
147ณัฏฐิรา ทับทิม | Natthira Tuptim

บทคัดย่อ

จากปัญหาการฝึกงานและการท�างานในสายงานอตุสาหกรรมพบว่า ส่วนใหญ่มปัีญหาการไม่รูค้�าศพัท์เฉพาะทาง ทัง้นี้

ยังขาดข้อมูลว่านอกเหนือจากการไม่รู้ค�าศัพท์เฉพาะทางแล้ว ลักษณะภาษาที่ใช้ในสายงานเฉพาะทางใดก่อให้เกิด

ปัญหาอย่างไร งานวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาการล่ามภาษาญ่ีปุ่นเฉพาะทางในสายงานอุตสาหกรรม

โดยการวิเคราะห์ผ่านทฤษฎีภาษาศาสตร์ รูปแบบการวิจัยคือการวิจัยเชิงคุณภาพผ่านการสังเกตการล่ามใน

สถานการณ์จ�าลองแบบไม่มีส่วนร่วม กลุม่เป้าหมายคอืนกัศึกษาสาขาวชิาภาษาญีปุ่น่จ�านวน 5 คน ทีล่งเรยีนรายวชิา

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาญี่ปุ่น บทสนทนาในสถานการณ์จ�าลองจ�านวนทั้งหมด 26 บทสนทนา เป็นบทสนทนา

ที่เกิดขึ้นจริงในสถานการณ์การท�างานต่าง ๆ ผลการศึกษาพบปัญหาการล่ามภาษาญี่ปุ่นเฉพาะทางในประเด็นที่

ครอบคลุมประเด็นภาษาศาสตร์ (1) สัทศาสตร์และสัทวิทยา (2) ระบบหน่วยค�าและการสร้างค�า (3) อรรถศาสตร์ 

(4) วากยสัมพันธ์ และ (5) วัจนปฏิบัติศาสตร์
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Abstract

According to the problems regarding Japanese training and working in the industrial fields, 

technical words have been seen to be the main obstacle. Nevertheless, besides unfamiliar 

technical words, the shortage of knowledge of how the language used in a specific field also 

causes problems. The aim of the present study was to investigate the interpreting problems 

in Japanese in industrial fields through analysis based on linguistic theory. The research 

methodology was qualitative, using role play and non-participation observation. The target 

group consisted of five students enrolled in a Japanese professional training course. The 26 

conversations used in role play were collected from real industrial situations. The findings 

showed that the problems covered all linguistic aspects: (1) phonetics and phonology; (2) 

morphology and word formation; (3) semantics; (4) syntax; and (5) pragmatics. 

A Linguistic Analysis of the Problems of Japanese 

Interpretation in the Industrial Field: A Case Study 

of Interpretation in Japanese Industrial Role Play
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1. บทนำ�
ปัจจุบันการลงทุนจากประเทศญี่ปุ่นมีการลงทุนในประเทศไทยมากเป็นอันดับ 1 ในปี 2564 ประเทศญี่ปุ่น

มีจ�านวนโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมมากที่สุด 125 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 21 ของโครงการลงทุนต่างประเทศ

ทั้งหมด (คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, 2564) นอกจากนี้จากการขาดแคลนแรงงานในประเทศญี่ปุ่นเอง 

รัฐบาลญี่ปุ่นจึงเปิดรับแรงงานต่างชาติในชื่อ Technical Intern Training Program (外国人技能実習制度) เพื่อ 

ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและการบริการ จากบริบททางเศรษฐกิจและสังคมดังกล่าว 

ท�าให้ความต้องการแรงงานท่ีสามารถใช้ภาษาญ่ีปุ่นได้ทั้งในประเทศไทยและในประเทศญี่ปุ ่นมีแนวโน้มเพิ่ม 

จ�านวนขึน้อย่างต่อเนื่อง (ทัศนีย์ เมธาพิสิฐและยูมิโกะ ยามาโมโตะ, 2561) จ�านวนผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทย

มีจ�านวนแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีสังเกตได้จากข้อมูลจ�านวนผู้เลือกสอบภาษาญี่ปุ ่นเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย 

ระหว่างปี 2550-2556 (ยพุกา ฟูกชุม่ิาและคณะ 2556) จากความสมัพนัธ์เชงิบวกระหว่างความต้องการก�าลงัคนและ 

ความต้องการในการเรยีนภาษาญีปุ่น่จงึคาดการณ์ได้ว่าการเรยีนการสอนภาษาญีปุ่น่ทัง้ในสถาบนัของรฐัและเอกชน

ยังคงมีความส�าคัญในประเทศไทย ทั้งนี้สถาบันการศึกษาหลายแห่งมีการก�าหนดการฝึกงานและการปฏิบัติงาน 

แบบสหกิจศึกษาในหลักสูตรการสอนระดับอุดมศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนออกไปท�างานจริง

จากงานวจัิยทีผ่่านมาทีศ่กึษาเกีย่วกบัปัญหาการท�างานของนกัศึกษาหรอืบณัฑติภาษาญ่ีปุน่ (片桐・椿, 2002; 

ศิริวรรณ มุนินทรวงศ์, 2561; วราลี จันทโรและธนภัส สนธิรักษ์, 2563) และจากประสบการณ์การสอนและนิเทศ 

นกัศกึษาฝึกงานในสายงานภาษาญีปุ่น่ของผูว้จิยั พบปัญหาจ�านวนมากเกีย่วกบัการล่ามของนกัศึกษา โดยปัญหาใน 

การล่ามนีห้มายถงึ ประเดน็ทีเ่ป็นอปุสรรคท�าให้ผูล่้ามเกดิความลงัเลในการล่ามท�าให้ใช้เวลาในการล่ามมากขึน้ หรอื 

เกดิความผดิพลาดในการล่าม หรอืเกดิการล่ามไม่ครอบคลมุ งานวจิยันีจ้งึศึกษาปัญหาการล่ามภาษาญีปุ่น่เฉพาะทาง 

ในสายงานอุตสาหกรรมว่านอกจากการไม่รู้ความหมายค�าศัพท์เฉพาะทางแล้วมีปัญหาเชิงภาษาศาสตร์อย่างไร 

2. ก�รทบทวนวรรณกรรม
งานวิจัยที่ศึกษาเก่ียวกับปัญหาการท�างานของนักศึกษา หรือบัณฑิตภาษาญี่ปุ่นมีหลายงานในประเทศไทย 

(片桐・椿, 2002; ศิริวรรณ มุนินทรวงศ์, 2561; วราลี จันทโรและธนภัส สนธิรักษ์, 2563) โดยผลการศึกษาชี้ไปใน

ทิศทางเดียวกันคือปัญหาหลักที่พบคือค�าศัพท์เฉพาะที่ท�าให้การสื่อสารติดขัด แม้แต่ล่ามมืออาชีพ (อายุงานไม่เกิน 

3 ปี และ 3-10 ปี) จากการศึกษาของวรรณิดา ยืนยงค์และสมเกียรติ เชวงกิจวณิช (2562) ก็ยังพบปัญหาทักษะทาง

ภาษาและการสือ่สารโดยประเดน็ทีเ่ป็นปัญหาคอื ค�าศพัท์เฉพาะทาง รองลงมาคือปัญหาด้านการฟัง โดยมรีายละเอยีด

ปัญหาด้านทักษะทางภาษาและการสื่อสารคือ กรณีล่ามประสบการณ์การท�างานไม่เกิน 3 ปี และ 3-10 ปี มีปัญหา

ไม่เข้าใจค�าศัพท์เฉพาะทาง ชื่อเฉพาะในระดับมากที่สุดและมาก ตามล�าดับ และปัญหาด้านการฟัง เนื่องจากผู้พูด

พดูเรว็ หรอืส�าเนยีงฟังยาก รวมทัง้ไม่เข้าใจส�าเนยีงค�าศพัท์ทีเ่ป็นภาษาถิน่ ระดบัมากและมาก ตามล�าดบั โดยประเดน็

อื่น ๆ เช่น การไม่เข้าใจเนื้อหาในการท�างาน มีปัญหาอยู่ในช่วงระดับมากถึงปานกลางเท่านั้น จากข้อมูลข้างต้น 

จะเห็นได้ว่าแม้แต่ล่ามมืออาชีพที่มีอายุงานไม่ถึง 3 ปี ปัญหาเรื่องค�าศัพท์เทคนิคยังคงเป็นปัญหาในระดับมากที่สุด

ทั้งนี้จากประสบการณ์การสอนและนิเทศนักศึกษาฝึกงานในสายงานภาษาญี่ปุ ่นก็ได้รับข้อมูลปัญหา 

ในประเด็นค�าศัพท์เฉพาะทางที่ใช้ในการท�างานเฉพาะด้านต่าง ๆ เช่นกัน แต่ทั้งนี้งานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้น�าเสนอ 

ปัญหาการใช้ภาษาและความไม่รู้ค�าศัพท์เฉพาะ และเสนอแนวทางการน�าค�าศัพท์เฉพาะทางไปเป็นส่วนหนึ่งในการ

สอนเท่านัน้ ยงัไม่มกีารระบปุระเดน็ปัญหาของภาษาญีปุ่น่เฉพาะทางในองค์รวมในมมุมองของการวเิคราะห์เชงิภาษา
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมุมมองภาษาศาสตร์ เช่น โครงสร้างภายในค�าของค�าศัพท์เฉพาะ ประเภทของค�าศัพท์เฉพาะ

ตามแหล่งก�าเนิด เช่น ค�าทับศัพท์ภาษาอังกฤษที่อาจสร้างความยากในการเข้าใจ เนื่องจากมีการทับเสียงให้เข้ากับ

ลักษณะเสียงภาษาญี่ปุ่น หรือในประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบภาษา ในงานวิจัยนี้จึงวิเคราะห์ปัญหาการล่าม

ภาษาญี่ปุ่นเฉพาะทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาญ่ีปุ่นเฉพาะทางที่พบในการใช้จริงของล่ามมืออาชีพด้วยทฤษฎี

ภาษาศาสตร์ (linguistics) ซึ่งประกอบไปด้วยเรื่องสัทศาสตร์และสัทวิทยา (phonetics and phonology) ระบบ

หน่วยค�า (morphology) วากยสัมพันธ์ (syntax) อรรถศาสตร์ (semantics) การสร้างค�า (word formation) และ

วัจนปฏิบัติศาสตร์ (pragmatics) เพื่อให้ได้มาซ่ึงข้อมูลที่จะสามารถพัฒนาเป็นแนวทางการสอนภาษาญี่ปุ่นหรือ

พัฒนาเป็นแบบฝึกเสริมการเรียนรู้ภาษาญ่ีปุ่นเฉพาะทางที่ใช้ในสายงานอุตสาหกรรมโดยประยุกต์กับความรู้ทาง

ภาษาศาสตร์ (linguistics knowledge)

