานบ้านโคก.” ปรากฏความถ่ีในการหยุดมากกว่าประโยคอ่ืน ๆ และมากกว่า
ลกัษณะการพูดของคนไทยโดยทั่วไป ซึ่งส่งผลให้จังหวะการพูดไม่เป็นธรรมชาติเหมือนเจ้าของ
ภาษาหรือชาวเกาหลีท่ีพ านักอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานาน อีกทัง้ข้อความตัวอย่างยังพบ
ข้อบกพร่องด้านการออกเสียงหน่วยเสียงวรรณยกุต์ว่า “บาน [baan0]” ก่อนจะออกเสียงได้ถกูต้อง
ว่า “บ้าน [baan2]” ตามล าดับ  และปรากฏการใช้ค าปนภาษาอังกฤษค าว่า “เซเลเบรท 
(celebrate)” แทนค าว่า “แห่นาค” ในภาษาไทย ลกัษณะข้อบกพร่องการใช้ภาษาไทยของพิธีกร
ชาวเกาหลีทัง้ 3 ลกัษณะนีส้ะท้อนให้เห็นว่าพิธีกรชาวเกาหลีคนนีม้าอยู่ในประเทศไทยได้ไม่นาน
นกั เพราะหากผู้ เรียนชาวตา่งชาติมีระยะเวลาอยู่ประเทศไทยนานเท่าไหร่ก็ยิ่งมีโอกาสปฏิสมัพนัธ์
กับเจ้าของภาษามากเท่านัน้ ซึ่งการเรียนรู้ภาษาในบริบทท่ีผู้ เรียนได้มีโอกาสใช้ภาษาเพ่ือการ
ปฏิสมัพนัธ์กบัเจ้าของภาษาจะมีบทบาทส าคญัในการช่วยสง่เสริมพฒันาการการเรียนรู้ภาษาไทย
ในฐานะภาษาตา่งประเทศ (ชลธิชา บ ารุงรักษ์, 2554, น. 27) 

จากการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดข้อบกพร่องการใช้ภาษาไทยของพิธีกรชาว
เกาหลีในรายการโทรทัศน์ประเภทสารคดีท่องเท่ียวพบว่ามี 2 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยภายในภาษา 
และปัจจัยภายนอกภาษา โดยปัจจัยภายในภาษาประกอบด้วยข้อบกพร่องระหว่างภาษา 
(interlingual error) คือข้อบกพร่องท่ีเกิดจากการแทรกแซงของภาษาแม่ (L1 interference) และ
ข้อบกพร่องภายในภาษา (intralingual error) ได้แก่ การสรุปเกินการ (overgeneralization) การ
พลัง้ปาก (slip of the tongue) การละเมิดกฎเกณฑ์ของภาษา (ignorance of rule restrictions) 
การใช้ภาษาเบี่ยงเบนจากมาตรฐาน (incomplete application of rules) ข้อบกพร่องด้านการพูด 
(speech error) การสรุปกฎเกณฑ์ในภาษาเป้าหมายผิด (false concepts hypothesized) และ
กลวิธีการส่ือสาร (communication strategy) ส่วนปัจจยัภายนอกภาษาอาจมีได้หลายปัจจยั อาทิ 
การเลียนแบบ (imitation) การปฏิสมัพนัธ์กบัเจ้าของภาษา ซึ่งมกัจะมีความสมัพนัธ์กบับริบทหรือ
รูปแบบการสนทนาและสภาพแวดล้อมการใช้ภาษาของผู้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแมร่่วมด้วย 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจยัเร่ือง การศกึษาการใช้ภาษาไทยและข้อบกพร่องการใช้ภาษาไทยของพิธีกรชาว
เกาหลีในรายการโทรทัศน์ประเภทสารคดีท่องเท่ียว  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาลักษณะการใช้
ภาษาไทยและลักษณะข้อบกพร่องการใช้ภาษาไทยของพิธีกรชาวเกาหลีในรายการโทรทัศน์
ประเภทสารคดีทอ่งเท่ียวตามแนวคดิการวิเคราะห์ข้อบกพร่อง (errors analysis) 

ผู้วิจยัเก็บข้อมลูการใช้ภาษาไทยของพิธีกรชาวเกาหลีโดยบนัทกึเสียงการออกอากาศเป็น
ภาษาไทยควบคู่กับสัทอักษร (phonetic) ซึ่งคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจากรายการ
โทรทัศน์ประเภทสารคดีท่องเท่ียว  รายการลอง Stay จ านวน 6 ตอน ผู้ วิจัยสรุปผลการวิจัย 
อภิปรายผลการวิจยั และข้อเสนอแนะ ตามล าดบัดงันี ้

สรุปผลการวิจัย 
งานวิจยันีมี้จดุมุ่งหมาย 2 ประการ ประการแรกคือเพ่ือศกึษาการใช้ภาษาไทยของพิธีกร 

ชาวเกาหลีในรายการโทรทัศน์ประเภทสารคดีท่องเท่ียว และประการท่ีสองคือเพ่ือศึกษา
ข้อบกพร่องการใช้ภาษาไทยของพิธีกรชาวเกาหลีในรายการโทรทัศน์ประเภทสารคดีท่องเท่ียว 
ดงันัน้ผู้วิจยัจงึสรุปผลการวิจยัตามล าดบั ดงันี ้

1. การใช้ภาษาไทยของพิธีกรชาวเกาหลีในรายการโทรทัศน์ประเภทสารคดี
ท่องเที่ยว 

จากการวิเคราะห์ลักษณะการใช้ภาษาไทยของพิธีกรชาวเกาหลีในรายการ
โทรทศัน์ประเภทสารคดีท่องเท่ียวพบลกัษณะการใช้ภาษาไทย 2 ลกัษณะ ได้แก่ การใช้ภาษาไทย
ระดบัเสียง และการใช้ภาษาไทยยระดบัค าและถ้อยค า ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1.1 การใช้ภาษาไทยระดับเสียง ผลการวิเคราะห์ลักษณะการออกเสียง
ภาษาไทยของพิธีกรชาวเกาหลีจ าแนกได้ 2 ลกัษณะ ได้แก่ การออกเสียงภาษาไทย และจงัหวะใน
การพดูภาษาไทย 

1.1.1 การออกเสียงภาษาไทย จากการวิเคราะห์ข้อมูลการออกเสียง
ภาษาไทยของพิธีกรชาวเกาหลีพบวา่มี 2 ลกัษณะ ลกัษณะแรกคือการออกเสียงถกูต้องตามระบบ
เสียงภาษาไทย ประกอบด้วยหน่วยเสียง 2 หน่วย หน่วยเสียงแรกคือหน่วยเสียงสระมี 6 หน่วย 
ได้แก่ /ia/ /a/ // // /oo/ // และหน่วยเสียงท่ีสองคือหน่วยเสียงพยัญชนะ โดยพิจารณาตาม
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ต าแหน่งท่ีปรากฏ คือ หน่วยเสียงพยญัชนะต้นเด่ียวมี 5 หน่วย ได้แก่ /t/ /h/ /p/ /w/ /f/ และหน่วย
เสียงพยญัชนะต้นควบ มีเพียงหนว่ยเสียงเดียว คือ /kw/ 

