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บทคัดย่อ

งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการใช้ส�านวนแสดงมุมมอง การรักษามุมมองและความสอดคล้องของ

ประธานของชาวญี่ปุ่นในโครงสร้างและความสัมพันธ์ต่าง ๆ  ของเรื่องเล่า 2) เปรียบเทียบการใช้ส�านวนแสดงมุมมอง

ของชาวญี่ปุ่นและผู้เรียนชาวไทย โดยใช้ข้อมูลการเขียนเล่าเรื่องจากภาพของชาวญี่ปุ่นและผู้เรียนภาษาญี่ปุ่น 

ชาวไทย กลุม่ละ 50 คนจากคลงัข้อมลู International Corpus of Japanese as a Second Language ผลการศึกษา

พบว่า ชาวญี่ปุ่นใช้ส�านวนแสดงมุมมองในแต่ละโครงสร้างต่างกัน ในโครงสร้าง 承 ชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่ไม่ใช้ส�านวน

แสดงมุมมอง แต่พบการใช้ส�านวนแสดงการให้ได้รับประเภท ～てくれる และมีแนวโน้มที่จะเปล่ียนท้ังมุมมอง 

และประธานไปยังตัวละครใหม่ ในขณะที่ในโครงสร้าง 転 ชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่ใช้ส�านวนแสดงกรรมวาจก และ 

มีแนวโน้มที่จะรักษาทั้งมุมมองและความสอดคล้องของประธานไว้ที่ตัวละครหลัก ส�าหรับผู้เรียนชาวไทย 

มีแนวโน้มการใช้หรือไม่ใช้ประเภทของส�านวนแสดงมุมมองในแต่ละโครงสร้างเหมือนชาวญี่ปุ่น แต่ผู้เรียนชาวไทย 

มีแนวโน้มที่จะใช้ส�านวนแสดงมุมมองท้ังส�านวนแสดงการให้ได้รับและส�านวนแสดงกรรมวาจกน้อยกว่าชาวญี่ปุ่น 

ผลการศึกษาที่ได้สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการสอนเขียนการเล่าเรื่อง เพื่อช่วยให้ผู้เรียนชาวไทยเพิ่มทักษะ 

การเล่าเรื่องโดยใช้ส�านวนแสดงมุมมองท่ีเป็นธรรมชาติมากขึ้นและสามารถส่ือสารเป็นภาษาญี่ปุ ่นได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น

 คำ� สำ�คัญ
ส�านวนแสดงมุมมอง, การรักษามุมมอง, ความสอดคล้องของการใช้ประธาน, โครงสร้างเรื่องเล่า

การศกึษาการใช้ส�านวนแสดงมุมมองในโครงสร้างเร่ืองเล่า: 

กรณีศึกษางานเขียนเล่าเร่ืองของชาวญี่ปุ ่นและผู้เรียน

ภาษาญี่ปุ่นชาวไทย
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Abstract

The purpose of this study is 1) to investigate the use of viewpoint expressions as well as 

viewpoint maintenance and subject coherence in the structure of story writing and in the 

relation between sentences; and 2) to compare the use of expressions between Japanese 

native speakers (JJJ) and Thai learners (TTH). Regarding the analysis, the data from JJJ and TTH 

in a story writing task were collected from the International Corpus of Japanese as a Second 

Language. The result of the observation of the JJJ’s data reveals that in shou, JJJ tend to shift 

the subject of the sentence from the main character to a new one without using any viewpoint 

expressions, and otherwise use the benefactive expression “–tekureru.” On the other hand, 

in ten, the JJJ narrate the story from the main character’s viewpoint and maintain the main 

character as the subject of every sentence. As for TTH, the group tends to use the same types 

of viewpoint expressions in both structures as JJJ do, however with smaller numbers. Based 

on the observed use mentioned, it is expected that Japanese instructors might be able to 

design teaching methods for narrative writing education so that Thai learners could use viewpoint 

expressions more correctly and as a result, communicate more efficiently.       

Viewpoint Expressions Used in Narrative Structure:

A Case Study of Japanese Native Speakers and 

Thai Learners’ Story Writing
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1. บทนำ�
เรื่องเล่ามีความหมายต่าง ๆ กันตามแต่ยุคสมัย บางคนกล่าวว่า เรื่องเล่าหมายถึง การท่ีผู้เล่าหน่ึงคน 

หรือมากกว่านั้นเล่าเหตุการณ์ท่ีเกิดจริงหรือจินตนาการขึ้นมาให้ผู้ฟัง/ผู้อ่านหนึ่งคนหรือมากกว่านั้น ในการศึกษา

เรื่องเล่า มีผู้นิยมศึกษาในหลายประเด็น เช่น โครงสร้าง มุมมอง เป็นต้น โครงสร้างหมายถึงการจัดระเบียบและ

วางแบบโดยรวมของเรื่องเป็นกรอบหรือโครงท่ีรองรับองค์ประกอบแต่ละส่วนให้เข้ารูป เป็นงานเขียนท่ีน่าอ่าน 

ส่วนมุมมองคือ การเล่าเรื่องจากสายตาหรือทัศนะของบุคคลใดบุคคลหน่ึง (สรณัฐ ไตลังคะ, 2560, น.8, 51, 57)

ในงานวิจัยเก่ียวกับเรื่องเล่าภาษาญี่ปุ ่นที่ผ่านมาจ�านวนมากได้ศึกษาเกี่ยวกับมุมมองในการเล่าเรื่อง 

ของชาวญี่ปุ่นและผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาติต่าง ๆ ผ่านการใช้ส�านวนแสดงมุมมองต่าง ๆ เช่น ส�านวนแสดงการให้

ได้รับ (授受表現) ส�านวนแสดงกรรมวาจก (受動表現) ส่วนใหญ่พบว่า ชาวญี่ปุ่นนิยมเล่าเรื่องจากมุมมองของ 

ตัวละครหลักด้วยการใช้ส�านวนแสดงมุมมองที่หลากหลายในขณะที่ผู ้เรียนภาษาญี่ปุ ่นจะเล่าจากมุมมองของ 

ตัวละครตัวอื่นด้วย (渡辺, 2012; ラルアイソング, 2014; ダンタイ, 2020) เช่น

(01) 私の友人の田中という人が、鈴木という人にその人のカメラで木と一緒の写真をとってもらいました【田中   

(略) 鈴木はおこってしまい、田中があやまってもゆるしてくれませんでした【田中】。(ชาวญี่ปุ่น)         

(ラルアイソング, 2014, p.155)

(02) (略) 田中さんの友達は自分のカメラで田中さんの写真をとってあけました
1
【鈴木  。(略) そして田中さんは

友だちに写真をとってあけました【田中】。(ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย)

                     (ラルアイソング, 2014, p.156) 

จากตวัอย่างข้างต้นจะพบว่า ชาวญีปุ่น่เล่าเรือ่งจากมมุมองของตวัละครหลกัคอื 田中 ซึง่ ラルアイソング (2014) 

ได้ก�าหนดให้เป็นเพือ่นของผูเ้ล่าเรือ่งตลอดทัง้เร่ือง โดยใช้ค�ากรยิา もらう และ くれる ในการรกัษามมุมองตามตวัอย่าง 

(01) ในขณะที่ผู้เรียนชาวไทยเล่าเรื่องจากทั้งมุมมองของ 田中 และ 鈴木 ซึ่งเป็นตัวละครรอง โดยใช้ค�ากริยา あげる 

ตามตัวอย่าง (02) 

การเล่าเร่ืองโดยเปลี่ยนมุมมองสลับไปมาของผู ้เรียนภาษาญี่ปุ ่นอาจไม่ถือเป็นข้อผิดทางไวยากรณ์ 

แต่หากผู ้เรียนสามารถเล่าเรื่องโดยรักษามุมมองแบบชาวญี่ปุ ่นได้ จะท�าให้ส ่งสารไปถึงผู ้ฟ ังหรือผู ้อ ่าน 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ในการศึกษาเรื่องมุมมอง หากศึกษาด้านโครงสร้างของเรื่องเล่า 

และความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์เพิ่มเติม กล่าวคือ ศึกษาว่าโครงสร้างแบบใดหรือความสัมพันธ์แบบใดที่ม ี

การรักษามุมมอง และใช้ส�านวนใดในการรักษาก็น่าจะช่วยให้เข้าใจการใช้มุมมองในการเล่าเรื่องมากขึ้น และ

สามารถหาแนวทางเพื่อให้ผู้เรียนเล่าเรื่องโดยใช้มุมมองที่เป็นธรรมชาติได้ 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 ง�นวิจัยเกี่ยวกับก�รแบ่งประเภทของสำ�นวนแสดงมุมมอง 

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า มีงานวิจัยที่ได้แบ่งประเภทของส�านวนแสดงมุมมองไว้อย่างหลากหลาย 

และมีการใช้ค�าศัพท์เฉพาะที่แสดงส�านวนเหล่านี้ต่างกัน 

1 
ผู้เรียนเขียน 「あげる」ผิดเป็น「あげる」ทั้งนี้ ラルアイソング  (2014)  ได้ใช้ข้อมูลที่มีข้อผิดลักษณะเช่นนี้ในการวิเคราะห์ด้วย
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2 ความสอดคล้องของการใช้ประธานคือการที่ผู ้เล่าเร่ืองใช้ประธานเป็นตัวละครตัวเดียวกันตลอดทั้งเร่ือง ในขณะที่การรักษามุมมองคือการที่ผู ้เล่าเร่ืองเล่าจากมุมมอง 
ตัวละครเดียว ดังตัวอย่างต่อไปนี้

 a ケンはマリを呼びました。でも、マリに起きてもらえませんでした。

 b ケンはマリを呼びました。でも、マリは起きてくれませんでした。

 c ケンはマリを呼びました。でも、マリは起きませんでした。（作例）

 ตัวอย่าง a มีการใช้ประธานที่สอดคล้องกันและเล่าเรื่องจากมุมมองตัวละครเดียวคือ ケン มีการใช้ส�านวนแสดงมุมมอง ～てもらう ตัวอย่าง b การใช้ประธานไม่สอดคล้องกันคือ 
ใช้ประธานเป็น ケン ในประโยคแรก และเปลีย่นเป็น マリ ในประโยคหลัง แต่เล่าเรือ่งจากมมุมองตัวละครเดียวคอื ケン โดยการใช้ส�านวนแสดงมุมมอง ～てくれる และตัวอย่าง c การใช้
ประธานไม่สอดคล้องกนั คอืใช้ประธานเป็น ケン  ในประโยคแรก และเปลีย่นเป็น マリ ในประโยคหลัง และไม่มกีารใช้ส�านวนแสดงมมุมอง อนึง่ 作例 หมายถงึประโยคทีผู่วิ้จัยแต่งขึน้

