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ปัญหาในการท าความเข้าใจประโยค freier Relativsatz ที่ขึน้ต้นด้วย  

Relativpronomen wer ในภาษาเยอรมัน 

Troubles in Understanding Free Relative Clause with the Relative Pronoun wer in German 

จินดา ศรีรัตนสมบุญ1  
Chinda Sriratanasomboon 

บทคัดย่อ 
 freier Relativsatz คือประโยค Relativsatz ท่ีไม่ได้ท  าหน้าท่ีขยายความให้กับค าใดค าหน่ึงใน
ประโยคหลกั แต่มีสถานะเป็นส่วนของประโยค (Satzglied) ซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นประธานหรือกรรมของกริยาใน
ประโยคหลกั หัวขอ้ไวยากรณ์เร่ืองน้ีจดัว่ายากและซับซ้อนส าหรับนักศึกษาไทย บทความวิชาการน้ีจึงมี
จุดประสงค์ท่ีจะรวบรวมประเด็นปัญหาและแนวทางในการท าความเขา้ใจความหมายของประโยค freier 
Relativsatz ท่ีข้ึนตน้ดว้ย Relativpronomen wer โดยแบ่งปัญหาและแนวทางการท าความเขา้ใจเป็นสาม
ประเด็น ได้แก่ 1) ปัญหาและแนวทางในการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง freier Relativsatz และ 
Relativsatz ท่ีข้ึนตน้ดว้ย Relativpronomen der, die, das  2) ปัญหาและแนวทางในการวิเคราะห์วา่ freier 
Relativsatz นั้นๆ ท าหนา้ท่ีเป็นประธานหรือเป็นกรรมของกริยาในประโยคหลกั 3) ปัญหาและแนวทางใน
การวิเคราะห์ความแตกต่างระหวา่ง freier Relativsatz ท่ีข้ึนตน้ดว้ย Relativpronomen wer และ abhängiger 
w-Fragesatz ท่ีข้ึนตน้ดว้ย wer 
ค าส าคัญ: คุณานุประโยค คุณานุประโยคอิสระ ประพนัธสรรพนาม ประโยคค าถามออ้ม ภาษาเยอรมนั 
Abstract 
 The free relative clause is a relative clause that does not attribute a single word in the main 
sentence but it is a part of the main sentence (Satzglied), which functions as subject or object of the verb 
in the main sentence. This grammar topic is considered difficult and complex for Thai students. Therefore, 
this academic article aims to collect troubles and introduce approaches to understand the meaning of the 
free relative clauses beginning with relative pronoun wer. The troubles and approaches can be classified in 
three main groups: firstly, troubles and approaches in analyzing the difference between the free relative 
clauses and the relative clauses beginning with relative pronouns der, die, das, secondly, troubles and 
approaches in analyzing whether the free relative clauses function as subject or object of the verb in the 
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main sentence, and thirdly, troubles and approaches in analyzing the difference between the free relative 
clauses with relative pronoun wer and the interrogative clauses with wer. 
Keywords: Relativsatz, freier Relativsatz, Relativpronomen, indirekter Fragesatz, Deutsch 

บทน า 
 จุดตั้งตน้ในการเขียนบทความเร่ืองน้ี  เกิดจากปัญหาท่ีพบในการเรียนการสอนกระบวนวิชา GER 
2102 การอ่านภาษาเยอรมนัเพื่อความเขา้ใจ 1 ในหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมนั 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มหาวิทยาลยัรามค าแหง กระบวนวิชา GER 2102 มีเน้ือหาเก่ียวกบัการ
วิเคราะห์โครงสร้างในระดบัค า ระดบัประโยคและระดบัอนุเฉท ตลอดจนไวยากรณ์ท่ีช่วยในการอ่านเพื่อ
ความเขา้ใจ (Lesegrammatik) ในกระบวนวิชาน้ี มีบทเรียนบทหน่ึงวา่ดว้ยเร่ือง Nebensatz ประเภทต่าง ๆท่ี
ท าหนา้ท่ีประธานหรือกรรมในประโยค Hauptsatz ซ่ึง freier Relativsatz mit w-Pronomen เป็น Nebensatz 
ประเภทหน่ึงในกลุ่ม Nebensatz ท่ีท าหนา้ท่ีดงักล่าว 
 การเรียนกระบวนวิชา GER 2102 ไม่มีการบงัคบัหรือก าหนดวิชาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน (prerequisite) 
มีเพียงขอ้แนะน าในค าอธิบายรายวชิาวา่นกัศึกษาควรเรียนวิชาใดมาก่อน ซ่ึงนกัศึกษาส่วนใหญ่ท่ีเรียนวิชาน้ี
ไดผ้า่นการเรียนกระบวนวิชาภาษาเยอรมนัเพื่อการส่ือสาร 1 - 4 มาแลว้ตามขอ้แนะน าในค าอธิบายรายวิชา 
ต าราท่ีหลกัสูตรใช้อยู่ในปัจจุบนัส าหรับ กระบวนวิชาภาษาเยอรมนัเพื่อการส่ือสาร 1 – 4 คือ Studio 21 
ระดบั A 1 และ Studio 21 ระดบั A 2 ของส านกัพิมพ ์Cornelsen จึงอาจสรุปโดยประมาณไดว้า่ นกัศึกษาท่ี
เรียนกระบวนวชิาการอ่านภาษาเยอรมนัเพื่อความเขา้ใจ 1 น่าจะมีความรู้อยูใ่นระดบั A 2  
 ส าหรับค าว่า ปัญหา ในช่ือบทความนั้น หมายถึงเฉพาะปัญหาในการใช้และการท าความเขา้ใจ
ประโยค freier Relativsatz ท่ีข้ึนตน้ดว้ย Relativpronomen wer  ของนกัศึกษากลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ จากปัญหา
ท่ีพบในการเรียนการสอน การตั้งค  าถามและขอ้สงสัยของนกัศึกษาในชั้นเรียนและจากการสืบคน้ศึกษาเร่ือง
ดงักล่าวท าให้ผูเ้ขียนตระหนกัไดว้า่ freier Relativsatz ท่ีข้ึนตน้ดว้ย Relativpronomen wer เป็นเร่ืองท่ียาก
และซบัซอ้นส าหรับผูเ้รียนชาวไทยมากกวา่ท่ีคิด ทั้งในแง่ของการท าความเขา้ใจและโดยเฉพาะอยา่งยิ่งการ
สร้างประโยค freier Relativsatz แต่ในบทความน้ี ผูเ้ขียนจะรวบรวมประเด็นปัญหาเฉพาะเร่ืองเก่ียวกบัการ
รับรู้ท าความเขา้ใจเท่านั้น ไม่ไดค้รอบคลุมไปถึงปัญหาในการสร้างประโยค เน่ืองจากขอ้มูลท่ีใช้ในการ
เขียนบทความน้ีเก็บรวบรวมจากการเรียนการสอนวิชาการอ่านภาษาเยอรมนั จึงเป็นขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัปัญหา
ในการรับรู้ท าความเขา้ใจ มากกวา่ปัญหาในการสร้างประโยคซ่ึงมีลกัษณะของปัญหาท่ีแตกต่างออกไป 

