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บทคัดยอ
งานวิจยั นีเ้ ปนการศึกษาเปรียบตางคำ�สรรพนาม man ในภาษาเยอรมันกับคำ�เทียบเคียงของคำ�สรรพนามนีใ้ น
ภาษาไทย โดยอาศัยขอมูลจากคลังขอมูลสองภาษาสองทิศทางซึ่งประกอบดวยเรื่องสั้นรวมสมัยภาษาเยอรมัน
และภาษาไทยพรอมบทแปลเปนอีกภาษาหนึ่ง ผลการวิจัยพบวาภาษาไทยมีรูปของคำ�เทียบเคียงคำ�สรรพนาม man
ในภาษาเยอรมัน 14 รูป ทัง้ นี้ ประโยคภาษาไทยทีเ่ ทียบเคียงไดกบั ประโยคทีใ่ ช man ในภาษาเยอรมันสวนใหญเปนประโยค
ทีไ่ มมปี ระธาน การใชประธานไรรูปจึงถือเปนคำ�เทียบเคียงที่ใชบอยที่สุดสำ�หรับโครงสรางภาษาเยอรมันที่ใชคำ�
สรรพนาม man สวนคำ�เทียบเคียงรูปอืน่ ๆ สามารถแบงประเภทออกไดเปน 3 กลุม ไดแก กลุม ทีม่ คี วามหมายเปนบุรษุ
สรรพนามบุรษุ ที่ 1 กลุมที่มีความหมายเปนบุรุษสรรพนามบุรุษที่ 3 และกลุมที่เปนอนิยมสรรพนาม (“ใคร”) ในขณะที่
ภาษาเยอรมันแสดงรูปของประธานทีเ่ ปนมนุษยดว ยการใชคำ�สรรพนามทีไ่ มเฉพาะเจาะจงอยาง man ภาษาไทยเลือก
ใชกลวิธีที่ในประโยคไมปรากฏรูปประธาน ซึ่งเปนการทำ�ใหบุคคลที่ไมชี้เฉพาะเจาะจงนี้ ไมตองมีรูปปรากฏ
คำ�สำ�คัญ: 1. คำ�สรรพนาม man. 2. คำ�เทียบเคียง. 3. ภาษาเยอรมัน. 4. ภาษาไทย.
Abstract
This paper presents a contrastive analysis of the German generic pronoun man (Engl. one) and its
equivalents in Thai. For the analysis, a bidirectional parallel corpus consisting of contemporary German and
Thai short stories and their translation into the other language was used. In the corpus, there are 14 forms of
Thai equivalents to man. Generally, the equivalent sentences do not have any subject at all. The subjectless
construction is therefore the most frequent equivalent structure of man-sentences in German. The other forms
emerging as counterparts to the German man can be categorized into 3 groups with the meaning scope of
1st person, 3rd person, and different variants of the indefinite pronoun khraj (‘who’). Whereas the German
language marks the unspecification of the human subject with the grammaticalized generic pronoun man,
Thai chooses to make human referents which should not be further specified “invisible”.
Keywords: 1. Pronoun man. 2. Equivalent. 3. German Language. 4. Thai Language.
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1. บทนำ�
ในภาษาเยอรมันคำ�สรรพนาม man จัดวา
เป น คำ � ที่ มี ป  ญ หาในการจั ด แบ ง ประเภท โดยมั ก มี
ขอโตแยงกันในหมูนักวิชาการวาควรจัดใหเปนอนิยม
สรรพนาม (Indefinite pronoun) หรือเปนบุรษุ สรรพนาม
(Personal pronoun) เมื่อเปรียบเทียบหลายภาษาดวย
กันแลว จะพบวาคำ�สรรพนามคำ�นี้นาสนใจเปนอยางยิ่ง
เนื่องจากมีคุณสมบัติเปนคำ�สรรพนามที่บงบอกความ
ไมเฉพาะเจาะจง เปนสรรพนามที่ใชเมื่อกลาวถึงคน
โดยทั่วไปซึ่งมีพบไมบอยนักในภาษาตางๆ ที่ใชกัน
ทั่วโลก (Haspelmath 1997 : 12) แมวาจะปรากฏคำ�
เทียบเคียง (equivalent) ในหลายภาษาดวยกัน โดยเฉพาะ
ภาษาในตระกูลอินโด-ยูโรเปยน (เชน one ในภาษา
อังกฤษ หรือ on ในภาษาฝรั่งเศส เปนตน) แตคำ �
สรรพนามเหลานี้ก็มีหนาที่และคุณสมบัติไมเหมือนกัน
เสียทีเดียว (Zifonun 2000 : 251) ในขณะที่หลายภาษา
ในยุโรปกลับไมมีคำ�สรรพนามที่ทำ�หนาที่แบบเดียวกัน
นี้ และมีผูไดเคยศึกษาเปรียบตางคำ�สรรพนาม man
ในภาษาเยอรมั น กั บ ภาษาของตนไว ไ ม น  อ ย เช น
Dimova (1981) ศึกษาคำ�เทียบเคียงของสรรพนามนี้
ในภาษาบัลแกเรีย Žeimantienė (2005) ศึกษาคำ�
เทียบเคียงในภาษาลิทวั เนีย และ Reichel (2007) ศึกษา
คำ�เทียบเคียงในภาษารัสเซีย
การศึกษาเปรียบตางคำ�สรรพนาม man กับ
คำ�เทียบเคียงในภาษาไทย ซึง่ เปนภาษาทีม่ แี บบลักษณ
ภาษาแตกตางกันเปนอันมากจึงเปนประเด็นที่นาสนใจ
เพราะอันทีจ่ ริง เวลาทีแ่ ปลคำ�สรรพนาม man เปนภาษา
ไทยแบบตรงตัว มักแปลไดวา “คนเรา” แตทวาคำ�นีก้ ลับ
ไมสามารถใชในบริบทเดียวกันกับ man ไดทุกครั้ง เรา
อาจตองแปลคำ�วา man เปนคำ�อื่นๆ แตกตางกันไป
ในแตละบริบท การศึกษาครัง้ นีม้ ุงหวังที่จะตอบคำ�ถาม
หลักสองประเด็น คือ คำ�สรรพนาม man ในภาษา
เยอรมันมีความหมายและหนาที่อยางไรบาง และคำ�
เทียบเคียงของ man ในภาษาไทยมีอะไรบาง เราจะสามารถ
นำ�คำ�เทียบเคียงตางๆ เหลานี้มาจัดประเภทไดอยางไร
ทั้ ง นี้ เพื่อ ให เ ห็ น แนวทางในการใช คำ� สรรพนามนี้
แบบตางๆ ในภาษาเยอรมัน กับการถายทอดมโนทัศน
ดังกลาวในภาษาไทย
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2. ความหมายของคำ�สรรพนาม man ในภาษา
เยอรมัน
คำ�วา man มีความหมายดั้งเดิมเปน “ผูชาย”
หรือ “มนุษย” (Kluge und Seebold 2002 : 594) ใน
ตำ�ราไวยากรณหรือสารานุกรมตางๆ มักจัดประเภท
คำ�นี้ใหเปนอนิยมสรรพนาม (indefinite pronoun)
(ตัวอยางเชน Glück 2010 : 282 ; Bußmann 2008 : 282 ;
Helbig und Buscha (2001 : 232) และ Duden 2005 :
327) อยางไรก็ตามการบรรยายความหมายและหนาที่
คำ�สรรพนามนีย้ ังคงมีปญหาอยูในแวดวงภาษาศาสตร
ภาษาเยอรมัน (Attaviriyanupap und Perrig 2009 :
321) ทั้ ง นี้ ปรากฏว า มี คำ � นิ ย ามและคำ � บรรยาย
คำ � สรรพนามนี้ แ ตกต า งกั น ออกไป ไม มี เ อกภาพ
ดังตัวอยางคำ�นิยามที่พบตอไปนี้
- อนิยมสรรพนามที่อางอิงถึง “บุคคลที่ไมระบุ
ใหแนนอนชัดเจนไปกวานี้” (Duden 2005 : 327)
- คำ�สรรพนามทีก่ ลาวถึงคนจำ�นวนหนึง่ ซึง่ มีทงั้
สองเพศ แตไมระบุจำ�นวนแนนอน (Engel 2004 : 371)
- การกลาวถึงคนที่ไมชี้เฉพาะเจาะจง (Helbig
und Buscha 2001 : 232)
- บุรุษสรรพนามที่ไมชี้เฉพาะและใชกลาวโดย
ทั่วไป (Hentschel und Weydt 2003 : 252)
- ผูกระทำ�ที่เปนคนที่ไมชี้เฉพาะเจาะจง หรือ
บุรุษสรรพนามบุรุษที่ 4 (Sasse 1993 : 670)
- บุ รุ ษ สรรพนามแบบไม ชี้ เ ฉพาะ (Graefen
2007 : 685)
- บุรุษสรรพนามทั่วไป (Zifonun 2001 : 119)
เมื่อวิเคราะหในภาพรวมแลวจะเห็นไดวาการจัด
ประเภทหรือใหคำ�นิยามคำ�สรรพนามนีใ้ นภาษาเยอรมัน
มี 2 แนวคิดดวยกัน กลาวคือ จัดเปนอนิยมสรรพนาม
หรือจัดเปนบุรุษสรรพนาม อันที่จริง ไมวาจะพิจารณา
ดวยเกณฑดานรูปคำ � หรือเกณฑทางวากยสัมพันธ
คำ�สรรพนาม man นั้นมีสถานะพิเศษตรงที่มีคุณสมบัติ
ของคำ�สรรพนามทั้ง 2 ประเภทนี้ อยางไรก็ตาม ความ
หมายหลักของคำ�สรรพนาม man คือ “เปนมนุษย”
สอดคลองกับที่ Marschall (1996 : 96) ไดใหคำ�จำ�กัด
ความไววา man อาจหมายถึงคนหนึ่งคน หรือมากกวา
หรือครอบคลุมไปถึงจำ�นวนทีน่ บั ไมถว นก็ได ทัง้ นี้ คำ�วา
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man อาจมีไดหลายความหมาย ขึ้นกับบริบทที่ปรากฏ
ในทางหนึ่งอาจหมายถึงการทำ�ใหตัวผูกระทำ�ไมชัดเจน
วาเปนใคร แตในทิศทางตรงกันขาม บางครั้ง man กลับ
มีความหมายเฉพาะเจาะจงถึงขนาดมีความหมายเทากับ
ich (I) หรือ du (you) ซึง่ ถือเปนการใชชเี้ ฉพาะบุคคลเลย
ก็ได แตการใชในกรณีนจี้ ะมีผลในทางวัจนปฏิบตั ศิ าสตร
โดยทำ�ใหรูสึกเหินหาง
การที่ man มีความหมายหลากหลาย ทำ�ใหสามารถ
แจกแจงคำ�สรรพนามนีไ้ ดเปนหลายแบบ งานวิจยั ที่มีการ
แบงไวละเอียดมากที่สุดคืองานของ Dimova (1981 :
38-39) ซึง่ ศึกษาคำ�สรรพนาม man โดยเปรียบเทียบกับ
ภาษาบัลแกเรียไดแยกความหมายของคำ�วา man ไวถงึ
9 ความหมายดวยกัน อยางไรก็ตาม ใน 6 ความหมาย
นั้ น เป น การแยกตามรู ป ของบุ รุ ษ สรรพนามในภาษา
เยอรมัน จึงทำ�ใหสามารถสรุปประเภทของ man แยก
ตามความหมายไดเหมือนกันกับที่ Helbig und Buscha
(2001 : 232) แบงไว ดังนี้ คือ
- man ที่ มี ลั ก ษณะเป น การกล า วถึ ง คนโดย
ทั่วไปหรือหมายถึงทุกคน เรียกวา generelles man
(generic man) เชน Was man gern tut, das fällt
einem nicht schwer (อะไรที่คนเราชอบทำ� (คนเรา)
ก็ยอมทำ�ไดไมลำ�บาก)
- man ที่ ใ ช เ มื่ อ ผู  ก ระทำ � กริ ย าดั ง กล า วไม มี
ความสำ�คัญหรือไมรูวาใครเปนผูกระทำ�กริยานั้น เรียก
วา anonymes man (anonym man) เชน Man hat
ihm sein Fahrrad gestohlen (มีคนขโมยจักรยานของ
เขาไป)
- man ที่ใชเพื่อสื่อถึงการมีสวนรวมของมนุษย
โดยทำ�ใหเปนการกลาวลอยๆ ถึงเหตุการณหนึ่งที่มี
มนุษยเปนผูรับรู โดยการใชคำ�กริยาที่บงชี้ใหเห็นถึง
การรั บ รู  ข องมนุ ษ ย แต ไ ม เ น น ว า ใครเป น ผู  ที่ รั บ รู 

