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การใช้ “ใช้” (使う、用いる、使用する、利用する)
ในภาษาญี่ปุ่น กรณีศึกษาผ่านเครื่องมือสืบค้น
คลังข้อมูลภาษาออนไลน์ NINJAL-LWP for TWC
บทคัดย่อ
ในงานวิจัยนี้ศึกษาการใช้ค�ำความหมายคล้ายที่มีความหมายว่า “ใช้” ในภาษาญี่ปุ่นได้แก่ 使う、用いる、使用す
る、利用する ผ่านค�ำปรากฏร่วมโดยสืบค้นผ่านเครื่องมือสืบค้นคลังข้อมูลภาษาออนไลน์ NINJAL-LWP for TWC
ของมหาวิทยาลัยทซึคุบะ ผลการวิจัยพบลักษณะความสัมพันธ์ทางความหมายระหว่าง 使うกับ 用いる、使用する
利用する ในรูปแบบที่ 使う มีความหมายครอบคลุมความหมายค�ำกริยาความหมายคล้ายทั้งสามค�ำ ค�ำนามปรากฏ
ร่วมกับค�ำกริยา 使う แบ่งออกตามความหมายเป็น 8 กลุม่ โดยค�ำความหมายคล้ายทีม่ าจากภาษาจีน 使用する และ
利用する มีขอบเขตความหมายทีแ
่ คบกว่าค�ำในภาษาญีป่ นุ่ (使う) โดยปรากฏร่วมกับค�ำนามตามความหมาย 2 กลุม่
และ 4 กลุ่ม ตามล�ำดับ ส่วนค�ำในภาษาญี่ปุ่น 用いる ไม่มีความแตกต่างกับ 使うในมิติการใช้ประเด็นค�ำปรากฏร่วม
แต่มีความต่างในประเด็นการใช้ในระดับภาษาทางการ

คำ�

สำ�คัญ

การใช้, ค�ำความหมายคล้าย, ค�ำปรากฏร่วม, NINJAL-LWP for TWC

156

วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มิถุนายน 2565 | jsn Journal Vol. 12 No. 1 June 2022

Natthira Tuptim
Pibulsongkram Rajabhat University

The Usage of Japanese “Use” (tsukau, mochiiru,
shiy suru, riy suru) : A Case Study by an Online
Data Retrieval Engine NINJAL-LWP for TWC
Abstract
The present study aimed to study the usage of “use” in Japanese: tsukau, mochiiru, shiy
suru, and riy suru by an online data retrieval engine NINJAL-LWP for TWC of University of
Tsukuba. The results revealed that tsukau has the meanings covering over three nearsynonymous verbs: mochiiru, shiy suru, and riy suru. The collocational nouns occurring with
tsukau can be categorized by meanings into 8 groups. The Sino-Japanese verbs, shiy suru
and riy suru, have narrower meanings than does the Native Japanese word (tsukau). There
are two and four collocational nouns occurring with shiy suru and riy suru respectively. There
is no difference on mochiiru and tsukau in the aspect of collocations, but there is difference
in terms of the language usage in a formal level for mochiiru.

Key words

usage, near-synonymous words, collocations, NINJAL-LWP for TWC

ณัฏฐิรา ทับทิม | Natthira Tuptim 157

1. บทน�ำ

จากการที่ญี่ปุ่นเปิดรับค�ำที่มาจากภาษาต่างประเทศท�ำให้ในภาษาญี่ปุ่นไม่ได้มีเพียงค�ำในภาษาญี่ปุ่น
(和語, Native Japanese) เท่านั้น แต่ยังมีค�ำที่มาจากภาษาจีน (漢語, Sino-Japanese or Kango) ค�ำที่มาจาก
ภาษาต่างประเทศ (外来語, foreign words) รวมถึงค�ำผสมชนิด (混種語, hybrid words) ด้วยเหตุนี้ประเภทค�ำ
ในภาษาญีป่ นุ่ จึงมีลกั ษณะโดดเด่น พร้อมกันนัน้ ก็นำ� มาซึง่ กลุม่ ค�ำทีม่ คี วามสัมพันธ์แบบความหมายคล้ายเพิม่ มากขึน้
(日本語教育学会編, 2000, p.277) ทั้งนี้แม้การมีค�ำความหมายคล้ายจ�ำนวนมากอาจไม่ใช่เพียงสาเหตุเดียวที่
ท�ำให้เกิดความแตกต่างของจ�ำนวนค�ำศัพท์พื้นฐานระหว่างภาษาญี่ปุ่นกับภาษาจีนและภาษาเกาหลี แต่ 佐藤
(1999, p.172) ก็ยอมรับว่าค�ำความหมายคล้ายเป็นสาเหตุหนึง่ ทีท่ ำ� ให้จำ� นวนค�ำศัพท์พนื้ ฐานในภาษาญีป่ นุ่ มีมากขึน้
เช่นค�ำว่า “ซือ้ ของ” ในภาษาไทยพบทัง้ ค�ำว่า 買い物 และ ショッピング ในการเรียนภาษาญีป่ นุ่ พืน้ ฐาน ความแตกต่าง
ระหว่างชนิดค�ำต่าง ๆ มีการกล่าวถึงโดยทัว่ ไป เช่นในงานของ 三輪 (2001) กล่าวเป็นภาพกว้าง ๆ ว่า ค�ำใน
ภาษาญีป่ นุ่ ให้ความรู้สึกด้านอารมณ์ ความรู้สึกอ่อนโยน อบอุ่น ให้ความรู้สึกเข้าถึงได้ง่าย ให้ความคุ้นเคย ในขณะ
ค�ำทีม่ าจากภาษาจีนเป็นภาษาเชิงให้เหตุผลหลักการ ให้ความรูส้ กึ แข็งกระด้าง เย็นชา และให้ความรูส้ กึ เป็นระเบียบ
มีความจริงจัง ส่วนค�ำทีม่ าจากภาษาต่างประเทศให้ภาพลักษณ์หรูหรา ในงานวิจยั นี้ ศึกษาการใช้คำ� ความหมายคล้าย
使う、用いるซึ่งเป็นชนิดค�ำในภาษาญี่ปุ่นและ 使用する、利用するซึ่งเป็นชนิดค�ำที่มาจากภาษาจีน การศึกษาการ
ใช้ผ่านค�ำปรากฏร่วมของค�ำกริยาดังกล่าวเหล่านี้จะช่วยแสดงความแตกต่างระหว่างชนิดค�ำให้เด่นชัดมากขึ้น โดย
ค�ำกริยา 使う、用いる、使用する、利用する เป็นค�ำกริยาที่ปรากฏในการเรียนชั้นต้นและกลาง เป็นค�ำที่มีความถี่
การใช้ค่อนข้างสูง (ข้อมูลความถี่ตามตารางที่ 2) การศึกษากลุ่มค�ำความหมาย “ใช้” กลุ่มนี้จะมีประโยชน์แก่ผู้เรียน
ในการแบ่งแยกการใช้ที่ปรากฏผ่านค�ำปรากฏร่วม

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1. ค�ำความหมายคล้าย
ค�ำความหมายคล้ายตรงกับภาษาญี่ปุ่นค�ำว่า 類義語 หรือ near-synonymous words มีการนิยามความ
หมายไว้ดังนี้
ค�ำที่แสดงความหมายคล้าย เช่น おこるกับ いかるหรือ両親 กับ 父母 และอื่น ๆ (広辞苑, 2008, p. 2973)
ในขณะที่ค�ำความหมายเหมือนคือค�ำว่า 同義語 หรือ synonymous words กรณีความหมายของค�ำสองค�ำเหมือน
กัน ใช้แทนกันได้ทุกสถานการณ์จะเรียกว่าค�ำความหมายเหมือนหรือค�ำพ้องความหมาย กรณีมีความหมายแตกต่าง
กันเล็กน้อยจะเรียกว่าค�ำความหมายคล้าย (国広, 2002) 友繁 (2016, p. 78) อธิบายเกี่ยวกับค�ำนิยามของค�ำความ
หมายคล้าย (Synonym) ว่าแม้จะมีคำ� ทีม่ คี วามหมายเหมือนกันแต่กม็ เี ป็นจ�ำนวนน้อยมากหรือกล่าวได้วา่ หายาก ดัง
นั้นค�ำที่อยู่ในกลุ่มที่มีความสัมพันธ์แบบ synonym จึงควรเรียกว่า near-synonym หรือในภาษาญี่ปุ่นคือ 類義語
ในงานวิจยั นีค้ ำ� ทีม่ คี วามหมายคล้ายกันไม่สามารถใช้ทดแทนกันได้ในทุกกรณีจะเรียกว่าค�ำความหมายคล้าย และใช้
ค�ำในภาษาอังกฤษว่า near-synonyms หรือ near-synonymous words
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2.2 ลักษณะความสัมพันธ์ทางความหมาย
ลักษณะความสัมพันธ์ทางความหมายระหว่างค�ำความหมายคล้ายมีทฤษฎีที่เก่าแก่ที่อธิบายไว้ เช่น 国立国
語研究所 (1965, pp. 18-21) ซึ่งแบ่งลักษณะของความหมายของค�ำความหมายคล้ายโดยใช้เกณฑ์ความทับซ้อน
ทางความหมายของค�ำไว้ดังนี้
การทับซ้อนทางความหมายแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ
1. ความหมายทับซ้อนในวงกว้าง เช่น くさる／腐敗する、来年／明年、ふたご／双生児
2. ความหมายครอบคลุมความหมายค�ำอื่น ๆ เช่น はば／幅員、うまい／おいしい、時間／時刻、木／
樹木、木／材木

