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บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาหลักการใช้ค าว่า “เป็น” และ “คือ” ส าหรับนักศึกษาชาวจีน 
ข้อมลูที่ผู้เขียนน ามาวิเคราะห์ในงานนี้แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดใน
การใช้ค าว่า “เป็น” และ “คือ” ผู้เขียนเก็บจากงานเขียนบันทึกประจ าสัปดาห์ของนักศึกษาชาวจีนจ านวน 
219 เรื่อง ส่วนที่สองเป็นข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์การใช้ค าว่า “เป็น” และ “คือ” ในภาษาไทย ข้อมูลส่วนนี้
เก็บจากการใช้ภาษาในชีวิตประจ าวันและคลังข้อมูลภาษาไทยแห่งชาติของภาควิชาภาษาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากนั้นผู้เขียนน าผลการวิเคราะห์ที่ได้จากข้อมูลทั้งสองส่วนมาประมวลและสร้าง
เป็นหลักการใช้ค าว่า “เป็น” และ “คือ” ส าหรับนักศึกษาชาวจีน แล้วน าไปทดสอบความเข้าใจเรื่องการใช้
ค าดังกล่าวกับนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่มาจากมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสีและมหาวิทยาลัยเหอฉือ               
จ านวน 31 คน 
 ผลการศึกษาเรื่องหลักการใช้ค าว่า “เป็น” และ “คือ” ในภาษาไทยส าหรับนักศึกษาชาวจีน 
ผู้เขียนสรุปได้เป็น 6 ข้อ คือ 1) ค าว่า “เป็น” และ “คือ” ใช้แสดงความสัมพันธ์ของนามวลีที่อยู่ระหว่างสัม
พันธกริยาว่าเป็นเร่ืองเดียวกัน 2) ค าว่า “เป็น” และ “คือ” ไม่เกิดร่วมกับค ากริยาคุณศัพท์ 3) ค าว่า “เป็น” 
เกิดร่วมกับค าปฏิเสธและค าช่วยกริยาได้ 4) ค าว่า “คือ” ใช้เมื่อมีการเจาะจง 5) ค าว่า “คือ” ใช้ใน
ความหมายว่า “ได้แก่” และ 6) ค าว่า “คือ” ใช้ในการขยายความได้ ส่วนผลการทดสอบความเข้าใจเรื่อง
การใช้ค าว่า “เป็น” และ “คือ” พบว่าผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบหลังเรียน (Mean 28.10, SD 2.88) สูงกว่า
ก่อนเรียน (Mean 22.10, SD 3.90) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 
ค าส าคัญ:  สัมพันธกริยา การวิเคราะห์ข้อผิด การปรากฏร่วมจ าเพาะ การสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ 
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Abstract 
 This article aimed to develop the practical Thai usage of /pen/ and /khɯ:/ for 
Chinese student. Data used for analysis was divided into two parts; data for error analysis 
on the use of /pen/ and /khɯ:/ was collected from 219 weekly journals writing by Chinese 
students, and data for the analysis of /pen/ and /khɯ:/ in Thai was collected from Thai 
National Corpus. The analyses of these two parts were used to develop the “practical Thai 
usage of /pen/ and /khɯ:/” for Chinese student. The sample of learning achievement 
implementation was comprised of 31 exchange students who come from Guangxi 
University for Nationalities and Hechi University. 
 The finding of this study revealed that /pen/ and /khɯ:/ occurred in these 6 
following syntactic and semantic contexts; 1. /pen/ and /khɯ:/ are used as copula verbs, 
subject and its complement must indicate the same topic. 2. /pen/ and /khɯ:/ could not 
occur with adjectives. 3. /pen/ occurred with negative and auxiliary verbs. 4. /khɯ:/ was 
used in identification contexts. 5. /khɯ:/ was used as /       :/. 6. /khɯ:/ was used as 
explanation marker. As for the result of learning achievement, the mean scores of the 
learning achievement after implementation (Mean 28.10, SD 2.88) were higher than before 
implementation (Mean 22.10, SD 3.90) at the significant level of 0.05. 
 
Keywords:   Copula Verb, Error Analysis, Collocation, Teaching Thai as a Foreign Language 
 
บทน า 
 ภาษาไทยมีค าที่มีความหมายคลา้ยกันแต่ปรากฏใช้ในบริบททีต่่างกันอยู่หลายค า ในฐานะเจ้าของ
ภาษา การเลือกใช้ค าที่ปรากฏร่วมกันให้เหมาะสมอาจไม่เป็นปัญหามากนัก แต่ส าหรับผู้เรียนชาวต่างชาติ 
หลายครั้งอาจเกิดความสับสนว่าควรเลือกใช้ค าใดจึงจะถูกต้อง จากการสอนนักศึกษาชาวจีน ผู้เขียนพบว่า
ค าว่า “เป็น” และ “คือ” เป็นค าคูห่นึ่งที่พบข้อผิดพลาดในการใช้ ยกตัวอย่างเช่น  
 (1) อาหารที่ฉันชอบมากที่สุดเป็นก๋วยเตี๋ยวโหลวซือ  
 (2) เราฉลองคริสต์มาสในต่างประเทศคร้ังแรก และน่าจะคือคร้ังสุดท้าย 
 (3) เสื้อผ้าของทหารเป็นสวย 
 
 ในฐานะเจ้าของภาษา ประโยคทั้งสามนี้สามารถสื่อความหมายได้แต่ใช้ค าไม่ถูกต้อง สองประโยค
แรกเป็นการเลือกใช้ค าที่สลับกัน ประโยคที่ (1) ควรแก้เป็น “อาหารที่ฉันชอบมากที่สุดคือก๋วยเตี๋ยวโหล
วซือ” ในขณะที่ประโยคที่ (2) ควรแก้เป็น “เราฉลองคริสต์มาสในต่างประเทศครั้งแรก และน่าจะเป็นครั้ง
สุดท้าย” ส่วนประโยคที่ (3) ไม่ควรมีสัมพันธกริยา “เป็น” เนื่องจากค าว่า “สวย” ท าหน้าที่เป็นกริยาของ
ประโยคแล้ว ดังนั้นประโยคนี้ควรเขียนใหม่ว่า “เสื้อผ้าของทหารสวย” อย่างไรก็ตาม ส าหรับนักศึกษาจีน
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แล้ว คงเกิดค าถามว่า   เหตุใดประโยคที่เขียนในคร้ังแรกนั้นจึงไม่ถูกต้อง แล้วที่จริงค าว่า “เป็น” และ “คือ” 
มีหลักการใช้เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร  
 การตอบค าถามข้างต้นนั้น นักศึกษาอาจเริ่มจากการพิจารณาความหมายและตัวอย่างการใช้ค า
จากพจนานุกรม ซึ่งพจนานุกรมที่นักศึกษาชาวจีนนิยมใช้คือพจนานุกรมไทย-จีนฉบับ广州外国语学院
编 (1990) พจนานุกรมฉบับนี้ได้ให้ความหมายของค าว่า “เป็น” ที่เป็นค ากริยา ไว้ 4 ความหมาย คือ 1. 是 
“เป็น     สัมพันธกริยา” เช่น เขายังเป็นเด็กอยู่ 2. 做, 作, 当, 为  “บอกต าแหน่ง, การงาน, อาชีพ” เช่น 
เป็นครู เป็นหมอ 3. 生, 发, 患, 得 “เกิด, บอกอาการ” เช่น เป็นฝี เป็นไข ้4. 能 “บอกความสามารถ” เช่น 
ว่ายน้ าเป็น และค าว่า “เป็น” ที่เป็นค าวิเศษณ์ 1 ความหมายคือ  活, 生 “มีชีวิต” เช่น ปลาเป็น ส่วนค าว่า 
“คือ” ได้ให้ไว้ 2 ความหมายคือ 1. 是 “เป็นสัมพันธกริยา” เช่น นี่คือโต๊ะ  และ 2. 就是,即 “ได้แก่” 