เหตุการณนั้น เปนการนำ�เสนอโดยมุมมองแบบสวน
บุคคล (subjectivization) man ในหนาที่นี้เรียกวา
abstrahierendes man (abstracting man) Auf der

(บนถนนไมเห็น
ใครสักคน) แทนทีจ่ ะใชประโยคซึง่ เปนการนำ�เสนอมุมมอง
แบบเปนกลาง (objectivization) ไมกลาวถึงมนุษย ดังเชน
ในประโยค Es gab auf der Straße keinen Menschen
(บนถนนไมมใี ครสักคน)
- man ที่ทำ�หนาที่เปนคำ�สรรพนามแทนบุรุษ
สรรพนามแตละตัว เรียกวา pronominales man
(pronominal man) การใชในลักษณะนีจ้ ะแสดงวาผูพ
 ดู
ตองแสดงความหางเหินกับผูฟ ง ตัวอยางเชน ในประโยค
Straße sah man keinen Menschen

Still, ihr müsst auf mich hören, ich besitze
nämlich gewisse Anrechte, dass man mich hört

(นิง่ เสีย พวกเธอตองเชือ่ ฟงฉัน ฉันอยูใ นฐานะทีต่ อ งเชือ่
ฟง) man หรือผูที่ตองฟงผูกลาวประโยคนี้ก็คือ ihr หรือ
“พวกเธอ” นั่นเอง ไมไดหมายถึงใครอื่น
3. ขอมูลและวิธีวิเคราะห
การศึกษาครั้งนี้ใชคลังขอมูลที่เปนบทแปลจาก
ภาษาทั้ง สองภาษาและสองทิ ศ ทาง (Bidirectional
parallel corpus) ทั้งนี้ ตัวบทที่ใชเปนวรรณกรรม
รวมสมัย อันประกอบดวยเรือ่ งสัน้ ภาษาเยอรมันจำ�นวน
13 เรือ่ ง พรอมบทแปลจากภาษาเยอรมันเปนภาษาไทย
และเรื่องสั้นภาษาไทยจำ�นวน 15 เรื่อง พรอมบทแปล
จากภาษาไทยเปนภาษาเยอรมัน เรื่องสั้นเหลานี้เปน
ผลงานของนั ก เขี ย นและนั ก แปลหลายคนที่ เ ขี ย นขึ้ น
ในชวงปพ.ศ. 2523–2550 และแปลเมื่อป พ.ศ. 2535,
2549 และ 2550 3
ในการศึกษาผูว จิ ยั เริม่ ตนดวยการหาคำ�วา man
ทั้งหมดในตัวบทภาษาเยอรมัน รวมทั้งที่ปรากฏในรูป

__________________
3

ดูรายชื่อเรื่องสั้นที่นำ�มาวิเคราะหไดที่ภาคผนวกทายบทความ
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การกกรรมตรง (einen) และการกกรรมรอง (einem)
พรอมจัดแยกประเภทเปน 4 ประเภทตามเกณฑของ
Helbig und Buscha (2001) ดังทีไ่ ดอธิบายไวในบทที่ 2
คือ man1 = generisches man, man2 = anonymes man,
man3 = abstrahierendes man, man4 = pronominales
man และเรียงหมายเลขกำ�กับไวทุกคำ� จากนั้นจึงหา
คำ�เทียบเคียงที่ปรากฏในตัวบทภาษาไทย โดยกำ�หนด
หมายเลขใหตรงกัน 4 อยางไรก็ตาม ภาษาไทยเปนภาษา
ทีม่ กี ารใชประธานไรรปู (zero subject) มาก และเปนไป
ไดที่ไมสามารถหารูปของคำ�เทียบเคียงในตัวบทภาษา
ไทยได ในกรณีเชนนีจ้ ะกำ�หนดคาของรูปดังกลาวเปน Ø

