
159 วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา ฉบับพิเศษ ปีที่ 8 ฉบับที่ 3  |  jsn Journal Special Edition Vol. 8 No. 3  2018

บทคัดย่อ

เนื่องด้วยภาษาญี่ปุน่มสี�านวนเชือ่มความจ�านวนมาก เพื่อศึกษาวธิกีารแยกใชส้�านวนเชือ่มความให้
มีประสิทธิภาพจึงจ�าเป็นที่จะต้องศึกษาความแตกต่างในการใช้งาน โดยเกณฑ์หน่ึงนอกเหนือจาก
เกณฑ์ทางความหมาย คือ วัจนลีลา(文体)ด้วยเหตุนี้บทความวิจัยฉบับนี้ จึงศึกษาความแตกต่าง
ในการใช้ส�านวนเช่ือมความท่ีปรากฏในบทเขียนที่มีวัจนลีลาแตกต่างกัน โดยเลือกบทเขียนที่เป็น
ต�าราด้านมนุษยศาสตร์กับด้านวิทยาศาสตร์มาเปรียบเทียบ และในเบื้องต้นได้ศึกษาเฉพาะส�านวน
ที่ปรากฏต้นย่อหน้าที่ท�าหน้าที่เชื่อมโยงย่อหน้าให้เป็นหนึ่งเดียวกัน โดยอ้างอิงการศึกษาส�านวนที่
ปรากฏในต�าราสังคมศาสตร์ของ 石黒 (2016)  ผลการวิเคราะห์ส�านวนเชื่อมความ 654 ตัวอย่าง 
พบว่าต�าราด้านมนษุยศาสตร์และวทิยาศาสตร์ทีน่�ามาศกึษาพบส�านวนเทยีบความ (เช่น「一方」) 

และส�านวนตามความ「こうして」「このように」ที่มีสัดส่วนการใช้งานสูง และพบการใช้
ส�านวนเชื่อมความพิเศษที่ไม่ค่อยปรากฏใช้ทั่วไป เช่น「ついで」ในต�าราประวัติศาสตร์และ「よ

って」ในต�าราคณิตศาสตร์  นอกจากนี้ ยังพบตัวอย่างการใช「้すなわち」「なお」 และค�า
กริยาวิเศษณ์เพื่อเชื่อมความที่มีการใช้งานต่างกันตามความแตกต่างของวัจนลีลา
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Abstract

Due to the fact that there are several conjunctive expressions in Japanese, it is 
important to identify the difference of usage for more effective use. One helpful 
aspect is language style. Consequently, this paper will study the difference of 
conjunctive expressions used in different writing style works. As a model, I followed 
the reference of Ishiguro (2016), which studies conjunctive expressions in Social 
Science textbooks, and chose to compare Humanities textbooks and Science 
textbooks, focusing on the expressions which appear at the beginning of each 
paragraphs. After analyzing 654 expressions, I found that many uses of comparative 
expressions (e.g. ‘ippō’) and resultative expressions ‘kōshite’ ‘konoyōni’ in both 
types of textbooks, while uncommon expressions such as ‘tsuide’ and ‘yotte’ 
are found particularly in History and Mathematics textbooks, respectively. On 
the other hand, ‘sunawachi’, ‘nao’ and adverbial phrases are found to be used 
differently, which depends on language styles.

A Comparative Study of Japanese

Conjunctive Expressions on Humanities and 

Science Textbooks 
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1. บทน�า 

 การศึกษาค�าสันธานซึ่งท�าหน้าที่เชื่อมประโยคใน

ภาษาญ่ีปุน่มมีาอย่างต่อเนือ่งเพราะ ค�าสนัธานช่วยให้การ

สร้างสัมพันธสารมีความเหมาะสม และเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น 

โดยผลงานการศึกษาค�าสันธานชิ้นส�าคัญได้แก่ 市川 

(1978) 永野 (1986) และ 森田 (1993) เป็นต้น โดยมี

การเรียกค�าเหล่านี้ว่าเป็น「接続詞」หรือ「接続語」

อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาค�าเชื่อมในยุคต่อมาได้ขยาย

