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บทคัดย่อ

การวจิยัคร้ังนีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่วเิคราะห์เปรยีบเทยีบส�านวนคันจปิระสม 4 ตวัอกัษรภาษาญีปุ่น่ และส�านวนค�าประสม

สี่จังหวะภาษาไทย ด้านโครงสร้าง ความหมาย โลกทัศน์และเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ส�านวนคันจิประสม 4 ตัว

อักษรภาษาญี่ปุ่นผ่านบทเรียนออนไลน์และศึกษาผลการใช้บทเรียน การวิจัยนี้เป็นการวิจัยประยุกต์ใช้ระเบียบ

วเิคราะห์เอกสารและการวจิยัก่ึงการทดลอง การสุม่กลุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง เกบ็รวบรวมข้อมลูและสงัเคราะห์ทัง้ที ่

เป็นเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ หลังจากนั้นน�าผลการวิจัยที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเป็นบทเรียนออนไลน์ 

ศึกษาผลการใช้บทเรียนท่ีสร้างข้ึนจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ 

ค่าร้อยละค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้สูตร t-test dependent ผลการวิจัยพบว่า โครงสร้างของ

ส�านวนจ�าแนกความเหมือนและความต่างได้เป็น 3 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มที่อักษรคันจิทั้ง 4 ตัว แตกต่างกันทุกตัวและ 

ค�าทั้งสี่ค�าแตกต่างกันทุกค�า (2) กลุ่มที่อักษรคันจิตัวใดตัวหนึ่งซ�้ากัน และค�าใดค�าหนึ่งซ�้ากัน (3) กลุ่มที่มีอักษรคันจิ

ตัวใดตัวหนึ่งตรงข้ามกัน และมีค�าใดค�าหนึ่งตรงข้ามกัน ทั้งนี้ไม่พบลักษณะโครงสร้างของส�านวนคันจิประสม 4 ตัว 

ในรูปแบบของส�านวนค�าประสมสี่จังหวะภาษาไทยที่มีค�ามากกว่าสี่ค�าหรือสี่พยางค์ แบ่งเป็น 2 วรรค ความสัมพันธ์

ทางด้านความหมายของอักษรคันจิทั้งสี่ตัวและค�าทั้งสี่ค�าในส�านวน แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม คือ (1) อักษรคันจิทั้งสี่ตัว 

มีความหมายสอดคล้องกัน และค�าทั้งสี่ค�ามีความหมายสอดคล้องกัน (2) อักษรคันจิ มีความหมายตรงข้ามกันและ

ค�ามีความหมายตรงข้ามกันและ (3) อักษรคันจิที่มีทั้งความหมายเหมือนกันและตรงข้ามกัน โลกทัศน์ที่สะท้อนจาก

ส�านวนมีทั้งความคล้ายคลึงกันและแตกต่างกัน ได้แก่ โลกทัศน์เกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของคน โลกทัศน์เกี่ยวกับ

อารมณ์ความรูส้กึทีเ่กดิขึน้ในใจ โลกทศัน์เกีย่วกบัชวีติความเป็นอยู ่โลกทศัน์เกีย่วกบัศลิปวทิยาการและความศรทัธา 

โลกทศัน์เกีย่วกบัสงัคมและการตดิต่อสือ่สาร และโลกทศัน์เกีย่วกับเวลาธรรมชาต ิและสภาพการเปลีย่นแปลงต่าง ๆ 

บทเรยีนออนไลน์ทีพ่ฒันาขึน้มคีณุภาพอยูใ่นระดบัด ีผลสมัฤทธิก์ารเรยีนของกลุม่ตวัอย่างท่ีเรยีนผ่านบทเรียนออนไลน์

หลังการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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Abstract

The purpose of this research was to conduct a comparative analysis of Japanese four-character 
idiomatic compounds and Thai four-part elaborate expressions; to determine the structure, meaning, 
and worldviews that emerge from idioms; and to develop a learning pattern for Japanese four-character 
compounds through online lessons and to study the results of using online lessons. This research is 
applied research. The methodology of document analysis and quasi-experimental research was applied. 
Specific sampling: collect and synthesize both quantitative and qualitative data. After that, the research 
results obtained were applied to developing online lessons. Further, the effects of using the online 
lessons generated from pre-and post-study achievement were studied. The data was analyzed using 
percentage, mean, and standard deviation statistics by using the t-test dependent formula. The results 
showed that the structure of idioms distinguishes similarities and differences into three groups: 
(1) the group in which the four kanji are all different and the four words are different; (2) the group 
where one of the kanji is duplicated and one word is the same; and (3) the groups with one of the 
opposite kanji characters and have one word opposite each other. However, the structure of Japanese 
four-character idiomatic compounds in terms of the Thai four-part elaborate expressions with more than 
four words or four syllables and divided into two paragraphs was not found. The semantic relationship 
between the four kanji and the four words in the idiom can be divided into three groups: (1) the four 
kanji have a corresponding meaning, and the four words have the same meaning; (2) kanji with opposite 
meanings and words with opposite meanings; and (3) kanji with the same and opposite meanings and words 
with both the same and opposite meanings. The worldviews reflected in idioms have both similarities 
and differences; namely, the worldview of a person's characteristics; worldviews about the emotions 
that arise in the mind; worldviews about life; worldviews regarding the arts and faith; worldviews about 
society and communication; and worldviews about time, nature, and various changing conditions. 
The developed online lesson of Japanese four-character idiomatic compounds is of a good quality. 
The learning achievement of the sample that studied through the online lessons after learning was 
higher than before, statistically significant at the 0.05 level.
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1. บทนำ�
ส�านวนญีปุ่น่และส�านวนไทย ต่างกเ็ป็นถ้อยค�าทีเ่รยีบเรยีงไว้ตายตวัสลบัท่ีหรอืตดัทอนไม่ได้ มลีกัษณะเป็นวลี

หรือประโยคขนาดสัน้ อาจมคีวามหมายไม่ตรงไปตรงมาแต่กเ็ป็นทีเ่ข้าใจกนั นอกจากน้ีส�านวนญีปุ่่นและส�านวนไทยยงั

แฝงไว้ด้วยปรัชญาชวีติ ชวนให้คดิ ข้อพงึปฏบิตัเิพือ่สร้างส�านกึในสงัคม แสดงถงึภมิูปัญญาด้านการใช้ภาษาเพือ่การสือ่สาร 

ในชวีติประจ�าวนั ดงันัน้การเรยีนรูส้�านวนญีปุ่น่และส�านวนไทย นอกจากจะท�าให้เข้าใจสภาพสงัคม วฒันธรรม ประเพณี 

และการใช้ชวีติด้านต่าง ๆ อย่างลึกซึง้แล้ว ยงัเป็นการอนรุกัษ์และสบืทอดมรดกทางวฒันธรรมด้านภาษาอกีด้วย

จากการศกึษาและรวมรวมข้อมลูส�านวนคนัจปิระสม 4 ตวัอกัษร (Four - Character Idiomatic Compounds) 

ในภาษาญีปุ่น่ของผูว้จิยัพบว่า ส�านวนคนัจปิระสม 4 ตวัอกัษร มลีกัษณะบางประการทีม่ทีัง้ส่วนทีค่ล้ายคลงึกนัและส่วนที่

แตกต่างกนักบัส�านวนค�าประสมสีจ่งัหวะในภาษาไทย (Thai four-part Elaborate Expressions) ดงัตัวอย่างต่อไปนี้

สำ�นวนคันจิประสม 4 ตัวอักษร สำ�นวนคำ�ประสมสี่จังหวะ

ตัวอย่�ง โครงสร้�ง คว�มหม�ย ตัวอย่�ง โครงสร้�ง คว�มหม�ย

じゅうにんといろ 

十人十色  

สิบ/คน/สิบ/สี

ABAD ต่างจิตต่างใจ 
นานาจิตตัง 

ต่างคนต่างความคิด

เข้าด้ายเข้าเข็ม 
(เข้า/ด้าย/เข้า/เข็ม)

ABAD จวนจะสำาเร็จถ้าทำา 
ผิดพลาดหรือมีอะไร 

มาขัดจังหวะก็เสียการ

 ようとうくにく 

羊頭狗肉 

สิบ/คน/สิบ/สี

ABCD สิ่งที่เห็นภายนอกกับ
ภายในไม่ตรงกัน

หัวมังกุท้ายมังกร 
(หัว/มังกุ/ท้าย/ 

มังกร)

ABCD ไม่เข้ากัน ไม่กลมกลืนกัน 
มีหลายแบบหลายอย่าง

ปนกัน

จะเหน็ได้ว่าส�านวนคนัจปิระสม 4 ตัวอักษรภาษาญีปุ่น่ และส�านวนค�าประสมสีจ่งัหวะภาษาไทยเหล่านี ้มทีัง้

ความเหมือนและแตกต่างกันอย่างมีนัย ทั้งด้านลักษณะโครงสร้าง ความหมายของส�านวน ค�าที่น�ามาประกอบกัน

เป็นส�านวน รวมถึงโลกทัศน์ที่สะท้อนภาพทางความคิดของชาวญี่ปุ่นและชาวไทย จึงสมควรศึกษา รวบรวม และ

วิเคราะห์เปรียบเทียบให้ชัดเจนเพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ของประชาชนทั้งสองประเทศ

อย่างไรกต็าม สถานการณ์ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) การเรียนรูส้�านวนญีปุ่น่หรอื

ส�านวนไทย ทัง้ผูส้อนและผูเ้รยีนต้องปรับเปลีย่นวธิกีารสอนและกระบวนการเรยีนรู ้โดยการน�าความรู้ทีไ่ด้จากการวจิยั

มาพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอนผ่านระบบออนไลน์ (e-Learning) ทีส่ามารถเข้าถงึได้ทกุเวลาน่าสนใจ เนือ้หากระชบั 

และง่ายต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตลอดจนสามารถเผยแพร่ไปยังกลุ่มผู้ที่สนใจ สถานศึกษา หรือชุมชนอื่นได้

2. คว�มมุ่งหม�ยของก�รวิจัย
1. เพือ่วเิคราะห์เปรยีบเทยีบส�านวนคนัจปิระสม 4 ตวัอกัษรภาษาญีปุ่น่ และส�านวนค�าประสมส่ีจงัหวะภาษาไทย 

ด้านโครงสร้าง ความหมาย และโลกทัศน์

2. เพือ่พัฒนารูปแบบการเรยีนรูส้�านวนคนัจิประสม 4 ตัวอกัษรภาษาญีปุ่่นผ่านบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) 

และศึกษาผลการใช้บทเรียนออนไลน์

3. ทบทวนวรรณกรรม
3.1 สำ�นวนคันจิประสม 4 ตัวอักษรภ�ษ�ญี่ปุ่น

นภสนิธุ ์แผลงศร (2557 : 6-8, 20-33, 36-47) ได้กล่าวถงึ ประเภท โครงสร้าง และความหมายของส�านวนคันจิ

ประสม 4 ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น สรุปได้ดังนี้
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 ส�านวนคนัจปิระสม 4 ตวัอกัษรเป็นค�าประสมคนัจ ิ4 ตวั (Yojijukugo) ชนดิหนึง่ซึง่เป็นกลุม่ค�าทีเ่กดิจาก

การประสมกนัของอกัษรคนัจิ 4 ตวัทีเ่หมอืนกนัหรอืแตกต่างกนักไ็ด้ มคีวามหมายใหม่ซึง่ไม่ตรงกบัความหมายเดมิเลย 

หรือมคีวามหมายใหม่ขึน้อกีอย่างหนึง่แต่ยงัคงรกัษาความหมายของตวัอกัษรเดมิไว้บ้าง และมคีวามหมายในเชงิเปรียบเทยีบ 

ชวนให้คิด หรือสร้างส�านึกในสังคม เมื่ออ่านหรือได้ฟังจะไม่สามารถเข้าใจความหมายได้ทันที ต้องอาศัยการตีความ 
 

3.1.1 โครงสร้�งสำ�นวนคันจิประสม 4 ตัวอักษรภ�ษ�ญี่ปุ่น

โครงสร้างส�านวนคนัจปิระสม 4 ตวัอกัษรภาษาญีปุ่น่ เมือ่พจิารณาจากต�าแหน่งของค�าในส�านวนคันจปิระสม 

4 ตัวอักษร สามารถแบ่งออกได้  3 ประเภท ได้แก่

3.1.1.1 ประเภทอกัษรคนัจทิัง้ 4 ตวัแตกต่างกนัทุกตวั เกดิจากการน�าเอาอกัษรคนัจ ิ4 ตวั ทีแ่ตกต่างกนัทกุตวั

มารวมเรียงกันโดยไม่เน้นความหมายของตัวใดตัวหนึ่ง 

3.1.1.2 ประเภทอกัษรคนัจติวัใดตวัหนึง่ซ�า้กนั เกดิจากการน�าเอาอกัษรคนัจ ิ4 ตวั ทีม่อัีกษรคนัจตัิวใดตวัหนึง่