(ค าเชื่อม) เช่น ...ตั้งเงื่อนไข 3 ข้อ คือ .... 
 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2556) พบว่าพจนานุกรมทั้ง
สองฉบับให้ค านิยามไม่แตกต่างกันมากนัก ฉบับราชบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมายของค าว่า “เป็น” ไว้ 3 
ความหมาย คือ 1. ค ากริยาแสดงความสัมพันธ์ 2. สามารถ (ค ากริยา) และ 3. มีชีวิต (ค าวิเศษณ์) ส่วนค าว่า 
“คือ” มี 2 ความหมายคือ 1. เป็น 2. เท่ากับ, ได้แก่ (ค าสันธาน) 
 จากค านิยามในพจนานุกรมทั้งสองฉบับ จะเห็นว่าพจนานุกรมสามารถให้ค าตอบนักศึกษาชาวจีน
ในเรื่องการใช้ค าให้ตรงตามความหมายได้  แต่หากพิจารณาในด้านการเลือกใช้ค าให้เหมาะกับบริบท 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการเลือกใช้สัมพันธกริยา “เป็น” กับ “คือ” ค าอธิบายข้างต้นก็ยังไม่เพียงพอที่จะ
น ามาใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการใช้ค าให้ถูกต้อง 
 ผู้เขียนได้ส ารวจงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ค าว่า “เป็น” และ “คือ” เพื่อหาหลักเกณฑ์ที่จะ
น ามาอธิบายให้แก่นักศึกษา จากการส ารวจพบว่ามีวิทยานิพนธ์ที่ศึกษาค าว่า “เป็น” ไว้แล้ว 2 เรื่อง คือ 
วิทยานิพนธ์เรื่อง “การใช้ค า เป็น ในภาษาไทย” ของ สถาวร พัชรบ ารุง (2529) วิทยานิพนธ์เล่มนี้เป็น
การศึกษาการใช้ค าโดยจ าแนกตามความหมายเป็นหลัก โดยได้จ าแนกความหมายไว้ 6 ความหมายคือ            
“มีชีวิต” “ได้ที่” (น้ าปลาเป็นหรือยัง) “แสดงสภาพ” (สัมพันธกริยา) “รู้วิธี” “มีความหมายตามข้อความ
ข้างหน้า” (เป็นค ากริยาที่ปรากฏในประโยคไม่เร่ิมเพื่อใช้แทนค ากริยาในประโยคเริ่ม เช่น ก: ฉันเมื่อยมาก ข: 
ฉันก็เป็น ค าว่า “เป็น” แทนค าว่า “เมื่อย”) และ “ความหมายเน้น” (ถ้าขืนท าอย่างนี้ ฉันเป็นโกรธเธอแน่) 
นอกจากนี้ยังศึกษาความหมายของค าประสม ค าซ้อน และส านวนที่มีค าว่า “เป็น” ปรากฏร่วมด้วย ส่วนอีก
เล่มคือวิทยานิพนธ์ของสุรีเนตร จรัสจรุงเกียรติ (2555) ศึกษาเรื่อง “พัฒนาการของค าว่า ‘เป็น’ ใน
ภาษาไทย” วิทยานิพนธ์เล่มนี้ศึกษาค าว่า “เป็น” ไว้อย่างละเอียดโดยศึกษาพัฒนาการของค าทั้งในเรื่อง
หมวดค า หน้าที่ ความหมาย และบริบทการปรากฏใช้ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน  
 แม้ค าว่า “เป็น” จะมีผู้ศึกษาไว้อย่างละเอียดแล้ว แต่ปัญหาส่วนใหญ่ที่ผู้เขียนพบจากการใช้
ภาษาของนักศึกษาจีนมาจากการเลือกใช้ค าว่า “เป็น” และ “คือ” ดังนั้นผู้เขียนจึงสนใจศึกษาเรื่องความ
แตกต่างในการใช้ค าทั้งสองนี้ 
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 เร่ืองความแตกต่างในการใช้ค าว่า “เป็น” และ “คือ”นี้ แม้จะยังไม่พบงานที่ศึกษาไว้โดยตรง แต่
ก็มีผู้ที่ให้ข้อสังเกตไว้ เช่น อุดม วโรตม์สิกขดิตถ์ (1963: 9 อ้างถึงใน สถาวร พัชรบ ารุง 2529: 4) ได้ให้
ข้อสังเกตว่า “เป็น” กับ “คือ” แตกต่างกันตรงที่ค าว่า “เป็น” สามารถใช้กับค าว่า “ไม่” และค าช่วยหน้า
กริยาได้ ในขณะที่ “คือ” ไม่สามารถปรากฏร่วมกับค าช่วยหน้ากริยา เช่น 
   เขาเป็นครู √ เขาคือครู  √ 
  เขาไม่เป็นครู √ เขาไม่คือครู x 
 ส่วน ซูซูมุ คุโน และปรียา วงศ์คมทอง (1980: 248 อ้างถึงใน สถาวร พัชรบ ารุง 2529: 11) ได้ให้
ข้อสังเกตเก่ียวกับความแตกต่างของว่าค าว่า “เป็น” และ “คือ” ไว้ว่า ประโยคที่มีค าว่า “เป็น” เป็นประโยค
ให้รายละเอียด ลักษณะ หรือคุณสมบัติของประธาน (Characterizational sentences) เช่น ญี่ปุ่นเป็น
ประเทศอุตสาหกรรม (ประเทศอุตสาหกรรมเป็นลักษณะหนึ่งของญี่ปุ่น) ส่วนประโยคที่มีค าว่า “คือ” เป็น
ประโยคที่ชี้ว่าสิ่งหนึ่งเท่ากับสิ่งหนึ่ง (Identificational sentences) เช่น คนที่ฉันรักคือจอห์น ประโยคนี้
ไม่ได้บอกว่าจอห์นเป็นลักษณะของคนที่ฉันรัก แต่จอห์นหมายถึงคนที่ฉันรัก 
 นอกจากข้อสังเกตข้างต้น ผู้เขียนเห็นว่าการใช้ค าว่า “เป็น” และ “คือ” น่าจะมีความแตกต่างใน
ประเด็นอื่นอีก ด้วยเหตุนี้จึงสนใจศึกษาว่า ค าทั้งสองนี้มีหลักในการใช้เหมือนและแตกต่างกันอย่างไร 
การศึกษาคร้ังนี้ผู้เขียนมีวัตถุประสงค์ที่จะหาหลักการใช้ค าว่า “เป็น” และ “คือ” ที่เหมาะส าหรับนักศึกษา
ชาวจีน ดังนั้นการสร้างหลักเกณฑ์ครั้งนี้ผู้เขียนจึงพิจารณาจากข้อผิดพลาดที่เกิดจากการใช้ค าของนักศึกษา 
ร่วมกับการวิเคราะห์การใช้ค าในภาษาไทยจากคลังข้อมูลภาษาไทยแห่งชาติและข้อสั งเกตการใช้ภาษาจาก
ชีวิตประจ าวัน เนื่องจากผู้เขียนเห็นว่าการสร้างหลักเกณฑ์โดยพิจารณาจากข้อผิดพลาดจะท าให้นักศึกษา
เกิดข้อควรระวังในการใช้ภาษายิ่งขึ้น  
 