3. วัตถุประสงค์ของก�รวิจัย 
เพื่อศึกษาปัญหาการล่ามภาษาญี่ปุ ่นเฉพาะทางในสายงานอุตสาหกรรมโดยการวิเคราะห์ผ่านทฤษฎี

ภาษาศาสตร์

4. ระเบียบวิธีก�รวิจัย
รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิธีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 

(Non-Participation Observation)

4.1 ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�งที่ใช้ในก�รศึกษ� 

ประชากรและกลุ ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ ่น ชั้นปีท่ี 4 (รหัสนักศึกษาปี 60-61) 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ�านวน 5 คน (หลังจากนี้ใช้ตัวอักษรย่อ 

T1-T5 แทนผู้เรียนแต่ละคนในการแสดงผลการวิจัย) ที่ลงฝึกงานล่ามในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาญี่ปุ่น 

โดยนักศึกษามีผลวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ระดับ N3 จ�านวน 2 คน และ N4 จ�านวน 3 คน 

ทั้งนี้นักศึกษาทั้ง 5 คน ผ่านการเรียนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการแปลและการล่ามภาษาญี่ปุ่นจ�านวน 3 วิชา 

ก่อนลงฝึกงานในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาญี่ปุ่น

4.2 วิธีดำ�เนินก�รวิจัย

4.2.1 ก�รจัดสถ�นก�รณ์จำ�ลอง

บทสนทนาภาษาญีปุ่น่ทีใ่ช้ในสถานการณ์จ�าลองคอื ภาษาญีปุ่น่ในสายงานอตุสาหกรรมรวบรวมจากล่ามมอื

อาชีพจาก 2 โรงงานชิ้นส่วนรถยนต์และชิ้นส่วนอื่น ๆ เช่น ทรานซิสเตอร์ วงจรรวมความจุสูง จ�านวนบทสนทนา

ทั้งหมด 26 บทสนทนา จ�านวนค�าทั้งหมดคือ 10,662 ค�า (นับค�าซ�้า) เป็นบทสนทนาที่เกิดขึ้นจริงในสถานการณ์ 

การท�างานต่าง ๆ โดยได้รับอนุญาตจากผู้ที่เก่ียวข้องในการน�ามาใช้เพื่อการศึกษาวิจัย ทั้งนี้เพื่อให้สถานการณ ์

จ�าลองใกล้เคียงกับสภาพจริงในการฝึกงานล่ามในสถานการณ์จริงที่ส่วนใหญ่พี่เลี้ยงท่ีเป็นล่ามจะให้รายการ 

ค�าศัพท์เฉพาะให้นักศึกษาฝึกงานล่ามไว้ก่อนเพื่อเรียนรู้ความหมายก่อนการฝึกล่ามจริงในสถานการณ์ต่าง ๆ 

ในงานวิจัยนี้ด�าเนินการให้รายการค�าศัพท์เฉพาะทางที่ปรากฏในบทสนทนาทั้ง 26 บทสนทนาไว้ล่วงหน้าเช่นกัน 

เพื่อลดปัญหาการไม่รู้ความหมายของค�าศัพท์เฉพาะทางและเพื่อให้ได้มาซึ่งผลการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาของ 

ภาษาญี่ปุ่นเฉพาะทางในองค์รวมในมุมมองของการวิเคราะห์เชิงภาษาศาสตร์
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4.2.2. ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

งานวิจัยนี้ใช้การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยเป็นอาจารย์ผู้คุมฝึกล่ามผ่านสถานการณ์

จ�าลองที่มีชาวญี่ปุ่นสองคนพูดโต้ตอบกันด้วยระดับความเร็วของการพูดปกติ ผู้เรียนจะเข้าห้องประชุมออนไลน์ 

ที่จัดสถานการณ์จ�าลองทีละคน ใช้เวลาคนละไม่เกิน 40 นาที (ระยะเวลาที่ใช้ขึ้นอยู่กับความยาวของบทสนทนา

แต่ละบทสนทนา) และด�าเนนิการล่ามบทสนทนาของชาวญีปุ่น่ทีแ่สดงบทบาทสมมตเิป็นชาวญีปุ่น่ทีท่�างานในโรงงาน

อุตสาหกรรม ข้อมูลที่รวบรวมคือภาษาไทยที่ผู ้เรียนแต่ละคนล่ามจากภาษาญี่ปุ ่นโดยผู้วิจัยจดและวิเคราะห ์

ภาษาไทยทีล่่ามออกมาว่ามปัีญหาการล่าม (ใช้เวลานาน ล่ามผดิ และล่ามไม่ครอบคลมุ) หรอืไม่ตามหลกัภาษาศาสตร์
      

4.2.3 ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

น�าข้อมูลที่ได้ในข้อ 4.2.2 วิเคราะห์ปัญหาการล่ามตามทฤษฎีภาษาศาสตร์โดยแยกเป็น 5 ประเด็น ได้แก ่

(1) ด้านสัทศาสตร์และสัทวิทยา (2) ด้านระบบหน่วยค�าและการสร้างค�า (3) ด้านอรรถศาสตร์ (4) ด้านวากยสัมพันธ์ 

และ (5) ด้านวัจนปฏิบัติศาสตร์ 

5. ผลก�รวิจัยและอภิปร�ยผล
จากผลการวเิคราะห์พบประเดน็ทีเ่ป็นปัญหามากทีส่ดุคอื ปัญหาด้านอรรถศาสตร์และปัญหาด้านวากยสมัพนัธ์ 

ล�าดับถัดมาที่พบคือ ปัญหาด้านสัทศาสตร์และสัทวิทยา ปัญหาด้านระบบหน่วยค�าและการสร้างค�า และปัญหา 

ด้านวัจนปฏิบัติศาสตร์ ตามล�าดับ โดยประเด็นปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่ประเด็นเฉพาะที่พบในการล่ามเท่านั้น แต่ยังเป็น

ประเด็นปัญหาในการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นทั่วไปด้วยเช่นกัน น�าเสนอผลการวิจัยได้ดังนี้

5.1 ด้�นอรรถศ�สตร์ (Semantics)

5.1.1 ปัญห�ก�รใช้คำ�คว�มหม�ยคล้�ยกันในบริบทเดียวกัน

บทสนทน� 1

     社長  タイ政府は非常事態令を発出しました。 

   ABC（会社名）としてどうするんの？なんか決めた？夜間外出禁止令により、うちの 

    ナイトシフトとか大丈夫？

Aマネージャー ABCの夜勤は夜8時～朝5.30時までなので、大丈夫です。

(1) ナイトシフト T1-T5 ✓ (มีการถามทวนค�ามากกว่าสองครั้ง ใช้เวลาการล่ามนาน) 

(2) 夜勤  T1-T5 ✓ (มีการถามทวนค�ามากกว่าสองครั้ง ใช้เวลาการล่ามนาน) 
            

ปัญหาการล่ามที่พบคือพบการลังเลและใช้เวลาในการล่ามนานโดยมีการขอทวนค�าพูดในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

กับค�าที่มีความหมายคล้ายกัน ทั้งนี้เพราะในบทสนทนามีการใช้ค�าผสมกันระหว่างค�าทับศัพท์และค�าในภาษาญี่ปุ่น

ท�าให้สับสนว่าท�าไมจึงใช้ผสมกันท้ัง ๆ ท่ีมีความหมายส่ือถึงส่ิงเดียวกันคือ การใชナ้イトシフト (night shift) 

ร่วมกับค�าในภาษาญ่ีปุ่น夜勤 ในบทสนทนาเดียวกัน โดยฝ่ายประธานบริษัทใช้ค�าภาษาอังกฤษ คือ ナイトシフト 

ส่วนผู้จัดการ A ใช้ค�าภาษาญ่ีปุ่น 夜勤 ลักษณะการใช้ที่แตกต่างนี้อาจใช้หลายทฤษฎีหรือข้อมูลอธิบายได้ เช่น 

อาจใช้ผลการศึกษาความคิดเห็นของคนญี่ปุ่นต่อการใช้ค�าที่มาจากภาษาต่างประเทศในประเด็นกลุ่มอาชีพ โดย 

อาชีพกลุ่มบริหาร (管理職) มีแนวโน้มใช้ค�าที่มาจากภาษาต่างประเทศมากกว่ากลุ่มผู้ปฏิบัติงาน (事務職) (国立国語

研究所, 2004, 13) ซ่ึงน�ามาประยกุต์อธบิายได้ว่า 社長 ซ่ึงเป็นฝ่ายบรหิารมีแนวโน้มใช้ค�าทีม่าจากภาษาต่างประเทศ
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มากกว่าผู้จัดการฝ่ายที่เป็นระดับปฏิบัติการ นอกจากน้ีจากชุดข้อมูลเดียวกันยังอาจสามารถวิเคราะห์เหตุผล 

การใช้ค�าที่มาจากภาษาต่างประเทศในสถานการณ์น้ีได้ว่าผู้พูดใช้เพราะรู้สึกถึงความใหม่ ความทันสมัยของภาษา

มากกว่าการใช้ค�าในภาษาญี่ปุ่นเดิม (国立国語研究所, 2004, 37-46)
        

5.1.2 ปัญห�คำ�พ้องเสียง (ต่�งคว�มหม�ย) ที่ก่อให้เกิดก�รเข้�ใจผิด 

ค�าว่า 回 และ 階 ออกเสียงเหมือนกันคือ  ¬ 
カイ (NHK編, 1985, 134) เมื่อมีค�าแสดงจ�านวนข้างหน้าก็ยังคง

ออกเสียงเหมือนกัน ท�าให้มีความสับสนในการล่ามเมื่อพบในประโยคต่อไปนี้

บทสนทน� 2

   A:  事務所移動について進捗を教えてください。

   B:  今、稟議書を作成中です。これについてちょうど確認したいことがあります。事務所 

     は１階にありますが、今ある予算は２階の分ですけど、1階の予算は本社で申請中ですよね  

     今回は２階の予算を使っていいですか？

   A:  そうですね、1階の予算は来月の中旬くらいに貰う予定で、確かに遅すぎるね。直ぐ部材発注 

     しないと、計画通りにできないし、いいでしょう！

(1) 1 階（の予算） T1-T5 ✘ (งบประมาณของ) ครั้งที่หนึ่ง

(2) 2 階（の予算） T1-T5 ✘ (งบประมาณของ) ครั้งที่สอง
           

ในบทสนทนา 2 มีค�าทีอ่อกเสยีงพ้องค�าว่า いっかい、にかい ซึง่อาจมคีวามหมายหมายถึงค�า 一回 二回 หรือ 

一階、二階 ก็ได้ ด้วยเหตุน้ีผู้ล่ามจึงล่ามผิดไปจากเจตนาของผู้พูดโดยผู้ล่ามทั้งหมดล่ามเป็น “ครั้งที่หนึ่ง” (一回) 