ไปถงึกลุม่ค�า เช่น「それにもかかわらず」 、「はな

しかわって」จึงมีการขยายขอบเขตเรียกรวมกลุ่มค�า

เหล่านี้เพิ่มในการศึกษา และเรียกว่าเป็น “ส�านวนเชื่อม

ความ”「接続表現」（佐久間 2002)1

 ในภาษาญี่ปุ ่นมีส�านวนเชื่อมความจ�านวนมาก 

ส�านวนเชือ่มความบางส�านวนจะมคีวามหมาย วธิกีารใช้

เฉพาะตัวจึงเลือกใช้ได้ง่าย ในขณะท่ีส�านวนเชื่อมความ

ส่วนใหญ่มีความหมายไม่แตกต่างกัน  เช่น ส�านวนเชื่อม

ความประเภทตามความ ม「ีそれで」「したがって」

「その結果」「ゆえに」「よって」เป็นต้น ดังน้ัน 

การเลือกใช้ส�านวนเช่ือมความเหล่าน้ี จึงต้องพิจารณา

เกณฑ์อื่นประกอบด้วย เช่น เรื่องวัจนลีลา ซ่ึงโดยปกติ

ส�านวนเชื่อมความท่ีใช้ในภาษาพูดกับภาษาเขียนก็ไม่

เหมือนกนั（田中1986, 石黒2015a）แม้แต่ในเอกสาร

ที่เป็นภาษาเขียนเหมือนกันก็มีความถี่ในการปรากฏ

หน่วยเชื่อมโยงปริจเฉทแตกต่างกันไปตามวัจนลีลาของ

บทเขยีนนัน้ ดงัเช่น เอกสารประเภทจดหมายกบัเอกสาร

ทางธุรกิจ  เนื่องด้วย การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของ

สารในภาษาเขยีนมคีวามชัดเจน สามารถวเิคราะห์ได้ง่าย

กว่าสารในภาษาพูดที่อาจเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของสารที่

ตามมาทีอ่าจไม่ตรงกบัเจตนาเดมิทีแ่สดงในส�านวนเช่ือม

ความ  จึงเหมาะแก่การเริ่มศึกษาส�านวนเชื่อมความของ

ผู้เรียนชาวต่างชาติ ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงเริ่มการศึกษา

ส�านวนเชื่อมความในครั้งนี้ที่ปรากฏในบทเขียนก่อน

 

2. ปริทัศน์วรรณกรรม

 การศกึษาประเภทส�านวนเชือ่มความนัน้มกีารแบ่ง

เกณฑ์หลากหลาย แต่การแบ่งเกณฑ์ของ 市川(1978)

ได้รับความนิยมมาก ดังปรากฏในการแบ่งส�านวนเช่ือม

ความทีค่ล้ายคลงึกนัในเอกสารค�าสอน หรอืคูม่อืสอบวดั

ระดบัภาษาญีปุ่น่ ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึขออ้างองิเกณฑ์ดังกล่าว2   

มาใช้พิจารณาประเภทส�านวนเชื่อมความด้วย โดย市川 

ได้แบ่งไว้ 7 ประเภท 

 1. ส�านวนตามความ（順接型）เชือ่มความทีเ่ป็น

เหตุไปหาผล เช่น だから、それで、したがって

 2. ส�านวนแย้งความ（逆接型）เชือ่มความทีต่าม

มาทีม่เีนือ้หาขดัแย้งกนั เช่นしかし、でも、ところが

 3. ส�านวนเพิม่ความ（添加型）เชือ่มความทีเ่พิม่

เตมิจากข้อมลูเดมิ เช่นそのうえ、そして、それから

 4. ส�านวนเทยีบความ（対比型）แบ่งได้เป็นสอง

กลุ่มย่อย คือ เชื่อมความที่เทียบให้เห็นความแตกต่าง 

เช่น それに対して、 一方และเชือ่มความแบบให้เลือก 

เช่น あるいは、それとも

 5. ส�านวนซ�้าความ（同列型）เชื่อมความท่ีตาม

มาทีม่เีนือ้หาคล้ายกนั แต่เป็นการกล่าวซ�า้เพือ่อธบิายให้

ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยอาจเป็นการกล่าวให้รวบรัดขึ้น เช่น   