3. ความหมายทับซ้อนบางส่วน เช่นきれいだ／美しい、 勉強する／まける
เมื่อพิจารณาชนิดของค�ำจะพบในกรณีค�ำในภาษาญี่ปุ่นกับค�ำที่มาจากภาษาจีนโดยค�ำที่มาจากภาษาญี่ปุ่น
มีแนวโน้มความหมายครอบคลุมความหมายค�ำที่มาจากภาษาจีน ตามตัวอย่างของ 国立国語研究所 (1965) ดังนี้
なおす―修理する、訂正する、治療する
のばす―延期する
休み―休暇、休業、欠席、欠勤、欠場、休憩、休息

นอกจากลักษณะทางความหมายแล้วยังน�ำเสนอความแตกต่างระหว่างค�ำในภาษาญี่ปุ่นกับค�ำที่มาจาก
ภาษาจีนโดยมีประเด็นความแตกต่างในเรื่องการแสดงความหมายที่เป็นรูปธรรมกับนามธรรมที่บางครั้งท�ำให้ใช้
แทนที่กันไม่ได้ระหว่างค�ำในภาษาญี่ปุ่นกับค�ำที่มาจากภาษาจีน เช่น ค�ำกริยาค�ำว่า くさる กับ 腐敗する
กรณีความหมายหลักและความหมายรองใช้ในความหมายเป็นรูปธรรมและนามธรรมตามตัวอย่างด้านล่าง
สามารถใช้แทนกันได้
(รูปธรรม) さかながくさる／さかなが腐敗する
(นามธรรม) 人心がくさる／人心が腐敗する（国立国語研究所, 1965, p. 22)
แต่กรณีคำ� ทีม่ าจากภาษาญีป่ นุ่ ค�ำกริยา くさる ถูกน�ำไปใช้เป็นค�ำนาม くさりซึง่ สือ่ ความหมายนามธรรมจะ
ไม่สามารถใช้เทียบเท่าค�ำที่มาจากภาษาจีนได้
(รูปธรรม) 食物のくさりが早い／食物の腐敗が早い
(นามธรรม) X（人心のくさり）／人心の腐敗
หรือกรณีค�ำกริยาที่มาจากภาษาญี่ปุ่น 失う กับค�ำกริยาที่มาจากภาษาจีน 喪失する ที่มีการใช้ที่แตกต่างกัน
เมื่อถูกใช้ในบริบทที่เป็นรูปธรรม
(รูปธรรม) こどもを失う／X（こどもを喪失する）
(นามธรรม) 戦意（権利・資格）を失う／戦意（権利・資格）を喪失する
ดังนั้นจึงสรุปลักษณะความหมายตามชนิดค�ำจากงานของ 国立国語研究所 (1965) ได้ว่า (1) ค�ำที่มาจาก
ภาษาจีนแสดงความหมายนามธรรมมากกว่าความหมายรูปธรรม (2) ค�ำที่มาจากภาษาจีนมีความหมายในวงแคบ
มากกว่าค�ำในภาษาญี่ปุ่น
宮島 (1980) ศึกษาขอบเขตความหมายระหว่างค�ำในภาษาญี่ปุ่น ค�ำที่มาจากภาษาจีนและค�ำที่มาจากภาษา
ต่างประเทศซึ่งศึกษาจากนิตยสารจ�ำนวน 90 ประเภท สรุปได้คือ
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กรณีค�ำกริยาที่เป็นค�ำในภาษาญี่ปุ่นจะแสดงกริยาอาการ หรือค�ำที่ปรากฏใช้เป็นค�ำกริยาทั้งแสดงกริยา
เชิงนามธรรม เชิงความรู้สึก กิริยาอาการ ปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ โดยมีสัดส่วนการใช้ค�ำในภาษาญี่ปุ่น
เป็นกลุม่ ค�ำกริยามากทีส่ ดุ กรณีคำ� นามทีเ่ ป็นค�ำทีม่ าจากภาษาจีนหรือคังโกะ มีแนวโน้มถูกใช้ในความหมายกิจกรรม
ของคนรวมถึงค�ำแสดงความหมายเชิงนามธรรม
นอกจากนี้ค�ำในภาษาญี่ปุ่นมีแนวโน้มถูกใช้ในความหมายที่บ่งชี้ถึงสิ่งที่มีในธรรมชาติ หรือปรากฏการณ์
ตามธรรมชาติ โดย 宮島 (1980) ระบุว่าส่วนใหญ่ในค�ำกลุ่มนี้คือค�ำบ่งชี้อวัยวะ เช่น 頭、目、耳、口、手、足 ใน
ภาษาญี่ปุ่นซึ่งเป็นสิ่งตามธรรมชาติ ท�ำให้มีจ�ำนวนมาก ส่วนค�ำที่มาจากภาษาต่างประเทศมีแนวโน้มถูกใช้ในความ
หมายบ่งชี้ถึงผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้（生産物および用具）
2.3 ค�ำปรากฏร่วมกับค�ำความหมายคล้าย
Edmonds & Hirst (2002) อธิบายมิติของการวิเคราะห์ค�ำความหมายคล้ายโดยอ้างอิงจาก Cruse (1986)
แบ่งออกเป็น
1. การวิเคราะห์ผ่านความหมาย ทั้งความหมายหลักและความหมายรอง
2. การวิเคราะห์ผ่านรูปแบบการใช้ ทั้งการใช้แบบภาษาถิ่นและภาษาในสถานการณ์เฉพาะ
3. การวิเคราะห์ผ่านส�ำนวน ทั้งส�ำนวนความรู้สึกหรือทัศนคติ
4. การวิเคราะห์ผา่ นโครงสร้าง ในประเด็นค�ำปรากฏร่วม โครงสร้างทีป่ รากฏหรือคุณลักษณะทางไวยากรณ์
และการเลือกใช้ค�ำ (เช่น pass away กับ die ซึ่ง pass away ใช้กับคนเท่านั้น เป็นต้น)
จะเห็นได้ว่ามิติโครงสร้างเป็นมิติการวิเคราะห์ค�ำความหมายคล้ายผ่านการวิเคราะห์ค�ำปรากฏร่วม ทั้งนี้
มิติโครงสร้างเกี่ยวข้องกับข้อจ�ำกัดของการน�ำไปใช้ที่เกิดจากส่วนประกอบในข้อความ โดยข้อจ�ำกัดของการใช้
ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอิสระจากความหมายของค�ำ
งานวิจัยที่เสนอการประยุกต์ใช้คลังข้อมูลภาษาและค�ำปรากฏร่วมเพื่อการแยกแยะการใช้ที่แตกต่างของ
ค�ำความหมายคล้ายในภาษาญี่ปุ่น เช่น งาน Backhouse (2003) ซึ่งศึกษาความแตกต่างระหว่างค�ำนามความหมาย
คล้ายภายในกลุ่มค�ำนาม 2 กลุ่ม คือกลุ่มค�ำนามแสดงสี ねずみ色, 灰色, グレー และกลุ่มค�ำนามแสดงความหมาย
หนังสือ 書籍、図書、書物 หรืองานของ立山 (2012) ที่ศึกษาค�ำนาม 結果 กับ成果 โดยใช้ข้อมูลจากคลังข้อมูล
ภาษา 4 ประเภทเพื่อศึกษาลักษณะเด่นและความแตกต่างของค�ำปรากฏร่วมกับค�ำนามทั้งสองค�ำ
งานที่น�ำ NINJAL-LWP for TWC มาใช้เป็นเครื่องมือหลักในการศึกษาค�ำปรากฏร่วมเช่นเดียวกับงานวิจัยนี้
ได้แก่ 柴・趙 (2017) ซึ่งศึกษาค�ำปรากฏร่วมและรูปแบบไวยากรณ์ของค�ำกริยาความหมายคล้าย 見落とす、見過
ごす、見逃す โดยใช้ NINJAL-LWP for TWC Ver. 1.30 ของมหาวิทยาลัยทซึคุบะเป็นเครื่องมือหลัก การวิเคราะห์
โดยใช้ข้อมูลเชิงปริมาณจากคลังข้อมูลภาษาท�ำให้การวิเคราะห์ภาษาละเอียดขึ้นทั้งในประเด็นข้อมูลเชิงปริมาณ
ของค�ำนามทีป่ รากฏร่วมกับค�ำกริยาความหมายคล้ายแต่ละค�ำ อีกทัง้ ยังให้มมุ มองในการสอนการน�ำไปใช้ในประโยค
นอกเหนือจากการให้ความหมายของค�ำเพียงอย่างเดียว
ในการอธิบายค�ำความหมายคล้ายในงานวิจัยนี้ให้ความส�ำคัญกับค�ำนามที่ปรากฏร่วมเฉพาะค�ำกริยาค�ำใด
ค�ำหนึ่ง เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการวิเคราะห์ลักษณะความคล้ายและความแตกต่างทางความหมายของค�ำ
ความหมายคล้ายแต่ละคูค่ ำ� ทีก่ อ่ ให้เกิดความสับสน โดยงานวิจยั นีย้ งั น�ำเสนอรูปแบบการประยุกต์ใช้คลังข้อมูลภาษา
ให้เป็นเครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์ความเหมือนและความแตกต่างของค�ำที่มีความหมายคล้าย และเพื่อเสนอ
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กลุ ่ ม ค� ำ นามที่ ป รากฏร่ว มกับ ค�ำกริยาแต่ละค�ำเพื่อ เป็ น ประโยชน์ ต ่ อ การพั ฒ นาสื่ อ การสอนหรื อ พจนานุ ก รม
ค�ำปรากฏร่วมของค�ำต่อไป
2.4 ค�ำกริยา “ใช้” ในภาษาไทย กับค�ำกริยา 使う、用いる、使用する、利用する
ค�ำว่า “ใช้” ในภาษาไทยมีความหมายหลักอยู่ 5 ความหมาย (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554,
น.393) ได้แก่ (1) ก. บังคับให้ท�ำ เช่น ใช้งาน (2) ก. จับจ่าย เช่น ใช้เงิน (3) ก. เอามาท�ำให้เกิดผลหรือประโยชน์ เช่น
ใช้เวลา ใช้เรือ ใช้รถ (4) ก. ช�ำระ ในค�ำว่า ใช้หนี้ และ (5) ก. ตอบแทน, ให้ทดแทน, เช่น เราไปท�ำแก้วเขาแตก ต้องซือ้ ใช้เขา
จากความหมายข้างต้นจะเห็นได้ว่าในภาษาไทยมีค�ำกริยาเพียง 1 ค�ำ 1 รูปโดยมีความหมายที่จ�ำแนกได้
5 ความหมาย ในขณะที่ในภาษาญี่ปุ่นค�ำกริยาที่มีความหมายหมายถึงค�ำว่า “ใช้” ในภาษาไทยมีจ�ำนวนมากโดย
มีค�ำกริยาที่ใช้โดยทั่วไป 4 ค�ำ คือ 使う、用いる、使用する、利用する โดยแต่ละค�ำมีความสัมพันธ์กันในฐานะ
ค�ำความหมายคล้ายตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ความหมายของกลุ่มค�ำ 使うจากพจนานุกรม 広辞苑 (2008)
ค�ำกริยา