ข้อผิดพลาดในการใช้ค าว่า “เป็น” และ “คือ” ของนักศึกษาชาวจีน 
 ผู้เขียนได้เก็บข้อมูลจากงานเขียนบันทึกประจ าสัปดาห์ของนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีน สาขา
บริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสีที่มาเรียนในปีการศึกษา 2559 จ านวน 23 คน นักศึกษากลุ่มนี้
ก่อนมาเรียนที่ประเทศไทยได้เรียนภาษาไทยมาแล้ว 3 ภาคการศึกษา ผู้เขียนได้บันทึกที่น ามาศึกษาจ านวน 
219 เร่ือง จากการวิเคราะห์บันทึกประจ าสัปดาห์พบข้อผิดพลาดในการใช้ค าว่า “เป็น” และ “คือ” จ านวน 
39 คร้ัง โดยจ าแนกข้อผิดพลาดได้เป็น 4 ลักษณะ ดังนี้ 
 1. การใช้ค าว่า “เป็น” โดยไม่จ าเป็น  
 ข้อผิดพลาดลักษณะนี้เป็นข้อผิดพลาดที่พบมากที่สุด จ านวน 21 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 53.84 ดัง
ตัวอย่าง 
  (1) ของนี้เป็นฟรี 
  (2) ข้อสอบเป็นง่ายแต่ผมท าได้ไม่ดี 
  (3) ชายหาดอ่าวนางเป็นสวยมาก 
  (4) วันนี้ผมรู้สึกคันมาก เป็นแพ้แล้ว 
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 จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่า ค าว่า “เป็น” ในประโยคข้างต้นนั้นท าให้ผิดไวยากรณ์ กล่าวคือ        
ในภาษาไทย ค าว่า “ฟรี” “ง่าย” “สวย” และ“แพ้” ที่ปรากฏในประโยคที่ 1-4 ตามล าดับนั้นเป็นกริยา
คุณศัพท์ที่ท าหน้าที่เป็นกริยาของประโยคแล้ว ไม่จ าเป็นต้องเติมค าว่า “เป็น” ก็สามารถสื่อสารได้ถูกต้อง
ตามไวยากรณ์ ดังจะเห็นได้จากประโยค 
  (1) ของนี้ฟรี 
  (2) ข้อสอบง่ายแต่ผมท าได้ไม่ดี 
  (3) ชายหาดอ่าวนางสวยมาก 
  (4) วันนี้ผมรู้สึกคันมาก แพ้แล้ว  
 2. การใช้ค าว่า “เป็น” ในบริบทที่ต้องใช้ค าว่า “คือ” 
 ข้อผิดพลาดลักษณะนี้พบทั้งสิ้น 9 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 23.08 ดังตัวอย่าง 
  (1) ฉันคิดว่าวิชาที่ยากที่สุดเป็นการแปลภาษาไทยธุรกิจ 
  (2) หนังที่เราดูเป็น Zootopia 
  (3) วัตถุประสงค์ของการแสดงนี้เป็นการท าให้คนทั่วโลกคุ้มครองหมีแพนด้า 
  (4) อาจารย์ที่สอนเราในเทอมนี้มี 4 คน เป็น อาจารย์อั๋น อาจารย์แมว อาจารย์ฝน และ
อาจารย์นพ 
 จากตัวอย่างข้างต้น หากพิจารณาในด้านความสัมพันธ์ทางไวยากรณ์จะเห็นว่าประโยคที่ 1-3 
จ าเป็นต้องมีสัมพันธกริยาเพื่อแสดงความสัมพันธ์ในประโยค แต่การใช้ค าว่า “เป็น” ดังตัวอย่างข้างต้นนั้นไม่
เหมาะสมกับบริบท ควรเปลี่ยนเป็นค าว่า “คือ” ส่วนประโยคที่ 4 ในต าแหน่งนี้ต้องการค าที่มีความหมายว่า
ได้แก่ ซึ่งค าว่า “เป็น” ไม่สามารถให้ความหมายเช่นนั้นได้จึงต้องเปลี่ยนเป็นค าว่า “คือ” ดังนี้ 
  (1) ฉันคิดว่าวิชาที่ยากที่สุดคือการแปลภาษาไทยธุรกิจ 
  (2) หนังที่เราดูคือ Zootopia 
  (3) วัตถุประสงค์ของการแสดงนี้คือการท าให้คนทั่วโลกคุ้มครองหมีแพนด้า 
  (4) อาจารย์ที่สอนเราในเทอมนี้มี 4 คน คือ อาจารย์อั๋น อาจารย์แมว อาจารย์ฝน และ
อาจารย์นพ 
 3. การใช้ค าว่า “เป็น” และ “คือ” โดยแปลตามโครงสร้างในภาษาจีน 
 ข้อผิดพลาดลักษณะนี้เกิดจากแปลตามโครงสร้างไวยากรณ์ในภาษาแม่ ข้อผิดพลาดลักษณะนี้พบ
ทั้งสิ้น 7 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 17.95 ดังตัวอย่าง  
  (1) ต้มย าและส้มต าเป็นฉันชอบมากที่สุด   酸辣汤和木瓜沙拉是我最喜欢的. 
  (2) 9,000 นี้เป็นเพื่อนของผมให้ผม   这九千泰铢是我朋友给我的. 
  (3) อาลิบาบาคือใหญ่ที่สุดของบริษัทอินเทอร์เน็ตในจีน 啊里巴巴是中国最大的互联
网 公司. 
  (4) ฉันชอบไปเที่ยวในประเทศไทย โดยเฉพาะเป็นภาคใต้我喜欢在泰国旅游尤其是  