つまり、すなわちหรือกล่าวยกตัวอย่างประกอบ เช่น

たとえば

 6. ส�านวนเปล่ียนความ（転換型）เชื่อมความท่ี

มีเนื้อหาไม่เกี่ยวข้องกันแต่อยู่ในปริจเฉทเดียวกัน เช่น  

ところで、さて、はなしかわって

 7. ส�านวนเสริมความ（補足型）แบ่งได้เป็นสอง

1  ในภาษาไทยก็มีปรากฏการเรียกกลุ่มค�าที่ท�าหน้าที่เชื่อมความในระบบที่สูงกว่าประโยค เช่นกัน โดยเรียกว่า “หน่วยเชื่อมโยงปริจเฉท” (เทพี จรัสจรุงเกียรติ 
2000, สุธีภา สุวิชานรากุล 2017)http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/san_gaku_ps/2010globalhoukokusho.pdf
2  ผู้อ้างอิงการแปลชื่อประเภทตามอัษฎายุทธ  ชูศร（ี2016）ทั้งนี้ นอกจากเกณฑ์การแบ่งของ市川（1978）แล้ว ยังมีเกณฑ์แบ่งของ永野（1986）、佐久

間（2002）、石黒（2016b）เป็นต้น
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กลุ่มย่อย คือ เชื่อมความที่ไม่สลักส�าคัญ อาจเป็นข้อมูล

เพิ่มเติม หรือข้อยกเว้น เช่น なお、ただし และเชื่อม

แบบให้ข้อมูลที่เป็นสาเหตุ เหตุผล เช่น なぜなら、と

いうのは 

 นอกเหนือจากส�านวนเช่ือมความแล้ว การสร้าง

ความกลมกลนืของสารในปรจิเฉทสามารถใช้วธิอีืน่ ๆ  ได้ 

เช่น การซ�้าค�าส�าคัญในประโยค การเลือกค�าที่มีความ

สมัพนัธ์กนัมาใช้ร่วมกัน การใช้ค�าบ่งชี้「こ・そ・あ」

เพื่ออ้างอิงความเช่ือมโยงกับข้อความอื่น ใน 石黒 

(2016a) ที่ส�ารวจค�าสันธานท่ีปรากฏในต�าราด้าน

สงัคมศาสตร์3 จ�านวนทัง้สิน้ 28 เล่ม โดยสบืค้นค�าสนัธาน

ในระดับเชื่อมประโยคและย่อหน้าปนกัน พบค�าสันธาน

ทั้งสิ้น 29,389 ตัวอย่างจากประโยคทั้งสิ้น 107,709 

ประโยค คิดเป็นสัดส่วนการใช้ค�าสันธานเชื่อมประโยค 

27.3% หรือประมาณ 1/4 ของการสร้างความกลมกลืน

ระหว่างประโยค สิง่ทีน่่าสนใจคอื พบการใช้「しかし」

มากที่สุดในต�ารา 5 คณะ ค�าอื่น ๆ ที่พบมาก 4 อันดับ

รองมา คือ「また」「たとえば」「したがって」

และ「そして」เมือ่พจิารณาตามประเภทแล้ว จะได้ว่า

ส�านวนเช่ือมความที่ใช้มากท่ีสุดคือ ส�านวนแย้งความ 

ส�านวนเพิม่ความ ส�านวนซ�า้ความ และส�านวนตามความ 

ซึง่เมือ่เปรยีบเทยีบกบัส�านวนเชือ่มความในหนงัสอืแสดง

ความจ�านงส�าหรับสมัครงานซ่ึงเป็นบทเขียนประเภท

เอกสารทางธุรกิจของสุธีภา สุวิชานรากุล (2017) และ

ส�านวนเชื่อมความในคัมภีร์ไบเบ้ิลของ 石黒 (2015a) 

พบว่า ส�านวนเชื่อมความที่ใช้มากที่สุดสอดคล้องกับ     

石黒 (2016a) ยกเว้นส�านวนซ�้าความ จึงเห็นได้ว่า บท

เขียนประเภทต�าราจะปรากฏความถ่ีในการใช้วัจนลีลา

อธิบายความซ�้าให้เกิดความกระจ่าง ในที่นี้คือการยก

ตัวอย่างจ�านวนมาก ในขณะที่เอกสารทางธุรกิจหรือบท

เขยีนประเภทเรือ่งเล่าจะมคีวามจ�าเป็นต้องอธบิายความ

ซ�้าน้อยกว่า  ในส�านวนเชื่อมความที่ปรากฏในบทเขียน

ประเภทต�าราก็พบความแตกต่างจากบทเขียนประเภท

อืน่ เช่น ในต�าราสังคมศาสตร์พบว่ามกีารใช้「したがっ

て」「このように」「そこで」เป็นส�านวนตามความ

มากที่สุด ต่างจากในคัมภีร์ไบเบ้ิลซ่ึงพบ「そこで」「

こうして」และ「それゆえ」มากทีส่ดุ (石黒2015a) 