พืน้ความรู้ของนักศึกษาในเร่ือง Relativsatz  
 เม่ือกล่าวถึง Relativsatz นักศึกษาส่วนใหญ่มกัจะนึกถึงประโยค Relativsatz ท่ีข้ึนต้นด้วย 
Relativpronomen der, die, das เน่ืองจากเป็นรูปประโยคท่ีนกัศึกษาไดเ้รียนมาอยา่งเป็นระบบในกระบวน
วชิาภาษาเยอรมนัเพื่อการส่ือสาร 1-4 ส่วนโครงสร้างประโยค freier Relativsatz นั้น ไม่พบวา่มีการน าเสนอ
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อยา่งเป็นระบบในต ารา Studio 21 A1 และ Studio 21 A2 ในส่วนท่ีเป็นไวยากรณ์ อยา่งไรก็ตาม นกัศึกษา
อาจเคยพบประโยคประเภทน้ีในตวับทอ่านต่างๆมาบา้ง 
 ในความเข้าใจของนักศึกษา ประโยค Relativsatz คือ อนุประโยค (Nebensatz) ท่ีข้ึนต้นด้วย 
Relativpronomen der, die, das ท าหน้าท่ีขยายความให้กบัค านามในประโยค Hauptsatz (Matrixsatz / 
ประโยคหลกั) โดย Relativpronomen der, die, das จะเปล่ียนรูปไปตามเพศและพจน์ของค านามท่ี 
Relativpronomen นั้ นขยาย และเปล่ียนการก (Kasus) ไปตามหน้าท่ีทางวากยสัมพันธ์  (Nominativ, 
Akkusativ, Dativ หรือ Genitiv) ของตวัมนัเองในประโยค Relativsatz นั้นๆ ในกรณีท่ีมีค าบุพบทน าหน้า 
Relativpronomen ค  าบุพบทนั้นจะเป็นตวัก าหนดการกของ Relativpronomen  ตวัอยา่งเช่น 

 (1)  Das Mädchen, das mich gerade begrüßt hat, kommt aus China. 
 (2)  Willst du mir den Mann, den du eben begrüßt hast, nicht vorstellen? 
  (3)  Wer ist eigentlich die Frau, der du so viel Geld überwiesen hast? 
 (4)  Der Mann, dessen Koffer auf dem Flughafen gestohlen wurde, hat noch die Hoffnung, dass 
die Versicherung den Schaden zahlt. 
 (5) Ich habe den Mann, für den du arbeitest, schon mal in einer Fernsehsendung gesehen. 
 (6) Ich habe die Leute, mit denen du geredet hast, schon mal in einer Fernsehsendung gesehen. 

