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บทคัดย่อ

	 อักษร	“在”	เป็นอักษรที่มีท้ังความหมายทางค�าศัพท์และความหมาย

ทางไวยากรณ์ท่ีหลากหลาย	 เป็นอักษรจีนที่ปรากฏความถ่ีในการใช้บ่อย	

และเป็นอักษรจีนที่ปรากฏในรูปประโยคพื้นฐานส�าหรับผู ้ เรียนระดับต้น	

บทความวิชาการฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะแสดงถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยง

ระหว่างองค์ประกอบพื้นฐานของภาษาจีนปัจจุบันท้ัง	 4	 ด้านให้ชัดเจน	

ผ่านการศึกษาความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างความหมาย	เสียงอ่าน	รูปอักษร	

1อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาภาษาจีน	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา	
2อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาภาษาจีน	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา		
3อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาภาษาจีน	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา		
4อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาภาษาจีน	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา		



และการใช้ของอักษร	 “在”	 ในเบื้องต้น	 และเพื่อใช้เป็นแนวทางให้ผู ้เรียน

ภาษาจีนใช ้ ในการศึกษาและพัฒนาทักษะภาษาจีนให ้มีประสิทธิภาพ	

ในบทความฉบับน้ีแบ่งเน้ือหาออกเป็น	5	ส่วน	ได้แก่	1)	ความหมายของอักษร	

“在”	2)	ความสัมพันธ์ระหว่างความหมายและเสียงอ่านของอักษร	“在” 

3)	 ความสัมพันธ ์ระหว ่างความหมายและรูปอักษรของอักษร	 “在 ” 

4)	 การใช้อักษร	 “在”	 และ	 5)	 บทสรุป	 จะท�าการชี้ให้เห็นถึงภาพรวม

ของความสัมพันธ์เช่ือมโยงระหว่างความหมาย	 เสียงอ่าน	 รูปอักษร	 และ

การใช้ของอักษร	 “在”	 ในภาพรวม	 พบว่าความหมายของอักษร	 “在”

เป็นอักษรประเภทอักษรรูปเสียง	 (形声字 )	 	 โดยมีความหมายเดิมว่า	

“มีชี วิตอยู ่”	 หรือ	 “ด�ารงอยู ่”	 ซึ่ งมีความสัมพันธ ์โดยตรงกับรูปอักษร

ที่ประกอบด้วยอักษร	“才”	หมายถึงต้นไม้ใบหญ้าเริ่มงอก	และอักษร	“土”

หมายถึ ง พ้ืนดินที่ ต ้ น ไม ้ ใบหญ ้ านั้ น งอกขึ้ น 	 ชี้ ให ้ เ ห็นถึ งความหมาย

ของการด�ารงชีวิตอยู่	และความหมายนี้จึงเป็นองค์ประกอบความหมายหลัก

ของอักษร	 “在 ”	 ในด ้านเสียงอ ่านอักษร	 “在 ”	 และอักษร	 “才 ” 

มีเสียงอ่านโบราณที่เหมือนหรือคล้ายกัน	และความหมายก็มีความเชือมโยงกัน

จัดเป็นอักษรที่มีแหล่งที่มาความหมายเดียวกัน	(同源字)	และในด้านการใช้

“在”	มีการใช้ในความหมายที่ท�าหน้าที่เป็นค�ากริยา	ค�าบุพบท	โดยที่ด้านหลัง

มีกรรมท่ีเป็นค�านามหรือกลุ่มค�านามรองรับ	 และค�าวิเศษณ์	 โดยที่ด้านหลัง

มีกรรมที่เป็นค�ากริยาหรือกลุ่มค�ากริยารองรับ	ผลการศึกษาเบ้ืองต้นน้ีสามารถ

น�าไปใช้เป็นแนวทางให้ผู้เรียนภาษาจีนใช้ในการศึกษาและพัฒนาทักษะภาษาจีน

ให้มีประสิทธิภาพ	และน�าไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวิจัยการศึกษาการใช้อักษร

“在”	ในผู้เรียนระดับต่าง	ๆ	เพื่อให้เกิดความลุ่มลึกในองค์ความรู้ต่อไป	

ค�าส�าคัญ: ความสัมพันธ์	ความหมาย		เสียงอ่าน		รูปอักษร		การใช้

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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Abstract

	 The	letter	“在” has a variety of lexical and grammatical 

meanings. It is a Chinese character that is frequently used and 

is a Chinese character that appears in the form of a basic sentence

for beginner learners. This academic paper aims to clearly show 

the relationship between the four basic elements of the present 

Chinese language through studying the relationship between 

meanings,	sounds,	characters,	and	the	initial	use	of	the	letter	“在”

and to serve as a guideline for Chinese learners to study and 

develop their Chinese language skills effectively. In this academic 

paper, the content is divided into 5 parts, namely 1) the meaning 

of	the	letter	“在” 2) the relationship between the meaning and 

the	reading	sound	of	the	letter	“在” 3) the relationship between 

the	meaning	and	the	letter	form	of	the	letter	“在”	4)	the	use	

of	the	letter	“在” and 5) the conclusion will give an overview 

of the relationship between meanings, sounds, characters, and 

usage	of	the	letter	“在” as a whole and their use as Guidelines 

for Chinese learners to use in studying and developing Chinese 

language skills effectively.

Keywords:     Connections, Meaning, Sound, Pattern, Usage
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บทน�า 

	 ภาษาจีนปัจจุบัน	ประกอบด้วยองค์ประกอบพื้นฐานที่ส�าคัญ	4	ด้าน	

ได้แก่	 1)	 เสียงอ่าน	 (语音)	 2)	 ค�าศัพท์	 (词汇)	 3)	 ไวยากรณ์	 (语法) 

และ	4)	อักษร	 (文字) (Huang Borong, Liao Xudong, 2007, p. 13) 

ซึ่งท้ัง	4	ด้านน้ีมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างแนบแน่น	การเรียนภาษาจีน

ซึ่งหากสามารถเข้าใจความเชื่อมโยงขององค์ประกอบพื้นฐานทั้ง	 4	 ด้าน

ของภาษาจีนปัจจุบันนี้ได้	จะท�าให้ประสิทธิภาพของทักษะภาษาจีนของผู้เรียน

เพ่ิมขึ้นได้เช่นเดียวกัน	บนพื้นฐานหลักการนี้	หากจะศึกษาภาษาจีนปัจจุบัน

ทั้งหมดจ�าเป็นต้องใช้เวลาในการด�าเนินการวิจัยเชิงลึกในภาพรวมทุกด้าน	

ซ่ึงอาจจะไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนของความสัมพันธ์ดังกล่าวได	้

เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่าง	 1)	 ความหมาย	 ซึ่งอยู ่ในขอบเขต