และ “ครั้งที่สอง (二回)” เนื่องจากเป็นค�าที่ออกเสียงเหมือนกันกับ 一階 และ 二階 ประเด็นการล่ามผิดนี้แสดงให้

เห็นว่าแม้จะเป็นค�าศัพท์ท่ัวไป เป็นค�าศัพท์ท่ีมีความหมายไม่ยากก็สร้างปัญหาได้เช่นค�าพ้องเสียงในบทสนทนา 2 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งค�าพ้องเสียงที่สามารถใช้ในบริบทประโยคเดียวกันได้ยิ่งสร้างความสับสนให้แก่ผู้ล่าม 

ทั้งนี้ข้อผิดเกี่ยวกับค�าพ้องเสียงเป็นข้อผิดท่ีพบท้ังนักศึกษามหาวิทยาลัยที่เป็นคนญี่ปุ่นเองและเป็นข้อผิด 

ที่พบในผู้เรียนชาวต่างชาติ โดยมีข้อเสนอแนะว่าควรมีการจัดระบบค�าพ้องเสียงและวิธีการแยกแยะการใช้ให้แก ่

ผู้เรียนเมื่อเรียนชั้นต้นผ่านไปแล้วครึ่งทาง (邱ほか, 2016) ค�าพ้องเสียงท่ีมีแนวโน้มท�าให้เกิดความสับสนมากที่สุด 

คือ ค�าพ้องเสียงที่สามารถใช้ได้ในโครงสร้างที่เหมือนกัน เช่น ตัวอย่างบทสนทนา 2 ที่ ทั้ง 一回、二回 และ 一階、

二階 สามารถใช้วางในต�าแหน่งหน้าค�านาม ( ) の予算 ได้ ด้วยโครงสร้างนี้จึงไม่สามารถแยกแยะค�าได้ เพื่อ 

การแยกแยะการใช้จึงต้องอาศัยโครงสร้างท้ังประโยครวมถึงข้อความแวดล้อม โดยต้องสังเกตโครงสร้างประโยค 

เพ่ือจะได้เข้าใจว่าควรแปลเป็นค�าไหน ในประโยคท่ีพูดถึงคือ ตั้งต้นมาด้วยค�าว่า事務所移動…และ 事務所は１か 

いにありますが、今ある予算は２かいの分ですけど、…ค�าว่า いっかい、にかい จึงหมายถึง “สถานที่” มากกว่า 

“จ�านวนครั้ง” อีกทั้งยังใช้ร่วมกับค�ากริยา …にあります จึงควรเลือกแปลว่า 一階、二階 นอกจากนี้ยังพบการล่าม 

ที่สับสนเพราะสาเหตุเรื่องของค�าพ้องเสียงいってみる ที่ก่อให้เกิดความสับสนระหว่างค�า 言ってみる และ 行って 

みる ตามบทสนทนา 3 ด้านล่าง

บทสนทน� 3

   B:  なるほど。それはお客さんからの要求で、しょうがないですね。

     ちなみに、この工程はロット情報は自動入力になったかな？
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   A:  いいえ、まだです。パソコンに手入力しています。

   B:   そうなんですか！？自動入力にしたらいいのに。本社に言ってみるわ！

T1 ✘ จะลองไปบริษัทแม่     T3  ✘ จะลองไปบริษัทแม่ T4  ✘ ลองไปบริษัทแม่
      

ความสับสนระหว่างค�าพ้องเสียงคือ いってみる ในค�า 言ってみる และ 行ってみる พบการแปลประโยค 

本社に言ってみるわ ผิด 3 คน โดยล่ามว่า “จะลองไปบริษัทแม่” ซึ่งเป็นการล่ามที่ผิด ควรล่ามว่า “จะลองพูดกับ

บริษัทแม่” ค�ากริยา 言う และ 行く ไม่ใช่ค�าพ้องเสียง แต่เมื่อผันเป็นรูป 言って และ 行って จะมีการออกเสียง 

ที่เหมือนกัน คือ いって
1 การล่ามผิดนี้มีแนวโน้มเกิดจากสาเหตุ 2 สาเหตุดังนี้

1. สาเหตุเกิดจากค�าพ้องเสียงดังกล่าวสามารถปรากฏในโครงสร้างที่เหมือนกันได้โดยทั้ง 言 และ 行く 

สามารถปรากฏร่วมกับค�าช่วย に ได้ แต่แสดงความหมายแตกต่างกัน กล่าวคือกรณี ค�านาม に+言う จะให้ 

ความหมายฝ่ายตรงข้ามที่รับสาร ส่วนค�านาม に+行く จะให้ความหมายจุดหมายปลายทาง เช่นนี้แล้วการหา 

จุดแตกต่างจึงต้องอาศัยการพิจารณาค�านามท่ีปรากฏร่วมว่าเป็นค�านามสถานที่หรือค�านามแสดงฝ่ายตรงข้าม 

ที่เป็นผู้รับสาร ในกรณีนี้คือค�านาม 本社 ซึ่งค�านามนี้ก็สร้างปัญหาให้กับการล่ามเช่นกัน

 2. ค�านาม 本社 มีความหมายตามพจนานุกรม คือ (1)この会社。(2) 重たる神社。(3) 会社の本体をなす事

業所 (広辞苑, 2021, 2727) จะเหน็ได้ว่าความหมายตามพจนานกุรมหมายถึง สิง่ทีเ่ป็นสถานทีข่องการด�าเนนิกจิการ 

ทั้งนี้ในการใช้จริงหลายครั้งที่ภาษามีปรากฏการณ์การขยายความหมายของค�าแบบนามนัย (metonymy) เช่น 

จากสถานที่สู่บุคคลที่สังกัดภายใน 本社 ในประโยคนี้จึงหมายถึงผู้บริหารที่สังกัดส�านักงานใหญ่ การปรากฏร่วมกับ

ค�าช่วย に ภาคแสดงที่เหมาะสมจึงควรเป็น 言う มากกว่า 行く

จากสาเหตุข้างต้นแสดงให้เห็นว่าค�าพ้องเสียงสามารถสร้างปัญหาที่ซับซ้อนได้มาก ประเด็นที่ควรมีการ 

น�าเสนอเพื่อการแยกแยะความแตกต่างคือการใช้โครงสร้างประโยค การวิเคราะห์ค�าปรากฏร่วม และลักษณะ 

ค�าปรากฏร่วมของค�าพ้องเสียงแต่ละค�าเพื่อน�ามาประกอบการวิเคราะห์การแยกแยะการใช้

จ�านวนตัวเลขก็สร้างปัญหาการล่ามเช่นกัน การอ่านตัวเลข “จ�านวนวัน” กับ “วันที่” มีความเหมือนกนั 

ในบางวนั เช่น ในบทสนทนา 4 ประโยค 9月は21日  10月は23日この違いだけでしょ ต้องแปลเป็นจ�านวนวนั 

21 วัน และ 23 วัน แต่เนื่องจากการอ่านออกเสียง にじゅういちにち และ にじゅうさんにち บ่งชี้วันที่คือ วันที่ 21 

และ วันที่ 23 ด้วย จึงมีการล่ามผิด ทั้งนี้ในกรณีเช่นนี้จ�าต้องสังเกตบริบทว่าก�าลังพูดถึงวันที่หรือจ�านวนวัน 

และในการสอนวันที่จึงควรสอนวิธีการอ่านแบบจ�านวนนับด้วยเพื่อให้เห็นความเหมือนของการออกเสียง

บทสนทน� 4

  PD部長 1ヶ月だけですか？9月10月はどうしますか？

  社長  日数が少ないのか...9月と10月 

     9月は21日、10月は23日この違いだけでしょ。生産台数は一緒だからさー

  PD部長 出勤日が2日間の差で一日当たりの生産台数が増えるんです。

T3  ✘  วันที่ 21 กันยายน และวันที่ 23 ตุลาคม     T4  ✘  21 กันยายน และ 23 ตุลาคม
 

3 
ค�ากริยา 言う หากเป็นรูปจบประโยค (終止形) หรือรูปขยายค�านาม (連体形) ออกเสียง ユウ แต่เมื่ออยู่ในรูปผันอื่นจะออกเสียงเป็น イワナイ、イエバ、イッテ โดยการออกเสียง
เป็น ユワナイ、ユエバ、 ユッテ ไม่ใช่การออกเสียงของภาษามาตรฐาน (山下, 2016)
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5.1.3 ปัญห�คำ�หล�ยคว�มหม�ย

ค�าบางค�าเมื่อเปลี่ยนชนิดค�าจะมีกรณีท่ีไม่ได้สื่อความหมายเดิมของค�าทั้งหมด เช่น 走る ความหมายหลัก 

คือการใช้ขาสับเพื่อการเคลื่อนท่ี (ランナーが全速力で走る) ความหมายน้ีสามารถน�าไปใช้ได้ทั้งสถานะค�าเดี่ยว 

และน�าไปใช้ในสถานะค�าประสม เช่น 走り回る ในขณะทีค่วามหมายรองของ走る คอื การเอนเอยีงไปทางสภาพ 

หรือทิศทางบางอย่าง (悪の道に走る) ไม่สามารถใช้ในลักษณะการประสมค�ากับค�าอื่นได้ ความหมายนี้จะปรากฏ 

เมื่อ 走る เป็นค�ากริยาเท่านั้น (木下, 2019, 85-86)

กรณีข้างต้นน�ามาอธิบายการล่ามผิดในค�า 違い ในบทสนทนา 4 ได้ กล่าวคือผู้ล่ามส่วนใหญ่ (T1, T3, T5) 

แปลค�านาม  違い เป็น “✘ไม่ใช่” ซึ่งควรแปลว่า “แตกต่าง” ทั้งนี้สาเหตุคือความหมายตามพจนานุกรมของ 違う 

คือ 二つ以上のものの動きが一つの点に合わない意。①互いに行きはずれる  すれちがう  ゆきちがう  

②合わない。相違する。誤る。たがう。➂人の気持に合わない。機嫌をそこねる。④普通と異なる。狂う(広辞苑, 

2021, 1861) แปลความหมายภาษาไทยได้ว่า มีความแตกต่างกัน ไม่เหมือนกัน (1) แตกต่างกัน สวนทางกัน 

(2) ไม่เข้ากัน แตกต่าง ไม่ถูก ไม่ใช่ (3) ท�าให้อารมณ์เสีย (4) แตกต่างจากปกติ ส่วนในหนังสือเรียนภาษาญี่ปุ่น 

โดยทั่วไปแปล 違う ว่า ไม่ใช่ ไม่เหมือนกัน ต่างกัน แตกต่าง ส่วนรูปค�านาม 違い มีความหมายตามพจนานุกรม คือ 