(จินดา ศรีรัตนสมบุญ, 2563, หนา้ 296-298) 
 จากสาเหตุดงัท่ีไดอ้ธิบายขา้งตน้ จึงอาจกล่าวไดว้่านกัศึกษาไดเ้รียนเพียงเน้ือหาพื้นฐานท่ีสุดของ
เร่ือง Relativsatz (prototypischer Relativsatz) 

Prototypische Relativsätze beziehen sich auf Nominalphrasen. [...] Der Relativsatz auf 
Ganzes ist dann ein Attribut der Nominalphrase. Prototypische Relativsätze sind also 
Attributnebensätze (Attributsätze). Das Relativpronomen übernimmt von seiner 
Bezugsphrase den Numerus und das Genus. Der Kasus wird hingegen von der 
Funktion des Relativpronomens innerhalb des Relativsatzes bestimmt. (Duden, 2016, 
p.1043) 

 ส่วนประโยค Relativsatz ในรูปแบบอ่ืน นอกเหนือจากรูปแบบพื้นฐานน้ี นกัศึกษาอาจเคยพบมา
บา้งจากบทอ่านในต าราหรือบทอ่านเสริมในชั้นเรียนวิชาภาษาเยอรมนัอ่ืน ๆ และอาจไดรั้บค าอธิบายเพียง
เฉพาะบางส่วน แต่ไม่ไดเ้รียนหรือไดรั้บการอธิบายอยา่งละเอียดจนสามารถเขา้ใจอยา่งเป็นระบบหรือเห็น
ภาพรวมทั้ งหมด ดังนั้ น จึงยงัมีอีกหลายประเด็นท่ีนักศึกษาส่วนใหญ่ยงัไม่ทราบเก่ียวกับ Relativsatz 
ดงัต่อไปน้ี 

1) Relativsatz ไม่ไดข้ยายความเฉพาะค านามหรือนามวลีเท่านั้น แต่สามารถขยายความให้กบัค าสรรพ
นามบางค าในประโยคหลกัไดด้ว้ย (Duden, 2016, p.1041) 
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(7)  Du, der immer Glück gehabt hat, solltest dich da heraushalten. (Eisenberg, 2006,   p. 271) 
(8)  Es war niemand da, der die Maschine kontrollieren konnte. (Duden, 2016, p. 1041) 

2) Relativsatz สามารถขยายความของประโยคหลกัทั้งประโยค  
(9)  In der Kasse fehlen hundert Euro, worüber wir morgen noch reden müssen. (Duden, 2016, 

p. 1043) 
3) Relativpronomen ไม่ไดมี้เพียง der, die, das เท่านั้น ยงัมี Relativpronomen อ่ืนๆอีก เช่น welcher, 

welche, welches / wer, was ฯลฯ 
 Relativpronomen บ า ง ตั ว อ า จ ไ ม่ พ บ บ่ อ ย นั ก  เ ช่ น  Relativsatz ท่ี ข้ึ น ต้ น ด้ ว ย 
Relativpronomen welcher, welche, welches เกือบไม่มีการใชเ้ลยในภาษาพูดอยา่งไม่เป็นทางการ 
(Umgangsprache) ส่วนในภาษาเขียน พบวา่มีการใชบ้า้งแต่ก็ไม่เป็นท่ีนิยมนกั เน่ืองจากถูกมองว่า
เป็นรูปประโยคท่ีลา้สมยัและไม่ใช่ลีลาการเขียน (Stil) ท่ีดี โดยมากจะใชเ้ม่ือตอ้งการหลีกเล่ียงการ
เขียนรูปประโยคท่ีมี Relativpronomen der, die, das รูปซ ้ ากบั bestimmter Artikel ซ่ึงอยู่ติดกนั 
(Pfeffer, 1973, p. 90) เช่น  
(10)  a. Der neue Bericht, welcher der UNO-Klimakonvention bis Ende 2009 eingereicht wird, 
liefert eine Übersicht zur Schweizer Klimapolitik seit 2005. (https://bit.ly/3wBtojr) 
       b. Der neue Bericht, der der UNO-Klimakonvention bis Ende 2009 eingereicht wird, liefert 
eine Übersicht zur Schweizer Klimapolitik seit 2005.  

4) Relativsatz ไม่จ  าเป็นตอ้งข้ึนตน้ดว้ย Relativpronomen เสมอไป แต่สามารถข้ึนตน้ดว้ยค าประเภท
อ่ืนไดอี้กดว้ย เช่น Präpositionaladverbien (ดูประโยคตวัอย่างท่ี 9) หรือ relative Adverbien wo, 
woher, wohin  
(11) Die erschreckten Bauern eilten zu der Stelle, woher das Geräusch kam. [Duden, 2016, 
p.1050] 

 ประเด็นขา้งตน้เป็นเพียงตวัอยา่งบางส่วนเท่านั้น ยงัมีปัญหาอ่ืนๆของนกัศึกษาซ่ึงไม่สามารถน ามา
กล่าวไดท้ั้งหมดในท่ีน้ี อยา่งไรก็ตาม อาจกล่าวในเบ้ืองตน้ไดว้า่ การท่ีนกัศึกษาขาดความรู้ความเขา้ใจอยา่ง
ถ่องแทใ้นเร่ือง Relativsatz เป็นสาเหตุสืบเน่ืองท่ีท าให้นักศึกษามีปัญหาในการเรียนรู้และท าความเขา้ใจ
เร่ือง freier Relativsatz ซ่ึงจะไดก้ล่าวถึงในรายละเอียดในล าดบัต่อไป 
freier Relativsatz 
 freier Relativsatz (คุณานุประโยคอิสระ) คือประโยค Relativsatz ท่ีไม่ไดข้ยายค านาม นามวลี หรือ
ค าใดค าหน่ึงในประโยคหลกั แต่เป็นส่วนของประโยค (Satzglied) (วิลิตา ศรีอุฬารพงศ์, 2559, หนา้ 183)  
เช่น 
 

https://bit.ly/3wBtojr
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(12)  Wer zuletzt lacht, lacht am besten. 
(13)  Ich tue, was ich will. 