องค์ประกอบพื้นฐานของภาษาจีนปัจจุบันด้านค�าศัพท์	(词汇)	2)	เสียงอ่าน

ซ่ึงอยู่ในขอบเขตองค์ประกอบพื้นฐานของภาษาจีนปัจจุบันด้านเสียงอ่าน	

(语音 )	 3)	 รูปอักษร	 ซึ่งอยู ่ในขอบเขตองค์ประกอบพื้นฐานของภาษาจีน

ปัจจุบันด้านอักษร	 (文字)	 และ	 4)	 การใช้	 ซึ่งอยู่ในขอบเขตองค์ประกอบ

พื้นฐานของภาษาจีนปัจจุบันด้านไวยากรณ์	 (语法 )	 ให้เห็นอย่างชัดเจน	

ซ่ึงเป็นวัตถุประสงค์หลักของบทความวิชาการฉบับนี้	 การเลือกอักษรจีนที่มี

ท้ังความหมายทางค�าศัพท์และความหมายทางไวยากรณ์ที่หลากหลาย	

อักษรจีนที่ปรากฏความถี่ในการใช้บ่อย	 อักษรจีนท่ีปรากฏในรูปประโยค

พื้นฐานส�าหรับผู ้ เรียนระดับต้น	 เพื่อใช ้ศึกษาความสัมพันธ์เชื่องโยงของ

องค์ประกอบพื้นฐานของภาษาจีนปัจจุบันทั้ง	4	ด้านในเบื้องต้น	บทความฉบับนี้

จึงเจาะจงเลือกอักษร	 “在”	 ด้วยเพราะมีคุณสมบัติตามที่กล่าวไว้ข้างต้น

กล่าวคือ	อักษร	“在”	เป็นอักษรที่มีความหมายทางค�าศัพท์และความหมาย

ทางไวยากรณ์ที่หลากหลาย	ซึ่งในพจนานุกรม	 จีน-ไทย	ฉบับใหม่	 ได้บันทึก

ความหมายของอักษรตัวนี้ไว้จ�านวน	 7	 ความหมาย	 (เธียรชัย	 เอี่ยมวรเมธ,	

2559,	 น.	 1764)	 และในพจนานุกรมภาษาจีนปัจจุบัน	 ฉบับที่	 6	 ได้บันทึก
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ความหมายของอักษร	 “在”	 ไว้จ�านวน	 8	 ความหมาย	 (กองบรรณาธิการ

เรียบเรียงพจนานุกรม	สถาบันวิจัยภาษา	วิทยาลัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศจีน,

2012,	 น.	 1619)	 ซึ่ งพจนานุกรมทั้ ง	 2	 เล ่ม	 ต ่างก็ได ้รับการยอมรับ

ในวงวิชาการภาษาจีนทั้งสิ้น	และความหมายของอักษร	“在”	ที่ทั้ง	2	 เล่ม	

บันทึ ก ไว ้ ก็ มี ความหลากหลายปรากฏเป ็นชนิ ดค� า ท่ี แตกต ่ า ง กัน ไป	

ในตารางอักษรใช้บ ่อยในภาษาจีนปัจจุบัน	 จ�านวน	 2,500	 ตัว	 จัดเรียง

ตามความถี่การใช ้อักษร	 “在 ”	 ปรากฏอยู ่ ในล�าดับที่ 	 6	 ของตาราง	

(หน่วยวิจัยการสอนภาษาจีนปัจจุบัน	สาขาวิชาภาษาจีน	มหาวิทยาลัยปักกิ่ง,	

2010,	 น.	 178)	 อักษร	 “在”	 จึงเป็นอักษรที่ปรากฏความถี่ในการใช้บ่อย

ในปัจจุบัน	 และในหนังสือ	Hanyu	 Jiaocheng	 เล่มท่ี	 1	 ฉบับที่	 1	ปรากฏ

การสอนใช้อักษร	 “在”	 ในบทเรียนที่	 8	 (Yang	 Jizhou,	 2016,	 p.	 85)	

ในหนังสือสนทนาภาษาจีน	301	ประโยค	เล่มที่	1	ปรากฏการสอนใช้อักษร	

“在”	ในบทเรียนที่	5	(Kang	Yuhua,	Lai	Siping,	2560,	น.	34)	และปรากฏ

ในทักษะภาษาของการสอบวัดระดับภาษาจีน	 ระดับ	 1	 (HSK	 1)	 เก่ียวกับ

การแนะน�าข้อมูลส่วนตัวอย่างง่าย	 โดยมีเนื้อหาการบอกสถานท่ีอยู ่อาศัย

รวมอยู่ด้วย	ซึ่งปรากฏอักษร	“在”	ในข้อสอบตัวอย่างด้วยเช่นกัน	นอกจากนี้

อักษร	“在”	ก็ยังจัดให้อยู่ในขอบเขตของค�าศัพท์ในการสอบวัดระดับภาษาจีน

ระดับ	 1	 ด้วย	 (Chinese	 test,	 2021,	 Online)	 ฉะนั้น	 อักษร	 “在” 

จึงเป็นอักษรที่ปรากฏในรูปประโยคพื้นฐานทางไวยากรณ์ส�าหรับผู ้ เรียน

ระดับต้น	

	 ด ้วยหลักการและเหตุผลดังที่ ระบุ ไว ้ข ้างต ้น	 บทความฉบับนี้

จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะแสดงถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างองค์ประกอบ

พื้นฐานของภาษาจีนปัจจุบันทั้ง	4	ด้านให้ชัดเจน	ผ่านการศึกษาความสัมพันธ์

เชื่อมโยงระหว่างความหมาย	เสียงอ่าน	รูปอักษร	และการใช้ของอักษร	“在” 

ในเบ้ืองต้น	 และเพื่อเป็นใช้เป็นแนวทางให้ผู ้เรียนภาษาจีนใช้ในการศึกษา

และพัฒนาทักษะภาษาจีนให้มีประสิทธิภาพ	 ในบทความวิชาการฉบับนี้
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แบ่งเนื้อหาออกเป็น	5	ส่วน	ได้แก่	1)	ความหมายของอักษร	“在”	โดยส่วนนี้

จะแสดงให ้เห็นความหมายต่าง	 ๆ	 ที่อักษรตัวนี้ ได ้บันทึกไว ้โดยสังเขป	

และท�าการวิ เคราะห ์องค ์ประกอบความหมายของความหมายต ่าง	 ๆ

ของอักษร	 “在”ด้วย	 2)	 ความสัมพันธ์ระหว่างความหมายและเสียงอ่าน

ของอักษร	 “在”	 ในส่วนนี้จะท�าการวิเคราะห์ระบบเสียงอ่านในยุคโบราณ

สมัยต้น	 (上古音 )	 ระบบเสียงอ่านในยุคโบราณสมัยกลาง	 (中古音 ) 

และเสียงอ่านในสมัยปัจจุบันของตัวอักษร	“在”	โดยแสดงให้เห็นจุดเช่ือมโยง

ระหว่างความหมายของอักษร	 “在”	 กับกลุ่มอักษรที่มีโครงสร้างเสียงอ่าน

เหมือนกัน	 ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงลักษณะความเป็นค�าที่มีแหล่งที่มาความหมาย

เดียวกัน	 (同源词 )	 3)	 ความสัมพันธ์ระหว่างความหมายและรูปอักษร

ของอักษร	 “在”ในส่วนนี้จะท�าการวิเคราะห์รูปอักษรตามหลักการสร้าง

ตัวอักษรจีน	6	หลักการ	(六书)	ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกับความหมาย

และแสดงให้เห็นถึงภาพรวมของการเปล่ียนแปลงทางความหมายของอักษร	“在”

4)	การใช้อักษร	“在”	ในส่วนน้ีจะท�าการวิเคราะห์ต�าแหน่งของการใช้อักษร	

“在”	 ในรูปประโยคท่ีใช้สื่อสารในความหมายต่าง	 ๆ	 และ	 5)	 บทสรุป	

จะท�าการชี้ให้เห็นถึงภาพรวมของความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างความหมาย	

เสียงอ่าน	รูปอักษร	และการใช้ของอักษร	“在”	ในภาพรวม	และการน�าไปใช้

เป็นแนวทางให้ผู ้เรียนภาษาจีนใช้ในการศึกษาและพัฒนาทักษะภาษาจีน

ให้มีประสิทธิภาพต่อไป

 1. ความหมายของอักษร “在” 

						 	 อักษร	 “在”	 เป็นอักษรจีนที่ถูกจัดอยู ่ในตารางอักษรใช้บ่อย

ในภาษาจีนปัจจุบัน	จ�านวน	2,500	ตัว	ในล�าดับที่	6	เป็นหนึ่งในจ�านวน	150	ค�า

ของขอบเขตค�าศัพท์การสอบวัดระดับภาษาจีน	 ระดับ	 1	 (HSK	 1)	 และ

ยังถูกก�าหนดเป็นส่วนหนึ่งของการสอบวัดระดับภาษาจีน	ระดับ	1	(HSK	1)	