ส่วนลกัษณะท่ีสองคือการออกเสียงไม่ถกูต้องตามระบบเสียงภาษาไทย 
ประกอบด้วยหน่วยเสียง 3 หน่วย ได้แก่ หน่วยเสียงสระ หน่วยเสียงพยัญชนะ และหน่วยเสียง
วรรณยุกต์ ซึ่งหน่วยเสียงสระมี 15 หน่วย ได้แก่ /aa/ /a/ // // /ii/ /uu/ /e/ /o/ /u/ /ee/ // /ua/ 
/i/ // // หน่วยเสียงพยัญชนะ แบ่งย่อยตามต าแหน่งท่ีปรากฏเป็นหน่วยเสียงพยัญชนะต้น
เด่ียวมี 16 หน่วย ได้แก่ /r/ /k/ /b/ /d/ /ph/ /th/ /ch/ /kh/ /m/ /n/ /ŋ/ /l/ /j/ /c/ // /s/ หน่วยเสียง
พยญัชนะต้นควบมี 10 หน่วย ได้แก่ /kr/ /kl/ /khr/ /pr/ /pl/ /phr/ /ph/l/ /tr/ /khl/ /khw/ และหน่วย
เสียงพยญัชนะท้ายมี 8 หน่วย ได้แก่ /p/ /t/ /k/ /m/ /n/ /ŋ/ /j/ /w/ และหน่วยเสียงวรรณยกุต์ จ าแนก
เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวรรณยุกต์ระดบั (level tone) ประกอบด้วยหน่วยเสียงวรรณยกุต์ระดบัต ่า
หรือวรรณยุกต์เอก /1/, หน่วยเสียงวรรณยุกต์ระดับสูงหรือวรรณยุกต์ตรี /3/ และหน่วยเสียง
วรรณยุกต์ระดบักลางหรือวรรณยุกต์สามญั /0/ และกลุ่มวรรณยุกต์เปล่ียนระดบั (contour tone) 
ประกอบด้วยหน่วยเสียงวรรณยุกต์เปล่ียนขึน้หรือวรรณยกุต์จตัวา /4/ และหน่วยเสียงวรรณยุกต์
เปล่ียนตกหรือวรรณยุกต์โท /2/ ซึ่งจากสถิติการเก็บข้อมูลพบว่าจ านวนค าของหน่วยเสียง
วรรณยกุต์ท่ีพิธีกรชาวเกาหลีออกเสียงไม่ถกูต้องตามแตล่ะระดบัเสียงนัน้มีจ านวนใกล้เคียงกนั อีก
ทัง้ลักษณะการออกเสียงหน่วยเสียงวรรณยุกต์ของพิธีกรชาวเกาหลีท่ีไม่ตรงระดับเสียงนัน้มี
ลักษณะไม่สัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบลักษณะใดลักษณะหนึ่งอย่างชัดเจน ดังนัน้ เพ่ือให้เห็น
ลักษณะท่ีชัดเจนขึน้ผู้ วิจัยจึงคิดเป็นค่าร้อยละตามอักษรไตรยางศ์พบว่าอักษรต ่าคือกลุ่มค าท่ี
พิธีกรชาวเกาหลีออกเสียงวรรณยุกต์ไม่ชดัเจนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 52.26 รองลงมาคืออกัษร
กลาง คดิเป็นร้อยละ 24.52 และน้อยท่ีสดุคืออกัษรสงู คดิเป็นร้อยละ 23.22 

1.1.2 จังหวะในการพูดภาษาไทย การพิจารณาจังหวะในการพูด
ภาษาไทยต้องอาศัยองค์ประกอบส าคัญ 3 ประการ คือ ความสัน้ยาวของพยางค์  (syllable 
duration) การลงเสียงหนักเบา (stress) และการหยุด (phonological pause) ผลการวิเคราะห์
สามารถจ าแนกลักษณะจังหวะในการพูดภาษาไทยของพิธีกรชาวเกาหลีได้ 2 ลักษณะ ได้แก่ 
จังหวะในการพูดภาษาไทยท่ีสอดคล้องกับภาษาไทย และจังหวะในการพูดภาษาไทยท่ีไม่
สอดคล้องกบัภาษาไทย 

พิธีกรชาวเกาหลีมีจงัหวะในการพดูภาษาไทยสอดคล้องกับภาษาไทย 4 
ลกัษณะ เรียงล าดบัตามความถ่ีท่ีปรากฏจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การเปล่ียนแปลงเสียงสระและ
วรรณยกุต์ในพยางค์ลดรูป การไม่ลงเสียงหนกัค าไวยากรณ์ การเน้นลงเสียงหนกัพยางค์ท้าย และ
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การลงเสียงหนกัค าไวยากรณ์เพ่ือรักษาจงัหวะ ในขณะท่ีจงัหวะในการพดูภาษาไทยของพิธีกรชาว
เกาหลีไม่สอดคล้องกบัภาษาไทยมี 7 ลกัษณะ เรียงล าดบัตามความถ่ีท่ีปรากฏจากมากไปหาน้อย 
ได้แก่ การลงเสียงหนกัค าไวยากรณ์ การลงเสียงหนกัผิดต าแหน่ง การไม่ลงเสียงหนกัตามเกณฑ์ 
การไม่ลงเสียงหนกัเกิน 5 พยางค์ การหยุดผิดจงัหวะ การไม่หยุดพูดในต าแหน่งท่ีควรหยุด และ
การเปล่ียนแปลงเสียงสระและวรรณยกุต์ในพยางค์ท่ีลงเสียงหนกั 

1.2 การใช้ภาษาระดับค าและถ้อยค า ผลการวิเคราะห์ลักษณะการใช้
ภาษาระดบัค าและถ้อยค าของพิธีกรชาวเกาหลีจ าแนกได้ 2 ลกัษณะ ได้แก่ การใช้ภาษาระดบัค า 
และการใช้ภาษาระดบัถ้อยค า 

1.2.1 การใช้ภาษาระดบัค า ผลการวิเคราะห์ลกัษณะการใช้ค าของพิธีกร
ชาวเกาหลีพบว่ามี 3 ลกัษณะ ได้แก่ ลักษณะแรกคือการใช้ค าภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วย 
การใช้ค าปนคือการใช้ค าภาษาต่างประเทศทัง้ ๆ ท่ีภาษาไทยก็มีค านัน้ใช้อยู่แล้ว ผลการวิเคราะห์
พบ 2 ภาษา ได้แก่ ค าปนภาษาองักฤษ และค าปนภาษาเกาหลี และการใช้ค าทบัศพัท์ เป็นการใช้
ค าภาษาตา่งประเทศเพราะภาษาไทยไม่มีค านัน้ใช้หรือไม่มีค าท่ีให้ความหมายสมบรูณ์เหมือนค า
ทบัศพัท์ค านัน้ได้ อย่างไรก็ดี ลกัษณะการใช้ค าภาษาตา่งประเทศเป็นปรากฏการณ์ท่ีมกัเกิดขึน้กบั
ผู้ รู้ภาษาตัง้แต่สองภาษาขึน้ไป ลกัษณะท่ีสองคือการใช้ค าสแลง ซึ่งสะท้อนวยั เพศ และลกัษณะ
ของการใช้ภาษาเพ่ือการส่ือสาร และลักษณะท่ีสามคือการใช้ค าภาษาถ่ิน แสดงให้เห็นการใช้
ภาษาเพ่ือสร้างความเป็นกนัเองและบง่บอกความเป็นพวกเดียวกนั 