ซ�้ากันมารวมกันเป็นส�านวนคันจิประสม 4 ตัวอักษร         

  3.1.1.3 แบบมอีกัษรคนัจติวัใดตวัหนึง่ตรงข้ามกนั เกดิจากการน�าเอาอกัษรคนัจ ิ4 ตวั ทีม่อีกัษรคันจติวัใดตวัหนึง่ 

ตรงข้ามกนัมารวมกนัเป็นส�านวนคนัจปิระสม 4 ตวัอกัษร เช่น 前 (ก่อน)  ⇔ 後 (หลงั) 上 (บน)  ⇔下 (ล่าง)  

3.1.2 คว�มหม�ยของอักษรคันจิในสำ�นวนคันจิประสม 4 ตัวอักษรภ�ษ�ญี่ปุ่น

  ส�านวนคันจิประสม 4 ตัวอักษรจะมีความสัมพันธ์ทางด้านความหมายของอักษรคันจิทั้งสี่ตัวดังต่อไปนี้

  3.1.2.1 อกัษรคนัจิทีม่คีวามหมายสอดคล้องกนัทัง้ 4 ตวั มกัจะแสดงให้เหน็ถงึสภาพ เหตกุารณ์ ระดบั ปรมิาณ 

หรือคุณสมบัติของบุคคล รวมทั้งสิ่งของได้อย่างชัดเจน

        3.1.2.2 อกัษรคนัจทิีม่คีวามหมายตรงข้ามกัน ประกอบด้วยส�านวนทีมี่ลกัษณะต่าง ๆ ดงัต่อไปนี้

      1) อักษรคันจิตัวที่ 1 กับ 2 มีความหมายตรงข้ามกัน      

      2) อักษรคันจิตัวที่ 1 กับ 3 มีความหมายตรงข้ามกัน       

      3) อักษรคันจิตัวที่ 2 กับ 4 มีความหมายตรงข้ามกัน      

      4) อักษรคันจิตรงข้ามกันทั้งสี่ตัวและสองตัวแรกมีความหมายตรงข้ามกับสองตัวหลัง  

      5) อกัษรคนัจติรงข้ามกันทัง้สีต่วัและสองตวัแรกกบัสองตัวหลงัต่างก็มคีวามหมายตรงข้ามกนั

      6) อกัษรคนัจิแตกต่างกันทัง้สีตั่วและความหมายกต่็างกนัไปตามแต่ละตวัอักษร        

  3.1.2.3 อักษรคันจิที่มีทั้งความหมายเหมือนกันและตรงข้ามกัน มีความหมายเน้นย�้าไปที่อักษรคันจ ิ

คู่ใดคู่หนึ่ง

3.2 สำ�นวนคำ�ประสมสี่จังหวะภ�ษ�ไทย

  ส�านวนค�าประสมสีจ่งัหวะทีใ่ช้เรยีกในงานวิจัยนีม้าจากการรวมกันของค�าว่า ค�าส่ีจงัหวะ (กาญจนา นาคสกลุ, 2558 

:1-2) ค�าประสมสีพ่ยางค์ (อมรา ประสทิธิร์ฐัสนิธุ,์ 2553 : 129) ค�าซ้อนส่ีหน่วย ค�าซ้อนแบบ 4 ค�า ค�าซ้อน 4 พยางค์ 

(สุจิตรา จ�านงอุดม, 2556 : 133) ซ่ึงมีลักษณะใกล้เคียงกับค�าส่ีจังหวะของกาญจนา นาคสกุลคือ เป็นส�านวนหรือ

กลุ่มค�าที่มีรูปแบบที่แน่นอน ค�าท่ีมาประกอบกันน้ันโดยปกติจะไม่เปลี่ยนรูปเป็นอย่างอื่น ค�าที่ประกอบกันไม่มี 

การสลับที่ อาจเป็นค�าพยางค์เดียวหรือมากกว่า ค�าขยายหรือค�าซ้อนก็ได้ โดยออกเสียงลงเป็น 4 จังหวะได้ ปรากฏ

ในค�าพดูทัว่ไป ในบทกลอนและในวรรณคด ีมลีกัษณะพเิศษคอืมกัสร้างขึน้จากค�าหนึง่พยางค์หรอืค�าสองพยางค์ ทัง้นี้



51นภสินธุ์ แผลงศร | Napasin Plaengsorn

กาญจนา นาคสกุล. (2558 : 10-30) ได้กล่าวถึงค�าสี่จังหวะและส�านวนค�าสี่จังหวะ สรุปได้ดังต่อไปนี้
   

  3.2.1 คว�มสัมพันธ์ในด้�นโครงสร้�ง

  3.2.1.1 ค�านามทีเ่ป็นค�าประสม 2 ค�า มส่ีวนประกอบอย่างเดียวกนั เช่น ทใีครทมีนั ลูกเสือลูกตะเข้

  3.2.1.2 ค�านามมคี�าทีเ่กีย่วเนือ่งกนัประกอบหรอืขยาย เช่น ข้าวใหม่ปลามนั เหนือใต้ออกตก 

  3.2.1.3 ค�านามที่มีค�าขยายหรือกริยาวลีขยาย เช่น ผักชีโรยหน้า ผ้าขี้ริ้วห่อทอง 

  3.2.1.4 ค�านาม 2 ค�า หรือนามวลี 2 วลีที่มีรูปหรือความหมายเกี่ยวเนื่องกันรวมกัน แล้วท�าให้ค�าจงัหวะที ่1 

กบัจงัหวะที ่3  มคีวามหมายตรงกันข้าม ค�าจงัหวะที ่2 กบัจงัหวะที ่4 เป็นค�าหรอืพยางค์เดยีวกนั เช่น พ่อแก้วแม่แก้ว 

มืออ่อนตีนอ่อน

  3.2.1.5 ค�ากริยาหลายค�ารวมกัน เช่น ตีรันฟันแทง ลดแลกแจกแถม

  3.2.1.6 กรยิาวล ี2 วลท่ีีมคีวามสมัพนัธ์เรยีงต่อกนัหรอืเกีย่วเน่ืองกนั เช่น กนินอกกนิใน เข้าพกเข้าห่อ 

  3.2.1.7 กรยิาวล ี2 วลทีีม่เีนือ้ความต่อกันหรอืเก่ียวเนือ่งกนั เช่น โปรดสัตว์ได้บาป ปอกกล้วยเข้าปาก 

  3.2.1.8 ค�ากรยิาทีม่ ี2 พยางค์จะขยายเป็นค�าสีจั่งหวะโดยกล่าวซ�า้ เช่น ข้างๆคูๆ  อดๆ อยากๆ หนาวๆ ร้อนๆ 

  3.2.1.9 ค�าบอกจ�านวนปรากฏซ�้ากัน เช่น เป็นร้อยเป็นพัน สุ่มสี่สุ่มห้า      

  3.2.1.10 ค�าอุทาน เช่น อุ๊ยตายว้ายกรี๊ด

  3.2.1.11 ค�าเลียนเสียงและค�าวิเศษณ์บางค�ามีลักษณะเป็นค�าสี่จังหวะ เช่น อีนุงตุงนัง อีลุ่ยฉุยแฉก 

        3.2.2 คว�มสัมพันธ์ในด้�นคว�มหม�ย

         3.2.2.1 ค�าที่มีความหมายเหมือนหรือคล้ายกัน

   1) ค�าสีจ่งัหวะกลุม่หนึง่ ประกอบด้วยค�าท่ีหมายถงึส่ิงต่าง ๆ  ทีเ่ป็นประเภทเดยีวกนั อาจเป็นค�าพยางค์เดยีว

ทัง้หมด เช่น กอดรดัฟัดเหวีย่ง ชัว่ดถีีห่่าง         

   2) ค�าสองพยางค์ 2 ค�าที่มีความหมายเหมือนกัน หรือคล้ายกันหรือเป็นประเภทเดียวกัน ค�าทัง้สองค�า

นัน้ขยายความให้กัน หรอืผกูพนักนั เมือ่กล่าวถงึค�าหน่ึงกโ็ยงไปถงึอกีค�าหนึง่ซึง่มคีวามหมายเกีย่วเนือ่งกนั เช่น คู่ทุกข์

คู่ยาก คู่รักคู่แค้น มืดฟ้ามัวดิน ขนพองสยองเกล้า 

   3) ค�าสองพยางค์ 2 ค�าที่มีความหมายเหมือนกัน หรือคล้ายกันหรือเป็นประเภทเดียวกัน และมีพยางค์

ที่ 1 กับพยางค์ที่ 3 ซ�้ากัน เช่น สุ่มสี่สุ่มห้า สูบเลือดสูบเนื้อ

   4) ค�าสองพยางค์ 2 ค�าทีม่คีวามหมายเหมอืนกนั หรอืคล้ายกันเสรมิกัน หรอืเป็นประเภทเดยีวกนั มเีสยีง

สัมผัสระหว่างค�าจังหวะที่ 2 กับจังหวะที่ 3 ด้วย เช่น ก่อกรรมท�าเข็ญ ขวัญหนีดีฝ่อ 

   5) ค�าทีม่คีวามหมายเหมอืนกัน คล้ายกนั หรอืเป็นประเภทเดยีวกนั บางค�าประกอบด้วยค�าต่างประเทศ 

เท่ากับเป็นการให้ค�าแปลค�าต่างประเทศหรือค�าท่ีเป็นศัพท์ ค�าส่ีจังหวะบางค�ามีเสียงสัมผัสจังหวะที่ 2 กับจังหวะ 

ที่ 3 ด้วย เช่น ปะเหมาะเคราะห์ดี ศัตรูคู่อาฆาต 

   6) ค�าสี่จังหวะซึ่งใช้ค�าที่มาจากภาษาอื่น มีค�าที่มีมากกว่า 4 พยางค์ด้วย เช่น เจ้าเล่ห์เพทุบาย ใจด�า

อ�ามหิต 

   7) ค�าสี่จังหวะกลุ่มหนึ่ง ค�าจังหวะที่ 1 กับจังหวะที่ 3 ซ�้ากัน ส่วนค�าจังหวะที่ 2 กับ ที่ 4 เกี่ยวเนื่องกัน

หรือคล้ายกัน เช่น  ใจยักษ์ใจมาร ปลาเล็กปลาน้อย        
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   8) ค�าสี่จังหวะกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มค�านามที่มีค�าหลักกับค�าขยายโดยค�าที่น�ามาขยายน้ันมีเสียงสัมผัสกับ

ค�าหลัก จึงแต่งค�าเสริมให้ครบเป็นค�าสี่จังหวะ ค�าท่ีมาเสริมนั้นอาจมีนัยของความหมายสัมพันธ์กับค�าหลักหรอืไม่มี

กไ็ด้ แต่ค�าจังหวะที ่2 กบัจงัหวะที ่3 จะมเีสยีงสมัผสัสระกันเสมอ เช่น คอขาดบาดตาย ใหญ่โตมโหฬาร

  3.2.2.2 ค�าที่มีความหมายตรงกันข้าม

   1) จังหวะที่ 1 กับจังหวะที่ 3 มีความหมายตรงกันข้าม  ส่วนค�าจังหวะที่ 2 กับ ที่ 4 อาจตรงกันข้าม 

เป็นค�าซ้อนหรือเกี่ยวเนื่องกันก็ได้ เช่น ปากหวานก้นเปรี้ยว หน้าไหว้หลังหลอก      

   2)  ค�าจังหวะที่ 2 กับจังหวะที่ 4 มีความหมายตรงกันข้าม ค�าจังหวะที่ 1 กับจังหวะที่ 3 เป็นค�าเดียวกัน  

เช่น กินหัวกินหาง ลองผิดลองถูก           

   3) จังหวะที่ 1 กับจังหวะที่ 3 มีความหมายตรงกันข้าม XY ส่วนค�าจังหวะที่ 2 กับที่ 4 เป็นค�าเดียวกัน

หรือมีความหมายเกี่ยวเนื่องกัน เช่น มือห่างตีนห่าง นุ่งเจียมห่มเจียม

   4) ค�าสีจ่งัหวะกลุม่หนึง่ ใช้ค�าทีม่คีวามหมายตรงกนัข้ามหรอืคล้ายกนัเป็นคู ่ๆ  สลบักนั  เช่น  ชัว่ดถีีห่่าง 

หนักเอาเบาสู้ หมูไปไก่มา ต้นร้ายปลายดี

  นอกจากนี้ยงัมสี�านวนไทยกลุ่มหนึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกัน แม้ว่าค�าในแต่ละวรรคอาจจะมคี�ามากกว่า 4 ค�า 

หรอื 4 พยางค์ กส็ามารถลงน�า้หนกัให้เป็น 4 จงัหวะ โดยแบ่งเป็น 2 วรรค ค�าทีข่ึน้ต้นวรรคหน้ากบัทีข่ึน้ต้นวรรคหลงั 

มักจะมีความหมายสัมพันธ์กันโยงเก่ียวเน่ืองกันหรือคล้ายกัน ลักษณะเสียงและความหมายของค�าที่จัดเข้ารวมเป็น