เกี่ยวกับการแนะน�าข้อมูลส่วนตัวอย่างง่าย	ในส่วนการบอกสถานที่อยู่อาศัย	

เหล่าน้ีล้วนแสดงให้เห็นถึงความถี่ของการใช้อักษร	“在”	ในชีวิตประจ�าวัน
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และความส�าคัญของการใช้อักษร	 “在”	 ที่ถูกจัดให้เป็นไวยากรณ์พื้นฐาน

ส�าหรับผู ้ เรียนภาษาจีนในระยะแรกเริ่ม	 อักษรจีนโดยทั่ วไปในอักษร

รูปเดียวกันมักจะบันทึกความหมายของอักษรไว้มากกว่าหนึ่งความหมาย	

(多义字)	(Zhang	Jingxian,	2004,	p.	76	)	“在”	ก็เป็นหนึ่งในอักษรที่

มีลักษณะเช่นนั้น	เพื่อให้เห็นภาพกว้างของความหมายต่าง	ๆ	ที่อักษร	“在”

บันทึกไว้	 จะได้ไล่เรียงความหมายต่าง	 ๆ	 เสียก่อน	 โดยความหมายและ

ประโยคตัวอย่างอ้างอิงจากพจนานุกรมที่เป็นท่ีนิยมใช้และเป็นที่ยอมรับ

ในการเรียนการสอนภาษาจีน	ทั้งพจนานุกรมในประเทศไทย	คือ	พจนานุกรม	

จีน-ไทย	 ฉบับใหม่	 เรียบเรียงโดย	 เธียรชัย	 เอี่ยมวรเมธ	 และพจนานุกรม

จากประเทศจีน	 คือ	 พจนานุกรมภาษาจีนปัจจุบัน	 ฉบับที่	 6	 เรียบเรียง

โดย	 กองบรรณาธิการเรียบเรียงพจนานุกรม	 สถาบันวิจัยภาษา	 วิทยาลัย

สังคมศาสตร์แห่งประเทศจีน

	 	 1.1	ความหมายของอักษร	“在”

	 	 	ในพจนานุกรม	 จีน-ไทย	 ฉบับใหม่	 เรียบเรียงโดย	 เธียรชัย

เอี่ยมวรเมธ	ได้บันทึกความหมายของอักษร	“在”	ไว้จ�านวน	7	ความหมาย	

ดังนี้

	 	 	1)	 อยู่;	มีอยู่;	ด�ารงอยู่

	 	 	2)	 แสดงต�าแหน่งของสรรพสิ่งหรือของบุคคล

	 	 	3)	 อยู่ในต�าแหน่ง;	ยังไม่ลาออกไป

	 	 	4)	 เข้าร่วม	(หมู่คณะบางหมู่คณะ);	สังกัดอยู่ใน	(หมู่คณะ

	 	 		 ใดคณะหนึ่ง)

	 	 	5)	 ขึ้นอยู่กับ...;	อยู่...

	 	 	6)	 บุพบท,	ใช้แสดงกาลเวลา,	สถานที่,	ขอบเขต,	

	 	 	7)	 ก�าลัง;	ก�าลัง...อยู่
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	 	 	ในพจนานุกรมภาษาจีนป ัจจุบัน	 ฉบับที่ 	 6	 เรียบเรียงโดย	

กองบรรณาธิการเรียบเรียงพจนานุกรม	 สถาบันวิ จัยภาษา	 วิทยาลัย

สังคมศาสตร์แห่งประเทศจีน	ได้บันทึกความหมายของอักษร	“在”	ไว้จ�านวน	

8	ความหมาย	ซ่ึงมีความหมายแปลเป็นภาษาไทย	ดังนี้

	 	 1)	 กริยา,	มีอยู่;	ด�ารงอยู่

	 	 2)	 กริยา,	แสดงต�าแหน่งของบุคคลหรือสิ่งของ

	 	 3)	 กริยา,	อยู่ในต�าแหน่ง...

	 	 4)	 กริยา,	 เข้าร่วม	 (กลุ ่มใดกลุ ่มหนึ่ง);	 สังกัดอยู ่ใน	 (คณะใด

คณะหน่ึง)

	 	 5)	 กริยา,	อยู่ที่...;	ขึ้นอยู่กับ...

	 	 6)	 เมื่อ	“在”	และ	“所”	ใช้ต่อเนื่องกัน	แสดงถึงการเน้น

ความหมายให้มีน�้าหนักขึ้น	โดยมากด้านหลังจะตามด้วย	“不”

	 	 7)	 บุพบท,	ใช้แสดงถึงเวลา,	สถานที่,	ขอบเขต,	เงื่อนไข

	 	 8)	 วิเศษณ์,	ก�าลัง...อยู่

	 	 เพื่อให้เห็นภาพรวมความหมายต่าง	 ๆ	 และประโยคตัวอย่าง

ของอักษร	 “在”	 ที่พจนานุกรมทั้ง	 2	 เล่ม	 บันทึกไว้ชัดเจนยิ่งขึ้น	 จึงได้

น�าความหมายมาจัดเรียงในรูปแบบตาราง	ดังนี้
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ตารางท่ี 1   ตารางเทียบความหมายท่ีอักษร “在” บันทึกไว้ระหว่าง

  พจนานุกรมท้ัง 2 เล่ม และประโยคตัวอย่างพร้อมค�าแปล
 

พจนานุกรม
ภาษาจีน
ปัจจุบัน 
ฉบับที่ 6

พจนานุกรม 
จีน-ไทย 
ฉบับใหม่ ประโยคตัวอย่าง

ค�าแปล
ประโยค
ตัวอย่าง

ความหมาย ความหมาย

1)	 กริยา,	 มีอยู่;	
ด�ารงอยู่

1)	อยู่;	มีอยู่;	
ด�ารงอยู่

精神永在 จิตวิญญาณด�ารง
อยู่ชั่วนิรันดร์

留得青山

在，不怕没

柴烧。

หากเขาเขียว
ยังคงด�ารงอยู่	
ก็มิกลัวขาดซึ่ง
ฟืนหุงใช้หุงข้าว

父母都还健

在。
พ่อแม่ทั้งสอง
ยังคงแข็งแรงอยู่

祖母已经不

在了。
คุณย่าไม่อยู่แล้ว	
(หมายถึง	
ถึงแก่กรรมแล้ว)

2)	กริยา,	
แสดงต�าแหน่ง
ของบุคคล
หรือส่ิงของ

2)	แสดงต�าแหน่ง
ของสรรพสิ่งหรือ
ของบุคคล

我今天晚上

不在厂里。
คืนนี้ผมไม่อยู่
ในโรงงาน

我今天晚上

不在家。
คนืนีผ้มไมอ่ยูบ่า้น

你的钢笔在

桌子上呢。
ปากกาหมึกซึม
ของคุณอยู่
บนโต๊ะหนะ
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ตารางท่ี 1   ตารางเทียบความหมายที่อักษร “在” บันทึกไว้ระหว่าง

  พจนานุกรมทั้ง 2 เล่ม และประโยคตัวอย่างพร้อมค�าแปล (ต่อ)
 

พจนานุกรม
ภาษาจีน
ปัจจุบัน 
ฉบับที่ 6

พจนานุกรม 
จีน-ไทย 
ฉบับใหม่ ประโยคตัวอย่าง

ค�าแปล
ประโยค
ตัวอย่าง

ความหมาย ความหมาย

3)		กริยา,	อยู่ใน
ต�าแหน่ง...

