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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการใช้ค�าสันธานในเรียงความของชาวญี่ปุ ่นและผู้เรียน 

ภาษาญีปุ่น่ชาวไทย โดยรวบรวมข้อมลูของกลุม่ตวัอย่างจากคลังข้อมลูภาษา I-JAS เพือ่ใช้เป็นข้อมลูในการวิเคราะห์ 

ผลการวิจัยพบว่า การใช้ค�าสันธานในเรียงความของผู้เรียนชาวไทยมีทั้งลักษณะที่เหมือนและแตกต่างกันกับ 

ชาวญีปุ่น่ ลกัษณะทีเ่หมอืนกนั คอื ผูเ้รยีนชาวไทยใช้ しかし また และ そして เป็นจ�านวนมากเช่นเดยีวกบัชาวญีปุ่น่ 

ซึง่อาจมสีาเหตจุากข้อมลูทีใ่ช้ครัง้นีเ้ป็นการบรรยายเกีย่วกบัอาหารจานด่วนและอาหารทีบ้่าน จงึท�าให้กลุ่มตวัอย่าง

มักใช้ค�าสันธานเหล่านี้เพ่ือแสดงความขัดแย้งเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของอาหารทั้งสองชนิด และเพื่อเพิ่มเติม 

ข้อมูลและอธิบายถึงสาเหตุท่ีได้แสดงความขัดแย้งไป ส�าหรับลักษณะที่แตกต่างกันคือ พบการใช้ それに และ 

だから ในเรียงความของผู้เรียนชาวไทยเป็นจ�านวนมาก แต่กลับพบในเรียงความของชาวญี่ปุ่นน้อยมากซึ่งอาจมี

สาเหตุจากการใช้ それに เนื้อความส่วนท้ายจ�าเป็นต้องมีจุดเช่ือมโยงกับเน้ือความส่วนหน้าจึงส่งผลให้มีข้อจ�ากัด 

ในการใช้ ในขณะที่ だから เป็นค�าที่ใช้ในภาษาพูด ชาวญี่ปุ่นจึงไม่นิยมใช้ในงานเขียน นอกจากนี้ในเรียงความของ

ผูเ้รยีนชาวไทยยงัพบการใช้ค�าสนัธานมากเกินความจ�าเป็นและการละค�าสันธานในสถานการณ์ทีค่วรเชือ่มเนือ้ความ

ภูวัตร ทาอินต๊ะ
คณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ

การใช้ค�าสันธานในเรียงความของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่น 

ชาวไทยจากคลังข้อมูลภาษา

 คำ�
สำ�คัญ
ค�าสันธาน, เรียงความ, ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย, ชาวญี่ปุ่น 



107ภูวัตร ทาอินต๊ะ | Phuwat Thainta

Key
words

Phuwat Thainta 
Faculty of Humanities and Communication Arts, Payap University

Abstract

This research aims to study and compare the use of conjunctions in the essays of Thai Japanese 

learners and native Japanese. The data analyzed in this study were collected from theI-JAS 

corpus language archives. The study found that the use of conjunctions in essays by Thai 

learners is both similar and different to that of Japanese native speakers. Regarding the 

similarities, Thai learners use the conjunction “shikashi”, “mata”, and “soshite” as often as 

Japanese native speakers. This may be because the data in this study are largely focused on 

the description of fast food and homemade food. Therefore, the participants use these 

conjunctions in order to form comparisons about the pros and cons, adding information, and 

explaining their reasoning. Regarding the differences, Thai learners use more conjunctions 

such as “soreni” and “dakara” in their essays compared to the essays of Japanese native 

speakers, who use fewer conjunctions. This may be because native Japanese speakers 

understand that the use of “soreni” requires a connecting point with front-ended body text. 

For the conjunction “dakara”, it is primarily a spoken word; native Japanese rarely use it in 

writing. Moreover, the research found that Thai Japanese learners overused unnecessary 

conjuctions and they also omitted necessary ones.      

conjuction, essay, Thai Japanese learners, Japanese

A Corpus-based Study of the Use of Conjunctions 

in Thai Japanese Learners’ Essays
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1. บทนำ�
ค�าสันธาน คือ ค�าที่ท�าหน้าที่เชื่อมค�ากับค�า ประโยคกับประโยค ข้อความกับข้อความ เพ่ือให้เนื้อความ 

คงความต่อเนื่องและมีความสละสลวย ค�าสันธานในภาษาไทยแบ่งออกเป็นสามประเภท ได้แก่ 1) ค�าสันธานที่ 

เชื่อมให้เป็นอเนกรรถประโยคโดยใช้เช่ือมเน้ือความท่ีคล้อยตามกัน ขัดแย้งกัน เป็นเหตุเป็นผลกัน และให้เลือก 

เอาอย่างใดอย่างหนึ่ง 2) ค�าสันธานท่ีเชื่อมให้เป็นสังกรประโยคโดยใช้เชื่อมเนื้อความเพ่ือแสดงลักษณะ 

อาการ การประมาณ เวลา สาเหตุ ผลลัพธ์ และการเปรียบเทียบ และ 3) ค�าสันธานที่เช่ือมให้เน้ือความเด่นโดย 

ใช้เชื่อมเนื้อความคนละตอนให้ประสานกัน และให้มีความสละสลวย (ก�าชัย ทองหล่อ, 2537, น. 256-260) 

ส�าหรับค�าสันธานในภาษาญี่ปุ่นเป็นค�าอิสระที่ไม่มีการผันรูป และไม่สามารถท�าหน้าที่เป็นประธาน ภาคแสดง 

หรือบทขยายของประโยคได้ แต่จะใช้เชื่อมส่วนของประโยค หรือประโยคกับประโยคเข้าด้วยกัน (ตาเกยิโร โทมีต้า

และปรียา อิงคาภิรมย์ โฮะริเอะ, 2540, น. 195) โดยทั่วไปค�าสันธานในภาษาญี่ปุ่นจะใช้เชื่อมเน้ือความที่แสดง 

ความหมาย เช่น ความคล้อยตามกัน ความขัดแย้งกัน และความเป็นเหตุเป็นผลกัน เป็นต้น จากลักษณะที่ใช้เชื่อม 

เนื้อความที่แสดงความหมายข้างต้น ค�าสันธานจึงเป็นค�าที่ถูกน�ามาใช้ทั้งในภาษาพูดและภาษาเขียน ด้วยเหตุนี้ 

จึงท�าให้เกิดความสนใจศึกษาเกี่ยวกับค�าสันธานในภาษาญี่ปุ่นกันอย่างแพร่หลาย ท้ังการศึกษาเกี่ยวกับการใช้ 

ค�าสันธานของชาวญี่ปุ่น และการเปรียบเทียบการใช้ค�าสันธานของชาวญี่ปุ่นกับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวต่างชาต ิ

เช่นงานวิจัยของ 落合 (2019) และ 長谷川 (2019) เป็นต้น 落合 (2019) ได้ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะและแนวโน้ม 

การใช้ค�าสันธานในบทสนทนาจากแอปพลิเคชัน LINE ของผู้ใช้บริการชาวญี่ปุ่น ส่วน 長谷川 (2019) ได้ศึกษา 

เกี่ยวกับการใช้ค�าสันธานในบทพูดเล่าประสบการณ์ส่วนตัวจากคลังข้อมูลภาษาของชาวญี่ปุ ่นและผู ้เรียน 

ภาษาญี่ปุ่นชาวต่างชาติ 

ส�าหรับการศึกษาภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทย หัวข้อเกี่ยวกับค�าสันธานถือว่ามีความส�าคัญต่อผู้เรียนชาวไทย 

จึงมีการเรียนการสอนเก่ียวกับค�าสันธานตั้งแต่ระดับเบ้ืองต้นทั้งในรายวิชาด้านไวยากรณ์และด้านทักษะการเขียน 

การเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นระดับเบื้องต้นจะเริ่มจากตัวอักษร ค�าศัพท์ และส�านวนไวยากรณ์ตามล�าดับ หลังจาก

นัน้ผูเ้รยีนจงึสามารถแต่งประโยคความเดยีวหรอือนปุระโยคได้ ในขัน้ตอนนีค้�าสันธานจะช่วยให้ผู้เรยีนเช่ือมประโยค

หรืออนุประโยคเหล่านั้นเพื่อบรรยายเนื้อความได้อย่างกระชับและคงความต่อเนื่อง โดยจะพบเนื้อหาที่อธิบายเกี่ยว

กับค�าชนิดนี้ในหนังสือเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ได้แก่ มินนะ โนะ นิฮงโกะ, ภาษาญี่ปุ่น อากิโกะโตะ

โทโมดาจิ และภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น ไดจิ เป็นต้น  โดยเฉพาะ มินนะ โนะ นิฮงโกะ1 เป็นหนังสือเรียนภาษาญี่ปุ่นระดับ

เบื้องต้นที่ได้รับความนิยมจากผู้เรียนทั่วโลก และถูกน�ามาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในประเทศไทยอย่างยาวนาน

ซึ่งมีการอธิบายเก่ียวกับค�าสันธานในเน้ือหาตั้งแต่เล่มท่ีหน่ึง โดยแนะน�าค�าสันธานค�าแรก คือ それから เนื้อหา 

ที่อธิบายเกี่ยวกับค�าสันธานนี้ในหนังสือมินนะ โนะ นิฮงโกะ มีหลายรูปแบบ ได้แก่ ประโยคตัวอย่าง ค�าศัพท์ และ

แบบฝึกหัด อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาเนื้อหาข้างต้นแล้วพบว่า แม้ในรายการค�าศัพท์จะมีการบอกความหมาย 

ภาษาไทย แต่ยังไม่มีการอธิบายเกี่ยวกับวิธีการใช้ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้ผู้เรียนประสบปัญหากับการใช้ค�าสันธาน 

ในการเชื่อมประโยค เช่น การใช้ผิดความหมาย และการใช้มากเกินความจ�าเป็น เป็นต้น

จากปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนข้างต้นจึงท�าให้มีการศึกษาเก่ียวกับการใช้ค�าสันธานทั้งในงานเขียนและ 

การสนทนา เช่น งานวิจัยของสมเกียรติ เชวงกิจวณิช (2547) ที่ศึกษาและเปรียบเทียบการเช่ือมประโยคใน 

1 มินนะ โนะ นิฮงโกะ เป็นหนังสือเรียนภาษาญี่ปุ่นระดับเบื้องต้น ประกอบด้วยเนื้อหาทั้งหมด 50 บท และแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 เล่ม 
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เรียงความภาษาญ่ีปุ่นของผู้เรียนชาวไทยกับชาวญ่ีปุ่น และงานวิจัยของพัชราพรรณ สุวรรณกูฏ (2564) ที่ศึกษา 

การใช้ そして ของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยที่พบในเรื่องเล่าบรรยายภาพและบทสนทนาจากคลังข้อมูลภาษา 

การศึกษาการใช้ค�าสันธานในงานเขียนโดยเฉพาะประเภทความเรียงนั้นถือว่าเป็นเร่ืองที่ส�าคัญเนื่องจาก 

การเขียนเรียงความเป็นกระบวนการเรียนรู ้ท่ีจะช่วยให้ผู ้เรียนสามารถเช่ือมเนื้อความเพื่อถ่ายทอดเนื้อหา 

ได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีนักวิชาการ เช่น 野口 (2002, อ้างอิงใน สมเกียรติ เชวงกิจวณิช, 2547, น. 51) 

ได้แสดงความเห็นไว้ว่างานเขียนประเภทบรรยายหรือความเรียงควรใช้ค�าสันธานเชื่อมเนื้อความเพื่อแสดง 