4. ผลการศึกษา
4.1 จำ�นวนและลักษณะที่ปรากฏของ man
จากการศึกษาตัวบทภาษาเยอรมันทั้ง 28 เรื่อง
พบวามีคำ�วา man (และรูปอื่นๆ ของสรรพนามนี้) เปน
จำ�นวนรวมทั้งสิ้น 213 คำ� ทั้งนี้ เกือบทัง้ หมดอยูใ นรูป
man หรือทำ�หนาทีเ่ ปนประธานของประโยค สวนกรณีท่ี
ใชเปนกรรมตรง (einen) และกรรมรอง (einem) นั้น
มีเพียงอยางละ 2 คำ�เทานัน้ ในตัวบททีต่ น ฉบับเปนภาษา
เยอรมันมีอตั ราสวนการใชค�ำ วา man มากกวาในตัวบทที่
เปนภาษาเยอรมันทีแ่ ปลมาจากภาษาไทย (66.67% และ
33.33% ตามลำ�ดับ) เมื่อแยกประเภทตามความหมาย
ของ man ทั้ง 4 แบบ ไดผลดังตารางตอไปนี้

ตารางที่ 1. คำ�วา man ที่ปรากฏในคลังขอมูล
man 1

man 2

man 3

man 4

ตัวบทภาษาเยอรมันที่เปนตนฉบับ

91

18

9

24

142

ตัวบทภาษาเยอรมันที่เปนงานแปล

37

6

13

21

71

ตัวบทภาษาเยอรมันทั้งหมด

128

24

16

45
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อัตราสวนรอยละ

60.09

11.27

7.50

21.17

100.00

4.2 จำ�นวนและรูปคำ�เทียบเคียงภาษาไทย
ในคลังขอมูลภาษาไทยพบวามีรูปของคำ�เทียบ
เคียงของ man รวมทัง้ สิน้ 14 รูป เรียงตามลำ�ดับความถี่
ที่ ป รากฏจากมากไปน อ ย ดั ง รายละเอี ย ดในตาราง
ตอไปนี้

__________________
คำ�สรรพนาม man และคำ�เทียบเคียงภาษาไทยที่พบในคลังขอมูลทั้งหมด จะกำ�กับอักษรยอของตัวงาน และลำ�ดับที่ในการ
ปรากฏ นอกจากนีย้ งั จะระบุไวดว ยวาขอมูลทีพ่ บมาจากตัวบททีเ่ ปนตนฉบับหรือเปนบทแปล ตัวอยางเชน [JH-1_O] หมายความวาเปน
คำ�ลำ�ดับที่ 1 ที่พบในผลงานของนักเขียนชื่อ J. H. ซึ่งเปนภาษาตนฉบับ ในขณะที่ [JH-1_Ü] เปนการใหขอมูลวาเปนคำ�ลำ�ดับที่ 1 ที่พบ
ในผลงานของนักเขียนชื่อเดียวกัน แตเปนตัวบทที่เปนงานแปล
4
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ตารางที่ 2. คำ�เทียบเคียงของ man ในคลังขอมูลภาษาไทย

Ø

เรา
คน, คนเรา
ใคร
ผูคน
เขา
ผูที่..., ใครที่...
ใครๆ
ทุกคน
เธอ
พวกเรา
พวกเขา
มัน
หลายคน

man1

man2

man3

man4

74
21
11
10
2
1
3
2
1
0
1
1
1
0
128

9
6
0
2
4
1
1
0
0
0
0
0
0
1
24

12
3
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
16

35
5
1
0
0
2
1
0
0
1
0
0
0
0
45

จากขอมูลขางตนอาจสรุปไดวาคำ�เทียบเคียง
ภาษาไทยทีท่ �ำ หนาทีใ่ กลเคียงกับ man ในภาษาเยอรมัน
มากที่สุดคือการละรูปประธานในประโยคนั่นเอง เพราะ
โดยรวมแลวพบวาในขณะที่มีการใชค�ำ สรรพนาม man
ในตัวบทภาษาเยอรมัน ในตัวบทภาษาไทยกลับพบวา
ส ว นใหญ แ ล ว ไม มีรูป คำ � ใดๆ ที่ป รากฏในฐานะคำ �
เทียบเคียงของ man โดยมีอัตราสวนถึง 61.03% สวน
คำ�เทียบเคียงทีป่ รากฏในรูปตางๆ รวม 13 รูปนัน้ สามารถ
จัดแบงกลุมไดเปน 3 กลุม คือ กลุมที่มีความหมาย
ตรงกับสรรพนามบุรุษที่ 1 กลุมที่มีความหมายตรงกัน
กับสรรพนามบุรุษที่ 3 และกลุมที่มีความหมายเปน
อนิยมสรรพนาม ลำ�ดับตอไปนี้จะกลาวถึงคำ�เทียบเคียง
ในแตละกลุม

130
35
12
12
6
5
5
2
1
1
1
1
1
1
213

4.2.1 สรรพนามบุรุษที่ 1 ทีเ่ ปนคำ�เทียบเคียง
ของ man
คำ�เทียบเคียงหลักในกลุม นี้ คือ คำ�สรรพนาม “เรา”
ซึง่ ตรงกับภาษาเยอรมันวา wir (we) เดิมคำ�นีเ้ คยใชเปน
คำ�สรรพนามบุรษุ ที่ 1 พหูพจน แตในปจจุบนั พบวามีการ
ใชคำ�สรรพนามนี้ในความหมายเอกพจนเชนกัน โดยใช
ในกรณีทผ่ี ฟู ง มีฐานะเทากันหรือต่�ำ กวาผูพ ดู (เชน พูดกับ
เพื่อนในความหมายเดียวกับ “ฉัน”) ในการใชเพื่อสื่อ
ความหมายทัว่ ไป (generic meaning) ซึง่ พบในคลังขอมูล
จะเห็นไดวามีความหมายเปนพหูพจนเสมอ เนื่องจาก
“เรา” ในทีน่ อ้ี าจหมายถึงกลุม ของผูพ ดู หรือรวมไปถึง “เรา
ทุกคน” หรือ “มนุษยทกุ คน” เลยก็ได อยางไรก็ตาม การใช
คำ�นีเ้ ปนการเนนวาเปนมุมมองทีม่ ตี วั ผูพ ดู เปนศูนยกลาง
หรือเปนสวนหนึ่งของคนที่กลาวถึงโดยทั่วไปเสมอ ดัง
ตัวอยางตอไปนี้
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วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย
ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2555

7_O]

(1) เมื่อเราตายเราเอามันไปไมได [VN 6,
'Wenn man stirbt, kann man es sowieso

nicht mitnehmen’ [VN-6, 7_Ü]