3)	อยู่ในต�าแหน่ง;	
ยังไม่ลาออกไป

在职 อยู่ในต�าแหน่ง

在位 อยู่ในต�าแหน่ง

4)	กริยา,	เข้าร่วม
(กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง);
สังกัดอยู่ใน	
(คณะใด
คณะหน่ึง)

4)		เข้าร่วม	
(หมู่คณะ
บางหมู่คณะ);	
สังกัดอยู่ใน	
(หมู่คณะใด
คณะหน่ึง)

在党 เข้าร่วมพรรค;	
สังกัดพรรค

在组织 เข้าร่วมกลุ่ม;	
สังกัดกลุ่ม

5)	กริยา,	อยู่ที่...;
ขึ้นอยู่กับ...

5)	 ขึ้นอยู ่กับ... ;	
อยู่...

事在人为 งานนั้น
ขึ้นอยู่กับคนท�า

学习好，

主要在自己

努力。

การศึกษา
จะดี หรื อ ไม่ นั้ น
ข้ึนอยู่ กับความ
พยายามของตน
เป็นส�าคัญ
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ตารางท่ี 1   ตารางเทียบความหมายท่ีอักษร “在” บันทึกไว้ระหว่าง

  พจนานุกรมทั้ง 2 เล่ม และประโยคตัวอย่างพร้อมค�าแปล (ต่อ)

พจนานุกรม
ภาษาจีน
ปัจจุบัน 
ฉบับที่ 6

พจนานุกรม 
จีน-ไทย 
ฉบับใหม่ ประโยคตัวอย่าง

ค�าแปล
ประโยค
ตัวอย่าง

ความหมาย ความหมาย

6)	 เมื่ อ 	 “在 ” 
และ	“所” 
ใช ้ ต ่ อ เ น่ื อ งกั น	
แสดงถึงการเน้น
ความหมายให้มี
น�้าหนักขึ้น	โดย
มากด้านหลังจะ
ตามด้วย	“不”

- 在所不辞 สู้ไม่มีวันถอย
在所不惜 มิลังเลย

แม้แต่น้อย
在所不计 ไม่เกี่ยงเลย

แม้แต่น้อย
在所难免 ยากที่จะ

หลีกเลี่ยงได้

7)	บุพบท,	
ใช้แสดงถึงเวลา,
สถานที่,	ขอบเขต,
เง่ือนไข

6)	บุพบท,	
ใช้แสดงกาลเวลา,
สถานที่,	ขอบเขต,

事情发生在
去年

เหตุการณ์
ได้เกิดขึ้น
เมื่อปีที่แล้ว

他们在礼堂
开会。

พวกเขาประชุมกัน
ในหอประชุม

标语帖在墙
上。

ค�าขวัญติดไว้
บนก�าแพง

这件事在方
式上还可以
研究。

ด้านรูปแบบ
ของเรื่องนี้
ยังสามารถศึกษา
ค้นคว้าได้อีก
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ตารางท่ี 1   ตารางเทียบความหมายที่อักษร “在” บันทึกไว้ระหว่าง

  พจนานุกรมทั้ง 2 เล่ม และประโยคตัวอย่างพร้อมค�าแปล (ต่อ)

พจนานุกรม
ภาษาจีน
ปัจจุบัน 
ฉบับที่ 6

พจนานุกรม 
จีน-ไทย 
ฉบับใหม่ ประโยคตัวอย่าง

ค�าแปล
ประโยค
ตัวอย่าง

ความหมาย ความหมาย

7)	บุพบท,	
ใช้แสดงถึงเวลา,
สถานที่,	ขอบเขต,
เง่ือนไข

6)	บุพบท,	
ใช้แสดงกาลเวลา,
สถานที่,	ขอบเขต,

在他的帮助
下，我取得
了较好的成
绩。

ด้วยการช่วยเหลือ

ของเขา	ท�าให้ฉัน

ได้ผลคะแนนค่อน

ข้างดี
咱们在同样
的条件下展
开竞赛。

พวกเรา

เปิดการแข่งขันกัน

ภายใต้เงื่อนไข

เดียวกัน

8)		วิเศษณ์,				
				ก�าลัง...อยู่

7)	ก�าลัง;	
			ก�าลัง...อยู่

风在刮，
雨在下。

ลมก�าลังพัด	
ฝนก�าลังตก

姐姐在做功
课，你别打
扰她。

พี่สาวก�าลัง
ท�าการบ้านอยู่
หนูอย่าไป
รบกวนพี่เขา
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	 	 	 จากตารางที่ 	 1	 พบว ่าความหมายของอักษร	 “在 ” 

ตามท่ีพจนานุกรมทั้ง	2	เล่มได้บันทึกไว้นั้น	มีจ�านวนความหมายใกล้เคียงกัน	

หากแต่ว่าพจนานุกรม	จีน-ไทย	ฉบับใหม่	ของเธียรชัย	เอี่ยมวรเมธ	มิได้บันทึก

ความหมายที่	 6	 ของพจนานุกรมภาษาจีนปัจจุบัน	 ฉบับที่	 6	 “เมื่อ	 “在” 

และ	 “所”	 ใช้ต ่อเนื่องกัน	 แสดงถึงการเน้นความหมายให้มีน�้าหนักขึ้น	

โดยมากด้านหลังจะตามด้วย	 “不”	 ในด้านความหมาย	 อักษร	 “在” 

สามารถท�าหน้าที่เป็นค�าชนิดต่าง	 ๆ	 ได้ถึง	 3	 ชนิด	 ส่วนใหญ่มีความหมาย

ที่ท�าหน้าที่เป็นค�ากริยา	เช่น	ความหมายที่	1-5	ของพจนานุกรมภาษาจีนปัจจุบัน	

ฉบับที่	6		และมีความหมายที่ท�าหน้าที่เป็นค�าวิเศษณ์	เช่น	ความหมายที่	6

และความหมายที่ 	 8	 ของพจนานุกรมภาษาจีนปัจจุบัน	 ฉบับที่ 	 6	 และ

ยังมีความหมายที่ท�าหน้าที่เป็นค�าบุพบท	ดังความหมายที่	7	ของพจนานุกรม

ภาษาจีนปัจจุบัน	ฉบับที่	6

	 	 1.2		องค์ประกอบความหมายต่าง	ๆ	ของอักษร	“在”

	 	 	 จากความหมายทั้ง	 8	 ความหมายและประโยคตัวอย่าง

จากตารางที่	 1	 ของอักษร	 “在”	 เมื่อใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบ

ของความหมาย	 (义素分析法)	 พบว่ามีองค์ประกอบความหมายทั้งสิ้น	

12	องค์ประกอบ	ได้แก่	1)	คน	2)	สิ่งของ	3)	เรื่องราว/เหตุการณ์	4)	ด�ารงอยู่

5)	 สถานที่	 6)	 ต�าแหน่งหน้าที่	 7)	 กลุ่ม/คณะ	 8)	 เงื่อนไข	 9)	 สถานการณ์	

10)	 เวลา	 11)	 ขอบเขต	 และ	 12)	 การกระท�า	 โดยแต่ละความหมาย

มีองค์ประกอบความหมายที่แตกต่างกันไป	 หากแต่ว ่าแต่ละความหมาย

กลับปรากฏองค ์ประกอบความหมายที่ทุกความหมายมีเหมือนกัน	 คือ	

องค์ประกอบความหมายที่	4	“ด�ารงอยู่”	ดังตารางที่	2	



วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ปีที่ 15 ฉบับที่ 2  กรกฎาคม - ธันวาคม 2564
262

ตารางที่  2 ตารางแสดงองค ์ประกอบความหมายของความหมาย

   ทั้ง 8 ความหมายของอักษร “在”

องค์ประกอบ
ความหมาย 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ความหมาย

1)	กริยา,	มีอยู่;	
				ด�ารงอยู่

+ + + + - - - - - - - -

2)	กริยา,	
แสดงต�าแหน่ง
ของบุคคล
หรือส่ิงของ

+ + - + + - - - - - - -

3)	กริยา,	
อยู่ในต�าแหน่ง...