และในเอกสารธุรกิจพบ「以上」「そのため」มาก

ที่สุด   นอกจากนี้ ใน 石黒 (2016a) ยังพบความนิยมใน

การเลอืกใช้ส�านวนเชือ่มความทีม่คีวามหมายเหมอืนกนั

ต่างไปตามสาขาวิชา เช่น การใช้「すなわち」มากกว่า

「つまり」เฉพาะในต�าราคณะนิติศาสตร์และคณะ

เศรษฐศาสตร์ เป็นต้น  

3. วัตถุประสงค์ และสมมติฐานของการวิจัย

 ในบทความฉบับนี้ ผู ้วิจัยจะศึกษาความถี่การ

ปรากฏส�านวนเชื่อมความประเภทต่าง ๆ ในเอกสาร

ประเภทต�าราด ้านมนุษยศาสตร ์  และต�าราด ้าน

วิทยาศาสตร์ว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ ต่างจากต�ารา

ด้านสังคมศาสตร์ที่มีการศึกษามาแล้วอย่างไร มีส�านวน

เชื่อมความใด หรือส�านวนเชื่อมความประเภทใดที่

ปรากฏมากเฉพาะในต�าราทัง้สองด้านนี ้มคีวามแตกต่าง

ในการเลอืกใช้ส�านวนเชือ่มความในสาขาย่อยแต่ละด้าน

หรือไม่ 

 เนื่องจากส�านวนเชื่อมความแบ่งได้เป็น 2 ระดับ 

คือ ส�านวนเชื่อมความระดับเชื่อมระหว่างประโยค และ

ส�านวนเชื่อมความระดับเชื่อมระหว่างย่อหน้า (ต่อไปจะ

เรียกว่า “ส�านวนเชื่อมความระดับย่อหน้า”) ผู้วิจัยเห็น

ว่าส�านวนเช่ือมความระดบัย่อหน้ามคีวามส�าคัญมากกว่า 

เพราะเป็นส�านวนทีแ่จ้งให้ผู้อ่านคาดเดาว่าสารในย่อหน้า

ถัดไปจะมีเนื้อความสัมพันธ์กับเนื้อความเดิมอย่างไร ใน

งานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาเฉพาะส�านวนเชื่อม

ความระดับย่อหน้านี้ก่อน  

3  ต�าราของคณะพาณิชยกรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ Hitotsubashi University
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 ในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานดังนี้

 1. ส�านวนที่พบในต�าราท้ังสองด้านน่าจะพบ

ส�านวนแย้งความ ส�านวนเพิ่มความ ส�านวนตามความ 

และส�านวนซ�า้ความมากกว่าประเภทอืน่ ๆ  เนือ่งจากเป็น

บทเขยีนประเภทต�าราเหมอืนทีป่รากฏใน 石黒 (2016a)