ส�านวน เช่น

  คบัทีอ่ยูไ่ด้ คบัใจอยูย่าก   รกัดหีามจัว่ รกัช่ัวหามเสา   รกัววัให้ผกู รกัลกูให้ต ี  เรอืล่มในหนอง ทองจะไปไหน
 

3.3 ขั้นตอนก�รออกแบบและพัฒน�บทเรียนออนไลน์

พิจิตรา ธงพานิช (2562, อ้างอิงในสุดารัตน์ จงบูรณสิทธิ; 2562 ) ได้อธิบายขั้นตอนการออกแบบและพฒันา

บทเรยีนออนไลน์ตามลกัษณะการพฒันาส่ือการการสอนแบบ ADDIE Model ไว้ดงันี้

 

การออกแบบและพฒันาบทเรยีนออนไลน์ตามรปูแบบ ADDIE ประกอบด้วยกจิกรรมในการด�าเนนิงาน 5 ขัน้

ตอน ได้แก่ การวิเคราะห์ (analyze) การออกแบบ (design) การพัฒนา (develop) การน�าไปใช้ (implement) 

และการประเมินผล (evaluate) ซึ่งมีกระบวนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เริ่มจากการวิเคราะห์ปัญหา (analyze) 

การน�าเสนอแนวทางการแก้ปัญหา (design) การเตรียม การแก้ปัญหา (develop) การทดลองการแก้ปัญหา 

(implement) และสดุท้ายประเมนิแนวทางการแก้ปัญหาว่าประสบความส�าเรจ็หรอืไม่ (evaluate) รปูแบบ ADDIE นี้ 

จงึเป็นรปูแบบทีส่ามารถน�าไปประยกุต์ใช้ในการออกแบบการเรยีนการสอนได้อย่างกว้างขวาง เช่น การออกแบบชดุ

การเรยีนการสอน การออกแบบบทเรยีนแบบโปรแกรม ตลอดจนน�าไปใช้ในการออกแบบการเรยีนการสอน คอืระบบ

การศึกษาในชุมชนและการออกแบบการเรียนการสอนในระดับห้องเรียนเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียน

4. ขอบเขตของก�รวิจัย
1.  ข้อมูลส�านวนคันจิประสม 4 ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้รวบรวมและสังเคราะห์มาจาก

พจนานุกรมส�านวนคันจิประสม 4 ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น จ�านวน 4 เล่ม ได้แก่  (1) 四字熟語・成句辞典／竹田 晃 

            วิเคราะห์           ออกแบบ              พัฒนา             น�าไปใช้           ประเมินผล
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(1998) (2) 漢検四字熟語辞典／日本漢字教育振興会(2012) (3) 新明解四字熟語辞典／三省堂編修所(2013) และ 

(4) 例解小学四字熟語辞典／田近洵一・近藤 章(2015) คัดเลือกเฉพาะส�านวนคันจิประสม 4 ตัวอักษรที่ตรงกับของ

นภสินธุ์ แผลงศร (2557 : 76-136) ได้ถอดความหมายเป็นภาษาไทยไว้แล้ว จ�านวน 675 ส�านวน

2. ข้อมูลส�านวนค�าประสมสี่จังหวะภาษาไทยท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้รวบรวมและสังเคราะห์มาจากหนังสือ

จ�านวน 4 เล่ม ได้แก่ (1) “ภาษิต ค�าพังเพย ส�านวนไทย” ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2543)   (2) “ส�านวนไทย” ของ

ขุนวิจิตรมาตรา(2541)   (3) หนังสืออ้างอิงระดับมัธยมศึกษา “ส�านวนไทย” ของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

(2543) และ (4) ส�านวนไทยในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2554) จ�านวน 215 ส�านวน

3. พัฒนารูปแบบและบทเรียนออนไลน์เฉพาะส�านวนคันจิประสม 4 ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นที่น่าสนใจ โดย 

วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling Method) จ�านวน 200 ส�านวน และศึกษาผลการใช้ 

บทเรียนออนไลน์จากกลุ่มตัวอย่างคือนิสิตวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นที่ลงทะเบียนเรียน รายวิชาส�านวนและสุภาษิตญี่ปุ่น 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จ�านวน 16 คน

5. วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
ขั้นที่ 1 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

 (1) รวบรวม สังเคราะห์ และคัดแยกข้อมูลส�านวนคันจิประสม 4 ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นและส�านวน

ค�าประสมสี่จังหวะภาษาไทย

 (2) เปรียบเทียบลักษณะโครงสร้าง ความหมาย และโลกทัศน์ ของส�านวนคันจิประสม 4 ตัวอักษร

ภาษาญี่ปุ่นและส�านวนค�าประสมสี่จังหวะภาษาไทย

ขั้นที่ 2 พัฒนารูปแบบและบทเรียนออนไลน์ส�านวนคันจิประสม 4 ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น

 (1)  สร้างและพฒันาบทเรยีนออนไลน์ ตรวจสอบโดยผูเ้ชีย่วชาญด้านเนือ้หาและด้านบทเรยีนออนไลน์

 (2) น�าบทเรียนที่สร้างขึ้นไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง โดยให้ผู้เรียนท�าแบบทดสอบก่อนเรียน และ

ด�าเนนิการกจิกรรมการเรยีนการสอนตามล�าดบัขัน้ตอน เมือ่เสรจ็ส้ินการเรยีนในทกุบทเรียน ให้ผู้เรยีนท�าแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 (3) เปรียบเทียบคะแนนที่ได้จาการท�าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้สูตร t-test 

dependent

ขั้นที่ 3  สรุปผลการวิจัย 

 (1) สรุปรวมผลการวิจัยขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

 (2) เขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และเผยแพร่ 

6. ข้อตกลงเบื้องต้น
1. โครงสร้างของส�านวนคันจิประสม 4 ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นวิเคราะห์จากต�าแหน่งของตัวอักษรคันจิที่ 

วางเรียงกันไว้ตามล�าดับ 1-4 ส่วนโครงสร้างของส�านวนค�าประสมสี่จังหวะภาษาไทย วิเคราะห์จากต�าแหน่งของค�า

ที่วางเรียงกันไว้ตามล�าดับ 1-4 เป็นค�าพยางค์เดียวหรือมากกว่า ค�าขยายหรือค�าซ้อนก็ได้ ออกเสียงลงเป็น 4 จังหวะ

ได้ เช่น ชิงสุกก่อนห่าม, ฝนตกขี้หมูไหล, เข้าตามตรอกออกตามประตู

2. ความหมายของส�านวนคันจิประสม 4 ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นวิเคราะห์จากความหมายของตัวอักษรคันจิ

แต่ละตัว ส่วนความหมายของส�านวนค�าประสมสี่จังหวะภาษาไทยวิเคราะห์จากความหมายของค�าแต่ละค�า เป็นค�า
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พยางค์เดยีวหรอืมากกว่า ค�าขยายหรอืค�าซ้อนกไ็ด้ ออกเสยีงลงเป็น 4 จงัหวะได้ เช่น ต้มย�าท�าแกง หนเีสอืปะจระเข้, 

ฆ่าไม่ตายขายไม่ขาด

3. โลกทัศน์ หมายถึง การมองเห็นโลก การรับรู้โลก การที่คนแต่ละคนตีความส่ิงต่าง ๆ ในโลกหรือมองว่า

สรรพสิง่ในโลกมีปฏสิมัพนัธ์กนัอย่างไร (ส�านักงานราชบัณฑติยสภา, 2550 : 1)  งานวจิยัเร่ืองนีแ้บ่งโลกทศัน์เป็น 6 กลุ่ม 

คือ (1)โลกทัศน์เกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของบุคคล (2)โลกทัศน์เกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจ (3)โลกทัศน์

เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ (4)โลกทัศน์เก่ียวกับศิลปวิทยาการและความศรัทธา (5)โลกทัศน์เกี่ยวกับสังคมและ 

การติดต่อสื่อสาร และ(6)โลกทัศน์เกี่ยวกับเวลา ธรรมชาติ และสภาพการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

4. รปูแบบและบทเรยีนออนไลน์ หมายถงึ รปูแบบและบทเรยีนผ่านเวบ็ด้วย Google Site เรือ่ง ส�านวนคนัจิ

ประสม 4 ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น รายวิชาส�านวนและสุภาษิตญี่ปุ่น

5. ส�านวนค�าประสมสี่จังหวะ หมายถึง ส�านวนท่ีเป็นกลุ่มค�าที่มีรูปแบบที่แน่นอน ค�าที่มาประกอบกันน้ัน 

จะไม่เปลี่ยนรูปเป็นอย่างอื่น ค�าท่ีประกอบกันไม่มีการสลับที่ อาจเป็นค�าพยางค์เดียวหรือมากกว่า ค�าขยาย 

หรือค�าซ้อนก็ได้ โดยออกเสียงลงเป็น 4 จังหวะได้ ปรากฏอยู่ในค�าพูดทั่วไป เช่น กินปูนร้อนท้อง ขนมพอสมน�้ายา 

กลนืไม่เข้าคายไม่ออก รวมถึงส�านวนสภุาษติและค�าพงัเพยทีเ่ป็นกลุม่ค�าท่ีมคี�ามากกว่า 4 ค�า หรอื 4 พยางค์ แบ่งเป็น 

2 วรรค เช่น ตกน�้าไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้, น�้าขุ่นไว้ใน น�้าใสไว้นอก
 

7. ผลก�รวิจัย   
ผลการวเิคราะห์ข้อมลูเปรยีบเทยีบส�านวนคนัจปิระสม 4 ตวัอกัษรภาษาญีปุ่น่และส�านวนค�าประสมสีจ่งัหวะ

ภาษาไทย ด้านโครงสร้าง ความหมาย โลกทศัน์  และการพฒันารปูแบบบทเรยีนออนไลน์ส�านวนคันจิประสม 4 ตวั

อกัษร สรปุได้ดงัต่อไปนี้

7.1  โครงสร้�งของสำ�นวนคนัจปิระสม 4 ตวัอกัษรและสำ�นวนคำ�ประสมสีจ่งัหวะ

ผลการวิเคราะห์ พบว่า โครงสร้างของส�านวนคนัจปิระสม 4 ตวัอกัษรและส�านวนค�าประสมสีจั่งหวะ  สามารถ

จ�าแนกได้เป็น 3 กลุ่ม ตามความเหมือนและความต่างของต�าแหน่งของตัวอักษรคันจิในส�านวนคันจิประสม 

4 ตัวอักษร และต�าแหน่งของค�าในส�านวนค�าประสมสี่จังหวะ ดังนี้
      

7.1.1 อักษรคันจิทั้ง 4 ตัวในส�านวนคันจิประสม 4 ตัว

แตกต่างกนัทกุตัวและค�าท้ังสีค่�าในส�านวนค�าประสมสีจั่งหวะแตกต่างกนัทกุค�า เหมอืนกนั  ตัวอย่าง

ต�ร�งที่ 1
สำ�นวนคันจิประสม 4 ตัว ตำ�แหน่งของตัวคันจิ คว�มหม�ยของสำ�นวน

き ど あ い ら く  

喜怒哀楽
1. 

き 

喜 (ดีใจ) 2. 
ど 

怒  (โกรธ) 

3. 
あい 
哀 (สิบ) 4. 

ら く 

楽  (สี)

อารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ ของมนุษย์ ได้แก่ 

ดีใจ  โกรธ เศร้า และรื่นเริง

ろうにゃくなんにょ  

老若男女
1. 

ろう 

老 (ชรา) 2. 
ど 

怒  (หนุ่มสาว) 

3. 
なん  
男 (ผู้ชาย) 4. 

に ょ

女  (ผู้หญิง) 

ทุกเพศทุกวัย มนุษย์ทุกผู้ทุกนาม  

การไม่จ�ากัดเพศและอายุ

สำ�นวนคำ�ประสมสี่จังหวะ ตำ�แหน่งของคำ� คว�มหม�ยของสำ�นวน

เสือสิงห์กระทิงแรด 1. เสือ  2. สิงห์  3. กระทิง  4. แรด บรรดาคนที่เป็นอันตรายไม่น่าคบหา

เทือกเถาเหล่ากอ 1. เทือก 2. เถา 3. เหล่า 4. กอ เชื้อสายวงศ์ตระกูลที่สืบเนื่องต่อกันมา
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ต�ร�งที่ 2

สำ�นวนคันจิประสม 4 ตัว ตำ�แหน่งของตัวคันจิ คว�มหม�ยของสำ�นวน

じゅうにんと)色いろ 

十 人 十 色
1. 

じゅう 

十  (สิบ)  2. 
にん 

人
 
 (คน) 

3. 
と 

十 (สิบ)  4. 
いろ 

色 (สี)

สิบคนก็สิบอย่าง ต่างคนต่างใจ นานาจิตตัง

はんしはんしょう  

半死半生
1. 