ความสัมพันธ์ระหว่างประโยคหรืออนุประโยค

ตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นว่า มีการศึกษาเกี่ยวกับการใช้ค�าสันธานของชาวญี่ปุ่นท้ังในภาษาพูดและ 

ภาษาเขียน และยังมีการศึกษาเก่ียวกับการใช้ค�าสันธานระหว่างผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวต่างชาติกับชาวญี่ปุ่นอีกด้วย 

อย่างไรก็ตามพบว่า ยังมีการศึกษาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบการใช้ค�าสันธานระหว่างผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย 

กับชาวญี่ปุ่นไม่มากนัก เช่น งานวิจัยของสมเกียรติ เชวงกิจวณิช (2547) และพัชราพรรณ สุวรรณกูฏ (2564) 

เป็นต้น ส�าหรับงานวิจัยของของสมเกียรติ เชวงกิจวณิช (2547) แม้จะได้ศึกษาเกี่ยวกับการเช่ือมประโยค 

ในเรียงความภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนชาวไทยและเปรียบเทียบกับเรียงความของชาวญี่ปุ่น ซ่ึงมีเน้ือหาครอบคลุม 

เกี่ยวกับการใช้ค�าสันธานด้วยก็ตาม แต่งานวิจัยนี้ได้ส�ารวจข้อมูลตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2547 หากพิจารณาเกี่ยวกับเนื้อหา

และวิธีการสอนของหลักสูตรภาษาญ่ีปุ่น รวมถึงข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้วิจัย 

คิดว่าหากมีการศึกษาเก่ียวกับประเด็นน้ีอีกครั้ง ผลการศึกษาที่ได้อาจแตกต่างไปจากครั้งนั้น ส่วนงานวิจัยของ 

พัชราพรรณ สุวรรณกูฏ (2564) เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการใช้ค�าสันธานของผู้เรียนภาษาญี่ปุ ่นชาวไทยโดย 

เปรียบเทียบกับชาวญี่ปุ่น และยังมีการวิเคราะห์จากคลังข้อมูลภาษาที่ถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้นใหม่โดยมีข้อมูลที่ 

รวบรวมไว้จากทั้งชาวญี่ปุ่นและผู้เรียนภาษาญ่ีปุ่นชาวต่างชาติ ผลการศึกษาที่ได้จากงานวิจัยนี้จึงเหมาะสม 

ส�าหรับน�าไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นส�าหรับผู้เรียนชาวไทยในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามงานวิจัยน้ี

มุ่งเน้นศึกษาและวิเคราะห์เฉพาะ そして เท่านั้น แต่ยังไม่ได้พิจารณาการใช้ค�าสันธานโดยภาพรวมที่พบจากข้อมูล

ของกลุ่มตัวอย่างในคลังข้อมูลภาษา ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนส�าหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่น

ชาวไทยโดยเฉพาะทักษะด้านการเขียน เพื่อให้สามารถบรรยายเนื้อความได้อย่างกระชับและคงความต่อเนื่อง 

ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้ค�าสันธานในเรียงความของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยจากคลัง 

ข้อมูลภาษา และเปรียบเทียบกับการใช้ค�าสันธานของชาวญี่ปุ ่นว่ามีลักษณะที่คล้ายกันหรือแตกต่างกัน 

อย่างไร เพื่อน�าไปใช้เป็นแนวทางส�าหรับการเรียนการสอนเรื่องการใช้ค�าสันธานในการเขียนเรียงความให้มี

ประสิทธิภาพ 

2. ง�นวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยที่ศึกษาเก่ียวกับการเปรียบเทียบการใช้ค�าสันธานของชาวญี่ปุ่นกับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวต่างชาติ 

ได้แก่ 長谷川 (2019) และ 徐衛 (2020) เป็นต้น 長谷川 (2019) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการใช้ค�าสันธานในบทพูด 

เล่าประสบการณ์ส่วนตัวของชาวญ่ีปุ่นและผู ้เรียนภาษาญี่ปุ ่นชาวต่างชาติ โดยรวบรวมตัวอย่างบทพูดจาก 

คลังข้อมูลภาษาพูดในหัวข้อ “เรื่องน่าสนุกของฉัน”  ซึ่งประกอบด้วยบทพูดของชาวญี่ปุ่นจ�านวน 34 บท และ 

ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวต่างชาติจ�านวน 77 บท ผลการศึกษาพบว่า เมื่อเปรียบเทียบค�าสันธานที่พบการใช้มากที่สุด 

10 อันดับแล้วไม่พบความแตกต่างท่ีชัดเจนระหว่างกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม แต่พบการใช้ そして มากเกิน 
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ความจ�าเป็นในกลุ่มผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวต่างชาติ ซึ่งมีสาเหตุจากความต้องการที่จะขยายเนื้อหาบทพูดของตนเอง

徐衛 (2020) ได้ส�ารวจค�าสันธานท่ีพบในบทความทางวิชาการของชาวญี่ปุ่นและผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวจีน 

งานวิจัยนี้รวบรวมข้อมูลจากบทความวิจัยด้านการศึกษาภาษาญี่ปุ่นที่เขียนโดยชาวญี่ปุ่นจ�านวน 90 ฉบับ และ

วทิยานพินธ์ระดบัปรญิญาโทด้านภาษาและการศกึษาภาษาญีปุ่น่ของนกัศึกษาชาวจีนจ�านวน 90 ฉบบั ผลการศกึษา

พบว่า  1) ปริมาณการใช้ค�าสันธานของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวจีนอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับชาวญี่ปุ่นซึ่งไม่สอดคล้อง

กับผลการวิจัยก่อนหน้าน้ีท่ีสรุปไว้ว่า ผู้เรียนภาษาญ่ีปุ่นชาวต่างชาติมักใช้ค�าสันธานในการเขียนเรียงความมากกว่า

ชาวญี่ปุ่น 2) ค�าสันธานที่ถูกเลือกใช้ในบทความทางวิชาการมากที่สุด 10  ค�า ได้แก่ また, しかし, および, 一方 , そ

して, さらに, あるいは, なお, ただし, すなわち และ 3) ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวจีนใช้ そして และ あるいは ใน 

การเขียนบทความทางวิชาการมากกว่าชาวญี่ปุ่น

นอกจากงานวิจัยท่ีเปรียบเทียบการใช้ค�าสันธานของชาวญี่ปุ ่นกับผู้เรียนภาษาญี่ปุ ่นชาวต่างชาติแล้ว 

ยังมีงานวิจัยที่ศึกษาและเปรียบเทียบการใช้ค�าสันธานของชาวญี่ปุ ่นกับผู ้เรียนภาษาญี่ปุ ่นชาวไทย ได้แก  ่

สมเกียรติ เชวงกิจวณิช (2547) และพัชราพรรณ สุวรรณกูฏ (2564) เป็นต้น สมเกียรติ เชวงกิจวณิช (2547) 

ได้ศึกษาเกี่ยวกับการเชื่อมประโยคในเรียงความของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยโดยเปรียบเทียบกับเรียงความ 

ของชาวญี่ปุ่น งานวิจัยนี้ใช้ฐานข้อมูลเรียงความภาษาญี่ปุ่นของผู้ศึกษาภาษาญี่ปุ่นชาวต่างชาติ (Version 2, 

2001) ที่มีการเก็บข้อมูลเรียงความของชาวญ่ีปุ่นเพื่อใช้เปรียบเทียบกับเรียงความของผู้ศึกษาภาษาญี่ปุ ่น 

ชาวต่างชาติ ผลการศึกษาพบว่า การเชื่อมประโยคในเรียงความภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนชาวไทยมักเช่ือมประโย 

คด้วยค�าสันธาน แม้ว่าในบางสถานการณ์สามารถละค�าสันธานนั้นได้ นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้เรียนชาวไทยใช ้

ประโยคความเดียวมากกว่าชาวญี่ปุ่นประมาณหนึ่งเท่า แต่มีการใช้อนุประโยคในประโยคใหญ่น้อยกว่าชาวญี่ปุ่น 

ประมาณหนึ่งเท่าเช่นกัน ส่วนชาวญี่ปุ่นนั้นนิยมใช้รูปแทน เช่น ค�าสรรพนาม ค�าบ่งชี้ เพื่อช่วยในการเช่ือมโยง 

เนื้อความ ซึ่งแตกต่างจากผู้เรียนชาวไทยที่มักใช้ค�าศัพท์เดิมซ�้าเป็นจ�านวนมาก

พชัราพรรณ สวุรรณกฏู (2564) ได้ศกึษาเกีย่วกบัการใช้ そして ของผูเ้รยีนภาษาญีปุ่น่ชาวไทยโดยเกบ็ข้อมลู

เรื่องเล่าบรรยายภาพและบทสนทนาในหัวข้อ “เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวาน” ของชาวญี่ปุ่นและผู้เรียนชาวไทย 

จากคลังข้อมูลภาษา I-JAS (International Corpus of Japanese As a Second Language) ผลการศึกษาพบว่า 

ผู้เรียนชาวไทยใช้ そして เช่ือมความหมายที่ผิด ใช้เพื่อเป็นส่วนเติมเต็มของช่องว่างในการบรรยายภาพและ 

การสนทนา และมีแนวโน้มที่จะใช้เพ่ือเชื่อมเหตุการณ์ทั้งหมด โดยไม่ได้ค�านึงว่าเหตุการณ์นั้นเป็นเหตุการณ ์

ส�าคัญหรือไม่ นอกจากน้ียังพบว่าการใช้ そして ของผู้เรียนชาวไทยแตกต่างจากชาวญี่ปุ ่น กล่าวคือผู้เรียน 

ชาวไทยใช้ค�านี้โดยยึดความหมายของค�าว่า “แล้วก็” ซึ่งเป็นค�าแปลในภาษาไทยที่สามารถใช้เชื่อมความหมาย 

ทั้งเหตุการณ์ขัดแย้งและเหตุการณ์ที่เป็นเหตุเป็นผลโดยไม่จ�ากัดว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ส�าคัญหรือไม่ รวมถึงใช้ 

เพื่อเติมเต็มช่องว่างในภาษาพูดได้อีกด้วย

จากงานวิจัยข้างต้น แม้ว่าจะมีการศึกษาเก่ียวกับการเปรียบเทียบการใช้ค�าสันธานระหว่างชาวญี่ปุ่น 

กับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวต่างชาติดังเช่นงานวิจัยของ 長谷川 (2019) และ 徐衛 (2020) แต่งานวิจัยเหล่านี ้

ยังไม่ได้ส�ารวจข้อมูลการใช้ค�าสันธานของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย และไม่ได้วิเคราะห์เกี่ยวกับข้อผิดพลาด 

ในการใช้โดยน�าไปเปรียบเทียบกับชาวญี่ปุ่น ในขณะที่งานวิจัยที่ศึกษาและเปรียบเทียบการใช้ค�าสันธานของผู้เรียน

ภาษาญี่ปุ่นชาวไทยกับชาวญี่ปุ่นดังเช่นงานวิจัยของ สมเกียรติ เชวงกิจวณิช (2547) แม้จะได้เสนอไว้ว่า การเชื่อม

ประโยคในเรียงความภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนชาวไทยน้ัน บางสถานการณ์สามารถละค�าสันธานได้ และควรใช ้
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อนุประโยคในประโยคใหญ่ รวมถึงการใช้รูปแทน เช่น ค�าสรรพนาม ค�าบ่งชี้ เพื่อช่วยในการเชื่อมโยงเนื้อความ 

ได้เป็นธรรมชาติใกล้เคียงกับชาวญ่ีปุ่น แต่จะเห็นได้ว่าปัจจุบันยังคงมีการศึกษาเกี่ยวกับการใช้ค�าสันธานของ 