ちがうこと。同じでないこと。またその程度。ちがいを見つける」(広辞苑, 2021, 1860) ค�าแปลภาษาไทยที่พบ 

คือ ความแตกต่าง จะเห็นได้ว่าเมื่อรูปค�ากริยา 違う ที่มีความหมายหลายความหมายเปลี่ยนรูปค�าเป็นค�านาม 違い 

ความหมายที่รูปค�านาม 違い แสดงจะเหลือเพียงความหมาย “ความแตกต่าง” เท่านั้น ส่วนความหมาย “ไม่ใช่” 

ไม่ปรากฏในรูปค�านาม  

ทั้งนี้ปรากฏการณ์ของ 違う และ 違い ข้างต้นสร้างความสับสนให้แก่ผู้ล่าม สาเหตุเกิดจากลักษณะของค�า

หลายความหมายโดยความหมายหลักของค�าหลายความหมายไม่มีข้อจ�ากัดการใช้ สามารถน�าไปใช้ในรูปแบบ 

หรือชนิดค�าแบบอื่น ประเด็นนี้ผู้ล่ามที่คุ้นเคยกับการใช้ 違う ในความหมาย “ไม่ใช่” เมื่อพบรูปค�านาม 違い จึงมี

แนวโน้มที่จะแปลว่า “ไม่ใช่” แทนที่จะแปลว่า “แตกต่าง” ประเด็นน้ีจึงเป็นประเด็นที่ควรน�าไปเป็นข้อสังเกต 

การล่ามค�าหลายความหมายค�าอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน

5.2  ด้�นว�กยสัมพันธ์ (syntax)

5.2.1 ปัญห�คว�มสับสนของรูป う・よう ซึ่งแสดงหล�ยคว�มหม�ย

บทสนทน� 5

  社長  この生産ラインのJPHは今30？もうちょっと上げられないかな？なんか...改善できないかな？

　  PD 部長 一人入れたら(JPH)３４になれます。

  社長  最悪の場合、一人入れたらJPHアップできるね！ 

     本当にこれぐらいの(生産)台数があったら入れたほうがいい。

  PD 部長 1ヶ月だけですか？9月10月はどうしますか？

  社長  日数が少ないのか...9月と10月 

     9月は21日、10月は23日この違いだけでしょ。生産台数は一緒だからさー

  PD 部長 出勤日が2日間の差で一日当たりの生産台数が増えるんです。

  社長  確定オーダーが来たら、また考えよう。
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4 
ในงานของ (庵, 2001) ยกตัวอย่างด้วยรูป ましょうか ทั้งนี้รูป ましょうคือรูปที่ท�าหน้าที่เหมือน う・よう (日本語教育学会編, 2000, p. 387)

ผู้ล่ามล่ามประโยค 確定オーダーが来たら、また考えよう。ในบทสนทนา 5 ข้างต้นดังนี้

T1 ✘  ขอคิดหรือไตร่ตรองก่อน   T2  ✘  ก็ไปคิดอีกที 

T3 ✘  ลองคิดดูใหม่ถ้ามีค�ายืนยันการสั่งซื้อ T4  ✘  ถ้ายืนยันออเดอร์ก็ไปคิดอีกที
      

รูปう・よう เป็นรปูทีม่หีลายความหมายคอื ความหมายตัง้ใจ ความหมายชกัชวน และความหมายคาดเดา 

(日本語教育学会編, 2000, p. 387) ในประโยคนีแ้สดงความหมายตัง้ใจ หรืออาจเป็นความหมายชกัชวน ไม่แสดง 

ความหมายคาดเดาเนื่องจากเมื่อลองเปลี่ยนจาก よう เป็นค�ากริยาช่วย เช่น だろう・でしょう ซึ่งเป็นกลุ่มค�า 

แสดงการคาดเดา ไม่สามารถเปลี่ยนได้ ในกรณีประโยคนี（้また）考えよう เป็นการใช้แบบชักชวนคู่สนทนาให้คิด

เรื่องนี้เมื่อมีออเดอร์สั่งจองท่ีแน่นอนเข้ามา การล่ามจึงควรล่ามว่า “ถ้ามีออเดอร์สั่งจองแน่นอนมาค่อยคิดกัน” 

การสังเกตว่าจะเป็นความตั้งใจหรือความหมายชักชวนน้ันสามารถน�าค�าอธิบายความแตกต่างระหว่างความหมาย

ตั้งใจกับชักชวนของรูปう・よう ด้วยรูปการใช้แบบค�าถามう・ようか  มาอธิบายได้ดังนี้ 

 ความแตกต่างของรูป う・ようか ระหว่างความหมายถามเพื่อยืนยันความตั้งใจ (問いかけ) กับความหมาย

ชักชวน (働きかけ) อยู่ท่ีความแตกต่างระหว่างประธานของประโยค หากประธานเป็นพหูพจน์สรรพนามบุรุษที่ 1 

คือทั้งผู้พูดและผู้ฟังร่วมกันเป็นผู้กระท�า เช่น（一緒に）買い物に行こうか。ประโยคจะเป็นชักชวน กรณีประธาน

เป็นคนเดียว ถามต่อผู้ฟังจะเป็นความหมายถามเพื่อยืนยันความตั้งใจ เช่น 忙しいのなら（代わりに）買い物に行こ

うか。 (ถ้ายุ่งอยู่ล่ะก็ (ผม) ไปซื้อของให้ไหม) (庵, 2001, 174-175)4 โดยในประโยค 確定オーダーが来たら、また

考えよう。เป็นประโยคที่ผู้พูดในต�าแหน่งสูงกว่าคือ 社長 พูดกับอีกฝ่ายซึ่งต�าแหน่งต�่ากว่าคือ PD 部長 เป็นลักษณะ

ชักชวนเชิงส่ังอีกฝ่ายว่ามาร่วมกันคิดอีกคร้ังเม่ือมีออเดอร์แน่นอน ดังนั้นค�าแปลทั้งหมดข้างต้นจึงเป็นการล่าม 

ที่ไม่สอดคล้องกับเจตนาการส่งสารของผู้พูด

5.2.2 ปัญห�ก�รล่�ม のか？และ ないかな？

ผู้ล่ามล่ามประโยค 日数が少ないのか...9月と10月 ในบทสนทนา 5 ข้างต้นดังนี้

 T1  ✘ จ�านวนวันน้อยนะคะ T2  ✘ น้อยไปหน่อย     T3  ✘ จ�านวนวันมันน้อยไปหรอครับ

การล ่ามผิด ท่ีพบคือ การแปลเป ็นบอกเล ่าใน T1 และ T2 และมีการแปลเป ็นค�าถามแต ่ 

ความหมายยังไม่ตรงกับเจตนาของผู้พูดใน T3 โดย「・・か」และ「・・のか」เป็นประโยคค�าถามเช่นในประโยค 

雨が降るかもしれないのですか。เส้นใต้หนึ่งเส้นคือส่วนแสดงการตัดสินของผู้พูด เส้นใต้สองเส้นเป็นการถาม 

เพื่อยืนยันสิ่งที่ผู้พูดได้ตัดสินไป (庵, 2001, p. 171) ดังนั้นのかในประโยค 日数が少ないのか ข้างต้นจึงเป็นการถาม

เพื่อยืนยันสิ่งที่ผู้พูดคิด เป็นค�าถามในสิ่งที่ผู้พูดคิดโดยย้อนถามกลับไปยังค�าถามของ PD部長ที่ถามมาก่อนว่า 1ヶ月

だけですか？9月10月はどうしますか？ ดังนั้นจึงควรล่ามว่า “จ�านวนวันของเดือนกันยายนกับตุลาคมน้อยหรือ 

(เดือนกันยายนมี 21 วัน เดือนตุลาคมมี 23 วัน ต่างกันเพียง (2 วัน) เท่านี้ (แต่) จ�านวนชิ้นการผลิตได้เท่ากัน)”

นอกจากนีย้งัพบประเดน็ในการล่ามประโยคค�าถามแบบปฏเิสธทีม่คีวามซบัซ้อนตามความหมายของทศันคติ

ทีแ่ฝงในประโยค この生産ラインのJPHは今30？もうちょっと上げられないかな(1)？なんか...改善できないかな(2)

？ของบทสนทนา 5 ข้างต้น

(1)  T3  ✘  รู้สึกว่ายอดไม่ค่อยดีเท่าไร      T4  ✘  เพิ่มขึ้นสูงอีกนิดได้ไหม
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 (2)  T1  ✘ เหมือนจะยังไม่สามารถแก้ไขให้ดีกว่านี้ได้   T3  ✘ น่าจะท�าให้ปรับปรุงให้ดีขึ้น
    

โดย 「―ないかな？」ข้างต้นเป็นรปูค�าถาม「―ないか」กบัค�าช่วยลงท้าย 「―な  5  โดย 「―ないか？ แสดง 

ความหมายที่หลากหลาย ได้แก่ ชักชวน (勧誘) เสนอ (提案) ขอร้อง (依頼) ค�าสั่ง  (命令) และแสดงความปรารถนา 

(願望) (張, 2008) ส่วน ―な」มีความหมายถามแบบอ่อนน้อมเพื่อขอความเห็นร่วมจากอีกฝ่าย ประโยคที่พบใน 

การล่ามในบทสนทนา 5 คือ もうちょっと上げられないかな？ แสดงความหมายเป็นประโยคค�าถามเชิงสั่ง 

อีกฝ่ายหนึ่งอย่างอ่อนน้อม จึงควรล่ามให้ประโยคมีนัยความหมายดังกล่าว คือ “เพิ่มขึ้นอีกนิดไม่ได้หรือ” และ 

ในประโยค なんか改善できないかな？ ในบทสนทนาเดียวกันเป็นประโยคค�าถามเชิงแสดงความปรารถนาของผู้พูด

ที่พูดกับฝ่ายตรงข้าม ควรแปลว่า “ปรับ (ปรุง) ให้ดีขึ้นได้ไหมนะ” หรือ “พอจะแก้ไขอะไรได้ไหม” ซึ่งอีกฝ่ายก็ได้

ตอบค�าถามด้วยประโยคทีว่่า一人入れたら (JPH) 34 になれます “ถ้าเพิม่คนเข้าไป 1 คน JPH จะเพิม่เป็น 34 ค่ะ/ครบั”

5.3 ด้�นสัทศ�สตร์และสัทวิทย� (Phonetics and Phonology)

5.3.1 ปัญห�ก�รฟังเสียง V ในภ�ษ�อังกฤษที่ออกเสียงแบบภ�ษ�ญี่ปุ่น

จากการสังเกตการล่ามในบทสนทนาดังต่อไปนี้ ส่วนใหญ่ผู ้ล่ามขอให้ผู ้พูดพูดทวนค�าที่มาจากภาษา 

ต่างประเทศค�า Covid, ベテラン, และ カバー มากกว่าสองครั้ง และใช้เวลานานในการล่ามซึ่งเป็นปัญหาการล่าม