 2. ส�านวนเพิ่มความ ส�านวนแย้งความน่าจะพบ

การใช้「また」「そして」「さらに」「しかし」

จ�านวนมากไม่แตกต่างจากบทเขียนอื่น ๆ เนื่องจากเป็น

ส�านวนที่ใช้ในบทเขียนทั่วไป แต่ส�านวนตามความ 

ส�านวนซ�า้ความอาจมกีารใช้ค�าทีต่่างออกไปเนือ่งจากพบ

ความแตกต่างในการเลอืกใช้ส�านวนกลุม่นีม้ากในผลการ

วิเคราะห์ของวรรณกรรมที่ผ่านมา  

 3. พบส�านวนที่โดยภาพรวมอาจมีการใช้น้อยเมื่อ

เทียบกับส�านวนอื่น ๆ แต่เมื่อพิจารณาเฉพาะในระดับ

ย่อหน้าอาจมีการใช้มาก  

 ผู้วิจัยจะน�าข้อมูลดังกล่าวมาตั้งข้อสังเกตเพื่อน�า

ไปใช้เป็นแนวทางในการเรียนการสอน การแยกใช้

ส�านวนเชื่อมความภาษาญี่ปุ่นให้เหมาะสมกับงานเขียน

ประเภทต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเขียนภาษา

ญีปุ่น่และการแปลระหว่างภาษาญีปุ่น่กับภาษาไทยต่อไป

4. วิธีวิจัย

 ในงานวจิยัครัง้นี ้ผูว้จิยัต้องการศกึษาส�านวนเชือ่ม

ความเฉพาะที่ปรากฏในระดับย่อหน้า จึงไม่ใช้วิธีสืบค้น

แบบ石黒 (2016a)  ผู้วจิยัศึกษาส�านวนทีป่รากฏในต�ารา 

4 เล่ม เป็นต�าราเชงิมนษุยศาสตร์ 2 เล่ม ซึง่เป็นต�าราวชิา

ประวัติศาสตร์ทั้งสองเล่ม คือ『もういちど読む山川

日本近代史』『もういちど読む山川世界現代史』 

และเป็นต�าราเชิงวิทยาศาสตร์ 2 เล่ม ซึ่งเป็นต�าราวิชา

ชีววทิยา『チャート式新生物 生物基礎・生物』และ

วชิาคณติศาสตร์『チャート式基礎と演習数学I+A』

อย่างละเล่ม โดยวิธกีารเลอืกต�าราทีม่าศกึษาในเบือ้งต้น

นี้ จะเน้นต�าราที่น่าจะมีการอธิบายความ เพื่อศึกษาการ

เชื่อมโยงความต่าง ๆ รายละเอียดต�าราทั้งสี่เล่มปรากฏ

ตามที่ระบุในตารางที่ 1  

ต�ร�งท่ี 1 แสดงจำ�นวนและสดัส่วนสำ�นวนเชือ่มคว�มท่ีปร�กฏในตำ�ร�ท่ีจะวเิคร�ะห์

(คำ�นวณโดยผูเ้ขยีน)

จำ�นวนหน้� จำ�นวนย่อหน้�
จำ�นวนสำ�นวน

เชื่อมคว�ม

อัตร�ส่วนก�ร
ใช้สำ�นวนเชื่อม

คว�ม

『もういちど読む山川日本近代史』 256 592 145 24.49

『もういちど読む山川世界現代史』 247 521 253 48.56

『チャート式新生物 生物基礎・生物』 544 1441 74 5.14

『チャート式基礎と演習数学I+A』 467 536 182 33.96

รวม 1,514 3,090 654 21.17
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 ต�าราทัง้ 4 เล่ม เป็นต�าราความรูร้ะดบัมธัยมปลาย 

มีเนื้อหาไม่ยากจนเกินไป บุคคลทั่วไปสามารถท�าความ

เข้าใจความหมาย ซึง่จะวเิคราะห์หน้าทีข่องส�านวนเชือ่ม

ความได้ง่ายขึ้น และต�าราเหล่าน้ีน่าจะมีอิทธิพลต่อผู้

เรียนในแต่ละสายวิชาการต่อการเลือกใช้ส�านวนใน

รายงาน งานเขียนระดับอุดมศึกษาต่อไป  ต�าราที่เลือก

มาเป็นข้อมูลวิเคราะห์ในครั้งน้ีจะจบประโยคด้วยรูป    

辞書形 มลีกัษณะเป็นทางการแต่อาจใช้รปู「です・ま

す」บ้าง4  ในส่วนที่เป็นคอลัมน์เสริม 

 ส�านวนเชื่อมความในที่นี้รวมค�ากริยาวิเศษณ์ที่ท�า

หน้าที่เรียบเรียงประโยค  เช่น まず、一般に และกลุ่ม

ค�าประเภทอืน่ ๆ  ด้วย เช่น 事実   ทัง้นี ้ในการนบัจ�านวน

ย่อหน้าจะไม่นับรวมย่อหน้าที่เป็นข้อ เช่น 1, 2, 3 หรือ

แสดงด้วยเครื่องหมาย จะถือรวมเป็น 1 ย่อหน้า แต่หาก

เป็นย่อหน้าที่เกิดขึ้นหลังเลขข้อและชื่อหัวข้อจะน�ามา

วิเคราะห์ด้วย  ย่อหน้าส่วนใหญ่จะเว้นช่องว่าง 1 ตัว

อักษร มีเพียงบางย่อหน้าจะไม่เว้นช่องว่าง เนื่องจากมี

ภาพหรอืตารางเบยีด รวมจ�านวนส�านวนเชือ่มความทีจ่ะ

ใช้วเิคราะห์ในครัง้นี ้654 ตวัอย่าง คดิเป็น 21.17% ของ

จ�านวนย่อหน้าทั้งหมด (3,090 ย่อหน้า)