ชาวญี่ปุ่นในสถานการณ์ต่าง ๆ ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น และการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทยยังคง 

ให้ความส�าคัญกับหัวข้อเรื่องค�าสันธานอยู่ นอกจากนี้แม้ว่างานวิจัยของสมเกียรติและงานวิจัยนี้จะศึกษาการใช้ 

ค�าสันธานในเรียงความจากคลังข้อมูลภาษาเช่นเดียวกัน แต่งานวิจัยของสมเกียรตินั้นเลือกศึกษาข้อมูล 

จากเรียงความประเภทแสดงความคิดเห็น ซ่ึงผู้วิจัยเห็นว่า หากมีการเปล่ียนประเภทของเรียงความอาจท�าให ้

ผลการศึกษาที่ได้แตกต่างออกไป และสามารถน�าไปประยุกต์ใช้กับการเรียนทักษะด้านการเขียนภาษาญี่ปุ่น 

ได้หลากหลายสถานการณ์มากขึ้น ส่วนงานวิจัยของพัชราพรรณ สุวรรณกูฏ (2564) มีการศึกษาและวิเคราะห ์

ข้อผิดพลาดในการใช้ค�าสันธานโดยเปรียบเทียบกับชาวญี่ปุ่นซ่ึงผู้วิจัยเห็นว่า วิธีการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ 

ส�าหรับการเรียนการสอนส�าหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย อย่างไรก็ตามงานวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษาเฉพาะ そして จึง

ท�าให้ยังไม่เห็นภาพรวมของการใช้ค�าสันธานประเภทอื่นซ่ึงจะเป็นข้อมูลที่สามารถน�าไปประยุกต์ใช้กับการเรียน 

การสอนส�าหรับผู้เรียนชาวไทยโดยเฉพาะทักษะด้านการเขียนภาษาญี่ปุ่น

3. ระเบียบวิธีวิจัย

3.1 ข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้ในง�นวิจัย

ข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัยนี้ คือ เรียงความจากคลังข้อมูลภาษา I-JAS (International Corpus of Japanese 

As a Second Language) หรือคลังข้อมูลภาษาของผู้เรียนชาวต่างชาติที่เรียนภาษาญี่ปุ ่นเป็นภาษาที่สอง 

ซึ่งถูกคิดค้นและพัฒนาโดยสถาบันวิจัยภาษาญี่ปุ่นแห่งชาติ และได้รับการเผยแพร่ให้ใช้บริการได้โดยทั่วไปตั้งแต่ 

ปี ค.ศ. 2016 ผู้เรียนชาวต่างชาติที่ใช้เป็นตัวอย่างในการเก็บข้อมูลเป็นกลุ่มที่เรียนอยู่ในประเทศญี่ปุ่น และ 

เรียนอยู่ในต่างประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย สเปน ไทย ตุรกี เยอรมันนี ฮังการี ฝรั่งเศส เวียดนาม รัสเซีย อังกฤษ 

เกาหลีใต้ และจีน ส�าหรับเครื่องมือที่น�ามาใช้ในงานวิจัยนี้คือ คลังข้อมูลภาษา I-JAS และแบบนับจ�านวนครั้งการใช้

ค�าสันธาน

3.2 กลุ่มเป้�หม�ยที่ศึกษ�

ผู้วิจัยก�าหนดกลุ่มเป้าหมายที่ศึกษาของงานวิจัยน้ีคือ เรียงความท่ีเขียนโดยผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย 

และชาวญี่ปุ่นเรื่อง「私たちの食生活：ファストフードと家庭料理」ซึ่งมีขนาดความยาวประมาณ 600 อักษร โดย

แบ่งออกเป็นเรียงความที่เขียนโดยผู้เรียนชาวไทยจ�านวน 28 เรียงความ และเรียงความที่เขียนโดยชาวญี่ปุ่น 

จ�านวน 48 เรียงความ2 

3.3 วิธีดำ�เนินก�รวิจัย

 1) ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บข้อมูลโดยเริ่มจากการสมัครเพื่อขอใช้บริการคลังข้อมูลภาษา I-JAS หลังจาก 

   เข้าใช้บริการแล้วจึงเลือกข้อมูลประเภทเรียงความของชาวญี่ปุ่นและผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย

     2)  ผู้วิจัยรวบรวมเรียงความของกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มโดยแบ่งเป็นเรียงความของผู้เรียนชาวไทย 

   จ�านวน 28 เรียงความและชาวญี่ปุ่นจ�านวน 48 เรียงความ 

2 เนื่องจากข้อมูลประเภทเรียงความจากคลังข้อมูลภาษา I-JAS เป็นส่วนที่ไม่ได้บังคับให้กลุ่มตัวอย่างทุกคนต้องให้ข้อมูลจึงท�าให้จ�านวนเรียงความที่ปรากฏในคลังข้อมูลไม่เท่ากัน
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 3)  ผู้วิจัยแบ่งประเภทค�าสันธานโดยอ้างอิงจาก 市川 (1978) และนับจ�านวนครั้งของค�าสันธานแต่ละ 

   ประเภทที่พบในเรียงความของกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มโดยใช้แบบนับจ�านวนครั้งการใช้ค�าสันธาน

 4)  ในเรียงความหนึ่งเรียงความอาจพบค�าสันธานเดียวกันมากกว่าหน่ึงคร้ังเน่ืองจากความเคยชิน 

   ส่วนตัวในการใช้ภาษาของผู้เขียน ผู้วิจัยจึงเห็นว่าควรนับจ�านวนเรียงความท่ีพบค�าสันธานนั้น 

   แล้วค�านวณหาอัตราการปรากฏของค�าสันธานที่พบในเรียงความต่อจ�านวนเรียงความทั้งหมด และ 

   แสดงผลออกมาเป็นอัตราร้อยละโดยใช้หลักการค�านวณดังนี้

อัตราร้อยละที่พบในเรียงความของผู้เรียนชาวไทย   

จำ�นวนเรียงคว�มที่พบก�รใช้คำ�สันธ�น 
จำ�นวนเรียงคว�มทั้งหมด (28)    

=   ×  100

อัตราร้อยละที่พบในเรียงความของชาวญี่ปุ่น

จำ�นวนเรียงคว�มที่พบก�รใช้คำ�สันธ�น 
จำ�นวนเรียงคว�มทั้งหมด (48)    

=   ×  100

 5)  ผูว้จิยัจะให้ชาวญีปุ่น่จ�านวน 3 คน เป็นผูต้รวจสอบการใช้ค�าสนัธานในเรยีงความของผูเ้รยีนชาวไทย 

   โดยพิจารณาประเด็นดังนี้คือ การใช้ค�าสันธานอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามความหมาย การไม่ใช้ 

   ค�าสันธานมากเกินความจ�าเป็น และการไม่ละค�าสันธานในสถานการณ์ที่ควรเช่ือมเน้ือความ 

   หลงัจากนัน้ จะน�าผลที่ได้จากการตรวจสอบไปใช้เพื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบกับการใช้ค�าสันธาน 

   ของชาวญี่ปุ่น 

 6) ขั้นตอนสุดท้าย ผู้วิจัยจะสรุปและวิเคราะห์การใช้ค�าสันธานของผู้เรียนชาวไทยและเปรียบเทียบกับ 

   การใช้ของชาวญีปุ่น่ โดยอ้างองิจากหลกัการใช้ค�าสนัธานในภาษาญีปุ่น่จาก 日本語記述文法研究会編  

   (2009)『現代日本語文法 7 第 12 部 談話 第 13 部 待遇表現』และ グループ・ジャマシイ 

   (2003)『教師と学習者のための日本語文型辞典』 เป็นต้น

3.4 ขอบเขตของก�รวิจัย

งานวิจัยนี้ก�าหนดขอบเขตของการวิจัยไว้คือ การศึกษาข้อมูลภาษาเขียนประเภทเรียงความจากคลังข้อมูล

ภาษา I-JAS ซึ่งจากการส�ารวจเบื้องต้น เรียงความเป็นข้อมูลที่พบการใช้ค�าสันธานเป็นจ�านวนมากจึงเหมาะสมที่จะ

น�ามาศึกษาวิเคราะห์ นอกจากน้ีผู้วิจัยจะศึกษาเฉพาะค�าสันธานเท่านั้น ไม่นับรวมค�าช่วยสันธาน เช่น が และと 

เป็นต้น

4. ผลก�รศึกษ�

4.1 อัตร�ก�รปร�กฏของคำ�สันธ�นที่พบในเรียงคว�มต่อจำ�นวนเรียงคว�มทั้งหมด

จากการนับจ�านวนเรียงความที่พบค�าสันธานและค�านวณหาอัตราการปรากฏต่อจ�านวนเรียงความทั้งหมด

สามารถสรุปจ�านวนเรียงความและอัตราการปรากฏได้ดังนี้
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ตารางที่ 1 อัตราการปรากฏของค�าสันธานที่พบในเรียงความต่อจ�านวนเรียงความทั้งหมด

ประเภท ค�าสันธาน

เรียงความของ 
ชาวญี่ปุ่น (JJJ) 
48 เรียงความ

เรียงความของผู้เรียนชาวไทย 
(TTH) 

28 เรียงความ

จ�านวนเรียงความ ร้อยละ จ�านวนเรียงความ ร้อยละ

ตามความ 
（順接）

だから 1 2.08 12 42.86

それで 0 0.00 5 17.86

したがって 2 4.17 3 10.71

そこで 2 4.17 0 0.00

すると 0 0.00 1 3.57

そのため 1 2.08 1 3.57

ゆえに 1 2.08 0 0.00

よって 1 2.08 0 0.00

แย้งความ 
（逆接）

しかし 28 58.33 22 78.57

けれども 0 0.00 1 3.57

だが 3 6.25 2 7.14

でも 2 4.17 7 25.00

それなのに 0 0.00 1 3.57

ところが 0 0.00 3 10.71

しかしながら 2 4.17 1 3.57

เพิ่มความ 
（添加）

そして 13 27.08 8 28.57

それから 1 2.08 1 3.57

その上 1 2.08 2 7.14

それに 2 4.17 16 57.14

さらに 8 16.67 3 10.71

それにしても 0 0.00 2 7.14

しかも 1 2.08 0 0.00

なおかつ 2 4.17 0 0.00

また 20 41.67 10 35.71

かつ 2 4.17 0 0.00
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ตารางที่ 1 อัตราการปรากฏของค�าสันธานที่พบในเรียงความต่อจ�านวนเรียงความทั้งหมด

ประเภท ค�าสันธาน

เรียงความของ 
ชาวญี่ปุ่น (JJJ) 
48 เรียงความ

เรียงความของผู้เรียนชาวไทย 
(TTH) 

28 เรียงความ

จ�านวนเรียงความ ร้อยละ จ�านวนเรียงความ ร้อยละ

เทียบความ 
（対比）

むしろ 1 2.08 0 0.00

一方 15 31.25 4 14.29

それに対して 5 10.42 1 3.57

逆に 3 6.25 1 3.57

その反面 2 4.17 2 7.14

反対に 1 2.08 2 7.14

または 0 0.00 1 3.57

それとも 1 2.08 0 0.00

เปลี่ยนความ 
（転換）

ところで 0 0.00 1 3.57

では・それでは 1 2.08 2 7.14

ซ�้าความ 
（同列）

つまり 4 8.33 4 14.29

要するに 1 2.08 0 0.00

例えば 7 14.58 7 25.00

とりわけ 1 2.08 0 0.00

เสริมความ 
（補足）

なぜなら 3 6.25 4 14.29

というのは 0 0.00 1 3.57

ただし 3 6.25 3 10.71

ただ 4 8.33 0 0.00

ยกตัวอย่าง 
（列挙）

はじめに 0 0.00 1 3.57

次に 2 4.17 2 7.14

一つ目・二つ目 2 4.17 2 7.14

最後 0 0.00 1 3.57

特に 5 10.42 4 14.29

สรุปความ 
（まとめ）

このように 3 6.25 2 7.14

(ค�านวณโดยผู้เขียน)
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จากอัตราการปรากฏของค�าสันธานในเรียงความของชาวญี่ปุ่นและผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยจะเห็นได้ว่ามี