ปัญหาในการอ่านท าความเข้าใจประโยค freier Relativsatz 
 อนัท่ีจริงเร่ือง freier Relativsatz นั้น โดยตวัของมนัเองก็ค่อนขา้งจะสร้างความสับสนอยู่ไม่น้อย 
ดงัท่ี Pittner (1995, p. 195) ไดเ้สนอไวว้า่ 

Freie Relativsätze geben eine Reihe von Rätseln auf. Wie schon der Terminus 
andeutet, handelt es sich hier um eine widersprüchliche Erscheinung, da ein 
Relativsatz sich per definitionem auf ein Element im Matrixsatz bezieht, dies bei 
„freien Relativsätzen“ jedoch nicht der Fall ist. Sie üben im übergeordneten Satz 
selbständig eine Satzgliedfunktion aus. [...] 

 ตามท่ี Pittner กล่าวไวข้า้งตน้มีความสอดคลอ้งกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบันกัศึกษาในการเรียนรู้ท าความ
เขา้ใจเร่ือง freier Relativsatz ในหลายประเด็นดงัต่อไปน้ี 

1) เม่ือนกัศึกษาเรียนเร่ือง freier Relativsatz สังเกตไดว้า่ ค  าวา่ Relativsatz มกัจะท าให้นกัศึกษานึกถึง
ประโยค Relativsatz ชนิดน าหนา้ดว้ย Relativpronomen der, die, das โดยอตัโนมติั (สอดคลอ้งกบั
หลกัการตามทฤษฎี schema theory ดูเพิ่มเติม An, 2013, pp. 130-131 และ Patricia, Carrell, and 
Eisterhold, 1983, pp. 560-561) ซ่ึง Relativsatz ชนิดน าหนา้ดว้ย Relativpronomen der, die, das เป็น
ประโยคท่ีขยายความให้กบัค าในประโยคหลกั (Attributsatz) ส่วน freier Relativsatz นั้นท าหนา้ท่ี
เป็นส่วนของประโยค (Satzglied) ในประโยคหลกั (Hauptsatz) โดย freier Relativsatz สามารถท า
หน้าท่ีเป็นประธาน (ดูตวัอย่างท่ี 14) หรือท าหน้าท่ีเป็นกรรมในประโยค (ดูตวัอย่างท่ี 15) ก็ได ้
ความแตกต่างของประโยคสองชนิดน้ีเป็นส่ิงท่ีตอ้งอธิบายให้นกัศึกษาเขา้ใจโดยกระจ่างก่อนท่ีจะ
เรียนเร่ือง freier Relativsatz ท่ีซบัซอ้นข้ึนในล าดบัต่อไป 
(14)  Wer jünger aussieht, lebt auch länger. (https://bit.ly/3wwLKCj) 
(15)  Wir nehmen großzügig auf, wen du auch (immer) mitbringst. (Zifonun, 2001, p. 94) 

2) ในการท าความเขา้ใจความหมายของประโยค freier Relativsatz เม่ือนกัศึกษาเขา้ใจแลว้ว่า freier 
Relativsatz เป็นส่วนของประโยค (Satzglied) นักศึกษายงัตอ้งสามารถวิเคราะห์ได้ด้วยว่า freier 
Relativsatz นั้นๆ ท าหนา้ท่ีเป็นประธานหรือเป็นกรรมของกริยาในประโยคหลกั  
  ประโยคตัวอย่าง ท่ี  (14)  และ (15)  นั้ นค่อนข้าง ง่ าย ต่อการวิ เคราะห์  เ น่ืองจาก 
Relativpronomen wer, wen อยู่ในรูปการกท่ีสอดคลอ้งกบัหน้าท่ีทางวากยสัมพนัธ์ของ freier 
Relativsatz ในประโยค กล่าวคือ 

https://bit.ly/3wwLKCj
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  ในประโยคตวัอยา่งท่ี (14)  Wer jünger aussieht, ... เป็น freier Relativsatz ท่ีท าหนา้ท่ี
ประธานของกริยา lebt  และบงัเอิญค าว่า wer ก็อยู่ในการกประธาน (Nominativ) ดว้ยเช่นกนั 
(เน่ืองจากค าวา่ wer เป็นประธานของกริยา aussieht) 
  ในท านองเดียวกนั ประโยคตวัอยา่งท่ี (15)  ..., wen du auch (immer) mitbringst.  เป็น 
freier Relativsatz ท่ีท าหนา้ท่ีกรรมตรง (Akkusativ) ของกริยา aufnehmen  และบงัเอิญค าวา่ wen ก็
อยูใ่นรูปการกรรมตรงดว้ยเช่นกนั (เน่ืองจากค าวา่ wen เป็นกรรมของกริยา mitbringen)  
  รูปการกของ Relativpronomen wer, wen ท่ีสอดคลอ้งกบัหน้าท่ีทางวากยสัมพนัธ์ของ 
freier Relativsatz ในประโยค ท าให้ง่ายต่อการท าความเขา้ใจ ทั้งท่ีในความเป็นจริงแลว้ ความ
สอดคลอ้งในลกัษณะดงักล่าวไม่ไดเ้กิดข้ึนเสมอไป ตวัอยา่งเช่น 

(16)  Wen die Götter lieben, wird früh sterben. (Zifonun, 2001, p. 95) 
(17)  Wem dieses Haus gehört, muss sehr reich sein. 