ความหมาย

ความสัมพันธ์ทางความหมาย
ความหมายของ 使う
ทับซ้อนความหมายค�ำว่า 用いる
ในความหมายที่ ⑧

ความหมายของ 用いる
ทับซ้อนความหมายค�ำว่า 使う
ในความหมายที่ ①
และทับซ้อนความหมายค�ำว่า 使用
するในความหมายที่ ③
ความหมายของ 使用（する）
ทับซ้อนความหมายค�ำว่า 使う
こと）、用いる（こと）

ในความหมายที่ ①
ความหมายของ 利用（する）
ทับซ้อนความหมายค�ำว่า 用いる
ในความหมายที่ ① และ ②

จากตารางที่ 1 จะเห็นได้วา่ ค�ำกริยาหลัก 使う มีความหมายทับซ้อนค�ำความหมายคล้าย 用いる、使用する
ส่วนค�ำกริยา 利用する แม้ไม่มีความหมายทับซ้อนกับค�ำกริยาหลัก 使う แต่ก็มีความหมายทับซ้อนกับค�ำกริยา
ความหมายคล้ายของ 使う คือ 用いる
ณัฏฐิรา ทับทิม | Natthira Tuptim 161

หากพิจารณาแค่ความหมายของค�ำแต่ละค�ำจากพจนานุกรมเพียงอย่างเดียวก็จะได้ข้อมูลความหมาย
คล้ายระหว่างค�ำว่าค�ำใดคล้ายกับค�ำใดตามความสัมพันธ์ทางความหมายที่ปรากฏในตารางที่ 1 ซึ่งก็จะวิเคราะห์
มิติตามความหมายได้ตามที่ Edmonds & Hirst (2002) น�ำเสนอ แต่ยังไม่สามารถระบุถึงมิติการน�ำไปใช้ หรือ
มิติด้านโครงสร้าง โดยในงานวิจัยนี้จะน�ำเสนอกระบวนการใช้เครื่องมือสืบค้นคลังข้อมูลภาษาออนไลน์เพื่อสืบค้น
ค�ำปรากฏร่วม NINJAL-LWP for TWC ของมหาวิทยาลัยทซึคุบะ ในการหาค�ำปรากฏร่วมเฉพาะของค�ำกริยา
使う、用いる、使用する、利用する โดยใช้ ค� ำ กริ ย าพื้ น ฐาน 使う เป็ น ค� ำ กริ ย าหลั ก ในการเปรี ย บเที ย บค้ น หา
การใช้ที่แตกต่างกัน และเพื่อศึกษาว่าชนิดของค�ำส่งผลต่อการแสดงความหมายของค�ำอย่างไร ทั้งนี้ค�ำปรากฏ
ร่วมเฉพาะที่ใช้ในงานวิจัยนี้หมายถึงค�ำปรากฏร่วมที่ปรากฏร่วมกับค�ำกริยา 使う หรือ 用いる หรือ 使用する หรือ
利用する เท่านั้น ไม่มีการไปปรากฏร่วมกับค�ำกริยาอื่น

3. วัตถุประสงค์การวิจัย

เพื่อศึกษาการใช้ค�ำกริยาความหมายคล้าย使う、用いる、使用する、利用する

4. ขอบเขตการวิจัย

เป้าหมายการวิเคราะห์คือค�ำกริยาความหมาย “ใช้” จ�ำนวน 4 ค�ำ ประกอบไปด้วยค�ำกริยาหลัก 使う
และค�ำกริยาความหมายคล้าย 用いる、使用する、利用するได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจงเนื่องจากค�ำกริยาหลัก
使う มีแนวโน้มการใช้ค่อนข้างสูงตามตารางที่ 2 และเป็นค�ำที่มีความหมายคล้าย โดยค�ำกริยา 用いる、使用す
る 利用する ที่ น� ำ มาเปรี ย บเที ย บเป็ น ค� ำ กริ ย าที่ มี ค วามหมายคล้ า ยที่ ป รากฏในพจนานุ ก รม 広辞苑 (2008)
กรณีค�ำกริยาอื่นที่มีความหมายใกล้เคียงเช่น 使い果たす、費やす ไม่ได้เป็นเป้าหมายในการวิเคราะห์เนื่องจากไม่
ปรากฏความสัมพันธ์ทางความหมายกับค�ำกริยาหลัก 使うที่ชัดเจนตามที่ปรากฏในพจนานุกรม 広辞苑 (2008)
ตารางที่ 1
คู่ค�ำที่น�ำมาเปรียบต่างแบ่งออกเป็น 使う―用いる、使う―使用する、使う―利用する และคู่ค�ำ 使用す
る―利用する เพื่อตรวจสอบการจ�ำกัดวงความหมายของค�ำกริยาหลัก 使う ที่แคบลงด้วยค�ำที่มาจากภาษาจีน
รูปแบบในการวิเคราะห์ก�ำหนดเป็นรูปแบบ を ＋VERB เนื่องจากการสืบค้นการใช้ค�ำความหมายคล้ายทั้ง 4 ค�ำ
รูปแบบ「を」＋VERB เป็นรูปแบบที่พบการใช้มากที่สุด มีค่าความถี่ของแต่ละค�ำกริยาตามตารางที่ 3
ตารางที่ 2 ความถี่จากคลังข้อมูลภาษา TWC ผ่านเครื่องมือสืบค้นออนไลน์ NINJAL-LWP for TWC
ค�ำกริยา
使う
用いる
使用する
利用する
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ความถี่การใช้ (รายการ/นับซ�้ำ)
727,005
170,660
264,580
268,013
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ตารางที่ 3 ความถี่การใช้ในรูปแบบ「を」＋VERB เมื่อก�ำหนดค่าความถี่ 10 ครั้งขี้นไปในระบบ「2語比較」
ความถี่ค�ำกริยาหลัก 使う เปรียบต่างกับ
ค�ำกริยาความหมายคล้าย 用いる、使用す

ความถี่ค�ำกริยาความหมายคล้ายเปรียบต่างกับค�ำกริยาหลัก
使う(รายการ/ไม่นับซ�้ำ)