+ - - + - + - - - - - -

4)	กริยา,	เข้าร่วม
(กลุม่ใดกลุม่หนึง่);
สังกัดอยู่ใน	
(คณะใด
คณะหน่ึง)

+ - - + - - + - - - - -

5)	กริยา,	อยู่ที่...;
ข้ึนอยู่กับ...

- - + + - - - + - - - -

6)	เมื่อ	“在” 

และ	“所” 

ใช้ต่อเนื่องกัน

แสดงถึงการเน้น
ความหมาย

ให้มีน�้าหนักขึ้น	

โดยมากด้านหลัง

จะตามด้วย	“不”

+ - + + - - - - + - - -
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ตารางที่  2 ตารางแสดงองค ์ประกอบความหมายของความหมาย

   ทั้ง 8 ความหมายของอักษร “在” (ต่อ)

องค์ประกอบ
ความหมาย 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ความหมาย

7)	บุพบท,	

ใช้แสดงถึงเวลา,

สถานที,่	ขอบเขต,	

เงื่อนไข

+ + + + + - - + - + + -

8)	วิเศษณ์,	
ก�าลัง...อยู่

+ + + + - - - - - - - +

	 	 	 จากตารางที่ 	 2	 พบว ่าองค ์ประกอบความหมายที่ 	 4	

“ด�ารงอยู ่”	 เป็นองค์ประกอบความหมายหลักท่ีปรากฏในทุกความหมาย	

เมื่อบริบทของการใช้อักษร	“在”	เปลี่ยนไป	ท�าให้องค์ประกอบความหมาย

เพิ่มขึ้นหรือลดลง	 ซึ่งการเพิ่มขึ้นหรือลดลงขององค์ประกอบความหมาย

เป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้ความหมายเกิดการเปลี่ยนแปลงไป	 และปรากฏ

เป็นความหมายต่าง	ๆ	ตามท่ีถูกบันทึกไว้ในพจนานุกรม

	 	 เมื่อองค์ประกอบความหมายที่	4	“ด�ารงอยู่”	เป็นองค์ประกอบ

ความหมายหลักของอักษร	 “在”	 พิจารณาจากต�าแหน่งขององค์ประกอบ

ความหมาย	สามารถแบ่งองค์ประกอบได้	2	กลุ่ม	คือ	องค์ประกอบความหมาย

หน้าองค์ประกอบความหมายหลัก	 ได้แก่	 องค์ประกอบความหมายท่ี	 1-3	

ซ่ึงองค์ความหมายส่วนนี้จะบ่งบอกถึงความหมายนั้น	 ๆ	 สามารถใช้กับ

ประธานลักษณะใดได้บ้าง	 และองค์ประกอบความหมายหลังองค์ประกอบ

ความหมายหลัก	 ได้แก่	 องค์ประกอบความหมายท่ี	 5-12	 ซ่ึงองค์ประกอบ
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ความหมายส่วนนี้จะบ ่งบอกถึงความหมายนั้น	 ๆ	 ใช ้ในบริบทใด	 และ

เป็นส่วนส�าคัญที่ท�าให้ความหมายปรากฏในรูปความหมายท่ีแตกต่างกัน

ออกไป	เช่น	เมื่อองค์ประกอบที่	(1;	2)5+	4	+	(5)6 	จะหมายถึงความหมาย

ที่ใช ้แสดงถึงบุคคลหรือส่ิงของด�ารงอยู ่ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง	 ซึ่งก็คือ

ความหมายที่	2	หรือเม่ือองค์ประกอบที่	(3)	+	4	+	(8)	จะหมายถึงความหมาย

ที่ใช้แสดงถึงเรื่องราว/เหตุการณ์ด�ารงอยู ่ในเงื่อนไขใดเง่ือนไขหนึ่ง	 ซ่ึงก็คือ

ความหมายที่ 	 5 	 หรือ เมื่ อองค ์ประกอบที่ 	 (1 ; 	 2 ; 	 3) 	 +	 4	 +	 (12)	

จะหมายถึงความหมายที่ใช้แสดงถึงคน	สิ่งของ	หรือเรื่องราว/เหตุการณ์ด�ารงอยู่

ในการกระท�าใดการกระท�าหนึ่ง	ซึ่งก็คือความหมายที่	8	เป็นต้น

 2.    ความสัมพนัธ์ระหว่างความหมายและเสยีงอ่านของอกัษร “在” 

						 	 อักษร	 “在”	 มีเสียงอ่านโดยเขียนด้วยสัทอักษรจีนพินอิน	

คือ	 “zài”	 หากพิจารณาตามหลักการสร ้างตัวอักษรจีนลิ่วซู ่ 	 (六书 ) 

อักษร	“在”	จัดอยู่ในประเภทอักษรรูปเสียง	(形声字)	กล่าวคือ	มีส่วนประกอบ

ของโครงสร้างอักษรจีนบ่งบอกขอบเขตของความหมายส่วนหนึ่ง	 เรียกว่า	

สิงผาง	(形旁)	และมีส่วนประกอบของโครงสร้างอักษรจีนบ่งบอกเสียงอ่าน

ของอักษรส่วนหนึ่ง	เรียกว่า	เซิงผาง	(声旁)	ส�าหรับอักษร	“在”	ส่วนประกอบ

ของโครงสร้างอักษรจีนบ่งบอกขอบเขตของความหมายส่วน	 คือ	 “土” 

แสดงให้เห็นว่าความหมายเดิม	(本义)	ของอักษร	“在”	เกี่ยวข้องกับดิน

หรือพ้ืนดิน	และส่วนประกอบของโครงสร้างอักษรจีนบ่งบอกเสียงอ่านของอักษร

“在”	 คือ	 “才”	 โดยมีเสียงอ่านเขียนด้วยสัทอักษรจีนพินอิน	 คือ	 “cái”	

สังเกตได้ว่าเสียงอ่านของอักษร	“在”	และ	“才”	นั้น	มีเสียงสระท่ีเหมือนกัน

5วงเล็บส่วนน้ี	 หมายถึง	 องค์ประกอบความหมายหน้าองค์ประกอบความหมายหลัก	 (1;	 2)	

มีความหมายว่า	องค์ประกอบความหมายท่ี	1	หรือ	2
6วงเล็บส่วนนี้ 	 หมายถึง	 องค์ประกอบความหมายหลังองค์ประกอบความหมายหลัก	 (5)	

มีความหมายว่า	องค์ประกอบความหมายท่ี	5	
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คือ	เสียงสระ	“ɑi”	ส่วนประกอบของโครงสร้างอักษรจีนบ่งบอกเสียงอ่านนั้น	

ในบางคร้ังยังสามารถบ่งบอกความหมายได้ด้วยในขณะเดียวกัน	 ซ่ึงอักษร	

“才”	 มีความหมายเดิมตามที่บันทึกไว ้ในอักขรานุกรมซัวเหวินเจ่ียจ้ือ	

(《说文解字》)	คือ	“ต้นไม้ใบหญ้าเริ่มงอก”	(Xu	Shen,	2007,	p.	272)