ที่ท�าให้การล่ามใช้เวลานานขึ้น

บทสนทน� 6

  社長  Covid 色々な話…前にミーティングしてるよね

บทสนทน� 7

  A    それいいですね。ちなみに、1台当りにどれくらい掛かりそうですか？

  B　  ベテランの人は、3日間で出来ると思います。

บทสนทน� 8

  HR  現場で使ってる扇風機のカバーの隙間が大きい。 

     指が扇風機の羽根に巻き込まれる事故が発生する可能性がある。
    

จุดเด่นร่วมกันของค�า Covid (コビッド), ベテラン (veteran), และ カバー (cover) คือการมีอักษร 

ภาษาองักฤษตวั V เป็นส่วนประกอบของค�า โดยผูล่้ามมแีนวโน้มเข้าใจว่าเป็นเสยีงอกัษรตวั B ซึง่ประเดน็นีเ้ป็นปัญหา

ที่เกิดจากการออกเสียงภาษาอังกฤษของคนญี่ปุ่น โดยคนญี่ปุ่นออกเสียง V เป็น ブイและในการแทนเสียงเป็น 

ภาษาเขียนจะใช้อักษร ビー หรือ ヴィー (第1413 回放送用語委員会) ซ่ึงเป็นการออกเสียงที่ใกล้เคียงกับอักษร 

ตัว B ในภาษาอังกฤษ ประเด็นปัญหานี้เกิดจากความแตกต่างเรื่องการออกเสียงและการแทนเสียงของ 

ภาษาอังกฤษกับภาษาญี่ปุ่นที่ส่งผลต่อการฟังเสียงของชาวต่างชาติที่เรียนภาษาญี่ปุ่น กล่าวคือ ในภาษาญี่ปุ่น 

ไม่มีเสียงที่ตรงกับอักษรตัว V ในภาษาอังกฤษ (ダ ニ エ ル, 1999) การออกเสียงและแทนเสียงจึงใช้เสียงใกล้เคียง

คืออักษรตัว B ซึ่งสร้างความเข้าใจผิดให้คนฟังเช่นผู้ล่ามชาวไทย
 

5 
ความหมายหนึ่งของ「－な」คือ 相手に同意を求め、また柔らかに問う気持ちを表す(ถามแบบอ่อนน้อมเพื่อขอความเห็นร่วมจากอีกฝ่าย) (日本語教育学会編, 2000, p.414)  
โดย 「－ないかな」ไม่ใช่รูป「－ないかな  ที่มかีなแสดงความหมาย 願望の意を表す (แสดงความปรารถนา ความต้องการ)     
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5.3.2  ปัญห�ก�รรักษ�โครงสร้�งพย�งค์ของภ�ษ�ญี่ปุ่น

ปัญหานี้เป็นปัญหาเดียวกันกับที่พบในข้อ 5.3.1 คือผู้ล่ามขอให้ผู้พูดทวนค�าศัพท์ที่มาจากภาษาต่างประเทศ

หลายครั้ง เช่น ค�า ボード (board), ローカルメンバー (local member), グラフ (graph), ローカル (local), サン

プル (sample), マニュアル (manual), イメージ (image), และ スタート (start) แม้ว่าค�าภาษาอังกฤษดังกล่าว

ไม่ใช่ค�าศัพท์ที่ยากและส่วนใหญ่เป็นค�าศัพท์ภาษาอังกฤษที่ผู้ล่ามเคยพบมาก่อน แต่เมื่อออกเสียงด้วยรูปแบบ

โครงสร้างพยางค์แบบภาษาญี่ปุ่นจึงท�าให้ผู้ล่ามสับสนลังเลว่าเป็นค�าใดในภาษาอังกฤษ ปัญหาดังกล่าวเกิดจาก 

ภาษาญ่ีปุน่เป็นภาษาพยางค์เปิด ในขณะภาษาอังกฤษส่วนใหญ่เป็นภาษาพยางค์ปิด เมือ่ภาษาญีปุ่น่น�าภาษาองักฤษ

หรือภาษาต่างประเทศอื่นมาใช้จึงรักษาโครงสร้างของพยางค์ในภาษาตนเองด้วยการแทรกสระเพื่อท�าเป็นพยางค์

เปิดท้ายค�า (ボード、ローカル、スタート)

ลกัษณะของภาษาองักฤษทีเ่ป็นปัญหาให้กบัภาษาญ่ีปุน่อกีประการหนึง่คอืการทีภ่าษาองักฤษมลีกัษณะของ

คลัสเตอร์พยัญชนะ (consonant cluster) ในขณะที่ภาษาญี่ปุ่นไม่มี (Riney & Anderson-Hsieh, 1993, p. 28) 

คลัสเตอร์พยัญชนะคือกลุ่มของพยัญชนะที่ไม่มีสระกั้น เช่น /pl/ และ /nt/ คือคลัสเตอร์ในค�า plant ซึ่งเกิดในหนึ่ง

หรือในพยางค์เดียวกัน เช่น ในค�าว่า graph (græf  (AmE), gra:f (BrE)) มีคลัสเตอร์พยัญชนะ คือ gr ซึ่งอยู่ใน

โครงสร้างเสียงแบบ CCVC โดย CC เป็นคลัสเตอร์พยัญชนะ เมื่อออกเสียงในภาษาญี่ปุ่น มีการรักษาโครงสร้างเสียง

แบบพยางค์เปิดเป็น CVCVCV  โดยการเติมสระระหว่างคลัสเตอร์พยัญชนะได้เป็น グラ（フ）(gurafu) 

ปัญหาข้างต้นด้านการออกเสียงและระบบเสียงอาจเป็นปัจจัยหน่ึงที่ท�าให้การล่ามมีปัญหาด้านการฟัง 

อันเนื่องจากส�าเนียงการออกเสียงภาษาอังกฤษด้วยเสียงคาตากานะ และโครงสร้างเสียงแบบพยางค์เปิดของ 

ภาษาญี่ปุ่น ผู้ล่ามจ�าต้องเข้าใจระบบการออกเสียงและโครงสร้างพยางค์ของภาษาญี่ปุ่นเพื่อให้เข้าใจเสียงค�า 

ภาษาต่างประเทศเช่นภาษาอังกฤษที่ออกเสียงโดยคนญี่ปุ่น

5.4 ด้�นระบบหน่วยคำ�และก�รสร้�งคำ� (Morphology and Word formation)

กรณีค�าที่มาจากภาษาต่างประเทศ นอกจากปัญหาเรื่องการออกเสียง อีกลักษณะการรับมาใช้แบบหน่ึง 

ทีม่แีนวโน้มสร้างปัญหาคอืการไม่รกัษารปูแบบไวยากรณ์ของค�าทีร่บัมา การไม่รกัษารปูแบบไวยากรณ์ของค�าทีร่บัมา 

(文法無視) กล่าวถึงโดย 池田 (1974) ยกตัวอย่างเช่น announce ซึ่งเป็นค�ากริยา เมื่อน�ามาใช้ในภาษาญี่ปุ่น アナ

ウンス ซึ่งเดิมเป็นค�ากริยากลับถูกใช้เป็นค�านามเช่นเดียวกับค�าว่า announcement นอกจากนี้ยังมีการใช้แบบ 

ลดรูปท�าให้สั้นลง หรือ clipping เช่น デモ ซึ่งมาจากค�าเต็ม demonstration ประเด็นต่าง ๆ  ข้างต้นยังเป็นประเด็น

ที่พบในการล่ามตามตัวอย่างต่อไปนี้

5.4.1 ปัญห�ก�รใช้คำ�ทับศัพท์ในรูปแบบและหรือคว�มหม�ยที่แตกต่�งไปจ�กเดิม

        ตัวอย่างการใช้ค�า フォロー (follow) ในบทสนทนาต่อไปนี้

บทสนทน� 9

  社長  毎日フォローしてもここまできたらさー問題があるかないのか。。。何も見えないからさーた 

     だ「できました！できました！」　じゃなくて問題なく出来てるのか？問題があるのか？そこ 

     まで確認して！

T1  ✘ ไม่แปล (เป็นประเด็นการล่ามไม่ครอบคลุม)

T3  ✓ ติดตาม (มีการถามทวนค�ามากกว่าสองครั้ง ใช้เวลาการล่ามนาน)
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T4  ✓ ตาม (มีการถามทวนค�ามากกว่าสองครั้ง ใช้เวลาการล่ามนาน)

T5  ✓ ตาม (มีการถามทวนค�ามากกว่าสองครั้ง ใช้เวลาการล่ามนาน)
    

ปัญหาการใช้ค�าทับศัพท์ภาษาต่างประเทศแตกต่างไปจากการใช้ในภาษาต้นทางเป็นประเด็นที่ถูกกล่าวถึง

มานาน (Quackenbush, 1977; 国立国語研究所, 1990; 柳原, 2011; 望月, 2012) ประเด็นที่พบในการล่ามน้ี 

เป็นหลักฐานหนึ่งที่เสริมให้เห็นภาพปัญหาการใช้ค�าทับศัพท์ภาษาต่างประเทศในภาษาญี่ปุ่น โดยความหมาย フォ

ロー ในพจนานุกรม 広辞苑 (2021, 2532) คือ (1) 追跡すること (แกะรอย สืบหาเบาะแส หาร่องรอย) (2) 補い助

けることすること (ช่วยเติมเต็ม ส่งเสริมให้สมบูรณ์) แต่ความหมายของค�า フォロー ในบทสนทนา 9 ใช้ใน 

ความหมาย “ติดตามงาน” “ติดตามความคืบหน้า” ซึ่งเป็นความหมายที่สอดคล้องกับความหมายของค�าว่า フォロ

ーアップ (follow up) มากกว่า โดย フォローアップ มีความหมายคือ 物事の実施状態などについて、あとから更に

調査・補足すること。(広辞苑, 2021, 2532)

ทั้งนี้สรุปได้ว่าค�าว่า フォロー ท่ีใช้ในบทสนทนาข้างต้นใช้ในความหมายของค�า フォローアップ ดังนั้น 

การทีภ่าษาพูดในสถานการณ์การท�างานเช่นบทสนทนา 9 ข้างต้นใช้ค�าว่า フォロー อาจเป็นการใช้ในรปูค�าส้ันของ 

ค�ากริยาวล ี follow up หรอืเป็นการใช้โดยประยกุต์จากค�ากรยิา follow ในภาษาองักฤษมาใช้ในความหมายตดิตาม 

งานประกอบกับในรายการค�าที่มาจากภาษาต่างประเทศในการเรียนภาษาญี่ปุ่นมีโอกาสน้อยที่จะพบค�าน้ี การใช้ 

โดยการเปลี่ยนรูปและมีการเปลี่ยนรูปเป็นค�ากริยาเช่นนี้มีส่วนสร้างความลังเลหรืออาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดว่า 

