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การตีความความกำกวมทางวากยสัมพันธ์
ในประโยคภาษาอังกฤษโดยนักเรียนไทย
ที่มีประสบการณ์ทางภาษาอังกฤษสูงและตำ
งานวิจ ยั นี้ ม ีว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่อ วิเ คราะห์แ ละเปรีย บเทีย บความ
สามารถในการตีความประโยคภาษาอังกฤษที่มคี วามกำกวมโดยกลุ่ม
เจ้าของภาษา และกลุม่ นักเรียนไทยทีม่ ปี ระสบการณ์ทางภาษาอังกฤษสูง
และตำ ข้อมูลทีใ่ ช้ในการวิจยั นีเ้ ป็นข้อมูลทีไ่ ด้จากการตีความประโยคกำกวม
จำนวน 30 ประโยค คือ ประโยคความเดียว ประโยคความรวม และประโยค
ความซ้อน โดยใช้กลุม่ ตัวอย่าง 3 กลุม่ คือ กลุม่ เจ้าของภาษา 10 คน กลุม่
นักเรียนไทยทีม่ ปี ระสบการณ์ทางภาษาอังกฤษสูง 20 คน และนักเรียนไทย
ทีม่ ปี ระสบการณ์ทางภาษาอังกฤษตำ 20 คน
ผลปรากฏว่ากลุ่มเจ้าของภาษาสามารถตีความประโยคกำกวมได้
ตรงตามเปาหมายร้อยละ 96.8 กลุม่ ทีม่ ปี ระสบการณ์ทางภาษาสูงตีความตรง
ตามเปาหมายร้อยละ 93 และกลุม่ ทีม่ ปี ระการณ์ทางภาษาตำตีความตรงตาม
เปาหมายร้อยละ 69.25 กลุม่ ทีม่ ปี ระสบการณ์ทางภาษาสูงจะตีความประโยค
กำกวมได้ใกล้เคียงเจ้าของภาษามากกว่ากลุม่ ทีม่ ปี ระสบการณ์ทางภาษาตำ
ความแตกต่างระหว่างกลุ่มเจ้าของภาษาและกลุ่มทีม่ ปี ระสบการณ์สงู ไม่ม ี
นัยสำคัญทางสถิติ (P = 0.152) แต่ความแตกต่างระหว่างกลุม่ เจ้าของภาษา
และกลุม่ ทีม่ ปี ระสบการณ์ตำมีนยั สำคัญทางสถิติ (P = 0.00) การตีความ
ความกำกวมของกลุ่มสูงและกลุ่มตำแตกต่างกันอย่างมีนยั สำคัญทางสถิติ
(P = 0.00) การตีความความกำกวมของกลุม่ ตำเทียบกับเจ้าของภาษาและ
เทียบกับกลุม่ สูงแตกต่างกันอย่างมีนยั สำคัญทางสถิต  ิ (F = 82.479,  P = 0.00)

การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าระดับของประสบการณ์ทางภาษามีผลต่อการตี
ความสำหรับนักเรียนไทยทีเ่ รียนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาทีส่ อง การศึกษา
การตีความประโยคกำกวมนี้ชใ้ี ห้เห็นปญหาในการตีความของนักเรียนไทย
ซึง่ จะเป็นประโยชน์ในการนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ต่อไปได้

Abstract

Interpretation of Syntactic Ambiguity in English
Sentences as Demonstrated by High and
Low Competence Thai Learners
The objective of this research is to analyze and compare English
sentence syntactic ambiguities with their interpretations by native
speakers and English language learners. Thirty ambiguous English
sentences were used as the foundation for the study; divided into
three types: simple sentences, compound sentences and complex
sentences. Three sample groups were set up: 1) 10 native speakers;
2) 20 non-native students with high English language competence; 3)
20 non-native students with low English language competence. The
results showed that the native speakers correctly interpreted 96.8%
of the ambiguous English sentences. The high competence language
learners correctly interpreted 93% of the ambiguous English sentences,
and the low competence English language learners correctly
interpreted 69.25% of the ambiguous English sentences. The high
competence English language group was able to interpret the
ambiguous English sentences to a similar success rate as the native
speaker group, and far more successfully than the low competence
English language learner group. The difference between the native
speaker group and the high competence group was not statistically
significant (P= 0.152) whereas the difference between the native

speaker group and the low competence group was statistically
significant (P= 0.00). The difference between the high competence
group and the low competence group was also highly significant (P=
0.00).The differences between the low competence/high competence
groups and the high competence/native speaker groups was also
shown to be statistically significant (F = 82.479, P = 0.00). The study
demonstrates that second language learner levels of competence
affects the ability to interpret ambiguous English sentences. This
study highlights the problem ‘interpretation of ambiguity’ and offers
some suggestions for English language instruction.
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บทนำ