森田 (1995) ได้อธิบายลักษณะเฉพาะของภาษาญ่ีปุ่นเกี่ยวกับมุมมอง โดยยกตัวอย่างส�านวนต่าง ๆ เช่น 

การใช้อกรรมกริยาหรอืสกรรมกรยิา การใช้ส�านวนแสดงกรรมวาจก ส�านวนแสดงการตี（使役の表現）ส�านวนแสดง

การให้ได้รับ ทั้งนี้ 森田 เรียกส�านวนแสดงกรรมวาจกว่า 受身の表現 และเรียกส�านวนแสดงการให้ได้รับว่า 受給表現

เอทสโึกะ โทโมมทัส ึและคณะ (2559) หนังสอืรวมหวัข้อไวยากรณ์ส�าหรบัการสอบวดัระดบัภาษาญีปุ่น่ JLPT 

N2 อธิบายเรื่องมุมมองในหัวข้อไวยากรณ์ระดับข้อความ โดยอธิบายค�าว่า “การไม่เปลี่ยนมุมมอง” คือ การท�าให้

ข้อความมีเน้ือหาสอดคล้องเป็นหน่ึงเดียวกัน โดยปกติแล้วผู้เขียนจะต้องกล่าวถึงเหตุการณ์จากมุมมองเดียวเสมอ 

วิธีที่จะไม่เปลี่ยนมุมมองมีอยู่หลายวิธี มุมมอง=ต�าแหน่งของเหตุการณ์ ในภาษาญี่ปุ่น มุมมองจากฝ่ายผู้พูดจะเป็น

ธรรมชาติ (น.214) จากนั้นได้แบ่งวิธีไม่เปลี่ยนมุมมองเป็น 4 หัวข้อย่อยคือ

1) วิธีไม่เปลี่ยนมุมมอง-1 การใช้ค�ากริยา・การเลือกใช้อกรรมกริยาหรือสกรรมกริยา 

2) วิธีไม่เปลี่ยนมุมมอง-2 การเลือกใช้ ～てくる หรือ ～ていく

3) วิธีไม่เปลี่ยนมุมมอง-3 การเลือกใช้รูปถูกกระท�า รูปให้กระท�า หรือรูปถูกให้กระท�า 

4) วิธีไม่เปลี่ยนมุมมอง-4 การเลือกใช้ ～てあげる・～てもらう・～てくれる

นอกจากนี้ในหนังสือเล่มนี้ยังยกตัวอย่างแนวข้อสอบที่มีความเกี่ยวข้องกับส�านวนแสดงมุมมองดังข้อ (03) 

(03) このあいだ、大きな葬儀社の社長と話す機会があった とてもやさしくあたたかみのある社長さんはおも

しろい話を 1  最近うちの会社に就職したという若者が増えているんですよ 就職難ということもあるでしょうけれど

どうもそれだけではないようです 別の企業に合格したのに どうしても葬儀社に と希望して来る人もいるのです (略) 

1 聞いてくれた   2 聞いてもらった   3 聞かせてくれた   4 聞かせてもらった

                                                                         (เอทสึโกะ โทโมมัทสึ และคณะ, 2559, น.232)
   

2.2 ง�นวิจัยที่ศึกษ�เปรียบเทียบก�รใช้สำ�นวนแสดงมุมมองของช�วญี่ปุ่นและผู้เรียนภ�ษ�ญี่ปุ่น

การศกึษาเปรยีบเทยีบการใช้ส�านวนแสดงมมุมองระหว่างชาวญีปุ่น่และผูเ้รียนภาษาญีปุ่น่ชาตต่ิาง ๆ  ในการ

เล่าเรื่องส่วนใหญ่พบว่าชาวญ่ีปุ่นนิยมเล่าเรื่องจากมุมมองของตัวละครหลักมากกว่าผู้เรียน อย่างไรก็ตามงานวิจัย 

ที่ผ่านมามีการก�าหนดขอบเขตของส�านวนที่ศึกษาและวิธีด�าเนินการวิจัยต่างกันไป 

渡辺 (2012) ศึกษาความสอดคล้องของการใช้ประธาน2 และการใช้ส�านวนแสดงการให้ได้รับ ส�านวนแสดง 

กรรมวาจกโดยก�าหนดให้กลุ่มตวัอย่างซึง่ประกอบด้วยชาวญีปุ่น่ ผู้เรยีนชาวจนี เกาหลี มองโกล เมยีนมาร์ ทีเ่คยเรยีนเรือ่ง 

มมุมองมาแล้ว และผูเ้รยีนชาวจนี เกาหล ีมาเลเซยี ทีไ่ม่เคยเรยีนเรือ่งมมุมองดภูาพยนตร์การ์ตนูประมาณ 5 นาทแีล้ว 

เขยีนเล่าเร่ือง พบว่า ชาวญ่ีปุน่มกีารเปลีย่นประธานกรณทีีใ่ช้ส�านวนขยายค�านามดงัตวัอย่าง (04) และกรณทีีม่อีนปุระโยค 

บอกเหตผุลดงัตวัอย่าง (05) นอกจากนีย้งัพบว่า ผูเ้รยีนทีเ่รยีนเรือ่งมมุมองแล้วสามารถใช้ประธานให้สอดคล้องกนัทัง้

งานเขียนได้ แต่มกีารใช้ส�านวนแสดงกรรมวาจกมากเกนิไป และทัง้ผูเ้รยีนทีเ่รียนเรือ่งมมุมองแล้วและผูเ้รยีนท่ียงัไม่เคย

เรียนสามารถใช้รูป ～てもらう・～てくれる ในการอธบิายการให้และได้รบัส่ิงของ แต่ไม่สามารถใช้เพือ่อธบิายบญุคณุได้ 
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(04) 歩いていると、絵を描いているペンギンに出会いあいさつをした。　　　　　 

(渡辺, 2012, p.54) 

(05) 配達員の若いペンギンが荷物を落としたので、主人公が警告すると、お礼にバイクに乗せてもらって、目的地

の近くまで送ってもらいました。　　　　　　　　　　　　　      

                                                                                                                (渡辺, 2012, p.54)  

ラルアイソング (2014) ศกึษาการรกัษามมุมอง การใช้ส�านวนแสดงกรรมวาจก และการใช้ส�านวนแสดงการ

ให้ได้รับ โดยก�าหนดให้ชาวญี่ปุ่นและผู้เรียนชาวไทยเขียนเล่าเรื่องจากภาพ 10 ช่อง พบว่า ชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่เขียน

จากมุมมองของตัวละครหลักในขณะท่ีผู้เรียนชาวไทยจะไม่รักษามุมมองเนื่องจากภาษาไทยเป็นภาษาที่บรรยาย 

ตามความจริง แต่ภาษาญี่ปุ ่นเป็นภาษาที่บรรยายจากมุมมอง นอกจากน้ีชาวญ่ีปุ่นยังไม่นิยมใช้ส�านวนแสดง 

กรรมวาจกที่แสดงให้เกิดความเสียหายเพราะค�านึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวละคร แต่ผู้เรียนชาวไทยมีการใช้ใน

ลักษณะดังกล่าว เนื่องจากภาษาไทยสามารถใช้เพื่อแสดงการถูกท�าให้เกิดความเสียหายได้ อีกทั้งผู้เรียนยังใช้ ～て

あげる ในหลายกรณีดังตัวอย่าง (02) เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากค�าว่า “ให้” ในภาษาไทย 

ダンタイ (2020) ศกึษาความสอดคล้องของการใช้ประธานและการใช้ส�านวนแสดงมมุมองต่าง ๆ  ได้แก่ วาจก  

(ヴォイス) ส�านวนแสดงการให้ได้รับ ส�านวนแสดงการเคลื่อนที่  (移動表現)  และส�านวนการแสดงอัตวิสัย  (主観表

現) โดยใช้ข้อมลู ストーリーテリング (Storytelling : ST) ของชาวญีปุ่น่และผูเ้รยีนชาวอเมรกิา จนี เกาหลี เวียดนาม 

จาก 多言語母語の日本語学習者横断コーパス (International Corpus of Japanese as a Second Language : 

I-JAS) พบว่า ชาวญี่ปุ่นมีอัตราการรักษาประธานมากกว่าผู้เรียนและมีแนวโน้มในการเปล่ียนประธานเม่ือตัวละคร

หลักและตัวละครใหม่ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กันโดยตรงดังตัวอย่าง (06) แต่หากมีปฏิสัมพันธ์กันโดยตรงจะมีการรักษา

ประธานดังตัวอย่าง (07) แต่ไม่พบแนวโน้มน้ีในผู้เรียนและไม่มีความแตกต่างระหว่างผู้เรียนที่มีภาษาแม่ต่างกัน 

นอกจากนี้ยังพบว่า ชาวญี่ปุ่นยังใช้ส�านวนแสดงมุมมองและส�านวนแสดงอัตวิสัยหลากหลายกว่าผู้เรียน

(06)【ケン】外からそっと、マリを呼んでみましたが、【マリ】マリはぐっすりと眠って、いて、【マリ】起きて

くれませんでした。(ชาวญี่ปุ่น)                                  
(ダンタイ, 2020, p.104)

(07) 【ケン】ケンは仕方なく、【ケン】梯子を持ってきて、【ケン】二階の開いている（あいている）窓から入ろ

うとしました。ところがそこを、【ケン】警官に見つかってしまいました。(ชาวญี่ปุ่น)                     

 (ダンタイ, 2020, p.104)

2.3 ง�นวิจัยที่ศึกษ�คว�มสัมพันธ์ของโครงสร้�งและก�รใช้สำ�นวนแสดงมุมมอง 

จากการส�ารวจของผู้วิจัย พบว่างานวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธ์ของโครงสร้างและการใช้ส�านวนแสดงมุมมอง

จ�ากัดอยู่เพียงการวิเคราะห์การเปลี่ยนฉากด้านสถานที่เพียงอย่างเดียว 中浜他 (2014) ศึกษาการวิเคราะห์เรื่องเล่า

ภาษาญี่ปุ่น โดยใช้ส�านวนแสดงวาจก ส�านวนแสดงการให้ได้รับ ส�านวนแสดงการเคล่ือนที่ ส�านวนแสดงอัตวิสัย  