1.2.2 การใช้ภาษาระดบัถ้อยค า ผลการวิเคราะห์ลกัษณะการใช้ค าของ
พิธีกรชาวเกาหลีพบว่ามี 3 ลักษณะ ได้แก่ ลักษณะแรกคือการใช้ดัชนีปริจเฉท (discourse 
markers) จ าแนกการใช้ตามหน้าท่ีได้ 9 หน้าท่ี เรียงตามล าดบัความถ่ีท่ีปรากฏจากมากไปหาน้อย 
ได้แก่ หน้าท่ีโยงความท่ีมีเนือ้ความตอ่เน่ือง หน้าท่ีโยงความท่ีมีเนือ้ความเพิ่มเติม หน้าท่ีโยงความ
ท่ีมีเนือ้ความอธิบาย หน้าท่ีโยงความท่ีมีเนือ้ความขัดแย้ง หน้าท่ีโยงความท่ีมีเนือ้ความแสดง
เง่ือนไข หน้าท่ีโยงความท่ีมีเนือ้ความแสดงเหตุ หน้าท่ีโยงความท่ีมีเนือ้ความแสดงจุดมุ่งหมาย 
หน้าท่ีโยงความท่ีมีเนือ้ความให้เลือก และหน้าท่ีโยงความท่ีมีเนือ้ความแสดงผล นอกจากนัน้ผล
การวิเคราะห์ยงัพบการใช้ดชันีปริจเฉทท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะของพิธีกรชาวเกาหลีประการหนึ่ง คือ 
พิธีกรชาวเกาหลีมกัใช้ค าว่า “แบบ” ท าหน้าท่ีเป็นดชันีปริจเฉทโยงความเนือ้ความ ซึ่งมี 2 ลกัษณะ 
ลกัษณะแรกคือใช้ค าว่า “แบบ” เพียงค าเดียว และลักษณะท่ีสองคือใช้ค าว่า “แบบ” ประสมกับ
ดชันีปริจเฉทค าอ่ืน เช่น ท่ีแบบ คือแบบ ถ้าแบบ แล้วก็แบบ ลักษณะท่ีสองคือการใช้วจันกรรม 
จ าแนกได้ 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบอกเล่า กลุ่มชีน้ า กลุ่มกล่าวแสดงออก และกลุ่มผูกมัด โดยแต่ละ
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กลุ่มจ าแนกลักษณะย่อยได้ 2 ลักษณะ ด้วยการพิจารณารูปภาษากับเจตนาว่าสอดคล้องกัน
หรือไม่ หากสอดคล้องกันเรียกว่า “วัจนกรรมตรง” แต่หากรูปภาษากับเจตนาไม่สอดคล้องกัน
เรียกวา่ “วจันกรรมอ้อม” และลกัษณะท่ีสามคือการสลบัภาษา เป็นการใช้ภาษาตา่งประเทศตัง้แต่
ระดบัวลีขึน้ไปสลบักับภาษาไทย ผลการวิเคราะห์พบว่าพิธีกรชาวเกาหลีมีลกัษณะการสลบัภาษา 
2 ลักษณะ ได้แก่ การสลบัภาษาระหว่างภาษาไทยกับภาษาองักฤษ และการสลับภาษาระหว่าง
ภาษาไทยกบัภาษาเกาหลี 

2. ข้อบกพร่องการใช้ภาษาไทยของพิธีกรชาวเกาหลีในรายการโทรทัศน์
ประเภทสารคดีท่องเที่ยว 

ผลการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องการใช้ภาษาไทยของพิธีกรชาวเกาหลีใน
รายการโทรทัศน์ประเภทสารคดีท่องเท่ียว จ าแนกได้ 3 ประเด็น ได้แก่ ข้อบกพร่องระดับเสียง 
ข้อบกพร่องระดบัค าและถ้อยค า และปัจจยัท่ีสง่ผลให้เกิดข้อบกพร่อง 

2.1 ข้อบกพร่องระดับเสียง การวิเคราะห์ข้อบกพร่องด้านการออกเสียงใน
งานวิจัยนีพ้ิจารณาตามลักษณะการออกเสียงพูดเพ่ือการส่ือสารคือการออกเสียงพูดยาวเป็น
ประโยคหรือข้อความอย่างต่อเน่ือง ซึ่งส่งผลให้หน่วยเสียงสระและหน่วยเสียงวรรณยุกต์เกิดการ
เปล่ียนแปลงได้ ผลการวิเคราะห์พบว่าพิธีกรชาวเกาหลีมีข้อบกพร่องด้านการออกเสียงทัง้ 3 กลุ่ม
หนว่ยเสียง ได้แก่ หนว่ยเสียงสระ หนว่ยเสียงพยญัชนะ และหนว่ยเสียงวรรณยกุต์ 

2.1.1 สระ ผลการวิเคราะห์ข้อบกพร่องด้านการออกเสียงสระของพิธีกร
ชาวเกาหลีพบว่ามีลกัษณะการออกเสียงหน่วยเสียงสระไม่ถูกต้องตามระบบเสียงภาษาไทย 15 
หน่วย เรียงล าดบัตามความถ่ีท่ีปรากฏจากมากไปหาน้อย ได้แก่ หน่วยเสียง /aa/ /a/ // // /ii/ 
/uu/ /e/ /o/ /ee/ // /u/ /ua/ /i/ // // เม่ือพิจารณาลักษณะท่ีต่างจากระบบเสียงภาษาไทย
พบว่ามี 2 ลกัษณะ ลกัษณะแรกคือความบกพร่องด้านเสียงสระ จ าแนกลกัษณะย่อยออกเป็น 3 
ประเภท ได้แก่ การออกเสียงสระเสียงยาวเป็นเสียงสัน้ การออกเสียงสระเสียงสัน้เป็นเสียงยาว 
และการออกเสียงสระเปล่ียนเสียง ส่วนลกัษณะท่ีสองคือความบกพร่องด้านเสียงสระร่วมกบัเสียง
อ่ืน จ าแนกลกัษณะย่อยออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ การเปล่ียนเสียงสระกับพยญัชนะร่วมกัน การ
เปล่ียนเสียงสระกบัวรรณยกุต์ร่วมกนั และการเปล่ียนเสียงสระ พยญัชนะ และวรรณยกุต์ร่วมกนั 

2.1.2 พยัญชนะ จ าแนกตามต าแหน่งการปรากฏได้ 3 ประเภท ได้แก่ 
หนว่ยเสียงพยญัชนะต้นเดี่ยว หนว่ยเสียงพยญัชนะต้นควบ และหนว่ยเสียงพยญัชนะท้าย 

2.1.2 .1 หนว่ยเสียงพยญัชนะต้นเดี่ยว ผลการวิเคราะห์การออกเสียง
หน่วยเสียงพยญัชนะต้นเด่ียวของพิธีกรชาวเกาหลีพบว่ามีลกัษณะการออกเสียงท่ีต่างจากระบบ
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เสียงภาษาไทย 2 ลักษณะ ลักษณะแรกคือการเปล่ียนเสียงพยัญชนะต้นเด่ียวเสียงเดียวมี 13 
หน่วย ได้แก่ /r/ /b/ /d/ /k/ /n/ /c/ // /ph/ /th/ /kh/ /ŋ/ /l/ j/ และลกัษณะท่ีสองคือการเปล่ียนเสียง
พยญัชนะต้นเด่ียวกบัวรรณยกุต์ร่วมกนัมี 12 หน่วย ได้แก่ /r/ /ch/ /d/ /m/ / k/ /ph/ /th/ /kh/ /b/ /ŋ/ 
/s/ /j/ 