ประโยคกำกวม (ambiguous sentences) เป็ นปรากฏการณ์ทเ่ี กิด
ขึน้ ได้ในภาษา ในทางภาษาศาสตร์ประโยคกำกวม คือ ประโยคทีม่ รี ปู เดียวกัน
แต่สามารถตีความได้มากกว่าหนึ่งความหมาย (Lyon,1977:396) เช่น
(1) Mary likes sweet apples and biscuits.  สามารถตีความได้เป็ น  
ก) [Mary likes [sweet apples] and biscuits.]   คือ  แมรีช่ อบแอปเปิลทีม่ รี ส
หวานกับขนมปงทีไ่ ม่ได้มรี สหวาน   ข)  [Mary likes sweet [apples and
biscuits.]  คือ แมรีช่ อบแอปเปิลและขนมปงทีม่ รี สหวาน  

* นิสติ ปริญญาโท ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ความกำกวม (ambiguity)  เกิดขึน้ ได้ทงในระดั
ั้
บคำ (lexical ambiguity)
และในระดับโครงสร้าง (syntactic ambiguity) ประโยคกำกวมเกิดจากประโยค
มีรปู แทนทางโครงสร้าง (syntactic representation) เหมือนกัน แต่มรี ปู แทน
ทางความหมาย (semantic representation) แตกต่างกัน  
(2) The boy and the girl’s uncle stay to dinner. (Tallerman,
2005)
(3) They can fish. (Lyon, 1979)
ประโยค (2) เป็นความกำกวมในระดับโครงสร้างซึง่ เกิดขึน้ จากความ
ซับซ้อนในการสร้างประโยค ทำให้สามารถตีความได้หลายอย่าง อาจหมายถึง
เด็กผูช้ ายกับลุงของเด็กผูห้ ญิง หรือลุงของเด็กผูห้ ญิงและเด็กผูช้ ายก็ได้  
ประโยคทีม่ คี วามกำกวมในลักษณะนีเ้ รียกว่า Bracketing (Brown and Miller,
1980)  ในประโยค (3) เป็ นความกำกวม ซึง่ เกิดขึน้ จากคำหลายหน้าที่ คือ
can เป็ น modal auxiliary หรือ transitive verb ก็ได้ ในขณะที่ fish เป็ น
intransitive verb หรือ noun ก็ได้เช่นกัน ประโยคทีม่ คี วามกำกวมรูปแบบนี้
Brown and Miller (1980) เรียกว่า Labelling
ในงานวิจยั นี้มงุ่ ศึกษาไปทีก่ ารตีความประโยคทีม่ คี วามกำกวมทาง
โครงสร้างแบบทีเ่ รียกว่า Bracketing (Brown and Miller, 1980) ซึง่ เป็นความ
กำกวมทีเ่ กิดจากโครงสร้างส่วนประกอบ (constituent-structure) ทำให้
สามารถตีความได้มากกว่าหนึง่ ความหมาย โดยศึกษาว่ากลุม่ เจ้าของภาษา
และกลุม่ นักเรียนไทยทีม่ ปี ระสบการณ์ทางภาษาต่างกันตีความประโยคกำกวม
อย่างไร    โดยคาดว่านักเรียนไทยกลุ่มประสบการณ์ สูงจะสามารถตีความ
ประโยคกำกวมได้ดแี ละใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา มากกว่านักเรียนไทย
กลุม่ ประสบการณตำ
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การศึก ษาการตีค วามประโยคที่ม ีค วามกำกวมของผู้ใ ช้ภ าษา
อังกฤษเป็ นภาษาทีส่ องทีม่ ปี ระสบการณ์ทางภาษาสูงและตำนี้มสี มมติฐาน
ว่า ความแตกต่างในการเข้าใจประโยคเกีย่ วข้องกับระดับประสบการณ์ของ
ผูใ้ ช้ภาษา   ผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์สงู จะเข้าใจและสามารถตีความความหมาย
ของประโยคกำกวมได้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษามากกว่าผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์
ทางภาษาตำ  โดยการศึกษานี้มงุ่ เปรียบเทียบภาษาในระหว่างของนักเรียน
ไทยทีเ่ รียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาทีส่ อง การวิเคราะห์ขอ้ ผิด (Error Analysis)
ของภาษาในระหว่ า งของนั ก เรีย นที่ม ีป ระสบการณ์ ท างภาษาต่ า งกัน
เปรียบเทียบการตีความของเจ้าของภาษา จะทำให้ผสู้ อนทราบว่าปญหาที่
แท้จริงของผูเ้ รียนคืออะไร ความรูน้ ้ีจะช่วยแก้ไขข้อผิดและเกิดความเข้าใจ
กระบวนการเรียนรูภ้ าษาทีส่ อง (Corder, 1981) ในการศึกษานี้จะอธิบาย
ตามแนวคิดเรือ่ งภาษาในระหว่าง (Interlanguage) ซึง่ เป็นภาษาทีอ่ ยูร่ ะหว่าง
การพัฒนาของผูเ้ รียนไปสูภ่ าษาเปาหมาย (Target language) เป็นกระบวน
การทีเ่ ป็นระบบ และอาจเกิดภาวะคงตัว  (Fossilization) ได้ระหว่างการพัฒนา
(Selinker, 1972)  นักเรียนไทยทีม่ ปี ระสบการณ์ทางภาษาอังกฤษสูงจะใช้
ภาษาได้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษามากกว่านักเรียนไทยทีม่ ปี ระสบการณ์
ทางภาษาอังกฤษตำ ข้อมูลจากการศึกษานี้ยงั ช่วยให้เห็นถึงสภาพปญหา