フォロー (する) มาจากค�ากริยา follow ซึ่งความหมายเดิมไม่ได้มีความหมายว่าติดตามงาน และก่อให้เกิดการลังเล

ในการล่าม

5.4.2 ปัญห�ก�รสร้�งคำ�ด้วยก�รทำ�คำ�ให้สั้น (clipping) 

กรณีนี้พบในค�าว่า ディスコン , 増設分 และ保全者 ตามตัวอย่างบทสนทนา 10 และ 11 ดังนี้

บทสนทน� 10

  A   どんな故障ですか？

  B   電気特性の測定でエラーがたくさん出まして、確認したら、ボードが壊れました

     そのボードはディスコンになって、予備部品が無いのです。だから、それを修理するまで設備 

     を停止していました。

จากบทสนทนาข้างต้นค�าว่า ディスコン ซึ่งเป็นค�าทับศัพท์เป็นค�าที่สร้างปัญหาให้กับผู้ล่าม นอกเหนือจาก

สาเหตุจากการไม่รู้ค�าศัพท์แล้ว สาเหตุส�าคัญรองลงมาที่ท�าให้เป็นปัญหาคือการลดรูปค�าเต็มจากค�าว่า  ディスコン

ティニュード (discontinued) ความหมาย คือ A product or service that is discontinued is no longer 

being produced or offered หรือความหมายในภาษาญี่ปุ่นคือ 製造中止などを意味する俗な言い方 ความหมาย

เทียบเท่ากับค�าว่า 中止 กล่าวได้ว่าค�าว่า ディスコン สร้างปัญหาให้กับผู้ล่ามเป็นสองเท่าท้ังจากการไม่รู้ค�าศัพท์ 

เพราะพบการใช้ในบริบทเฉพาะ ทั้งยังเกิดจากการท�าให้ส้ันโดยใช้หลักการท�าค�าให้ส้ัน (clipping) โดยตัด 

ส่วนประกอบหลังของค�าออก ด้วยเหตุนี้ท�าให้ค�าลักษณะนี้ยากต่อความเข้าใจของผู้ขาดประสบการณ์

นอกจากนี้กรณีการท�าค�าสั้นยังพบในค�าว่า 増設用分電盤 (แผงควบคุมไฟฟ้า control panel)  設備保 

全者 (ฝ่ายบ�ารุงรักษา equipment maintenance engineer) ที่มีการใช้ในรูปค�าสั้น 増設分 และ 保全者 เช่นที่พบ

ในบทสนทนาด้านล่าง
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บทสนทน� 11

  A   7月から、ご存知の通り今期の増設分の設備が入ってくる予定で、台数も多いので、…… 

     (省略）……..

  B   はい、こちらです。工程別に作っています。

  A   この人数で大丈夫ですか？まあ、設備の入荷タイミングに合わせてうまく対応できたら、大丈 

     夫だと思いますが・・・

  B   保全者からの協力も貰おうと思います。
   

5.4.3 ปัญห�ก�รไม่รักษ�รูปแบบไวย�กรณ์ของคำ�ที่รับม�

ประเด็นน้ีไม่ได้สร้างปัญหาให้กับผู้ล่ามเป็นหลัก เนื่องจากจากการสังเกตการล่ามผู้ล่ามเพียงลังเลและใช ้

เวลานานกว่าปกติในการล่ามเท่านัน้ แต่เป็นประเดน็ทีค่วรสร้างความตระหนักให้แก่ผู้ล่ามว่าการน�าภาษาต่างประเทศ 

มาใช้มกีารไม่รกัษารปูแบบไวยากรณ์ของค�าทีร่บัมา กล่าวคือการใช้ค�านามในภาษาองักฤษในรปูค�ากรยิาโดยการเตมิ

หน่วยค�าเติมหลังค�า「-する」ในค�าメッシュする และใช้ในรูปค�านามกับค�าปรากฏร่วมค�ากริยาในรูปค�า メッシュを

付ける ในบทสนทนาเดียวกัน เช่น บทสนทนา 12  ในความหมายเหมือนกัน คือ ติดตั้งตาข่าย หรือเอาตาข่ายคลุม 

ทั้งนี้เป็นลักษณะการใช้ค�านาม mesh ในความหมายตะแกรง ตาข่าย แบบไม่รักษารูปแบบไวยากรณ์ของค�าที่รับมา 

โดยเป็นการน�ามาใช้เป็นค�ากรยิา ในภาษาองักฤษไม่มกีารใช้ mesh (ความหมายตาของตะแกรง ตาข่าย) แบบค�ากรยิา 

(ยกเว้นใช้ในความหมายจับกัน ก่ายกัน ประสานกัน ท�าให้เข้ากัน)

บทสนทน� 12

  HR  現場で使ってる扇風機のカバーの隙間が大きい。 

     指が扇風機の羽根に巻き込まれる事故が発生する可能性がある。

  社長  これさ…昔怪我したから    

     網が広いやつメッシュすると基準になっているはずなんだけど

  GM  はい！そういうルールになってます。

  社長  まあ...扇風機が色んなタイプがあるから… 

     買いました！(そのまま現場に設置するだけではなくて….)

     現場に設置する前にこれが危ない網だと！ 

     ちゃんと安全の子が確認しないといけないな…

  GM  ルールは買う段階に網が狭い扇風機を選ばないといけないんです。

  社長  ルールになってるのに、現場で使ってる扇風機のカバーの

     隙間が大きいやつがあるよ! アルミ羽根だから、…..…(省略)…….。

  HR  工場の扇風機のカバーの隙間が大きいタイプに

     メンテナンスをお願いして、メッシュを付けます。

กรณีการไม่รักษารูปแบบไวยากรณ์ของค�าที่รับมายังพบในค�าว่า trial (トライアル) ในบทสนทนา 13 ที่เป็น 

ค�านามแต่น�ามาใช้เป็นค�ากรยิาในบทสนทนาด้านล่างนี ้คอื トライアルせずに อกีทัง้ยงัพบค�าว่า meeting (ミーティング) 

ที่เป็นค�านาม เมื่อน�ามาใช้เป็นค�ากริยาโดยการเติมหน่วยค�าเติม「-する」เป็น ミーティングしてる ในบทสนทนา14
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บทสนทน� 13

  エンジニア はい。あの・・・A社の金型を心配してます

  社長  なんで？なんか問題あるの？

  エンジニア 時間が無いから1回目のトライアルは

     トリム、ピアスレーザ条件でトライアルせずに

     いきなりオフツールでパーツを作ります。

บทสนทน� 14

  社長  Covid色々な話…前にミーティングしてるよね

     ミーティングして内容決めないといけないんと思うんだけど…

     議事録にもコメントを書いてたけど、何が進んでいるか良く分からない。会社で全員にワクチ 

     ンを受けさせるとかさーそういうことって考えてるの？

  Aマネージャー コロナ対策の詳細は社長と相談させていただきたいので

     明日の午前中はご都合いかがでしょうか？

ปัญหาที่พบจากการล่ามดังกล่าวคือ การพบกรณีล่ามเป็นค�านามตามชนิดค�านามในภาษาอังกฤษ ทั้ง ๆ ที่

ในบทสนทนาเป็นการใช้แบบค�ากริยา เช่น ล่ามเป็น “การประชุม” แทนที่จะล่ามเป็น “ประชุม” เป็นต้น

5.4.4 ปัญห�โครงสร้�งภ�ยในคำ� 

อกีสาเหตหุนึง่ทีท่�าให้ค�าศพัท์เฉพาะยากส�าหรบัผูล่้ามกค็อื ประเดน็โครงสร้างภายในค�าศพัท์เฉพาะมลีกัษณะ

การสร้างค�าทีห่ลากหลายและมจี�านวนมาก การรูโ้ครงสร้างค�าแต่ละประเภทอาจช่วยให้ผูล่้ามเข้าใจความหมายของ

ค�าศพัท์เฉพาะทีพ่บเป็นครัง้แรกได้มากขึน้โดยอาจคาดเดาความหมายจากส่วนประกอบของค�า ทัง้นีช้นดิของค�าแบ่ง

ตามโครงสร้างค�าแบ่งออกกว้าง ๆ ได้ดังนี้

 (1)  ค�าประสาน เช่น 今日中、検討中、稼働率 ซึ่งเป็นค�าที่เกิดจากการประสานกันระหว่างค�านาม 今日、検

討、稼働 กับหน่วยค�าเติมหลังค�า「-中」และ「-率」ตัวอย่างค�าประสานที่พบเป็นปัญหาการล่ามที่ท�าให้ผู้ล่าม 

ลังเลว่าจะแปล「-中」อย่างไรและไม่แปลนัยความหมายของหน่วยค�าเติมหลังค�า「-中」ในค�า 検討中 ในขณะที ่

ค�า 今日中 午前中 ไม่พบปัญหาในการล่าม ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะการใช้หน่วยค�าเติมหลังค�า「-中」ที่มีความหมาย 

ถ้วนท่ัว ตลอด ภายใน กับค�านาม 今日、午前 เป็นสิ่งที่ผู ้ล่ามคุ้นเคยในขณะท่ีการใช้หน่วยค�าเติมหลังค�า「-中 

ในความหมาย ก�าลัง อยู่ในระหว่าง กับค�านามอาการนามเช่น 検討 เป็นการใช้ที่พบน้อยในการเรียน

บทสนทน� 15

  A   どんなサンプル品が良いですか?　やり方とプログラムを教えてくれたら、対応します。

  B   サンプルについてはこちらで検討中です。やり方はマニュアルを作ってメールしますね。

 T1 ✓ ก�าลังพิจารณา (มีการถามทวนค�ามากกว่าสองครั้ง ใช้เวลาการล่ามนาน)

 T3 ✘ (ทางนี้) พิจารณาแล้ว  T4  ✘ (บริษัท) จะพิจารณา 

(2) ค�าประสม เช่น  ボンティング工程、段取り作業、段取り時間、自動入力、手入力、ライトカーテン作

業者 การประสมกันของค�าส่วนใหญ่พบเป็นการประสมกันระหว่างค�านามเช่นค�าที่ยกเป็นตัวอย่าง ボンティング

เป็นค�านามแปลว่า การเชื่อม ประสมกับค�านาม工程 ความหมาย กระบวนการ ขั้นตอน จึงได้ค�าประสม 
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ボンティング工程 ขั้นตอนการเชื่อม ตัวอย่างค�าประสมที่พบว่าเป็นปัญหาการล่าม เช่น ค�าประสม 自動入力 กับ 手

入力 ในบทสนทนา 3 ข้างต้น แม้จะมีผู้ล่ามท่ีแปลถูกต้องแต่ก็ยังพบปัญหาการล่าม คือไม่ล่ามทั้งค�าและล่าม 

ไม่ครอบคลมุค�านามขยายหน้าค�า 自動 กบั 手 โดยล่ามเพยีงแค่ค�าว่า “คย์ีข้อมลู” “ป้อนข้อมลู” ซึง่ท�าให้ความหมาย