เมื่อพิจารณาความหมาย	 “ด�ารงอยู่”	 ของอักษร	 “在”	 กับความหมายเดิม

ของอักษร	“才”	พบว่ามีความเชื่อมโยงความหมายของทั้ง	2	ตัวอักษร	กล่าวคือ

ต้นไม้ใบหญ้าเร่ิมงอก	แสดงว่าต้นไม้ใบหญ้านั้นยังคงด�ารงชีวิตอยู่	ซึ่งเมื่อสืบค้น

ย้อนกลับไปในระบบเสียงโบราณสมัยต้น	 (上古音 )	 อักษร	 “在”	 และ	

“才”	มีเสียงพยัญชนะ	“從”	และเสียงสระ	“之”	เหมือนกัน	และในระบบ

เสียงโบราณสมัยกลาง	(中古音)	อักษร	“在”	และ	“才”	มีเสียงพยัญชนะ	

“從”	 เหมือนกัน	 แต่เสียงสระต่างกัน	 โดยเสียงสระของอักษร	 “在” 

คือ	“海”	เสียงสระของอักษร	“才”	คือ	“咍”	ซึ่งเสียงสระทั้งสองเสียงนี้

จัดอยู่ในประเภทเสียงสระกลุ่มเดียวกันตามการจ�าแนกของต�าราระบบเสียง

กว่างว้ิน		(《广韵》)		จากข้อมูลเสียงอ่านของอักษร	“在”	และ	“才” 

ในระบบเสียงโบราณสมัยต้น	 พบว่าอักษรทั้ง	 2	 ตัว	 มีเสียงอ่านที่เหมือนกัน

และในระบบเสียงโบราณสมัยกลาง	พบว่าทั้ง	2	ตัวอักษรมีเสียงอ่านที่คล้ายคลึงกัน

ซึ่งในที่น้ีขอไม่ระบุว่าเสียงอ่านในระบบเสียงโบราณแต่ละสมัยของท้ัง	 2	 ตัว

อักษร	อ่านออกเสียงอย่างไร	และประกอบกับความหมายของอักษร	“在” 

และ	 “才”	 มีความเชื่อมโยงกัน	 สอดคล้องกับค�านิยามของอักษรท่ีมีแหล่ง

ที่มาความหมายเดียวกัน	(同源字)	ที่ว่า	“อักษรที่มีแหล่งท่ีมาความหมาย

เดียวกัน	จะต้องมีเสียงอ่านที่เหมือนหรือใกล้เคียงกัน	ขณะเดียวกันความหมาย

ก็จะต้องเหมือนหรือใกล้เคียงกันด้วย”	 (Wang	 Li,	 2013,	 p.	 23)	 ดังนั้น	

ในช้ันน้ีจึงตั้งเป็นข้อสังเกตว่าอักษร	“在”	และ	“才”	เป็นอักษรท่ีมีแหล่งท่ีมา

ความหมายเดียวกัน	 ด้วยในระบบเสียงโบราณสมัยต้นเสียงอ่านของอักษร	

“在”	และ	“才”	 	 เหมือนกัน	และความหมายเดิมของอักษร	“在”	และ	

“才”	 ที่มีความเชื่อมโยงกันนั้น	 	 โดยก่อนที่จะมีการเพิ่มเติมส่วนประกอบ
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โครงสร้างอักษรบ่งบอกความหมาย	 “土”	 เพื่อบันทึกความหมายออกเป็น

สองตัวอักษร	ในสมัยโบราณความหมาย	“ต้นไม้ใบหญ้าเริ่มงอก”	และความหมาย

“ด�ารงอยู่”	 ได้ถูกบันทึกไว้ด้วยรูปอักษร	 “才”	 เพียงรูปอักษรเดียวเท่านั้น	

จึงไม่แปลกที่บางคร้ังจะพบการใช้อักษร	“才”	ในเอกสารโบราณที่สื่อความหมาย

ของอักษร	 “在”	 ดังเช่นข้อความหน่ึงในเอกสารโบราณสมัยราชวงศ์ฉิน	

“ต�าราไม้ไผ่สุสานราชวงศ์ฉินสุยหู่ต่ี	ว่าด้วยเร่ืองกฎหมายราชวงศ์ฉิน	เก่ียวกับ

ข ้อก�าหนดยุ ้ งฉาง”	 (《睡虎地秦墓竹简•秦律•仓律》 ) 

ความตอนหน่ึงว่า	“廥才（在）都邑”	ซึ่งมีความหมายว่าว่า	“ยุ้งฉาง

อยู ่ในมหานคร”	 จะเห็นว่าอักษร	 “才”	 ในข้อความนี้สื่อความหมายและ

อ่านออกเสียงเป็นอักษร	“在”	นั่นเอง	

 3.   ความสัมพันธ์ระหว่างความหมายและรูปอักษรของอักษร “在” 

						 	 อักษร	 “在”	 เป็นรูปอักษรที่ประกอบข้ึนด้วยส่วนประกอบ

โครงสร้างอักษรที่บ ่งบอกขอบเขตความหมาย	 “土”	 และส่วนประกอบ

โครงสร้างอักษรที่บ่งบอกเสียงอ่าน	“才”	ดังข้อความในอักขรานุกรมซัวเหวิน

เจี่ยจื้อ	 (《说文解字》)	 ว่า	 “在，存也。从土，才声。” 

โดยมีใจความแปลเป็นภาษาไทยว่า	“在	มีความหมายว่า	ด�ารงอยู่	ความหมาย

เกี่ยวข้องกับอักษร	土 เสียงอ่านเชื่อมโยงกับอักษร	才” (Xu Shen, 2007, 

p.	687)	ดังน้ัน	“在”	จึงเป็นประเภทอักษรรูปเสียง	(形声字)	ตามหลัก

การสร้างตัวอักษรจีนลิ่วซู ่	 (六书 )	 เมื่อสืบค้นย้อนกลับในสมัยโบราณนั้น	

อักษรจีนที่เก่าแก่ท่ีสุดท่ีมีการค้นพบในปัจจุบัน	คือ	อักษรสลักบนกระดูกสัตว์

กระดองเต่า	เจี๋ยกู่เหวิน	(甲骨文)	อักษร	“在”	เจี๋ยกู่เหวิน	มีลักษณะดังนี้

อักษรบนภาชนะโลหะ	 จินเหวิน	 (金文 )	 มีลักษณะดังนี้	  อักษร

ในยุควสันตสารทและยุครณรัฐ	 (春秋战国 )	 มี ลักษณะดังนี้ 	

อักษรจ้วน	(篆书)	มีลักษณะดังน้ี	 	จากรูปอักษร	“在”	ในลักษณะต่าง	ๆ	

พบว ่า	 อักษรจ ้วนน้ันมีรูปอักษรใกล ้ เ คียงกับรูปอักษรที่ ใช ้ ในป ัจจุบัน	

อักษรในยุควสันตสารทและยุครณรัฐมีเค้าโครงรูปอักษรท่ีใกล้เคียงในปัจจุบัน	
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แต่ว่าจ�านวนขีดของส่วนประกอบโครงสร้างอักษรส่วนซ้ายหายไป	1	ขีด	อักษร

บนภาชนะโลหะและอักษรสลักบนกระดูกสัตว์กระดองเต่านั้น	 กลับไม่พบ

ส่วนประกอบโครงสร้างที่บ่งบอกขอบเขตความหมาย	“土”	อยู่เลย	จากการสืบค้น

ข้อมูลเกี่ยวกับอักษรโบราณรูปอักษรลักษณะนี้	 และ	 	คือรูปอักษรสลัก

บนกระดูกสัตว์กระดองเต่าและอักษรบนภาชนะโลหะของอักษร	 “才” 

นี่จึงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่มีน�้าหนักสนับสนุนว่า	 อักษร	 “在”	 และ	 “才” 