南方. 
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 จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่าประโยคภาษาไทยเหล่านี้ไม่ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา ประโยคที่ 
1-2 ไม่ถูกต้องเพราะค าที่อยู่หน้าและหลังสัมพันธกริยาไม่ได้แทนสิ่งเดียวกัน ประโยคที่ 3 นามวลีหลังสัม
พันธกริยามีการวางส่วนขยายไว้หน้าส่วนหลัก ส่วนประโยคที่ 4 เป็นข้อผิดพลาดที่มาจากค าว่า “โดยเฉพาะ” 
ในภาษาจีนคือค าว่า 尤其 ซึ่งในภาษาจีนมักจะใช้กับค าว่า 是 แล้วตามด้วยนามหรือนามวลี แต่ในภาษาไทย
ค าว่า “โดยเฉพาะ” สามารถตามด้วยนามหรือนามวลีได้โดยไม่ต้องมี สัมพันธกริยา ประโยคข้างต้นสามารถ
แก้ไขได้ดังนี้  
  (1) ต้มย าและส้มต าเป็นอาหารไทยที่ฉันชอบที่สุด 
  (2) 9,000 นี้เป็นเงินที่เพื่อนให้ผม 
  (3) อาลิบาบาคือบริษัทอินเทอร์เน็ตที่ใหญ่ที่สุดในจีน 
  (4) ฉันชอบไปเที่ยวในประเทศไทย โดยเฉพาะภาคใต้    
 
 4. การใช้ค าว่า “คือ” ในบริบทที่ต้องใช้ค าว่า “เป็น” 
 ข้อผิดพลาดลักษณะนี้พบ 2 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 5.13 ดังนี้ 
  (1) ปัจจุบันวันที่ 11 เดือน 11 ไม่เพียงคือเทศกาลของคนโสด แต่คือเทศกาลซื้อของใน
อินเทอร์เน็ต 
  (2) เราฉลองคริสต์มาสในต่างประเทศเป็นคร้ังแรก และน่าจะคือคร้ังสุดท้าย 
  จากประโยคข้างต้น จะเห็นว่าทั้ งสองประโยคจ าเป็นต้องมีสัมพันธกริยาเพื่อแสดง
ความสัมพันธ์ในประโยค แต่การใช้ค าว่า “คือ” ดังตัวอย่างข้างต้นนั้นไม่เหมาะสมกับบริบท ควรเปลี่ยนเป็น
ค าว่า “เป็น” ดังนี้ 
   (1) ปัจจุบันวันที่ 11 เดือน 11 ไม่เพียงเป็นเทศกาลของคนโสด แต่ยังเป็นเทศกาลซื้อของ
ในอินเทอร์เน็ต (ค าว่า “เป็น” ในต าแหน่งที่ 2 ไม่ผิดไวยากรณ์ แต่เปลี่ยนให้สอดคล้องกับต าแหน่งที่ 1 
เพื่อให้ภาษาสละสลวยยิ่งขึ้น) 
   (2) เราฉลองคริสต์มาสในต่างประเทศเป็นคร้ังแรก และน่าจะเป็นคร้ังสุดท้าย 
  จากผลการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดนี้ ผู้เขียนจะน าข้อมูลที่ได้ไปพิจารณาร่วมกับหลักการใช้ค า
ว่า “เป็น” และ “คือ” ที่ได้จากการวิเคราะห์ภาษาในชีวิตประจ าวันและคลังข้อมูลภาษาไทยแห่งชาติต่อไป 
 
การใช้ ค าว่า “เป็น” และ “คือ” ในภาษาไทย 
 ผู้เขียนวิเคราะห์การใช้ค าว่า “เป็น” และ “คือ” โดยเก็บข้อมูลจากการใช้ภาษาในชีวิตประจ าวัน 
ประกอบกับตัวอย่างการใช้ค าว่า “เป็น” และ “คือ” ในคลังข้อมูลภาษาไทยแห่งชาติของภาควิชา
ภาษาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ค าที่น ามาวิเคราะห์จะเป็นค าที่ท าหน้าที่เหมือนค าว่า 是 ใน
ภาษาจีน กล่าวคือท าหน้าที่เป็นสัมพันธกริยา ค าที่นักศึกษาอาจจะเข้าใจได้ว่าท าหน้าที่คล้ายสัมพนัธกริยาแต่
แสดงความสัมพันธ์ในระดับเหนือประโยค รวมทั้งค าที่นักศึกษาเคยใช้ผิดพลาด จากการสังเกตและวิเคราะห์
การใช้ค าว่า “เป็น” และ “คือ” ที่ปรากฏในบริบทต่างๆ สามารถสรุปหลักการใช้ได้เป็น 5 ข้อ ดังนี้ 
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 1. ค าว่า “เป็น” และ “คือ” สามารถใช้แทนกันได้  
 ค าว่า “เป็น” และ “คือ” สามารถใช้แทนที่กันได้ในกรณีที่นามวลีที่อยู่ระหว่างสัมพันธกริยา 
“เป็น” และ “คือ” อ้างถึงหัวเร่ืองเดียวกัน ทั้งนี้นามวลีทั้งสองส่วนจะมีความส าคัญเท่ากัน ไม่ได้เจาะจงส่วน
ใดเป็นพิเศษ ดังตัวอย่าง 
 ตัวอย่างที่ 1 แบรนด์แอมบาสเดอร์ในปีนี้เป็นดาราสาวชาวฮ่องกง จางม่านอี้ หรือฝรั่งรู้จักใน
ชื่อ แม็กกี ้ชุง √ 
      แบรนด์แอมบาสเดอร์ในปีนี้คือดาราสาวชาวฮ่องกง จางม่านอี้ หรือฝรั่งรู้จักใน
ชื่อ แม็กกี ้ชุง √ 
 ค าว่า “เป็น” และ “คือ” ในตัวอย่างท าหน้าที่แสดงความสัมพันธ์ของนามวลีที่อยู่ด้านหน้า คือ     
“แบรนด์แอมบาสเดอร์ในปีนี้” กับนามวลีด้านหลังคือ “ดาราสาวชาวฮ่องกง”ว่าเป็นคนเดียวกัน  
 ตัวอย่างที่ 2  จานแรกเป็นหอยเชลล์กับสลัดล็อบสเตอร์ จานที่สองเป็นกุ้งสะแกมปิกับอาร์ติ
โชค √ 

จานแรกคือหอยเชลล์กับสลัดลอ็บสเตอร์ จานที่สองคือกุ้งสะแกมปิกับอาร์ติโชค √ 
ค าว่า “เป็น” และ “คือ” ในตัวอย่างนี้ ทั้งสองต าแหน่งท าหน้าที่แสดงความสัมพันธ์ของนามวลีที่

อยู่ระหว่างสัมพันธกริยาว่าเป็นสิ่งเดียวกัน  
ตัวอย่างที่ 3 การกระท าของเขาเป็นตัวอย่างของความกตัญญู √ 

การกระท าของเขาคือตัวอย่างของความกตัญญู √ 
ค าว่า “เป็น” และ “คือ” ในตัวอย่างที่ 3 ท าหน้าที่แสดงความสัมพันธ์ของนามวลีที่อยู่ด้านหน้า 

คือ “การกระท าของเขา” กับนามวลีด้านหลังคือ “ตัวอย่างของความกตัญญู” ว่าเป็นเร่ืองเดียวกัน  
ตัวอย่างที่ 4 กุ้ยหลินเป็นบ้านเกิดของเขา 