ส�านวนกึ่งแสดงความรู้สึก (準感情表現) และส�านวนแสดงความรู้สึก (感情表現)3  พบว่าชาวญี่ปุ่นให้ความส�าคัญกับ

เนือ้เรือ่ง มกีารพฒันาเนือ้เรือ่งแบบภววสิยั (客観的描写) แต่เมือ่ถงึฉากทีส่�าคญัจะใช้ส�านวนแสดงอตัวสิยั (主観表現) 

ส�านวนกึ่งแสดงความรู้สึก (準感情表現) และส�านวนแสดงความรู้สึก (感情表現) ทั้งนี้ 中浜他 มิได้แบ่งตามโครงสร้าง

ทั้งหมดของการเล่าเรื่อง
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จากการทบทวนวรรณกรรมท้ัง 3 หัวข้อ จะเห็นได้ว่าการศึกษาด้านส�านวนการใช้มุมมองมีความส�าคัญ 

หากพิจารณาด้านไวยากรณ์อาจกล่าวได้ว่า “การไม่เปลี่ยนมุมมอง” เป็นหัวข้อไวยากรณ์ระดับข้อความที่ผู้ประสงค์

จะสอบวัดระดับภาษาญ่ีปุ่นควรมีความรู้และเข้าใจ และหากพิจารณาในระดับการสื่อสาร หากผู้เรียนสามารถ 

ใช้ส�านวนแสดงมุมมองได้เป็นธรรมชาติ จะท�าให้ผู้เรียนเล่าเรื่องเพื่อสื่อสารกับชาวญี่ปุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มากขึน้ ทีผ่่านมามกีารศกึษาทัง้เรือ่งประเภทของส�านวนแสดงมมุมองและการใช้ส�านวนแสดงมมุมองของทัง้ชาวญ่ีปุน่

และผู้เรียน แต่ยังขาดแคลนการวิเคราะห์การใช้ส�านวนแสดงมุมมองผ่านการพัฒนาเนื้อเรื่องตามโครงสร้างของ 

เรื่องเล่า และความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ ซึ่งจะท�าให้สามารถเข้าใจหลักการใช้ส�านวนแสดงมุมมองมากข้ึนว่า

โครงสร้างเรื่องแบบใด และความสัมพันธ์แบบใดควรใช้ส�านวนแสดงมุมมองประเภทใด ตลอดจนควรรักษามุมมอง

และความสอดคล้องของประธานหรอืไม่ ดงันัน้งานวจิยันีจ้งึจะศกึษาเก่ียวกบัการใช้ส�านวนแสดงมมุมองในโครงสร้าง

และความสัมพันธ์ต่าง ๆ ของเรื่องเล่าของชาวญี่ปุ่นและผู้เรียนชาวไทย

3. วัตถุประสงค์ก�รวิจัย
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้

1) เพื่อศึกษาการใช้ส�านวนแสดงมุมมอง การรักษามุมมองและความสอดคล้องของประธานของชาวญี่ปุ่นใน

โครงสร้างและความสัมพันธ์ต่างๆ ในเรื่องเล่า

2) เพื่อเปรียบเทียบการใช้ส�านวนแสดงมุมมองของชาวญี่ปุ่นและผู้เรียนชาวไทย

4. วิธีก�รวิจัย
4.1 ข้อมูลที่ใช้ในก�รวิจัย 

งานวิจัยนี้ได้น�าข้อมูลการเขียนเล่าเรื่อง (ストーリーライティング2 : SW2) ของชาวญี่ปุ่น (JJJ) 50 คน และ

ชาวไทย (TTH) 50 คน รวมเป็น 100 คน จาก 多言語母語の日本語学習者横断コーパス (International Corpus 

of Japanese as a Second Language : I-JAS) ซึ่งจัดท�าโดย 国立国語研究所 มาใช้ในการวิเคราะห์ 

I-JAS คือคลังข้อมูลทางภาษาที่รวบรวมข้อมูลการใช้ภาษาญี่ปุ่นของชาวญี่ปุ่นและผู้เรียนชาติต่างๆ เช่น 

ชาวอนิโดนเีซยี ชาวสเปน ชาวไทย ผ่านกิจกรรมทางภาษาทีห่ลากหลาย จ�านวนข้อมลูการใช้ภาษาญีปุ่น่ของ JJJ และ 

TTH ทีป่รากฏในคลงัข้อมลูดงักล่าวประกอบด้วยข้อมูลของ JJJ 50 คน และ TTH 50 คน 迫田他 (2016) ได้อธบิาย 

คณุสมบตัขิองกลุม่ตวัอย่างชาวญีปุ่น่ว่า เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระสบการณ์การสอนภาษาญีปุ่น่ และอยูใ่นระหว่างช่วงอาย ุ20-50 ปี 

ด้านผูเ้รยีนชาตต่ิาง ๆ  ได้มกีารเผยแพร่คะแนนสอบภาษาญีปุ่น่ SPOT4 และข้อมลูอืน่ ๆ  เช่น สภาพแวดล้อมการเรยีน 

ของผู้เรียนแต่ละคนด้วย ส�าหรับระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนชาวไทยทั้ง 50 คน เมือ่ใช้ผลของการสอบ SPOT 

เป็นเกณฑ์ สามารถแบ่งได้เป็นผู้เรียนชั้นต้น 6 คน ผู้เรียนชั้นกลาง 41 คน และผู้เรียนชัน้สงู 3 คน ทัง้นีง้านวจิยันี้ 

จะวเิคราะห์ข้อมลูของ JJJ และ TTH ทัง้หมดทีป่รากฏในคลังข้อมลู (JJJ 50 คน และ TTH 50 คน) ในภาพรวม กล่าวคอื 

ไม่แยกวเิคราะห์กลุ่มผูเ้รยีนตามภมูหิลงัและระดบัความรูภ้าษาญีปุ่น่ อย่างไรก็ตาม จากการทีม่ผีูเ้รยีนช้ันกลางจ�านวน

ร้อยละ 82 อาจกล่าวได้ในระดับหนึ่งว่าการใช้ส�านวนแสดงมุมมองของผู้เรียนที่ปรากฏในงานวิจัยน้ีเป็นแนวโน้ม 

ของผู้เรียนชั้นกลาง อนึ่งในการแสดงตัวอย่างการใช้จะแสดง ID ของชาวญี่ปุ่นและผู้เรียนชาวไทยที่ปรากฏใน I-JAS

3 ส�านวนแสดงการเคลื่อนที่ (移動表現) คือส�านวนที่แสดงการเคลื่อนที่ของคน สิ่งของ เรื่องราว เช่น「行く・来る」「売る・買う」

 ส�านวนการแสดงอัตวิสัย (主観表現) คือส�านวนที่แสดงความคิดหรือการตัดสินใจ เช่น「わかる」「思う」

 ส�านวนกึ่งแสดงความรู้สึก (準感情表現) คือค�ากริยาที่ใช้แสดงความรู้สึก เช่น「おどろく」「落胆する」

 ส�านวนแสดงความรู้สึก (感情表現) คือค�าคุณศัพท์ที่ใช้แสดงความรู้สึก เช่น「嬉しい」「悲しい」（中浜他, 2014）
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4 Simple Performance-Oriental Test คือ การสอบวัดความรู้ภาษาญี่ปุ่นและการน�าภาษาญี่ปุ่นไปใช้
5  การเก็บข้อมูลกิจกรรมเขียนเล่าเรื่อง (ストーリーライティング) ของคลังข้อมูล I-JAS จะเก็บหลังการเก็บข้อมูลภาษาพูด ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมการพูดเล่าเรื่อง (ストーリー

テリング) ซึ่งให้เล่าเรื่องโดยการพูดจากภาพและข้อมูลการสนทนา (対話) ประมาณ 30 นาที การเขียนเล่าเรื่องเป็นการให้เขียนเล่าเรื่องจากภาพเดียวกับการพูดเล่าเรื่อง ซึ่งจะ
เก็บข้อมูลหลังการเล่าเรื่องเรื่องแรกประมาณ 40-50 นาที ダンタイ (2020) ก็ได้ใช้ข้อมูลการเล่าเรื่องจากภาพที่ 1 ในการวิเคราะห์ส�านวนแสดงมุมมองเช่นกัน เนื่องจาก ダン 

タイ ได้ศึกษาน�าร่องแล้วพบว่า มีการใช้ส�านวนแสดงมุมมองในการเล่าเรื่องภาพดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ダンタイวิเคราะห์ข้อมูลการพูดเล่าเรื่อง (ストーリーテリング 2 : ST2) 
และไม่ได้วิเคราะห์ตัวอย่างผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย 

กจิกรรมการใช้ภาษาญีปุ่น่ของชาวญีปุ่น่และผูเ้รยีนใน I-JAS แบ่งออกเป็นกจิกรรมการพดูและเขยีน กจิกรรม

การพูด เช่น การพูดเล่าเรื่อง (ストーリーテリング) การสนทนา (対話) การแสดงบทบาทสมมติ (ロールプレイ) 

กจิกรรมการเขยีน เช่น การเขยีนเล่าเรือ่ง (ストーリーライティング) การเขยีนเรยีงความแสดงความคิดเหน็ (エッセイ)  

การเขียนอีเมล (メール) เป็นต้น งานวิจัยนี้เลือกใช้ภาษาเขียนในการศึกษาเรื่องส�านวนแสดงมุมมอง เน่ืองจาก 

ในการพดูจ�าเป็นต้องพูดแบบฉับพลัน อาจเกิดการหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาที่ไม่คุ้นชินได้ แต่หากเป็นภาษาเขียนผู้เรียน

อาจมีเวลาคิดทบทวนสิ่งที่เขียนและใช้ภาษาที่ตนเองคิดว่าเหมาะสมที่สุด

ส�าหรับ SW25 เป็นกิจกรรมที่ให้กลุ่มตัวอย่างเขียนเล่าเรื่องตามภาพที่ 1 ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ภาพ ภายใน 

10-15 นาที โดยพิมพ์ลงในคอมพิวเตอร์ ในการท�ากิจกรรมนี้ มีการก�าหนดประโยคเริ่มต้น「ケンはうちの鍵を持っ

ていませんでした。」และให้เขียนเล่าเรื่องต่อจากประโยคนี้ ระหว่างท�ากิจกรรมมีข้อก�าหนดว่าห้ามใช้พจนานุกรม