นอกเหนือจากการใชคำ�สรรพนาม “เรา” เพียง
ลำ�พังแลว คำ�ภาษาไทยทีเ่ ปนคำ�เทียบเคียงของ man ยัง
อาจใชบุรุษสรรพนามนี้รวมกับคำ�วา “คน” เปน “คนเรา”
อีกดวย หรือในบางครั้งก็อาจใชเพียงคำ�วา “คน” เพียง
ลำ�พัง อยางไรก็ตาม การใชในลักษณะนี้ปรากฏไมบอย
นัก ดวยเหตุนี้ จึงอาจสรุปในขั้นตนไดวาคำ�สรรพนาม
ในภาษาไทยรูปที่ถือวามีความหมายตรงกันกับ man
ในภาษาเยอรมันมากทีส่ ดุ คือคำ�วา “เรา” นัน่ เอง อันทีจ่ ริง
ปรากฏการณนไ้ ี มแปลกแตอยางใด เนือ่ งจากคำ�สรรพนาม
บุรษุ ที่ 1 พหูพจนในหลายๆ ภาษา รวมทัง้ ภาษาเยอรมัน
(คือ คำ�วา wir) ก็มักมีหนาที่หลายประการ และสามารถ
ใชเพื่อกลาวถึงคนโดยทั่วๆ ไป (รวมตัวผูพูดซึ่งเปน
บุรุษที่ 1) ไดดวยเชนกัน ในขณะที่คำ�วา “พวกเรา” ซึ่ง
ปรากฏในคลังขอมูลเพียงครั้งเดียวเทานั้น เปนคำ�ที่ใช
บอกถึงบุรษุ ที่ 1 พหูพจนเทานัน้
4.2.2 สรรพนามบุรุษที่ 3 ทีเ่ ปนคำ�เทียบเคียง
ของ man
ในขณะทีค่ �ำ เทียบเคียงในกลุม แรกนัน้ มีความถีใ่ น
การปรากฏคอนขางสูง (รองจากการใชประธานไรรปู ) กลุม
ของคำ�เทียบเคียงกลุม ที่ 2 ซึง่ มีความหมายเปนสรรพนาม
บุรษุ ที่ 3 นัน้ กลับปรากฏไมบอ ยนัก โดยคำ�ทีป่ รากฏใน
คลังขอมูลคือ “เขา” คำ�สรรพนามนีใ้ นภาษาไทยอาจมีความ
หมายเปนเอกพจนหรือพหูพจนกไ็ ด แตหากปรากฏคูก บั
คำ�วา “พวก” กลายเปน “พวกเขา” จะมีความหมายเปน
พหูพจนอยางชัดเจนโดยทันที ในการใชเพือ่ สือ่ ความถึง
คนโดยทัว่ ไป มักเปนมุมมองทีเ่ นน “ผูอ น่ื ” เปนศูนยกลาง
หรืออาจกลาวไดวาเปนการกลาวถึงคนโดยทั่วไปแตไม
หมายรวมถึงผูพ ดู นัน่ เอง ดังตัวอยางตอไปนี้
(2) »Was ist Wahalla?«, und Irene sagt
»Ich weiß es nicht genau, aber ich glaube,
Walhalla ist das Jenseits der Wikinger. Ihr
Paradies, eine große Halle mit einem langen
Tisch, an dem man sitzt mit denen, die man
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liebt, und an dem man trinkt und trinkt bis ans
Ende aller Tage. » [JH-23, 24_O]

‘วัลฮัลลาเปนดินแดนหลังความตายของพวก
ไวกิง้ สรวงสวรรคของพวกเขา หองโถงใหญกบั โตะตัวยาว
ที่พวกเขาจะใชนั่งรวมกับคนที่เขารัก และที่นั่นทุกคน
จะดื่มและดื่มจนวันทั้งหมดสิ้นสุดลง’ [JH-23, 24_Ü]
อยางไรก็ตาม จะเห็นไดวาในตัวบทแปลภาษา
ไทย ความหมายของบุรุษที่ 3 ในที่นี้ ไมคอยชัดเจน
นักในการที่จะกลาวถึงคนโดยทั่วไป แตเปนการกลาว
ถึง “คนอืน่ ” อยางชัดเจนมากกวา ในทางตรงกันขาม ในตัว
บทภาษาเยอรมัน แมวาผูอานสามารถตีความ man
ในที่น้ไี ดวาหมายถึงพวกไวกิ้ง แตคำ�ที่ใชทำ�ใหกลาวถึง
กลุม คนนีโ้ ดยไมชเ้ี ฉพาะเจาะจงเทากับการใช sie ทีเ่ ปน
บุรษุ สรรพนามบุรษุ ที่ 3 พหูพจน ดวยเหตุน้ี จึงอาจสรุป
ไดวา คำ�เทียบเคียงทีเ่ ปนสรรพนามบุรษุ ที่ 3 อาจไมตรงกับ
คำ�วา man ในภาษาเยอรมันเทาใดนัก ยกเวนกรณีที่
สามารถตีความไดวาเปนกลุมบุคคลที่กำ�ลังถูกพูดถึง
อยางเชนกรณีของประโยคตัวอยางขางตนนี้
แมวาในตัวอยางขางตน การใชสรรพนามบุรุษ
ที่ 3 อาจไมสามารถสื่อความไดตรงกับ man เทาใดนัก
แตจากผลการศึกษาในงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของพบวาสรรพนาม
บุรุษที่ 3 เอกพจนน้นั มีความเหมือนกับ man ในภาษา
เยอรมันเชนกัน (Zifonun 2001 : 122) โดยเฉพาะในภาษา
เยอรมันนัน้ พบวาในภาษาพูดมักมีการใชค�ำ วา sie (they)
เพือ่ สือ่ ความถึงคนโดยทัว่ ไปเชนกัน เชน Sie haben schon
wieder die Buspreise erhöht (เขาขึน
้ คารถเมลอกี แลว)
คำ�วา “เขา” ในที่น้สี ่อื ความถึงผูคนกลุมหนึ่งที่มีสิทธิ
ในการทำ�เชนนัน้ โดยไมไดระบุชดั เจนวาเปนใครนัน้ เอง
ดังที่ Vahl-Seyfarth (1987 : 141) เรียกลักษณะการใช
คำ�สรรพนามบุรษุ ที่ 3 พหูพจนเชนนีว้ า เปนการกลาวถึงคน
ที่มีอำ�นาจที่จะกระทำ�การบางอยางได คำ�เทียบเคียง
ภาษาไทยทีพ่ บในคลังขอมูลก็มคี วามหมายเชนนีอ้ ยูด ว ย
ดังตัวอยางตอไปนี้
(3) Man verzinst die Steuern auf
Genussmittel nicht richtig [JF-1_O]

‘เขาขึ้นภาษีของกินของใชฟุมเฟอย’ [JF-1_Ü]

คำ�สรรพนาม man ในภาษาเยอรมันกับคำ�เทียบเคียงในภาษาไทย
กรกช อัตตวิริยะนุภาพ

ส ว นกรณี ข องคำ � เที ย บเคี ย ง “ผู  ค น” หรื อ
“หลายคน” นั้ น จะเห็ น ได ว  า เป น คำ � ที่ จั ด อยู  ใ นกลุ  ม
ที่มีความหมายเหมือนกับสรรพนามบุรุษที่ 3 เชนกัน
ขอแตกตางระหวางการใชคำ�วา “คน” เปนสวนหนึ่งของ
รูปคำ�ที่ใชเพื่อสื่อความถึงคนทั่วๆ ไปในที่นี้กับคำ�เทียบ
เคียงกลุมแรกซึ่งมีความหมายเปนบุรุษที่ 1 นั้นคือ การ
ที่คำ�เทียบเคียงที่สื่อความตรงกับสรรพนามบุรุษที่ 3
จะไมเนนหรือไมจำ�เปนตองรวมตัวผูพูดไวดวยนั่นเอง
4.2.3 อนิยมสรรพนามที่เปนคำ�เทียบเคียง
ของ man
คำ�เทียบเคียงกลุมที่สามนี้มีคำ�สรรพนาม “ใคร”
เป น ความหมายหลั ก คำ � นี้ มี ค วามหมายและหน า ที่
ตรงกันกับคำ�วา wer (who) ในภาษาเยอรมัน ซึ่งทั้ง
ในภาษาไทยและในภาษาเยอรมันเปนคำ�ที่เปนไดทั้ง
อนิ ย มสรรพนามและปุ จ ฉาสรรพนาม โดยเมื่อเปน
อนิยมสรรพนามจะมีความหมายวา “ใครบางคน” ในขณะที่
หากมีการซ้ำ�คำ�กลายเปน “ใครๆ” จะมีความหมาย
เปลี่ยนไปเปน “ทุกคน” ในทันที อีกประการหนึ่งที่
พบวามีความคลายคลึงกันระหวางภาษาเยอรมันกับภาษา
ไทย คือ การใชค�ำ สรรพนาม “ใคร” หรือ wer แลวมีบทขยาย
ทีเ่ ปนคุณานุประโยคมาประกอบ ซึง่ จะทำ�ใหมคี วามหมาย
เฉพาะเจาะจงขึ้น คือ หมายถึงเฉพาะผูที่มีคุณสมบัติ
ดังกลาวนั้น ดังตัวอยางตอไปนี้
(4) ใครที่จะเขางาน... [An1_O]
‘wenn man den Job annimmt, ...’ [An1_Ü]

