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ความส าคญัและที่มาของปัญหา 

ค ำบอกเวลำมีควำมสัมพนัธ์เก่ียวข้องกับ
กำรส่ือสำรในชีวิตประจ ำวันอย่ำงยิ่งยวด  

มนุษย์แต่ละชำตแิต่ละภำษำได้สร้ำงค ำบอกเวลำ
จ ำนวนมำกเพื่อให้กำรส่ือสำรสัมฤทธ์ิผล 

ค ำบอกเวลำเป็นกระจกสะท้อน
วัฒนธรรม โลกทศัน์ ตลอดจนวิธีคดิ
ของมนุษย์ที่มีต่อธรรมชำตแิละสังคม 



ความส าคญัและที่มาของปัญหา 

ค ำบอกเวลำของทัง้สองภำษำมีทัง้ควำมเหมือนและ
ควำมต่ำง  ส่งให้ผลกำรเรียนกำรสอนข้ำมวัฒนธรรม 
คือกำรสอนภำษำไทยให้นักศึกษำจีน  และกำรสอน
ภำษำจีนให้นักศึกษำไทยประสบปัญหำในเร่ืองกำร
เลือกใช้ค ำบอกเวลำ  กำรแปล  ตลอดจนถงึด้ำน 
กำรใช้ตำมหลักไวยำกรณ์ 



ค ำวำ่ เด๋ียว 

ส่วนพลอยแมไ่มย่อมท้ิงไว ้เด๋ียวมนัจะรุมกนัขม่เหง 
 

                         他们就会虐待她 

                  

             เด๋ียว ในท่ีน้ี แปลวา่ มีโอกาสท่ีจะถกูขม่เหง 

 



วตัถุประสงคข์องการวจิยั 

1)    เพื่อศึกษาเทียบค าบอกเวลาในภาษาจีนกบัภาษาไทยใน

ดา้นไวยากรณ ์

2)    เพื่อศึกษาปัญหาและวธีิการแกไ้ขในการสอนค าบอกเวลา

แก่นักศึกษาไทยท่ีเรียนภาษาจีน และนักศึกษาจีนท่ีเรียน

ภาษาไทย   

3)   เพื่อศึกษาการแปลค าบอกเวลาในงานวรรณกรรมไทยและ

วรรณกรรมจีนใหเ้ห็นนัยเชิงวฒันธรรม 



3.การศึกษาค าบอกเวลาภาษาจีนกบัภาษาไทยในดา้นไวยากรณ์ 

   1)  การศึกษาค าบอกเวลาตามรปูลกัษณข์องค าในภาษาจีนกบั

ภาษาไทย 

   2)  การศึกษาค าบอกเวลาตามความหมายของค าในภาษาจีนกบั

ภาษาไทย 

   3)  การศึกษาเทียบโครงสรา้งของค าบอกเวลาในภาษาจีนกบั

ภาษาไทย 

โครงร่างของการวจิยั 



4. การศึกษาค าบอกเวลาภาษาจีนกบัภาษาไทยเพื่อประโยชน์ 

    ในดา้นการสอน 

    
สรุปปัญหาความเขา้ใจของนักศึกษาเกี่ยวกบั

การใชค้ าบอกเวลา (จากการทดสอบ) 