2.1.2.2 หน่วยเสียงพยญัชนะต้นควบ ผลการวิเคราะห์การออกเสียง
หน่วยเสียงพยญัชนะต้นควบของพิธีกรชาวเกาหลีพบว่ามีลกัษณะท่ีตา่งจากระบบเสียงภาษาไทย 
3 ลกัษณะ ลกัษณะแรกคือการไม่ออกเสียงพยญัชนะต้นควบมี 10 หน่วย ได้แก่ /kr/ /kl/ /khr/ /pr/ 
/pl/ /phr/ /phl/ /khl/ /tr/ /khw/ ลักษณะท่ีสองคือการเปล่ียนเสียงพยัญชนะต้นควบมี 6 หน่วย 
ได้แก่ /tr/ /phr/ /pl/ /kl/ /khr/ /khw/ และลักษณะท่ีสามคือการไม่ออกเสียงพยัญชนะต้นควบกับ
พยญัชนะท้ายร่วมกนัมี 2 หนว่ย ได้แก่ /kr/ /khr/ 

2.1.2.3 หน่วยเสียงพยัญชนะท้าย ผลการวิเคราะห์การออกเสียง
หน่วยเสียงพยญัชนะท้ายของพิธีกรชาวเกาหลีพบว่ามีลกัษณะท่ีต่างจากระบบเสียงภาษาไทย 3 
ลักษณะ ลักษณะแรกคือการออกเสียงผิดมาตรามี 7 มาตรา ได้แก่  /n/ /p/ /t/ /m/ /ŋ/ /k/ /j/ 
ลกัษณะท่ีสองคือการไม่ออกเสียงพยญัชนะท้ายในค าท่ีมีตวัสะกดมี 8 มาตรา ได้แก่ /k/ /t/ /n/ /ŋ/ 
/j/ /p/ /m/ /w/ และลกัษณะท่ีสามคือการออกเสียงพยญัชนะท้ายในค าท่ีไม่มีตวัสะกดมี 3 มาตรา 
ได้แก่ /t/ /ŋ/ /j/ 

2.1.3 หน่วยเสียงวรรณยุกต์ ผลการวิเคราะห์การออกเสียงหน่วยเสียง
วรรณยุกต์ของพิธีกรชาวเกาหลีท่ีต่างจากระบบเสียงภาษาไทย จ าแนกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือ
กลุ่มวรรณยุกต์ระดบั (level tone) ได้แก่ เสียงวรรณยุกต์เอก /1/, เสียงวรรณยกุต์ตรี /3/ และเสียง
วรรณยุกต์สามญั /0/ และกลุ่มท่ีสองคือกลุ่มวรรณยุกต์เปล่ียนระดบั (contour tone) ได้แก่ เสียง
วรรณยุกต์จตัวา /4/ และเสียงวรรณยุกต์โท /2/ ซึ่งค่าสถิติความถ่ีท่ีปรากฏพบว่าข้อบกพร่องด้าน
การออกเสียงหน่วยเสียงวรรณยุกต์ของพิธีกรชาวเกาหลีแต่ละระดบัเสียงมีจ านวนใกล้เคียงกัน 
และผลการวิเคราะห์พบว่าไม่สามารถระบุลักษณะข้อบกพร่องของการออกเสียงหน่วยเสียง
วรรณยุกต์อย่างเป็นระบบได้ ดงันัน้ ผู้ วิจยัจึงค านวณเป็นค่าร้อยละตามอกัษรไตรยางศ์ ผลลพัธ์
พบวา่อกัษรต ่าคือกลุ่มค าท่ีพิธีกรชาวเกาหลีออกเสียงวรรณยกุต์ตา่งจากระบบเสียงภาษาไทยมาก
ท่ีสุดคือร้อยละ 52.26 ส่วนอักษรกลางกับอักษรสูงอยู่ในระดบัใกล้เคียงกันคือร้อยละ 24.52 กับ 
23.22 ตามล าดบั 

2.2 ข้อบกพร่องระดบัค าหรือถ้อยค า ผลการวิเคราะห์พบข้อบกพร่องระดบัค า
หรือถ้อยค าของพิธีกรชาวเกาหลี 6 ลกัษณะ ได้แก่ 1) การใช้ค าหรือถ้อยค าผิดหน้าท่ี ประกอบด้วย 
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ค าลกัษณนาม ค าสนัธาน และค าอาการนาม 2) การใช้ค าหรือถ้อยค าผิดความหมาย 3) การเพิ่ม
ค าหรือถ้อยค าท่ีไม่จ าเป็น 4) การขาดค าหรือถ้อยค าท่ีจ าเป็น 5) การเรียงล าดบัค าหรือถ้อยค าไม่
ถกูต้องตามต าแหน่ง และ 6) การใช้ค าหรือถ้อยค าพ้องรูปพ้องเสียงท่ีก่อให้เกิดความคลาดเคล่ือน
ทางความหมาย 

2.3 ปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดข้อบกพร่อง ผลการวิเคราะห์จ าแนกได้ 2 ประเภท 
ได้แก่ ปัจจยัภายในภาษา และปัจจยัภายนอกภาษา 

2.3.1 ปัจจยัภายในภาษา คือ เหตท่ีุมีความเก่ียวข้องกบัภาษาโดยตรง ซึ่ง
อาจจะเป็นภาษาใดภาษาหนึ่ง หรืออาจจะสมัพนัธ์ทัง้ภาษาแม่และภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะ
ลักษณะท่ีไม่สอดคล้องกันระหว่างภาษาแม่กับภาษาต่างประเทศ ส่งผลให้การใช้ภาษามีการ
แทรกแซงจากภาษาแม่ จ าแนกได้ 2 ลักษณะ ได้แก่ ลักษณะแรกคือข้อบกพร่องระหว่างภาษา 
(interlingual error) เกิดจากการถ่ายโอนภาษาเชิงลบ (negative transfer) เป็นการน าลักษณะ
หรือกฎเกณฑ์ของภาษาแม่ (L1 interference) มาใช้ในการเรียนรู้หรือใช้ภาษาต่างประเทศ และ
ลักษณะท่ีสองคือ ข้อบกพ ร่องภายในภาษา ( intralingual error) เป็นการเรียน รู้ห รือใช้
ภาษาเป้าหมายได้ไม่สมบูรณ์ โดยมีลกัษณะไม่เก่ียวข้องกับการถ่ายโอนเชิงลบจากภาษาแม่ ผล
การวิเคราะห์พบ 7 ลักษณะย่อย เรียงล าดับตามความถ่ีท่ีปรากฏ ได้แก่ การสรุปเกินการ 
(overgeneralization) การพลั ง้ปาก (slip of the tongue) การละเมิ ดกฎ เกณ ฑ์ของภาษา 
(ignorance of rule restrictions) การใช้ภาษาเบี่ยงเบนจากมาตรฐาน (incomplete application 
of rules) ข้อบกพร่องด้านการพูด (speech error) การสรุปกฎเกณฑ์ในภาษาเป้าหมายผิด (false 
concepts hypothesized) และกลวิธีการส่ือสาร (communication strategy) 