はん 

半 (ครึ่ง)  2. 
し 

死  (ตาย) 

3. 
はん 

半 (ครึ่ง)  4. 
しょう 

生  (มีชีวิต) 

การอยู่กึ่งกลางระหว่างความเป็นกับความตาย 

การตกอยู่ในสภาพเป็นตายเท่ากัน

สำ�นวนคำ�ประสมสี่จังหวะ ตำ�แหน่งของคำ� คว�มหม�ยของสำ�นวน

งอมืองอตีน 1. งอ 2. มือ 3. งอ 4. ตีน เกียจคร้าน ไมสนใจขวนขวายการท�างาน

ยื่นหมูยื่นแมว 1. ยื่น  2. หมู  3. ยื่น  4. แมว แลกกันโดยต่างฝ่ายต่างให้และรับในเวลาเดียวกัน

จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่า ส�านวนคันจิประสม 4 ตัวและส�านวนค�าประสมสี่จังหวะ มีลักษณะโครงสร้าง

เหมือนกันแบบ ABCD โดยเกิดจากการน�าเอาอักษรคันจิ 4 ตัวที่แตกต่างกันทุกตัวและค�าทั้งสี่ค�าแตกต่างกันทุกค�า 

มาประกอบกนัเป็นส�านวนได้อย่างลงตวัโดยไม่เน้นความหมายของอกัษรตวัใดตัวหนึง่หรอืค�าใดค�าหนึง่ แม้ว่าตวัอักษร

คนัจ ิ1 ตวั และค�าภาษาไทย 1 ค�าจะประกอบด้วยหลายพยางค์ แต่กส็ามารถออกเสยีงลงเป็น 4 จงัหวะได้อย่างราบรืน่

7.1.2 อกัษรคนัจตัิวใดตวัหนึง่ในส�านวนคนัจปิระสม 4 ตัวซ�า้กนั และค�าใดค�าหน่ึงในส�านวนค�าประสมสีจ่งัหวะ

ซ�้ากัน  

ส�านวนคันจิประสม 4 ตัวท่ีอักษรคันจิตัวใดตัวหน่ึงในส�านวนซ�้ากัน และส�านวนค�าประสมสี่จังหวะท่ีค�าใด 

ค�าหนึ่งในส�านวนซ�้ากัน เหมือนกัน สามารถจ�าแนกได้ 4 กลุ่ม ดังนี้

	 1)		ส�ำนวนคันจิประสม	4	ตัวที่อักษรคันจิตัวที่	1	และตัวที่	3	ซ�้ำกัน	และส�ำนวนค�ำประสมสี่จังหวะที่ 

ค�ำที่	1	และค�ำที่	3	ซ�้ำกัน  ตัวอย่าง

	 2)	ส�ำนวนคันจิประสม	4	ตัวที่อักษรคันจิตัวที่	2	และตัวที่	4	ซ�้ำกัน	และส�ำนวนค�ำประสมสี่จังหวะที่ค�ำ

ที่	2	และค�ำที่	4	ซ�้ำกัน	ตัวอย่าง

ต�ร�งที่ 3

สำ�นวนคันจิประสม 4 ตัว ตำ�แหน่งของตัวคันจิ คว�มหม�ยของสำ�นวน

い し ん で ん し ん 

以心伝心 1. 
い 

以  (นัยแต่ โดย) 2. 
しん 

心  (ใจ จิตใจ หัวใจ) 

3. 
でん 

伝 (ถ่ายทอด)  4. 
しん 
心 (ใจ จิตใจ หัวใจ)

การสื่อถึงกันด้วยใจ การเข้าใจกันโดยไม่
ต้องพูด

うみせんやません 

海千山千 1. 
うみ 

海  (ทะเล)  2. 
せん 

千  (หนึ่งพัน) 

3. 
やま 

山 (ภูเขา)  4. 
せん 

千  (หนึ่งพัน)

การท่ีผ่านร้อนผ่านหนาวมามากคนท่ี 
แข็งแกร่งเต็มไปด้วยประสบการณ์มากมาย

สำ�นวนคำ�ประสมสี่จังหวะ ตำ�แหน่งของคำ� คว�มหม�ยของสำ�นวน

กงเกวียนก�าเกวียน 1. กง  2. เกวียน 3. ก�า  4.เกวียน เวรสนองเวร กรรมสนองกรรม

ท�าดีได้ดี ท�าชั่วได้ชั่ว 1. ท�า  2. ดี  3. ได้  4.ดี / 1.ท�า  2.ช่ัว  3.ได้ 4.ช่ัว คนเราท�าอย่างไรก็จะได้อย่างน้ัน
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ต�ร�งที่ 4

สำ�นวนคันจิประสม 4 ตัว ตำ�แหน่งของตัวคันจิ คว�มหม�ยของสำ�นวน

じゅうじゅうむじん

重 重 無 尽 1. 
じゅう 
重 (หนัก ซ้อน)  2. 

じゅう 
重 (หนัก ซ้อน) 

3. 
む 

無 (ไม่มี)  4. 
じん 

尽 (จนสิ้นสุด)

ทุกสิ่งทุกอย่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
ตลอดไป ต่างสะท้อนและรวมเข้าด้วยกันเสมอ

しょうじょうるてん

生 生 流 転 1. 
しょう 
生  (ชีวิต)  2. 

じょう 
生 (ชีวิต) 

3.  
る 

流 (ไหล)  4. 
てん 
転 (หมุน)

เวียนว่ายตายเกิด ชีวิตหมุนเวียนเปล่ียนแปลง
อยู่ตลอดเวลา

สำ�นวนคำ�ประสมสี่จังหวะ ตำ�แหน่งของคำ� คว�มหม�ยของสำ�นวน

นานาจิตตัง 1. นา  2. นา  3. จิต  4. ตัง ต่างจิตต่างใจ ต่างคนก็ต่างความคิด

	 3)	ส�ำนวนคนัจปิระสม	4	ตวัทีอ่กัษรคนัจติวัที	่1	และตัวที	่2	ซ�ำ้กนั	และส�ำนวนค�ำประสมส่ีจงัหวะท่ีค�ำที	่1 

และค�ำที่	2	ซ�้ำกัน		ตัวอย่าง

	 4)	 ส�ำนวนคันจิประสม	 4	 ตัวที่อักษรคันจิตัวที่	 3	 และตัวที่	 4	 ซ�้ำกัน	 ทั้งนี้กรณีอักษรคันจิซ�้ำตัวที่	 4 

จะใช้ตวัอกัษรคนัจ「ิ々」แสดงกำรซ�ำ้แทน	และส�ำนวนค�ำประสมส่ีจงัหวะทีค่�ำที	่3	และค�ำที	่4	ซ�ำ้กนั	ทัง้นีก้รณคี�ำซ�ำ้ 

ค�ำที่	4	จะใช้เครื่องหมำย	“ๆ”	(ไม้ยมก)	แสดงกำรซ�้ำ	แทน		ตัวอย่าง

ต�ร�งที่ 5

สำ�นวนคันจิประสม 4 ตัว ตำ�แหน่งของตัวคันจิ คว�มหม�ยของสำ�นวน

い き よ う よ う 

意気揚々
1. 

い 
意 (ความหมาย)  2. 

き 
気 (ความรู้สึก) 

3. 
む 

無 (ยก ทอด)  4. 
よう 

揚 (ยก ทอด)
กระปี้กระเปร่าร่าเริงมีก�าลังใจ 

ความฮึกเหิมคึกคะนอง

きょうみしんしん  

興味津々
1. 

きょう 
興  (สนใจ)  2. 

み 
味 (รสชาติ) 

3.  
しん 

津 (ท่าเรือ ท่วมท้น)  4. 
しん 
津               (ท่าเรือ ท่วมท้น)

มีความสนใจอย่างยิ่ง  มีความอยากรู้ 

อยากเห็นเป็นอย่างมาก

สำ�นวนคำ�ประสมสี่จังหวะ ตำ�แหน่งของคำ� คว�มหม�ยของสำ�นวน

แตกเป็นเสี่ยง ๆ 1. แตก  2. เป็น  3. เสี่ยง  4. เสี่ยง สภาพที่วุ่นวายแตกแยกไม่เป็นหนึ่งเดียว

สิบห้าหยกๆ สิบหกหย่อนๆ 1. สิบ  2. ห้า  3. หยก  4. หยก หญิงที่อยู่ในวัยแรกรุ่น

	 5)	กลุ่มส�ำนวนคันจิประสม	4	ตัวที่อักษรคันจิตัวที่	1	กับ	2	และตัวที่	3	กับ	4		ซ�้ำกัน		ทั้งนี้กรณีตัวอักษร

คันจิซ�้ำตัวที่	2	และตัวที่	4	จะใช้ตัวอักษรแสดงกำรซ�้ำคือ「々」แทน	และส�ำนวนค�ำประสมสี่จังหวะที่ค�ำที่	1	กับ	2	

และค�ำที่	3	กับ	4		ซ�้ำกัน	ทั้งนี้กรณีค�ำซ�้ำค�ำที่	2	และค�ำที่	4	จะใช้เครื่องหมำยไม้ยมก	(ๆ)	แทน		ตังอย่าง

ต�ร�งที่ 6

สำ�นวนคันจิประสม 4 ตัว ตำ�แหน่งของตัวคันจิ คว�มหม�ยของสำ�นวน

ざいざいしょしょ 

在々所々
1. 

ざい 
在 (อยู่ มีอยู่)  2. 

ざい 
在 (อยู่ มีอยู่) 

3. 
しょ 

所 (สถานที่)  4. 
しょ 

所 (สถานที่)

ทั่วทุกหนทุกแห่ง  ทั่วทุกสารทิศ
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ต�ร�งที่ 6

สำ�นวนคันจิประสม 4 ตัว ตำ�แหน่งของตัวคันจิ คว�มหม�ยของสำ�นวน

せいせいどうどう 

正々堂々
1. 

せい 
正  (ถูกต้อง)  2. 

せい 
正 (ถูกต้อง) 

3.  
どう 

堂 (โอ่อ่า สง่า)  4. 
どう 
堂              (โอ่อ่า สง่า)

ความม่ันใจว่าถูกต้องในส่ิงท่ีท�าหรือปฏิบัติ 

การกระท�าอย่างเปิดเผยด้วยความมั่นใจ

สำ�นวนคำ�ประสมสี่จังหวะ ตำ�แหน่งของคำ� คว�มหม�ยของสำ�นวน

ข้าง ๆ คู ๆ 1. ข้าง  2. ข้าง  3. คู  4. คู ดันทุรัง  ไม่สมเหตุสมผล

งู ๆ ปลา ๆ 1. งู  2. งู  3. ปลา  4. ปลา  มีความรู้เพียงเล็กน้อย รู้ไม่จริง รู้ไม่ลึกซึ้ง

จากตัวอย่างในตารางที่ 2-3  ส�านวนคันจิประสม 4 ตัวและส�านวนค�าประสมสี่จังหวะ มีลักษณะโครงสร้าง

เหมือนกันแบบ ABAD และแบบ ABCB  ส่วนตัวอย่างที่ 4-6 มีลักษณะโครงสร้างเหมือนกันแบบ AACD แบบ ABCC 

และแบบ AACC ตามล�าดับ โดยมีการใช้สัญลักษณ์「々」แทนตัวอักษรคันจิที่ซ้�ากันในส�านวนคันจิประสม 4 ตัว

และใช้เครื่องหมายไม้ยมก(ๆ) แทนค�าที่ซ้�ากันในส�านวนค�าประสมสี่จังหวะ
   

7.1.3 อักษรคันจิตัวใดตัวหนึ่งตรงข้ามกัน และมีค�าใดค�าหนึ่งตรงข้ามกัน

ส�านวนคันจิประสม 4 ตัวท่ีมีอักษรคันจิตัวใดตัวหน่ึงตรงข้ามกัน และส�านวนค�าประสมส่ีจังหวะท่ีมีค�าใดค�าหน่ึง

ตรงข้ามกัน พบว่า มีลักษณะโครงสร้างที่เหมือนกัน กล่าวคือ มีอักษรคันจิตัวใดตัวหนึ่งตรงข้ามกันมาประกอบกัน

เป็นส�านวนคันจิประสม 4 ตัวอักษร เช่น 前 (ก่อน) ⇔  後 (หลัง)  上 (บน) ⇔ 下 (ล่าง) และมีค�าใดค�าหน่ึงตรงข้ามกัน

มาประกอบกันเป็นส�านวนค�าประสมสี่จังหวะ เช่น คุณ ⇔ โทษ หัว ⇔ หาง สามารถจ�าแนกได้ 4 กลุ่ม ดังนี้ 

	 1)	 กลุ่มส�ำนวนคันจิประสม	 4	 ตัวที่อักษรคันจิตัวที่	 1	 กับตัวที่	 2	 ตรงข้ำมกันและมีควำมสัมพันธ์ทำง 

ควำมหมำยกบัอักษรคนัจิตวัที	่3	กบัตวัที	่4	ซ่ึงตรงข้ำมกันด้วยในลกัษณะบอกสำเหตหุรอืเป็นตวัท�ำให้เกดิเหตกุำรณ์ขึน้	

และส�ำนวนค�ำประสมสี่จังหวะที่ค�ำที่	1	กับค�ำที่	2	ตรงข้ำมกันและมีควำมสัมพันธ์ทำงควำมหมำยกับค�ำที่	3	กับค�ำ

ที่	4	ซึ่งตรงข้ำมกันด้วยในลักษณะบอกสำเหตุหรือเป็นตัวท�ำให้เกิดเหตุกำรณ์ขึ้น	ตัวอย่ำง	
 

ต�ร�งที่ 7

สำ�นวนคันจิประสม 4 ตัว ตำ�แหน่งของตัวคันจิ คว�มหม�ยของสำ�นวน

こ う し こ ん ど う 

公私混同
1. 