  หากตั้งค  าถามในชั้นเรียนวา่อะไรเป็นประธานของประโยคท่ี (16) และ (17) แมว้า่นกัศึกษา
จะไดเ้รียนเร่ือง freier Relativsatz มาแลว้ แต่นกัศึกษาก็มกัลงัเลท่ีจะตอบวา่ Wen die Götter lieben 
และ Wem dieses Haus gehört ตามล าดบั เน่ืองจากนกัศึกษามีความรู้เดิมอยูว่า่ wen เป็นรูปกรรม
ตรง (Akkusativ) และ wem เป็นรูปกรรมรอง (Dativ) นกัศึกษาจึงไม่อาจเขา้ใจได้ว่าประโยคท่ี
ข้ึนตน้ดว้ย wen หรือ wem จะสามารถท าหนา้ท่ีประธานไดอ้ยา่งไร ความสับสนในลกัษณะเช่นน้ี
อาจแกไ้ขไดโ้ดยการแนะน าใหน้กัศึกษาท าความเขา้ใจประโยคเป็น 2 ระดบั ดงัน้ี 
 

  ระดับที ่1  ดูความสัมพนัธ์ระหวา่งประโยค Hauptsatz และ freier Relativsatz  
  กล่าวคือ ดูวา่ freier Relativsatz มีความสัมพนัธ์กบัประโยค Hauptsatz อยา่งไร เช่น ใน
ประโยค  
  Wem dieses Haus gehört, muss sehr reich sein. 
 ประโยค freier Relativsatz ทั้งประโยค (Wem dieses Haus gehört,) เป็นส่วนหน่ึงของประโยค 
Hauptsatz (..., muss sehr reich sein) โดยท าหนา้ท่ีเป็นประธานของกริยา muss ... sein 

  ระดับที ่2  ดูหนา้ท่ีของ ค าวา่ wer, wen, wem ภายในประโยค freier Relativsatz  
  กล่าวคือ ดูเฉพาะภายในประโยค freier Relativsatz นั้นๆ วา่ ค  าวา่ wer, wen, wem ท า
หนา้ท่ีอะไร เช่น ในตวัประโยค  
  Wem dieses Haus gehört, ... 
ประธานในประโยคน้ีคือค าว่า dieses Haus ส่วนค าวา่ wem ตอ้งอยูใ่นรูป Dativ เพราะเป็นกรรม
ของกริยา gehört  ซ่ึงเป็นกริยาท่ีตอ้งการกรรมรอง (Dativ) 
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  จากประสบการณ์ในการสอนในชั้นเรียน พบว่าการให้ค  าอธิบายในลกัษณะเป็นขั้นตอน
เช่นน้ีสามารถช่วยใหน้กัศึกษามีแนวทางในการท าความเขา้ใจความหมายของ freier Relativsatz ได้
ง่ายข้ึน 

3) ปัญหาอีกประการหน่ึงในการท าความเขา้ใจความหมายของ freier Relativsatz คือ บ่อยคร้ังพบว่า
นกัศึกษามีความเขา้ใจท่ีสับสนระหว่าง freier Relativsatz และ abhängiger w-Fragesatz (ในท่ีน้ี
หมายถึง w-Fragenebensatz ท่ีข้ึนตน้ดว้ย wer, wen, wem) (Duden, 2016, p. 874)  
 ความเขา้ใจสับสนดงักล่าวท าใหน้กัศึกษาถอดความหมายของประโยค freier Relativsatz ท่ี
ข้ึนตน้ดว้ย wer, wen, wem ผดิ ตวัอยา่งค าแปลผดิความหมายของนกัศึกษา2 เช่น 

(18)  Haben Sie sich schon einmal gefragt, warum Sie lieben, wen Sie lieben? 
           *คุณเคยถามตวัเองหรือไม่วา่ ท าไมคุณถึงรัก คุณรักใคร 
            (ความหมายท่ีถูกตอ้งคือ คุณเคยถามตวัเองหรือไม่วา่ ท าไมคุณถึงรักคนท่ีคุณรัก) 
  เม่ือพิจารณาจากการถอดความของนักศึกษา คาดเดาได้ว่า นักศึกษาน่าจะเคยชินกับ
ความหมายของค าวา่ wer ในฐานะท่ีเป็นค าแสดงค าถามมากกวา่ จึงมีแนวโนม้ท่ีจะถอดความค าน้ี
เป็นค าวา่ ใคร ดงัตวัอยา่งดา้นล่างน้ี 

(19)  Haben Sie sich schon einmal gefragt, wen Sie lieben? 
        คุณเคยถามตวัเองหรือไม่วา่คุณรักใคร 