กุ้ยหลินคือบ้านเกิดของเขา 
ค าว่า “เป็น” และ “คือ” ในตัวอย่างที่ 4 ท าหน้าที่แสดงความสัมพันธ์ของค านามที่อยู่ด้านหน้า 

คือ “กุ้ยหลิน” กับนามวลีด้านหลังคือ “บ้านเกิดของเขา” ว่าเป็นสถานที่เดียวกัน 
 

จากตัวอยา่งที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า ค าว่า “เป็น” และ “คือ” สามารถใช้แทนกันได้ โดยไม่
ท าให้ผิดไวยากรณ์ หรือท าให้ความหมายแตกต่างกัน 
  

2. ค าว่า “เป็น” ปรากฏร่วมกับค าว่า “ไม”่ และค าช่วยกริยาได้ 
ตามที่อุดม วโรตม์สิกขดิตถ์ ได้ให้ข้อสังเกตว่า ค าว่า “ไม่” และค าช่วยหน้ากริยาสามารถปรากฏ

ร่วมกับค าว่า “เป็น” ได้แต่จะไม่ปรากฏร่วมกับค าว่า “คือ” นั้น ผู้เขียนเห็นตรงกับข้อสังเกตดังกล่าว             
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  2.1 ค าว่า “เป็น” กับค าว่า “ไม่” 

ตัวอย่าง  ถ้าไม่เป็นเร่ืองจริงคงฟ้องกันแหลกลาญไปแล้ว √ 
   ถ้าไม่คือเร่ืองจริงคงฟ้องกันแหลกลาญไปแล้ว x 
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  2.2 ค าว่า “เป็น” กับค าช่วยหน้ากริยา 
ตัวอย่างที่ 1 ภาพยนตร์เรื่องนี้อาจเป็นเร่ืองสุดท้ายที่เขาจะแสดง √ 

ภาพยนตร์เรื่องนี้อาจคือเร่ืองสุดท้ายที่เขาจะแสดง x 
ตัวอย่างที่ 2 ศาสนาสถานบางแห่งถึงจะสร้างอย่างงดงามมีคุณค่าสูงทางศิลปกรรม

เพียงใด ก็ยังคงเป็นสถานที่ส าหรับประกอบพิธีกรรม √ 
ศาสนาสถานบางแห่งถึงจะสร้างอย่างงดงามมีคุณค่าสูงทางศิลปกรรม
เพียงใด ก็ยังคงคือสถานที่ส าหรับประกอบพิธีกรรม x 

 นอกจากข้อสังเกตของอุดม วโรตม์สิกขดิตถ์ข้างต้น ผู้เขียนยังพบว่าค าว่า “เป็น” ไม่เพียงเกิด
ร่วมกับค าช่วยหน้ากริยาได้ แต่ยังสามารถเกิดร่วมกับค าช่วยหลังกริยาได้ด้วย ซึ่งการปรากฏร่วมลักษณะนี้จะ
ไม่เกิดกับค าว่า “คือ” 
  2.3 ค าว่า “เป็น” กับค าช่วยหลังกริยา 
  ค าช่วยหลังกริยาในภาษาไทย มี 3 ค า คือ แล้ว อยู่ อยู่แล้ว  

   ตัวอย่างที่ 1 ฟ้าเป็นอาจารย์ที่นี่อยูห่ลายปีก่อนจะย้ายไปที่สิงคโปร์ √ 
       ฟ้าคืออาจารย์ที่นี่อยูห่ลายปีก่อนจะย้ายไปที่สิงคโปร์ x 
   ตัวอย่างที่ 2 เขาเป็นนักกีฬาว่ายน้ าทีมชาติแล้ว √ 
       เขาคือนักกีฬาว่ายน้ าทีมชาติแล้ว x 

 จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่าค าว่า “คือ” ไม่สามารถปรากฏร่วมกับ ค าว่า “ไม่” ค าช่วยหน้า
กริยา และค าช่วยหลังกริยาได้  

 
 3. ค าว่า “คือ” ปรากฏในบริบทที่ต้องการเจาะจง 
 ค าว่า “คือ” ใช้ในบริบทที่ต้องการเจาะจง จ าแนกได้ 2 ลักษณะ ดังนี้ 
  3.1 ค าว่า “คือ” ปรากฏร่วมกับค าเชื่อมอนุพากย์ “ที่” ซึ่งท าหน้าที่เจาะจง โดยค าว่า “คือ” 
ท าหน้าที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอนุพากย์ด้านหน้ากับสิ่งที่เจาะจงซึ่งอยู่ด้านหลัง ตามโครงสร้าง (ข้อมูล/
เร่ืองทั่วไป + ที่ + อนุพากย์ + คือ + เร่ืองที่ต้องการเจาะจง) ดังตัวอย่าง 
   ตัวอย่างที่ 1 อาจารยท์ี่สอนภาษาไทยให้พวกเราคืออาจารย์อ๋ัน √ 

อาจารยท์ี่สอนภาษาไทยให้พวกเราเป็นอาจารย์อ๋ัน x 
 จากตัวอย่างนี้จะเห็นว่า ทั้งค าว่า “เป็น” และ“คือ” ท าหน้าที่เป็นสัมพันธกริยาเหมือนกัน และ
ข้อความด้านหน้าและด้านหลังสัมพันธกริยาก็เป็นสิ่งเดียวกัน แต่มีเพียงค าว่า “คือ” เท่านั้นที่ใช้ในบริบท
เช่นนี้ได้ ในทางกลับกันหากกลับประโยคโดยน าส่วนที่เจาะจงขึ้นก่อนจะพบว่าสามารถใช้ได้ทั้งค าว่าเป็นและ
คือ อาจารย์อ๋ันคืออาจารยท์ี่สอนภาษาไทยให้พวกเรา √ อาจารย์อั๋นเป็นอาจารย์ที่สอนภาษาไทยให้พวกเรา 
√ 
   ตัวอย่างที่ 2  นอกจากการไดหมึกที่เป็นล่ าเป็นสันทั่วทะเลไทยยังมีวิธีประมงหมึกอีก
       สองสามแบบ แต่ที่มีเยอะคือการลอบหมึก   
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ตัวอย่างที่ 3  ชาวโรมันโบราณเรียนกันอยู่สามเรื่องเท่านั้นครับ  การอ่าน การ
พูด  และคณิตศาสตร์  วิชาที่ส าคัญที่สุดคือการปราศรัยต่อหน้า
สาธารณชน  