เป ็นอักษรที่มีแหล่งที่มาความหมายเดียวกัน	 ด ้วยภูมิป ัญญาของคนจีน

ในสมัยโบราณ	 เพื่อจ�าแนกความหมายของ	 “ต้นไม้ใบหญ้าเร่ิมงอก”	 และ

ความหมาย	“ด�ารงอยู่”	ออกจากกัน	จึงได้เพิ่มส่วนประกอบโครงสร้างบ่งบอก

ขอบเขตความหมาย	 “土 ”	 เข ้าไปในรูปอักษร	 “才 ”	 ดั งรูปอักษร

ในยุควสันตสารทและยุครณรัฐเป็นต้นมา	

	 	 	 เมื่ ออั กษร 	 “在 ”	 จั ดอยู ่ ในประ เภทอักษรรูป เสี ยง	

(形声字 )	 ส่วนประกอบโครงสร้างอักษรท้ังสองส่วนจึงมีความเชื่อมโยง

กับความหมายโดยตรง	 และความหมายนั้นก็คือความหมายเดิม	 (本义 ) 

ของอักษรน้ัน	 ๆ	 อักษร	 “在 ”	 เมื่อวิ เคราะห์รูปอักษรแล ้ว	 มี 	 “土 ” 

เป็นส่วนประกอบโครงสร้างบ่งบอกขอบเขตความหมาย	ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า

“ด�ารงอยู่”	ความหมายของ	“在”	นั้นมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับดินหรือ

พื้นดินโดยตรง	 แต่ทว่าการด�ารงอยู ่ได้บนดินนั้น	 จะหมายถึงอะไรด�ารงอยู ่

เป ็นค�าถามที่ต ้องค้นหาจากข้อมูลส่วนประกอบโครงสร้างอักษรบ่งบอก

เสียงอ่าน	ซึ่งอักษร	“在”	มี	“才”	เป็นส่วนประกอบโครงสร้างอักษรบ่งบอก

เสียงอ่าน	 นอกจากจะบ่งบอกเสียงอ่านแล้ว	 ยังสามารถบ่งบอกความหมาย

ได้ด้วยดังที่กล่าวไว้ข้างต้น	 จากการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับความหมายเดิม

ของอักษร	 “才”	 ตามอักขรานุกรมซัวเหวินเจี่ยจื้อ	 	 (《说文解字》) 

บันทึกไว้ว่า	 “才，艸木之初也。从丨上贯一，将生枝叶

也。一，地也。”	มีใจความแปลเป็นภาษาไทยว่า	“才 มีความหมายว่า

ต้นไม้ใบหญ้าเริ่มงอก	เส้นต้ังขีดทะลุผ่านเส้นนอนไปข้างบน	ดังจะงอกแตกกิ่ง
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ก้านใบ	เส้นแนวนอนนั้น	หมายถึงพื้นดิน”	(Xu	Shen,	2007,	น.	272)	เมื่อ

น�าความหมายของ	“土”	และ	“才”	มารวมกัน	ก็จะเห็นภาพสะท้อนของ	

“在”	คือ	ต้นไม้ใบหญ้าเริ่มงอกขึ้นจากพื้นดิน	แสดงความหมายของการมีชีวิต

ด�ารงอยู ่บนพื้นดินของต้นไม้ใบหญ้านั้น	 ความหมายเดิมของอักษร	 “在” 

จึงหมายถึง	“ด�ารงชีวิตอยู่”	หรือ	“ด�ารงอยู่”	นั่นเอง	และจากความหมายเดิมนี	้

เมื่ออักษร	 “在”	 ถูกน�าไปใช้ในบริบทที่แตกต่างกันไป	 ท�าให้องค์ประกอบ

ความหมายมีการเพ่ิมขึ้นหรือลดลง	 ก็ท�าให้ความหมายของอักษร	 “在” 

เกิดการเปลี่ยนแปลงไป	 ดังปรากฏเป็นความหมายต่าง	 ๆ	 ที่ถูกบันทึกไว้

ในพจนานุกรม      

 4.   การใช้ของอักษร “在” 

						 	 จากความหมายเดิมของอักษร	 “在”	 “มีชีวิตด�ารงอยู ่”	 หรือ	

“ด�ารงอยู ่”	 เป็นค�ากริยา	 ดังตัวอย่างจากคัมภีร ์หลุนหว่ี	 ตอนเสวียเอ ๋อ	

(《论语•学而》)	ความตอนหนึ่งว่า	“父在，观其志。父没，

观其行。”	ซ่ึงมีใจความหมายแปลเป็นภาษาไทยว่า	“ครั้นบิดามีชีวิตอยู	่

ให ้ปฏิบัติตามความปรารถนาของท่าน	 เมื่อบิดาถึงแก ่กรรม	 ให ้ปฏิบัติ

ตามจริยวัตรของท่าน”	(ส�านักพิมพ์หนังสือโบราณเซี่ยงไฮ้,	2013,	น.	2458)	

และประโยคตัวอย่างของความหมายที่	 1	 จากตารางท่ี	 1	 	 เมื่อพิจารณา

ความหมายของอักษร	 “在”	 ทั้ง	 8	 ความหมายท่ีบันทึกไว้ในพจนานุกรม

ภาษาจีนปัจจุบัน	 ฉบับที่	 6	 พบว่า	 มีความหมายท่ีท�าหน้าท่ีเป็นค�ากริยา

จ�านวน	 5	 ความหมาย	 มีความหมายที่ท�าหน้าที่ เป ็นค�าวิเศษณ์	 จ�านวน	

2	ความหมาย	และมีความหมายที่ท�าหน้าที่เป็นค�าบุพบท	จ�านวน	1	ความหมาย

เมื่อวิเคราะห์ต�าแหน่งของอักษร	 “在”	 จากประโยคตัวอย่างในตารางที่	 1	

ประกอบกับต�าแหน่งองค์ประกอบความหมายในตารางที่	 2	 พบว่า	 “在” 

มีต�าแหน่งอยู่ระหว่างองค์ประกอบความหมายหน้าองค์ประกอบความหมายหลัก

กับองค์ประกอบความหมายหลังองค์ประกอบความหมายหลัก	 กล่าวคือ	

หากเป็นความหมายที่ท�าหน้าที่เป็นค�ากริยา	 “在”	 อยู ่ด้านหลังประธาน	
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ซ่ึงเป็นคน	 สิ่งของ	 หรือเรื่องเหตุการณ์ก็ได้	 และสามารถมีกรรมรองรับได	้

จะมีความหมายแสดงถึง	สถานที่	ต�าแหน่งหน้าที่	กลุ่มคณะ	เงื่อนไข	แต่หาก

เป็นความหมายที่ท�าหน้าที่เป็นค�าวิเศษณ์	กรรมที่มารองรับ	จะมีความหมาย

แสดงถึง	 สถานการณ์	 หรือการกระท�า	 และหากเป็นความหมายที่ท�าหน้าที่

เป็นค�าบุพบท	กรรมที่มารองรับ	จะมีความหมายแสดงถึง	สถานท่ี	เงื่อนไข	เวลา

หรือขอบเขต	

	 	 จากต�าแหน่งของอักษร	 “在”	 ในประโยค	 แสดงให้เห็นถึง

ลักษณะท่ีส�าคัญทางไวยากรณ์ของอักษร	“在”	คือ	ด้านหลัง	“在”	ส่วนใหญ่

จะมีกรรมรองรับ	 กรรมที่มารองรับแบ่งออกเป็น	 2	 กลุ่ม	 ได้แก่	 1)	 กรรมที่

มีลักษณะเป็นค�านามหรือกลุ่มค�านาม	กรรมลักษณะนี้จะอยู่ด้านหลัง	“在” 

ที่มีความหมายท�าหน้าที่เป็นค�ากริยา	หรือค�าบุพบท	และ	2)	กรรมท่ีมีลักษณะ

เป ็นค�ากริยาหรือกลุ ่มค�ากริยา	 กรรมลักษณะนี้จะอยู ่ด ้านหลัง	 “在 ” 