こう 
公 (ราชการ ส่วนรวม)  

2. 
し 
私  (ฉัน ส่วนตัว)  3. 

こん 

混 (ปะปน ผสม)   

4. 
どう 
同  (อย่างเดียวกัน เหมือนกัน)

การไม่รู้จักแบ่งแยกเรื่องส่วนตัวกับเรื่อง

ส่วนรวม  การน�าเรื่องส่วนตัวมาปนกับ

เรื่องส่วนรวม 

り が い と く し つ 

利害得失
1. 

り 
利  (ประโยชน์ ก�าไร)  2. 

がい 
害 (ความเสียหาย) 

3.  
とく 

得 (ได้)  4. 
しつ 
失             (สูญเสีย)

ความเสียหายกับผลประโยชน์เป็นของคู่กัน  

การมีได้มีเสียเป็นเร่ืองปกติ ได้อย่างเสียอย่าง

สำ�นวนคำ�ประสมสี่จังหวะ ตำ�แหน่งของคำ� คว�มหม�ยของสำ�นวน

บาปบุญคุณโทษ 1. บาป  2. บุญ  3. คุณ  4. โทษ ตักเตือนให้รู้ถึงความดีความชั่ว

ชั่วดีถี่ห่าง 1. ชั่ว  2. ดี  3. ถี่  4. ห่าง คิดพิจาณาอย่างละเอียดทั่วถึง
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	 2)		กลุม่ส�ำนวนคนัจปิระสม	4	ตวัทีอ่กัษรคนัจตัิวที	่1	กบัตวัที	่3	ตรงข้ำมกัน	และส�ำนวนค�ำประสมส่ีจงัหวะ

ที่ค�ำที่	1	กับค�ำที่	3	ตรงข้ำมกัน		ตัวอย่าง

ต�ร�งที่ 8

สำ�นวนคันจิประสม 4 ตัว ตำ�แหน่งของตัวคันจิ คว�มหม�ยของสำ�นวน

い く ど う お ん 

異口同音
1. 

い 
異 (แตกต่าง ต่างกัน)  2. 

く 
口 (ปาก) 

3. 
どう 

所 (เหมือนกัน)  4. 
おん 

音 (เสียง)
ต่างพูดเป็นเสียงเดียว ทุกคนพูดเหมือนกัน

ゆ う め い む じ つ 

有名無実
1. 

ゆう 
有  (มี)  2. 

めい 
名 (ชื่อสกุล) 

3.  
む 

無 (ไม่มี)  4. 
じつ 
実      (จริง ความจริง)

มีแต่ชื่อที่ยกมาเป็นข้ออ้างแต่ความจริง 

ไม่ได้เป็นเช่นนั้น

สำ�นวนคำ�ประสมสี่จังหวะ ตำ�แหน่งของคำ� คว�มหม�ยของสำ�นวน

หน้าไหว้หลังหลอก 1. หน้า  2. ไหว้  3. หลัง  4. หลอก ต่อหน้าท�าเป็นดี แต่ลับหลังก็นินทาหรือ
หาทางท�าร้าย

หวานอมขมกลืน 1. หวาน  2. อม  3. ขม  4. กลืน ดีหรือไม่ดี พอใจหรือไม่พอใจก็สู้นิ่งสู้ทน
เอาไว้

	 3)		กลุม่ส�ำนวนคนัจปิระสม	4	ตวัทีอ่กัษรคนัจตัิวที	่2	กบัตวัที	่4	ตรงข้ำมกนั	และส�ำนวนค�ำประสมส่ีจงัหวะ 

ที่ค�ำที่	2	กับค�ำที่	4	ตรงข้ำมกัน		ตัวอย่าง

ต�ร�งที่ 9

สำ�นวนคันจิประสม 4 ตัว ตำ�แหน่งของตัวคันจิ คว�มหม�ยของสำ�นวน

しんしょうひつばつ 

信賞必罰
1. 

しん 
信 (ความเชื่อ ความศรัทธา)   

2. 
しょう 
賞  (รางวัล)  3. 

ひつ 

必 (จ�าเป็น บังคับ ต้อง) 

4. 
ばつ

罰   (การลงโทษ)

การยึดหลักความถูกต้อง โดยท�าดีต้องให้
รางวัล และท�าผิดต้องถูกลงโทษตามกฎ
อย่างเคร่งครัด

は ん し ん は ん ぎ 

半信半疑
1. 

はん 
半 (ครึ่ง)  2. 

しん 
信 (ความเชื่อ ความศรัทธา) 

3. 
はん 

半 (ครึ่ง)  4. 
ぎ 

疑 (สงสัย ค้างคาใจ)

การเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง โดยยังมีข้อติดใจ
และสงสัย

สำ�นวนคำ�ประสมสี่จังหวะ ตำ�แหน่งของคำ� คว�มหม�ยของสำ�นวน

ท�าคุณบูชาโทษ 1. ท�า  2. คุณ  3. บูชา  4. โทษ ท�าคุณแต่กลับเป็นโทษ ท�าดีแต่กลับเป็นร้าย

ผ้าขี้ริ้วห่อทอง 1. ผ้า  2. ขี้ริ้ว  3. ห่อ  4. ทอง คนมั่งมีแต่แต่งตัวซอมซ่อ

	 4)		กลุม่ส�ำนวนคนัจปิระสม	4	ตวัทีอ่กัษรคนัจตัิวที	่3	และตวัที	่4	ตรงข้ำมกัน	และส�ำนวนค�ำประสมส่ีจงัหวะ

ที่ค�ำที่	3	กับค�ำที่	4	ตรงข้ำมกัน		ตัวอย่าง 
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ต�ร�งที่ 10

สำ�นวนคันจิประสม 4 ตัว ตำ�แหน่งของตัวคันจิ คว�มหม�ยของสำ�นวน

い ち ぶ し じ ゅ う 

一部始終
1. 

いち 
一 (หนึ่ง)  2. 

ぶ 
部  (ส่วน แผนก)  

3. 
し 

始 (เริ่มต้น ตอนแรก)  4. 
じゅう 

終  (จบสิ้นสุด)

เรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบ 
การเป็นสิ่งเดียวกันตั้งแต่ต้นจนจบ

しゅっしょしんたい 

出処進退 1. 
しゅっ 
出 (ออก)  2. 

しょ 
処 (อยู่ สถานที่ จัดการ) 

3. 
しん 

進 (ความก้าวหน้า เลื่อนสูงขึ้น)   

4. 
たい 

退 (การถอยหลัง การออกจาก)

การลังเลในอาชีพหรือต�าแหน่งว่าควรจะ
ยุติหรือท�าต่อไป ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ

สำ�นวนคำ�ประสมสี่จังหวะ ตำ�แหน่งของคำ� คว�มหม�ยของสำ�นวน

เวียนว่ายตายเกิด 1. เวียน  2. ว่าย  3. ตาย  4. เกิด กฏแห่งกรรม วัฏสงสาร ความรู้สึกเห็นใจ
ในความเดือดร้อนหรือความทุกข์ของผู้อ่ืน

เหลื่อมล�้าต�่าสูง 1. เหลื่อม  2. ล�้า  3. ต�่า  4. สูง ความไม่เท่าเทียมกัน

จากตัวอย่างในตาราง 7-10 จะเห็นได้ว่า ส�านวนคันจิประสม 4 ตัวและส�านวนค�าประสมสี่จังหวะ มีลักษณะ

โครงสร้างเหมือนกันทั้ง 4 แบบ คือ  AACD, ABAD, ABCB และ ABCC ตามล�าดับ ซึ่งล้วนแต่เป็นการน�าเอาตัวอักษร

คนัจใินภาษาญีปุ่่นหรอืค�าในภาษาไทยทีต่รงข้ามกนัมาประกอบกนัเป็นส�านวนคันจปิระสม 4 ตวัและส�านวนค�าประสม

สี่จังหวะ แสดงให้เห็นว่าแม้จะมีลักษณะภูมิประเทศและบริบททางสังคมวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน แต่ทั้งภาษาญี่ปุ่น

และภาษาไทยต่างก็มีกลวิธีการสร้างถ้อยค�าให้เป็นส�านวนที่เหมือนกันอย่างคมคายและสละสลวย

7.2  คว�มหม�ยของสำ�นวนคันจิประสม 4 ตัวและสำ�นวนคำ�ประสมสี่จังหวะ

ความหมายของส�านวนคนัจปิระสม 4 ตวัอกัษรภาษาญีปุ่น่และส�านวนค�าประสมสีจ่งัหวะภาษาไทย สามารถ

จ�าแนกได้เป็น 3 กลุ่ม ตามความสัมพันธ์ทางด้านความหมายของอักษรคันจิทั้งส่ีตัวในส�านวนคันจิประสม 

4 ตัวอักษร และค�าทั้งสี่ค�าในส�านวนค�าประสมสี่จังหวะภาษาไทย ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

7.2.1 ส�านวนคันจิประสม 4 ตัวที่อักษรคันจิทั้งส่ีตัวมีความหมายสอดคล้องกัน และส�านวนค�าประสม 

สี่จังหวะที่ค�าทั้งสี่ค�ามีความหมายสอดคล้องกัน  ตัวอย่าง

ต�ร�งที่ 11

สำ�นวนคันจิประสม 4 ตัว ตำ�แหน่งของตัวคันจิ คว�มหม�ยของสำ�นวน

し り し よ く 

私利私欲 1. ฉัน 
し 
私  2. ประโยชน์ 

り 
利   

3. ฉัน 
し 

私  4. ความยาก 
よく 

欲

เห็นแก่ตัว คิดถึงแต่ก�าไรหรือความ
ต้องการของตนเอง

せ い し ん せ い い 

誠心誠意 1. บริสุทธิ์ 
せい 
誠  2. จิตใจ 

しん 
心   

3. บริสุทธิ์ 
せい 

誠  4. ความรู้สึก 
い 

意

ความจริงใจ ความบริสุทธิ์ใจ

สำ�นวนคำ�ประสมสี่จังหวะ ตำ�แหน่งของคำ� คว�มหม�ยของสำ�นวน

เก็บหอมรอมริบ 1. เก็บ  2. หอม  3. รอม  4. ริบ รวบรวมรักษาไว้

เทือกเถาเหล่ากอ 1. เทือก  2. เถา  3. เหล่า  4. กอ เชื้อสายวงศ์ตระกูลที่สืบเนื่องต่อกันมา
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จากตวัอย่างในตาราง 11 จะเหน็ได้ว่า ความหมายของตวัอกัษรคนัจทัิง้สีต่วัในส�านวนคนัจปิระสม 4 ตวัอกัษร

มลีกัษณะการแสดงความหมายเหมอืนกนักบัความหมายของค�าทัง้สีค่�าในส�านวนค�าประสมสีจั่งหวะภาษาไทย คอืมคีวาหมาย 

สอดคล้องกนั มกัจะแสดงให้เหน็ถงึสภาพ เหตกุารณ์ ระดบั ปรมิาณ หรอืคุณสมบตัขิองบคุคล รวมทัง้ส่ิงของได้อย่างชดัเจน

7.2.2 ส�านวนคันจิประสม 4 ตัวท่ีอักษรคันจิมีความหมายตรงข้ามกันและส�านวนค�าประสมส่ีจังหวะ 

ที่ค�ามีความหมายตรงข้ามกัน ประกอบด้วยส�านวนที่มีลักษณะต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 1) ส�านวนคันจิประสม 4 ตัวที่อักษรคันจิตัวที่ 1 กับ 2 มีความหมายตรงข้ามกัน และส�านวนค�าประสม