และห้ามสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ในภาพจะเขียนชื่อตัวละครคือ ケン และ マリ และค�าศัพท์ที่สูงกว่าการสอบ

วัดระดับ 2 แบบเก่าคือ 鍵, 梯子 และ 警官 พร้อมเขียนเสียงอ่านของคันจิและวงเล็บความหมายภาษาอังกฤษไว้ด้วย 

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาพ ① ถึง ④ มีดังนี้

ภาพ ① ケン กลับมาถึงบ้านแล้วรู้สึกตัวว่าลืมกุญแจ

ภาพ ② ケン เรียก マリ แต่ マリ หลับอยู่

ภาพ ③ ケン ปีนบันไดแล้วต�ารวจ (警官) ผ่านมาเห็น

ภาพ ④ マリ ตื่นมาช่วย ケン อธิบายเหตุการณ์ให้ต�ารวจ (警官)

ภ�พที่ 1 SW2 ของ I-JAS (迫田他, 2016, p.99)
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4.2 กรอบก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

หลังจากได้รวบรวมข้อมูล SW2 ทั้งหมดแล้ว ผู้วิจัยได้นับจ�านวนการใช้ส�านวนแสดงมุมมองแต่ละส�านวน 

และวิเคราะห์ลักษณะการใช้ การรักษามุมมองและความสอดคล้องของประธานของชาวญี่ปุ่นและผู้เรียนชาวไทย 

ในแต่ละโครงสร้างและความสัมพันธ์ต่างๆ ในเรื่องเล่า

โครงสร้างของเรื่องเล่าที่น�ามาเป็นกรอบในการวิเคราะห์คือ 起承転結 ซึ่งเป็นวิธีการด�าเนินเรื่องโดยแบ่งเป็น 

4 ขั้นตอน (四段階法) โครงสร้างแบบ 起承転結 แต่เดิมใช้ในการแต่งกลอน 奥秋 (1993) ได้อธิบายว่าโครงสร้างนี้

ประกอบไปด้วยการเปิดประเด็นที่ 起 และพัฒนาเนื้อเรื่องที่ 承 จากน้ันจะเปล่ียนความคิดที่ 転 แล้วสรุปที่ 結6 

นอกจากนี้ยังกล่าวว่า 転 ซึ่งเป็นโครงสร้างที่ 3 ของเรื่องเป็นเหตุการณ์ที่ท�าให้เรื่องมีสีสัน

เมื่อพิจารณาภาพที่ 1 แล้วจะเห็นได้ว่า เหตุการณ์ที่ด�าเนินในเนื้อเรื่องมีโครงสร้างตามลักษณะนี้ กล่าวคือ

ภาพ ① เหตุการณ์ที่ ケン กลับมาถึงบ้านแล้วรู้สึกตัวว่าลืมกุญแจ เป็นการเปิดประเด็นของเรื่องนี้ซึ่งตรงกับ

ค�านิยามของโครงสร้าง 起

ภาพ ② เหตุการณ์ที่ ケン เรียก マリ แต่ マリ หลับอยู่ เป็นการพัฒนาเนื้อเรื่องต่อจากเหตุการณ์ที่ ケン 

กลับมาถึงบ้านแล้วรู้สึกตัวว่าลืมกุญแจ ซึ่งตรงกับค�านิยามของโครงสร้าง 承 

ภาพ ③ เหตกุารณ์ที ่ケン ปีนบนัไดแล้วต�ารวจ (警官) ผ่านมาเหน็ เป็นการเปลีย่นความคดิ และเป็นเหตกุารณ์

ที่ท�าให้เรื่องมีสีสัน ซึ่งตรงกับค�านิยามของโครงสร้าง 転 

ภาพ ④ เหตกุารณ์ที ่マリตืน่มาช่วย ケン อธบิายเหตกุารณ์ให้ต�ารวจ (警官) เป็นการสรปุเนือ้เรือ่ง ซึง่ตรงกับ

ค�านิยามของโครงสร้าง 結  

นอกจากการวเิคราะห์การใช้ส�านวนแสดงมมุมองตามโครงสร้างแล้ว งานวจิยันีย้งัวเิคราะห์ในด้านความสมัพนัธ์

ระหว่างเหตุการณ์ในเรื่องเล่าด้วย กล่าวคือ น�าเหตุการณ์ที่ตัวละครแต่ละตัวกระท�าในเน้ือเรื่องมาพิจารณาว่ามี 

ความสัมพันธ์กันอย่างไรโดยอ้างอิงเกณฑ์ความสัมพันธ์แบบเช่ือมโยง (文の連接関係) จาก 市川 (1978)7 เมื่อ 

พิจารณาเหตุการณ์ในขอบเขตในการวิจัยดังจะระบุต่อไปคือภาพ ② และภาพ ③ แล้ว พบความสัมพันธ์เชื่อมโยง 

3 แบบ คือ

1)  แบบขัดแย้ง (反対・単純な逆接) ซึ่งอยู่ในประเภทแย้งความ (逆接) ระหว่างเหตุการณ์ที่ ケン เรียก マリ  

 แต่ マリ หลับในภาพ ②

2) แบบเป็นเหตุเป็นผล (順当) ระหว่างเหตุการณ์ที่ マリ หลับอยู่ในภาพ ②  ケン จึงปีนบันไดในภาพ ③

3) แบบเหตุจูงใจ (きっかけ) ระหว่างเหตุการณ์ที่ ケン ปีนบันไดแล้วต�ารวจ (警官) ผ่านมาเห็นในภาพ ③  

 ความสัมพันธ์แบบเป็นเหตุเป็นผล (順当) และแบบสาเหตุ (きっかけ) นี้อยู่ในประเภทตามความ (順接)

เมื่อน�าเหตุการณ์ในภาพที่ 1 มาแบ่งการพัฒนาเนื้อเรื่องตามโครงสร้าง起承転結และความสัมพันธ์เชื่อมโยง

ของเหตุการณ์ที่ตัวละครทั้ง 3 ตัวคือ ケン, マリ และต�ารวจ (警官) ได้กระท�าแล้วจะสามารถสรุปโครงสร้างและ 

ความสัมพันธ์เชื่อมโยงได้ดังตารางที่ 1 

6 
起」で主題を投げかけ「承」で展開し「転」で思考を転じ「結」でまとめる (奥秋, 1993, p.175)
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ต�ร�งที่ 1 โครงสร้างและความสัมพันธ์เชื่อมโยงของเหตุการณ์ในภาพที่ 1

4.3 ขอบเขตก�รวิจัย 

ด้านโครงสร้างเรื่องเล่า ผู้วิจัยก�าหนดเกณฑ์การเลือกภาพ (จากภาพ ① ถึงภาพ ④  ในภาพที่ 1) ที่จะน�ามา

วิเคราะห์คือ ต้องเป็นภาพท่ีมีตัวละคร 2 ตัวข้ึนไป ซ่ึงจะส่งผลให้ผู้เขียนเล่าเรื่องต้องเขียนบรรยายเหตุการณ ์

ทีก่ระท�าโดยตวัละครเหล่านัน้ เพือ่ให้สามารถวเิคราะห์ได้ว่ามีการรกัษามมุมองของตวัละครหลกัและมคีวามสอดคล้อง

ของการใช้ประธานหรือไม่

ในภาพ ① ซึ่งเป็นการเปิดประเด็นหรือ 起 มีตัวละครแค่ตัวเดียวคือ ケン ไม่สามารถเกิดการเปลี่ยนแปลง 

มุมมองได้ จึงไม่สามารถวิเคราะห์เรื่องการใช้มุมมองได้ในภาพนี้ อีกทั้งในการเก็บข้อมูลของคลังข้อมูล I-JAS  

มปีระโยคเริม่ต้นคือ 「ケンはうちの鍵を持っていませんでした。」ให้ จงึมผู้ีทีไ่ม่ได้เขยีนเล่าเหตกุารณ์ทีเ่กดิในภาพ ① 

และในภาพ ④ ซึ่งเป็นการสรุปหรือ 結 มีตัวละคร 3 ตัว คือ ケン, マリ และต�ารวจ (警官) ซึ่งคาดการณ์ได้ว่ามีความ

ซับซ้อนในการใช้มุมมองและจากการพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น พบว่า ทั้งกลุ่ม JJJ และ TTH มีผู้ที่เล่าเหตุการณ ์

ในภาพ ④ ไม่ครบ เช่น ไม่เล่าว่า “マリ ช่วยอธิบายเหตุการณ์” หรือ “ต�ารวจเข้าใจเหตุการณ์” เป็นต้น

งานวิจยันีจ้งึก�าหนดขอบเขตการวเิคราะห์การใช้มมุมองใน 2 ภาพ คอื ภาพ ② และภาพ ③  เท่านัน้ ภาพ ② 

เป็นการพฒันาเนือ้เรือ่งหรอื 承 และภาพ ③ เป็นการเปลีย่นความคดิหรอื 転 ในแต่ละภาพมตีวัละคร 2 ตวั ทัง้ 2 ภาพ 

มีตัวละครหลักคือ ケン ภาพ ② มีตัวละครใหม่คือ マリ และภาพ ③ มีตัวละครใหม่คือต�ารวจ (警官)  

ส�าหรับส�านวนแสดงมุมมองท่ีน�ามาวิเคราะห์ จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า มีงานวิจัยท่ีแบ่งประเภท 

ส�านวนแสดงมุมมองไว้หลากหลายและศึกษาในหลายประเด็นตามที่ได้กล่าวมาแล้ว อย่างไรก็ตามงานวิจัยนี้ผู้วิจัย 

ได้ก�าหนดขอบเขตวเิคราะห์เพยีงการใช้ส�านวนแสดงกรรมวาจก (受動表現) และส�านวนแสดงการให้ได้รบั (授受表現) 

7 
市川 (1978) ให้ค�าจ�ากัดความของความสัมพันธ์เชื่อมโยง (文の連接関係) ว่าคือความสัมพันธ์เชิงตรรกะของประโยคกับประโยค (文と文との論理的関係) และได้แบ่งประเภท 
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงพื้นฐานเป็น 8 ประเภทใหญ่ แต่ละประเภทจะมีหัวข้อย่อยต่างกันไป จากนั้นได้ยกตัวอย่างส�านวนที่ใช้ในการเชื่อม (接続表現) ที่ใช้แสดงความสัมพันธ์ใน
แต่ละประเภท ในท่ีนีจ้ะยกตวัอย่างนยิามของประเภทความสมัพนัธ์เชือ่มโยงและส�านวนทีใ่ช้ในการเชือ่มทีใ่ช้แสดงความสมัพนัธ์ประเภทนัน้ทีพ่บในข้อมลูวจิยัน้ี ได้แก่ ความสมัพนัธ์
เชื่อมโยงแบบขัดแย้งซึ่งจัดอยู่ในประเภทแย้งความ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงแบบเป็นเหตุเป็นผลและแบบเหตุจูงใจซึ่งจัดอยู่ในประเภทตามความ