   น าความรูใ้นบทที่ 1 มาชว่ยแกปั้ญหา     

ความเขา้ใจดงักลา่ว 



5.การศึกษาค าบอกเวลาภาษาจนีกบัภาษาไทยเพ่ือประโยชน ์

   ในดา้นการแปล    



5.การศึกษาค าบอกเวลาภาษาจนีกบัภาษาไทยเพ่ือประโยชนใ์นดา้นการแปล    

แปลรวบความ แปลขยายความ 

แปลไม่ตรง ไม่แปล 

แปลตรง 



5.การศึกษาค าบอกเวลาภาษาจนีกบัภาษาไทยเพ่ือประโยชนใ์นดา้นการแปล    

แมเ้จา้ของขอเรียกค่าเช่าเดือนละ 800 เยน 

每月租金虽然高达二百日元  

แปลตรง 
ค ำนำมบอกเวลำสำกล 

        คืนหน่ึงแม่ขึ้ นไปหาเจา้คุณพอ่บนตึกแต่หา้ทุ่ม  

        一天夜晚,快十一点 



5.การศึกษาค าบอกเวลาภาษาจนีกบัภาษาไทยเพ่ือประโยชนใ์นดา้นการแปล    

แปลตรง 

ค ำเช่ือมคล้อยตำมในมิติของเวลำ 
พอ....ก็ 一….就/便……”  
เม่ือ.... 当．．．时．．．．  

โครงสร้ำง 

เมื่อเจ้ำคณุอธิกำรบดีพำหมอ่มรำชวงศ์กีรติ  ภรรยำของทำ่นไปฮนันีมนูที่ญ่ีปุ่ นนัน้  

当昭坤·阿提甘巴迪带着妻子蒙拉查翁·吉拉娣来日本度蜜月时 

ฝ่ำยพอ่เพิ่ม พอได้ยินแมบ่อกวำ่จะละไว้ท่ีบ้ำนกย็ืนร้องไห้โฮลัน่บ้ำน 

一听说要把自己留下来,……,立即号啕大哭。 



5.การศึกษาค าบอกเวลาภาษาจนีกบัภาษาไทยเพ่ือประโยชนใ์นดา้นการแปล    

แปลรวบความ 

ระหวา่งท่ีคอยอยูน้ั่นเอง เป็นวลีเช่ือมบอกเวลา  จีนแปลโดยใช ้ค าบอกเวลาวา่ 

สกัครู่หน่ึง  不一会儿 

 

การเปล่ียน  วลี  เป็น ค า  ท าใหจุ้ดเน้นเวลาต่างกนั    

ไทยเน้นกริยาเน้นช่วงเวลา  จีนไมเ่นน้กริยา 

แมจ่บัลา้งหนา้เกลา้จุกแต่งตวัเตรียมไวแ้ต่ก่อนรุ่งและใหนั้ง่คอยอยูท่ี่

เฉลียงหนา้เรือนระหวา่งท่ีคอยอยูน้ั่นเอง พลอยไดย้นิเสียงใครเรียกเบาๆ 

ท่ีขา้งเรือน 



5.การศึกษาค าบอกเวลาภาษาจนีกบัภาษาไทยเพ่ือประโยชนใ์นดา้นการแปล    

แปลรวบความ 

“เจ้ำนำยของเรำก็ยงัมี แมจ่ะเอำพลอยไปถวำยเสด็จ” พดูแล้วแมก็่ก้มหน้ำ
ร้องไห้ไปพลำง เอำชำยผ้ำแถบย้อมก้ำนดอกกรรณิกำร์ท่ีแม่หม่อยูข่ึน้ซบั
น ำ้ตำไปพลำงเหมือนหนึง่ใจแมจ่ะขำด 
                 
说着, 妈妈已泣不成声, 好像妈妈的心已碎了 

เมื่อแปลรวบควำม  ท ำให้ต้องตดัค ำบอกเวลำ พลำง ออกไปด้วย 



5.การศึกษาค าบอกเวลาภาษาจนีกบัภาษาไทยเพ่ือประโยชนใ์นดา้นการแปล    

แปลขยายความ 

ในเมืองไทย  ข้ำพเจ้ำเคยรู้จกักบัท่ำนเจ้ำคณุโดยฐำนท่ีท่ำนเจ้ำคณุกบั
บดิำของข้ำพเจ้ำเป็นมิตรกนั  

早在国内的时候，我就认识昭坤，因为他和我父亲
是朋友， 

ในตวับทจีนแปลขยายความ เพิ่มจุดเน้นเร่ืองเวลา 

แต่ฉบบัไทยเน้นเฉพาะสถานท่ี 

เพราะจีนไมแ่ปลค าวา่ เคย 



5.การศึกษาค าบอกเวลาภาษาจนีกบัภาษาไทยเพ่ือประโยชนใ์นดา้นการแปล    

แปลไม่ตรง 

ท่ำนมักแสดงควำมปรำนีต่อข้ำพเจ้ำในเวลำที่พบปะ 

每次见面都对我很亲热 

ในเวลำท่ีพบปะ ...... (เน้นเวลำเฉพำะปัจจบุนั)   
แต ่จีนตีควำมวำ่ ทกุครัง้  ท่ีพบปะ   



5.การศึกษาค าบอกเวลาภาษาจนีกบัภาษาไทยเพ่ือประโยชนใ์นดา้นการแปล    

แปลไม่ตรง 

เพรำะเจ้ำคณุพอ่ท่ำนเป็นคนรักเดก็ทกุๆ คน ไม่วำ่จะเป็นลกู
ทำ่นหรือลกูใคร ๆ บำงทีตอนเย็น ๆ เจ้ำคณุพอ่ท่ำนเรียก
เด็กๆ ในบ้ำนให้มำวิ่งเลน่กนัให้ทำ่นดท่ีูลำนหน้ำตกึ 