สี่จังหวะที่ค�าที่ 1 กับ 2 มีความหมายตรงข้ามกัน เหมือนกัน ตัวอย่าง

ต�ร�งที่ 12

สำ�นวนคันจิประสม 4 ตัว ตำ�แหน่งของตัวคันจิ คว�มหม�ยของสำ�นวน

ぎょくせきこんこう 

玉石混交 1. ของมีค่า 
ぎょく 

玉   2. ก้อนหิน 
せき 

石   

3. ผสม 
こん 
混  4. แลกเปลี่ยน 

こ う 

交  

มีทั้งดีและไม่ดีผสมกัน

こ う し こ ん ど う 

公私混同 1. ราชการ 
こう 

公  2. ส่วนตัว 
し 

私  

3. ผสม 
こん 
混  4. เหมือนกัน 

ど う 

同  

น�าเรื่องส่วนตัวมาปนกับเรื่องงาน 

การไม่รู้จักแยกแยะเร่ืองงานกับเร่ืองส่วนตัว  

สำ�นวนคำ�ประสมสี่จังหวะ ตำ�แหน่งของคำ� คว�มหม�ยของสำ�นวน

บาปบุญคุณโทษ 1. บาป  2. บุญ  3. คุณ  4. โทษ ตักเตือนให้รู้ถึงความดีความชั่ว

ตื้นลึกหนาบาง 1. ตื้น  2. ลึก  3. หนา  4. บาง รายละเอียดของเรื่องราว

จากตัวอย่างในตาราง 12 ส�านวนคันจิประสม 4 ตัวที่อักษรคันจิตัวที่ 1 กับ 2 มีความหมายตรงข้ามกันและ

มีความสัมพันธ์ทางความหมายกับอักษรคันจิตัวที่ 3 และ 4 เหล่าน้ีมีลักษณะการแสดงความหมายเหมือนกันกับ

ส�านวนค�าประสมสีจ่งัหวะทีค่�าที ่1 กับ 2 มีความหมายตรงข้ามกนัและมคีวามสมัพนัธ์ทางความหมายกบัค�าที ่3 และ 

4  คือ บอกสาเหตุหรือเป็นตัวท�าให้เกิดเหตุการณ์ขึ้น  

 2)	ส�ำนวนคันจิประสม	4	ตัวที่อักษรคันจิตัวที่	1	กับ	3	มีควำมหมำยตรงข้ำมกัน	และส�ำนวนค�ำประสม

สี่จังหวะที่ค�ำที่	1	กับ	3	มีควำมหมำยตรงข้ำมกัน	เหมือนกัน  ตัวอย่าง

ต�ร�งที่ 13

สำ�นวนคันจิประสม 4 ตัว ตำ�แหน่งของตัวคันจิ คว�มหม�ยของสำ�นวน

う お う さ お う  

右往左往
1. ขวา 

う 

右   2. ไป จากไป 
おう

往  

3. ซ้าย 
さ 
左  4. ไป จากไป 

お う

往  

จ้าละหวั่น วิ่งวุ่น อลหม่าน

じゃくにくきょうしょく  

弱 肉 強 食
1. อ่อนแอ 

じゃく 

弱   2. เนื้อ 
にく 

肉  

3. แข็งแรง 
きょう 
強   4. อาหาร 

しょく 

食  

คนอ่อนแอย่อมพ่ายแพ้คนที่แข็งแรงกว่า 

ปลาใหญ่กินปลาเล็ก

สำ�นวนคำ�ประสมสี่จังหวะ ตำ�แหน่งของคำ� คว�มหม�ยของสำ�นวน

ได้อย่างเสียอย่าง 1. ได้  2. อย่าง  3. เสีย  3. อย่าง เมื่อได้สิ่งหนึ่งมา ก็ย่อมเสียสิ่งหนึ่งไป

นายว่าขี้ข้าพลอย 1. นาย  2. ว่า  3. ขี้ข้า  4. พลอย พลอยพูดผสมโรงติเตียนผู้อ่ืนตามนายไปด้วย
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จากตวัอย่างในตาราง 13  ส�านวนคนัจิประสม 4 ตวัทีอ่กัษรคันจิตวัที ่1 กบั 3 มคีวามหมายตรงข้ามกนั มลัีกษณะ

การแสดงความหมายเหมอืนกนักับส�านวนค�าประสมสีจ่งัหวะทีค่�าที ่1 กบั 3 มคีวามหมายตรงข้ามกนั คอื แม้ว่าตวัอกัษร 

คนัจหิรอืค�าในต�าแหน่งท่ี 1 และ 3 จะมคีวามหมายตรงข้ามกันแต่แสดงความหมายเป็นไปในทิศทางเดยีวกนั โดยการ 

กระท�าของตวัอกัษรคนัจหิรอืค�าในต�าแหน่งที ่1 ส่งผลให้เกดิเหตกุารณ์หรอืผลลพัธ์ของตวัอกัษรคันจิหรือ ค�าในต�าแหน่งที3่

 3)	ส�ำนวนคันจิประสม	4	ตัวที่อักษรคันจิตัวที่	2	กับ	4	มีควำมหมำยตรงข้ำมกัน	และส�ำนวนค�ำประสม

สี่จังหวะที่ค�ำที่	2	กับ	4	มีควำมหมำยตรงข้ำมกัน	เหมือนกัน ตัวอย่าง 

ต�ร�งที่ 14

สำ�นวนคันจิประสม 4 ตัว ตำ�แหน่งของตัวคันจิ คว�มหม�ยของสำ�นวน

は ん し ん は ん ぎ 

半信半疑 1. ครึ่ง 
はん 

半   2. เชื่อ ความเชื่อ 
しん 

信   

3. คึ่ง 
はん 
半  4. สงสัย ข้อสงสัย 

ぎ 

疑 

เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง  ยังมีข้อสงสัย

じ も ん じ と う  

自問自答 1. ตนเอง 
じ 

自  2. ถาม ค�าถาม 
もん 

問  

3. ตนเอง 
じ 
自  4. ตอบ ค�าตอบ 

と う 

答  

พูดเองตอบเอง  การถามเองตอบเอง 

สำ�นวนคำ�ประสมสี่จังหวะ ตำ�แหน่งของคำ� คว�มหม�ยของสำ�นวน

หมูไปไก่มา 1. หมู  2. ไป  3. ไก่  4. มา แลกเปลี่ยนสิ่งของซึ่งกันและกัน 

แสดงน�้าใจไมตรีตอบแทนกันและกัน

ชักหน้าไม่ถึงหลัง 1. ชัก  2. หน้า  3. ไม่ถึง  4. หลัง มีรายได้ไม่พอกับรายจ่าย

จากตัวอย่างในตาราง 14 ส�านวนคันจิประสม 4 ตัวที่อักษรคันจิตัวที่ 2 กับ 4 มีความหมายตรงข้ามกัน 

มีลักษณะการแสดงความหมายเหมือนกันกับส�านวนค�าประสมส่ีจังหวะที่ค�าที่ 2 กับ 4 มีความหมายตรงข้ามกัน 

คือ แสดงความหมายไปในแนวทางเดียวกันหรือมีความหมายไปอีกทางหน่ึงก็ได้

 4)	 ส�ำนวนคันจิประสม	 4	 ตัวที่อักษรคันจิตรงข้ำมกันทั้งส่ีตัวและสองตัวแรกมีควำมหมำยตรงข้ำม 

กับสองตัวหลัง	 และส�ำนวนค�ำประสมสี่จังหวะที่มีค�ำตรงข้ำมกันทั้งส่ีค�ำและสองค�ำแรกมีควำมหมำยตรงข้ำม 

กับสองค�ำหลัง	เหมือนกัน ตัวอย่าง

ต�ร�งที่ 15

สำ�นวนคันจิประสม 4 ตัว ตำ�แหน่งของตัวคันจิ คว�มหม�ยของสำ�นวน

だ ん そ ん じ ょ ひ 

男尊女卑 1. ผู้ชาย 
だん 

男   2. ยกย่อง  
そん 

尊   

3. ผู้หญิง 
じょ 
女  4. ดูหมิ่น 

ひ 

卑   

การให้ความส�าคัญแก่ผู้ชายมากกว่าผู้หญิง 

ความเหลื่อมล�้าที่ผู้ชายอยู่เหนือผู้หญิง

こ お う こ ん ら い 

古往今来 1. เก่า โบราณ  
こ 

古  2. ไป จากไป  
おう 

往  

3. ตอนนี้ ขณะนี้  
こん 
今  4.  มา  

ら い 

来  

สภาพที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต  

เหมือนเช่นในอดีต 

สำ�นวนคำ�ประสมสี่จังหวะ ตำ�แหน่งของคำ� คว�มหม�ยของสำ�นวน

ยกตนข่มท่าน 1. ยก  2. ตน  3. ข่ม  4. ท่าน พูดทับถมผู้อื่นแสดงให้เห็นว่าตัวเหนือกว่า 

พูดยกตัวเองและข่มคนอื่นให้ด้อยลง

ปากหวานก้นเปรี้ยว 1. ปาก  2. หวาน  3. ก้น  4. เปรี้ยว พูดจาอ่อนหวานแต่ไม่จริงใจ
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ต�ร�งที่ 16

สำ�นวนคันจิประสม 4 ตัว ตำ�แหน่งของตัวคันจิ คว�มหม�ยของสำ�นวน

こ こ ん と う ざ い 

古今東西 1. เก่า โบราณ
こ 

古   2. ตอนนี้ ขณะนี้ 
こん 

今  

3. ตะวันออก 
とう

東  4. ตะวันตก 
ひ 

西   

ตลอดกาลทั่วทุกสารทิศ

ろうにゃくなんにょ 

老若男女
1. แก่ ชรา 

ろう 

老  2. หนุ่มสาว 
にゃく 

若   

3. ผู้ชาย 
なん 
男  4.   ผู้หญิง 

にょ 

女 

ทุกเพศทุกวัย  มนุษย์ทุกผู้ทุกนาม 

สำ�นวนคำ�ประสมสี่จังหวะ ตำ�แหน่งของคำ� คว�มหม�ยของสำ�นวน

เหนือใต้ออกตก 1. เหนือ  2. ใต้  3. ออก  4. ตก ทั่วทุกสารทิศ  ครอบคลุมทั้งหมด

ต้นคดปลายตรง 1. ต้น  2. คด  3. ปลาย  4. ตรง คนชั่วที่กลับตัวเป็นคนดี

จากตวัอย่างในตาราง 15 ส�านวนคนัจปิระสม 4 ตวัทีอ่กัษรคันจติรงข้ามกนัทัง้ส่ีตวัและสองตวัแรกมคีวามหมาย

ตรงข้ามกับสองตวัหลงั มลีกัษณะการแสดงความหมายเหมอืนกนักบัส�านวนค�าประสมสีจ่งัหวะทีม่คี�าตรงข้ามกนัทัง้สีค่�า 

และสองค�าแรกมีความหมายตรงข้ามกับสองค�าหลัง คือ มีทั้งความหมายที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันและขัดแย้งกัน 

 5)	 ส�ำนวนคันจิประสม	 4	 ตัวที่อักษรคันจิตรงข้ำมกันทั้งส่ีตัวและสองตัวแรกกับสองตัวหลังต่ำงก็มี 

ควำมหมำยตรงข้ำมกัน	 และส�ำนวนค�ำประสมสี่จังหวะที่มีค�ำตรงข้ำมกันทั้งส่ีค�ำและสองค�ำแรกกับสองค�ำหลัง 

ต่ำงก็มีควำมหมำยตรงข้ำมกัน	เหมือนกัน ตัวอย่าง

จากตัวอย่างในตาราง 16 ส�านวนคันจิประสม 4 ตัวที่อักษรคันจิตรงข้ามกันทั้งส่ีตัวและสองตัวแรกกับ 

สองตัวหลังต่างก็มีความหมายตรงข้ามกัน มีลักษณะการแสดงความหมายเหมือนกันกับส�านวนค�าประสมสี่จังหวะ 

ทีม่คี�าตรงข้ามกนัทัง้สีค่�าและสองค�าแรกกบัสองค�าหลงัต่างกม็คีวามหมายตรงข้ามกัน คือ เป็นการเน้นย�า้ความหมาย

ให้หนักแน่นและเห็นภาพชัดเจนขึ้น

 6)		ส�ำนวนคนัจปิระสม	4	ตวัทีอ่กัษรคนัจแิตกต่ำงกนัท้ังสีต่วัและควำมหมำยกต่็ำงกนัไปตำมแต่ละตวัอกัษร	

และส�ำนวนค�ำประสมสีจ่งัหวะทีม่คี�ำแตกต่ำงกนัทัง้สีค่�ำและควำมหมำยกต่็ำงกนัไปตำมแต่ละค�ำเหมอืนกนั	ตวัอย่าง

ต�ร�งที่ 17

สำ�นวนคันจิประสม 4 ตัว ตำ�แหน่งของตัวคันจิ คว�มหม�ยของสำ�นวน

き ど あ い ら く 

喜怒哀楽 1. ดีใจ
き 

喜   2. โกรธ 
ど 

怒  

3. เศร้า 
あい

哀  4. สนุกสนาน 
らく 

楽   

อารมณ์ความรู้สึกต่างๆ ของมนุษย์ได้แก่ 

ดีใจ  โกรธ  เศร้า และรื่นเริง

で ん こ う せ っ か

電光石火
1. ไฟฟ้า 

でん 

電  2. แสงไฟ  
こう 

光   

3. หิน ก้อนหิน 
せっ 
石  4. ไฟ เพลิง  

か 

火 

รวดเร็วปานสายฟ้าแลบ

สำ�นวนคำ�ประสมสี่จังหวะ ตำ�แหน่งของคำ� คว�มหม�ยของสำ�นวน

ท�าคุณบูชาโทษ 1. ท�า  2. คุณ  3. บูชา  4. โทษ ท�าคุณแต่กลับเป็นโทษ ท�าดีแต่กลับเป็นร้าย