2.3.2 ปัจจยัภายนอกภาษา คือ เหตุท่ีไม่เก่ียวข้องกับภาษาโดยตรง แต่
เป็นพฤติกรรมการเรียนรู้ของตวัผู้ เรียนเอง ซึง่เป็นปัจจยัหนึง่ท่ีสง่ผลให้เกิดข้อบกพร่องในการเรียนรู้
หรือการใช้ภาษา อาทิ การเลียนแบบ (imitation) ผู้ ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ เช่น การออกเสียง
หน่วยเสียงพยญัชนะต้นเด่ียว “ร [r]” เป็น “ล [l]” การไม่ออกเสียงหน่วยเสียงพยญัชนะต้นควบ “ร 
/r/, ล /l/, ว /w/” ในบริบทการสนทนากึ่งทางการหรือไม่เป็นทางการ การนิยมใช้ค าลกัษณนามค า
ว่า “อัน” เรียกแทนค านามหรือสิ่งของหลายลักษณะ อีกทัง้อาจเก่ียวเน่ืองกับระดับความรู้
ความสามารถของผู้ ใช้ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศซึ่งอาจสัมพันธ์กับระยะเวลาท่ีอยู่
ประเทศไทย หรือปฏิสมัพนัธ์กบัเจ้าของภาษา 
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อภปิรายผลการวิจัย 
จากการศกึษาการใช้ภาษาไทยและข้อบกพร่องการใช้ภาษาไทยของพิธีกรชาวเกาหลีใน

รายการโทรทศัน์ประเภทสารคดีท่องเท่ียวมีประเด็นท่ีน่าสนใจควรน ามาอภิปรายดงัรายละเอียด
ตอ่ไปนี ้

1. ข้อจ ากัดของข้อมูล รายการลอง Stay เป็นรายการโทรทัศน์ประเภทสารคดี
ท่องเท่ียวท่ีมีพิธีกรหลากหลายชนชาติ ซึ่งในจ านวนพิธีกรท่ีหลากหลายนัน้พิธีกรชาวเกาหลีมี
จ านวนมากท่ีสดุ ดงันัน้เพ่ือให้การศกึษามีเอกภาพผู้วิจยัจงึเลือกศกึษาเฉพาะพิธีกรชาวเกาหลี โดย
ลกัษณะการเป็นผู้ด าเนินรายการของพิธีกรของชาวเกาหลีในรายการลอง Stay มี 2 ลกัษณะ ได้แก่ 
การเป็นพิธีกรเด่ียว คือด าเนินรายการคนเดียว และการเป็นพิธีกรคู่ คือด าเนินรายการร่วมกันกับ
พิธีกรอีกคนหนึ่ง ซึง่ลกัษณะการเป็นผู้ด าเนินรายการดงักล่าวมีลกัษณะการใช้ภาษาท่ีแตกตา่งกนั 
ด้วยจุดมุ่งหมายหลักของงานวิจัยนีคื้อมุ่งวิเคราะห์การใช้ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารกับเจ้าของ
ภาษา โดยพิจารณาความสามารถทัง้ในฐานะผู้ส่งสารและผู้ รับสาร ดงันัน้ข้อมลูท่ีพิธีกรชาวเกาหลี
พดูคยุกนัเองจงึไมน่ ามาใช้ในการศกึษาครัง้นี ้

เม่ือศึกษาแผนผังรายการลอง Stay พบว่าพิธีกรชาวเกาหลีท่ีเป็นพิธีกรเด่ียวนัน้มี
จ านวนตอนออกอากาศไม่เท่ากนั น้อยท่ีสดุคือจ านวน 2 ตอน ดงันัน้เพ่ือให้การศกึษาเป็นระบบจึง
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จากพิธีกรจ านวน 3 คน คนละ 2 ตอน รวมจ านวน 6 ตอน ซึ่ง
งานวิจยันีไ้ม่ได้มุ่งเน้นการใช้ภาษาและข้อบกพร่องเฉพาะตวับุคคล แต่มุ่งศึกษาการใช้ภาษาไทย
ของชาวเกาหลีท่ีพดูภาษาไทยในฐานะภาษาตา่งประเทศโดยมีพิธีกรทัง้ 3 คนเป็นกรณีศกึษา ส่วน
เกณฑ์การคดัเลือกตอน ผู้วิจัยพิจารณาจากระยะเวลาท่ีใช้ออกอากาศท่ีใกล้เคียงกันคือประมาณ 
24 นาที และแตล่ะตอนก็อยู่ในช่วงเวลาออกอากาศท่ีไล่เล่ียกนั ดงันัน้กลุ่มตวัอย่างจ านวน 6 ตอน 
ได้แก่ 1) ตอน “ความสขุ...ท่ีไมต้่องพิสจูน์ - ชมุชนบ้านโคกและชมุชนบ้านดงเย็น" ออกอากาศวนัท่ี 
10 เดือนเมษายน พ.ศ. 2559 2) ตอน “เมืองโบราณท่ีมีชีวิต” ออกอากาศวนัท่ี 17 เดือนเมษายน 
พ.ศ. 2559 3) ตอน “สุขพอดี - ชุมชนประมงบางละมุง" ออกอากาศวนัท่ี 24 เดือนเมษายน พ.ศ. 
2559 4) ตอน “ร้อยเสา เล่าเร่ือง - ชุมชนตะเคียนเตีย้" ออกอากาศวนัท่ี 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 
2559 5) ตอน “หอมลมหายใจ” ออกอากาศวนัท่ี 19 เดือนมิถนุายน พ.ศ. 2559 และ 6) ตอน “เผ่า
กลางเมือง” ออกอากาศวันท่ี 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 จากเกณฑ์การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ข้างต้นสง่ผลให้ได้กลุม่ตวัอยา่งท่ีไม่หลากหลายเทา่ใดนกั ซึ่งผู้วิจยัมีความเห็นวา่ถ้าข้อมลูมากกว่า
นีอ้าจได้ผลการวิจยัท่ีหลากหลายขึน้ 
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2. การถ่ายถอดเสียงพดู งานวิจยันีเ้ก็บรวบรวมข้อมลูการใช้ภาษาไทยของพิธีกรชาว
เกาหลีในรายการลอง Stay ซึง่เป็นรายการโทรทศัน์ ด้วยกลวิธีการน าเสนอเนือ้หาสาระของรายการ
โทรทศัน์ท่ีนอกจากการถ่ายทอดภาพนิ่งหรือภาพเคล่ือนไหวแล้ว มกัจะมีเสียงดนตรีประกอบเพ่ือ
สร้างหรือสง่เสริมให้ผู้ รับชมมีอารมณ์คล้อยตามภาพและเนือ้หาท่ีรายการน าเสนอ รวมทัง้เสียงจาก
การท ากิจกรรมต่าง ๆ ในรายการด้วย ประกอบกับบริบทในรายการลอง Stay เป็นการสนทนา
โต้ตอบระหว่างพิธีกรชาวเกาหลีกบัแขกรับเชิญคนไทยซึ่งการสนทนาบางครัง้มีการพูดแทรกและ
ทบัซ้อนกนัเกิดขึน้ ส่งผลให้ไม่สามารถใช้เคร่ืองมือทางด้านสทัศาสตร์หรือโปรแกรมวิเคราะห์เสียง
เพ่ือการถ่ายถอดการออกเสียงภาษาไทยของพิธีกรชาวเกาหลีได้ เพราะฉะนัน้จึงกล่าวได้ว่าทัง้
เสียงดนตรีประกอบ เสียงด าเนินกิจกรรมในรายการ และการพูดแทรกและทับซ้อนกันถือว่าเป็น
เสียงรบกวน (noise) ดงันัน้ ผู้ วิจยัจึงถ่ายถอดการออกเสียงของพิธีกรชาวเกาหลีโดยบนัทึกเสียง
การออกอากาศเป็นภาษาไทยควบคู่กับสทัอักษร (phonetic) แล้วทวนสอบความถูกต้องอีกครัง้
โดยการสุ่มค าเพ่ือท าใบประเมินการออกเสียงของพิธีกรชาวเกาหลีให้คนไทยผู้ เป็นเจ้าของภาษา
จ านวน 3 ทา่น เพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีถกูต้องและนา่เช่ือถือ 