ทัง้ส่วนทีเ่หมอืนและแตกต่างกนั ส่วนทีเ่หมอืนกนั คอื ค�าสนัธานทีก่ลุม่ตวัอย่างใช้เป็นจ�านวนมาก ได้แก่ しかし また

และ そして ซึง่ しかし เป็นค�าสนัธานทีถู่กใช้มากทีสุ่ด โดยมอีตัราการปรากฏในเรยีงความของชาวญ่ีปุน่ร้อยละ 58.33 

และในเรียงความของผู้เรียนชาวไทยร้อยละ 78.57 ส�าหรับส่วนที่แตกต่างกันคือ ค�าสันธานที่กลุ่มตัวอย่างใช้โดย 

มีอัตราการปรากฏในเรียงความต่างกันมากกว่าร้อยละ 15 ได้แก่ だから (JJJ 2.08/TTH 42.86) それで (JJJ 0.00/

TTH 17.86) でも (JJJ 4.17/TTH 25.00) それに (JJJ 4.17/TTH 57.14)  และ 一方 (JJJ 31.25/TTH 14.29)

4.2 ลักษณะก�รใช้คำ�สันธ�นที่พบในเรียงคว�มของช�วญี่ปุ่นและผู้เรียนภ�ษ�ญี่ปุ่นช�วไทย

จากข้อมูลอัตราการปรากฏของค�าสันธานในเรียงความของชาวญี่ปุ่นและผู้เรียนชาวไทยตามที่ได้อธิบาย 

ไปแล้วข้างต้นสามารถสรุปอัตราร้อยละของค�าสันธานที่พบเป็นจ�านวนมากที่สุด 5 อันดับได้ ดังนี้

ตารางที่ 2 อัตราการปรากฏของค�าสันธานที่พบในเรียงความต่อจ�านวนเรียงความทั้งหมด

อันดับ

เรียงความของชาวญี่ปุ่น (JJJ) 
48 เรียงความ

เรียงความของผู้เรียนชาวไทย (TTH) 
28 เรียงความ

ค�าสันธาน ร้อยละ ค�าสันธาน ร้อยละ

1 しかし 58.33 しかし 78.57

2 また 41.67 それに 57.14

3 一方 31.25 だから 42.86

4 そして 27.08 また 35.71

5 さらに 16.67 そして 28.57

(ค�านวณโดยผู้เขียน)

จากตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่า การเลือกใช้ค�าสันธานที่พบเป็นจ�านวนมาก 5 อันดับ อาจมีสาเหตุเกี่ยวข้องกับ

เรียงความจากคลังข้อมูลภาษาท่ีใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้มีห้วข้อเรื่องวิถีการกินเกี่ยวกับอาหารจานด่วนและ

อาหารท่ีบ้านซึง่กลุ่มตวัอย่างมกัจะบรรยายโดยเปรยีบเทยีบว่าอาหารทัง้สองชนดิมข้ีอดหีรอืข้อเสียอย่างไร หรอืตนเอง

มีความชื่นชอบอาหารชนิดใดมากกว่า จึงเป็นปัจจัยที่ท�าให้ค�าสันธานประเภทแย้งความและเทียบความถูกเลือก 

น�ามาใช้เป็นจ�านวนมาก หลังจากเปรียบเทียบอาหารทั้งสองชนิดแล้วกลุ่มตัวอย่างยังมักจะอธิบายถึงสาเหตุที่ท�าให้

ตนเองได้เปรยีบเทยีบไปเช่นนัน้จงึอาจเป็นปัจจยัทีท่�าให้ค�าสนัธานประเภทเพิม่ความและตามความถูกเลอืกน�ามาใช้

เป็นจ�านวนมากเช่นกัน 

ส�าหรับอัตราการปรากฏของค�าสันธานที่พบในการเขียนเรียงความ จะเห็นได้ว่า しかし (JJJ 58.33/TTH 

78.57) また (JJJ 41.67/TTH 35.71) และ そして (JJJ 27.08/TTH 28.57) เป็นค�าที่กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม 

ใช้เป็นจ�านวนมากซึ่งสาเหตุที่ส่งผลให้พบการใช้ท้ังสามค�าเป็นจ�านวนมากเน่ืองจากเป็นค�าสันธานที่เหมาะส�าหรับ

การน�าไปใช้เขียนเรียงความเกี่ยวกับหัวข้อตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาความแตกต่าง 

อัตราการปรากฏระหว่างกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มพบว่า อัตราการปรากฏของ しかし มีความแตกต่างกันถึงร้อยละ 

20.24 ในขณะที่อัตราการปรากฏของ そして ของผู้เรียนชาวไทยกลับไม่ได้แตกต่างจากชาวญี่ปุ่นมากนัก ซ่ึง 
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ไม่สอดคล้องกับผลการส�ารวจของพัชราพรรณ สุวรรณกูฏ (2564) ที่พบการใช้ そして ของผู้เรียนชาวไทยมากกว่า

ชาวญี่ปุ่น ความแตกต่างของผลการส�ารวจข้างต้นอาจมีสาเหตุจากประเภทของข้อมูลที่คัดเลือกมาจากคลังข้อมูล

ภาษาจงึส่งผลให้ปรมิาณการใช้ของกลุม่ตวัอย่างแตกต่างกนั กล่าวคืองานวจิยัของพชัราพรรณ คัดเลือกข้อมลูประเภท

ภาษาพูด ได้แก่ การบรรยายภาพและบทสนทนา ซึ่งแตกต่างจากงานวิจัยนี้ที่เลือกข้อมูลจากการเขียนเรียงความ 

นอกจากพบค�าสนัธานทีก่ลุม่ตวัอย่างทัง้สองกลุ่มใช้เป็นจ�านวนมากแล้ว ยงัพบอตัราการปรากฏของค�าสันธาน

บางส่วนที่มีปริมาณการใช้แตกต่างกัน กล่าวคือ ชาวญ่ีปุ่นใช้ 一方 มากกว่าผู้เรียนชาวไทยโดยมีอัตราการปรากฏ 

ร้อยละ 31.25 ซึ่งสูงกว่าของผู้เรียนชาวไทยที่มีอัตราการปรากฏร้อยละ 14.29 ในขณะที่ผู้เรียนชาวไทยใช้ それに 

และ だから มากกว่าชาวญี่ปุ่นโดยมีอัตราการปรากฏร้อยละ 57.14 และ 42.86 ซึ่งสูงกว่าของชาวญี่ปุ่นที่มีอัตรา 

การปรากฏเพียงร้อยละ 4.17 และ 2.08 ตามล�าดับ ดังนั้นเพื่อให้เห็นถึงลักษณะการน�าค�าสันธานไปใช้จริงในการ

เขียนเรียงความของผู้เรียนชาวไทย ผู้วิจัยจึงขอยกตัวอย่างเรียงความที่มีอัตราการปรากฏของค�าสันธานท่ีแตกต่าง

กันของกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

4.2.1 ก�รใช้ しかし ในเรียงคว�มของช�วญี่ปุ่นและผู้เรียนภ�ษ�ญี่ปุ่นช�วไทย

しかし เป็นค�าสันธานที่พบการใช้มากที่สุดทั้งในเรียงความของชาวญี่ปุ่นและผู้เรียนชาวไทย (ร้อยละ 58.33 

และ 78.57) โดยกลุ่มตัวอย่างจะใช้ しかし เพื่อแสดงความขัดแย้งกันเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของอาหารจานด่วน

และอาหารที่บ้านตามท่ีได้อธิบายไว้ข้างต้น เน่ืองจากค�าสันธานนี้สามารถน�าไปใช้เชื่อมเนื้อความในสถานการณ ์

ที่แสดงความขัดแย้งได้โดยทั่วไป และสามารถน�าไปใช้ในภาษาเขียน  (日本語記述文法研究会編, 2022, p. 79, 教師

と学習者のための日本語文型辞典, 2003, p. 138) จงึอาจเป็นสาเหตทุีท่�าให้ชาวญีปุ่น่เลอืกใช้ในการเขยีนเรยีงความ

ดังตัวอย่างที่ (1)

(ตัวอย่างที่ 1) 

ファースト・フードと家庭での食事、一体どちらがよいのだろう。ファースト・フードと言えば『早い・

安い』という想像ができる。忙しい人にとってはよい条件となっている。しかし、毎食 早い・安い』だけ 

では体が悲鳴をあげてしまうことだろう。確かに、簡単に胃を満たすことはできるが、栄養面ではどうだろうか。

高炭水化物・高脂質とバランスが取れておらず、 さらに心も満たされないだろう。一方で、手作りの家庭料理はど

うだろうか。時間はかかってしまうが、 栄養バランスも考え作られているし、なによりも時間をかけた分だけの気

持ちが入っている。心も体も 一緒に満たせるのだ。一人でささっと食べるのではなく食事の楽しい時間を共有でき

るすばらしい時間 となっている。 現在、食の欧米が進んでおり、食事形態も多様化してきている。また、忙しく

日々過ごしている人も多いだろう。しかし、忙しいからこそ食事の時間だけでもゆっくりと話をしながら食べるこ

とも必要なのではないかと思う。世界で母は一人だけしかいない。そんな母が一生懸命、愛情込めて作ってくれた 

食事を食べられる家庭料理は貴重であるし、大切にしてくべきだと思う。もう一度自分の食生活を見直し、考える

必要があるのではないか。

(JJJ014)

จากตัวอย่างที่ (1) จะเห็นได้ว่า ชาวญี่ปุ่นใช้ しかし เพื่อแสดงความสัมพันธ์แบบขัดแย้งกันของเนื้อความ

ระหว่าง「忙しい人にとってはよい条件となっている。」กับ「毎食『早い・安い』だけでは体が悲鳴をあげてしま

うことだろう。」และเนื้อความระหว่าง「現在、食の欧米が進んでおり、食事形態も多様化してきている。また、
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忙しく日々過ごしている人も多いだろう」กบั「忙しいからこそ食事の時間だけでもゆっくりと話をしながら食べる

ことも必要なのではないかと思う。」นอกจากการใช้ しかし ในเรียงความแล้วยังเห็นได้ว่า ชาวญี่ปุ่นใช้ 一方 เพื่อ

แสดงความสัมพันธ์แบบเปรียบเทียบด้วยเช่นกันดังจะเห็นได้จากการเชื่อมเนื้อความระหว่าง 「高炭水化物・高脂質

とバランスが取れておらず、さらに心も満たされないだろう。」กบั「手作りの家庭料理はどうだろうか。時間はか

かってしまうが、 栄養バランスも考え作られているし、なによりも時間をかけた分だけの気持ちが入っている   

จากการส�ารวจการใช้ しかし ของผูเ้รยีนชาวไทยพบว่า ผูเ้รียนส่วนใหญ่สามารถใช้ค�านีเ้พือ่แสดงความสัมพนัธ์

แบบขัดแย้งกันของสองเนื้อความได้อย่างถูกต้องเช่นเดียวกับชาวญี่ปุ่น อย่างไรก็ตามยังพบการใช้ผิดความหมาย 

ดังตัวอย่างที่ (2) 

(ตัวอย่างที่ 2) 