 ในการศึกษาคร้ังน้ีจะจ�าแนกส�านวนเชื่อมความ

ระดบัย่อหน้าเป็นกลุม่โดยใช้เกณฑ์ของ 市川（1978） 

ซึง่แบ่งส�านวนเชือ่มความเป็น 7 กลุม่ กรณีทีเ่ป็นส�านวน

เช่ือมความใหม่ ไม่ปรากฏในการจ�าแนกเดิม จะอ้างอิง

การจ�าแนกส�านวนเชือ่มความของ佐久間（2002）และ

石黒（2016b）เพิม่เตมิ หากไม่อยูใ่นเกณฑ์จะระบเุป็น 

“ส�านวนเชื่อมความอื่น ๆ”

5. ส�านวนเชื่อมความในต�าราแต่ละด้าน

 5.1 ตำ�ร�ด้�นมนุษยศ�สตร์

 ต�าราด้านมนุษยศาสตร์ที่ได้น�ามาวิเคราะห์ในครั้ง

นี้เป็นต�าราประวัติศาสตร์มีการเรียงเนื้อหาตามยุคปี มี

จ�านวนหัวข้อไม่มาก ในแต่ละหัวข้อจะมีการอธิบายราย

ละเอียด ความเช่ือมโยงสารแบบเหตุไปหาผล เช่น มูล

เหตุทางสังคมน�าไปสู่สงคราม เป็นต้น เนื่องจากเป็นการ

เล่าเรื่อง บางย่อหน้าจึงมีความยาวมากท�าให้มีส�านวน

เชื่อมความปรากฏในระดับประโยคอีกจ�านวนมาก  การ

แสดงความสัมพันธ์ระหว่างย่อหน้า นอกจากจะแสดง

ด้วยส�านวนเชื่อมความ ก็แสดงด้วยการใช้ค�าบ่งชี้ซึ่งมัก

จะเป็น「こ～」เช่น「これに驚いた政府は」「この

間」เป็นต้น โดยการใช้「こ～」มกัอ้างองิถงึเนือ้ความ

ในย่อหน้าก่อน นอกจากนี้ยังใช้ความสัมพันธ์เชิงเวลา 

โดยขึ้นย่อหน้าด้วยปีแทน เช่น「1870年代終わりか

ら」เป็นต้น

4  ต�าราภาษาญี่ปุ่นมีความหลากหลายในการใช้วัจนลีลา ต�าราบางเล่มอาจเขียนจบประโยคด้วยรูป「です・ます」เพื่อสร้างความรู้สึกกึ่งทางการกับผู้อ่าน

ต�ร�งท่ี 2 สำ�นวนเชือ่มคว�มทีป่ร�กฏในตำ�ร�ด้�นมนษุยศ�สตร์

『日本近代史』

ส�านวนเชื่อมความ จ�านวน %

1 一方 29 4.90

2 しかし 22 3.72

3 また 19 3.21

4 こうして 13 2.20

5 ついで／このように 7 1.18

6 そこで／さらに／ところが 5 0.84

7 なお／その後 4 0.68

『世界現在史』

ส�านวนเชื่อมความ จ�านวน %

1 一方 29 4.90

2 しかし 22 3.72

3 また 19 3.21

4 こうして 13 2.20

5 ついで／このように 7 1.18

6 そこで／さらに／ところが 5 0.84

7 なお／その後 4 0.68
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 จากตารางที่ 2 ต�ารา『日本近代史』ปรากฏ

ส�านวนเช่ือมความ 145 ตัวอย่าง คิดเป็นสดัส่วน 24.49% 

ที่ใช้ในย่อหน้าทั้งหมด โดยปกติ เม่ือข้ึนหัวข้อเรื่องใหม่

ไม่จ�าเป็นต้องใช้ส�านวนเชื่อมความ ดังน้ัน ถือว่าอยู่ใน

สัดส่วนการใช้ที่ใกล้เคียงกับผลการส�ารวจของ 石黒

(2016a)เมือ่น�ามาตรวจสอบแยกส�านวนเชือ่มความ พบ

ว่ามีส�านวนเชื่อมความทั้งสิ้น 26 ค�า ส�านวนเชื่อมความ

ที่มีมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ「一方」(29 ครั้ง/ 

ต�ร�งท่ี 3 สดัส่วนประเภทสำ�นวนเชือ่มคว�มทีป่ร�กฏในตำ�ร�『日本近代史』

『日本近代史』

ส�านวนเชื่อมความ จ�านวน %

8
これに対して／そして

／このようにして
3 0.51

9
ところで／特に／とはいえ／こ

う・そうした中で
2 0.34

10
ちなみに／例えば／すなわち／

まず／その結果／そののち

／その反面／そのほか

1 0.17

สำ�นวนเชื่อมคว�ม จำ�นวน %

1

ส�านวนเพิ่มความ
(เพิ่มความทั่วไป) また、さらに、ついで、そして、そのほか

(เพิ่มความเชิงเวลา) その後、そののち

40
(35)
(5)