เงยหน้าอ้าปาก 1. เงย  2. หน้า  3. อ้า  4. ปาก มีฐานะดีขึ้นกว่าเดิมพอทัดเทียมเพื่อน
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ต�ร�งที่ 18

สำ�นวนคันจิประสม 4 ตัว ตำ�แหน่งของตัวคันจิ คว�มหม�ยของสำ�นวน

せいせいどうどう

正正堂堂 1. ถูกต้อง เท่ียงตรง
せい 

正 2. ถูกต้อง เท่ียงตรง 
せい 

正  

3. วัง หอ บ้าน 
どう

堂  4. วัง หอ บ้าน 
どう 

堂   

สง่าผ่าเผย ท่าทีหรือวิธีท่ีถูกต้องน่านับถือ 

การต่อสู้อย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา

が り が り  

我利我利
1. ตัวเอง ตนเอง 

が 

我  2. ผลประโยชน์ 
り 

利   

3. ตัวเอง ตนเอง 
が 
我  4. ผลประโยชน์ 

り 

利 

จ้องเอาแต่ผลประโยชน์ส่วนตน คนเห็น

แก่ตัว

สำ�นวนคำ�ประสมสี่จังหวะ ตำ�แหน่งของคำ� คว�มหม�ยของสำ�นวน

อยู่ยงคงกระพัน 1. อยู่  2. ยง  3. คง  4. กระพัน ทนทานต่อศัสตราวุธ

ก่อร่างสร้างตัว 1. ก่อ  2. ร่าง  3. สร้าง  4. ตัว ตั้งเนื้อตั้งตัวได้เป็นหลักฐาน

จากตัวอย่างในตาราง 17 ส�านวนคันจิประสม 4 ตัวที่อักษรคันจิแตกต่างกันทั้งสี่ตัวและความหมายก็ต่างกัน

ไปตามแต่ละตัวอักษร มีลักษณะการแสดงความหมายเหมือนกันกับส�านวนค�าประสมสี่จังหวะทที่มีค�าแตกต่างกัน 

ทั้งสี่ค�าและความหมายก็ต่างกันไปตามแต่ละค�า คือ แม้ว่าอักษรคันจิแต่ละตัวและค�าแต่ละค�าจะมีความหมาย 

แตกต่างกัน แต่มีความหมายโดยรวมร้อยเรียงกันไปได้อย่างกลมกลืนสละสลวย

7.2.3 ส�านวนคันจิประสม 4 ตัวที่อักษรคันจิที่มีทั้งความหมายเหมือนกันและตรงข้ามกัน มีความหมาย 

เน้นย�้าไปที่อักษรคันจิคู่ใดคู่หน่ึง และส�านวนค�าประสมสี่จังหวะที่มีทั้งค�าที่มีความหมายเหมือนกันและตรงข้ามกัน 

มคีวามหมายเน้นย�า้ไปทีค่�าคูใ่ดคูห่นึง่ เหมือนกนั  ตวัอย่าง

จากตัวอย่างในตาราง 18 ส�านวนคันจิประสม 4 ตัวที่อักษรคันจิที่มีทั้งความหมายเหมือนกันและตรงข้ามกัน 

มีลักษณะการแสดงความหมายเหมือนกันกับส�านวนค�าประสมสี่จังหวะที่มีทั้งค�าที่มีความหมายเหมือนกันและตรง

ข้ามกัน คือ มีความหมายเน้นย�้าไปที่อักษรคันจิคู่ใดคู่หนึ่งและที่ค�าคู่ใดคู่หนึ่ง

7.3 โลกทัศน์ที่สะท้อนจ�กสำ�นวนคันจิประสม 4 ตัวและสำ�นวนคำ�ประสมสี่จังหวะ

ภาษาเป็นภาพสะท้อนความคิดและกระบวนการรับรู้ของมนุษย์ ส�านวนคันจิประสม 4 ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น

และส�านวนค�าประสมสี่จังหวะภาษาไทยถือเป็นมรดกทางภูมิปัญญา เป็นวัฒนธรรมทางภาษาท่ีสืบทอดกัน 

มานาน ต่างก็มีความโดดเด่นในด้านการใช้ภาษาและมีเนื้อหาที่สะท้อนให้เห็นถึงโลกทัศน์ของชาวญี่ปุ่นและชาวไทย 

ซึ่งมีทั้งความคล้ายคลึงกันและแตกต่างกัน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

7.3.1 โลกทัศน์เกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของคน

ส�านวนคันจิประสม 4 ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นและส�านวนค�าประสมสี่จังหวะภาษาไทยที่มีโลกทัศน์เกี่ยวกับ

ลักษณะเฉพาะของบุคคล ได้แก่ ลักษณะนิสัย รูปร่างหน้าตา ท่าทีที่แสดงออก และโชคชะตา ตัวอย่าง

สำ�นวนคันจิประสม 4 ตัว สำ�นวนคำ�ประสมสี่จังหวะ

• 
ふ げ ん じ っ こ う 

不言実行 (ลงมือท�าจริงโดยไม่พูด คนที่ไม่พูด 

   แต่ท�าจริง) เช่นเดิมไม่เปลี่ยนแปลง)

- คงเส้นคงวา (เสมอต้นเสมอปลาย มีความประพฤติเช่นเดิม

 ไม่เปลี่ยนแปลง)
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สำ�นวนคันจิประสม 4 ตัว สำ�นวนคำ�ประสมสี่จังหวะ

•  
み っ か ぼ う ず 

三日坊主 (คนขี้เบื่อไม่มีความอดทน คนที่

   ท�าอะไรติดต่อกันได้ไม่นาน)

• 
が で ん い ん す い 

我田引水 (การกระท�าที่เห็นแต่ประโยชน์ของ     

   ตนเอง)

-  ดินพอกหางหมู (งานหรือหนี้สินเป็นต้นที่คั่งค้างพอกพูนขึ้น 

 เรื่อย ๆ จนท�าให้ต้องล�าบากหรือยุ่งยากเดือดร้อน)

- รู้หลบเป็นปีก รู้หลีกเป็นหาง (รู้จักเอาตัวรอดหรือปรับตัว

 ให้เข้ากับเหตุการณ์)

สำ�นวนคันจิประสม 4 ตัว สำ�นวนคำ�ประสมสี่จังหวะ

• 
い き し ょ う ち ん 

意気消沈 (ท้อแท้หมดก�าลังใจ เหนื่อยหน่ายสิ้น 

หวัง) 

•  
あんしんりつめい

安心立命 (ปล่อยให้เป็นไปตามโชคชะตา การตั้ง

มั่นในสติอย่างแน่วแน่)

• 
き ど あ い ら く 

喜怒哀楽 (อารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ ได้แก่ 

   ดีใจ  โกรธ  เศร้าและรื่นเริง)

- หวานอมขมกลืน (ดีหรือไม่ดี พอใจหรือไม่พอใจก็สู้นิ่งสู้ทน

   เอาไว้)

-  สวรรค์อยู่ในอก นรกอยู่ในใจ (ความสุขที่เกิดจากการท�าดี 

   หรือความทุกข์ที่เกิดจากการท�าชั่วย่อมอยู่ในใจของผู้ท�าเอง) 

- เห็นกงจักรเป็นดอกบัว (เห็นผิดเป็นชอบ, เห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

   ว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง)

7.3.2 โลกทัศน์เกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจ

ส�านวนคันจิประสม 4 ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น และส�านวนค�าประสมสี่จังหวะภาษาไทยที่มีโลกทัศน์เกี่ยวกับ

อารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจ ได้แก่ ความตั้งใจ เจตนา ความประสงค์ ความเชื่อ การรู้แจ้ง ความเข้าใจถ่องแท้ 

การตระหนักรู้ ความเพียรพยายาม ความเหนื่อยยาก พละก�าลัง แรงกาย พลังอ�านาจ และอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ 

ตัวอย่าง

7.3.3 โลกทัศน์เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่

ส�านวนคนัจปิระสม 4 ตวัอกัษรภาษาญีปุ่น่และส�านวนค�าประสมสีจ่งัหวะภาษาไทยทีม่โีลกทศัน์เกีย่วกบัชวีติ

ความเป็นอยู่ ได้แก่ ครอบครัวและความรัก การใช้ชีวิต การด�ารงชีพ สุขภาพ การป่วยไข้ ความเป็นความตาย 

ความสรุุย่สรุ่าย หรหูรา ร�า่รวย ความเรยีบง่าย ความพอเพยีง ความยากจน ความไม่เทีย่ง ความผนัผวน ความสงบสขุ 

สันติภาพ ความพึงพอใจ อันตราย เร่งด่วน ฉุกเฉิน ความทุกข์ยาก อุปสรรค และความล�าบาก ตัวอย่าง

สำ�นวนคันจิประสม 4 ตัว สำ�นวนคำ�ประสมสี่จังหวะ

• 
かんこんそうさい 

冠婚葬祭 พิธีส�าคัญ 4 อย่าง ได้แก่ พิธีฉลอง

   การย่างเข้าสู่วัยหนุ่มสาว พิธีแต่งงาน พิธีศพ และ     

   พิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษ)

•  
むびょうそくさい  

無病息災 (สุขภาพแข็งแรงดีและปลอดภัยจาก 

   ภัยอันตรายทั้งปวง)

• 
しょうじゃひつめつ 

生者必滅 (ทุกคนเกิดมาแล้วต้องตาย สังขาร

   ไม่เที่ยง)

- สิ้นไร้ไม้ตอก (ยากไร้ ขัดสนถึงที่สุด ไม่มีทรัพย์สมบัติติดตัว)

-  อาบเหงื่อต่างน�้า (ตรากตร�าท�างานด้วยความเหนื่อยยาก)

- ลมเพลมพัด (อาการที่เจ็บป่วยโดยไม่รู้สาเหตุ มักเข้าใจกันว่า 

   ถูกกระท�า)

- สังขารไม่เที่ยง (ทุกสิ่งอย่างย่อมเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรคงอยู่   

   ตลอดไป)

7.3.4 โลกทัศน์เกี่ยวกับศิลปวิทยาการและความศรัทธา

ส�านวนคันจิประสม 4 ตัวอักษรภาษาญ่ีปุ่นและส�านวนค�าประสมส่ีจังหวะภาษาไทยที่มีโลกทัศน์เกีย่วกบั
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สำ�นวนคันจิประสม 4 ตัว สำ�นวนคำ�ประสมสี่จังหวะ

• 
お ん こ ち し ん  

温故知新 (อนุรักษ์ของเก่าและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ   

   ศึกษาภูมิปัญญาดั้งเดิมเพื่อพัฒนาและเรียนรู้

   สิ่งใหม่)

•  
いんがおうほう

因果応報 (เวรกรรม ท�าดีได้ดี ท�าชั่วได้ชั่ว)

• 
ぜんなんぜんにょ 

善男善女 (คนท่ีอยู่ในศีลในธรรม คนท่ีธรรมะธัมโม)

• 
ゆだんたいてき 

油断大敵 (ความประมาทเป็นศัตรูที่ยิ่งใหญ่  

   เพราะเป็นต้นเหตุความสูญเสีย)

- ไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก (อบรมสั่งสอนเด็กให้ประพฤติดี     

   ได้ง่ายกว่าอบรมสั่งสอนผู้ใหญ่)

-  ท�าดีได้ดี ท�าชั่วได้ชั่ว (คนเราท�าอย่างไรก็จะได้อย่างนั้น)

- รักดีหามจั่ว รักชั่วหามเสา (ใฝ่ดีจะมีความสุขความเจริญ

   ใฝ่ชั่วจะได้รับความล�าบาก)

- เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม (ประพฤติตนให้เหมาะสม   

   กับกาละเทศะ)

7.3.5 โลกทัศน์เกี่ยวกับสังคมและการติดต่อสื่อสาร

ส�านวนคนัจปิระสม 4 ตวัอกัษรภาษาญีปุ่น่และส�านวนค�าประสมส่ีจงัหวะภาษาไทยทีม่โีลกทศัน์เกีย่วกบัสังคม

และการตดิต่อ สือ่สาร ได้แก่ กฎระเบยีบ ศลีธรรม จรรยาบรรณ เกีย่วกบัมารยาททางสังคม การคบหาสมาคม การเจรจา 

กลยทุธ์ในการต่อรอง อ�านาจ อทิธพิล ก�าลงั การท�างาน ผลประโยชน์ ผลตอบแทน คณุและโทษ ผลดผีลเสีย การถกเถยีง 

การโต้แย้ง การสนทนา และสถานการณ์ที่ก�าลังเป็นอยู่ในสังคม ตัวอย่าง

สำ�นวนคันจิประสม 4 ตัว สำ�นวนคำ�ประสมสี่จังหวะ

• 
しんしょうひつばつ 

信賞必罰 (ท�าดีได้รางวัลท�าชั่วถูกลงโทษ ท�าดี 

   ได้ดี ท�าชั่วได้ชั่ว) 