3. ลกัษณะการใช้ภาษากบัรูปแบบและจดุประสงค์ของรายการ ผลการวิเคราะห์การ
ใช้ภาษาไทยของพิธีกรชาวเกาหลีสะท้อนให้เห็นว่าลักษณะการใช้ภาษาขึน้อยู่กับรูปแบบและ
จดุประสงค์ของรายการเป็นส าคญั กลา่วคือรายการลอง Stay เป็นรายการโทรทศัน์ประเภทสารคดี
ทอ่งเท่ียวท่ีมีพิธีกรชาวตา่งชาตเิป็นผู้ด าเนินรายการโดยลงพืน้ท่ีเท่ียวชมชีวิตความเป็นอยู่และร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ กับชาวบ้านในชุมชนเพ่ือสร้างความแปลกใหม่ให้กับรายการโทรทัศน์ประเภท 
สารคดีท่องเท่ียว ซึ่งมีจดุประสงค์เพ่ือชกัชวนโน้มน้าวใจให้ผู้ รับชมรายการโทรทศัน์ทัง้ชาวไทยและ
ชาวต่างชาติลองไปเท่ียวชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในชุมชนนัน้ ๆ โดยมีลักษณะการใช้
ภาษาเป็นแบบกึ่งทางการกบัไมเ่ป็นทางการ 2 ลกัษณะร่วมกนั เพ่ือสร้างความรู้สึกแบบเป็นกนัเอง
ให้กับผู้ ร่วมรายการ (ชาวบ้าน) และผู้ รับชมรายการโทรทัศน์ ซึ่งสัมพันธ์กับรูปแบบรายการท่ี
น าเสนอชีวิตความเป็นอยูข่องชาวบ้านในชมุชน 

4. การใช้ภาษาแบบผสมผสาน ลักษณะการใช้ภาษาไทยของพิธีกรชาวเกาหลีใน
รายการโทรทัศน์ประเภทสารคดีท่องเท่ียวเป็นทัง้กึ่งทางการและไม่เป็นทางการ ลักษณะการใช้
ภาษาไทยแบบก่ึงทางการ ได้แก่ การกล่าวเปิดรายการ การกล่าวปิดชว่งรายการ การกลา่วเปิดชว่ง
รายการ และการกล่าวปิดรายการ เพราะการส่ือสารแบบกึ่งทางการในช่วงเวลาดงักล่าวเป็นการ
ส่ือสารกับผู้ รับชมรายการโทรทัศน์ซึ่งมีความหลากหลายทางด้านเพศ วยั ระดบัการศึกษา ฯลฯ 
ส่วนลกัษณะการใช้ภาษาไทยแบบไม่เป็นทางการ ปรากฏในช่วงการด าเนินรายการโดยพิธีกรชาว
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เกาหลีใช้กล่าวสนทนากับชาวบ้านซึ่งมีลักษณะการใช้ภาษาเหมือนภาษาพูดเพ่ือการส่ือสารใน
ชีวิตประจ าวนั โดยผลการวิเคราะห์พบการใช้ค าปนภาษาหรือการสลบัภาษาตา่งประเทศ 2 ภาษา
ร่วมด้วย ภาษาแรกคือภาษาองักฤษในบริบทท่ีพิธีกรชาวเกาหลีนึกค าศพัท์ภาษาไทยไม่ออก หรือ
อาจเลียนแบบการใช้ค าปนและค าทับศัพท์ตามคนไทย หรือเพ่ือสร้างความแปลกใหม่สะดุดหู 
คูส่นทนาหรือผู้ชมรายการ และภาษาท่ีสองคือภาษาเกาหลีเพ่ือถ่ายทอดอตัลกัษณ์ของตนผา่นการ
ใช้ภาษาเพราะผู้พดูมีภาษาเกาหลีเป็นภาษาแม ่รวมถึงความเป็นวยัรุ่นท่ีนิยมใช้ศพัท์ค าสแลง และ
ค าภาษาถ่ินซึ่งเกิดการเรียนรู้และเลียนแบบตามแขกรับเชิญคนไทยเพ่ือสร้างความสนิทสนมเป็น
กนัเอง ด้วยลกัษณะการใช้ภาษาดงักล่าวข้างต้นจึงกล่าวได้ว่าพิธีกรชาวเกาหลีเป็นผู้หลายภาษา 
(multilingual) 

5. ลกัษณะการใช้ภาษากบัวจันลีลา ผลการวิเคราะห์พบว่าลกัษณะการใช้ภาษาไทย
ของพิธีกรชาวเกาหลีสอดคล้องกบัวจันลีลาภาษาพดูของผู้พดูชาวไทย ซึ่งหลายลกัษณะสอดคล้อง
กับงานวิจยัของอมรา ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์ (Prasithrathsint, 1988 อ้างถึงใน อมรา ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์, 
2556, น. 174-176) ท่ีได้ศึกษาความแตกต่างทางวากยสัมพันธ์ระหว่างวัจนลีลาภาษาพูดกับ 
วจันลีลาภาษาเขียนของคนไทย ตวัอยา่งแสดงลกัษณะวจันลีลาภาษาพดูของพิธีกรชาวเกาหลีเชน่ 

ท่ี ๆ กรุงเทพฯ มีแต่, ตึกใหญ่ ๆ, สงู ๆ, แตท่ี่เน่ียะ, มีต้นไม้ก็เยอะ. คนก็น้อย. ก็
เลยชอบมาก ๆ. 

(ตอนความสขุ…ท่ีไมต้่องพิสจูน์ -  
ชมุชนบ้านโคกและชมุชนบ้านดงเย็น) 

จากตวัอย่างข้างต้นแสดงลกัษณะวัจนลีลาภาษาพดู 2 ลกัษณะ ลกัษณะแรกคือการ
ซ า้ค า ได้แก่ “ท่ี ๆ, ใหญ่ ๆ, สงู ๆ, มาก ๆ” ลกัษณะท่ีสองคือการละประธานในประโยค “(ผม)ก็เลย
ชอบมาก ๆ” หรืออีกลักษณะหนึ่งท่ีอมรา ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์กล่าวไว้คือ การให้กรรมเป็นหัวเร่ือง 
(Topicalization of the object) ตวัอยา่งเชน่ 

ขนมจีนผมชอบมาก ๆ. 
(ตอนเมืองโบราณท่ีมีชีวิต) 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่าพิธีกรชาวเกาหลีกล่าวโดยใช้กรรม (ขนมจีน) 
ขึน้ต้นประโยคซึง่สะท้อนให้เห็นวา่ผู้พดูต้องการเน้นกรรม 

วจันลีลาภาษาพดูของพิธีกรชาวเกาหลีอีกลกัษณะหนึ่งท่ีสอดคล้องกบังานวิจยัของ
สุภา ชดเชย (Chodchoey, 1988 อ้างถึงใน อมรา ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์, 2556, น. 172) ซึ่งกล่าวถึง 
สมัพนัธสารการพดูในภาษาไทยลกัษณะหนึง่คือการใช้ค าลงท้าย (particles) ตวัอยา่งเชน่ 
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สวยมากเลยค่ะพ่ีนพพร. คือจริง ๆ แล้วถ้าพูดถึงจุดตรงนี,้ เราเรียกว่าจุดชมวิว, 
ของเกาะนกได้เลยค่ะ. หนูอิจฉาพ่ีนพพรมากเลยอ่ะค่ะ, ท่ีเห็นความสวยงามและความธรรมชาติ
แบบนีท้กุวนัค่ะ. 