る、利用する

(รายการ/ไม่นับซ�้ำ)

用いる
2,924
3,396
使用する
2,997
3,333
利用する
3,069
3,606
ความถี่ค�ำกริยา 使用する เปรียบต่างกับความถี่ค�ำกริยา 利用する (รายการ/ไม่นับซ�้ำ)

1,969

2,148

5. วิธีด�ำเนินการวิจัย

1. หาค�ำปรากฏร่วมของค�ำกริยาความหมายคล้ายโดยหาจากเครื่องมือสืบค้นคลังข้อมูลภาษาออนไลน์
		 NINJAL-LWP for TWC เพื่อสืบค้นข้อมูลในคลังข้อมูลภาษา Tsukuba Web Corpus หรือ TWC ของ
		 มหาวิทยาลัยทซึคบุ ะ ก�ำหนดรูปแบบ「を」＋ VERB ในการค้นหา ก�ำหนดค่าความถีใ่ นการน�ำค�ำปรากฏ
		 ร่วมมาวิเคราะห์ตั้งแต่ 10 ครั้งขึ้นไปเพื่อหลีกเลี่ยงค�ำปรากฏร่วมที่เกิดจากการใช้ผิดเข้ามาเป็น
		 กลุ่มเป้าหมายการวิเคราะห์
2. วิเคราะห์ใน 3 ประเด็น คือ 1) ลักษณะความสัมพันธ์ทางความหมาย 2) ค�ำนามปรากฏร่วมเฉพาะ
		 และค�ำนามปรากฏร่วมกันระหว่างค�ำกริยาความหมายคล้าย และ 3) ชนิดค�ำมีผลต่อความหมายของ
		 ค�ำกริยาความหมายคล้ายหรือไม่
ขัน้ ตอนการตรวจสอบค�ำนามปรากฏร่วมเฉพาะและค�ำนามปรากฏร่วมกันระหว่างค�ำกริยาความหมายคล้าย
มีกระบวนการด�ำเนินการดังนี้
1. ค้นหาค�ำนามปรากฏร่วมเฉพาะกับค�ำกริยาทั้ง 2 ค�ำที่น�ำมาเปรียบเทียบกัน แบ่งออกเป็น ค�ำกริยา A
		 และค�ำกริยา B
2. วิเคราะห์ลกั ษณะค�ำนามปรากฏร่วมเฉพาะของค�ำกริยาแต่ละค�ำ แยกออกเป็นค�ำนามปรากฏร่วมเฉพาะ
		 ค�ำกริยา A และค�ำนามปรากฏร่วมเฉพาะค�ำกริยา B
3. ตั้งผลที่คาดว่าจะเกิดจากการวิเคราะห์ในข้อ 2 ดังนี้
3.1		 ถ้าค�ำนาม X เป็นค�ำนามปรากฏร่วมเฉพาะของค�ำกริยา A จะไม่ปรากฏกับค�ำกริยา B
3.2		 ถ้าค�ำนาม Y เป็นค�ำนามปรากฏร่วมเฉพาะของค�ำกริยา B จะไม่ปรากฏกับค�ำกริยา A
4. วิเคราะห์ลักษณะค�ำนามปรากฏร่วมทั้งค�ำกริยา A และค�ำกริยา B ก�ำหนดเป็นกลุ่มค�ำนาม Z
5. พิสูจน์ผลที่คาดว่าจะเกิดจากการวิเคราะห์ในข้อ 3 โดยเปรียบเทียบค�ำนาม X และค�ำนาม Y ว่ามีความ
		 เหมือนหรือความแตกต่างจากค�ำนาม Z หรือไม่
5.1		 ถ้าไม่มีความแตกต่างกับค�ำนาม Z แสดงว่าค�ำนาม X หรือค�ำนาม Y ไม่ใช่ค�ำปรากฏร่วมเฉพาะ
				 ของค�ำกริยา A หรือ B
5.2		 ถ้ามีความแตกต่างกับค�ำนาม Z แสดงว่าค�ำนาม X หรือค�ำนาม Y เป็นค�ำปรากฏร่วมเฉพาะของ
				 ค�ำกริยา A หรือ B
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6. ผลการวิจัยและอภิปรายผล

ผลการศึกษาลักษณะความสัมพันธ์ทางความหมายตามแนวคิดของ 国立国語研究所 (1965) น�ำเสนอ
ผ่านภาพที่ 1-4 โดยการวิเคราะห์และระบุว่าคู่ค�ำกริยาใดมีความสัมพันธ์ทางความหมายแบบใดนั้นใช้องค์ประกอบ
2 องค์ประกอบในการพิจารณา คือ จ�ำนวนค�ำนามปรากฏร่วมเฉพาะของค�ำกริยาที่ถูกน�ำมาเปรียบต่าง และใน
จ�ำนวนที่ปรากฏนั้นสามารถจัดกลุ่มค�ำนามตามความหมายได้หรือไม่
ลักษณะความสัมพันธ์ทางความหมายระหว่างค�ำกริยาหลัก 使う กับค�ำกริยาความหมายคล้ายสามค�ำ 用い
る、使用する、利用する อยู่ในลักษณะที่ค�ำกริยา 使う มีความหมายครอบคลุมค�ำกริยาทั้งสามค�ำตามภาพที่ 1-3
ทั้งนี้เพื่อให้เห็นความแตกต่างจึงน�ำเสนอลักษณะความสัมพันธ์ทางความหมายระหว่างค�ำที่มาจากภาษาจีนด้วยกัน
คือ 使用する กับ 利用する ตามภาพที่ 4 เพื่อค้นหาลักษณะเด่นทางความหมายและการใช้ของค�ำที่มาจากภาษาจีน
เมื่อไม่ได้เปรียบเทียบการใช้กับค�ำกริยาหลัก 使うเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่ว่าค�ำที่มาจากภาษาจีนมีความหมาย
ในวงแคบมากกว่าค�ำในภาษาญี่ปุ่น (国立国語研究所, 1965)
6.1 กรณี（を）使う และ（を）用いる
ค�ำนามปรากฎร่วมเฉพาะ
(486 ค�ำ)

ค�ำนามปรากฎร่วมกันระหว่างค�ำ
(2,910 ค�ำ)

ภาพที่ 1 （を）使う มีความหมายครอบคลุม （を）用いる
ค�ำกริยา（を）使うและ（を）用いるมีค�ำนามปรากฏร่วมระหว่างกันจ�ำนวน 2910 ค�ำ และจากการสืบค้น
ค�ำนามปรากฏร่วมเฉพาะ เปรียบเทียบระหว่างค�ำกริยา 使う กับ 用いる ดังภาพที่ 1 แสดงให้เห็นว่าค�ำนามปรากฏ
่ を）用いるพบค�ำนามปรากฏร่วมเฉพาะจ�ำนวนเพียง
ร่วมเฉพาะกับค�ำกริยา（を）使う มีจำ� นวน 486 ค�ำ ในขณะที（
14 ค�ำ （討論、錯体、原動機、偽計、価額、相、菌株、規準、口語、写像、言動、分光、散乱、白朮）และเป็น
กลุม่ ค�ำนามทีไ่ ม่สามารถจัดกลุม่ ค�ำนามตามความหมายได้ และเมือ่ พิจารณาความถีข่ องค�ำนามทัง้ 14 ค�ำ มีคา่ ความถี่
การใช้อยู่ระหว่าง 10-119 ครั้งเท่านั้น ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงจัดได้ว่าค�ำกริยา（を）用いる ไม่มีลักษณะการใช้
ร่วมกับกลุ่มค�ำนามเฉพาะ ในขณะที่ค�ำกริยา（を）使う สามารถจัดกลุ่มค�ำนามปรากฏร่วมเฉพาะจ�ำนวน 486 ค�ำ
ได้มากถึง 7 กลุ่มค�ำนามตามความหมาย คือ
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1. ค�ำนามสถานที่ หรืออุปกรณ์ประกอบสถานที่ หรือยานพาหนะ เช่น 道路、トイレ、シャワー、エスカレ
		

ーター、冷房、風呂、駅、地下鉄、フェリー、キッチン、ウィンドー、プール、ホテル、マイカー、体

		

育館、下水道、特急

2. ค�ำนามกลวิธีหรือวิธีการที่เป็นนามธรรม เช่น 居留守、仮病、コネ、おべっか
3. ค�ำนามเวลา เช่น 休み、連休、土日、余暇
4. ค�ำนามอุปกรณ์เครือ่ งมือทีเ่ ป็นรูปธรรมจับต้องได้ เช่น バナー、タイマー、消しゴム、クーポン、コット
		

ン、マット、トーン、タンボン、ピック、ズーム、合鍵、拳銃

5. ค�ำนามเกี่ยวกับเงิน ค่าใช้จ่าย ส่วนลด เช่น 大金、貯金、小遣い、有給、割り引き、給料、融資
6. ค�ำนามอวัยวะ เช่น ひじ、からだ、左脳、肩、喉、小指、左足、上半身、お腹
7. ค�ำนามคน องค์กร (คณะบุคคล) เช่น 部下、こいつ、派遣、アシスタント、通訳、下請け
6.2 กรณี（を）使う และ（を）使用する
ค�ำนามปรากฎร่วมเฉพาะ
(339 ค�ำ)