順接型　前文の内容を条件とするその帰結を後文に述べる型。

 ［順当］＝だから・ですから・それで・したがって・そこで・そのため・そういうわけで・それなら・とすると・してみれば・では

 ［きっかけ］＝すると・と・そうしたら

逆接型　前文の内容に反する内容を後文に述べる型。

 ［反対・単純な逆接］＝しかし・けれども・だが・でも・が・といっても・だとしても

(市川,1978, pp.89-93)
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เท่านัน้ เนือ่งจากได้พจิารณาส�านวนแสดงมมุมองตามหวัข้อไวยากรณ์ระดบัข้อความของการสอบวดัระดบัภาษาญีปุ่น่ 

JLPT N2 ท่ีปรากฏในเอทสโึกะ โทโมมทัส ึและคณะ (2559) แล้ว พบการใช้ส�านวนแสดงมมุมองอืน่ ๆ  เช่น การใช้อกรรม 

หรอืสกรรมกริยา ส�านวนแสดงการเคลื่อนที่จ�านวนน้อย และไม่พบความแตกต่างในการใช้ของชาวญี่ปุ่นและผู้เรียน 

ชาวไทยทัง้ในด้านจ�านวนและลกัษณะการใช้ ซึง่อาจเป็นเพราะแนวคิดเรือ่งอกรรมกรยิาหรอืสกรรมกรยิา หรอืส�านวน

แสดงการเคลือ่นทีข่องภาษาไทยและภาษาญีปุ่น่ไม่ต่างกนัมากนกั อนึง่ นอกจากการใช้ส�านวนแสดงกรรมวาจก และ

ส�านวนแสดงการให้ได้รับแล้ว ผู้วิจัยจะวิเคราะห์ในด้านการรักษามุมมองและความสอดคล้องของประธานด้วย

5. ผลก�รวิจัย
จากการศึกษาการใช้ส�านวนแสดงกรรมวาจกและส�านวนแสดงการให้ได้รับของชาวญี่ปุ่นและผู้เรียนภาษา

ญีปุ่น่ชาวไทยตามโครงสร้างเรือ่งเล่าดงัทีก่ล่าวมาแล้ว พบจ�านวนและร้อยละการใช้ส�านวนทัง้ 2 ในโครงสร้าง 承 และ 

転 ดังตารางที่ 2

ต�ร�งที่ 2 จ�านวน (คน) และร้อยละการใช้ส�านวนแสดงกรรมวาจก และส�านวนแสดงการให้ได้รับ 

จากตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่า แม้จ�านวนการใช้จะต่างกัน แต่ชาวญี่ปุ่นและผู้เรียนชาวไทยมีแนวโน้มการใช้

ประเภทของส�านวนแสดงมุมมอง ในที่นี้คือส�านวนแสดงกรรมวาจกและส�านวนแสดงการให้ได้รับในแต่ละ 

โครงสร้างเหมือนกัน กล่าวคือในโครงสร้าง 承 พบการใช้ส�านวนแสดงการให้ได้รับแต่ไม่พบการใช้ส�านวนแสดง 

กรรมวาจกในทั้ง 2 กลุ่ม และในโครงสร้าง 転 พบการใช้ส�านวนแสดงกรรมวาจกแต่ไม่พบการใช้ส�านวนแสดงการให้

ได้รับในทั้ง 2 กลุ่ม นอกจากนี้ทั้ง 2 กลุ่ม ยังใช้ส�านวนแสดงมุมมองในโครงสร้าง 転 มากกว่าโครงสร้าง 承 อย่างไร

ก็ตามชาวญี่ปุ่นมีแนวโน้มในการใช้ส�านวนแสดงมุมมองทั้งส�านวนแสดงกรรมวาจกและส�านวนแสดงการให้ได้รับ

มากกว่าผู้เรียนชาวไทย

ต่อไปนี้จะแสดงตัวอย่างและวิเคราะห์การใช้ส�านวนแสดงมุมมองของชาวญี่ปุ่นและผู้เรียนชาวไทย รวมถึง

การรักษามมุมองและความสอดคล้องของการใช้ประธานในแต่ละโครงสร้างและระหว่างโครงสร้างตามล�าดับเน้ือเรือ่ง 

โดยจะแสดงตวัอย่างและวิเคราะห์การใช้ส�านวนแสดงมมุมองในโครงสร้าง 承 และโครงสร้าง 転 ดงันัน้ในการวเิคราะห์

ระหว่างโครงสร้าง 承 และโครงสร้าง 転 จะวิเคราะห์เฉพาะด้านการรักษามุมมองและความสอดคล้องของการใช้

ประธานเท่านั้น
     

5.1 โครงสร้�ง 承 

โครงสร้าง 承 ในภาพ ② เป็นการเล่าเรือ่งเหตุการณ์ที ่ケン เรยีก マリ แต่ マリ หลับอยู ่มคีวามสัมพนัธ์เช่ือมโยง



138 วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 ธันวาคม 2565 |  jsn Journal Vol. 12 No. 2 December 2022

แบบขัดแย้งภายในโครงสร้าง ชาวญี่ปุ่นและผู้เรียนชาวไทยมีการใช้ส�านวนแสดงมุมมองในลักษณะเดียวกัน คือ ใช้

ส�านวนการให้ได้รับ แต่ไม่ใช้ส�านวนแสดงกรรมวาจก อย่างไรก็ตามชาวญี่ปุ่นมีการใช้ส�านวนการให้ได้รับมากกว่าผู้

เรียนชาวไทยมากกว่า 4 เท่า 

ชาวญี่ปุ่นมีการใช้ส�านวนการให้ได้รับดังตัวอย่าง (08) ถึง (13)

(08) (略) 下から開いている窓に向って呼んでも起きてくれません。(略)               (JJJ02) 

(09) 二階で寝ているマリを起こそうとしましたが、マリは起きてくれません。 (略)                     (JJJ03)

(10)  (略) なんとかして開けてもらおうと、二階の部屋で寝ているであろう妻のマリに外から呼びか けてみまし

      たが、起きる気配がありません。(略)                                                                         (JJJ04)

(11)  (略) 家の中で寝ているマリに外から呼びかけますが、気付いてもらえません。(略)          (JJJ55) 

(12)  (略) そこで外から同居人のマリを呼んでドアを開けて貰おうとしましたが、深夜なのでマリは寝てしまっ  

      て気付いてくれません。(略)                             ( J J J 2 4 ) 

(13)  (略) しかしマリはケンが鍵を持っていると思いこみ、ぐっすりと眠っていました。何度呼んでもマ 

 リは顔を出してくれないので、(略)                                                                                                    (JJJ50)

　 ส่วนผู้เรียนชาวไทยมีการใช้ส�านวนการให้ได้รับดังตัวอย่าง (14) และ (15) 

(14)  家に入れないので、マリに声を出かけようとしました。何回も呼んでも、マリは起きてくれませんでした  

 (略)                           (TTH42) 

(15)  (略) それで、マリをおこして、ドアを開けてもらうために、大きい声をかけました。しかし、いくら声を 

 かけても、マリさんが起きてもらいませんでした。(略)                   (TTH15)

จากตัวอย่างข้างต้น พบว่า การใช้ส�านวนการให้ได้รับสามารถแบ่งย่อยได้อีก 3 ประเภท คือ 1) การใช้ ～て

くれる ดังตัวอย่าง (08) และ (09) ของชาวญี่ปุ่น และตัวอย่าง (14) ของผู้เรียนชาวไทย 2) การใช้ ～てもらう 

ดังตัวอย่าง (10) และ (11) ของชาวญี่ปุ่น และตัวอย่าง (15) ของผู้เรียนชาวไทย และ 3) การใช้ ～てくれる ～ても

らう ร่วมกัน ดังตัวอย่าง (12) และ (13)  ของชาวญี่ปุ่น ทั้งนี้ไม่พบการใช้ส�านวนร่วมกันในข้อมูลของผู้เรียนชาวไทย 

รายละเอียดเรื่องจ�านวนการใช้ของแต่ละส�านวนของทั้ง 2 กลุ่มตัวอย่างระบุดังตารางที่ 3

ต�ร�งที่ 3 การใช้ส�านวนการให้ได้รับแต่ละประเภท

เมื่อพิจารณาเรื่องการรักษามุมมอง จะพบว่าในโครงสร้าง 承 ชาวญี่ปุ่นมีแนวโน้มที่จะรักษามุมมองการ 

เล่าเรือ่งไว้ทีต่วัละครหลกั ซึง่กค็อื ケン มากกว่าผูเ้รยีนชาวไทย สงัเกตได้จากจ�านวนการใช้ส�านวนการให้ได้รบัซึง่ 

ชาวญี่ปุ่นใช้จ�านวนมากกว่าผู้เรียนชาวไทย ถึงกระนั้นเมื่อพิจารณาอัตราส่วนที่ใช้ส�านวนแสดงมุมมองในโครงสร้าง 

承 อาจกล่าวได้ว่า ทั้ง 2 กลุ่มมีการใช้ส�านวนแสดงมุมมองไม่มากนัก กล่าวคือชาวญี่ปุ่นใช้ส�านวนการให้ได้รับเพียง

ร้อยละ 36 ของจ�านวนข้อมูลทั้งหมด และผู้เรียนชาวไทยใช้เพียงร้อยละ 8
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นอกจากนีเ้มือ่พจิารณาเรือ่งความสอดคล้องของประธาน พบว่า แม้ชาวญีปุ่น่จะรกัษามมุมอง แต่กน็ยิมเปลีย่น

ประธาน ดงัตวัอย่าง (8) (9) (12) และ (13) แม้จะมกีารใช้ ～てくれる เพือ่รกัษามมุมองไว้ที ่ケン แต่ประธานของ

เหตกุารณ์ “ไม่ตืน่” ในประโยคนีค้อื マリ ซึง่เป็นการเปล่ียนประธานจากเหตุการณ์ “เรยีก” ซึง่กคื็อ ケン แม้แต่ตวัอย่าง 