ของนักเรียนไทยทีม่ ตี ่อการตีความประโยคกำกวมทีม่ คี วามซับซ้อนแตก
ต่างกัน
การดำเนิ นการวิ จยั
เครื่องมือทีใ่ ช้ศกึ ษาการตีความประโยคกำกวมทางวากยสัมพันธ์   
ประกอบด้วยประโยคกำกวมในภาษาอังกฤษ 30 ประโยคจากหนังสือ ตำรา
บทความวิชาการทีส่ รุปเรือ่ งความกำกวม  ประโยคในเครือ่ งมือนี้จำแนกได้
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3 ประเภท คือ
1) ประโยคความเดียว (simple sentence) เช่น The dog bit the
man in the bathroom. (Brown and Miller, 1980:81)
2) ประโยคความรวม (compound sentence) เช่น   Martha
loves teaching and tending small children. (Praromrat  Jotitkasthira,
2006:387)
3) ประโยคความซ้อน (complex sentence) เช่น John told us
that Mary died yesterday. (Ha, 2005:112)
เครือ่ งมือนีไ้ ด้นำไปทดลองก่อนใช้ โดยนำไปให้เจ้าของภาษาจำนวน
10 คนตีความ เพือ่ ยืนยันว่าประโยคทีเ่ ลือกมาตามทฤษฎีทงั ้ 30 ประโยค  
เป็ นประโยคกำกวมจริง
กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ กลุม่ เจ้าของภาษา 10 คน ซึง่ ไม่ใช่
กลุม่ เดียวกับ 10 คน ซึง่ เป็นผูท้ ดสอบเครือ่ งมือ สำหรับกลุม่ ตัวอย่างทีไ่ ม่ใช่
เจ้าของภาษา ใช้แบบสอบถามเกีย่ วกับประสบการณ์ทางภาษาสำหรับผูใ้ ช้
ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาทีส่ องเพื่อจำแนกกลุ่มตัวอย่าง การคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างทีป่ ระสบการณ์ทางภาษาอังกฤษสูงคัดเลือกจากนิสติ อักษรศาสตร์
ชัน้ ปีท่ี 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 188 คน โดยเลือกจากคนทีม่ ี
คะแนนจากแบบสอบถามสูงสุดจำนวน 20 คน ส่วนกลุม่ ประสบการณ์ทาง
ภาษาอังกฤษตำคัดเลือกจากนิสติ วิทยาศาสตร์ชนั ้ ปีท่ี 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 133 คน แล้วเลือกจากคนทีม่ คี ะแนนจากแบบสอบถามตำ
สุดจำนวน 20 คน ค่าคะแนนประสบการณ์เฉลีย่ ของกลุม่ ประสบการณ์สงู
คือ 55.96% และกลุม่ ประสบการณ์ตำคือ 24.40%
การเก็บข้อมูลวิจยั โดยให้กลุ่มตัวอย่างทำแบบทดสอบการตีความ
ประโยคกำกวม  สำหรับกลุ่มเจ้าของภาษาให้ตคี วามประโยคกำกวมโดย
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การเขียนอธิบายความหมายข้อละสองความหมาย และส่วนกลุ่มตัวอย่าง
ทีไ่ ม่ใช่เจ้าของภาษาให้ตคี วามโดยแบ่งเป็ นสองขัน้ ตอน คือ ขัน้ แรกเขียน
ความหมายทีต่ คี วามได้ดว้ ยภาษาอังกฤษเช่นเดียวกับวิธกี ารในกลุ่มเจ้า
ของภาษาข้อละสองความหมาย และขันที
้ ส่ องให้เขียนความหมายของประโยค
ทีต่ คี วามแล้วเป็ นภาษาไทย เพื่อตรวจสอบความหมายทีเ่ ขียนเป็ นภาษา
อังกฤษของกลุม่ ทีไ่ ม่ใช่เจ้าของภาษา ว่ามีความเข้าใจตามทีเ่ ขียนประโยค
ภาษาอังกฤษออกมาหรือไม่ จะได้จำนวนข้อมูลจากกลุม่ เจ้าของภาษา 600
ประโยค (30 ประโยค x 2 ความหมาย x 10 ผูท้ ดสอบ) กลุม่ ทีไ่ ม่ใช่เจ้าของ
ภาษาแบ่งเป็ นข้อมูลความหมายภาษาอังกฤษกลุม่ ละ 1,200 ประโยค (30
ประโยค x 2 ความหมาย x 20 ผูท้ ดสอบ) สองกลุม่ รวมเป็น 2,400 ประโยค
และข้อมูลภาษาไทยกลุม่ ละ 1,200 ประโยค สองกลุม่ รวมเป็น 2,400 ประโยค
รวมข้อมูลประโยคทีต่ คี วามทัง้ สิน้ 5,400 ประโยค โดยข้อมูลภาษาไทยนัน้
ใช้ในการตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนไทยเท่านัน้
นำข้อมูลความหมายภาษาอังกฤษของประโยคกำกวมทีไ่ ด้จากการ
ตีความของกลุม่ ตัวอย่างทัง้ สามกลุม่ มาพิจารณาการตีความ โดยวิเคราะห์
การตีความของกลุม่ เจ้าของภาษา เปรียบเทียบกันระหว่างกลุม่ เจ้าของภาษา
กับกลุม่ ทีไ่ ม่ใช่เจ้าของภาษา เปรียบเทียบกลุม่ เจ้าของภาษากับกลุม่ ประสบการณ์สงู และตำ และเปรียบเทียบการตีความระหว่างกลุม่ ประสบการณ์สงู
และประสบการณ์ตำ
ผลการวิ จยั
ผลในการตีความจำนวน 30 ประโยค โดยแบ่งเป็ นประโยคความ
เดียว (simple sentence) ประโยคความรวม (compound sentence) และ
ประโยคความซ้อน (complex  sentence) อย่างละ 10 ประโยค สามารถนำมา