ค�ำนามปรากฎร่วมกัน
ระหว่างค�ำ (2,994 ค�ำ)

ภาพที่ 2 （を）使う มีความหมายครอบคลุม （を）使用する
ค�ำกริยา（を）使うและ（を）使用するมีคำ� นามปรากฏร่วมระหว่างกันจ�ำนวน 2994 ค�ำ และจากการสืบค้น
ค�ำนามปรากฏร่วมเฉพาะ เปรียบเทียบระหว่างค�ำกริยา 使う กับ 使用する ในภาพที่ 2 แสดงให้เห็นว่าค�ำนาม
่ を）使用するพบค�ำนามปรากฏร่วมเฉพาะ
ปรากฏร่วมเฉพาะกับค�ำกริยา（を）使う มีจ�ำนวน 339 ค�ำ ในขณะที（
จ�ำนวนเพียง 3 ค�ำ เท่านั้น คือค�ำว่า営利、肖像、貨物 ซึ่งไม่สามารถจัดกลุ่มค�ำนามตามความหมายได้ จึงสรุปได้ว่า
(を ) 使用する ไม่มีลักษณะการใช้ร่วมกับกลุ่มค�ำนามเฉพาะเมื่อเปรียบต่างกับค�ำกริยาหลัก 使う และไม่มี
ความแตกต่างกับค�ำกริยา (を) 使 う ในประเด็นการใช้กับค�ำนามปรากฏร่วม ส่วน (を) 使う มีค�ำนามปรากฏร่วม
เฉพาะจ�ำนวน 339 ค�ำโดยสามารถจัดกลุ่มค�ำนามตามความหมายได้ดังนี้
1. ค�ำนามสถานที่ หรืออุปกรณ์ประกอบสถานที่ หรือยานพาหนะ เช่น 地下鉄、興信所、抜け道、交通、特急
2. ค�ำนามกลวิธีหรือวิธีการที่เป็นนามธรรม เช่น 知恵、居留守、例え、手先、手口、法律、あの手この手
		

仮病、コネ、おべっか、質問、科学、強み、テレバシー、詭弁、占い、レトリック、二枚舌、抜け道、

		

知能、方便、論法、呪術
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3. ค�ำนามเวลา เช่น 休日、休み、有休、待ち時間、余暇
4. ค�ำนามอุปกรณ์เครื่องมือที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้ เช่น
		

金槌、ティッシュ、助動詞、産湯、声色、両用

紙、一人称、キック、うちわ、例題、手水、鼻濁音、実例

5. ค�ำนามเกี่ยวกับเงิน ค่าใช้จ่าย ส่วนลด เช่น 貯金、血税、小遣い、給料、融資
6. ค�ำนามอวัยวะ เช่น 手首、膝、色目、からだ、あご、背筋、両足、肩、喉、脳みそ、下半身、足首、人
		

差し指、横隔膜、薬指、爪先、お腹

7. ค�ำนามคน องค์กร (คณะบุคคล) เช่น
		

俳優、自分、弁護士、こいつ、役者、男、人材、企業、下請け

警察、人手、やくざ、芸能人、探偵、通訳

ประเภทของกลุม่ ค�ำนามล�ำดับ 1-7 ข้างต้นเหมือนกับประเภทของกลุม่ ค�ำนามทีพ่ บเมือ่ เปรียบเทียบค�ำกริยา
（を）使うกับ（を）用いる ในภาพที่ 1 เช่นกัน แต่ตัวอย่างค�ำนามมีทั้งเหมือนและต่างกัน ซึ่งการแสดงผลค�ำนาม
ปรากฏร่วมผกผันไปตามค�ำที่เปรียบเทียบ
6.3 กรณี（を）使うและ（を）利用する
ค�ำนามปรากฎร่วมเฉพาะ
(578 ค�ำ)

ค�ำนามปรากฎร่วมกัน
ระหว่างค�ำ (3,028 ค�ำ)

ภาพที่ 3（を）使う มีความหมายครอบคลุม（を）利用する
ค�ำกริยา（を）使うและ（を）利用するมีคำ� นามปรากฏร่วมระหว่างกันจ�ำนวน 3028 ค�ำ และจากการสืบค้น
ค�ำนามปรากฏร่วมเฉพาะ เปรียบเทียบระหว่างค�ำกริยา 使う กับ 利用する ดังภาพที่ 3 แสดงให้เห็นว่าค�ำนามปรากฏ
่ を）利用する นัน้ พบค�ำนามปรากฏร่วมเฉพาะจ�ำนวน
ร่วมเฉพาะกับค�ำกริยา（を）使う มีจำ� นวน 578 ค�ำ ในขณะที（
มากถึง 41 ค�ำ ได้แก่気候、対立、成長、返済、お盆休み、申請、お互い、役務、性格、危機、職務、農閑期、夜間、
外食、傾斜地、リハビリテーション、丘陵、ガソリンスタンド、支払い、人気、発酵、差異、坑道、入浴、海洋、加

แต่ทั้ง 41
ค�ำมีความถี่การใช้อยู่ระหว่าง 10-55 ครั้งเท่านั้น และไม่สามารถจัดกลุ่มค�ำนามตามความหมายได้ ด้วยเหตุผล
ดังกล่าวจึงสามารถสรุปได้ว่า（を）利用するไม่มีลักษณะการใช้ร่วมกับกลุ่มค�ำนามเฉพาะและไม่มีความแตกต่าง
กับค�ำกริยา（を）使うในประเด็นการใช้กับค�ำนามปรากฏร่วม ส่วน（を）使う มีค�ำนามปรากฏร่วมเฉพาะจ�ำนวน
578 ค�ำ โดยสามารถจัดกลุ่มค�ำนามตามความหมายได้ดังนี้

圧、季節風、矛盾、肖像、海岸、生態、営利、好意、干満、収集、情勢、納付、拡散、御社、日陰、会堂
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1. ค�ำนามกลวิธีหรือวิธีการที่เป็นนามธรรม เช่น 敬語、方言、偽名、居留守、例え、手先、あの手この手、
仮病、おべっか、詭弁、二枚舌

2. ค�ำนามอุปกรณ์เครื่องมือที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้ เช่น メス、包丁、絵の具、ガスリン、味噌、弓、ドリ
		

ル、墨、アルファベット、蜂蜜、万年筆、唐辛子、ギター、刷毛、リール、カミソリ、フライパン、綿

		

棒、栗、松葉杖、いちご、鎌、タンポン、ピック、楊枝、もち米、画材、合鍵、そろばん、スティック、

		

拳銃、やすり、串、つなぎ、金槌、バット、麺棒、ぬるま湯、ノミ、石臼

3. ค�ำนามความหมายเกี่ยวกับเงิน ค่าใช้จ่าย ส่วนลด เช่น 小遣い、公金、給料
4. ค�ำนามอวัยวะ เช่น 腹筋、左手、手先、手足、舌、色目、左脳、手のひら、心肺、背筋、両足、喉、左
		

足、唇

5. ค�ำนามคน องค์กร (คณะบุคคล) เช่น 俳優、役者、軍隊、職人
6. ค�ำนามเกี่ยวกับยา สารเคมี เช่น 解熱剤、坐薬、重曹、下剤、歯磨き粉、モルヒネ、軟膏、試薬、ファン
デーション、麻薬、乳液、毒ガス、ドラック、鼻薬、爆薬