(10) ทีม่กีารใช้ ～てもらう เพ่ือรกัษาทัง้มุมมองและความสอดคล้องของประธานไว้ที ่ケン แต่กเ็ป็นการใช้ร่วมกบั 

ส�านวนแสดงความคิด ～と และมีการเปลี่ยนประธานของเหตุการณ์ “ไม่ตื่น” ไปที่ マリ ในประโยคหลงั มเีพยีงแต่

ตวัอย่าง (11)  เท่านัน้ทีใ่ช้ ～てもらう เพือ่รกัษาทัง้มมุมองและความสอดคล้องของประธานไว้ที ่ケン ตลอดท้ังประโยค

ในด้านการใช้ของผู้เรียนชาวไทย ตัวอย่าง (14) มีการใช้ ～てくれる เพื่อรักษามุมมองไว้ที่ ケン แต่ประธาน

ของเหตุการณ์ “ไม่ตื่น” ในประโยคนี้คือ マリเช่นเดียวกับตัวอย่าง (8) (9) (12) และ (13) ของชาวญี่ปุ่น ส�าหรับ

ตัวอย่าง (15)  ถึงแม้ว่าผู้เรียนจะใช้ ～てもらう แต่มีการใช้ が เพื่อชี้ประธานหลัง マリ มีความเป็นไปได้ว่าผู้เรียน

ต้องการให้ マリ เป็นประธาน แต่ใช ้～てくれる และ ～てもらう สลับกัน

เมือ่วิเคราะห์ข้อมลูทัง้หมดในด้านการรกัษามมุมองและความสอดคล้องของประธานแล้ว พบว่าในโครงสร้างนี้

ทั้งชาวญี่ปุ ่นและผู้เรียนชาวไทยส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะไม่รักษาทั้งมุมมองและความสอดคล้องของประธาน 

ดังตัวอย่างที่ (16) ถึง (21) ตัวอย่างที่ (16) ถึง (18) คือ ตัวอย่างของชาวญี่ปุ่นและตัวอย่างที่ (19) ถึง (21) คือ 

ตัวอย่างของผู้เรียนชาวไทย

(16) 中にいるマリを呼びましたが、寝ているようで気がつきません。(略)               (JJJ01) 

(17)  (略) いくら声を出して中にいるはずのマリを呼んでみても、音沙汰ありません。　

 どうやらマリは深い眠りに着いてしまったようです。(略)             (JJJ05) 

(18)  (略) 大声でマリの名前を呼び、起こそうとするのですがやはり気が付きません。(略)           (JJJ09) 

(19)  (略) 彼は何回も奥さんを呼びました。でも、マリーさんは聞こえないようでした。(略)     (TTH01)

(20)  ケンはマリに声をかようとしましたが、マリが寝ていたので全然気付かなかったんです。(略)     (TTH04)

(21)  (略) ケンが呼んでもまりは起きません．(略)               (TTH09)

ส�าหรับการใช้ส�านวนแสดงมมุมองอืน่ในขอบเขตงานวจิยันี ้ในโครงสร้าง 承 ไม่พบการใช้ส�านวนแสดงกรรมวาจก 

แม้ว่าภาษาญีปุ่น่จะสามารถใช้กรรมวาจกกบัการถกูกระท�าทางอ้อม（迷惑の受身หรอื直接受身）ได้ดงัตวัอย่าง (22) 

และ (23) เพื่อแสดงการได้รับความเดือดร้อนจากการกระท�าของผู้อื่น แต่ในข้อมูลเร่ืองเล่าที่ใช้ในงานวิจัยน้ีไม่พบ

การใช้รูปกรรมวาจกเช่นดังตัวอย่าง (24) แม้เหตุการณ์ที่ マリ “หลับ” จะท�าให้ ケン เดือดร้อนในทางอ้อมก็ตาม 

(22) （電車で）隣の人に椅子に座られてしまった。          (森田, 1995, p.135)

(23)  赤ちゃんに泣かれて困り果てているお母さん。　          (森田, 1995, p.135)

(24) ケンが外で呼んでもマリに寝られました。                (作例)

5.2 ระหว่�งโครงสร้�ง 承 และโครงสร้�ง 転

ระหว่างโครงสร้าง 承 ในภาพ ② และโครงสร้าง 転 ในภาพ ③ เป็นการเปลีย่นจากเหตกุารณ์ที ่マリ หลบัอยูไ่ปสู่

เหตุการณ์ケン ปีนบันได มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงแบบเป็นเหตุเป็นผล ระหว่างโครงสร้างทั้ง 2 โครงสร้างนี ้

ชาวญี่ปุ่นมีการเล่าเรื่องดังตัวอย่าง (25) ถึง (27) และชาวไทยมีการเล่าเรื่องดังตัวอย่าง (28) ถึง (30)

(25) 中にいるマリを呼びましたが、寝ているようで気がつきません。そこで二階の窓から家に入ろうと、梯子を 

 使って登っていると、警官に呼び止められました。(略)                                   (JJJ01)
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(26)  (略) 下から開いている窓に向って呼んでも起きてくれません。仕方がないので、屋根に梯子をかけて窓まで 

 登ろうとしたところ、パトカーがやってきて、泥棒と間違えられそうになりました (略)    (JJJ02) 

(27)  二階で寝ているマリを起こそうとしましたが、マリは起きてくれません。二階の窓が開いていたため、ケン 

 はそこから家に入ろうと思いました。そこで、置いてった梯子を上がっていたところ、警官に呼び止められ 

 てしまいました。(略)                 (JJJ03) 

(28) (略) 彼は何回も奥さんを呼びました。でも、マリーさんは聞こえないようでした。ケンさんは梯子を使っ 

 て、２階の窓に入るつもりでした。(略)                                  (TTH01) 

(29)  ケンはマリに声をかけようとしましたが、マリが寝ていたので全然気付かなかったんです。それで、ケンは 

 家に入られる方法を思いつきました。それは、梯子を使ってマリの部屋に入る方法です。　

 警察官はそうしたケンを見て、泥棒と思いました。(略)                     (TTH04)

(30) (略) ケンが呼んでもまりは起きません．それで、けんが梯子を使くことに決めます。梯子を登っているとこ 

 ろ、警官が見えました。警官はけんがどろぼうだろうとおもいます。(略)      (TTH05) 

 จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็นได้ว่าชาวญี่ปุ่นและผู้เรียนชาวไทยมีการเปลี่ยนประธานจากประธานใหม่ซึ่งก็คือ 

マリกลับไปใช้ประธานตัวละครหลักซึ่งก็คือ ケン ในกรณีที่ในโครงสร้าง 承 มีการใช้ส�านวนการให้ได้รับดังตัวอย่าง 

(26) และ (27) แสดงให้เหน็ว่ามกีารรกัษามมุมองไว้ที ่ケン ตัง้แต่ภาพ ②  ถงึภาพ ③  ในทางกลบักนั หากไม่มกีารใช้

ส�านวนการให้ได้รบัดงัตวัอย่าง (25) และ (28) ถงึ (30) แสดงว่ามกีารเปลีย่นมมุมองจาก ケン ไปยงั マリ ในภาพที ่②  

และเปลี่ยนกลับไปที่ ケン อีกครั้งในภาพที่ ③

5.3 โครงสร้�ง 転 

โครงสร้าง 転 เป็นการเล่าเรื่องเหตุการณ์ ケン ปีนบันไดแล้วต�ารวจ (警官) ผ่านมาเห็น มีความสัมพันธ ์

เชื่อมโยงแบบเหตุจูงใจภายในโครงสร้าง ในโครงสร้างนี้ชาวญี่ปุ่นและผู้เรียนชาวไทยมีการใช้ส�านวนแสดงมุมมอง 

ในลกัษณะเดยีวกนั คอื ใช้ส�านวนแสดงกรรมวาจก แต่ไม่ใช้ส�านวนการให้ได้รบั อย่างไรกต็ามชาวญีปุ่น่มกีารใช้ส�านวน

แสดงกรรมวาจกมากกว่าผู้เรียนชาวไทย 2 เท่า

ชาวญี่ปุ่นมีการใช้ส�านวนแสดงกรรมวาจกดังตัวอย่าง (31) ถึง (33)

(31) (略 )  そこで二階の窓から家に入ろうと、梯子を使って登っていると、警官に呼び止められました  

 (略)                                              (JJJ01) 

(32) (略) 仕方がないので、屋根に梯子をかけて窓まで登ろうとしたところ、パトカーがやってきて、泥棒と間違 

 えられそうになりました。(略)                                            (JJJ02) 

(33)  (略) たまたま近くに二階まで登れそうな梯子があったので、ケンはそれを使って窓から中に入ろうとしま 

 した  しかし、タイミングの悪いことに、ケンはその様子を通りかかった警官に目撃されてしまいました 

 (略)                                                       (JJJ05) 

 ส่วนผู้เรียนชาวไทยมีการใช้ส�านวนแสดงกรรมวาจกดังตัวอย่าง (34) ถึง (36)

(34) (略) ケンさんは梯子を使って、２階の窓に入るつもりでした。その時、警官に見られて、泥坊として誤解 

 されました。                 (TTH01) 
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(35)  (略) だから、ケンがマリを呼ぶために、梯子を使おうとしました。二階にのぼろうとする瞬間に警官が通 

 ってきました。ケンが泥棒だ間違われました。(略)                 (TTH03) 

(36)  (略) ケンは仕方がなくと思って、梯子でマリの部屋にのぼることにしました。そのとき、警官が見られてし 

 まいました。警官が「なにをやっているんだ」と聞かれました。(略)              (TTH11) 

 เมื่อพิจารณาอัตราส่วนที่ใช้ส�านวนแสดงมุมมองในโครงสร้าง 転 พบว่า ชาวญี่ปุ่นมีการใช้ส�านวนแสดงมุมมอง

ในโครงสร้างนี้ถึงร้อยละ 64 จากการใช้ส�านวนแสดงกรรมวาจก จะเห็นได้ว่า ชาวญี่ปุ่นได้รักษามุมมองในการ 

เล่าเรื่องไว้ที่ตัวละครหลักคือ ケン และการใช้ประธานก็มีความสอดคล้องกันด้วย กล่าวคือ ประธานของเหตุการณ์ 

ทัง้ 2 เหตกุารณ์ คอื “ปีนบนัได” และเหตกุารณ์ “ถกูเรยีกให้หยดุ” “ถกูเข้าใจผดิ” “ถกูเหน็” คอื ケン อย่างไรกต็าม 