การตีความความกำกวมทางวากยสัมพันธ์ในประโยคภาษาอังกฤษโดยนักเรียนไทย
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เปรียบเทียบกันระหว่างกลุม่ ตัวอย่างทังสามกลุ
้
ม่ ว่ามีความตรงกับเปาหมาย
ตามทฤษฎีและเบีย่ งเบนจากเป้าหมายตามทฤษฎี ดังรายละเอียดในตาราง
ที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 ปริมาณการตีความประโยคกำกวมของกลุม่ ตัวอย่างทัง้ สามกลุม่
แสดงเป็ นจำนวนประโยคและค่าร้อยละ

ผลการวิจยั ทีไ่ ด้ตามสมมติฐาน คือ กลุม่ นักเรียนไทยทีม่ ปี ระสบการณ์
ทางภาษาอังกฤษสูงหรือกลุม่ สูง สามารถตีความได้ดกี ว่ากลุม่ นักเรียนไทย
ทีม่ ปี ระสบการณ์ทางภาษาอังกฤษตำหรือกลุม่ ตำ แตกต่างอย่างมีนยั สำคัญ
ทางสถิตทิ ค่ี วามเชือ่ มัน่ 95% (P = 0.000) การตีความของกลุม่ สูงแตกต่าง
อย่างไม่มนี ยั สำคัญทางสถิตกิ บั กลุม่ เจ้าของภาษา แต่การตีความของกลุม่
ตำแตกต่างอย่างมีนยั สำคัญทางสถิติ (P = 0.000) กับกลุม่ เจ้าของภาษา
ผลการวิเคราะห์ทางสถิตสิ รุปได้วา่ กลุม่ สูงมีการตีความใกล้เคียงกับเจ้าของ
ภาษามากกว่ากลุม่ ตำ ความสามารถในการตีความของนักเรียนไทยกลุม่ ตำ
แตกต่างจากกลุม่ สูงและกลุม่ เจ้าของภาษาอย่างมีนยั สำคัญ
ในกลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ป็นนักเรียนไทยกลุม่ ตำมีการหลีกเลีย่ งการตีความ
โดยไม่เขียนความหมายหรือประโยคใด ๆ เลย ทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษ
โดยจะปรากฏเป็ นคู่เพราะหนึ่งประโยคตีความได้สองความหมาย ซึง่ การ
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หลีกเลีย่ งนีจ้ ะพบเฉพาะในกลุม่ ตำเท่านัน้
ในตารางที่ 2 มีการจำแนกการตีความของประโยคตามความซับซ้อน
เป็น  3 ประเภท คือ ประโยคความเดียว (simple sentence)  ประโยคความรวม
(compound sentence) ประโยคความซ้อน (complex  sentence) เพือ่ จะ
พิสจู น์สมมติฐานทีว่ า่ ความซับซ้อนของประโยคมีผลต่อการตีความของกลุม่
นักเรียนไทย โดยเชือ่ ว่ายิง่ ประโยคทีม่ คี วามซับซ้อนมากความสามารถใน
การตีความของนักเรียนไทยก็จะลดลง ดังรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 2 ปริมาณการตีความประโยคกำกวมของกลุ่มตัวอย่างแบ่งตาม
ประเภทของประโยค