อันที่จริงประโยคขางตนไมจำ�เปนตองใชคำ�วา
man แตใชคำ�วา wer ที่มีความหมายตรงกับ “ใคร”
ไดเชนกัน (wer den Job annimmt,...) ปรากฏการณที่
คำ�วา “ใคร” ซึง่ เปนอนิยมสรรพนามในภาษาไทยเปนคำ�
เทียบเคียงของ man ในภาษาเยอรมัน จึงสอดคลองกับ
การใชในภาษาเยอรมันเชนกัน
4.3 ประธานไร รู ป ในภาษาไทยที่ เ ป น
โครงสรางเทียบเคียงกับ man
การละประธานเนือ่ งจากไมรตู วั ผูก ระทำ�ทีช่ ดั เจน
ถือเปนยุทธวิธีที่ดีที่สุดในการที่จะถายทอดความหมาย
ของคำ�สรรพนาม man ในภาษาเยอรมันออกมาเปนภาษา
ไทย ในขณะที่คำ�เทียบเคียงกลุมอื่นๆ ทั้ง 3 กลุมที่

ไดอธิบายไวขา งตนนัน้ มีค�ำ เทียบเคียงภาษาเยอรมันรูป
อื่นๆ นอกเหนือไปจาก man เชน wir (เรา) sie (พวก
เขา) jemand (บางคน) เปนตน อยางไรก็ตาม โครงสราง
ที่ไมมีประธานในประโยคในภาษาไทยนั้นก็มิไดมีความ
หมายตรงกันกับ man ในลักษณะความสัมพันธแบบ
1 : 1 เพราะจากผลการศึกษาเรื่องสรรพนามไรรูปใน
ภาษาไทยที่มีผูวิจัยกอนหนานี้ ก็ชี้ใหเห็นวาประธาน
ไรรูปนั้นอาจมีความหมายไดหลายอยาง ตัวอยางเชน
ในผลงานของจรัสดาว อินทรทัศน (Intratat 2005:
21-24 อางถึงใน กิติมา อินทรัมพรรย 2553) พบการ
ใชสรรพนามไรรูป 4 ประเภท คือ สรรพนามบุรุษที่ 1
สรรพนามบุรุษที่ 2 สรรพนามบุรุษที่ 3 และบุรุษที่ 1, 2,
3 หรือใครก็ได
โครงสรางทีค่ �ำ เทียบเคียงของ man ในภาษาไทย
ไมมีรูปปรากฏ ซึ่งในคลังขอมูลปรากฏถึง 130 ครั้งนั้น
ยังสามารถวิเคราะหในรายละเอียดเพิ่มเติมไดอีก ทั้งนี้
ในขั้นแรกจะตองแยกระหวางประโยคประธานไรรูปที่
มีการระบุคำ�อางอิงกับที่ไมมีการระบุคำ�อางอิง ตาม
แนวทางการแบงประเภทประโยคที่มีประธานไรรูปใน
งานวิจยั ของ กิตมิ า อินทรัมพรรย (2553 : 87) กรณีแรก
เปนการละประธานของประโยค แตสามารถหาประธาน
ไดพบจากคำ�อางอิงทีป่ รากฏกอนหนานั้น ซึ่งภาษาไทย
ไมนิยมกลาวซ้ำ� แตจะละไวในฐานที่เขาใจ ซึ่งเมื่อตัด
กรณีของประธานไรรูปที่เปนกรณีเชนนี้ออกไปแลว จะ
ปรากฏวาเหลือกรณีทค่ี �ำ เทียบเคียงของ man ในตัวบท
ภาษาไทยเปนกรณีที่ไรรูปและไมรูวาอางอิงถึงประธาน
ตัวใดนั้นอยูเพียง 96 คำ� เมื่อนำ�รูปของคำ�ที่ถูกละไว
ในฐานทีเ่ ขาใจเหลานีม้ าจัดเขากลุม ตามทีไ่ ดแบงไวกอ น
หนานี้ คือ กลุมบุรุษที่ 1 กลุมบุรุษที่ 3 และกลุมอนิยม
สรรพนาม พบวาแนวโนมในการกระจายของรูปตางๆ
ยังคงเหมือนเดิม มิไดทำ�ใหภาพรวมเปลี่ยนแปลงไป
แตอยางใด
จากขอมูลทัง้ หมดทีป่ รากฏ จึงสามารถสรุปไดวา
ในภาษาไทยนัน้ ไมมคี ำ�เทียบเคียงกับคำ�สรรพนาม man
ในภาษาเยอรมันในลักษณะที่เปนคำ�แปลตรงตัว และ
ไมพบวามีการใชสรรพนามบุรุษที่ 2 ในการสื่อความ
หมายเดียวกับ man ที่เปนการกลาวถึงคนโดยทั่วไป
รวมไปถึงคนที่ไมสามารถระบุไดวาเปนผูใด และหากจะ

79

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย
ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2555

กลาวถึงคำ�เทียบเคียงภาษาไทยสำ�หรับคำ�สรรพนามรูป
พิเศษรูปนีใ้ นภาษาเยอรมัน โดยพิจารณาจากความถีใ่ น
การใช ก็จะเขียนลำ�ดับชั้นของรูปคำ�เทียบเคียงในภาษา
ไทยออกมาไดดังนี้
Ø > บุรุษที่ 1 > อนิยมสรรพนาม > บุรุษที่ 3
4.4 โครงสรางที่พบในประโยคประธานไรรูปที่
เปนคำ�เทียบเคียงของ man
การที่ คำ � เที ย บเคี ย งของ man ไร รู ป นั้ น เป น
ปรากฏการณ ที่ ส อดคล อ งกั บ โครงสร า งประโยค
ไรประธาน (subjectless sentences) ในภาษาอื่นๆ
(ตัวอยางเชนที่พบในงานวิจัยของ Dimova 1981 ;
Žeimantienė 2005 และ Reichel 2007) ในลำ�ดับ
ตอไปนีจ้ งึ เปนวิเคราะหวา คำ�เทียบเคียงของ man ทีไ่ รรปู
ในภาษาไทยนัน้ สามารถจัดแบงประเภทตามโครงสรางที่
ปรากฏไดอยางไร และมีความเหมือนหรือตางจากทีพ่ บใน

คำ�เทียบเคียงของ man ในภาษาอืน่ ๆ หรือไม
เนื่องจากในบทแปลนั้น บางครั้งมีโครงสราง
ที่ แ ตกต า งไปจากตั ว บทที่ เ ป น ต น ฉบั บ โดยสิ้ น เชิ ง
จนไมสามารถนำ�โครงสรางมาเปรียบเทียบกันได ซึ่ง
โดยมากมั ก เป น ประโยคที่ เ ป น สำ � นวนที่ เ ที ย บเคี ย ง
กันไดในแตละภาษา ดังนั้น ในการวิเคราะหโครงสราง
ของประโยคประธานไรรูปจึงตัดประโยคเหลานี้ออกไป
ทำ�ใหเหลือ man สวนที่นำ�มาวิเคราะหรวมทั้งสิ้น 91 คำ�
ซึ่งสามารถแยกประเภทตามโครงสรางที่ปรากฏไดเปน
6 รูปแบบ เรียงตามลำ�ดับจากความถี่สูงสุดไปถึงนอย
ทีส่ ดุ คือ ประโยคประธานไรรปู (Subjectless sentences)
วลี (Phrases) ประธานของประโยคเปนสิ่งไมมีชีวิต
(Inanimate subjects) การนำ�เสนอเหตุการณอยางเปน
กลาง ไมมีผูกระทำ� (Objectivization) โครงสราง “กัน
และกัน” (Reciprocal construction) และโครงสราง
กรรมวาจก (Passive construction) ดั ง แสดงใน
แผนภูมิตอไปนี้

subjectless sentences
phrases
inanimate subjects
objectivization
reciprocal constructions
passive constructions

ภาพที่ 1. ประเภทของประโยคในภาษาไทยที่คำ�เทียบเคียงของ man ไรรูป

ผลการศึกษาปรากฏวากวาครึง่ หนึง่ คือ 56.04%
ของโครงสรางที่นำ�มาวิเคราะหเปนประโยคไรประธาน
หรื อ เป น โครงสร า งประธานไร รู ป (Subjectless
sentences) ซึ่งการใชประโยคลักษณะนี้สามารถสื่อ
ความถึงผูคนโดยทั่วไปได โดยไมตองเอยขึ้นมาวาใคร
เปนผูกระทำ�กริยาในประโยค ดังตัวอยางตอไปนี้
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(5)