7. ค�ำนามเกี่ยวกับสัตว์ เช่น ラット、猫
ประเภทของกลุ่มค�ำนามล�ำดับ 1-7 ข้างต้นมีความแตกต่างกับที่พบเมื่อเปรียบเทียบค�ำกริยา （を）使うกับ
（を）用いる และ（を）使用するกล่าวคือมีประเภทที่แตกต่างเพิ่มเติมมา คือ กลุ่มค�ำนามล�ำดับ 6-7 และมีกลุ่มค�ำ
นามที่ไม่ปรากฏคือ ค�ำนามสถานที่ หรืออุปกรณ์ประกอบสถานที่ หรือยานพาหนะและค�ำนามเวลา ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่าการแสดงผลค�ำนามปรากฏร่วมผกผันไปตามค�ำที่น�ำมาเปรียบเทียบ
ค�ำกริยา 用いる、使用する、利用する เมื่อถูกเปรียบเทียบกับค�ำกริยาหลัก 使う มีลักษณะการใช้ที่ถูก
ครอบคลุมความหมายโดยค�ำกริยาหลัก 使う แม้จะมีค�ำนามปรากฏร่วมเฉพาะกับ 用いる、使用する、利用する
จ�ำนวนหนึ่งแต่ก็ไม่สามารถจัดกลุ่มชนิดค�ำนามได้ โดยจ�ำนวนค�ำนามที่ปรากฏร่วมเฉพาะกับค�ำกริยา 用いる มีเพียง
14 ค�ำ ค�ำกริยา 使用する มีค�ำนามปรากฏร่วมเฉพาะเพียง 3 ค�ำ และค�ำกริยา 利用する มีค�ำนามปรากฏร่วมเฉพาะ
41 ค�ำ
จากผลการศึกษาความต่างการใช้ค�ำกริยา 使うเทียบกับค�ำกริยาความหมายคล้าย 用いる、使用する、利用
する ท�ำให้ทราบความหมายเด่นของค�ำ 使うในภาษาญี่ปุ่นว่ามีความสอดคล้องกับความหมาย “ใช้” ในภาษาไทย
กล่าวคือ (1) ความหมายในลักษณะการใช้งาน ซึ่งปรากฏร่วมกับค�ำนามสัตว์ คน องค์กร อุปกรณ์ (2) ความหมาย
การใช้เงิน รวมถึง (4) ความหมายใช้หนี้ ซึ่งปรากฏร่วมกับค�ำนามประเภทเงิน ค่าใช้จ่าย ส่วนลด (3) ความหมาย
การน�ำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น ใช้เวลาซึ่งปรากฎร่วมกับค�ำนามเวลา ใช้ยานพาหนะซึ่งปรากฏร่วมกับค�ำนามยาน
แสดงพาหนะ รวมถึงค�ำนามสถานที่ หรืออุปกรณ์ประกอบสถานที่ และยังรวมถึงค�ำนามเกี่ยวกับยา สารเคมี แต่ทั้งนี้
ไม่พบ (5) ความหมายตอบแทน ให้ทดแทน ในค�ำ 使う
จากผลการวิเคราะห์สามารถสรุปได้วา่ ค�ำกริยา 使う มีความหมายครอบคลุมความหมาย “ใช้” ในภาษาไทย
เกือบทั้งหมด ผู้เรียนสามารถใช้ค�ำว่า 使う ในการสื่อความหมายได้กับค�ำนามทุกประเภทโดยไม่จ�ำเป็นต้องใช้ 用い
る、使用する、利用する เนือ
่ งจากการใช้ 使う ร่วมกับค�ำนามปรากฏร่วมครอบคลุมการใช้ของค�ำกริยาทัง้ สามค�ำ แต่
ในการรับรูภ้ าษา ผูเ้ รียนจ�ำเป็นต้องเรียนรูค้ ำ� ความหมายคล้ายของค�ำกริยา 使うว่ามีคำ� ในภาษาญีป่ นุ่ คือ 用いる และ
มีค�ำที่มาจากภาษาจีนคือ 使用する และ 利用する
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6.4 กรณี（を）使用する และ（を）利用する

ค�ำนามปรากฎร่วมเฉพาะ
(105 ค�ำ)

ค�ำนามปรากฎร่วมกัน
ระหว่างค�ำ (1,864 ค�ำ)

ค�ำนามปรากฎร่วมเฉพาะ
(284 ค�ำ)

ภาพที่ 4（を）使用する มีความหมายครอบคลุม（を）利用する
ภาพที่ 4 จะแสดงความสัมพันธ์ทางความหมายที่แตกต่างจากภาพ 1-3 โดยความหมายของ（を）使用する
กับ（を）利用する มีส่วนที่มีความแตกต่างกัน จากจ�ำนวนค�ำนามที่ปรากฏร่วมเฉพาะกับ（を）使用する จ�ำนวน
105 ค�ำ สามารถจัดกลุ่มค�ำนามที่ปรากฏร่วมเฉพาะกับ（を）使用する ตามความหมายได้ดังนี้
1. ค�ำนามอุปกรณ์เครื่องมือที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้ เช่น 弾、ガソリン、絵の具、コンデンサー、公印、生
		

乳、メス、ドリル、香科、経由、蜜、アスベスト、小豆、もち米、アルファベット、べダル、語句、味

		

噌、抹茶、凶器、グリース、トイレットペーパー、包丁

2. ค�ำนามเกี่ยวกับยา สารเคมี เช่น 軟膏、坐薬、麻薬、解熱剤、下剤、毒ガス、ドラック、ウレタン、モル
		

ヒネ、ポリエチレン、鼻薬、試薬、ファンデーション、ゲルマニウム、重油、オピオイド、薬莢、弾薬、

		

カミソリ、ニガリ、グルテン

ค�ำนามที่ปรากฏร่วมเฉพาะกับ（を）利用する จ�ำนวน 284 ค�ำ สามารถจัดกลุ่มค�ำนามตามความหมาย
ได้ดังนี้
1. ค�ำนามสถานที่ หรืออุปกรณ์ประกอบสถานที่ หรือยานพาหนะ เช่น 裁判所、地下鉄、窓口、交通、予備
		

校、スクール、休耕田、教会、保育園、廃校、寮、病床、博物館、国際線、旅館、高速、水運、特急

		

水田

2. ค�ำนามเวลา เช่น 休み、休日、春休み、夏休み、待ち時間、余暇、時期、冬休み、お盆休み、ホリデー
3. ค�ำนามคน องค์กร (คณะบุคคล) เช่นディサービス、介護、当社、ディケア、協会、教師、看護、信託
		

第三者、貸し付け、当店、弁護士、ベビーシッター、エステ、レンタサイクル、グループホーム、役務

		

法人、団体、企業

4. ค�ำนามกลวิธีหรือวิธีการที่เป็นนามธรรม เช่น 勾配、風力、成長、法律、つながり、科学、摩擦、干渉 本
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ภาพที่ 4 แสดงผลการศึกษาที่แบ่งแยกลักษณะการใช้ระหว่าง 使用する กับ 利用する ซึ่งเป็นค�ำที่มาจาก
ภาษาจีนทั้งสองค�ำ ทั้งนี้ผลที่ได้คือความสัมพันธ์ทางความหมายทับซ้อนบางส่วนโดยยังคงมีความหมายเฉพาะ
ของแต่ละค�ำ เห็นได้จากกลุ่มค�ำนามที่สามารถจัดชนิดตามความหมายค�ำได้ โดยกลุ่มค�ำนามแสดงอุปกรณ์เครื่องมือ
ที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้ และค�ำนามแสดงความหมายเกี่ยวกับยา สารเคมีจะปรากฏร่วมกับ (を) 使用する ในขณะ
ที่กลุ่มค�ำนามสถานที่ อุปกรณ์ประกอบสถานที่ ยานพาหนะ เวลา คน องค์กร (คณะบุคคล) และกลวิธีหรือเครื่องมือ
ที่เป็นนามธรรมจะปรากฏร่วมกับ (を) 利用する
อีกประเด็นหนึ่งที่ได้จากการเปรียบเทียบค�ำกริยาที่มาจากภาษาจีนสองค�ำ คือการได้ยืนยันข้อเท็จจริงที่ว่า
ค�ำที่มาจากภาษาจีนมีค�ำนามปรากฏร่วมทับซ้อนกับค�ำในภาษาญี่ปุ่น 使う ในวงจ�ำกัดโดยค�ำกริยา 使用する กับ
利用する แบ่งกันรับผิดชอบความหมายค�ำกริยา 使うผ่านการใช้รว
่ มกับกลุม่ ค�ำนามทีส่ ามารถปรากฏร่วมกับค�ำกริยา
หลัก 使う ด้วยเช่นกันดังภาพที่ 5 นี้
กลุ่มค�ำนามปรากฏร่วมกับ 使う
อุปกรณ์เครือ่ งมือทีเ่ ป็น ยา
รูปธรรมจับต้องได้ สารเคมี

สถานที่
เวลา
คน
กลวิธหี รือวิธกี ารทีเ่ ป็น เงิน
อวัยวะ
หรืออุปกรณ์ประกอบ
องค์กร
นามธรรม
ค่าใช้จา่ ย
สถานที่ หรือยานพาหนะ
(คณะบุคคล)
ส่วนลด