(ตอนสขุพอดี - ชมุชนประมงบางละมงุ) 
จากตวัอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นลกัษณะการใช้ค าลงท้ายของพิธีกรชาวเกาหลีเพศ

หญิงซึ่งเป็นค าลงท้ายท่ีใช้เพ่ือบอกให้ทราบอย่างสภุาพ  นอกจากนัน้ยงัพบว่าพิธีกรชาวเกาหลีใช้ 
บรุุษสรรพนามว่า “หน”ู ซึ่งผู้พดูเพศหญิงมกัใช้เรียกแทนตวัเองเพ่ือให้ฟังดนูา่รักน่าเอ็นดใูนบริบทท่ี
สนทนากับแขกรับเชิญคนไทยท่ีอาวุโสกว่าตน สอดคล้องกับท่ีสุภาณี เฑียรเจริญ (2530, น. 27-
28) กล่าวว่าปัจจยัทางสงัคมและวฒันธรรมมีอิทธิพลต่อลกัษณะการใช้ภาษา ซึ่งผู้พูดมกัจะเน้น
หรือให้ความส าคญัเร่ืองการเสริมสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างผู้พดูกบัผู้ ฟัง กล่าวคือสงัคมไทยเป็น
สังคมท่ีให้ความส าคัญเร่ืองความอาวุโส ทัง้ในด้านวัยวุฒิ  คุณวุฒิ  ส่งผลให้ลักษณะการใช้
ภาษาไทย เช่น ค า มีระดับภาษาท่ีแปรตามความสัมพันธ์หรือสถานะระหว่างผู้พูดกับผู้ ฟัง ซึ่ง
ลกัษณะการใช้ภาษาของพิธีกรชาวเกาหลีดงักล่าวสะท้อนให้เห็นการลดฐานะตนหรือแสดงความ
เป็นผู้อาวโุสน้อยกวา่คูส่นทนาคนไทย 

อย่างไรก็ดี ผลการวิเคราะห์พบลักษณะการใช้ภาษาไทยของพิธีกรชาวเกาหลี
ลกัษณะหนึ่งท่ีไม่สอดคล้องกับวจันลีลาภาษาพูดของผู้พูดชาวไทยคือการใช้ดชันีปริจเฉทค าว่า 
“แบบ” ท าหน้าท่ีเช่ือมความซึ่งปรากฏความถ่ีมากกว่าวัจนลีลาภาษาพูดของผู้ พูดชาวไทย
โดยทัว่ไป เชน่ 

แล้วเขาก็เล่นกีตาร์เล่นกนัคือแบบ, เขาดแูบบเฟรนด์ล่ีมากมีความสขุมาก. เวลา
ท ากินข้าวอะไรเขาก็จะท าเองช่วยด้วยกัน. พอได้เล่นชิงช้าก็แบบมีเพ่ือนมาช่วยผลกัให้. ท่ีผมไม่
เคยเห็นมาก่อนแบบเขาเอาข้าวครับมาทบุ ๆ ท ากินกนัคือแบบ, ดธูรรมชาติมากคือแบบ, ผมรู้สึก
ว่ามนัดีนะครับเพราะว่าเขายงัไม่ลืมเทรดดิชนันอลของเขาครับ. แบบบ้านสนัลมจอยนีแ้บบ, โห
เขาดกูนัแบบมีความสขุมาก ๆ ครับ. 

(ตอนเผ่ากลางเมือง) 
จากข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นว่าพิธีกรชาวเกาหลีใช้ดชันีปริจเฉทค าวา่ “แบบ” 

จ านวน 9 ครัง้ ถือว่าเป็นความถ่ีท่ีมากกว่าวัจนลีลาภาษาพูดของผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาแม ่
อย่างไรก็ตาม หากข้อความข้างต้นไม่ปรากฏการใช้ดัชนีปริจเฉทค าว่า “แบบ” ก็ไม่ส่งผลต่อ
ความหมายหรือใจความของข้อความแตอ่ยา่งใด 
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6. การเรียนรู้และความสามารถของพิธีกรชาวเกาหลี ผู้ วิจัยสังเกตเห็นว่าการออก
เสียงภาษาไทยของพิธีกรชาวเกาหลีบางลกัษณะสมัพนัธ์กบัระดบัความรู้ความสามารถด้านการใช้
ภาษา อย่างท่ีกลา่ววา่หนว่ยเสียงพยญัชนะต้นควบเป็นลกัษณะเฉพาะประการหนึง่ของระบบเสียง
ภาษาไทย ผลการวิเคราะห์ข้อมลูการออกเสียงภาษาไทยของพิธีกรชาวเกาหลีในรายการโทรทศัน์
ประเภทสารคดีท่องเท่ียวพบวา่บางครัง้พิธีกรชาวเกาหลีสามารถออกเสียงหน่วยเสียงพยญัชนะต้น
ควบได้ถกูต้องตามระบบเสียงภาษาไทย ตวัอยา่งเชน่ 

บริบท: พิธีกรชาวเกาหลีกลา่วถึงขัน้ตอนการท าขนม 
พิธีกรชาวเกาหลี: แล้วผสมมะพร้าวกบัเกลือแล้ว, 

  [lw3 pha1 som4 ma3 phraaw3 kap1 kla0 lw3,] 
(ตอนความสขุ…ท่ีไมต้่องพิสจูน์ -  

ชมุชนบ้านโคกและชมุชนบ้านดงเย็น) 
จากตวัอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่าพิธีกรชาวเกาหลีได้เรียนรู้และสามารถออก

เสียงหน่วยเสียงพยญัชนะต้นควบได้ 2 หน่วย คือ หน่วยเสียง “พร /phr/” ในค าว่า “มะพร้าว [ma3 
phraaw3]” กับหน่วยเสียง “กล /kl/” ในค าว่า “เกลือ [kla0]” ได้ถกูต้องตามระบบเสียงภาษาไทย 
ซึ่งการออกเสียงลกัษณะนีส้ะท้อนระดบัความรู้ความสามารถในการออกเสียงภาษาไทยของผู้พูด
ชาวเกาหลีท่ีใช้ภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสองได้อีกลกัษณะหนึ่ง อีกทัง้อาจจะสมัพนัธ์กบัระยะเวลาท่ี
อาศยัอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานานจึงส่งผลให้สามารถออกเสียงได้ถกูต้องและชดัเจนกว่าคนท่ี
เพิ่งย้ายมาอยูใ่นประเทศไทย 