  ในฐานะผูส้อน ผูเ้ขียนไดพ้ยายามคน้หาค าอธิบายท่ีจะช่วยให้นกัศึกษาแยกความแตกต่าง
ของประโยคสองประเภทน้ีไดง่้ายข้ึน และพบว่ามีนักวิชาการเยอรมนัท่ีน าเสนอปัญหาเดียวกนัน้ี
ดว้ยเช่นกนั จึงอาจสันนิษฐานไดว้า่ ส่ิงน้ีไม่ไดเ้ป็นปัญหาเฉพาะกบันกัศึกษาไทยเท่านั้น  
  Pittner (2003, p. 196-197) ไดน้ าเสนอแนวทางการแยกความแตกต่างระหว่างประโยค 
freier Relativsatz และ abhängiger w-Fragesatz ไวด้งัน้ี 

Freie Relativsätze sind formgleich mit abhängigen w-Fragesätzen. Ob ein abhängiger 
w-Fragesatz oder ein freier Relativsatz vorliegt, lässt sich nur aufgrund des 
übergeordneten Satzes entscheiden. Entscheidend sind die Selektionsbeziehungen 
zwischen dem Verb im übergeordneten Satz und dem fraglichen Nebensatz. Im Fall 
von abhängigen w-Fragesätzen selegiert das Verb einen abhängigen Fragesatz, der 
durch alle Arten von w-Fragewörtern oder auch durch ob eingeleitet sein kann. Bei 
freien Relativsätzen hingegen liegt keine solche Selektionsbeziehung vor: [...] 

                                         
2 หากมีการใส่เคร่ืองหมาย * น าหนา้ประโยคใด หมายความวา่ ประโยคนั้นแปลความหมายผิด หรือเป็นประโยคท่ีเขียนผิด
ไวยากรณ์ 
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Abhängige Fragesätze enthalten Sachverhaltsbeschreibungen, während freie 
Relativsätze mithilfe eines Sachverhalts Personen und Dinge benennen. [...]  

  จากค าอธิบายขา้งตน้ ค าส าคญัในแนวทางการแยกความแตกต่างระหว่างประโยค freier 
Relativsatz และ abhängiger w-Fragesatz คือค าวา่ Selektionsbeziehungen (zwischen dem Verb im 
übergeordneten Satz und dem fraglichen Nebensatz) ซ่ึงอาจสรุปไดว้า่ abhängiger w-Fragesatz ถูก
ก าหนดโดยกริยาในประโยคหลกั เช่น  

(20)  Ich weiß nicht, wen er eingeladen hat. 
       ฉนัไม่รู้วา่เขาเชิญใคร 

        *ฉนัไม่รู้คนทีเ่ขาเชิญ 
  กริยา weiß (wissen) เป็นค าท่ีท าให้ทราบว่าประโยค ..., wen er eingeladen hat เป็น 
abhängiger w-Fragesatz เพราะค าวา่ รู้ (wissen) บงัคบัโดยปริยายวา่ ค  าวา่ wen มีความหมายวา่ ใคร 
(Fragewort) ไม่สามารถแปล wen วา่ คนที่ (w-Pronomen) เน่ืองจากค าว่า wissen แปลวา่ รู้ ไม่ได้
แปลวา่ รู้จกั 
  นอกจากแนวทางท่ีกล่าวไวข้้างต้น ยงัมีอีกวิธีหน่ึงในการแยกความแตกต่างระหว่าง
ประโยค freier Relativsatz และ abhängiger w-Fragesatz ซ่ึง Müller ไดอ้า้งถึงไวด้งัน้ี 

Höhle (1983, Ch. 8.1) discovered a difference between w-clauses and free relative 
clauses. If a free relative clause is used in the Left Dislocation Construction, the 
anaphor agrees with the relative pronoun. [...] The anaphor for interrogative clauses is 
das (that). (Höhle as cited in Müller, 1999, p. 81) 

 Höhle ไดอ้ธิบายไวว้า่ หากมีการใชส้รรพนามแทนอนุประโยคท่ีอยูข่า้งหนา้ดว้ยค าวา่ der 
อนุประโยคนั้นจะเป็น freier Relativsatz แต่ถา้หากแทนดว้ยค าว่า das อนุประโยคนั้นจะเป็น 
abhängiger w-Fragesatz  ตวัอยา่งเช่น  

(21)  Wen er kennt, den begrüßt er. (freier Relativsatz)  
(22)  Wen er dort sieht, das weiß niemand. (abhängiger w-Fragesatz)  

 (Müller, 1999, p. 82) 
 ส่ิงท่ี Höhle น าเสนอเป็นขอ้สังเกตท่ีน าไปใชแ้ละเขา้ใจไดง่้ายในกรณีท่ีในประโยคนั้นๆมี
ค าวา่ der หรือ das อยูแ่ลว้ แต่ในประโยคท่ีไม่มี ค  าวา่ der หรือ das อยู ่นกัศึกษาอาจตอ้งทดลอง
เติมค าสรรพนาม der หรือ das ดว้ยตนเอง เพื่อท่ีจะทราบวา่จะถอดความหมายของประโยคนั้นๆ
อยา่งไร เช่น  