มีชาวญี่ปุ่นส่วนหนึ่ง เปลี่ยนประธานโดยไม่ใช้ส�านวนแสดงมุมมองใดๆ ดังตัวอย่าง (37) ถึง (39)

(37) (略) 困り果てたケンは、庭のはしごをつたって、マリを起こすことにしました。はしごに手をかけ、上り始 

 めたそのとき、偶然、パトロール中のパトカーが通りかかりました。(略)        (JJJ08) 

(38)  (略) ケンは、しかたなく梯子をかけて２階から家に入ろうとしました。すると、パトロール中の警官が、ケン 

 のことを怪しんで呼びとめました。(略)　　　　　　           (JJJ20) 

(39)  (略) ケンは仕方なく物置から梯子をもってきて屋根にかけました。マリの寝室の窓から入ろうとしました  

 しかしそこに運悪く、巡回中のパトカーが発見しケンに声をかけました。(略)                              (JJJ26) 

　 ในทางตรงกันข้าม ถึงแม้ผู้เรียนชาวไทยจะมีการรักษามุมมองในการเล่าเรื่องและความสอดคล้องของการใช้

ประธานด้วยการใช้ส�านวนแสดงกรรมวาจก แต่ผู้ที่เล่าเรื่องในลักษณะดังกล่าวมีเพียงร้อยละ 30 ผู้เรียนชาวไทย 

มแีนวโน้มในการเปลีย่นประธานของเหตกุารณ์หลงัโดยไม่ใช้ส�านวนแสดงมมุมองใด ๆ  มากกว่าชาวญีปุ่น่ ดงัตวัอย่าง 

(40) ถึง (42) 

(40) (略) それで、ケンは家に入られる方法を思いつきました。それは、梯子を使ってマリの部屋に入る方法です  

 警察官はそうしたケンを見て、泥棒と思いました。(略)　           (TTH04) 

(41)  (略) ですから、ケンは梯子で二階に登ろうとして、警官はケンを見て、泥棒だと思いました。　

 大きい声で呼びました。(略)                     (TTH18)

(42) (略) それで、ケンは梯子を使って、家の窓に入りました。しかし、ある警官はケンが梯子を使って、家の窓 

 に入ろうのを見て、泥棒だと思いました。それで、ケンを呼んで、聞きました。(略)　          (TTH24)

 ส�าหรับการใช้ส�านวนแสดงมุมมองอื่นในขอบเขตงานวิจัยนี้ ในโครงสร้าง 転 ไม่พบการใช้ส�านวนการให้ได้รับ 

แม้ว่าภาษาญี่ปุ่นจะสามารถใช้ส�านวนการให้ได้รับเพ่ือแสดงการได้รับความเดือดร้อนจากการกระท�าของผู้อื่นได ้

ดังตัวอย่าง (43) และ (44) แต่ในข้อมูลเรื่องเล่าที่ใช้ในงานวิจัยนี้ไม่พบการใช้ส�านวนการให้ได้รับเช่นดังตัวอย่าง (45) 

และ (46) แม้เหตุการณ์ที่ 警官 “เรียก” จะท�าให้ ケン เดือดร้อนก็ตาม

(43) 勝手に人の部屋に入ってもらっちゃ迷惑だ                (森田, 1995, p.177)

(44) えらいことをしてくれたよ。これからの後始末が大変だ　          (森田, 1995, p.177)

(45)  ケンが梯子を使って登っていると、警官に呼び止めてもらいました。                 (作例) 

(46)  ケンが梯子を使って登っていると、警官が呼び止めてくれました。                    (作例)
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6. อภิปร�ยผล 
เมื่อวิเคราะห์การใช้ส�านวนแสดงมุมมอง การรักษามุมมองและความสอดคล้องของประธานของชาวญี่ปุ่น 

รวมทั้งความแตกต่างของการใช้ส�านวนแสดงมุมมองของชาวญี่ปุ่นและผู้เรียนชาวไทยตามกรอบการวิเคราะห์คือ

โครงสร้าง 起承転結 และความสัมพันธ์เชื่อมโยงแล้ว สามารถอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้ดังนี้

6.1 ก�รใช้สำ�นวนแสดงมุมมอง ก�รรักษ�มุมมองและคว�มสอดคล้องของประธ�นของช�วญี่ปุ่น 

ชาวญี่ปุ่นมีการเลือกใช้ส�านวนแสดงมุมมอง และมีการรักษามุมมองและความสอดคล้องของการใช้ประธาน 

ต่างกันตามโครงสร้างของเรื่องเล่าและความสัมพันธ์ต่าง ๆ ดังนี้

1) โครงสร้าง 承 ชาวญีปุ่น่ส่วนใหญ่ไม่นยิมใช้ส�านวนแสดงมมุมองใดๆ แม้จะใช้ กใ็ช้เพยีงส�านวนการให้ได้รบั 

～てくれる ซึ่งมีการเปลี่ยนประธานของประโยคหลังไปเป็นตัวละครใหม่ แสดงให้เห็นว่าในโครงสร้างนี้ ชาวญีปุ่น่

ไม่นิยมรักษามุมมอง รวมทั้งความสอดคล้องของการใช้ประธาน 

สาเหตุที่ชาวญี่ปุ่นนิยมเล่าเรื่องในลักษณะน้ีมี 2 ประการ ประการแรกคือในการแสดงความสัมพันธ์ 

เชื่อมโยงแบบขัดแย้ง หากเปล่ียนประธานของประโยคหลังจะสามารถเน้นผู้กระท�า ส่งผลให้เกิดการเปรียบเทียบ 

ได้อย่างชัดเจนขึ้นว่าตัวละครแต่ละตัวได้กระท�าเหตุการณ์ใด ในที่นี้คือ ケン กระท�าเหตุการณ์ “เรียก マリ” และ 

マリ กระท�าเหตกุารณ์ “หลบั” “ไม่ตืน่” ประการที ่2 คอืการกระท�าของตวัละครใหม่ในโครงสร้าง 承 เป็นเหตเุป็นผล 

ที่จะน�าไปสู่การเกิดเหตุการณ์ในโครงสร้างถัดไปซ่ึงก็คือ 転 ในที่นี้คือ マリกระท�าเหตุการณ์ “หลับ” “ไม่ตื่น” 

ส่งผลให้ ケン ต้องปีนบันไดและต�ารวจ (警官) ผ่านมาเห็น เหตุการณ์ที่ต�ารวจผ่านมาเห็นเป็นการเปล่ียนความคิด

และเป็นเหตกุารณ์ส�าคญัทีจ่ะเพิม่สสีนัในเรือ่ง การที ่マリ หลบัจงึมคีวามส�าคญัในฐานะเป็นต้นเหตทุ�าให้เกดิเหตกุารณ์

ส�าคญัในเนือ้เร่ือง ส่งผลให้เกดิการเปล่ียนประธานไปที ่マリทัง้นีใ้นการใช้ส�านวน ～てくれる แม้มกีารเปลีย่นประธาน

ไปท่ีตัวละครใหม่ ก็สามารถแสดงความเดือดร้อนของตัวละครหลักได้ เน่ืองจากส�านวนการให้ได้รับสามารถ 

แสดงความเดือดร้อนได้ดังตัวอย่าง (43) ถึง (44)  อย่างไรก็ตามในกรณีการเล่าเรื่องภาพที่ 1 ตัวละครหลักได้รับ 

ความเดือดร้อนจากการ “ไม่” กระท�าเหตุการณ์บางอย่างของตัวละครใหม่ กล่าวคือ ケン ได้รับความเดือดร้อน 

จากการที่ マリ “ไม่ตื่น” จึงมีการผันกริยา ～てくれる ให้เป็นรูปปฏิเสธ

การพบการเปลีย่นประธานในกรณทีีบ่อกเหตผุลในข้อมลูงานวจิยันีส้อดคล้องกบั 渡辺 (2012) ซึง่รายงานผล

ว่าชาวญีปุ่น่มีการเปลีย่นประธานในอนปุระโยคบอกเหตผุล แต่ในงานวจิยันีพ้บการเปลีย่นประธานในระดบัทีส่งูกว่า

อนุประโยค คือระดับประโยค กล่าวคือหลังจากเปลี่ยนประธานเป็นตัวละครใหม่และเล่าเรื่องในภาพ ② จบแล้ว 

ชาวญีปุ่น่จะจบประโยคและข้ึนประโยคใหม่เพื่อเล่าเรื่องในภาพ ③ โดยใช้ส�านวนที่ใช้ในการเชื่อมความสัมพันธ ์

เชื่อมโยงประเภทตามความ เช่น そこで ดังตัวอย่าง (25) และเปลี่ยนกลับไปใช้ประธานหลักดังเดิม ในการเขียน 

เล่าเรื่องจากภาพตามล�าดับ เม่ือเขียนเล่าภาพใดภาพหนึ่งจบ ชาวญี่ปุ่นนิยมขึ้นประโยคใหม่เพื่อแสดงให้เห็นว่า 

เปลี่ยนไปเล่าภาพต่อไปแล้ว

นอกจากนี้การนิยมเปลี่ยนประธานในโครงสร้าง 承 เพื่อเป็นการเน้นผู้กระท�าเหตุการณ์ส�าคัญในโครงสร้าง

転 สามารถอธิบายเกี่ยวกับการไม่พบส�านวนแสดงกรรมวาจกในโครงสร้าง 承 ได้ว่า การใช้ส�านวนแสดงกรรมวาจก

เป็นการรักษาความสอดคล้องประธาน เมื่อต้องการเปลี่ยนประธานเพื่อเน้นผู้กระท�าเหตุการณ์จึงไม่ใช้ส�านวนแสดง

กรรมวาจกในโครงสร้างนี้ 
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2) โครงสร้าง 転 ชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่นิยมใช้ส�านวนแสดงกรรมวาจก และนิยมรักษามุมมองรวมถึงความ

สอดคล้องของการใช้ประธาน

สาเหตุที่ชาวญี่ปุ่นนิยมเล่าเรื่องในลักษณะนี้มี 2 ประการ ประการแรกคือโครงสร้าง 転 เป็นการเปลี่ยนความ

คิด และเป็นสีสันของเนื้อเรื่อง หากเล่าเรื่องในมุมมองของตัวละครหลักและใช้ประธานเป็นตัวละครหลักจะเห็นการ

เปลี่ยนแปลงจาก 承 มาถึง 転 ได้ชัดเจนกว่า ในที่นี้หากเล่าว่า ケン ปีนบันไดแล้วถูกต�ารวจ (警官) เรียกจะเห็นความ