ความแตกต่างกันของการตีความในทัง้ สามรูปแบบประโยค คือ
ประโยคความเดียว ประโยคความรวม และประโยคความซ้อน ไม่มนี ยั สำคัญ
ทางสถิตใิ นแต่ละกลุม่ ตัวอย่าง
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ความแตกต่างอันเกิดจากความซับซ้อนของประโยคส่งผลต่อการ
ตีความทีต่ รงตามทฤษฎีในนักเรียนไทยกลุม่ ตำ กล่าวคือ นักเรียนสามารถ
ตีความได้ตรงตามเปาหมายมากทีส่ ุดในประโยคความเดียว รองลงมาคือ
ประโยคความรวม และตีความตรงตามเป้าหมายมากทีส่ ดุ ในประโยคความ
ซ้อน ลักษณะดังกล่าวไม่พบในการตีความโดยเจ้าของภาษาและนักเรียน
ไทยกลุม่ สูง
ในกลุม่ ประสบการณ์ตำความซับซ้อนของประโยคมีอทิ ธิพลต่อการ
ตีความได้ตรงตามเปาหมาย คือ ปริมาณการตีความได้ตรงตามเปาหมาย
ลดลง เมือ่ ประโยคมีความซับซ้อนมากขึน้ และเมือ่ ประโยคมีความซับซ้อน
มากขึน้ ปริมาณการหลีกเลีย่ งจะเพิม่ มากขึน้ ตามไปด้วย
ระดับความซับซ้อนของประโยคไม่มผี ลต่อการตีความของกลุ่ม
ประสบการณ์สงู สังเกตจากประโยคความซ้อนซึง่ เป็นรูปแบบทีซ่ บั ซ้อนทีส่ ดุ
กลุม่ สูงสามารถทำได้ดที ส่ี ดุ และใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา อาจเกิดจากผล
ของการเรียนรู้ (transfer of learning) กล่าวคือ ประโยคทีม่ คี วามซับซ้อน
และเข้าใจยาก ผูเ้ รียนจะเกิดการฝึกฝนซำจนเกิดความชำนาญ เป็ นผลให้
คะแนนการตีความในส่วนทีเ่ ป็นประโยคความซ้อนทำได้ดกี ว่าประโยคชนิด
อืน่ แต่ในประโยคความรวมมีลกั ษณะคล้ายกับภาษาไทย นักเรียนกลุม่ นีอ้ าจ
ละเลยไม่ได้ฝึกฝนมากนัก ทำให้คะแนนการตีความในส่วนนีต้ ำกว่าประโยค
ประเภทอืน่
ในตารางที่ 3 เป็ นการจัดเรียงลำดับโครงสร้างประโยคตามร้อยละ
การตีความเฉพาะทีต่ รงตามเปาหมายตามทฤษฎีเท่านัน้ ลำดับจากค่าร้อยละ
การตีค วามตรงตามเป า หมายจากสูง ไปหาต ำ ของนั ก เรีย นไทยกลุ่ ม
ประสบการณ์ตำ แยกตามประเภทของประโยค  เพือ่ แสดงให้เห็นว่าลักษณะ
โครงสร้างมีผลต่อการตีความประโยคกำกวมแตกต่างกันออกไป ดังรายละเอียด
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ดังนี้
ตารางที่ 3 ปริมาณของการตีความประโยคกำกวมทีต่ รงตามเปาหมายตาม
ทฤษฎีแบ่งตามลักษณะโครงสร้างของประโยค

จากการผลการทดสอบในตารางข้างต้นแสดงให้เห็นว่าลักษณะ
โครงสร้างมีผลต่อการตีความประโยคกำกวมของแต่กลุม่ ตัวอย่างแตกต่างกัน
ออกไป ดังนี้

การตีความความกำกวมทางวากยสัมพันธ์ในประโยคภาษาอังกฤษโดยนักเรียนไทย
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1. โครงสร้างแบบประโยคความเดียว (Simple sentence) ทีก่ ลุม่ ตำ
ประสบปญหาในการตีความ เช่น  ___ ADJ N1 N2 : The new car salesman is very nice. (สุไร พงษ์ทองเจริญ, 2519:50) ซึง่ ในภาษาอังกฤษจะ
มีการวางส่วนหลัก (head) และส่วนขยาย (modifier) ต่างจากภาษาไทย
โดยภาษาอังกฤษส่วนขยายจะอยูห่ น้าส่วนหลัก แต่ภาษาไทยส่วนหลักจะ
อยูห่ น้าส่วนขยาย เช่น  
new              car              =          รถ             ใหม่
Modifier   +    Head                      Head   +   Modifier  
ในประโยคกำกวม The new car salesman is very nice.
อาจหมายความได้วา่ พนักงานขายรถคนใหม่ หรือ พนักงานขายรถคันใหม่
ก็ได้ ดังนี้
The new car salesman
              พนักงานขายรถคนใหม่   