•  
いしんでんしん

以心伝心 (การสื่อถึงกันด้วยใจ การเข้าใจกันโดย 

   ไม่ต้องพูด)

• 
りっしんしゅっせ

立身出世 (การเป็นที่ยอมรับของสังคม ความ 

   ส�าเร็จในชีวิต)

- ผ่อนสั้นผ่อนยาว (ประนีประนอมกัน อะลุ้มอล่วยกัน เห็นอก 

   เห็นใจกัน)

-  ฟังหูไว้หู (รับฟังไว้แต่ไม่เชื่อทั้งหมด)

- ตกกระไดพลอยโจน (จ�าเป็นที่จะต้องยอมเข้าไปเกี่ยวข้องกับ 

   เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่มีทางเลี่ยง)

7.3.6 โลกทัศน์เกี่ยวกับเวลา  ธรรมชาติ และสภาพการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

ส�านวนคันจิประสม 4 ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นและส�านวนค�าประสมสี่จังหวะภาษาไทยที่มีโลกทัศน์เกี่ยวกับ 

เวลา ธรรมชาติ และสภาพการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้แก่ เวลา ธรรมชาติ การเป็นไปเองโดยธรรมชาติ สถานการณ์ 

สภาพเหตุการณ์ การเปลี่ยนแปลง การผันแปร วิกฤตการณ์ ภาวะวิกฤต การเส่ียงภัย เปล่าประโยชน์ และไม่มี

ประโยชน์ ตัวอย่าง

สำ�นวนคันจิประสม 4 ตัว สำ�นวนคำ�ประสมสี่จังหวะ

• 
いちじつせんしゅう 

一日千秋 (ความรู้สึกว่าวันเวลาช่างผ่านไปอย่าง 

   เชื่องช้า)

- ทุกเมื่อเชื่อวัน (ตลอดเวลาไม่ว่างเว้น)

-  หน้าสิ่วหน้าขวาน (อยู่ในระยะอันตรายเพราะอีกฝ่ายหนึ่ง 

   ก�าลังโกรธหรือมีเหตุการณ์วิกฤต)

ศลิปวิทยาการและความศรทัธา ได้แก่ ภมูปัิญญา ความรู ้ค�าสอน ค�าเตอืน บทเรยีน อทุาหรณ์สอนใจ ข้อห้าม วชิาความรู้ 

การศึกษาค้นคว้า ศิลปศาสตร์ ความสวย  ความงดงาม ความเชื่อและศรัทธาในศาสนา ตัวอย่าง
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สำ�นวนคันจิประสม 4 ตัว สำ�นวนคำ�ประสมสี่จังหวะ

•  
らっかりゅうすい

落花流水 (น�้าจะไหลใบไม้จะร่วงไม่สามารถ

   หยุดได้  ความรักของชายหญิงไม่มีใครสามารถ      

   หยุดยั้งหรือขวางกั้นได้)

• 
き き い っ ぱ つ 

危機一髪  (ความต่างหรือความผิดเล็กน้อยท�าให้ 

   เกือบตกอยู่ในอันตราย เส้นยาแดงผ่าแปด สภาพ 

   หวุดหวิด)

- หน้าอินทร์หน้าพรหม (ไม่สนใจว่าใครเป็นอะไรมาจากไหน)

- พายเรือในอ่าง (คิด ท�า หรือพูดวกวนกลับไปกลับมา ไม่ส�าเร็จ 

   ลุล่วงตลอดปลอดโปร่งไปได้)

7.4 ก�รพัฒน�รูปแบบและบทเรียนออนไลน์สำ�นวนคันจิประสม 4 ตัวอักษร

ผลการพัฒนารูปแบบและบทเรยีนออนไลน์ผ่านเวบ็ Google Site เรือ่ง ส�านวนคนัจปิระสม 4 ตวัอกัษรภาษา

ญี่ปุ่น รายวิชาส�านวนและสุภาษิตญี่ปุ่น มีดังนี้

การประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา จ�านวน 2 คน สรุปได้ว่า มีคุณภาพอยู่ในระดับดี 

การประเมินความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านบทเรียนออนไลน์ จ�านวน 1 คน มีคุณภาพอยู่ในระดับดี

การเปรยีบเทยีบคะแนนของการทดสอบก่อนและหลงัเรยีน พบว่า มผีลสัมฤทธิท์างการเรยีนก่อนเรยีน มคีะแนน

เฉลีย่ร้อยละ 60.03 และหลงัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่ร้อยละ 91.17 มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน อย่างมนียั

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ว่า ผลสัมฤทธิ์การเรียนของนิสิตที่เรียน 

ผ่านรูปแบบบทเรียนออนไลน์ รายวิชาส�านวนและสุภาษิตญี่ปุ่น หลังการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

8. อภิปร�ยผล
จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบและพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ส�านวนคันจิประสม 4 ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น

และส�านวนค�าประสมสี่จังหวะภาษาไทย สามารถอภิปรายผลวิจัยได้ดังนี้

ส�านวนคันจปิระสม 4 ตวัอกัษรภาษาญีปุ่น่และส�านวนค�าประสมสีจ่งัหวะภาษาไทยแสดงให้เหน็อย่างชดัเจน

ว่า ภาษาญีปุ่่นและภาษาไทยต่างกมี็ทัง้ความคล้ายคลงึกนัและความแตกต่างกนัอย่างน่าสนใจ ข้ึนอยูก่บัอกัขรวิธกีาร

สร้างค�าและวฒันธรรมการใช้ภาษาในหลายแง่มมุ กล่าวคอื ส�านวนมีการจดัวางต�าแหน่งของตวัอักษรและค�าอย่างลงตวั 

สละสลวย เน้นความหมายโดยรวม มีลักษณะเป็นคติสอนใจ มีความหมายลึกซึ้ง ชวนให้คิดตาม มีหน้าที่ส�าคัญใน 

การถ่ายทอดวิถีการด�าเนินชีวิต คุณธรรมจริยธรรม และธรรมเนียมปฏิบัติของคนในสังคม สะท้อนให้เห็นความคิด 

ความเชื่อถือ และค่านิยม อันเป็นลักษณะของคนในแต่ละชาติ

ส�านวนคันจิประสม 4 ตัวอักษรและส�านวนค�าประสมส่ีจังหวะภาษาไทยจะมีโครงสร้าง ความสัมพันธ์ทาง 

ความหมายของค�าในส�านวน โลกทัศน์ที่สะท้อนจากส�านวนส่วนใหญ่เหมือนกัน แต่ตัวอักษรคันจิ ค�า และสิ่งที่น�ามา

เปรียบเทียบอาจแตกต่างกัน  เนื่องจากวิธีคิดของคนในแต่ละสังคมและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัวแตกต่างกัน กล่าวคือ 

ลกัษณะทางภมูศิาสตร์ของประเทศญีปุ่น่เป็นหมูเ่กาะไม่มผีนืดนิตดิกบัประเทศใด สภาพภมูอิากาศมกีารเปลีย่นแปลง

ของฤดกูาลทีช่ดัเจน และพฒันาการทางสงัคมและวฒันธรรม ส่งผลโดยตรงต่อแนวความคดิ ลกัษณะนสิยั การแสดงออก 

การใช้ชวีติประจ�าวนั และการใช้ถ้อยค�าเพือ่สือ่สาร แต่วตัถปุระสงค์ในการใช้ส�านวนสือ่ความหมายเหมอืนกนัเหล่านี้ 

สะท้อนความรูส้กึนกึคดิ ชวีติความเป็นอยู่ และพฤตกิรรมหลายอย่างทีม่ทีัง้เหมอืนกนัและแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นความคิด

และการแสดงออกอันเป็นสากลร่วมกันของมนุษยชาติ ดังตัวอย่างส�านวนต่อไปนี้
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あんちゅうもさく

暗中模索
การหาทางออกหรือวิธีแก้ไขไม่ได้ 
ค้นหาสิ่งที่ยากจะพบได้ ท�ากิจที่ส�าเร็จได้ยาก

งมเข็มในมหาสมุทร

いっしょくそくはつ  

一 触 即 発
อยู่ในระยะอันตรายเพราะอีกฝ่ายหนึ่งก�าลังโกรธหรือ 
มีเหตุการณ์วิกฤต การเผชิญกับช่วงวิกฤติ

หน้าสิ่วหน้าขวาน

すいらくせきしゅつ 

水落石出 เม่ือหมดอ�านาจความช่ัวท่ีท�าไว้ก็ปรากฏ ความจริงปรากฏ น�้าลดตอผุด
せ い さ つ よ だ つ

生殺与奪 ตกอยู่ภายใต้อ�านาจ ไม่มีทางหนีหรือทางต่อสู้ ลูกไก่ในก�ามือ

き よ う び ん ぼ う

器用貧乏
การท�าได้หลายอย่างแต่ไม่ช�านาญสักอย่าง มีความรู้มาก
แต่ไม่สามารถน�าความรู้มาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองได้

ความรู้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอด

ききゅうそんぼう

危急存亡
ร้ายแรงถึงอาจต้องสูญเสียชีวิต สถานการณ์ล่อแหลม 
สภาพที่เหมือนกับตัดสินว่าจะอยู่หรือตาย

คอขาดบาดตาย

แม้ว่าส�านวนคันจิประสม 4 ตัวอักษรภาษาญ่ีปุ่นจะไม่มีโครงสร้างของส�านวนแบบมีสองวรรคในหน่ึงส�านวน 

ค�าข้ึนต้นวรรคแรกมีความเก่ียวโยงกับค�าข้ึนในวรรคท่ีสอง เป็นค�าส่ีพยางค์หรือมากกว่าส่ีพยางค์ เหมือนกับส�านวนค�าประสม 

ส่ีจังหวะในภาษาไทย เช่น คับท่ีอยู่ได้ คับใจอยู่ยาก,  เพ่ือนกินหาง่าย เพ่ือนตายหายาก,  น�า้ขุ่นไว้ใน น�า้ใสไว้นอกแต่ก็มีส�านวน 

คันจิประสม  4  ตัวอักษรที่มีความหมายคล้ายคลึงกัน คือ
けい 

鶏
こう 

口 
ぎゅう 

牛 
ご 

後 (การเป็นคนส�าคัญในกลุ่มเล็กย่อมดีกว่าการ 

อยู่หางแถวในกลุ่มใหญ่)
どう 

同
しょう 

床
い 

異
む 

夢 (อยู่ในท่ีเดียวกันแต่แนวคิดและเป้าหมายต่างกัน)
か 

瓜
でん 

田
り 

李
か 

下 (หลีกเล่ียง 

ความสงสัยท่ีอาจท�าให้คนอ่ืนเข้าใจผิดได้) จึงควรเรียนรู้และท�าความเข้าใจส�านวนในลักษณะแบบน้ีควบคู่ไปกับการศึกษา 

โลกทัศน์ที่จะสะท้อนภาพความคิดของคนที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ สิ่งแวดล้อม และสิ่งเหนือธรรมชาติ เป็นต้น เพราะจะ 

ช่วยให้เข้าใจความรู้สึกนึกคิดของกันและกันได้อย่างลึกซึ้ง และใช้ส�านวนได้ตรงกับบริบทที่ต้องการสื่อสาร

ส�าหรับผูที้ม่ใิช่เจ้าของภาษาการเรยีนรูส้�านวนคนัจปิระสม 4 ตวัอกัษรภาษาญีปุ่น่และส�านวนค�าประสมสีจั่งหวะ

ภาษาไทยเพือ่ให้สามารถน�าไปใช้ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ อาจต้องใช้เวลาบ้างซึง่ถอืว่าเป็นเรือ่งปกต ิแต่เมือ่รูส้กึคุน้เคย 

เข้าใจความหมาย และมปีระสบการณ์การใช้ส�านวนต่าง ๆ  แล้วจะรูส้กึภาคภมูใิจในภมูปัิญญาด้านภาษาของตนยิง่ขึน้ 

วิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้เรียนรู้ส�านวนคันจิประสม 4 ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นและส�านวนค�าประสมส่ีจังหวะภาษาไทย 

ได้อย่างต่อเนื่อง คือ การเรียนผ่านเว็บไซต์ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา

9. ข้อเสนอแนะ
ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบส�านวนคันจิประสม 4 ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นและส�านวนค�าประสมส่ีจังหวะ 

ภาษาไทยในแง่มุมอื่นและพัฒนาเป็นบทเรียนออนไลน์ เช่น โครงสร้างทางไวยากรณ์ อุปลักษณ์และความหมาย 

เปรียบเทียบ ส�านวนท่ีมักใช้ผิดเน่ืองจากความแตกต่างกันของความหมายหรือวิธีน�าไปใช้ในบริบทต่าง ๆ หรือ 

การใช้ส�านวนญี่ปุ่นและส�านวนไทยระหว่างผู้เรียนที่เป็นเจ้าของภาษากับผู้เรียนชาวต่างประเทศ
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