(23)  a. Wer schön sein will, muss leiden. 
   b. Wer schön sein will, der muss leiden 
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   c. *Wer schön sein will, das muss leiden 
       คนทีอ่ยากสวยก็ตอ้งทนทรมาน 

(24)  a. Wer das Ziel des Angriffs war, ist noch unklar. 
   b. Wer das Ziel des Angriffs war, das ist noch unklar. 
   c. *Wer das Ziel des Angriffs war, der ist noch unklar. 
       ใครเป็นเป้าหมายของการบุกเขา้ท าร้ายนั้น เร่ืองน้ียงัไม่ชดัเจน  
  การใช้วิธีน้ีอาจมีปัญหาอยู่ท่ีว่า นักศึกษาจะสามารถใส่ค าสรรพนามท่ีถูกตอ้งได้หรือไม่ 
หากนักศึกษาใส่สรรพนามผิด (ดังเช่นข้อ c. ของประโยคตวัอย่างท่ี 24 และ 25) ก็จะเข้าใจ
ความหมายของประโยคผดิไปดว้ย นอกจากน้ี ยงัพบวา่ในบางประโยคอาจสามารถใส่ค าสรรพนาม
แทนอนุประโยคดา้นหนา้ไดท้ั้ง der และ das เช่น 

(25)  a. Wer dieses Kunstwerk geschaffen hat, ist unwichtig.   
       ผูท่ี้รังสรรคง์านศิลป์ช้ินน้ี เขาไม่ไดเ้ป็นคนส าคญั 
       ใครเป็นผูรั้งสรรคง์านศิลป์ช้ินน้ี ไม่ใช่เร่ืองส าคญั 
   b. Wer dieses Kunstwerk geschaffen hat, der ist unwichtig.  (freier Relativsatz) 
       ผูท่ี้รังสรรคง์านศิลป์ช้ินน้ี เขาไม่ไดเ้ป็นคนส าคญั 
   c. Wer dieses Kunstwerk geschaffen hat, das ist unwichtig. (abhängiger  
                         Fragesatz) 
       ใครเป็นผูรั้งสรรคง์านศิลป์ช้ินน้ี ไม่ใช่เร่ืองส าคญั 
 ประโยคขา้งตน้เป็นประโยคตวัอยา่งท่ี Pittner (2003, p. 197) ไดเ้สนอไวพ้ร้อมค าอธิบายดงัน้ี 

Der Unterschied zwischen den beiden Satztypen wird bei Linksversetzung deutlich. 
Der Nebensatz [...] kann prinzipiell als freier Relativsatz oder als abhängiger 
Fragesatz interpretiert werden. Bei Linksversetzung tritt jedoch im ersten Fall ein 
Pronomen auf, das auf die genannte Person Bezug nimmt, in letzterem Fall dagegen 
ein Pronomen, das sich auf den Sachverhalt bezieht. 

  ส่ิงท่ีจะตอ้งอธิบายใหน้กัศึกษาเขา้ใจคือ ในกรณีท่ีเป็น freier Relativsatz ค  าวา่ der เป็นการ
แทนอนุประโยคดา้นหน้าท่ีหมายถึงตวับุคคล แต่ถา้เป็น abhängiger Fragesatz ค  าวา่ das เป็นการ
แทนเน้ือความ (ค าถาม) ทั้งหมดท่ีส่ืออยูใ่นอนุประโยคดา้นหนา้ ในกรณีท่ีสามารถเติมค าสรรพนาม 
der และ das ไดท้ั้งสองค า จ  าเป็นตอ้งอาศยับริบทเพื่อช่วยใหส้ามารถเขา้ใจความหมายไดถู้กตอ้ง  
  อยา่งไรก็ตามค าอธิบายตามหลกัวชิาการท่ีรวบรวมจากแหล่งขอ้มูลท่ีเป็นภาษาเยอรมนัและ
ภาษาองักฤษนั้น ในหลายกรณีอาจเหมาะสมกบัผูเ้รียนท่ีมีความรู้ภาษาเยอรมนัดีพอสมควร แต่
ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความรู้ในภาษาเยอรมันไม่เพียงพอ แม้จะรู้หลักการแต่ก็ไม่สามารถน าไป
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ประยุกตใ์ชไ้ด ้ดงันั้น นอกเหนือจากหลกัการทางวิชาการทั้งหมดท่ีน าเสนอมาแลว้ ผูเ้ขียนไดเ้สนอ
ให้นกัศึกษาใช้กลวิธีท่ีอาจไม่เป็นวิชาการนกัร่วมดว้ย กล่าวคือ ให้นกัศึกษาลองแปลค าวา่ wer ใน
ประโยคท่ีเป็นปัญหาดว้ยตวัเลือกสองตวัเลือก ไดแ้ก่ 1) ค  าวา่ ใคร และ 2) ค าวา่ คนที่ / ใครก็ตามที ่ 
หากใชต้วัเลือกใดแลว้ความหมายของประโยคในภาษาไทยมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกวา่ก็ให้ใช้
ตวัเลือกนั้น เช่น  