The new car salesman
พนักงานขายรถคันใหม่

  
ความหมายภาษาอังกฤษทีก่ ลุม่ ตำตีความ :  *Sales man is very
nice.
ความหมายภาษาไทยทีก่ ลุม่ ตำตีความ     :  รถใหม่ของเซลแมนที่
รูปร่างหน้าตาดี
จากประโยคข้างต้นที่นักเรียนไทยกลุ่มตำเขียนตีความแสดงให้
เห็นว่า เมื่อไม่สามารถตีความได้จะหลีกเลีย่ งการตีความโดยการไม่เขียน
อธิบายความหมาย หรือพยายามตีความหมายเป็ นความหมายใหม่ทเ่ี บีย่ ง
เบนจากประโยคเปาหมายตามทฤษฎี โดยละส่วนที่มคี วามกำกวม ‘the
new car salesman’  ในการเขียนประโยคภาษาอังกฤษ  ซึง่ กลุม่ ตำมีการให้
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ความหมายว่า ‘รถใหม่’ แต่ในประโยคภาษาอังกฤษกลับไม่พบคำว่า the
new car ทีแ่ สดงถึงความหมายว่า ‘รถใหม่’ ตามทีเ่ ขียนไว้ในประโยคภาษาไทย  
2. โครงสร้างแบบประโยคความรวม (Compound sentence) ที่
กลุม่ ตำประสบปญหาในการตีความมาก เช่น ____ VP1 and VP2 NP :
Martha loves teaching and tending small children. (Praromrat Jotitkasthira, 2006:387) ในรูปแบบโครงสร้างนี้ความกำกวมของประโยคอยู่
ที่ NP - small children ว่าเป็ นกรรมของกริยา tending อย่างเดียวหรือ
เป็ นกรรมของกริยา teaching และ tending ในนักเรียนกลุม่ ตำพยายามตี
ความความหมายใหม่ทเ่ี บีย่ งเบนจากเปาหมายตามทฤษฎี เช่น
ความหมายภาษาอังกฤษทีก่ ลุม่ ตำตีความ  :  Martha loves teaching and tending small group of children.
ความหมายภาษาไทยทีก่ ลุม่ ตำตีความ     :  มาร์ธาชอบสอนเด็กกลุม่
เล็กๆ
ซึง่ สามารถอธิบายได้วา่ เกิดจากนักเรียนไทยกลุม่ ตำพยายามแปล
ความโดยรวมเอา teaching และ tending เป็นคำเดียวกันแล้วให้ความหมาย
ว่า ‘สอน’ ซึง่ ใช้บอ่ ยกว่า โดยการแปลข้ามคำ tending ทีไ่ ม่คนุ้ เคย การตี
ความในลักษณะทีท่ ำให้งา่ ยขึน้ นี้สอดคล้องกับที่ Selinker (1972) เรียกว่า
กลวิธกี ารเรียนภาษาทีส่ อง  (Strategies of  second  language learning)
ซึง่ เป็นวิธกี ารเรียนรูภ้ าษาทีส่ องโดยการพยายามทำให้งา่ ยขึน้ ในการเรียนรู้
3. โครงสร้างแบบประโยคความซ้อน (Complex sentence) เป็ น
โครงสร้างทีก่ ลุม่ ตำประสบปญหาในการตีความมากทีส่ ดุ เช่น NP PP RC
____ : The girl in the car that needed water stopped in front of a
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barn. (สุไร พงษ์ทองเจริญ, 2519:51) ความกำกวมของประโยคนี้อยูท่ ่ี that
needed water ว่าจะขยาย the car หรือขยาย the girl  นอกจากนี้ ความ
ซับซ้อนของภาษาเปาหมายในเรือ่ ง relative clause  หรือ คุณานุประโยค ซึง่
เป็ นประโยคย่อยทีท่ ำหน้าทีข่ ยายนาม สรรพนาม ในภาษาอังกฤษจะเชือ่ ม
ส่วนขยายด้วย relative pronoun ประโยคนี้การใช้ that ทำให้เข้าใจผิดได้
เพราะ that สามารถใช้ได้ทงั ้ กับสิง่ มีชวี ติ และไม่มชี วี ติ จากการตีความของ
นักเรียนไทยกลุม่ ตำ พบว่ามีการตีความเบีย่ งเบนจากเปาหมายตามทฤษฎี
ดังนี้
ความหมายภาษาอังกฤษที่กลุ่มตำตีความ : *The girl want to
water stopped is in front of a barn.
ความหมายภาษาไทยทีก่ ลุม่ ตำตีความ : เด็กผูห้ ญิงต้องการทีป่ ด นำฝน
ซึง่ สามารถอธิบายได้วา่ เกิดจากนักเรียนไทยทีเ่ ป็นกลุม่ ตำพยายาม
เขียนตีความด้วยการใช้โครงสร้างทีต่ นคุน้ เคยแทนโครงสร้างเดิมทีไ่ ม่เข้าใจ
คือ relative clause  สอดคล้องกับกลวิธกี ารสือ่ สาร (Strategies of second
language communication) (Selinker, 1972) โดยหลีกเลีย่ งการใช้โครงสร้าง
ทีซ่ บั ซ้อน โดยการเปลีย่ น needed เป็ น want to และ แปลความ water
stopped ว่า ‘ทีป่ ด นำฝน’ กำจัดตัวเชือ่ ม that แล้วสร้างเป็นประโยคใหม่ทม่ี ี
โครงสร้างซับซ้อนน้อยกว่า เพือ่ ให้สามารถเขียนตีความออกมาได้
4. โครงสร้างประโยคทีก่ ลุม่ สูงประสบปญหาในการตีความมากทีส่ ดุ
คือ ถูกต้องเพียง 62.5 %  เป็ นประโยคทีม่ โี ครงสร้าง N and N VP : The
famous poet and the professor came to my office yesterday.
(ปรับปรุงจาก สุไร พงษ์ทองเจริญ, 2519:70) ความกำกวมของประโยคนี้
อยูท่ ส่ี ามารถตีความได้วา่ กวีชอ่ ื ดังกับศาสตราจารย์เป็นคนเดียวกันหรือเป็น