กลุม่ ค�ำนามปรากฏร่วมกับ

กลุม่ ค�ำนาม-ปรากฏร่วมกับ

使用する

利用する

-

-

ภาพที่ 5 การแบ่งรับผิดชอบความหมายของค�ำที่มาจากภาษาจีน使用するและ利用する
ที่มีต่อค�ำในภาษาญี่ปุ่น使う
ค�ำนามปรากฏร่วมกับค�ำกริยาหลัก 使うแบ่งออกได้เป็น 8 กลุ่ม (จากการสังเคราะห์ค�ำนามปรากฏร่วม
เฉพาะกับ（を）使うข้อมูลตั้งแต่ ภาพที่ 1-4) โดยค�ำนามปรากฏร่วมทั้ง 8 กลุ่มมีความสอดคล้องกับความหมาย
ของค�ำกริยา 使う ในพจนานุกรม 広辞苑 ดังในตารางที่ 1 ในความหมายการใช้คนหรือสิ่งของเพื่อผลประโยชน์
การใช้จ่าย ใช้เวลา ใช้วิธีการ และสอดคล้องกับค�ำอธิบายการใช้ในพจนานุกรมการใช้ค�ำภาษาญี่ปุ่น (มาซาโยชิ
ฮิโรเซะ, 2543, น. 437) ที่ระบุว่า 使うใช้ได้กับคน สิ่งของ เวลา เงิน ฯลฯ ส่วนความหมายที่ไม่พบในค�ำนาม
ปรากฏร่วมคือความหมายการใช้ความรู้สึก ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้กับค�ำพ้องเสียงพ้องความหมายในรูปคันจิ 遣う
และจากภาพที่ 5 จะเห็นได้ว่า 使用するมีการใช้กับค�ำนาม 2 กลุ่ม 利用する มีการใช้กับค�ำนาม 4 กลุ่ม ส่วน
2 กลุ่มที่เหลือ คือ ค�ำนามเกี่ยวกับเงิน ค่าใช้จ่าย และอวัยวะ ค�ำที่มาจากภาษาจีนทั้ง 使用する และ 利用する
จากการใช้ฟังก์ชั่นเปรียบเทียบค�ำ (2語比較) ของเครื่องมือสืบค้นคลังข้อมูลภาษาออนไลน์ NINJAL-LWP for TWC
เปรียบเทียบระหว่างค�ำไม่พบการใช้ร่วมกับค�ำนามกลุ่มนี้ ทั้งนี้กรณีค�ำนามอวัยวะที่ใช้ในความหมายใช้อวัยวะ
ท�ำบางอย่าง เช่นประโยค (1) และ (2) นั้นไม่สามารถน�ำค�ำความหมายคล้าย 使用する หรือ 利用する มาใช้แทนได้
ทั้งนี้มีแนวโน้มเกี่ยวข้องกับประเภทค�ำที่ค�ำนามอวัยวะเป็นค�ำในภาษาญี่ปุ่นเป็นส่วนใหญ่ (宮島, 1980) จึงท�ำให้
ค�ำกริยาที่ปรากฏร่วมกับค�ำนามอวัยวะเป็นค�ำในภาษาญี่ปุ่นเช่น 使う ที่ปรากฏร่วมกับค�ำนามอวัยวะ
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(1) 千字以上の作文は、結構、頭を使うものだ
(2) 元気になるためには大きく体を使おう
จากภาพที่ 1-5 และข้อมูลทีไ่ ด้วเิ คราะห์มาทัง้ หมดข้างต้นสรุปได้วา่ มิตโิ ครงสร้างเรือ่ งการน�ำไปใช้ในประเด็น
ค�ำปรากฏร่วมสามารถสะท้อนความต่างของกลุ่มค�ำกริยา 使う ในเชิงการน�ำไปใช้กับค�ำนามได้ แม้ลักษณะ
ความสัมพันธ์ทางความหมายระหว่างค�ำกริยาหลัก 使う กับค�ำกริยาความหมายคล้าย 用いる、使用する、利用する
จะเป็นความหมายที่ 使う ครอบคลุมความหมายค�ำอื่น
จากข้อมูลข้างต้น ชนิดค�ำ (語種) มีผลต่อการแสดงความหมายของค�ำเช่นกัน กล่าวคือชนิดค�ำในภาษาญี่ปุ่น
แบ่งออกเป็น 3 ชนิดใหญ่ ๆ คือ ค�ำในภาษาญี่ปุ่น ค�ำที่มาจากภาษาจีน และค�ำที่มาจากภาษาต่างประเทศ โดยทั่วไป
ค�ำในภาษาญี่ปุ่นจะมีความหมายครอบคลุมการใช้ค�ำที่มาจากภาษาจีน (国立国語研究所,1965) ประเด็นนี้ได้รับ
การสนับสนุนด้วยลักษณะความสัมพันธ์ทางความหมายระหว่าง 使うกับ 使用するและ 利用するจากภาพที่ 2
และ 3 ทั้งนี้ค�ำที่มาจากภาษาจีนตามภาพที่ 5 มีแนวโน้มใช้ในระดับภาษาที่เป็นทางการและใช้ในวงความหมาย
ที่จ�ำกัดแคบลง (日本語教育学会編, 2000, pp. 286-287)
นอกจากนี้ยังพบกรณีคู่ค�ำที่มาจากภาษาญี่ปุ่นด้วยกัน 使う และ 用いる มีความสัมพันธ์ทาง ความหมาย
แบบที่ 使う ครอบคลุมความหมาย 用いる ส่วนความแตกต่างระหว่าง 使う กับ 用いる ซึง่ เป็นค�ำทีม่ าจากภาษาญีป่ นุ่
เหมือนกัน จะเห็นได้วา่ มิตโิ ครงสร้างเรือ่ งค�ำปรากฏร่วมไม่ได้มคี วามแตกต่าง แต่มคี วามแตกต่างในมิตริ ปู แบบการใช้
ซึ่งสอดคล้องกับมาซาโยชิ ฮิโรเซะ (2543, น. 439) ที่ระบุในพจนานุกรมการใช้ค�ำภาษาญี่ปุ่นว่า用いる เป็นภาษา
ทางการมากกว่า โดย 用いる มีแนวโน้มใช้ในภาษาทางการเช่นภาษาเขียนมากกว่า 使う โดยเมื่อลองส�ำรวจ
ในประเภทแหล่ ง ข้ อ มู ล ของ BCCWJ หรื อ 『現代日本語書き言葉均衡コーパス』( Balanced Corpus of
Contemporary Written Japanese) กรณีเป็นแหล่งข้อมูลประเภทภาษาเขียนทางการ เช่น 書籍、教科書、法律
พบการใช้用いる มากกว่าโดยมีสัดส่วนความถี่ (用いる ต่อ 使う) อยู่ที่ 9,953 ต่อ 8,101, 580 ต่อ 178 และ 127
ต่อ 0 ตามล�ำดับ ส่วนประเภทเอกสารอื่น ๆ เช่น 雑誌, Yahoo!知恵袋, Yahoo!ブログ ซี่งมีลักษณะภาษา
ที่ไม่ทางการมากพบการใช้ 使う มากกว่าโดยมีสัดส่วนความถี่ (使う ต่อ用いる) อยู่ที่ 1,471 ต่อ 292, 3,465
ต่อ 252 และ 1,508 ต่อ 345 ตามล�ำดับ หรือเมื่อสืบค้นจากคลังข้อมูลภาษาพูด 名大会話コーパス จ�ำนวน 20
บทสนทนาก็มีแนวโน้มพบ 使う มากกว่า โดยประมาณการสัดส่วนอยู่ที่ 138 ต่อ 0 ตัวอย่างประโยคที่พบการใช้
ในแหล่งข้อมูลประเภท 教科書 จาก BCCWJ จะเห็นได้ว่าในหนังสือวิชาเคมีที่อธิบายขั้นตอนกระบวนการ การใช้
用いる ให้ความรู้สึกว่าเป็นภาษาเขียนและทางการมากกว่าการใช้ 使う
(3) 注 温度計は、急熱・急冷したり、かくはん棒の代わりに用いてはいけない。(ตัวอย่างจาก BCCWJ
ชื่อหนังสือ高等学校化学Ⅰ)
สรุป

กระบวนการเปรียบเทียบระหว่างค�ำความหมายคล้ายด้วยฟังก์ชั่นเปรียบเทียบค�ำ (2語比較) ของเครื่องมือ
สืบค้นคลังข้อมูลภาษาออนไลน์ NINJAL-LWP for TWC ของมหาวิทยาลัยทซึคุบะด้วยรูปแบบที่น�ำเสนอในงาน
วิจัยนี้เป็นรูปแบบที่ช่วยท�ำให้การวิเคราะห์ลักษณะการใช้ที่แตกต่างของค�ำความหมายคล้ายมีความชัดเจนและ
ได้ความแตกต่างของค�ำความหมายคล้ายผ่านลักษณะการใช้ที่ถูกต้องแม่นย�ำขึ้น งานวิจัยก่อนหน้า (Backhouse,
2003; 立山, 2012) แม้จะใช้คลังข้อมูลภาษาในการวิเคราะห์ความแตกต่างเช่นเดียวกันกับงานวิจยั นี้ แต่กระบวนการ
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ในงานวิจัยนี้ใช้ฟังก์ชั่นเปรียบเทียบค�ำ (2語比較) ของระบบสืบค้นคลังข้อมูลภาษาออนไลน์ NINJAL-LWP for TWC
หลังจากนั้นศึกษาค�ำนามปรากฏร่วมเฉพาะค�ำของค�ำกริยาแต่ละค�ำ รวมถึงค�ำนามปรากฏร่วมกัน โดยน�ำจ�ำนวน
ค�ำนามปรากฏร่วมเฉพาะมาจัดกลุม่ ค�ำนามตามความหมาย ค�ำกริยาหลัก 使うสามารถจัดกลุม่ ค�ำนามตามความหมาย
ได้ ส่วน 用いる、使用する、利用する มีจ�ำนวนค�ำนามปรากฏร่วมเฉพาะน้อยและไม่สามารถจัดกลุ่มค�ำนาม
ตามความหมายได้ ความสัมพันธ์กบั ค�ำกริยาหลักจึงจัดอยูใ่ นกลุม่ ความหมายทีถ่ กู ค�ำกริยาหลักครอบคลุมความหมาย
ของค�ำกริยาที่ถูกน�ำมาเปรียบเทียบ ส่วนคู่ค�ำกริยา 使用する กับ 利用する มีความสัมพันธ์ทางความหมายแบบ
ความหมายทับซ้อนบางส่วนโดยกลุ่มค�ำนามที่ปรากฏร่วมเฉพาะค�ำกริยา 使用する มีความแตกต่างกับกลุ่มค�ำนาม
ที่ปรากฏร่วมเฉพาะค�ำกริยา 利用する ตามภาพที่ 4
จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการศึกษาความต่างของค�ำความหมายคล้ายผ่านการศึกษาค�ำปรากฏ
ร่วมเป็นสิ่งที่ช่วยแยกแยะการใช้ค�ำความหมายคล้ายได้ สอดคล้องกับงานวิจัยก่อนหน้า (Backhouse, 2003; 立山,
2012; 柴・趙, 2017) โดยงานนี้น�ำฟังก์ชั่นเปรียบเทียบค�ำ (2 語比較) ในเครื่องมือสืบค้นคลังข้อมูลภาษาออนไลน์
NINJAL-LWP for TWC มาใช้เป็นเครื่องมือหลักซึ่งพบได้ในงานของ 柴・趙 (2017) เช่นกัน