ของทั้งประโยคไม่สะท้อนเจตนาของผู้พูดท่ีแยกแยะประเภทการการป้อนข้อมูลแบบอัตโนมัติกับการป้อนข้อมูล 

ด้วยมือ ท้ังนี้ผู้ล่ามอาจยังไม่เข้าใจว่าค�านามท่ีอยู่ในต�าแหน่งหน้าค�านามอื่นมีบทบาทเป็นส่วนขยายข้อมูลที่ส�าคัญ

ของค�านามที่จ�าเป็นต้องแปลให้ครอบคลุมเพื่อจ�ากัดความหมายของค�านามให้เฉพาะเจาะจงมากขึ้น

(1)  ちなみに、この工程はロット情報は自動入力になったかな？

 T3 ✘  คีย์ข้อมูล  T4  ✘  ป้อนข้อมูล

(2)  いいえ、まだです。パソコンに手入力しています。

 T3 ✘  คีย์ข้อมูล  T4  ✘  ป้อนข้อมูล

5.5 ด้�นวัจนปฏิบัติศ�สตร์ (Pragmatics) 

การใช้ภาษาแบบวจันปฏิบตัศิาสตร์คอื การใช้ภาษาในบรบิททางสงัคมทีเ่น้นเจตนาของผู้ใช้ภาษาเป็นส�าคญั 

ในการล่ามพบค�าท่ีมีลักษณะการใช้ค�าท่ีเป็นท่ีรู้กันในบริษัทหรือหน้างานหรือรู้กันเฉพาะกลุ่มเท่านั้นและไม่ใช่รูปค�า

ทีใ่ช้ทัว่ไปท�าให้เกดิความสบัสนในการล่าม เช่น ในค�าว่า 安全の子 ในประโยคบทสนทนา 12 ข้างต้น แม้ผู้ล่ามหลายคน

จะล่ามได้ถูกแต่ก็มีคนที่ไม่ล่ามหรือล่ามไม่ครอบคลุม และล่ามผิด

  (1)  ちゃんと安全の子が確認しないといけないな…

  T1 ✘  (ไม่ล่าม) T4  ✘  ความปลอดภัยของเด็ก

 安全の子 เป็นค�าที่ใช้เรียกในบริษัท โดยมีค�าเต็มคือ 安全管理者 หรือเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย จะเห็น

ได้ว่ากรณไีม่รูค้วามเป็นมาอาจล่ามค�าว่า 安全の子 ว่าเดก็ท่ีปลอดภยั หรอืค�า 保全者 ในบทสนทนาที ่11 เป็นค�าทีย่่อ 

ใช้เฉพาะหน้างานเป็นทีรู่ก้นัในบรษิทั มคี�าเตม็คอื 設備保全者 ความหมายคอืฝ่ายบ�ารงุรกัษา หรอืช่างซ่อมบ�ารงุ แต่มี

ผูล่้ามบางส่วนแปลเป็นค�าว่า นกัอนรุกัษ์ ซึง่เป็นการแปลจากค�าย่อ 保全者 หากน�าค�าเตม็ 設備保全者 หาความหมาย

จะได้ความหมายที่ถูกต้อง

  (2)  保全者からの協力も貰おうと思います。

  T2 ✘ นักอนุรักษ์ T3  ✘  นักอนุรักษ์
 

6. สรุปและข้อเสนอแนะ
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาเป็นรายวิชาหนึ่งของหลักสูตรที่จ�าเป็นต้องเรียน โดยแนวโน้ม

ส่วนใหญ่ผูเ้รยีนฝึกงานในแหล่งงานสายอตุสาหกรรม ทัง้นี ้เพือ่เป็นการเตรยีมความพร้อมผู้เรยีนในการล่ามภาษาญีปุ่น่

เฉพาะทาง สิ่งท่ีสามารถเตรียมได้คือการรวบรวมค�าศัพท์เฉพาะทางที่ใช้ในสายงานอุตสาหกรรมให้มากที่สุดและ 

ให้ผู้เรียนจดจ�าให้มากที่สุด ซึ่งในการปฏิบัติอาจสามารถท�าได้แต่ก็ไม่สามารถเรียนรู้ได้ครอบคลุมค�าศัพท์เฉพาะทาง

ได้ทัง้หมดในระยะการเรยีน 4 ปี ในระดบัอดุมศกึษา การให้หลกัสงัเกตทางภาษาหรอืความรู้เกีย่วกบัภาษา (linguistics 

knowledge) จะช่วยให้ผูเ้รยีนเข้าใจภาษาญีปุ่น่เฉพาะทางได้มากขึน้และเมือ่เข้าใจหลกัการดงักล่าวกส็ามารถน�าไป

ประยกุต์ใช้ได้ สรปุและให้ข้อเสนอแนะกรณคี�าทีม่าจากภาษาต่างประเทศทีป่รากฏในบรบิทเฉพาะทางเพือ่พัฒนาการ

เรียนการสอนได้ดังนี้
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1. ด้านสัทศาสตร์และสัทวิทยา

  (1)  ความรูเ้รือ่งคลสัเตอร์พยญัชนะในภาษาองักฤษกบัการรกัษาโครงสร้างเสยีงแบบ CV ของภาษาญีปุ่่น 

เป็นสิ่งที่ควรรู้เพื่อให้เข้าใจที่มาของค�า เช่น graph ว่าท�าไมจึงแทนเสียงด้วยคาตากานะ グラフ ซึ่งโครงสร้างเสียง

ของคลัสเตอร์พยัญชนะ gr เป็น 1 พยางค์กลายเป็น CVCV (グラフ) 2 พยางค์ในภาษาญี่ปุ่น หากได้เรียนรู้และเข้าใจ

ระบบคลัสเตอร์พยัญชนะของภาษาอังกฤษและการรักษาโครงสร้างเสียงแบบ CV ของภาษาญี่ปุ่นจะช่วยให้ทวน 

ย้อนกลับไปยังภาษาอังกฤษต้นทางได้

  (2) ความรูเ้รือ่งความแตกต่างโครงสร้างพยางค์ของค�า โดยภาษาอังกฤษมลัีกษณะเป็นภาษาพยางค์ปิด 

ในขณะท่ีภาษาญีปุ่่นมลีกัษณะเป็นภาษาพยางค์เปิด กจ็ะช่วยให้ผูเ้รยีนเข้าใจการออกเสียงภาษาองักฤษทีล่งท้ายด้วย

เสยีงสระได้ เช่น start (sta:t) ทีอ่อกเสยีงเป็น スタートเสยีงท้ายเป็นพยางค์เปิด คอืト (to) ซึง่ประเดน็นีก็้อาจช่วยให้

ผู้เรียนทวนย้อนกลับไปยังภาษาอังกฤษต้นทางได้เช่นกัน

2. ด้านระบบหน่วยค�าและการสร้างค�า 

  (1) การไม่รักษารูปแบบไวยากรณ์ของค�าที่รับมาของค�าที่มาจากภาษาต่างประเทศเมื่อน�ามาใช้ใน 

ภาษาญี่ปุ่น เช่นค�าว่า follow (フォロー) push up (プッシュアップ) mesh (メッシュ) meeting (ミーティング) 

trial (トライアル) เป็นหลักการท�ารูปแบบไวยากรณ์ให้เข้ากับภาษาญี่ปุ่น ส่วนใหญ่เป็นการเติมหน่วยค�าเติมหลังค�า

「-する」การใช้ในลักษณะนี้สามารถอธิบายเป็นหลักการพื้นฐานแก่ผู้เรียนได้ แม้ว่ารูปแบบเดิมจะเป็นค�านาม 

หรือค�ากริยาก็ตามแต่เมื่อน�ามาใช้ในบริบทภาษาญี่ปุ่นจะมีการท�าให้เข้ากับลักษณะภาษาญี่ปุ่น 

  (2) การท�าค�าให้สั้น (clipping) เช่น ค�าว่า ディスコン ที่ถูกท�าให้สั้นลงจากรูปเต็มディスコンティニュ

ード (discontinued) ประเดน็กระบวนการทางภาษานีย้ิง่สร้างปัญหาให้กบัผูเ้รยีนเพราะนอกจากไม่ทราบความหมาย

ของค�าแล้ว การทวนย้อนกลับว่าเป็นค�าใดในภาษาอังกฤษก็ท�าให้ยากขึ้นอีกระดับหนึ่ง สอดคล้องกับ 国立国語研 

究所 (1990, p. 51) ซึ่งสรุปลักษณะดังกล่าวจากจ�านวนสระในภาษาอังกฤษ เมื่อถูกน�ามาใช้เป็นค�าในภาษาญี่ปุ่น

สระหลายตัวถูกรวบแทนด้วยสระเพียงตัวเดียวในภาษาญี่ปุ่น เช่น สระ æ, ə, ʌ , a ในภาษาอังกฤษเมื่อน�ามาใช้ใน

ภาษาญี่ปุ่นจะเหลือเพียงเสียงสระ a เท่าน้ันท�าให้การทวนย้อนกลับไปเป็นภาษาอังกฤษยากล�าบาก ดังนั้นค�าที่มา

จากภาษาต่างประเทศจึงควรได้รับความสนใจและสอนลักษณะของภาษามากขึ้น มากกว่าการให้ข้อมูลเพียงว่า 

เป็นภาษาอังกฤษที่น�ามาใช้ในภาษาญี่ปุ่น

  สรุปและให้ข้อเสนอแนะทางภาษาหรือความรู้เกี่ยวกับภาษา (linguistics knowledge) กรณีค�าหรือ

ลักษณะภาษาเฉพาะทางอื่น ๆ น�าเสนอได้ดังนี้

1. ด้านสัทศาสตร์และสัทวิทยา

 การสอนท�านองเสียงอาจมีความส�าคัญกับนักศึกษาที่มีทักษะการฟังอยู่ในระดับต�่า เช่น ตัวอย่างการล่าม 

ที่คลาดเคลื่อนของประโยคなんか決めた？คือการแปลเป็นประโยคบอกเล่าทั้งที่ควรแปลเป็นค�าถาม หรือ การออก

เสียงสูงต�่าของค�าที่เหมือนกันเม่ือปรากฏในประโยคหลายคร้ังต้องอาศัยโครงสร้างประโยคว่าควรแปลค�า 

นั้น ๆ เป็นค�าใดเช่นกรณีของค�า かい ที่มีลักษณะเสียงสูงแล้วลงต�่า ( ¬ 
カイ) ที่เหมือนกันระหว่างค�านามจ�านวนครั้ง 

(回) กับค�านามชั้นของตึกอาคาร (階)

2. ด้านระบบหน่วยค�าและการสร้างค�า 

  (1) การท�าค�าให้สั้น (clipping) เป็นหลักการที่พบในการสร้างค�าทั้งค�าที่มาจากภาษาต่างประเทศ 