      (26)  Ich helfe, wem ich helfen kann. 
 ฉนัจะช่วยคนท่ีฉนัช่วยได ้
           ฉนัจะช่วยใครก็ตามท่ีฉนัช่วยได ้
         *ฉนัจะช่วยใคร(?)ท่ีฉนัช่วยได ้
          (27)  Ich weiß nicht, wem ich helfen soll. 
           ฉนัไม่รู้วา่ฉนัควรจะช่วยใคร 
               *ฉนัไม่รู้วา่ฉนัควรจะช่วยคน (ท่ี) 
              *ฉนัไม่รู้วา่ฉนัจะช่วยใครก็ตาม 

  ส่ิงท่ีตอ้งระวงัในการใชว้ธีิน้ีก็คือ บางคร้ังค าวา่ ใคร ในภาษาไทยสามารถใชใ้นความหมาย
วา่ ใครกต็าม ก็ได ้เช่น ใครท่ีมาสายจะไม่ได้เข้าสอบ ค  าวา่ ใคร ในท่ีน้ีมีความหมายวา่ คนที่(มาสาย) 
หรือ ใครก็ตามที่(มาสาย) ในภาษาไทยค าวา่ ใคร ไม่ไดใ้ชใ้นความหมายของการตั้งค  าถามเสมอไป
เช่นกนั ดงันั้น ถา้หากนกัศึกษาจะใช้วิธีน้ีในการท าความเขา้ใจความหมายของประโยค นกัศึกษา
ตอ้งตั้งค  าถามกบัตวัเองเสมอวา่ ค าวา่ ใคร ท่ีนกัศึกษาใชโ้ดยอตัโนมติันั้นมีความหมายวา่ ใคร ท่ีเป็น
ค าถามหรือมีความหมายวา่ ใครกต็าม กนัแน่ 
  วิธีใช้ค  าทดลองแปลเช่นน้ีไม่เป็นวิชาการนกั อีกทั้งไม่ใช่ความรู้ทางไวยากรณ์ภาษาไทย 
แต่เป็นการใช ้ความรู้สึกทางภาษา ในฐานะเจา้ของภาษา(ไทย) คลา้ยกบัท่ีชาวเยอรมนัหลายท่านซ่ึง
ผูเ้ขียนไดต้ั้งค  าถามเก่ียวกบัหลกัการใช ้freier Relativsatz แต่เจา้ของภาษาเหล่านั้นบอกไดเ้พียงว่า 
ประโยคใดใชไ้ด ้ประโยคใดใชไ้ม่ได ้โดยไม่สามารถอธิบายเหตุผล ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนไดเ้สมอใน
ทุกภาษา 

สรุป 
 บทความน้ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัปัญหาของนกัศึกษาไทยในการท าความเขา้ใจความหมายของประโยค 
freier Relativsatz โดยน าเสนอเฉพาะประเด็นปัญหาเก่ียวกบัการรับรู้ (rezeptiv) โดยไม่ไดน้ าเสนอประเด็น
ปัญหาเก่ียวกบัการสร้างภาษา (produktiv) ปัญหาเก่ียวกบัการสร้างประโยค freier Relativsatz เป็นส่ิงมีความ
ซบัซ้อนอยา่งมาก เน่ืองจากในการสร้างประโยค freier Relativsatz นั้น นอกจากจ าเป็นท่ีจะตอ้งรู้กฎเกณฑ์
ทางไวยากรณ์ต่างๆแลว้ ยงัตอ้งเรียนรู้เร่ืองขอ้ยกเวน้หรือการใชป้ระโยค freier Relativsatz ท่ีไม่เป็นไปตาม
กฎเกณฑอี์กดว้ย ประโยคดงักล่าวแมจ้ะผดิกฎไวยากรณ์ แต่กลบัมีปรากฏอยูใ่นส่ือคุณภาพต่างๆของเยอรมนั 
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อีกทั้งยงัมีงานวิจยัรองรับ หากมีผูส้นใจรวบรวมกฎเกณฑ์และขอ้ยกเวน้เหล่าน้ี พร้อมทั้งน าเสนอเทคนิควิธี
ในการเรียนรู้และค าอธิบายเป็นภาษาไทย เช่ือวา่จะเป็นประโยชน์ต่อผูส้อนและผูเ้รียนภาษาเยอรมนัท่ีเป็น
คนไทยอย่างยิ่ง เน่ืองจากต าราสอนภาษาเยอรมนัส่วนใหญ่ในปัจจุบนั เนน้ท่ีการส่ือสารและการบูรณาการ
ทกัษะทางภาษาทั้งส่ี ซ่ึงเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไปวา่ไดผ้ลสัมฤทธ์ิท่ีดี โดยเฉพาะการพฒันาทกัษะการส่ือสาร
ในชีวติประจ าวนั อยา่งไรก็ตาม การพฒันาทกัษะการอ่านและการเขียนในระดบัสูงของผูเ้รียนท่ีไม่ไดเ้ติบโต
หรือใช้ชีวิตอยู่ในส่ิงแวดล้อมท่ีใช้ภาษาเยอรมนันั้น แน่นอนว่ายงัต้องอาศยัความรู้ความเข้าใจในเร่ือง
ไวยากรณ์และโครงสร้างประโยคอยา่งเป็นระบบโดยมิอาจปฏิเสธได ้ 
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