จีน   ใช้วำ่  常在榜晚 จีนไมเ่ข้ำใจ sense ของไทยวำ่ท ำไมใช้ บำงที
....  เป็นประเดน็ทำงวฒันธรรม 



5.การศึกษาค าบอกเวลาภาษาจนีกบัภาษาไทยเพ่ือประโยชนใ์นดา้นการแปล    

แปลไม่ตรง 

แมเ่อำผ้ำเช็ดน ำ้ตำให้ พลำงเหลือบเห็นห่อของท่ีพลอยถือ
อยูใ่นมือจงึถำมขึน้วำ่ 

พลาง  -  ในท่ีน้ี  บอกเวลาของเหตุการณห์ลงัเกิดขึ้ นพรอ้มกบัเหตุการณ์

ขา้งหนา้   

จีนใชค้ าวา่  却 ซ่ึงบอกเน้ือความ เปล่ียนเหตุการณท่ี์ไมส่อดคลอ้งกบั

เหตุการณข์า้งหนา้  ดจูีนหนา้ 10....) 



5.การศึกษาค าบอกเวลาภาษาจนีกบัภาษาไทยเพ่ือประโยชนใ์นดา้นการแปล    

ไม่แปล 

1  ค าวา่ “เคย” 

2  ค าวา่ “เมื่อ” 



5.การศึกษาค าบอกเวลาภาษาจนีกบัภาษาไทยเพ่ือประโยชนใ์นดา้นการแปล    

ไม่แปล 
1  ค าวา่ “เคย” 

พลอยเห็นหนา้คุณเชยซีดๆ แลว้นึกถึงท่ีเคยวิง่เล่นกนัอยูทุ่กวนัก็ต้ืนตนัใจ  

                            (回想起过去在一起玩耍的情景)               

พลอยยิ่งเห็นขา้วของท่ีเคยใชร้่วมกนัอยูทุ่กวนัถูกแบ่งสรรป่ันส่วนก็ยิง่มี

ความรูสึ้กมากข้ึน 

(จีนไมแ่ปลค าวา่ เคย  看到这些日常用的东西被分成几处) 



5.การศึกษาค าบอกเวลาภาษาจนีกบัภาษาไทยเพ่ือประโยชนใ์นดา้นการแปล    

ไม่แปล 
1  ค าวา่ “เคย” 

เพราะพลอยเคยไดย้นิเร่ืองเสด็จของแมจ่ากปากแมอ่ยู่เสมอ เสด็จประทบัอยู่

ในวงัหลวง แม่เคยอยูท่ี่นัน่ตั้งแต่เด็ก ๆ จนทลูลาออกมาอยูก่บัเจา้คุณพ่อ  

เพราะญาติทางแมช่กัน าให ้ 

(ค าวา่ เคย สองท่ีน้ีน่าสนใจ   เคย แรก จีนแปลโดยใชโ้ครงสรา้ง 

在这之前  

เคย  สอง จีนแปลโดยใช ้ 过   แต่เพ่ิมความวา่  เคยถวายงาน  ....    

妈妈自小在宫中侍奉过怹) 



5.การศึกษาค าบอกเวลาภาษาจนีกบัภาษาไทยเพ่ือประโยชนใ์นดา้นการแปล    

ไม่แปล 
1  ค าวา่ “เคย” 

เหตุท่ีจีนไมแ่ปลค าวา่ เคย  

เพราะจีนไมใ่ช่ค าบอกเวลาซ ้าในวลี/ประโยคเดียวกนั 



5.การศึกษาค าบอกเวลาภาษาจนีกบัภาษาไทยเพ่ือประโยชนใ์นดา้นการแปล    

ไม่แปล 
2  ค าวา่ “เมื่อ” 

 เมื่อช าเลืองเห็นในขณะแรก  ขา้พเจา้คาดวา่คนท่ีมีอายุประมาณ 38 ปี 

 แต่งตวัเรียบๆและดจูะครึๆ ต่ืนๆนิดหน่อยน้ัน  คงจะเป็นหมอ่มราชวงศกี์รติ  

首先我得辨认出昭坤的夫人，可是随行的有两位女士，
第一位年纪又三十八岁的样子，装束齐整，但表情略
显惊慌、拘谨。 

   辨认มองและคิด   ภาษาไทย ช าเลือง/คาดวา่ ไมต่อ้งแปล เมื่อ..ในขณะแรก 

   แปลรวบความ   ไดเ้ป็นครั้งแรก+เมื่อในขณะแรก  เป็น  首先   



5.การศึกษาค าบอกเวลาภาษาจนีกบัภาษาไทยเพ่ือประโยชนใ์นดา้นการแปล    

ไม่แปล 
2  ค าวา่ “เมื่อ” 