皆さんは毎日料理を食べると思います。最近色々な料理がたくさんあります。ファストフ ードや家の料理

などがあります。ファストフードは急に作って、すぐに食べられた料理だという意味です。形も色もおいしそうに

作られました。ファストフードの長所がたくさんあります。一つ目は一般的に食べられます。どこでもファストフ

ード店がたくさんあります。二つ目は忙しい時でもファストフード店に入って、すぐ にたべられます。しかし、フ

ァストフードの短所があります。一つ目は栄養が体に足りない。ファスト フードは野菜があまり入れなくて、化学

調味料や化学物質がたくさん入れますから、栄養失調になるかもしれません。二つ目はファストフードは不衛生で

す。古い料理かどうか分からないので、バクテリアがあるかもしてません。家の料理は家族のメンバーで作った理 

だという意味です。家の料理の長所がたくさんあります。一つ目はお母さんの手作りの料理は野菜や肉や卵などれ 

ましたから、栄養がたくさんもらえます。二つ目は家の料理を安心して、いつも新鮮な料理を食べられます。毎日

お母さんは新鮮な材料で 料理を作ります。しかし、家の料理の短所があります。一つ目は複雑な作り方なので、料

理を時間がたくさんかかって作ります。二つ目はいい材料で作ったから、料理代がファストフードより高い。 私は

平日に寮で住んでいますから、いつも大学の食堂で料理を食べます。一品料理やヌー ドルにします。しかし 栄養 

があまりもらえなくて、不衛生かもしれません。健康になるために、できるだけ暖かい料理か衛星料理を食べるよ

うにします。しかし、＞（そして）、土日祝日に家を帰れば、お母さんの手作り料理が食べられます。 健康になる

は毎日食事をする時に何を体の中に取り入れるものだ。それで、新鮮で栄養がある料理を食べるべきだと思います。

(TTH028)

จากตัวอย่างที่ (2) จะเห็นได้ว่า ผู้เรียนชาวไทยใช้ しかし เพื่อเชื่อมเนื้อความ「健康になるために、できる

だけ暖かい料理か衛星料理を食べるようにします。」กบั「土日祝日に家を帰れば、お母さんの手作り料理が食べら

れます。」อย่างไรก็ตามหากพิจารณาเนื้อความแล้วจะเห็นได้ว่า ท้ังสองเน้ือความไม่ได้แสดงความสัมพันธ์ 

แบบขัดแย้งกัน แต่เนื้อความส่วนท้ายเป็นการเสริมข้อมูลให้กับเนื้อความส่วนหน้า ดังนั้นผู้เรียนชาวไทยควรใช ้

そして ซึ่งเป็นค�าสันธานที่สามารถน�าไปใช้ในสถานการณ์ที่ต้องการเพิ่มเติมข้อมูลที่มีเนื้อหาไปในทางเดียวกัน (日本

語記述文法研究会編, 2022, p. 86-87, 教師と学習者のための日本語文型辞典, 2003, p. 170) จึงจะช่วยให้ประโยค

เชือ่มโยงกนัอย่างเหมาะสม นอกจากนีห้ากพจิารณาเรยีงความข้างต้น จะเหน็ได้ว่าแม้ผูเ้รยีนชาวไทยสามารถใช้ しかし 

ได้อย่างถูกต้องก็ตาม แต่กลับพบรูปแบบของการเช่ือมเน้ือความแบบขัดแย้งกันเพียงอย่างเดียวซ่ึงแตกต่าง 

จากเรียงความของชาวญี่ปุ่นในตัวอย่างที่ (1) ที่มีการใช้ 一方 เพื่อเชื่อมเนื้อความแบบเปรียบเทียบด้วย
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4.2.2 ก�รใช้ それに ในเรียงคว�มของช�วญี่ปุ่นและผู้เรียนภ�ษ�ญี่ปุ่นช�วไทย

それに เป็นค�าสนัธานทีพ่บการใช้เป็นจ�านวนมากถงึร้อยละ 57.14 ในเรยีงความของผูเ้รยีนชาวไทย เนือ่งจาก

เป็นค�าที่ใช้เพื่ออธิบายและเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นที่ได้เปรียบเทียบอาหารจานด่วนกับอาหารที่บ้านตามที่ 

ได้อธิบายไว้ข้างต้น อย่างไรก็ตามพบการใช้ それに ในเรียงความของชาวญี่ปุ่นเพียงแค่ร้อยละ 4.17 เท่านั้น โดย 

ชาวญี่ปุ่นมีแนวโน้มที่จะใช้ค�าสันธานประเภทเพิ่มความค�าอื่นมากกว่า เช่น また  そして และさらに เป็นต้น

(ตัวอย่างที่ 3) 

あらゆる行動は自己責任だと言われる社会だが、食の選択も私たちの責任による。街に出れば迷ってしま

うほどの飲食店が立ち並び、料理サイトやレシピ本のおかげで私たちは色々な料理を作ることができる。選ぶ自由

があるからこそ、その結果を引き受けるのもまた、自分自身なのだ。 ファーストフードは何よりも生活時間の短縮

ができる。それに、あのハンバーガーの味を自分で再現するのはおそらく不可能だ。しかし、1 か月ハンバーガー

を食べ続けたあの男を思い出してみると、あれを食べて良いことがあるとは思えない。それに、ファストフードは

意外と高くつく。生活習慣病の一 因とも言われる食べ物にワンコイン(以上) かけるというのは、割に合わないよう

な気もする。それでは、家庭料理は健康的にも経済的にも安心なので、私たちは家庭料理を選択するべきだろうか。

忙しい 現代人にとってはそれも考えものだ。（省略）

(JJJ020)

จากตัวอย่างที่ (3) จะเห็นได้ว่า ชาวญ่ีปุ่นใช้ それに เพื่อแสดงความสัมพันธ์แบบเพิ่มเติมข้อมูลไปในทาง

เดียวกันของสองเนื้อความระหว่าง「ファーストフードは何よりも生活時間の短縮ができる。」กับ「あのハンバー

ガーの味を自分で再現するのはおそらく不可能だ。」นอกจากน้ียังมีการเพ่ิมเติมข้อมูลไปในทางเดียวกันของ 

เนื้อความระหว่าง「しかし、1 か月ハンバーガーを食べ続けたあの男を思い出してみると、あれを食べて良いこと

があるとは思えない。」กับ「ファストフードは意外と高くつく。」 

จากการส�ารวจการใช้ それに ของผูเ้รยีนชาวไทยพบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่สามารถใช้ค�านีเ้พือ่แสดงความสัมพนัธ์

แบบเพิ่มเติมข้อมูลไปในทางเดียวกันของสองเนื้อความได้อย่างถูกต้องเช่นเดียวกับชาวญี่ปุ่น อย่างไรก็ตามค�านี้ 

เป็นค�าที่ชาวญี่ปุ่นไม่นิยมใช้และยังพบการใช้ผิดความหมายดังตัวอย่างที่ (4) 

(ตัวอย่างที่ 4) 

あなたの毎日食べている料理はどうか？家で作ったものを食べているのか、ファストフードを食べている

のか。それに　＞（そして）、別々の長所と短所がわかるのか。考えよう。家で作った料理は、自分で材料を選ぶ

ので、清浄だし安全である。しかし、作るのに時間がかかるのである。それに、準備もめんどうくさいだと思う。

それに対して、ファストフードは、そんなに時間がかからなくて、早く食べることができる。あまり時間がない人

に合うと思う。ただし、作る材料はどうか、作り方はどうか、清浄かどうか、わからないので、時々おなかを壊す

こともある。(省略) 
             (TTH001) 

จากตัวอย่างที่ (4) จะเห็นได้ว่า ผู้เรียนชาวไทยใช้ それに เพื่อเชื่อมเนื้อความ「あなたの毎日食べている料

理はどうか？家で作ったものを食べているのか、ファストフードを食べているのか。」กบั「別々の長所と短所がわ

かるのか。考えよう。」แม้ทั้งสองเนื้อความจะแสดงความสัมพันธ์แบบเพิ่มความ แต่การใช้ それに น้ันเน้ือความ
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ส่วนท้ายต้องมีจุดเชื่อมโยงกับเนื้อความส่วนหน้า (日本語記述文法研究会編, 2022, p. 90) ซึ่งในสถานการณ์นี ้

ไม่ได้มจีดุเชือ่มโยงกนัระหว่างสองเนือ้ความแต่เป็นการแสดงความต่อเนือ่งของเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ นอกจากนี ้それに 

ยังเป็นค�าที่มักใช้ในภาษาพูด (教師と学習者のための日本語文型辞典, 2003, p. 177) ดังนั้นผู้เรียนชาวไทยควรใช้ 

そして ซึ่งเป็นค�าสันธานที่สามารถน�าไปใช้ในสถานการณ์ที่ต้องการเพิ่มเติมข้อมูลที่มีเนื้อหาไปในทางเดียวกัน และ

ยังสามารถแสดงความต่อเนื่องของเหตุการณ์ (日本語記述文法研究会編, 2022, p. 86-87, 教師と学習者のための日

本語文型辞典, 2003, p. 170) จึงจะช่วยให้ประโยคเชื่อมโยงกันอย่างเหมาะสม

4.2.3 ก�รใช้ だから ในเรียงคว�มของผู้เรียนภ�ษ�ญี่ปุ่นช�วไทย

だから เป็นค�าสันธานท่ีพบการใช้เป็นจ�านวนมากถึงร้อยละ 42.86 ในเรียงความของผู้เรียนชาวไทย 

เนื่องจากเป็นค�าที่ใช้เพื่ออธิบายถึงเหตุและผลเกี่ยวกับประเด็นที่ได้เปรียบเทียบอาหารจานด่วนกับอาหารที่บ้าน 

นอกจากนี ้だから ยงัเป็นรปูธรรมดาของ ですから ซึง่เป็นค�าทีถ่กูแนะน�าในหนงัสอืเรยีนภาษาญีปุ่น่ระดบัต้นจงึอาจ

มีส่วนท�าให้ผู้เรียนมีความคุ้นเคยกับการใช้ค�าดังกล่าวเพื่อแสดงความสัมพันธ์แบบเหตุและผล อย่างไรก็ตามไม่พบ

การใช้ だから ในเรียงความของชาวญ่ีปุ่น ซ่ึงอาจมีสาเหตุจากที่มีลักษณะของภาษาพูดจึงท�าให้ไม่นิยมน�ามาใช ้

ในงานเขียน จากการส�ารวจการใช้ だから ของผู้เรียนชาวไทยพบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่ใช้ค�านี้เพื่อแสดงความสัมพันธ์

แบบเหตุและผลของสองเนื้อความ อย่างไรก็ตามพบการใช้ผิดความหมายดังตัวอย่างที่ (5)

(ตัวอย่างที่ 5) 

（省略）ファー ストフードは飽和脂肪がたくさんあって、栄養のバランスを取らないです。ファーストフ

ードを食べるばかり人の健康は体重が増えるだけではなく、年を取るから大変病気になるかもしれません。次は自

分で作る料理です。料理を作る人はやはり良質の材料を使って、体によくて、栄養がたくさんありますげど、料理

を作ることは時間がかかります。それに、掃除することもしますから、ファーストフードより便利ではありません。

現在、人々は、早く食べられる料理は自分で作る料理より食べて、ファーストフードの人気がだんだん増えてきま

した。でも、これはよくないと思います。だから　＞（そして）、こんなことが進んでいて、人々の健康 が悪くな

ってくると思います。もし、時間があれば、体に気にすることを忘れないで、自分で作る料理を食べたほうがいい

と思います。
(TTH030)

จากตัวอย่างที่ (5) จะเห็นได้ว่า ผู้เรียนชาวไทยใช้ だから เพื่อเชื่อมเนื้อความ「現在、人々は、早く食べら