258

ดำรงวิชาการ

คนละคนกัน
ความหมายภาษาอังกฤษทีก่ ลุม่ สูงตีความ : The famous poet
and the famous professor came to my office yesterday.
ความหมายภาษาไทยทีก่ ลุม่ สูงตีความ : นักประพันธ์ชอ่ื ดังและ
ศาสตราจารย์ชอ่ื ดังมาดูทท่ี ำงานฉันเมือ่ วานนี้
จากการตีความของกลุม่ สูงข้างต้นแสดงให้เห็นว่ามีการใช้คำคุณศัพท์
famous ขยายข้ามเข้าไปในคำนามอีกคำหนึ่ง ซึง่ จากประโยคทีใ่ ช้ในการ
ทดสอบจะมี article คือ the ในคำว่า the professor ซึง่ ช่วยแสดงให้เห็นว่า
คำคุณศัพท์นนั ้ ขยายเฉพาะนามตัวแรก แต่กลุม่ สูงส่วนใหญ่กต็ คี วามออกมา
ด้วยความหมายทีใ่ กล้เคียงกันคือเข้าใจว่าทังศาสตราจารย์
้
และกวีเป็นคนชือ่
ดัง ซึง่ เป็ นการตีความเบีย่ งเบนจากเปาหมายตามทฤษฎี
นอกจากนี้สมมติฐานทีค่ าดว่าประโยคความซ้อนจะเป็นปญหามาก
ทีส่ ดุ สำหรับนักเรียนไทย ผลการวิจยั พบว่า ประโยคความซ้อนเป็นโครงสร้าง
ทีก่ ลุม่ สูงสามารถทำได้ดที ส่ี ดุ และใกล้เคียงกับเจ้าของภาษามากทีส่ ดุ สาเหตุ
อาจเกิดจากผลของการเรียนรู้ (transfer of learning) คือ นักเรียนกลุม่
ประสบการณ์สงู ให้ความสำคัญกับความซับซ้อนทางภาษา ดังเช่น กรณี
ของประโยคความซ้อน  จึงมุง่ ฝึกฝนจนเกิดความเข้าใจและความชำนาญใน
การตีความ เป็ นผลให้การตีความในส่วนทีเ่ ป็ นประโยคความซ้อนทำได้ดี
กว่าประโยคชนิดอืน่ ทีม่ โี ครงสร้างไม่ซบั ซ้อนเท่า การตีความประโยคความ
ซ้อนได้ถกู ต้องตรงตามเป้าหมาย จึงมีปริมาณสูงทีส่ ดุ ถึง 96.25%
5. โครงสร้างประโยคทีก่ ลุม่ เจ้าของภาษาประสบปญหาในการตีความ
มาก คือ _____VP1 Adv VP2 : The girl who sat with Helen sometimes
played the violin. (Praromrat   Jotitkasthira, 2006:378) ความกำกวม
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ทีม่ ปี ระสบการณ์ทางภาษาอังกฤษสูงและตำ
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ของประโยคนี้อยูท่ ค่ี ำว่า sometimes ว่าจะขยายกริยา sat หรือขยายกริยา
played ของเด็กผูห้ ญิง
ความหมายภาษาอังกฤษทีเ่ จ้าของภาษาตีความ : Helen sometimes played the violin and sat with a girl.
จากการตีความของเจ้าของภาษาข้างต้นแสดงให้เห็นว่ามีการตีความ
ความหมายเบีย่ งเบนไปจากความหมายตามทฤษฎี   ในการศึกษาครัง้ นี้เชือ่
ว่าเจ้าของภาษาจะสามารถตีความประโยคกำกวมได้ตรงตามเปาหมายตาม
ทฤษฎี คือ เมือ่ เห็นจะสามารถแยกแยะได้ทนั ทีวา่ ประโยคนี้มคี วามกำกวม
แต่จากการทดสอบพบว่าในบางกรณี โดยเฉพาะกรณีน้ ี เจ้าของภาษาตีความ
ประโยคนี้ได้ตรงตามทฤษฏีน้อยทีส่ ดุ คือ ถูกต้องเพียง 80 % อาจมีสาเหตุ
มาจากการทดสอบนี้ให้ตคี วามโดยไม่มบี ริบทร่วมด้วยจึงทำให้เจ้าของภาษา
บางคนไม่สามารถตีความประโยคกำกวมได้ตรงตามทฤษฏี ดังนัน้ การ
ตีความประโยคกำกวมในความเป็ นจริงต้องอาศัยบริบทประกอบด้วย