 ตัวอย่างที่ 2 และ 3 ก็สามารถอธิบายได้ในท านองเดียวกัน คือข้อความส่วนหน้ามีเนื้อหาที่กล่าว
อย่างกว้างๆ ว่ามีหลายวิธี หลายประเภท โดยค าว่า “คือ” ท าหน้าที่เชื่อมโยงไปสู่สิ่งที่ต้องการเจาะจง จาก
หลายวิธี หลายประเภทก็เจาะจงลงไปประเภทเดียว ซึ่งในบริบทลักษณะนี้ไม่สามารถใช้ค าว่า “เป็น” แทนได้ 
  3.2 ค าว่า “คือ” ใช้เพื่อเจาะจงว่าสิ่งหนึ่งเท่ากับอีกสิ่งหนึ่ง หลักเกณฑ์ข้อนี้เป็นไปตามที่ซูซูมุ 
คุโน และปรียา วงศ์คมทองได้ตั้งข้อสังเกตเก่ียวกับประโยคที่มีค าว่า “คือ” ไว้ ดังตัวอย่าง 

ตัวอย่างที่ 1 ผมมองว่าหัวใจของระบบขนส่งคือ Connectivity หรือว่าความ
เชื่อมโยง  

ตัวอย่างที่ 2 ค าว่าประสะในภาษาแพทย์แผนไทย หมายถึงเข้ายาหรือผสมยาตัวนั้น
มากเป็นพิเศษ ประสะไพล คือ เข้าไพลมาก  

ตัวอย่างที่ 3 การรับประทานซูชินั้ น  จะใช้มือหยิบหรือใช้ตะ เกียบคีบก็ ได้               
การรับประทานที่ถูกวิธีจะต้องเอาส่วนที่เป็นหน้าคือปลาดิบ จิ้มใน          
โชยุไม่ใช่ส่วนที่เป็นข้าว 

 จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็นว่าสัมพันธกริยา “คือ” ไม่ได้แสดงเพียงความสัมพันธ์ของนามวลีว่า
กล่าวถึงหัวเรื่องเดียวกัน แต่แสดงความสัมพันธ์ในท านองนามวลีด้านหน้า “เท่ากับ” นามวลีด้านหลัง 
กล่าวคือหัวใจของระบบขนส่ง = Connectivity ประสะไพล = เข้าไพลมาก  และหน้าซูชิ = ปลาดิบ ซึ่งการ
ใช้ในลักษณะนี้ไม่สามารถใช้ค าว่า “เป็น” ได้ 

 
 4. ค าว่า “คือ” ใช้ในความหมายว่า “ได้แก่”  
 ค าว่า “คือ” นอกจากจะท าหน้าที่เป็นสัมพันธกริยาแล้ว ยังท าหน้าที่เป็นค าเชื่อมที่มีความหมาย
ว่า “ได้แก”่ ได้อีกด้วย ดังตัวอย่าง 
  (1) การสืบทอดการสวดพระมาลัยของชาวหนองขาวมี 3 วิธี คือ สืบทอดโดยสายตระกูล    
สืบทอดจากครูโดยการฝากตัวเป็นศิษย์ก้นกุฏิ และสืบทอดโดยวิธีครูพักลักจ า 
  (2) มาตราสะกด ในภาษาไทยมีทั้งสิ้น 8 มาตรา คือ แม่กง แม่กน แม่กม แม่เกย แม่เกอว แม่
กก แม่กด และแม่กบ  
 จากตัวอย่างจะเห็นว่าค าว่า “คือ” สามารถแทนที่ด้วยค าว่า “ได้แก่” ได้เพราะมีความหมาย
เช่นเดียวกัน 
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 5. ค าว่า “คือ” ใช้ในการขยายความ (กล่าวคือ) 
 ค าว่า “คือ” สามารถใช้เป็นค าเชื่อมที่แสดงความสัมพันธ์ของข้อความ ในลักษณะที่ข้อความ
ด้านหลัง “คือ” เป็นการขยายความข้อความด้านหน้าได้ ดังตัวอย่าง 
  (1) ซีอ๊ิวญี่ปุ่นมี 2 ชนิด คือ โคะอิกุชิ Koikuchi และ อุซุกุชิ Usukuchi แบบโคะอิกุชิมีรสซีอิ๊ว
จัดและสีเข้มกว่าแบบอุซุกุชิ แต่มีส่วนผสมของเกลือน้อยกว่า คือ มีส่วนผสมของเกลือ 18 ในขณะที่  อุซุกุชิ
มี 18.5-20  
  (2) เวทมนตร์คาถาของปู่เจ้าสมิงพรายที่ส่งมายังพระลอในรูปต่างๆ  คือ ลูกลม ธงสาม
ชาย สลาเหิน และไก่ที่ลงอาคม เป็นสัญลักษณ์ที่อาจตีความได้ คือ ลูกลม และธงสามชาย ท าให้นึกถึงความ
หวั่นไหวแปรปรวนของสภาพจิตของบุคคลอันกระทบกระเทือนง่ายเพราะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัส  ส่วนสลา
เหิน และไก่ที่ลงอาคม เป็นสัญลักษณ์ของรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่ก่ออิฏฐารมณ์จนจิตหวั่นไหว เคลิบเคลิ้มอยู่
ใต้อ านาจของความปรารถนาอันแรงกล้าและต่อต้านได้ยาก 
 จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่าค าว่า “คือ” เป็นค าเชื่อมที่ใช้ในการขยายความ ในตัวอย่างที่ 1 
ข้อความด้านหลังค าว่า “คือ” เป็นการขยายความ “ส่วนผสมของเกลือที่น้อยกว่า” ว่าน้อยกว่าอย่างไร            
ส่วนในตัวอย่างที่ 2 ข้อความด้านหลังค าว่า “คือ” เป็นการขยายความการตีความเชิงสัญลักษณ์ของ
ลูกลม  ธงสามชาย สลาเหิน และไก่ที่ลงอาคมซึ่งปรากฏอยู่ด้านหน้า 

 
หลักการใช้ค าว่า “เป็น” และ “คือ” ของนักศึกษาชาวจีนและเครื่องมือทดสอบ 
 หลักการใช้ค าว่า “เป็น” และ “คือ” ส าหรับนักศึกษาชาวจีน 
 จากการประมวลผลการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดและหลักการใช้ค าว่า “เป็น” และ “คือ” ใน
ภาษาไทยท าให้ผู้เขียนได้หลักการใช้ค าว่า “เป็น” และ “คือ” ที่สามารถไปใช้กับนักศึกษาชาวจีน 6 ข้อ ดังนี้ 
 1. ค าว่า “เป็น” และ “คือ” ใช้แสดงความสัมพันธ์ของนามวลีที่อยู่ระหว่างสัมพันธกริยาว่าเป็น
เร่ืองเดียวกัน 
 2. ค าว่า “เป็น” และ “คือ” ไม่เกิดร่วมกับค ากริยาคุณศัพท์ 
 3. ค าว่า “เป็น” เกิดร่วมกับค าปฏิเสธและค าช่วยกริยาได้ 
 4. ค าว่า “คือ” ใช้เมื่อมีการเจาะจง 
 5. ค าว่า “คือ” ใช้ในความหมายว่า “ได้แก”่ 
 6. ค าว่า “คือ” ใช้ในการขยายความได้ 
 เมื่อได้หลักการใช้ค าข้างต้นแล้ว ผู้เขียนก็น าไปสร้างเป็นเครื่องมือทดสอบการใช้ค าว่า “เป็น” 
และ “คือ” เพื่อศึกษาว่าก่อนเรียนและหลังเรียนเรื่องหลักเกณฑ์การใช้ค า นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ของการ
เรียนรู้เป็นอย่างไร 
 