れる料理は自分で作る料理より食べて、ファーストフードの人気がだんだん増えてきました。でも、これはよくな

いと思います。」กับ「こんなことが進んでいて、人々の健康 が悪くなってくると思います。」อย่างไรก็ตาม 

หากพิจารณาเนื้อความแล้วจะเห็นได้ว่า ท้ังสองเน้ือความไม่ได้แสดงความสัมพันธ์แบบเหตุและผล แต่เป็นการ 

แสดงความสัมพันธ์แบบเพิ่มความและมีความต่อเนื่อง ดังนั้นในสถานการณ์นี้ผู้เรียนชาวไทยควรใช้ そして ซึ่งเป็น

ค�าสันธานที่สามารถน�าไปใช้ในสถานการณ์ท่ีต้องการเพิ่มเติมข้อมูลที่มีเนื้อหาไปในทางเดียวกัน และยังสามารถ 

แสดงความต่อเนื่องของเหตุการณ์  (日本語記述文法研究会編, 2022, p. 86-87, 教師と学習者のための日本語文型

辞典, 2003, p. 170) จึงจะช่วยให้ประโยคเชื่อมโยงกันอย่างเหมาะสม 
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4.2.4 ก�รใช้ また ในเรียงคว�มของช�วญี่ปุ่นและผู้เรียนภ�ษ�ญี่ปุ่นช�วไทย

また เป็นค�าสันธานท่ีพบการใช้เป็นจ�านวนมากทั้งในเรียงความของชาวญี่ปุ่นและผู้เรียนชาวไทย (ร้อยละ 

41.67 และ 35.71) โดยกลุม่ตวัอย่างจะใช้ค�านีเ้พ่ืออธบิายและเพิม่เตมิข้อมลูในการเปรยีบเทยีบอาหารจานด่วนและ

อาหารทีบ้่านตามทีไ่ด้อธิบายไว้ข้างต้น また ยงัเป็นค�าสนัธานทีส่ามารถน�าไปใช้ในสถานการณ์การยกตวัอย่างข้อมลู 

โดยเฉพาะในภาษาเขียน เช่น การเขียนอธิบาย และการเขียนสรุปความ เป็นต้น (日本語記述文法研究会編, 2022, 

p. 125-126) จึงอาจเป็นสาเหตุที่ท�าให้ชาวญี่ปุ่นเลือกใช้เพื่อเชื่อมเนื้อความที่แสดงความสัมพันธ์แบบเพิ่มข้อมูล 

ไปในทางเดียวกันในการเขียนเรียงความดังตัวอย่างที่ (6)

(ตัวอย่างที่ 6) 

ファースト・フードと家庭料理では、それぞれに良い点悪い点を持っている。 ファースト・フードは時間

がない時に素早く買うことができ、すぐに作られた物を手頃な価格で美味しく食べることができるという利点があ

る。しかし、栄養面はどうだろう。野菜が少なく、揚げ物などでカロリーや脂質が高いイメージがあり栄養は偏っ

ているはずだ。また、柔らかい物が多いため、すぐに噛んで次から次へと飲み込めるイメージがあり、よく噛みゆ

っくり食べることが良いと言われている食生活のあり方には適していないと考える。その反面家庭料理は、手作り

のため時間が要するという欠点 はあるが、栄養を考えて作れば適切な栄養量を摂取することができる。調味料を調

節することができるため、過度に塩分などを摂取することが少なくてすむ。自分で何を入れて作るかわかるため安

全であるというような利点がある。(省略)
(JJJ015)

จากตัวอย่างที่ (6) จะเห็นได้ว่า ชาวญี่ปุ่นใช้ また เพื่อแสดงความสัมพันธ์แบบเพิ่มข้อมูลไปในทางเดียวกัน

ของสองเนื้อความระหว่าง 「野菜が少なく、揚げ物などでカロリーや脂質が高いイメージがあり栄養は偏っている

はずだ。」กบั「柔らかい物が多いため、すぐに噛んで次から次へと飲み込めるイメージがあり、よく噛みゆっくり

食べることが良いと言われている食生活のあり方には適していないと考える。」  

จากการส�ารวจการใช้ また ของผูเ้รยีนชาวไทยพบว่า ผูเ้รียนส่วนใหญ่สามารถใช้ค�านีเ้พือ่แสดงความสัมพนัธ์

แบบเพิ่มความของสองเนื้อความได้อย่างถูกต้องเช่นเดียวกับชาวญี่ปุ่น อย่างไรก็ตามพบการใช้ผิดความหมาย 

ดังตัวอย่างที่ (7) 

(ตัวอย่างที่ 7) 

時代がたつにつれて、我々の食べ物が変わってきたとよく言われた。例えば、様々な果物や肉など入れて

新しい味ができたり、見かけなかった料理が見かけるようになったりできたようだ。確かに、人間の生活の一因で

料理が様々になってきた。また　＞（その中でも）、現在、外食する人が増えた。反対に、家庭食が減ってき たそ

うだ。確かに、外食というと、ファーストフードが最初に思い浮かぶはずだと思う。それはファーストフード 店が

どこでもあるからだ。それに、だれでもいつでも買ってすぐに食べられるのが便利で様々のメニュ ーを選べれるの

で、特に若者の中で大人気があるようだ。その理由で、ファーストフード店が世界中に 広がっていく。しかし、色

々な研究調査によると、ファーストフードはハイカロリーでよく食べる人に 太ってさせるとか健康に悪くさせると

かそうだ。栄養がたっぷりない料理ようだととらえてしまったそうだ。（省略）

(TTH010)
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จากตัวอย่างที่ (7) จะเห็นได้ว่า ผู้เรียนชาวไทยใช้ また เพื่อเชื่อมเนื้อความ「確かに、人間の生活の一因で

料理が様々になってきた。」กับ「現在、外食する人が増えた。」อย่างไรก็ตามหากพิจารณาเน้ือความแล้วจะเห็น

ได้ว่า ท้ังสองเนื้อความไม่ได้แสดงความสัมพันธ์แบบเพิ่มข้อมูลไปในทางเดียวกัน แต่เป็นการแสดงรายละเอียด 

เพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อความส่วนหน้า ดังนั้นในสถานการณ์นี้ผู้เรียนชาวไทยควรใช้ その中でも ซึ่งเป็นค�าสันธาน 

ที่สามารถน�าไปใช้ในสถานการณ์ท่ีแสดงรายละเอียดหรือยกตัวอย่างเพิ่มเติมจากเน้ือความส่วนหน้า (日本語記述文

法研究会編, 2022, p. 99) จึงจะช่วยให้ประโยคเชื่อมโยงกันอย่างเหมาะสม

 4.2.5 ก�รใช้ そして ในเรียงคว�มของช�วญี่ปุ่นและผู้เรียนภ�ษ�ญี่ปุ่นช�วไทย

そして เป็นค�าสันธานท่ีพบการใช้ท้ังในเรียงความของชาวญี่ปุ่นและผู้เรียนชาวไทย (ร้อยละ 27.08 และ 

28.57) โดยกลุม่ตวัอย่างจะใช้ค�านีเ้พือ่อธบิายและเพิม่เตมิข้อมลูในการเปรยีบเทยีบอาหารจานด่วนและอาหารทีบ้่าน

เช่นเดียวกับ  また เนื่องจาก そして เป็นค�าสันธานที่สามารถใช้เชื่อมเนื้อความที่แสดงความสัมพันธ์แบบเพิ่มข้อมูล

ไปในทางเดียวกัน เชื่อมเนื้อความที่เกิดขึ้นตามล�าดับเวลา และเช่ือมค�านามที่บอกความหมายในทางเดียวกันได ้

รวมถึงสามารถน�ามาใช้ในภาษาเขียน  (日本語記述文法研究会編, 2022, p. 86-87, 教師と学習者のための日本語文

型辞典, 2003, p. 170) จึงอาจเป็นสาเหตุที่ท�าให้ชาวญี่ปุ่นน�ามาใช้เพื่อเชื่อมเนื้อความดังตัวอย่างที่ (8)

(ตัวอย่างที่ 8) 

「食べる」が多様化している。狩猟・採集から農耕そして加工食品へと人間の食生活は，様々な変化を遂

げてきた。衣食住は人間らしい生活の基本であり，その中でも「食」のスタイルは，細胞すべてに 影響を及ぼす人

間の生物的な側面を支えるものである。20 世紀を象徴するものとして「ファストフード」 産業の誕生が挙げられ

るだろう。ここで挙げる「ファストフード」とは，いわゆるハンバーガーに代表 される大型工場で大量生産され，

対面式に販売され（セルフサービス），安価でなおかつ世界中で同じ 味を享受できる食べ物を指したい。ファスト

フードは若者や子育て世帯の味方だ。ファストフード店は，若者にはとにかくお金がかからずに友人たちと長時間

居座れる場所を提供してくれる。子育て世帯には，子どもをターゲットにした魅力的なおまけや，少しぐらい騒い

でも気兼ねしなくてよい雰囲気，そして自宅で調理する分の時間や労 力のコストカットを提供してくれる。何より

計算され尽くした「味」に，若者も子育て中の親世代も懐かしさを覚え，子どもはすっかり虜となる。しかしこれ

らは油脂が過剰だ。それが病気の根源，肥満を 引き起こす。(省略)
(JJJ019)

จากตวัอย่างท่ี (8) จะเห็นได้ว่า ชาวญีปุ่น่ใช้ そして เพือ่เชือ่มค�านามทีบ่อกความหมายในทางเดยีวกนัเกีย่วกบั

วถิกีารกนิของมนษุย์ ดงัจะเหน็ได้จากประโยคทีบ่รรยายไว้ว่า「食べる」が多様化している。狩猟・採集から農耕そし 

て加工食品へと人間の食生活は，様々な変化を遂げてきた。」นอกจากนีย้งัใช้เพือ่เช่ือมเนือ้ความทีแ่สดงความสัมพนัธ์

แบบเพิม่ข้อมลูไปในทางเดยีวกนัระหว่าง 「ファストフード店は，若者にはとにかくお金がかからずに友人たちと長

時間居座れる場所を提供してくれる。子育て世帯には，子どもをターゲットにした魅力的なおまけや，少しぐらい

騒いでも気兼ねしなくてよい雰囲気。」กบั「自宅で調理する分の時間や労力のコストカットを提供してくれる。」

จากการส�ารวจการใช้ そして ของผูเ้รยีนชาวไทยพบว่า ผูเ้รียนส่วนใหญ่สามารถใช้ค�านีเ้พือ่แสดงความสัมพนัธ์

แบบเพิม่ความของสองเนือ้ความได้อย่างถูกต้องเช่นเดยีวกบัชาวญีปุ่น่ อย่างไรกต็ามยงัไม่พบการใช้เพือ่เชือ่มค�านาม

ที่บอกความหมายในทางเดียวกันและยังพบการใช้ผิดความหมายดังตัวอย่างที่ (9)
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(ตัวอย่างที่ 9) 

食べることは人間命に切要なことである。現在は私たちが食べ物を買いに出かけやすい。いろいろな食べ物

があるからだ。ファストフードとか家で食べ物を作る材料とかたくさん あっていく。しかし、何でもやりかたは一

長一短と同じ、人々による選んだ。 ファストフードは値段が高くなくて、便利で、時間がすこしかかって、何所で

も買えた。とにかく、栄養が不衛生かもしれない。それに、食べ物を作る材料とやりかたが不潔かもしれない。そし

て　＞　(しかし)、家で作る食べ物は材料を心配しない。私たちはベスト材料が選べた。また、背決で心配しないや

りかたを信ずんだ。でも、材料を準備することとやりかたの時 間がすこし長い時間をかかった。（省略）

(TTH048)