สรุปและอภิ ปราย
การศึกษาการตีความความกำกวมทางวากยสัมพันธ์ในประโยค
ภาษาอังกฤษ โดยนักเรียนไทยทีม่ ปี ระสบการณ์ทางภาษาอังกฤษสูงและตำ
มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์และเปรียบเทียบการตีความประโยคที่
มีความกำกวม ในกลุ่มนักเรียนไทยทีม่ ปี ระสบการณ์ทางภาษาสูงและตำ
กับเจ้าของภาษา พบว่าการตีความประโยคกำกวมของนักเรียนไทยกลุ่ม
ประสบการณ์สงู จะสามารถตีความประโยคกำกวมได้ใกล้เคียงกับเจ้าของ
ภาษามากกว่านักเรียนไทยกลุ่มประสบการณ์ตำอย่างมีนยั สำคัญทางสถิติ
ระดับความซับซ้อนของประโยคส่งผลต่อการตีความของกลุ่มนักเรียนไทย
ทีม่ ปี ระสบการณ์ทางภาษาอังกฤษตำซึง่ เป็ นไปตามสมมติฐานทีว่ า่ ความ
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แตกต่างในการเข้าใจประโยคเกีย่ วข้องกับระดับประสบการณ์ของผูใ้ ช้ภาษา
ซึง่ ระดับความซับซ้อนนี้ไม่ได้ส่งผลต่อกลุ่มนักเรียนไทยทีม่ ปี ระสบการณ์
ทางภาษาอังกฤษสูงทีต่ คี วามประโยคซับซ้อนได้มากใกล้เคียงกับเจ้าของ
ภาษา  นักเรียนไทยกลุม่ ประสบการณ์สงู จะเข้าใจและสามารถตีความความ
หมายของประโยคกำกวมได้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษามากกว่ากลุม่ ประสบการณ์ ทางภาษาตำ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องภาษาในระหว่างที่ผูม้ ี
ประสบการณ์สงู จะใช้ภาษาได้ใกล้เคียงภาษาเปาหมายมากกว่าผูม้ ปี ระสบการณ์ตำ ในการตีความประโยคกำกวมจากภาษาทีใ่ ช้ในชีวติ ประจำวันจะ
มีบริบทประกอบร่วมด้วย ซึง่ ทำให้การตีความมีความถูกต้องมากขึน้ การ
ศึก ษานี้ ซ่ึง เป็ น การศึกษาการตีความประโยคกำกวมที่ไ ม่ม บี ริบ ทอื่น ๆ
ประกอบ เป็ นผลให้ผลการทดสอบยังไม่สามารถแสดงให้เห็นชัดเจนว่าใน
การใช้ภาษาจริงๆ ที่ประโยคจะเกิดในบริบทการใช้เสมอนัน้ ผูเ้ รียนจะมี
ปญหาในการตีความเช่นเดียวกับผลการวิจยั นีห้ รือไม่ ผูว้ จิ ยั ใคร่เสนอว่าการ
สอนภาษาควรสอนโดยการอาศัยบริบทประกอบด้วยเสมอ นอกจากนีผ้ ลการ
วิจยั แสดงให้เห็นชัดว่าประสบการณ์ในการใช้ภาษามีผลต่อความสามารถ
ในการตีความด้วย ผูม้ ปี ระสบการณ์ทางภาษาสูงจะรับรูค้ วามกำกวมและ
ตีความได้มากกว่าผูม้ ปี ระสบการณ์ทางภาษาตำอีกประการหนึง่ การตีความ
จะอาศัย ประสบการณ์ ท่ีผู้ตีค วามเคยรับ รู้ม าเป็ น ส่ว นประกอบในการตี
ความ ดังนัน้ จึงจำเป็ นทีก่ ารเรียนการสอนภาษาทีส่ องจะต้องให้ผเู้ รียนได้
ผ่านประสบการณ์ ทางภาษาที่มคี วามหลากหลาย เพื่อฝึ กฝนให้สามารถ
เข้าใจและใช้ภาษาสื่อความหมายได้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษามากยิง่ ขึน้
มิใช่มคี วามรูเ้ กีย่ วกับโครงสร้างทางไวยากรณ์ของภาษาเป็ นอย่างดี แต่ไม่
สามารถเข้าใจความหมาย  และไม่สามารถใช้ภาษาในการสือ่ สารได้
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