6.75
(5.91)
(0.84)

2 ส�านวนเทียบความ　一方、これに対して、こうした中で、その反面、とはいえ 37 6.25

3 ส�านวนตามความ　こうして、このように、このようにして、その結果、そこで 29 4.90

4 ส�านวนแย้งความ　しかし、ところが 27 4.56

5 ส�านวนเสริมความ　ちなみに、なお 5 0.84

6 ส�านวนซ�้าความ　例えば、すなわち、特に 4 0.68

7 ส�านวนเปลี่ยนความ　ところで 2 0.34

8 ส�านวนเชื่อมความอื่น ๆ 　まず 1 0.17

『日本近代史』

ส�านวนเชื่อมความ จ�านวน %

8 もちろん／実は／もっとも 4 0.77

9
例えば／ところが／さて／その

うち／そのうえ／同様に
3 0.58

10
その後／結局／しかも／そし

て／要するに／ともに・これと

ともに／このほか

2 0.38

11

では／これよりも／一般に／た

だ／もともと／特に／これに比

べて／これに加えて／というの

は／そもそも／このうち／その

際／ちなみに／事実

1 0.19

4.90%)「しかし」(22 คร้ัง/ 3.72%)「また」(19 

ครั้ง/ 3.21%)「こうして」(13 ครั้ง/ 2.20%) และ「

ついで」「このように」(ค�าละ 7 ครัง้/ 1.18%) ตาม

ล�าดับ สิ่งที่น่าสนใจคือมีการใช「้一方」ซึ่งเป็นส�านวน

ประเภทเทียบความใช้เปรียบเทียบมาก และในส�านวน

ประเภทตามความ ใช้ค�าว่า「こうして」「このよう

に」นอกจากน้ียังมีการใช้ส�านวนประเภทเพิ่มความ「

ついで」มากเช่นกัน  

(คำ�นวณโดยผูเ้ขยีน)

(คำ�นวณโดยผูเ้ขยีน)
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 และเมื่อน�าส�านวนเชื่อมความท้ังหมดมาจัดตาม

เกณฑ์ประเภทดงัตารางที ่3 จะพบว่าส�านวนเทยีบความ

แม้ว่าจะมีมากเป็นอันดับที่สอง แต่ก็มีจ�านวนตัวอย่าง

มากกว่าส�านวนอื่น ๆ ที่คาดว่าจะพบมากในวัจนลีลา

ประเภทต�ารา ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะการวจิยัครัง้นีเ้ป็นการ

วิเคราะห์ในระดับย่อหน้าเท่านั้น ดังนั้น การเทียบข้อมูล

เชิงประวัติศาสตร์จึงมักปรากฏเมื่อมีการเปลี่ยนย่อหน้า 

เพื่อเล่าข้อมูลอีกด้านหนึ่งเปรียบเทียบ 

 ส�าหรับต�ารา『世界現代史』จากตารางที่ 2 

ปรากฏส�านวนเชื่อมความ 253 ตัวอย่าง คิดเป็นสัดส่วน 

48.56% ที่ใช้ในย่อหน้าทั้งหมด เมื่อเทียบกับต�ารา『日

本近代史』ถือว่าอยู่ในปริมาณท่ีสูงมาก กล่าวคือ ใน

ย่อหน้าที่สองข้ึนไปของแต่ละหัวข้อ แทบจะใช้ส�านวน

เชื่อมความตลอด จากการส�ารวจพบว่าต�าราเล่มนี้มี

ส�านวนเชื่อมความทั้งสิ้น 42 ค�า  ส�านวนเชื่อมความที่มี

มากทีส่ดุ 5 อนัดบัแรก คอื「しかし」(48 ครัง้/ 9.21%)