 
 
 



Veridian E-Journal, Silpakorn University 

ISSN 1906 - 3431 

ฉบับภาษาไทย  สาขามนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์  และศิลปะ 

ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2561 

 
 

 391  

 

 เครื่องมือทดสอบความเข้าใจเรื่องการใช้ค าว่า “เป็น” และ “คือ” 
 เครื่องมือที่ใช้ทดสอบเป็นแบบทดสอบปรนัยจ านวน 30 ข้อ ประกอบด้วยแบบฝึกหัดวัดความ
เข้าใจหลักเกณฑ์การใช้ค าว่า “เป็น” และ “คือ” หลักเกณฑ์ละ 5 ข้อ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 (1) ผมเดินทางไปเที่ยวหลายประเทศแต่ประเทศที่ผมประทับใจที่สุด (ก. เป็น  ข. คือ) ประเทศ
จีน 
 (2) ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไร คุณยังคง  (ก. เป็น  ข. คือ) คนเดียวในใจฉัน 
 (3) สมัยโบราณการปรุงอาหารของคนไทยมีเพียง 3 วิธี  (ก. เป็น  ข. คือ)  ต้ม ย่าง และแกง 
 (4) ก๋วยเตี๋ยวแบบเผ็ดมากกับแบบเผ็ดพิเศษของร้านเราไม่เหมือนกันตรงที่แบบเผ็ดพิเศษจะใส่
พริกมากกว่า (ก. เป็น  ข. คือ) จะใส่พริกมากถึง 6 ช้อน ในขณะที่แบบเผ็ดมากจะใส่ 3 ช้อน  
 (5)  A: ………………………………………………………….. 
  B: ฉันก็คิดเหมือนกันค่ะ เมื่อวานไปซื้อผักกาดขาว โลละตั้ง 60 บาท 
 ก. ช่วงนี้ราคาสินค้าเป็นแพงจริงๆ ข. ช่วงนี้ราคาสินค้าแพงจริงๆ ค. ช่วงนี้ราคาสินค้าคือแพงจริง 
 (6) A: หวานเล่าเร่ืองนี้ให้คุณฟังเหรอ 
  B: ไม่ใช่ค่ะ ………………………………………………………….. 
 ก. เป็นแหวนเล่าให้ฟังเรื่องนี้      ข. แหวนคือเล่าเร่ืองนี้ให้ฟัง ค. แหวนเป็นคนเล่าเร่ืองนี้ให้ฟัง 
 ตัวอย่างค าถามข้างต้นใช้วัดความเข้าใจเร่ืองการใช้ค าว่า “เป็น” และ “คือ” ตามหลักการใช้ค าที่
วิเคราะห์ไว้ โดยตัวอย่างที่ (1) เป็นค าถามที่ใช้วัดผลเรื่องการใช้ “คือ” เมื่อมีการเจาะจง  ตัวอย่างที่ (2) วัด
เรื่องการใช้ค าว่า “เป็น” กับค าช่วยกริยา ตัวอย่างที่ (3) วัดเรื่องการใช้ค าว่า “คือ” ในความหมายว่าได้แก่ 
ตัวอย่างที่ (4) วัดเร่ืองการใช้ค าว่า “คือ” ในการขยายความ ตัวอย่างที่ (5) วัดเรื่องการไม่เกิดร่วมของค าว่า 
“เป็น” และ “คือ”กับค ากริยาคุณศัพท์ และตัวอย่างที่ (6) วัดเรื่องการใช้ค าว่า “เป็น” และ “คือ”             
เพื่อแสดงความสัมพันธ์ของนามวลีที่อยู่ระหว่างสัมพันธกริยาว่าเป็นเร่ืองเดียวกัน 
 
ความเข้าใจเรื่องการใช้ค าว่า “เป็น” และ “คือ” ของนักศึกษาชาวจีน 
 ผู้เขียนได้น าเครื่องมือทดสอบความเข้าใจเรื่องการใช้ค าว่า “เป็น” และ “คือ” ไปทดสอบกับ
นักศึกษาจีนหลักสูตร 3+1 ที่มาเรียนที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปีการศึกษา 2560 จ านวน 31 คน 
ประกอบด้วยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสีจ านวน 23 คน และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเหอฉือ
จ านวน 8 คน โดยนักศึกษาทั้งสองกลุ่มมีพื้นฐานภาษาไทยระดับเดียวกัน 
 ผลการทดสอบพบว่านักศึกษาได้คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 22.10 จากคะแนนเต็ม 30 
คะแนน เมื่อพิจารณาโดยจ าแนกตามหลักการใช้พบว่านักศึกษาได้คะแนนเรื่องการใช้ค าว่า “คือ”             
ในความหมายว่า ได้แกม่ากที่สุด โดยได้คะแนนเฉลี่ย 4.22 คะแนน รองลงมาคือเร่ืองการใช้ “คือ” เมื่อมีการ
เจาะจง 4.09 คะแนน การไม่เกิดร่วมของค าว่า “เป็น” และ “คือ”กับค ากริยาคุณศัพท์ 3.90 คะแนน การใช้
ค าว่า “เป็น” และ “คือ” เพื่อแสดงความสัมพันธ์ของนามวลีที่อยู่ระหว่างสัมพันธกริยาว่าเป็นเรื่องเดียวกัน 
3.71 คะแนน และการใช้ค าว่า “เป็น” กับค าช่วยกริยา 3.68 คะแนน ตามล าดับ ส่วนเรื่องการใช้ค าว่า 
“คือ” ในการขยายความเป็นเร่ืองที่ได้คะแนนน้อยที่สุดโดยได้คะแนนเฉลี่ย 2.39 คะแนน  
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 หลังจากที่นักศึกษาได้เรียนเรื่องหลักการใช้ค าว่า “เป็น” และ “คือ” และได้รับการทดสอบอีก
คร้ังพบว่า นักศึกษาได้ผลคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 28.10 จาก 30 คะแนน เมื่อพิจารณาโดยจ าแนกตาม
หลักการใช้พบว่านักศึกษาได้คะแนนเร่ืองการใช้ค าว่า “คือ” ในความหมายว่า ได้แก่มากที่สุด โดยได้คะแนน
เฉลี่ย 4.97 คะแนน รองลงมาคือเร่ืองการไม่เกิดร่วมของค าว่า “เป็น” และ “คือ”กับค ากริยาคุณศัพท์ 4.77 
คะแนน การใช้ “คือ” เมื่อมีการเจาะจง 4.74 คะแนน การใช้ค าว่า “เป็น” กับค าช่วยกริยา 4.71 คะแนน 
การใช้ค าว่า “เป็น” และ “คือ” เพื่อแสดงความสัมพันธ์ของนามวลีที่อยู่ระหว่างสัมพันธกริยาว่าเป็นเรื่อง
เดียวกัน 4.52 คะแนน และเร่ืองการใช้ค าว่า “คือ” ในการขยายความ 4.39 คะแนน ตามล าดับ  
 เมื่อพิจารณาผลคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนนี้จะเห็นว่านักศึกษาได้คะแนนเฉลี่ยรวมเพิ่มขึ้นจาก
คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน และเมื่อพิจารณาโดยจ าแนกตามหลักการใช้ก็พบว่านักศึกษาได้คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
ทุกหัวข้อ  