7. ข้อบกพร่องท่ีไม่สัมพันธ์กับงานวิจัยอ่ืน ๆ ในขณะท่ีผลการวิเคราะห์และ
เปรียบเทียบระบบหน่วยเสียงภาษาไทยกับภาษาเกาหลีเพ่ือการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศแก่ผู้ เรียนชาวเกาหลีของซูเคียง แบ (2538, น. 74) พบว่าหน่วยเสียงในระบบ
เสียงภาษาไทยบางหน่วยไม่มีในระบบเสียงภาษาเกาหลี อาทิ  หน่วยเสียงสระ // หน่วยเสียง
พยัญชนะต้นเด่ียว /f/ โดยท านายว่าหน่วยเสียงดงักล่าวจะเป็นปัญหาแก่ผู้ เรียนชาวเกาหลีและ
ส่งผลให้ออกเสียงได้ยากมาก แต่งานวิจยันีพ้บว่าพิธีกรชาวเกาหลีสามารถออกเสียงหน่วยเสียง
ดงักล่าวได้ถูกต้องตามระบบเสียงภาษาไทย เช่น หน่วยเสียงสระ // ในค าว่า เงิน [ŋn0] เถอะ 
[th1] เยอะ [j3] เป็นต้น หน่วยเสียงพยญัชนะต้นเด่ียว /f/ ในค าว่า ฝาก [faak1] ฝุ่ น [fun1] ฟัง 
[faŋ

0] เป็นต้น 
8. ลกัษณะข้อบกพร่องกบัการส่ือสาร หมายถึง ข้อบกพร่องในการใช้ภาษาไทยของ

พิธีกรชาวเกาหลี ท่ีสัมพันธ์กับประสิทธิผลของการส่ือสาร ผลการวิเคราะห์พบว่าลักษณะ
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ข้อบกพร่องท่ีสัมพันธ์กับการส่ือสารมี 2 ลักษณะ ลักษณะแรกคือข้อบกพร่องท่ีส่ือสารได้เป็น
ลักษณะการใช้ภาษาไทยของพิธีกรชาวเกาหลีท่ีไม่ถูกต้องตามหลักภาษาหรือไม่สอดคล้องกับ
บริบท แต่ยงัคงสามารถส่ือสารให้คู่สนทนาหรือผู้ ชมคนไทยเข้าใจได้ ตวัอย่างเช่น การออกเสียง
หน่วยเสียงพยญัชนะต้น “ร [r]” เป็น “ล [l]” การใช้ค าอาการนามผิดหลกัภาษาไทย การเรียงล าดบั
ค าตามโครงสร้างประโยคภาษาเกาหลี (SOV) ส่วนลักษณะท่ีสองคือข้อบกพร่องท่ีส่ือสารไม่ได้ 
เป็นลกัษณะการใช้ภาษาไทยของพิธีกรชาวเกาหลีท่ีไม่ถกูต้องตามหลกัภาษาหรือไม่สอดคล้องกบั
บริบท อีกทัง้ไม่สามารถส่ือสารให้คู่สนทนาหรือผู้ ชมคนไทยเข้าใจได้ ตวัอย่างเช่น การใช้ค าปน
ภาษาต่างประเทศทัง้ภาษาอังกฤษและภาษาเกาหลี  การใช้ค าผิดหน้าท่ีและความหมายบาง
ลกัษณะ การสลบัภาษาระหว่างภาษาไทยกบัภาษาองักฤษและภาษาไทยกับภาษาเกาหลี ดงันัน้
จึงกล่าวได้ว่าข้อบกพร่องการใช้ภาษาไทยของพิธีกรชาวเกาหลีท่ีส าคัญท่ีสุดคือข้อบกพร่องท่ี
ส่ือสารไม่ได้ เพราะพิธีกรชาวเกาหลีมีลกัษณะการใช้ภาษาไทยไม่ถกูต้องตามหลกัภาษา อีกทัง้ไม่
สามารถส่ือสารให้ผู้ รับสารคนไทยเข้าใจได้หรือเข้าใจคลาดเคล่ือนส่งผลให้การใช้ภาษาเพ่ือการ
ส่ือสารไมมี่ประสิทธิภาพและไมเ่กิดประสิทธิผล 

การศึกษาข้อบกพร่องการใช้ภาษาไทยของพิธีกรชาวเกาหลีในรายการโทรทัศน์
ประเภทสารคดีท่องเท่ียวในงานวิจยันี ้หากพิจารณาตามแนวคิดการวิเคราะห์ข้อบกพร่อง (error 
analysis) ถือว่าเป็นข้อบกพร่องทางไวยากรณ์ แต่ไม่ใช่ข้อบกพร่องด้านการพูดเพ่ือการส่ือสาร 
เพราะวจันลีลาภาษาพูดมีลักษณะเฉพาะหลายลกัษณะดงัท่ีกล่าวข้างต้น ประกอบกับวจันลีลา
ภาษาพูดไม่เคร่งครัดไวยากรณ์เหมือนวจันลีลาภาษาเขียน เน่ืองจากความหมายของภาษาพูด
ไม่ได้อยู่ท่ีถ้อยค าเพียงอย่างเดียว แต่การตีความต้องอาศยับริบท น า้เสียง ท่าทาง และความรู้
ร่วมกนัระหวา่งผู้พดูกบัผู้ ฟังด้วย 

ข้อเสนอแนะ 
1. การวิจัยนีท้ าให้ทราบลักษณะการใช้ภาษาไทยและลักษณะข้อบกพร่องการใช้

ภาษาไทยของพิธีกรชาวเกาหลีในรายการโทรทัศน์ประเภทสารคดีท่องเท่ียว ซึ่งสามารถน า
ผลการวิจัย เป็นแนวทางในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาตา่งประเทศหรือภาษาท่ีสองให้แก่ผู้ เรียนชาวตา่งชาติ 

2. ผลการวิจยันีแ้สดงให้เห็นลักษณะการใช้ภาษาไทยและลักษณะข้อบกพร่องการใช้
ภาษาไทยของพิธีกรชาวเกาหลีในรายการโทรทัศน์ประเภทสารคดีท่องเท่ียวทัง้ในเร่ืองการออก
เสียง การใช้ค า และการใช้ประโยค ดงันัน้การวิจยัในอนาคตอาจสร้างแบบฝึกการใช้ภาษาไทยใน
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ทกัษะการพดูเพ่ือการส่ือสารส าหรับผู้พดูภาษาเกาหลีเป็นภาษาแม่เพ่ือให้ผู้พดูชาวเกาหลีสามารถ
ใช้ภาษาไทยได้ถกูต้องตามหลกัภาษาและสอดคล้องกบับริบทตา่ง ๆ อย่างหลากหลายเพ่ือให้การ
ส่ือสารมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากย่ิงขึน้ 

3. การวิจัยต่อไปควรศึกษาการใช้ภาษาไทยและข้อบกพร่องการใช้ภาษาไทยเพ่ือการ
ส่ือสารของชนชาติอ่ืน เชน่ อเมริกนั ออสเตรเลีย แคนาดา หรือบริบทการใช้ภาษาอ่ืน ๆ เช่น การใช้
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศหรือภาษาท่ีสองเพ่ือการส่ือสารระหว่างชาวต่างชาติด้วย
กนัเอง ทัง้ชาวตา่งชาติท่ีใช้ภาษาแม่ภาษาเดียวกนั หรือชาวตา่งชาติท่ีมีภาษาแม่คนละภาษา เพ่ือ
ขยายขอบเขตการวิจยั 
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