ต่อเนือ่งของเหตกุารณ์ก่อนเกดิการเปลีย่นแปลงตัง้แต่ ケン “ลมืกญุแจ” “เรยีก マリ แต่ไม่ตืน่” จงึต้อง “ปีนบนัได” 

แล้วเกดิการเปลีย่นแปลงทีเ่หตกุารณ์ “ถกูต�ารวจเรยีก”จะชัดเจนกว่าการเปลีย่นมมุมองและประธานของอนปุระโยค

หรือประโยคหลังไปที่ต�ารวจ (警官) เพราะผู้อ่านจะเกิดความสงสัยถึงที่มาที่ไปของต�ารวจ (警官) ในเหตุการณ์ก่อน

หน้า ประการที ่2 คอืความสมัพนัธ์เชือ่มโยงภายในโครงสร้าง 転 นีเ้ป็นแบบเหตจุงูใจหากเล่าว่า พอ ケン “ปีนบนัได” 

ก็ “ถูกต�ารวจเรียก” โดยใช้ประธานและมุมมองคือ ケン จะท�าให้ผู้อ่านเข้าใจความส�าคัญของ ケン ในฐานะของ

ประธานของทั้งเหตุการณ์ต้นเหตุของเหตุจูงใจและผู้ได้รับผลจากเหตุจูงใจนั้น และสามารถเห็นคล้อยตามว่า ケン

รู้สึกประหลาดใจและได้รับความเดือดร้อนมากกว่าเล่าว่า พอ ケン “ปีนบันได” ต�ารวจก็ “เรียก” 

การทีพ่บการใช้ส�านวนแสดงกรรมวาจกของคนญีปุ่น่เป็นจ�านวนมากไม่สอดคล้องกบั ラルアイソング (2014) 

ซึ่งรายงานผลว่าชาวญ่ีปุ่นส่วนใหญ่ไม่นิยมใช้ส�านวนแสดงกรรมวาจกที่แสดงให้เกิดความเสียหายเพราะค�านึงถึง 

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวละคร แต่จากการที่พบการใช้ส�านวนแสดงกรรมวาจกในข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัยนี้ สามารถ

กล่าวได้ว่าเมื่อต้องการแสดงความเปลี่ยนแปลงท่ีชัดเจนเกิดขึ้นกับตัวละครหลักเนื่องมาจากเหตุการณ์อื่นที ่

ตวัละครใหม่กระท�าแทรกเข้ามา ซึง่ถือเป็นการเปลีย่นแปลงท่ีถอืว่าเป็นสีสันของการพฒันาเนือ้เรือ่งสามารถใช้ส�านวน

แสดงกรรมวาจกได้

นอกจากนีก้ารทีไ่ม่พบการใช้ส�านวนการให้ได้รบัในโครงสร้างนี ้เป็นเพราะว่าชาวญีปุ่น่นยิมรกัษาความสอดคล้อง

ของประธาน อีกทั้งการกระท�าของตัวละครใหม่ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ใดต่อตัวละครหลัก และการที่ตัวละครใหม่ 

“ไม่” กระท�าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งไม่ได้ท�าให้ตัวละครหลักเดือดร้อนเช่นกันจึงไม่ใช้ส�านวนแสดงการให้ได้ 

รับแบบปฏิเสธ การใช้ส�านวนแสดงกรรมวาจกเพื่อแสดงความเดือดร้อนจึงเหมาะสมกว่าเพราะสามารถรักษา 

ความสอดคล้องของประธานได้

การที่ชาวญี่ปุ่นเปลี่ยนประเภทส�านวนแสดงมุมมองจากการใช้ส�านวนแสดงการให้ได้รับในโครงสร้าง 承 

เป็นส�านวนแสดงกรรมวาจกในโครงสร้าง 転 สอดคล้องกับ 中浜他 (2014) ในแง่ที่ว่าชาวญี่ปุ่นมีการเปล่ียนแปลง

ส�านวนแสดงมุมมองเพื่อพัฒนาเนื้อเรื่อง อย่างไรก็ตาม 中浜他 วิเคราะห์เฉพาะการเปลี่ยนฉากด้านสถานที่ แต่งาน

วิจัยนี้แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของการใช้ส�านวนตามโครงสร้างของเรื่องเล่า

6.2 คว�มแตกต่�งของก�รใช้สำ�นวนแสดงมุมมองของช�วญี่ปุ่นและผู้เรียนช�วไทย

ในด้านจ�านวนการใช้พบว่าชาวญ่ีปุ่นมีแนวโน้มในการใช้ส�านวนแสดงมุมมองมากกว่าผู้เรียนชาวไทย ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยก่อนหน้า เช่น 渡辺 (2012) ラルアイソング (2014) ダンタイ (2020) สาเหตุที่ผู้เรียนชาวไทย

ใช้ส�านวนแสดงมมุมองโดยรวมน้อยกว่าชาวญีปุ่น่เป็นเพราะว่าภาษาไทยเป็นภาษาทีบ่รรยายตามความจรงิ แต่ภาษา

ญี่ปุ่นเป็นภาษาที่บรรยายจากมุมมอง ตามที่ ラルアイソング (2014) ได้วิเคราะห์ไว้ 

เมื่อวิเคราะห์ส�านวนแสดงมุมมองแต่ละประเภททั้งด้านความหมายและโครงสร้างของส�านวน การที่ 

ผูเ้รยีนชาวไทยใช้ส�านวนการให้ได้รบัน้อยกว่าชาวญีปุ่น่ อาจเป็นเพราะภาษาไทยไม่มคี�าทีค่วามหมายตรงกบั ～てく
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れる อีกทั้งในการเรียนการสอนส�านวนการให้ได้รับในชั้นต้น ไม่มีการกล่าวถึงการใช้ส�านวนดังกล่าวในความหมาย 

ทีแ่สดงความเดอืดร้อน นอกจากนีก้ารเกดิข้อผดิระหว่างการใช้ ～てくれる และ ～てもらう อาจเกดิจากความสบัสน

ในความหมายและค�าช่วยที่ใช้แสดงหน้าที่ของค�านามต่างๆ ของแต่ละส�านวน และการที่ผู้เรียนชาวไทยใช้ส�านวน

แสดงกรรมวาจกน้อยกว่าชาวญีปุ่น่ อาจเป็นเพราะภาษาญีปุ่น่มรีปูทีค่ล้ายส�านวนแสดงกรรมวาจก เช่น ส�านวนแสดง

การีต ผู้เรียนอาจเกิดความสับสนในการผันกริยาของส�านวนต่าง ๆ จนเกิดการเลี่ยงใช้

อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาการใช้ส�านวนแสดงมุมมองในแต่ละโครงสร้างแล้ว จะพบว่าแม้จ�านวนจะต่างกัน

ชาวญี่ปุ่นและผู้เรียนชาวไทยมีแนวโน้มการใช้หรือไม่ใช้ประเภทของส�านวนแสดงมุมมองเหมือนกัน ผู้วิจัยคาดว่า 

หากอธิบายแนวคิดเร่ืองการพัฒนาเน้ือเรื่องตามโครงสร้างงานเขียน ผู้เรียนชาวไทยจะสามารถเข้าใจหลักการ 

เลือกใช้ประเภทของส�านวนแสดงมุมมองได้อย่างไม่ยากนัก เนื่องจากทั้ง 2 กลุ่มมีการใช้หรือไม่ใช้ประเภทของ 

ส�านวนแสดงมุมมองในแต่ละโครงสร้างที่เหมือนกันอยู่แล้ว

จากการอภิปรายผลการวิจัยทั้ง 2 หัวข้อข้างต้นสามารถสรุปผลการวิจัยนี้ได้ดังตารางที่ 4

ต�ร�งที่ 4 สรุปการใช้ส�านวนแสดงมุมมองในแต่ละโครงสร้าง
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7. ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัย สามารถน�าไปปรับใช้กับการสอนการเขียนเล่าเรื่องได้ดังนี้

1) อธิบายผู้เรียนเก่ียวกับการพัฒนาเรื่องเล่าตามโครงสร้าง 起承転結 ความสัมพันธ์เช่ือมโยงของแต่ละ

เหตุการณ์ และบทบาทของตัวละครทั้งตัวละครหลัก และตัวละครใหม่ที่มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาเนื้อเรื่อง โดย

อาจใช้ตัวอย่างเรื่องเล่าของชาวญี่ปุ่นที่เขียนไว้แล้วประกอบการอธิบาย

2) อธิบายผู้เรียนเกี่ยวกับส�านวนภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในการแสดงมุมมอง และหลักการใช้มุมมองในการเล่าเรื่อง

ของชาวญี่ปุ่นตามโครงสร้าง 起承転結 และความสัมพันธ์เชื่อมโยง  

3) ทบทวนผู้เรียนเกี่ยวกับหลักไวยากรณ์ของส�านวนการให้ได้รับและส�านวนแสดงกรรมวาจก โดยเน้นจุด 

ที่อาจท�าให้เกิดข้อผิดหรือการเลี่ยงใช้ ทั้งความแตกต่างระหว่างภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย การใช้ค�าช่วย และการผัน

รูปกริยา เป็นต้น

ผูว้จิยัหวงัว่า หากน�าผลการวจิยัน้ีไปใช้ในการสอนเขยีนการเล่าเรือ่งแล้ว จะท�าให้ผู้เรยีนชาวไทยเขยีนเล่าเรือ่ง

โดยใช้ส�านวนแสดงมมุมองทีเ่ป็นธรรมชาตมิากขึน้และสามารถสือ่สารเป็นภาษาญีปุ่น่ได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากข้ึน 

อย่างไรกต็าม งานวจิยันีก้�าหนดขอบเขตวเิคราะห์โครงสร้าง 承 และ 転 ในโครงสร้าง 起承転結 เท่านัน้ ยงัมโีครงสร้าง

งานเขียนอีกหลายโครงสร้าง และงานเขียนอีกหลายประเภท เช่น การเล่าข่าว เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นจริงที่ควรน�ามา

วิเคราะห์การใช้ส�านวนแสดงมุมมอง นอกจากนี้งานวิจัยน้ีวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เรียนชาวไทยโดยไม่ได้แบ่งระดับ 

ความรู้ภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนซึ่งอาจส่งผลต่อการใช้ส�านวนต่างๆ ดังน้ันผู้วิจัยมุ่งหวังที่จะวิเคราะห์ประเด็นเหล่าน้ี 

ในการศึกษาครั้งต่อไป
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