In Berlin braucht man kein Auto [RR-

5_O]

5_Ü]

‘อยูเมืองเบอรลินไมจำ�เปนตองมีรถหรอก’ [RR-

คำ�สรรพนาม man ในภาษาเยอรมันกับคำ�เทียบเคียงในภาษาไทย
กรกช อัตตวิริยะนุภาพ

เราสามารถตี ค วามกรณี ที่ ไ ม เ ห็ น รู ป ประธาน
ของประโยคในแตล ะประโยคไดว าหมายถึ ง กลุ  ม คน
ทั่วไปที่ไมชัดเจน หรือไมสามารถระบุจำ�นวนแนนอน
หรื อ เป น กลุ  ม บุ ค คลที่เ ฉพาะเจาะจงหรื อ มี คุณ สมบั ติ
อย า งใดอย า งหนึ่ง ก็ ไ ด อาจกล า วได ว  า การตี ค วาม
ความหมายอาจเปนไดตง้ั แต “ทุกคน” ไปจนถึง “บางคน”
หรือ “คนที”่ + บทขยาย (Modifier) ก็เปนได แมวาทั้ง
ในประโยคนี้ หรือประโยคกอนหนานี้ จะไมมีการแสดง
รูปประธานของประโยคที่ชัดเจนใหเห็น แตผูอานก็
สามารถทราบวาใครเปนผูกระทำ�กริยานั้นไดจากบริบท
ปรากฏการณที่ประโยคไรประธานสามารถเปน
คำ � เที ย บเคียงของ man พบในภาษาอื่นๆ เช น กั น
แตมขี อ นาสังเกตคือ ในภาษาอืน่ ๆ ทีม่ กี ารศึกษาเปรียบ
ตางกับภาษาเยอรมันไวนั้นมักเปนภาษาที่มีวิภัติปจจัย
ซึ่งตองกระจายรูปคำ�กริยาใหสอดคลองกับประธานของ
ประโยค ดังนั้น ประโยคที่มีความหมายตรงกับ man ใน
ภาษาเยอรมันจึงมักมีลักษณะพิเศษตรงที่ผันคำ�กริยา
แทตามรูปใดรูปหนึ่ง (เชน เปนบุรุษที่ 1 พหูพจน หรือ
บุรุษที่ 3 เอกพจน ฯลฯ) แตกลับไมมีประธานปรากฏ
ใหเห็น ลักษณะทีป่ รากฏเชนนีแ้ ตกตางจากภาษาไทยที่
ไมมตี วั บงชีอ้ นื่ ใดทีท่ �ำ ใหโครงสรางประโยคทีไ่ รประธาน
นั้นแตกตางไปจากประโยคธรรมดาที่อาจละประธาน
ไวในฐานที่เขาใจ เนือ่ งจากไดกลาวถึงไปแลวทีใ่ ดทีห่ นึง่
กอนหนาประโยคนัน้ ดังนัน้ การที่จะรูวาประธานที่ไรรูป
นั้นมีความหมายตรงกับ man ในกรณีที่ใชเพื่อกลาวถึง
คนโดยทั่วไป (Generic) หรือไมนั้น จึงตองอาศัยการ
ตีความตามบริบท ไมไดพิจารณาจากคุณลักษณะทาง
ไวยากรณ

คำ�เทียบเคียงที่ไรรูปกลุมที่มีจำ�นวนมากเปนอัน
ดับสอง (14.29%) คือ คำ�เทียบเคียงทีม่ โี ครงสรางเปนวลี
(Phrases) กลาวคือ ในขณะทีภ่ าษาเยอรมันเปนประโยค
ที่มี man เปนประธาน ในตัวบทภาษาไทยกลับใชเปน
วลี ไมวา จะเปนนามวลี บุพบทวลี หรือวิเศษณวลี (เรียง
ตามลำ�ดับความถี่ท่ปี รากฏ) ดวยเหตุน้ี จึงไมพบรูปคำ�
เทียบเคียงทีแ่ สดงใหเห็นวาเปนประธานของประโยคตาม
โครงสรางภาษาเยอรมัน การแปลงประโยคใหเปนวลีมี
ผลทำ�ใหประธานของประโยคหายไป กลวิธเี ชนนีป้ รากฏ
อยูภายในระบบภาษาทุกภาษาอยูแลว เชน ใชวลี die
Vorstellung,... (การนึกภาพวา...) แทนประโยค wenn
man sich vorstellt,... (หากเรานึกภาพวา...) นอกจากนี้
ยังอาจเกิดขึน้ ไดในกระบวนการแปลซึง่ ไมจ�ำ เปนตองยึด
โครงสร า งประโยคตามภาษาต น ฉบั บ ทุ ก ประการ
แตสามารถแปลงรูปทางไวยากรณโดยที่ยังคงรักษา
ความหมายเดิมไว
14.29% ของคำ�เทียบเคียงไรรูปที่พบในคลัง
ขอมูลนัน้ เปนประโยคทีม่ ปี ระธาน เพียงแตประธานกลับ
ไมใชคนตามความหมายของคำ�วา man แตกลายเปน
สิง่ ไมมชี วี ติ (Inanimate subject) แทน อันทีจ่ ริงโครงสราง
นีม้ ลี กั ษณะคลายกับประโยคกรรมวาจก 5 แตในที่นี้แยก
ออกเปนสองกลุม โดยกลุม ทีม่ โี ครงสรางเปนกรรมวาจก
(Passive constructions) นัน้ มีจ�ำ นวนนอยทีส่ ดุ (3.30%)
แมวากลุมที่เปนกรรมวาจกจะมีจำ�นวนนอยมากก็ตาม
ทั้งนี้เนื่องจากประโยคกรรมวาจกนั้นไมจำ�เปนตองมี
ประธานของประโยคเป น สิ่ ง มี ชี วิ ต และในที่ นี้ จ ะนับ
เฉพาะประโยคที่ประธานของประโยคไมใชสิ่งไมมีชีวิต
เทานั้นใหอยูในกลุมที่มีโครงสรางเปนกรรมวาจก

__________________
แมภาษาไทยจะมีตัวบงชี้กรรมวาจกที่กลายเปนคำ�ทางไวยากรณแลว คือ คำ�วา “ถูก” แตในภาษาไทยการใชตัวบงชี้นี้ยังไมถือ
วาเปนเกณฑบังคับ เพราะหากประธานของประโยคเปนสิ่งไมมีชีวิต และความหมายของคำ�กริยาไมไดมีความหมายเชิงลบ จะพบวา
สามารถละตัวบงชี้กรรมวาจกได (เชน บานนี้ถูกสรางขึ้นเมื่อ 50 ปกอน หรือ บานนี้สรางขึ้นเมื่อ 50 ปกอน) ดังนั้น โครงสรางที่มีสิ่งมีชีวิต
เปนประธานจึงสามารถเปนโครงสรางที่กำ�กวมได กลาวคือ อาจเปนกรรมวาจกก็ได หรือเปนประโยคไรประธานที่เนนกรรมของประโยค
โดยนำ�มาวางไวตำ�แหนงตนประโยคก็ได
5
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โครงสรางประโยคที่ประธานของประโยคเปนสิ่ง
ไม มีชีวิต พบบ อ ยเป น อั น ดั บ สองรองจากประโยคไร
ประธานและ “ความไมมีชีวิต” (Inanimateness) หรือ
Unbelebtheit ในภาษาเยอรมันนั้น ถือวาเปนลักษณะ
สำ�คัญ เพราะเปนความหมายที่อยูในขั้วตรงขามกับ
คำ�วา man ในภาษาเยอรมัน ซึง่ ตองมีความหมายเปนคน
[+ human] เสมอ การใชส่งิ ไมมีชีวิตเปนประธานของ
ประโยค ไมวาจะมีความหมายเปนผูถูกกระทำ� (ตีความ
วาเปนประโยคกรรมวาจก) หรือการใชกรรมเปนหัว
เรือ่ ง (ตีความวาเปนกรรมของประธานไรรปู ) จะเปนการ
เปลี่ยนมุมมองในการนำ�เสนอภาพเหตุการณหรือการ
กระทำ�หนึ่งๆ วาอันที่จริงมีคนเกี่ยวของอยู แตในที่นี้คน
หรือผูก ระทำ�ไมไดมคี วามสำ�คัญ หรือไมจำ�เปนตองชีช้ ดั
ใหเห็นวาเปนใครนั่นเอง ดังตัวอยางตอไปนี้
(6) เมล็ดมันตองตมกอนกินถึงจะกินดี [WL4_O]
‘Kocht man die Samen vorher, schmecken
sie noch besser’ [WL-4_Ü]