(外来語) ค�าในภาษาญีปุ่่น (和語) ค�าทีม่าจากภาษาจนี (漢語) รวมถงึค�าประสมชนดิ (混種語) การท�าค�าให้สัน้ในภาษา



163ณัฏฐิรา ทับทิม | Natthira Tuptim

ญีปุ่น่เป็นประเดน็ท่ีสร้างปัญหาให้กบัผูล่้ามมากในครัง้แรก ๆ  ของการล่าม เนือ่งจากยงัไม่คุน้เคยกบัค�าทีถ่กูท�าให้สัน้ 

ค�าที่พบในสถานการณ์จ�าลองได้แก่ 設備保全 (者) ที่ท�าให้สั้นเป็น 保全者 หรือค�า 安全管理者 ที่ท�าให้สั้นโดยการ 

เปลี่ยนรูปค�าเป็น 安全の子 เหตุผลของการท�าค�าให้สั้นก็เพื่อท�าให้ภาษาที่ใช้สื่อสารสั้น กระชับ และสื่อสารได้อย่าง

รวดเรว็ แต่ส�าหรบัผูเ้รียนทีย่งัไม่คุน้เคยพบค�าสัน้เป็นครัง้แรก ๆ  อาจไม่สามารถทวนย้อนกลับไปได้ว่าค�าเตม็คอือะไร 

ประเด็นนี้สามารถให้ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับค�าสั้นได้โดยการยกตัวอย่างค�าส้ันที่พบในการเรียนตั้งแต่ชั้นต้น เช่น 

パソコン ที่มาจาก パソナル・コンピューター ค�าสั้นในชั้นกลาง เช่น 省エネ ที่มาจาก 省エネルギー หรือค�าที่พบ

ในการท�างานบ่อยครั้ง เช่น 朝会  (morning meeting) ก็ย่อมาจาก 朝の集会

  (2) ส่วนประกอบของค�า เช่น หน่วยค�าเติมเป็นส่วนประกอบของค�าที่ควรเรียนรู้ไว้ ในบทสนทนาของ 

สายงานอุตสาหกรรมพบหน่วยค�าเติมจ�านวนไม่มาก แต่ก็สามารถน�าเสนอเป็นตัวอย่างการประยุกต์ในการสอนได้ 

เช่น หากมกีารสอนหน่วยค�าเตมิหลงัค�า 「-中 (ちゅう)」 ความหมาย “ภายในขอบเขต” (範囲内) (山田, 2020) ทีพ่บ

ร่วมกับค�านามแสดงเวลา 今日 (中) และความหมาย “ก�าลัง อยู่ในระหว่าง” (している最中だ) (佐伯, 2005) ซึ่ง

ปรากฏกับค�านามอาการนาม 検討 (中)　เมื่อผู้ล่ามพบค�าประสานด้วยหน่วยค�าเติมนี้ก็จะสามารถแปลความหมาย

ได้ เช่นเดียวกับกรณีหน่วยค�าเติมหลังค�า「-率」ความหมาย “อัตรา” ในค�า 稼働率 (อัตราการเดินเครื่อง) หากผู้ล่าม

เข้าใจความหมายก็อาจสามารถเดาความหมายของค�าทั้งค�าได้เช่นกัน

3. ด้านโครงสร้างประโยค

 ประเด็นส�าคัญส�าหรับการจัดการเรียนการสอนที่ได้จากมุมมองปัญหาผ่านโครงสร้างประโยค คือ ชนิดของ

หน่วยแสดงทัศนคติ (モダリティ) ของประโยคที่มีต่อเรื่องที่พูด ทั้งหน่วยแสดงทัศนคติต่อเนื้อความและหน่วยแสดง

ทศันคตต่ิอผู้ฟัง  จากผลการศกึษาพบประเดน็ปัญหาการล่ามในส่วนของการตีความหมายประโยคในส่วนแสดงทัศนคติ

ต่อผู้ฟัง โดยทั่วไปหน่วยแสดงทัศนคติต่อผู้ฟังหรือต่อคู่สนทนาจะเป็นส่ิงก�าหนดชนิดของประโยค ส�านวนหรือ 

รปูทีพ่บจากบทสนทนาได้แก่ う・よう、ないか、ないかな โดยจะเหน็ได้ว่าเป็นรปูทีไ่ม่ได้แสดงความหมายแบบหนึง่ 

ต่อหนึ่งโดย う・よう แสดงความหมายของประโยคทั้งความหมายตั้งใจ ความหมายคาดเดา ความหมายชักชวน 

แสดงเหตุการณ์เสมือนจริง และความหมายเป็นไปได้ ส่วน ないか แสดงความหมายชักชวน  เสนอ ขอร้อง ค�าสั่ง 

และแสดงความปรารถนาในรูป ないかな ความหมายของประโยคต่าง ๆ  เหล่านี้เกิดขึ้นได้ในบทสนทนาที่มีคู่สนทนา 

การตีความเจตนาของผู้พูดท่ีต้องการต่อผู้ฟังเป็นเรื่องส�าคัญและต้องมีการฝึกฝนการตีความประโยคลักษณะต่าง ๆ 

ข้อส�าคัญคือการให้ข้อสังเกตว่า う・よう ไม่ได้มีความหมายเท่ากับการแสดงความตั้งใจ หรือ ないか ไม่ได้มี 

ความหมายเท่ากับการปฏิเสธเท่านั้น ยังมีความหมายหรือเจตนาอื่นที่แฝงอยู่ของผู้พูดที่ต้องการสื่อสารแก่คู่สนทนา

4. ด้านอรรถศาสตร์ 

  (1) ค�าแสดงจ�านวนวนักบัค�าแสดงวนัทีห่ลายค�ามคี�าอ่านเหมอืนกนัเป็นค�าแสดงหลายความหมาย เช่น

ตวัอย่างข้อผดิในการล่ามทีพ่บ ในการสอนอาจให้ข้อสงัเกตความหมายเหมอืนและความต่างของการนบัแบบช่วงเวลา

และการบอกวันที่

  (2)  ประเด็นของค�าหลายความหมายที่พบคือประเด็นเมื่อเปลี่ยนชนิดค�าหรือเมื่อถูกน�าไปใช้แบบ 

ประสมค�ากับค�าอื่น ความหมายหลักเท่านั้นที่สามารถด�าเนินการเช่นนี้ได้ เช่น กรณีค�า 違う ซึ่งเดิมเป็นค�ากริยา 

หลายความหมาย โดยความหมายหลัก คือ ต่างกัน แตกต่างกัน โดยมีความหมายรอง คือ ไม่ใช่ ไม่เหมือนกัน 

ค�านี้เมื่อเปลี่ยนรูปเป็นค�านาม 違い จะสื่อความหมายหลักเท่านั้น คือ ความต่าง ความแตกต่าง หลักการที่ว่า 

ความหมายหลักของค�าหลายความหมายไม่มีข้อจ�ากัดการใช้สามารถน�าไปใช้ในรูปแบบหรือชนิดค�าแบบอื่น 
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(木下, 2019, pp. 85-86) สามารถน�าไปเป็นข้อสังเกตหนึ่งในการสอนค�าหลายความหมายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

เมื่อผู้เรียนพบความหมายรองของค�าเม่ือเรียนในระดับสูงขึ้นเนื่องจากมีข้อสังเกตจาก今井 (2019, 168-169) ว่า 

ผู้เรียนที่ผ่านการเรียนค�าศัพท์พื้นฐานจะถูกสอนแค่ความหมายหลัก ความหมายรองของค�าหลายความหมายไม่ได ้

ถูกสอนในระดับกลางและระดับสูงเนื่องจากถูกมองว่าเป็นค�าที่เรียนผ่านมาแล้ว

  (3) ความรูเ้รือ่งค�าหลายความหมาย การขยายความหมายจากความหมายหลกั (中心義) ไปสูค่วามหมาย

ขยาย (拡張義) ผ่านกระบวนการอุปลักษณ์หรือนามนัยของค�าหลายความหมายเป็นสาเหตุหนึ่งที่สร้างปัญหาในการ

เข้าใจความหมาย (プラシャント, 2019, 2) โดยสิ่งน้ีเห็นได้จากการล่ามค�าเหล่านี้ในภาษาญ่ีปุ่นเฉพาะทาง เช่น 

ค�าว่า 現場 สามารถแปลได้ท้ังสถานท่ีเกิดเหตุ และแปลได้แบบอื่นด้วย ในสถานการณ์โรงงานหรือในการท�างาน 

มักแปลว่า “หน้างาน” แต่ผู้ล่ามก็ติดกับความหมายที่เรียนรู้มาก่อนคือค�าว่าที่เกิดเหตุซึ่งมักพบในตัวอย่างประโยค

การใช้ของ 現場 ในหนังสือเรียนหรือหนังสือแบบฝึกมากกว่าการใช้ในความหมายหน้างานในสถานที่ปฏิบัติงาน 

นอกจากค�าหลายความหมายแล้วยังพบการใช้ค�าความหมายคล้ายในบทสนทนาเดียวกัน เช่น 夜勤 ・ナイトシフト

(บทสนทนา 1) จากข้อมูลจะพบว่าเป็นการใช้ระหว่างค�าเดิมที่มีในภาษาญ่ีปุ่น คือ 夜勤 กับค�าท่ีมาจากภาษา 

ต่างประเทศ คือ ナイトシフト ในการสอนจงึควรให้ข้อสังเกตพร้อมยกตวัอย่างการใช้ค�าความหมายคล้ายทีเ่ป็นค�าเดมิ 

ในภาษาญี่ปุ่นกับค�าท่ีมาจากภาษาต่างประเทศเพื่อให้เห็นลักษณะการใช้ค�าความหมายคล้ายร่วมกันในบทสนทนา 

เดียวกัน

ประเด็นปัญหาการล่ามภาษาญ่ีปุ่นเฉพาะทางในสายงานอุตสาหกรรมที่เป็นรูปธรรมผ่านการวิเคราะห์ 

และน�าเสนอด้วยทฤษฎีภาษาศาสตร์น้ีสามารถต่อยอดงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับลักษณะภาษาในประเด็นต่าง ๆ ได้ 

เช่น ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงภาษาอังกฤษของคนญี่ปุ่นและคนไทยที่อาจส่งผลกระทบต่อการฟังค�า 

ภาษาอังกฤษที่แทนเสียงด้วยคาตากานะ การศึกษาการแสดงนัยความหมายของรูปประโยคในส่วนแสดงทัศนคติ 

ต่อคู่สนทนาหรือประเด็นอื่น ๆ นอกจากนี้ประเด็นปัญหาที่ค้นพบสามารถน�าไปพัฒนาต่อยอดเพื่อส่งเสริมการเรียน

การสอนในรายวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่การท�างานในสายงานอุตสาหกรรม
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