 
บทสรุป 
 จากการศึกษาครั้งนี้ท าให้ได้หลักการใช้ค าว่า “เป็น” และ “คือ” ที่ได้ทดสอบแล้วว่าสามารถ
น าไปใช้สอนนักศึกษาชาวจีนได้ 6 ข้อ คือ 1. ค าว่า “เป็น” และ “คือ” ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์ของนามวลี
ที่อยู่ระหว่างสัมพันธกริยาว่าเป็นเรื่องเดียวกัน  2. ค าว่า “เป็น” และ “คือ” ไม่เกิดร่วมกับค ากริยาคุณศัพท์ 
3. ค าว่า “เป็น” เกิดร่วมกับค าปฏิเสธและค าช่วยกริยาได้ 4. ค าว่า “คือ” ใช้เมื่อมีการเจาะจง 5. ค าว่า 
“คือ” ใช้ในความหมายว่า “ได้แก่” และ 6. ค าว่า “คือ” ใช้ในการขยายความได้ โดยผลการทดสอบความ
เข้าใจนักศึกษาจีนหลังเรียน (Mean 28.10, SD 2.88) สูงกว่าก่อนเรียน (Mean 22.10, SD 3.90) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 จากผลการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดและผลการทดสอบความเข้าใจของนักศึกษาที่กล่าวข้างต้น 
ผู้เขียนพบประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ 
 1. ในพจนานุกรมทั้งฉบับภาษาจนีและภาษาไทยได้ระบุไว้แล้วว่าค าว่า “คือ” เท่านั้นที่สามารถใช้
ในความหมายว่า “ได้แก”่ ได้ ซึ่งนักศึกษาไม่น่าจะมีปัญหาในการเลือกใช้ อย่างไรก็ดีเมื่อพิจารณาจากผลการ
ทดสอบก็พบว่า แม้นักศึกษาจะได้คะแนนเรื่องนี้มากที่สุดแต่ยังมีข้อผิดพลาดในการเลือกใช้ค า ผู้เขียนจึงได้
จัดกลุ่มสนทนากับนักศึกษา (focus group) เพื่อหาสาเหตุดังกล่าว ประเด็นนี้นักศึกษาได้อธิบายว่าค าว่า 
“ได้แก”่ ในภาษาจีนมีใช้หลายค า เช่น即, 即是, 就是 ซึ่งค าหลังนี้ “就是 ก็คือ” ท าให้นักศึกษาเกิดความ
สับสนว่าควรจะใช้ “เป็น” หรือ “คือ” เพราะ 是 เมื่อแปลเป็นภาษาไทยแปลออกมาได้ทั้งสองค า 
 2. จากผลการทดสอบความเข้าใจของนักศึกษาจีนพบว่า การใช้ค าว่า “คือ” ในการขยายความ 
เป็นเรื่องที่นักศึกษาได้คะแนนน้อยที่สุด เมื่อได้สนทนากลุ่มกับนักศึกษา นักศึกษาได้อธิบายว่าค าว่า “คือ” 
ในต าแหน่งนี้ไม่จ าเป็นต้องใช้ในภาษาจีน ดังนั้นนักศึกษาจึงไม่ทราบว่าควรเลือกใช้ค าใดในภาษาไทย  
 ค าอธิบายของนักศึกษาข้างต้นท าให้ผู้เขียนกลับมาพิจารณากับบริบทในภาษาไทยอีกครั้ง             
แล้วพบว่า ในขณะที่ภาษาจีนไม่จ าเป็นต้องใช้ค าเชื่อมระหว่างส่วนหลักกับส่วนขยายในกรณีดังกล่าว แต่ใน
ภาษาไทยมีทั้งที่จ าเป็นต้องใช้และไม่จ าเป็นต้องใช้ค าว่า “คือ” เพื่อเชื่อมโยงระหว่างส่วนหลักกับส่วนขยาย 
ดังตัวอย่าง 
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  (1) ดินที่จะใช้ปลูกต้นไม้ได้ดีต้องมีคุณภาพดีและมีแร่ธาตุเหมาะสม คือ ประกอบด้วย
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปแตสเซียมอย่างละ 15 ส่วน 
  (2) ก๋วยเตี๋ยวแบบเผ็ดมากกับแบบเผ็ดพิเศษของร้านเราไม่เหมือนกันตรงที่แบบเผ็ดพิเศษจะ
ใส่พริกมากกว่า คือ จะใส่พริกมากถึง 6 ช้อน ในขณะที่แบบเผ็ดมากจะใส่ 3 ช้อน 
  (3) หงส์และห่านมีลักษณะที่แตกต่างกัน  (คือ) หงส์จะมีขนาดใหญ่กว่าห่าน มีล าคอยาวกว่า 
และมักจะอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นคู่ 
 จากตัวอย่างจะเห็นว่า ประโยคที่ 1-2 จ าเป็นต้องมีค าว่า “คือ” ส่วนประโยคที่ 3 สามารถตัด
ออกได้  ซึ่งการตัดค าว่า “คือ” ได้หรือไม่นั้น น่าจะขึ้นอยู่กับประโยคในส่วนขยายความที่ตามมา กล่าวคือ
หากประโยคที่ตามมามีการละประธาน ค าว่า “คือ” ที่ใช้เชื่อมโยงความไปสู่ส่วนขยายจะไม่สามารถละได้ 
 3. ในภาษาไทยและภาษาจีนไม่มีโครงสร้าง (Verb to be + Adjective) เหมือนในภาษาอังกฤษ 
แต่กลับพบข้อผิดพลาดที่เกิดจากการใช้ค าว่า “เป็น” ร่วมกับค ากริยาคุณศัพท์ในลักษณะนี้เป็นจ านวนมาก 
เช่น “เป็นสวย” “เป็นมั่นคง” ซึ่งข้อผิดพลาดลักษณะนี้ นวลทิพย์ เพิ่มเกษร (2551) ก็พบเช่นเดียวกัน เช่น 
“เด็กไทยสมัยใหม่เป็นกล้ากว่าเด็กไทยในอดีต” หลังจากการสนทนากลุ่มพบว่าข้อผิดพลาดลักษณะนี้เกิด
จากการใช้  แนวเทียบจากภาษาที่สอง โดยนักศึกษาได้อธิบายว่าที่สร้างประโยคเช่นนี้เพราะเข้าใจว่ามี
โครงสร้างเหมือนในภาษาอังกฤษ 
 การศึกษานี้นอกจากจะท าให้เห็นความแตกต่างเร่ืองการเลือกใช้สัมพันธกริยา “เป็น” และ “คือ” 
ให้ถูกต้องตามบริบทต่างๆ แล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
ต่อไป 
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