จากตัวอย่างที่ (9) จะเห็นได้ว่า ผู้เรียนชาวไทยใช้ そして  เพื่อเชื่อมเนื้อความ 「ファストフードは値段が高

くなくて、便利で、時間がすこしかかって、何所でも買えた。とにかく、栄養が不衛生かもしれない。それに、食べ

物を作る材料とやりかたが不潔かもしれない。」กับ「家で作る食べ物は材料を心配しない。」อย่างไรก็ตาม 

หากพิจารณาเนื้อความแล้วจะเห็นได้ว่า ท้ังสองเน้ือความไม่ได้แสดงความสัมพันธ์แบบเพิ่มข้อมูลไปในทางเดียวกัน 

แต่เป็นแสดงความสมัพนัธ์แบบขดัแย้งกันระหว่างสองเนือ้ความ ดงันัน้ในสถานการณ์นีผู้เ้รยีนชาวไทยควรใช้ しかし 

ซึ่งเป็นค�าสันธานที่ใช้แสดงความขัดแย้งจึงจะช่วยให้ประโยคเชื่อมโยงกันอย่างถูกต้อง

4.2.6 ปัญห�ก�รใช้คำ�สันธ�นในเรียงคว�มของผู้เรียนภ�ษ�ญี่ปุ่นช�วไทย

4.2.6.1 ก�รใช้คำ�สันธ�นม�กเกินคว�มจำ�เป็น

จากการส�ารวจการใช้ค�าสันธานของผู้เรียนชาวไทยพบเรียงความที่มีการใช้ค�าสันธานมากเกินความจ�าเป็น

จ�านวน 5 เรยีงความ หรอืคดิเป็นร้อยละ 17.86 ของเรยีงความทัง้หมดจ�านวน 28 เรยีงความ การใช้ค�าสันธานลักษณะนี้

แสดงให้เห็นได้ตามตัวอย่างที่ (10)

(ตัวอย่างที่ 10) 

(省略) ファストフ ードには、野菜など少ないし、動物油脂などが多い。一方、家で作った料理は体に良い

です。本当に生材料から作って、野菜なども自由にたくさん入れられます。好きな材料をたくさん入れたり、嫌な材

料があったら入れられなくても良いし、自分が好きな味で食べられます。家で作った料理は、気持ちを作られた 

料理です。時間かかるし、学校や仕事から帰って疲れているし、料理を作るのは面倒だと言う人もいるかもしれま 

せん。しかし、時間かかって面倒なことでも、気持ちを込めている料理を食べられると、疲れを消せると思い  

ます忙しくて、食事のときだけ、ゆっくりしましょう。良い食事は良い体につながります。大変体を使って、これ

からもさらに使うではないのでしょうか。そのため、体に気をつけて、家で作った栄養の良い料理を食べたほうが 

良いでしょう  したがって、以上の理由で、私の意見は、現在の私たちの食事は家で作った料理のほうが良いと思 

います。

จากตัวอย่างที่ (10) จะเห็นได้ว่า ผู้เรียนชาวไทยใช้ したがって เพื่อเชื่อมเนื้อความ「そのため、体に気をつ

けて、家で作った栄養の良い料理を食べたほうが良いでしょう。」กับ「家私の意見は、現在の私たちの食事は家で

作った料理のほうが良いと思います。」อย่างไรก็ตามหากพิจารณาเน้ือความที่ต่อเน่ืองกันแล้วจะเห็นได้ว่า ผู้เรียน

ชาวไทยใช้ทั้ง そのため และしたがって ซึ่งเป็นค�าสันธานที่ใช้เชื่อมเนื้อความเพื่อแสดงความสัมพันธ์แบบเหตุและ
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ผลเหมือนกัน นอกจากนี้ยังพบว่า มีการใช้ 以上の理由で ซึ่งเป็นค�าที่ใช้เพื่อต้องการสรุปเหตุผลที่ได้กล่าวมาทั้งหมด 

และยงัมคีวามหมายครอบคลมุค�าว่า したがって ดงันัน้ในสถานการณ์นีผู้เ้รยีนชาวไทยจงึไม่ควรใช้ したがって จงึจะ

เหมาะสมกว่าและช่วยลดปัญหาการใช้ค�าสันธานมากเกินความจ�าเป็น

4.2.6.2 ก�รละคำ�สันธ�นในสถ�นก�รณ์ที่ควรเชื่อมเนื้อคว�ม

จากการส�ารวจการใช้ค�าสันธานของผู้เรียนชาวไทยพบเรียงความที่มีการละค�าสันธานในสถานการณ์ 

ที่ควรเชื่อมเนื้อความจ�านวน 15 เรียงความ หรือคิดเป็นร้อยละ 53.57 ของเรียงความทั้งหมดจ�านวน 28 เรียงความ 

การละค�าสันธานในสถานการณ์ที่ควรเชื่อมเนื้อความแสดงให้เห็นได้ตามตัวอย่างที่ (11)

(ตัวอย่างที่ 11) 

今日ピザ、KFC、ファーストフードを食べようか、自分で作った料理を食べようかと毎日考えたこと があ

るだろう。私たちの生活は毎日忙しく、自分で作った料理よりファストフードを選ぶ人が多いかもしれない。アメリ

カにも私の国、タイにも最近、ファスト・フードは一番人気がある。(しかし) 全部油っぽくて、 食べ物のアレンジ

が簡単で味が良いこと良くないこともある。多くのタイ人にファストフードは体に良くないという考えが含まれてい

る。ファーストフードは味が濃く、量も多いため、満腹感が得られやすいのだが、油の量が多く野菜が少ないため

とても高カロリーな食事である。さらにビタミンやミネラルが少なく、栄養バランスが非 常に悪いという問題点が

ある。パンと肉と、レタスなどの野菜が入っていて、ポテトも野菜だし、体に 悪そうには思えないという人もいる

かもしれないが、 一切れのレタスは気休めでしかないし、生野菜が多いので、量が多く見えても実際は見た目より

少ないのである。それに、セットのドリンクやデザートなども甘いものが多 く、ついつい余分に買ってしまい、さ

らに高カロリーになってしまいがちである。(省略)
(TTH011)

จากตัวอย่างท่ี (11) จะเห็นได้ว่า ผู้เรียนชาวไทยละการใช้ค�าสันธานระหว่างเนื้อความ「アメリカにも私の

国、タイにも最近、ファスト・フードは一番人気がある。」กบั「全部油っぽくて、 食べ物のアレンジが簡単で味が

良いこと良くないこともある。多くのタイ人にファストフードは体に良くないという考えが含まれている。   

อย่างไรก็ตามหากพิจารณาท้ังสองเน้ือความแล้วจะเห็นได้ว่า เนื้อความด้านหน้าเป็นการบรรยายลักษณะด้านบวก 

ส่วนเนื้อความด้านหลังเป็นการบรรยายลักษณะด้านลบของอาหารจานด่วน ดังนั้นในสถานการณ์นี้ผู้เรียนชาวไทย

ควรเชื่อมประโยคด้วย しかし ซึ่งเป็นค�าสันธานที่ใช้เชื่อมเนื้อความเพื่อแสดงความสัมพันธ์แบบขัดแย้งกันจึงจะช่วย 

ให้ประโยคคงความต่อเนื่อง

5. สรุปและอภิปร�ยผล
จากผลการศึกษาการใช้ค�าสันธานในเรียงความของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยจากคลังข้อมูลภาษา I-JAS 

สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ การใช้ค�าสันธานในเรียงความของผู้เรียนชาวไทยมีทั้งลักษณะที่เหมือนและแตกต่าง

กันกับชาวญี่ปุ่น ลักษณะที่เหมือนกันคือ ผู้เรียนชาวไทยใช้ しかし เป็นจ�านวนมากเช่นเดียวกับชาวญี่ปุ่น โดยพบ

อตัราการปรากฏของค�านีม้ากทีส่ดุในเรยีงความของกลุ่มตวัอย่างทัง้สองกลุ่ม ผลการศึกษานีส้อดคล้องกบัการส�ารวจ

ของ 石黒他 (2009) ทีพ่บจ�านวนการใช้ しかし ของชาวญีปุ่น่มากทีส่ดุจากคลงัข้อมลูภาษาประเภทเรยีงความ ลักษณะ
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การใช้ しかし เป็นจ�านวนมากอย่างเหน็ได้ชดันัน้อาจมสีาเหตจุากเรยีงความทีใ่ช้เป็นข้อมลูในการวจิยัครัง้นีเ้ป็นการ 

บรรยายเรื่องวิถีการกินเก่ียวกับอาหารจานด่วน และอาหารที่บ้านจึงท�าให้กลุ่มตัวอย่างมักใช้ค�านี้เพื่อแสดง 

ความสัมพันธ์แบบขัดแย้งเก่ียวกับข้อดีและข้อเสียของอาหารทั้งสองชนิด นอกจากน้ี しかし ยังเป็นค�าสันธาน 

ที่สามารถน�าไปใช้เชื่อมเนื้อความในสถานการณ์ที่แสดงความขัดแย้งได้โดยทั่วไป สามารถน�าไปใช้ในภาษาเขียน  

(日本語記述文法研究会編, 2022, p.79, 教師と学習者のための日本語文型辞典, 2003, p. 138) และในการเรียน

การสอนด้านทักษะการเขียนภาษาญี่ปุ่นจึงท�าให้ผู้เรียนชาวไทยมีความคุ้นเคยและเลือกใช้ในการเขียนเรียงความ 

เป็นล�าดับแรก

นอกจากนี้ยังมีลักษณะท่ีเหมือนกันอีกคือ ผู้เรียนชาวไทยใช้ また กับ そして ในปริมาณที่ใกล้เคียงกับ 

ชาวญี่ปุ่นซึ่งอาจมีสาเหตุจากทั้งสองค�าเป็นค�าสันธานประเภทเพิ่มความที่ผู้เรียนชาวไทยสามารถใช้เพื่อเพิ่มเติม 

ข้อมลูและอธบิายถงึสาเหตทุีไ่ด้บรรยายเกีย่วกบัข้อดแีละข้อเสยีของอาหารจานด่วนกบัอาหารทีบ้่าน นอกจากนี ้また 

ยังเป็นค�าสันธานที่สามารถน�าไปใช้ในสถานการณ์การยกตัวอย่างข้อมูลในภาษาเขียน และ そして เป็นค�าสันธาน 

ที่สามารถใช้เช่ือมเนื้อความท่ีเกิดข้ึนตามล�าดับเหตุการณ์ และเชื่อมค�านามที่บอกความหมายในทางเดียวกันได้ 

รวมถึงเป็นค�าสันธานที่ใช้ในการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ระดับเบ้ืองต้นตามที่ได้วิเคราะห์ไปข้างต้นจึงท�าให ้

ผู้เรียนชาวไทยมักเลือกใช้ในการเชื่อมเนื้อความที่แสดงความสัมพันธ์แบบเพิ่มข้อมูลไปในทางเดียวกัน

ส�าหรับลักษณะการใช้ที่แตกต่างกันคือ พบการใช้ それに และ だから ในเรียงความของผู้เรียนชาวไทย 

เป็นจ�านวนมาก แต่กลับพบในเรียงความของชาวญี่ปุ่นน้อยมากซึ่งอาจมีสาเหตุจาก それに เป็นค�าที่ใช้ในภาษาพูด

และการใช้ค�าดังกล่าวเน้ือความส่วนท้ายจ�าเป็นต้องมีจุดเชื่อมโยงกับเนื้อความส่วนหน้าตามที่ได้วิเคราะห์ไปแล้ว 