(7)

Pool, in den man heißes Quellwasser

laufen lassen kann [JH-6_O]

'สระวายน้ำ�ที่สามารถเก็บน้ำ�รอนซึ่งไหลมาจาก
บอแรเอาไวได’ [JH-6_Ü]
โครงสรางของคำ�เทียบเคียงทีป่ รากฏในกลุม ถัดไป
มีจ�ำ นวน 8.79% คำ�เทียบเคียงกลุม นีน้ �ำ เสนอภาพแบบเปน
กลาง (objectivization) ไมกลาวถึงผูกระทำ� ในการกระทำ�
หรือเหตุการณท่เี กิดขึ้นโดยผูกระทำ�ที่เปนมนุษยจะถูก
นำ�เสนอในรูปของ “สภาพ” (state) แทนโดยไมตองเอย
ถึงการรับรูของมนุษย ซึ่งเปนคุณสมบัติสำ�คัญประการ
หนึ่งของการใช man ในภาษาเยอรมันที่นำ�เสนอภาพ
เหตุการณในฐานะเปนการรับรูของคน (abstracting
man) ดวยเหตุนี้ ประโยคในภาษาไทยที่มีความหมาย
ตรงกับประโยคทีใ่ ชคำ�สรรพนาม man ในภาษาเยอรมัน
จึ ง ไม ป รากฏว า มี รู ป คำ� ใดที่ ถื อ เป น คำ � เที ย บเคี ย งได
โครงสรางที่ปรากฏในภาษาไทยในกรณีนี้เทียบไดกับ
การใชกริยาเชื่อมความ (copula) หรือบงบอกความเปน
อยู  คื อ กริ ย า sein (to be) ในภาษาเยอรมั น
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ดังตัวอยางตอไปนี้
(8) แทนที่ จ ะเป น หาดทรายกลั บ กลายเป น
กระทอมไมสับปะรังเคหลังหนึ่ง [KS-2_O]
'...sah man anstelle eines unbewohnten
Strandes eine baufällige Holzhütte’ [KS-2_Ü]

การนำ�เสนอดวยมุมมองดังตัวอยางขางตนนี้ถือ
ไดวา มีความสัมพันธกบั โครงสรางของกลุม ทีม่ ี “สิง่ ไมมชี วี ติ ”
เปนประธานของประโยคเชนกัน เนื่องจากเมื่อนำ�เสนอ
ภาพการกระทำ�หรือเหตุการณหนึ่งโดยการตัดการรับรู
ของมนุษยออกไป ประธานของประโยคก็มักกลายเปน
สิ่งไมมีชีวิตโดยอัตโนมัติ อยางไรก็ตาม ลักษณะสำ�คัญ
ของโครงสรางในกลุม นีค้ อื การทำ�ใหกลายเปนการนำ�เสนอ
“สภาพ” ไมใชการกระทำ�และเปนการตัดผูก ระทำ�ออกไป
โดยสิ้นเชิง ในขณะที่กลุมที่ประธานเปนสิ่งไมมีชีวิตนั้น
ยังสามารถมองเห็นภาพการมีสว นรวมของมนุษยในฐานะ
ผูก ระทำ�ไดอยู
โครงสรางกลุม สุดทายมีจ�ำ นวนเพียงเล็กนอยเชนกัน
(4.40 %) เปนโครงสรางทีเ่ รียกวา “กันและกัน” (reciprocal
constructions) เนื่ องจากในประโยคภาษาไทยที่เ ปน
ประโยคเที ย บเคี ย งกั บ ประโยคที่ ใ ช man ในภาษา
เยอรมัน ทุกกรณีมีคำ�วา “กัน” อยูดวย คำ�นี้ตรงกับคำ�
ภาษาเยอรมันวา einander (each other / one another)
ในภาษาไทย “กัน” ถือเปนคำ�วิเศษณซ่งึ ใชประกอบ
ทายคำ�กริยาของผูกระทำ�ตั้งแตสองคนขึ้นไป แสดงการ
กระทำ�รวมกันหรือตอกัน (ราชบัณฑิตสถาน 2546 : 104)
หรือตรงกับที่ Iwasaki and Ingkaphirom (2005 : 305)
ใหคำ�อธิบายไววามีความหมายทั้ ง ที่ เ ป น การกระจาย
(กระทำ�ตอกัน - distribution) และความหมายเปน
องครวม (รวมกัน - collective) เมื่อใดก็ตามที่ใชคำ�นี้ จึง
ถือวาตองนึกภาพผูกระทำ�เปนพหูพจนเสมอ แมจะไมมี
ประธานปรากฏรูปใหเห็นในประโยคก็ตาม กรณีของคำ�
เทียบเคียงของ man ทีพ่ บในคลังขอมูลนัน้ จะเห็นไดวา ถอย
คำ�ทีพ่ บบอยมากทีส่ ดุ คือ “วากันวา” ซึง่ มีความหมายตรงกับ
ภาษาเยอรมันวา man sagt ซึ่งจะเห็นไดวาโครงสราง
ดั ง กล า วนี้ ค ล า ยคลึ ง กั บ โครงสร า งกรรมวาจกที่ ไ ม มี
ประธานอยาง es wird gesagt ในภาษาเยอรมันหรือ
it is said ในภาษาอังกฤษนั่นเอง

คำ�สรรพนาม man ในภาษาเยอรมันกับคำ�เทียบเคียงในภาษาไทย
กรกช อัตตวิริยะนุภาพ

เมื่อยอนกลับมาพิจารณาผลการศึกษาที่ไดใน
ภาพรวมจะเห็นไดชดั วาคุณสมบัตทิ างความหมายของคำ�
สรรพนาม man ในภาษาเยอรมันนั้นมีความสัมพันธ
อย า งสู ง กั บโครงสรางของประโยคที่ไมมีประธานใน
ภาษาตางๆ ที่นำ�มาเปนคูเทียบ กลาวคือ โดยทั่วไป
ไมพบวามีคำ�สรรพนามใดที่ทำ�หนาที่เปนคำ�เทียบเคียง
สมบู ร ณ เ พี ย งคำ � เดี ย วกั บ คำ � สรรพนามรู ป นี้ ใ นภาษา
เยอรมั น แตประโยคที่ไมมีประธานถือเปนรูปแบบที่
พบวาบอยที่สุดในฐานะโครงสรางที่ส่อื ความเดียวกัน
กับการใชค�ำ สรรพนาม man ทั้งนี้ โครงสรางประโยคที่
ไมมีประธาน (Subjectless sentence) อาจแสดงดวย
การแสดงรูปประธาน แตประธานและกริยาแทไมผันรูป
สอดคลองกัน อยางที่โดยปกติตองเปนในภาษานั้นๆ
ก็ได เชน กรณีของภาษาลิทวั เนีย (Žeimantienė 2005)
ดวยเหตุน้ี จึงอาจถือไดวา ในภาษาเยอรมันนัน้ คำ�สรรพนาม
man ทำ�หนาที่เปนประธานโดยรูป (Formal subject)
ดวยเชนกัน ซึง่ นอกจากความหมายทีเ่ ปนการกำ�หนดวา
ตองเกีย่ วของกับ “คน” [+ human] แลวความหมายทีช่ ดั เจน
กวานี้ ซึง่ มีดว ยกันหลายความหมายนัน้ จะตองพิจารณา
จากบริบทเทานัน้
5. บทสรุป
คำ�สรรพนาม man ในภาษาเยอรมันถือไดวามี
พัฒนาการคลายกับบุรษุ สรรพนาม (Personal pronoun)
และอนิยมสรรพนาม (Indefinite pronoun) โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในกลุมหลังมีความพองกันในเรื่องการแบงแยก
ระหวางคำ�ที่ใชกลาวถึงคน กับกรณีของสิ่งที่ไมมีชีวิต
ตัวอยางเชนการแบงระหวาง jemand, jeder (บางคน,
ทุกคน) กับ etwas, alles (บางสิง่ , ทุกสิง่ ) เปนตน อยางไร
ก็ตาม คำ�สรรพนาม man มีลักษณะแตกตางออกไป
จากคำ�สรรพนามทั้งสองประเภทนี้ กลาวคือ เมื่อเทียบ
กับบุรุษสรรพนาม คำ�สรรพนาม man มีการผันรูป
ได ไ ม ค รบทุ ก การก กล า วคื อ ไม มี รู ป ในการกอื่ น
นอกจากการกประธาน (Nominative) แตสามารถแสดง
การกกรรมตรง (Accusative) และการกกรรมรอง
(Dative) ไดโดยยืมรูปของคำ � นำ� หนานามแบบไม ชี้
เฉพาะมาใชกลายเปน einen และ einem ตามลำ�ดับ
ส ว นการกแสดงความเป น เจ า ของ (Genitive) นั้น