 เม่ือนัง่อยูส่กัครู่หนึง่  

又等了一会儿 



5.การศึกษาค าบอกเวลาภาษาจนีกบัภาษาไทยเพ่ือประโยชนใ์นดา้นการแปล    

ไม่แปล 
2  ค าวา่ “เมื่อ” 

เมื่อขา้พเจา้สัง่รถยนตใ์หแ้ล่นชา้ตอนจะเล้ียวเขา้ประตบูา้น  เจา้คุณ

อธิการบดีชะโงกตวั เอ้ือมมือมาตบไหล่ขา้พเจา้เบาๆ และชมเชยวา่  

ขา้พเจา้จดัหาบา้นใหเ้ป็นท่ีพอใจมาก 

我叫了一辆汽车，并让司机开得慢些。在快要拐进小
别墅大门的时候，昭坤·阿提甘巴迪探着身子伸过手来

轻轻拍了拍我的肩膀，说他对我找的这所房子十分满
意。 

ดคู าวา่ เมื่อ   จีนตดัค าวา่ เมื่อ   ออก      

แปลค าวา่    ตอน    的时候   



5.การศึกษาค าบอกเวลาภาษาจนีกบัภาษาไทยเพ่ือประโยชนใ์นดา้นการแปล    

ไม่แปล 2  ค าวา่ “เมื่อ” 

เม่ือสองสปัดำห์ผำ่นไป  เมื่อควำมสนิทสนมได้มีขึน้ในระหวำ่งเรำสองคน  
ข้ำพเจ้ำมองเห็นหมอ่มรำชวงศ์กีรติเป็นอีกคนหนึง่  เธอมิใช่คนเงียบขรึมนกั  
กบัข้ำพเจ้ำในตอนหลงัๆ ดเูธอเป็นคนพดูเก่งไมน้่อย เป็นคนต้องกำรควำม
เริงรมย์ตำมท ำนองของเธอ 
过了两个星期，我们的关系亲密起来以后，我才发现蒙拉查翁
•吉拉娣和我原来想象的不一样，她并不是个郁郁寡欢的人，

相反，十分健谈，既能谈正经事，也善于闲聊。 

เมื่อสองสปัดาหผ่์านไป   过了两个星期 

เมื่อความสนิทสนมไดม้ีข้ึนใน

ระหวา่งเราสองคน   

我们的关系亲密起来以后 



5.การศึกษาค าบอกเวลาภาษาจนีกบัภาษาไทยเพ่ือประโยชนใ์นดา้นการแปล    

ไม่แปล 

2  ค าวา่ “เมื่อ” 

เมื่อน้ัน บดัน้ัน ค ากลอน ละครในของไทยสมยัโบราณ   

เมื่อเชา้  =  มื้ อเชา้ ????  

มื้ อ  ค าโบราณ   สมยัสุโขทยั   

“เมื่อ” เป็นมากกวา่ค าบอกเวลา      

บอกนัยวา่ก าลงัจะเปล่ียนหวัขอ้ แบ่งหวัขอ้  

ช่วยเชื่อมมหภาค   



ประโยชน์ของการวจิยั 

1)  การวจิยัน้ีจะสรา้งองคค์วามรูเ้กี่ยวกบัค าบอกเวลาใน

ภาษาจีนกบัภาษาไทยในมิติดา้นไวยากรณ ์ซึ่งจะท าใหก้ารสอน

ภาษาจีนใหแ้ก่นักศึกษาไทย และการสอนภาษไทยใหแ้ก่

นักศึกษาจีน โดยเฉพาะเร่ืองค าบอกเวลามีประสิทธิภาพมากขึ้ น 



ประโยชน์ของการวจิยั 

2)   การวจิยัน้ีจะเอ้ือประโยชน์มหาศาลแก่วงการแปลภาษาไทย

เป็นภาษาจีน และการแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทย  เพราะ

นอกจากจะสรา้งองคค์วามรูเ้กี่ยวกบัค าบอกเวลาในมิติดา้น

ไวยากรณแ์ลว้ยงัสรา้งความเขา้ใจค าบอกเวลาในมิติดา้น

วฒันธรรมเกี่ยวกบัเวลาของคนจีนกบัคนไทย  ซ่ึงจะช่วยให ้

การแปลงานวรรณกรรม ตลอดจนงานประเภทอ่ืนๆ กา้วผ่าน

อุปสรรคดา้นภาษาได ้