ข้างต้นจึงส่งผลให้มีข้อจ�ากัดในการใช้ ในขณะที่ だから เป็นค�าที่ใช้ในภาษาพูด ชาวญี่ปุ่นจึงไม่นิยมน�ามาใช้ใน 

งานเขยีน นอกจากนีย้งัมลีกัษณะการใช้ทีแ่ตกต่างกนัอกี คอื พบการใช้ 一方 และ さらに ในเรยีงความของชาวญีปุ่น่

มากกว่าเรียงความของผู้เรียนภาษาญ่ีปุ่นชาวไทยซ่ึงอาจมีสาเหตุจากทั้งสองค�าเป็นค�าสันธานส�าหรับการเรียน 

ภาษาญี่ปุ่นระดับสูงจึงท�าให้ผู้เรียนชาวไทยบางส่วนยังไม่รู้จักและไม่คุ้นเคยกับการใช้จึงท�าให้มีอัตราการปรากฏ 

ในเรียงความไม่สูงมากนัก นอกจากลักษณะการใช้ท่ีแตกต่างกันข้างต้นยังพบการใช้ค�าสันธานมากเกินความจ�าเป็น

และการละค�าสนัธานในสถานการณ์ทีค่วรเชือ่มเนือ้ความ การใช้ค�าสนัธานมากเกนิความจ�าเป็นทีพ่บครัง้นีส้อดคล้อง

กบัการศกึษาของพชัราพรรณ สวุรรณกฏู (2564) ทีพ่บการใช้ そして มากเกนิความจ�าเป็นของผูเ้รยีนชาวไทยทีใ่ช้ทัง้

เพื่อเป็นส่วนเติมเต็มของช่องว่างการสนทนา และเพื่อเชื่อมเหตุการณ์ทั้งหมดโดยไม่ได้ค�านึงว่าเป็นเหตุการณ์ส�าคัญ 

ส�าหรับการละค�าสันธานในสถานการณ์ที่ควรเชื่อมเนื้อความถือว่าเป็นผลการศึกษาที่แตกต่างไปจากงานวิจัยของ 

สมเกียรติ เชวงกิจวณิช (2547) ที่เสนอไว้ว่า ผู้เรียนชาวไทยควรหลีกเล่ียงการเช่ือมประโยคด้วยค�าสันธานใน

สถานการณ์ทีส่ามารถละค�าสนัธานได้ และควรใช้อนุประโยคในประโยคใหญ่ และรปูแทน เช่น ค�าสรรพนาม ค�าบ่งชี้ 

อย่างไรกต็ามจากผลการศกึษาผู้วจิยัสังเกตเหน็ว่า ในเรยีงความของผู้เรยีนชาวไทยมกีารใช้อนปุระโยคในประโยคใหญ่ 

และรูปแทน แต่ก็พบว่ายังมีการละค�าสันธานในสถานการณ์ที่ควรเชื่อมเนื้อความอยู่เป็นจ�านวนมาก

จากลกัษณะการใช้ค�าสนัธานของผูเ้รยีนชาวไทยทีแ่ตกต่างจากชาวญีปุ่น่ข้างต้น แสดงให้เหน็ว่าในสถานการณ์

เชื่อมเน้ือความที่แสดงความสัมพันธ์แบบเพิ่มข้อมูลไปในทางเดียวกันผู้เรียนชาวไทยจะเลือกใช้ それに เป็นล�าดับ

แรกเนื่องจากเป็นค�าที่ได้เรียนรู้และมีความคุ้นเคยตั้งแต่การเรียนภาษาญี่ปุ่นระดับต้น อย่างไรก็ตามชาวญี่ปุ่น 

กลับเลือกใช้ค�านี้น้อยมาก เน่ืองจากเป็นค�าท่ีมักใช้ในภาษาพูด และต้องพิจารณาถึงจุดเชื่อมโยงของเนื้อความ 
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ส่วนหน้ากับเนื้อความส่วนท้ายจึงอาจท�าให้มีข้อจ�ากัดในการใช้ ดังนั้นส�าหรับการเรียนการสอนทักษะการเขียน 

ภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ที่แสดงความสัมพันธ์แบบเพ่ิมข้อมูลไปในทางเดียวกัน ผู้วิจัยจึงเห็นว่า ควรมีการแนะน�า

ค�าสนัธานทีส่ามารถใช้ในภาษาเขียนได้ เช่น さらに เพราะเป็นค�าทีช่าวญีปุ่น่เลอืกใช้เป็นจ�านวนมากโดยสามารถน�าไป 

ใช้ได้ทั้งในสถานการณ์ของการยกตัวอย่างเหตุการณ์ตั้งแต่สองเหตุการณ์ขึ้นไปหรือส่ิงของตั้งแต่สองอย่างขึ้นไป 

(日本語記述文法研究会編, 2022, p. 126) และควรเปรยีบเทยีบกบั それに ทีช่าวญีปุ่น่มกัใช้ในภาษาพดูโดยใช้ข้อมลู

จากคลังข้อมูลภาษาทั้งรูปแบบภาษาพูดและภาษาเขียนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ความแตกต่างส�าหรับ 

การน�าไปใช้ ในสถานการณ์เชื่อมเนื้อความที่แสดงความสัมพันธ์แบบเหตุและผล ผู้เรียนชาวไทยจะเลือกใช้ だから 

เป็นล�าดบัแรกเนือ่งจากเป็นค�าทีม่คีวามหมายเดยีวกบั ですから ซึง่เป็นค�าทีไ่ด้เรยีนรูแ้ละมีความคุน้เคยตัง้แต่การเรยีน

ภาษาญี่ปุ่นระดับต้น อย่างไรก็ตามชาวญี่ปุ่นกลับเลือกใช้ค�านี้น้อยมาก แต่จะมีการใช้ค�าอื่นในประเภทเดียวกันแทน

ดังนั้นการเรียนการสอนทักษะการเขียนภาษาญ่ีปุ่นในสถานการณ์ที่แสดงความสัมพันธ์แบบเหตุและผล ควรม ี

การเน้นย�า้กบัผูเ้รยีนว่า だから เป็นค�าทีช่าวญีปุ่น่ไม่นิยมใช้ในภาษาเขยีน รวมถงึควรมกีารแนะน�าค�าสนัธานประเภท

เดยีวกนั เช่น したがって หรอื そこで ทีส่ามารถน�ามาใช้ในงานเขียนได้โดยใช้ข้อมลูจากคลงัข้อมลูภาษาเช่นเดยีวกนั

กับการเรียนการสอนในสถานการณ์ที่แสดงความสัมพันธ์แบบเพิ่มข้อมูลไปในทางเดียวกัน

นอกจากนีย้งัมลีกัษณะการใช้ค�าสนัธานทีแ่ตกต่างกนั กล่าวคือ พบการใช้ 一方 ในเรยีงความของผู้เรยีนชาวไทย 

ค่อนข้างน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับเรียงความของชาวญี่ปุ่นที่พบทั้งค�าว่า 一方 และ しかし ในปริมาณใกล้เคียงกัน ผล

การส�ารวจดังกล่าวจึงแสดงให้เห็นว่า หากมีการเปรียบเทียบเน้ือความสองเน้ือความ ผู้เรียนชาวไทยมักจะเลือกใช้ 

ค�าสันธานประเภทแย้งความเป็นหลัก ซึ่งในบางสถานการณ์สามารถแสดงการเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่าง 

โดยไม่จ�าเป็นต้องแสดงความขัดแย้งเสมอไป ดังนั้นส�าหรับการเรียนการสอนทักษะการเขียนภาษาญี่ปุ่น ผู้วิจัยจึง 

เห็นว่า หลังจากแนะน�าค�าสันธานประเภทแย้งความแล้วควรเพิ่มเติมการแนะน�าค�าสันธานประเภทเทียบความ เช่น 

一方 เนื่องจากเป็นค�าท่ีชาวญ่ีปุ่นเลือกใช้เป็นจ�านวนมากซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนชาวไทยสามารถเชื่อมเนื้อความ 

ได้หลากหลายมากขึ้นทั้งในกรณีที่แสดงความสัมพันธ์แบบขัดแย้งกันและเปรียบเทียบ

ส�าหรับลักษณะการใช้ค�าสันธานมากเกินความจ�าเป็นและการละค�าสันธานในสถานการณ์ที่ควรเช่ือม 

เนือ้ความ ผูว้จิยัเหน็ว่าควรมกีารยกตวัอย่างทัง้สองลกัษณะทีพ่บการใช้จริงในเรยีงความจากคลังข้อมลูภาษาเพือ่เป็น

ส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนเก่ียวกับการเชื่อมประโยค โดยเฉพาะหัวข้อการละค�าสันธานในสถานการณ์ที่ควร

เช่ือมเนื้อความซึ่งพบเป็นจ�านวนมากในงานวิจัยครั้งนี้น้ัน ผู้สอนควรน�าเสนอให้ผู้เรียนได้เห็นและเข้าใจเกี่ยวกับ

สถานการณ์ก่อนและหลงัจากการเชือ่มเนือ้ความด้วยค�าสนัธานว่าช่วยให้ประโยคคงความต่อเนือ่งแตกต่างกนัอย่างไร

6. ข้อเสนอแนะ
การศึกษาครัง้นีผู้ว้จิยัได้อ้างอิงงานวจิยัของ พัชราพรรณ สวุรรณกูฏ (2564) ท่ีได้ศกึษาเกีย่วกับการใช้ そして 

ทีพ่บในเรือ่งเล่าบรรยายภาพและบทสนทนาจากคลงัข้อมลูภาษา I-JAS เพือ่น�ามาประยกุต์ใช้กบัการศกึษาของตนเอง

ทีมุ่ง่พจิารณาการใช้ค�าสนัธานทัง้หมดทีพ่บในข้อมลูจากคลังข้อมลูภาษา อย่างไรกต็ามแม้ว่าข้อมลูดงักล่าวจะมาจาก

คลังข้อมูลภาษา I-JAS เช่นเดียวกัน แต่ข้อมูลท่ีใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ยังจ�ากัดเฉพาะข้อมูลจากเรียงความของ 

ชาวญี่ปุ่นและผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย โดยยังไม่ได้พิจารณาข้อมูลประเภทอื่น ๆ  ดังนั้นจึงยังไม่สามารถกล่าวได้ว่า 

ผลการศึกษานี้เป็นตัวแทนของลักษณะการใช้ค�าสันธานของกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม ดังนั้นการศึกษาครั้งต่อไป 
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จึงจ�าเป็นต้องพิจารณาข้อมูลประเภทอื่น ได้แก่ การเล่าเรื่อง การบรรยายภาพ และการเขียนเล่าเรื่อง เป็นต้น จึงจะ

ท�าให้ผลการศึกษามีความครอบคลุมมากขึ้นทั้งรูปแบบของภาษาพูดและภาษาเขียน นอกจากนี้การศึกษาครั้งนี ้

ยังไม่ได้มีการพิจารณาระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นผู้เรียนชาวไทยจึงยังท�าให้ไม่ทราบถึงความแตกต่างของ

ลักษณะการใช้ระหว่างผู้เรียนชาวไทยแต่ละกลุ่ม ดังนั้นหากมีการศึกษาเพิ่มเติมในอนาคตควรมีการแบ่งกลุ่มผู้เรียน

ตามระดบัความสามารถทางภาษาเพือ่ให้ทราบถงึลกัษณะการใช้ค�าสนัธานทีแ่ท้จรงิของผูเ้รยีนแต่ละกลุม่ซึง่สามารถ

น�าไปประยุกต์ใช้ส�าหรับการจัดการเรียนการสอนทักษะด้านการเขียนภาษาญี่ปุ่นให้เหมาะกับผู้เรียนแต่ละระดับ
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