ข้อเสนอแนะการน�ำไปใช้ประโยชน์

ข้อเสนอแนะการวิจัย
งานวิจัยนี้สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาลักษณะการใช้ที่แตกต่างระหว่างค�ำความหมายคล้าย
กลุ่มค�ำอื่น ๆ โดยงานวิจัยนี้น�ำเสนอรูปแบบการศึกษาที่ใช้ฟังก์ชั่นเปรียบเทียบค�ำ (2語比較) ของระบบสืบค้นคลัง
ข้อมูลภาษาออนไลน์ NINJAL-LWP for TWC คล้ายกับงานวิจัยอื่น แต่ประเด็นที่มีความแตกต่างกับงานวิจัย
ก่อนหน้าคือการบูรณาการกับการแบ่งลักษณะความสัมพันธ์ทางความหมายของ 国立国語研究所 (1965) และ
การใช้จ�ำนวนค�ำปรากฏร่วมเฉพาะและการจัดกลุ่มความหมายของค�ำนามมาเป็นเกณฑ์การศึกษา ซึ่งการศึกษา
ด้วยรูปแบบที่กล่าวมาท�ำให้การศึกษาความแตกต่างระหว่างค�ำกริยาหลัก 使う กับกลุ่มค�ำกริยาความหมายคล้าย
用いる、使用する、利用するรวมถึงคู่กริยา 使用する และ 利用する ได้ลักษณะการใช้ที่แตกต่างอย่างชัดเจนและ
แม่นย�ำขึ้นจากข้อมูลเชิงปริมาณที่เป็นจ�ำนวนค�ำและความถี่ของค�ำปรากฏร่วมและข้อมูลเชิงคุณภาพที่เป็นกลุ่ม
ค�ำนามตามความหมาย
รูปแบบการศึกษาข้างต้นสามารถน�ำไปใช้กับการศึกษาความแตกต่างของค�ำความหมายคล้ายคู่ค�ำอื่น ๆ ผล
ที่ได้สามารถน�ำไปเป็นส่วนหนึ่งของการอธิบายการใช้ค�ำความหมายคล้ายได้ในมิติโครงสร้างเรื่องการใช้ค�ำปรากฏ
ร่วม รวมถึงชนิดของกลุม่ ค�ำนามทีป่ รากฏร่วมกับค�ำความหมายคล้ายแต่ละค�ำ แต่ในการใช้กม็ ขี อ้ พึงระวังในประเด็น
การก�ำหนดค่าสถิตใิ นการค้นหา ค่าสถิตทิ สี่ ำ� คัญส�ำหรับศึกษาค�ำปรากฏร่วมและใช้ฟงั ก์ชนั่ เปรียบเทียบค�ำ (2語比較)
นอกเหนือจากความถีท่ ตี่ อ้ งก�ำหนด คือสถิติ LD Difference (赤瀬川ほか, 2016, p. 96) ทีค่ วรน�ำมาพิจารณาเพิม่ เติม
นอกเหนือจากการก�ำหนดความถี่ของค�ำ นอกจากนี้แม้ว่าการใช้คลังข้อมูลภาษาในการสืบค้นข้อมูลจะท�ำได้อย่าง
รวดเร็วในปริมาณมาก แต่ก็มีข้อจ�ำกัดเชิงคุณภาพที่ผู้วิจัยจ�ำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลที่สืบค้นทีละข้อมูลด้วยตนเอง
ซึ่งใช้เวลาในการด�ำเนินการ
รูปแบบการศึกษาค�ำความหมายคล้ายครั้งนี้ศึกษาผ่านมิติโครงสร้างเรื่องการใช้ค�ำปรากฏร่วม เน้นพิจารณา
ค�ำนามปรากฏร่วมเฉพาะของค�ำกริยาแต่ละค�ำเพื่อแสดงถึงความแตกต่างด้านการเลือกใช้กลุ่มค�ำนามปรากฏ
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ร่วมแต่ละกลุ่ม ทั้งนี้ยังไม่ได้วิเคราะห์ในมิติความแตกต่างด้านอื่น ๆ ผ่านการวิเคราะห์กลุ่มค�ำนามที่ปรากฏร่วมกัน
ระหว่างค�ำ เช่น การใช้ 使う กับ 利用する กับค�ำนาม 時間ในประโยค (4)-(5) แตกต่างกันอย่างไรนั้นเป็นประเด็น
ในการวิจัยครั้งต่อไป
(4) 時間を有効に使おう。
(5) 時間を有効に利用しよう。
ข้อเสนอแนะการน�ำไปใช้ในการเรียนการสอน
ข้อมูลที่ได้จากภาพที่ 1-5 สามารถน�ำไปประกอบการอธิบายความแตกต่างของการใช้กลุ่มค�ำกริยา
ความหมายคล้าย 使う、用いる、使用する และ 利用する ได้ ทัง้ นีก้ ารน�ำเสนอสามารถเรียงล�ำดับการอธิบายได้ดงั นี้
1. ความหมายของค�ำกริยา 使うซึ่งเป็นค�ำในภาษาญี่ปุ่นมีความหมายครอบคลุมการใช้ค�ำกริยาความหมาย
		 คล้าย 用いる、使用する、และ 利用する ซึ่งเป็นค�ำในภาษาญี่ปุ่นและค�ำที่มาจากภาษาจีน
2. ความแตกต่างระหว่าง 使う กับ 用いる มีการใช้กับค�ำนามปรากฏร่วมเหมือนกัน มีความแตกต่าง
		 ในประเด็นระดับของภาษาที่ 用いる มีแนวโน้มใช้ในภาษาทางการแบบแผนมากกว่า 使う
3. ความแตกต่างระหว่าง 使う กับ 使用する และ 利用する แม้ว่าค�ำในภาษาญี่ปุ่นมีความหมายครอบคลุม
		 การใช้ค�ำกริยาในภาษาจีน 使用するและ 利用する โดยมีค�ำนามปรากฏร่วมที่เหมือนกัน แต่ค�ำที่มาจาก
		 ภาษาจีนจะมีความหมายแคบมากกว่า ซึ่งแสดงให้เห็นผ่านกลุ่มค�ำนามปรากฏร่วมเฉพาะของ 使用する
		 และ 利用する โดยค�ำกริยา 使用するปรากฏร่วมกับค�ำนามอุปกรณ์เครื่องมือที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้
		 และค�ำนามยา สารเคมี ส่วนค�ำกริยา 利用する ปรากฏร่วมกับค�ำนามสถานที่ หรืออุปกรณ์ประกอบ
		 สถานที่ หรือยานพาหนะ ค�ำนามเวลาค�ำนามคน องค์กร (คณะบุคคล) และค�ำนามกลวิธีหรือวิธีการ
		 ที่เป็นนามธรรม ทั้งนี้ 使う ก็สามารถใช้กับกลุ่มค�ำนามดังกล่าวได้เช่นเดียวกันแต่มีความแตกต่างกัน
		 ในประเด็นที่ 三輪 (2001) ได้กล่าวเป็นภาพกว้างไว้กล่าวคือค�ำในภาษาญี่ปุ่นเช่น使うให้ความรู้สึก
		 อ่อนโยนของภาษามากกว่า 使用する และ 利用する ที่เป็นค�ำที่มาจากภาษาจีนซึ่งให้ความรู้สึกว่า
		 เป็นภาษาเชิงเหตุผลหลักการและทางการมากกว่า
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