ที่มีความหมายท�าหน้าที่เป็นค�าวิเศษณ์		โดยมีโครงสร้างรูปประโยค	แบ่งได	้

3	ลักษณะ	ดังตารางที่	3	

ตารางที่ 3  โครงสร้างรูปประโยคของ “在” ที่มีความหมายที่ท�าหน้าที่

  เป็นค�าชนิดต่าง ๆ

ลักษณะความหมาย

ของ “在”

โครงสร้างรูปประโยค

“在”	ที่มีความหมาย

ที่ท�าหน้าที่เป็นค�ากริยา

ประธาน	+	在	+	กรรมที่มีลักษณะ

เป็นค�านามหรือกลุ่มค�านาม

“在”	ที่มีความหมาย

ที่ท�าหน้าที่ค�าบุพบท

ประธาน	+	(在	+	กรรมที่มีลักษณะ

เป็นค�านามหรือกลุ่มค�านาม)	+	กริยา

“在”	ที่มีความหมาย

ที่ท�าหน้าที่เป็นค�าวิเศษณ์
ประธาน	+	在 +	กริยา
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 5. บทสรุป 

      	 จากการศึกษาคว้าด้านความหมาย	 เสียงอ่าน	 รูปอักษร	 และ
การใช้เบื้องต้นของอักษร	 “在”	 ซึ่งเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของภาษาจีน
ปัจจบุนั	พบว่า	ความหมายเดมิของอกัษร	“在”	คอื	“มชีวีติอยู”่	หรือ	“ด�ารงอยู”่	
เนื่องด้วยอักษร	“在”	เป็นประเภทอักษรรูปเสียง	(形声字)	ส่วนประกอบ
โครงสร้างอักษรที่บ่งบอกเสียงอ่าน	“才”	ยังมีความเชื่อมโยงกับความหมายเดิม
ของ	“在”	โดยตรง	เมื่อศึกษาย้อนกลับไปในระบบเสียงโบราณสมัยต้นและ
สมัยกลาง	พบเสียงอ่านของ	“在”	และ	“才”	มีเสียงพยัญชนะและเสียงสระ
ท่ีเหมือนกัน	 ความหมายก็มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน	 อักษร	 “在”	 และ			
“才”	 จึงเป็นอักษรที่มีท่ีมาความหมายเดียวกัน	 (同源字)	 ดังจะเห็นได้
จากการที่สมัยโบราณอักษร	 “才”	 บันทึกความหมายของอักษร	 “在” 
เข้าไว้ด้วยกัน	 ในยุคที่ใช้อักษรสลักบนกระดูกสัตว์กระดองเต่า	 (甲骨文) 
และอักษรบนภาชนะโลหะ	(金文)	“在”	และ	“才”	ใช้รูปอักษรเดียวกัน	
ประกอบกับปรากฏมีการใช้อักษร	 “才”	 แสดงความหมายอักษร	 “在” 
ในเอกสารโบราณ	 เพื่อจ�าแนกแยกความหมายของ	 “在”	 และ	 “才” 
ออกจากกันให้ชัดเจน	จึงมีการเพิ่มเติมส่วนประกอบโครงสร้างอักษรบ่งบอก
ขอบเขตความหมาย	“土”	ในสมัยยุควสันตสารทและยุครณรัฐ	(春秋战国)
และพัฒนาเป็นอักษร	“在”	ที่มีรูปอักษรใช้เหมือนในปัจจุบัน	

 	 จากความหมายของอักษร	“在”	ที่บันทึกไว ้ในพจนานุกรม
ภาษาจีนปัจจุบัน	ฉบับที่	6	พบทั้งสิ้น	จ�านวน	8	ความหมาย	โดยแบ่งออกเป็น	
1)	กลุ่มความหมายที่ท�าหน้าที่ค�ากริยา	จ�านวน	5	ความหมาย	2)	กลุ่มความหมาย
ที่ท�าหน้าที่เป็นค�าวิเศษณ์	จ�านวน	2	ความหมาย	และ	3	)	กลุ่มความหมายที่ท�าหน้าที่
เป็นค�าบุพบท	จ�านวน	1	ความหมาย	เมื่อใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบความหมาย
มาด�าเนินการวิเคราะห์ความหมายทั้ง	8	ความหมาย	ร่วมกับประโยคตัวอย่าง	พบว่า	
“在”	มีองค์ประกอบความหมายถึง	12	องค์ประกอบด้วย	แต่ในจ�านวนนั้น
มีองค์ประกอบความหมาย	 “ด�ารงอยู ่”	 ปรากฏมีในทุก	 ๆ	 ความหมาย	

องค์ประกอบความหมายนี้จึงเป็นองค์ประกอบความหมายหลักของอักษร		“在” 
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	 	 จากองค์ประกอบความหมายทั้ง	 12	 องค์ประกอบของอักษร	

“在”	มีองค์ประกอบความหมาย	“ด�ารงอยู่”	เป็นองค์ประกอบความหมายหลัก

ซ่ึงสะท้อนความหมายของอักษร	“在”	ในประโยคอย่างชัดเจน	ทั้งยังแสดง

ให้เห็นถึงต�าแหน่งของอักษร	“在”	ในประโยคได้เป็นอย่างดี	นอกจากนี้องค์

ประกอบความหมายหน้า-หลังองค์ประกอบควาหมายหลักของอักษร		“在”

ยังแสดงให้เห็นถึงลักษณะส�าคัญทางไวยากรณ์ของของอักษร	 “在”	 คือ	

ส่วนใหญ่มีกรรมรองรับด้านหลัง	ซึ่งกรรมที่มารองรับด้านหลังของอักษร	“在”	นั้น

จะแตกต่างกันออกไป	ขึ้นอยู่กับความหมายของของอักษร	“在”	นั้นท�าหน้าที่

เป็นค�าชนิดใด	 หากอักษร	 “在”	 มีความหมายที่ท�าหน้าที่เป็นค�ากริยาหรือ

บุพบท	 กรรมท่ีมารองรับก็จะเป็นค�านามหรือกลุ ่มค�านาม	 แต่หากอักษร	

“在”	 มีความหมายที่ท�าหน้าที่เป็นค�าวิเศษณ์	 กรรมที่มารองรับก็จะเป็น

ค�ากริยาหรือกลุ่มค�ากริยา	โดยมีโครงสร้างรูปประโยค	3	ลักษณะ	ดังที่กล่าวมา

ไว้แล้วในข้างต้น

	 	 จากบทสรุปการศึกษาค้นคว้าเบ้ืองต้นดังท่ีกล่าวไว้นี้	ได้สะท้อน

ให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างความหมาย	 เสียงอ่าน	 รูปอักษร	

และการใช้ของอักษร	 “在”	 ได้ในเบื้องต้น	 เราสามารถเลือกความสัมพันธ์

ส่วนใดส่วนหน่ึง	 หรือทั้งหมดไปปรับประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน	

หรือสร้างกิจกรรมให้ผู ้ศึกษาภาษาจีนมีความรู ้ความเข้าใจตัวอักษร	 “在” 

อย่างเป ็นระบบได้	 และยังสามารถใช้แนวทางการศึกษานี้ในการศึกษา

อักษรจีนในกลุ ่มอื่น	 ๆ	 ต่อไปได้	 แต่เนื่องด้วยเงื่อนไขทางเวลา	 จ�านวน

ประโยคตัวอย่างที่มีจ�ากัด	 จึงท�าให้บทความวิชาการฉบับนี้เลี่ยงไม่ได้ที่จะมี

ข้อบกพร่องปรากฏบ้างคณะผู้เขียนจึงขออภัยและถือโอกาสรับฟังและน้อมรับ

ค�าวิจารณ์	เพื่อน�าไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป
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