ไมมใี ชเลย ลักษณะของ man ที่แตกตางไปจากอนิยม
สรรพนามนั้นคือ โดยทั่วไปอนิยมสรรพนามจะไมมี
การผันรูปคำ�ไปตามประเภททางไวยากรณหากเปนคำ�
สรรพนามที่อางอิงถึงสิ่งไมมีชีวิต เชน etwas (บางสิง่ )
alles (ทุกสิง่ ) แตจะผันรูปกรณีทใ่ี ชกบั บุคคล เชน jemand
(ใครบางคน – nominative) jemanden (ใครบางคน –
accusative) เปนตน จึงเห็นไดวา man มีลักษณะของ
การผันรูปคำ�ไมเขาพวกกับกลุมใดกลุมหนึ่งโดยชัดเจน
อยางไรก็ตาม เกณฑดงั กลาวนีก้ ค็ งยังไมสามารถใชเพือ่
ชี้ชัดลงไปวาคำ�สรรพนาม man ควรจั ด อยู  ใ นกลุ  ม
คำ�สรรพนามประเภทใด
จากข อ ค น พบที่ไ ด จ ากการศึ ก ษาเปรี ย บต า ง
คำ�สรรพนาม man ในภาษาเยอรมันกับคำ�เทียบเคียงใน
ภาษาไทยในครัง้ นี้ ผูว จิ ยั สนับสนุนแนวทางของ Zifonun
(2000 ; 2001) ที่วิเคราะหคุณสมบัติทางรูปคำ�และ
วากยสัมพันธต ลอดจนความหมายของคำ � สรรพนาม
man แลวจัดประเภทวาคำ�สรรพนามนีม้ คี ณ
ุ สมบัตใิ กลเคียง
กับบุรุษสรรพนามมากกวาอนิยมสรรพนาม ทั้งนี้ หาก
พิ จ ารณาจากมุ ม มองของภาษาไทยจะเห็ น ได ว  า คำ �
เทียบเคียงทีม่ คี วามหมายและหนาทีข่ อง man มากที่สุด
คื อ การละคำ�สรรพนามเปนลักษณะที่ในภาษาไทย
พบในกรณี ข องการใช บุรุษ สรรพนามเป น ส ว นใหญ
เนื่อ งจากสามารถคาดเดาประธานของประโยคได
จากบริบทแวดลอม ในขณะที่การละคำ�สรรพนามที่
เปนอนิยมสรรพนามนัน้ จะทำ�ไดยากกวา
แม จ ากการศึ ก ษาครั้ง นี้อ าจทำ � ให ส ามารถตั้ง
สมมติฐานไดวารูปคำ�ที่เปนคำ�สรรพนามและทำ�หนาที่
สื่อความหมายที่ ห ลากหลายได แ บบเดี ย วกั บ man
นั้นนาจะเปนคำ�วา “เรา” ซึ่งเปนบุรุษสรรพนามบุรุษ
ที่ 1 และมักใชในความหมายพหูพจน เนื่องจากเปน
คำ�ที่มีความหมายหลากหลาย แตก็ยังไมสามารถสรุป
ไดชัดเจนวาคำ�สรรพนามนี้จะพัฒนาไปสูคำ�ที่ทำ�หนาที่
เหมือนกับ man ไดสมบูรณ โดยเฉพาะอยางยิ่ง คำ�
สรรพนาม “เรา” ไมสามารถสื่อความหมายในกรณีที่
ไมรวู า ใครเปนผูก ระทำ� (Anonym man) ไดอยางแนนอน
ระบบคำ�สรรพนามในภาษาไทยเองนั้นมีความซับซอน
และมักใชคำ�รูปเดียวกันสำ�หรับหลายหนาที่อยูแลว จึง
เปนการยากที่จะเกิดปรากฏการณท่ีคำ�นี้จะกลายเปน
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คำ�ทีท่ �ำ หนาทีเ่ หมือน man ในภาษาเยอรมันได นอกจาก
จะเกิดปรากฏการณที่เหมือนกับคำ�วา wir (we) ใน
ภาษาเยอรมัน ซึ่งสามารถใชเพื่อสื่อความถึงคนทั่วไป
โดยไมไดเนนตัวผูพ ดู และมีความหมายพองกันกับ man
ไดเชนกัน จึงเห็นไดวาการใชประโยคที่ไมมีประธาน
นาจะเปนแนวโนมที่จะยังคงอยูในภาษาไทยมากกวา
การที่จะเกิดคำ�ทางไวยากรณใหมที่ทำ�หนาที่ไดเหมือน
กับ man ในภาษาเยอรมัน
ผูว จิ ยั ขอตัง้ ขอสังเกตไววา คำ�สรรพนาม man นัน้
เกิดขึน้ เนือ่ งจากในระบบภาษาเยอรมันตองการสรางความ
คลุมเครือในการสือ่ ความโดยตองการใหขอ มูลเพียงแควา
เกี่ยวของกับคน แตไมตองการชี้ชัดลงไปวาคนนั้น หรือ
คนกลุ  ม นั้ น เป น ใคร จึงใชรูปคำ�สรรพนามกลางมาทำ�
หนาทีน่ ้ี แตภาษาไทยซึง่ เปนภาษาทีม่ โี ครงสรางประโยค
คลุมเครือ สามารถละสวนตางๆ ของประโยค รวมถึง
ประธานของประโยคไดโดยงาย ซึง่ เปนสิง่ ทีภ่ าษาเยอรมัน
ทำ�ไดยาก เพราะตองอาศัยประธานเปนตัวอางอิงในการ
กระจายรูปคำ�กริยาแท ระบบภาษาไทยจึงเอื้อตอการ
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สือ่ ความหมายของ man ได โ ดยการทำ � ให ไ ม เ ห็ น รู ป
ของประธาน แทนที่จะสรางรูปคำ�พิเศษมาทำ�หนาที่
อันหลากหลายนี้
การศึกษาเปรียบตางการใชคำ�สรรพนาม man
กับคำ�เทียบเคียงในภาษาไทยมีความสำ�คัญและสามารถ
นำ�ผลการศึกษาไปใชในการบรรยายไวยากรณเยอรมัน
ใหแกผูเรียนชาวไทยได อยางไรก็ตาม การวิเคราะห
ขอมูลในครั้งนี้ยังถือเปนเพียงโครงการนำ�รอง เนื่องจาก
ยังใชคลังขอมูลที่ไมใหญนัก จึ ง อาจต อ งมี ก ารศึ ก ษา
ตอไปอีกโดยใชขอมูลที่หลากหลายขึ้น ตลอดจนศึกษา
ในแง มุ ม ของป ญ หาที่ ป ระสบทั้ ง ในด า นการแปลและ
การเรียนการสอนภาษา นอกจากนี้ ยังมีประเด็นอื่นๆ
ที่เกี่ยวของและนาศึกษาตอ เชน ศึกษาเปรียบเทียบ
การรั บ รู  ข องผู  รั บ สารที่ เ กิ ด จากการใช คำ � สรรพนาม
man ในปริมาณที่แตกตางกันในตัวบทแบบตางๆ หรือ
การวิเคราะหบทบาทของการใช man ในเชิงสังคมหรือ
วัจนปฏิบัติศาสตร ดังนี้เปนตน
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