「一方」(45 ครัง้/ 8.64%)「また」「こうして」(ค�า

ละ 22 ครั้ง/ 4.22%) และ「このように」(12 ครั้ง/ 

2.30%) ตามล�าดบั สิง่ทีน่่าสนใจคอืมกีารใช้「一方」ซึง่

ใช้เปรียบเทียบมากเป็นอันดับสอง และในส�านวน

ประเภทตามความ นิยมใช้ค�าว่า「こうして」「この

ように」เช่น เดียวกับต�ารา『日本近代史』นอกจาก

นี้ยังพบการใช้ส�านวนเชื่อมความที่เป็นค�ากริยาวิเศษณ์ 

เช่น「もちろん」「もともと」「一般に」「そもそ

も」 ซึ่งแม้จะพบเพียง 1-2 ตัวอย่าง แต่ก็ถือเป็นต�ารา

ที่มีการใช้ส�านวนเชื่อมความหลากหลาย 

 อน่ึง ต�าราด้านมนุษยศาสตร์ทั้งสองเล่มมีส�านวน

ซ�้าความปรากฏน้อยมากต่างจากที่ตั้งสมมติฐานไว้

 และเมื่อน�าส�านวนเชื่อมความทั้งหมดมาจัดตาม

เกณฑ์ประเภทดงัตารางที ่4 จะพบว่าส�านวนเทยีบความ

ปรากฏในต�าแหน่งย่อหน้าเป็นจ�านวนมาก สัดส่วนของ

ส�านวนเช่ือมความประเภทอื่น ๆ ไม่แตกต่างไปจาก

ตารางที ่3  แต่พบการใช้ส�านวนเชือ่มความอืน่ ๆ  จ�านวน

มากที่ยังไม่สามารถระบุเข้าเกณฑ์ 7 ประเภทได้

ต�ร�งท่ี 4 สดัส่วนประเภทสำ�นวนเชือ่มคว�มทีป่ร�กฏในตำ�ร�『世界現在史』

สำ�นวนเชื่อมคว�ม จำ�นวน %

1 ส�านวนเทียบความ　一方、他方、これに対して、これに比べて、同様に 62 11.90

2

ส�านวนเพิ่มความ
(เพิ่มความทั่วไป) また、さらに、この他、つぎに、ついで、そして、そのうえ、しかも、こ

れに加えて、ともに

(เพิ่มความเชิงเวลา) その後、そのうち、そののち、その際、もともと

60
(52)

(8)

11.52
(9.98)

(1.54)

3 ส�านวนแย้งความ　しかし、だが、ところが 59 11.32

4 ส�านวนตามความ　こうして、このように、結局 36 6.90

5 ส�านวนเสริมความ　ただ、もっとも、というのは、ちなみに 7 1.34

6 ส�านวนซ�้าความ　例えば、要するに、特に 6 1.15

7 ส�านวนเปลี่ยนความ　さて、では、これよりも、そもそも 6 1.15

8 ส�านวนเชื่อมความอื่น ๆ 　一般に、もちろん、事実、実は、まず 17 3.26

(คำ�นวณโดยผูเ้ขยีน)
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ต�ร�งท่ี 5 สำ�นวนเชือ่มคว�มทีป่ร�กฏในตำ�ร�ด้�นวิทย�ศ�สตร์

(คำ�นวณโดยผูเ้ขยีน)

 5.2 ตำ�ร�ด้�นวิทย�ศ�สตร์

 ต�าราชวีวทิยา『チャート式新生物 生物基礎・

生物』มีลักษณะคล้ายต�าราประวัติศาสตร์ท่ีมีการ
อธิบายรายละเอียด แต่จะมีการแยกหัวข้อย่อยอย่าง
ละเอียด ในบางหัวข้อใช้รูปแบบการเขียนแบบเรียงเป็น
ข้อ（箇条書き）อกีทัง้ยงัมกีารแบ่งเนือ้หาโดยขึน้หวัข้อ
ตวัอย่าง（例）และหมายเหตุ（注意）หวัข้อส่วนใหญ่
มีย่อหน้าเดียว และมักเป็นหัวข้อที่มีเนื้อหาแยกจาก
หัวข้อก่อน ในต�าราปรากฏส�านวนเช่ือมความ 74 
ตัวอย่าง คิดเป็นสัดส่วน 5.14% ที่ใช้ในย่อหน้าทั้งหมด 
ซึ่งถือว่าน้อยมากและค�าบ่งชี้ในระดับย่อหน้าก็น้อยมาก
เช่นกันเมื่อน�ามาตรวจสอบแยกส�านวนเชื่อมความ พบ
ว่ามสี�านวนเชือ่มความทัง้สิน้ 19 ค�าดงัทีป่รากฏในตาราง
ที่ 5  โดยส�านวนเชื่อมความที่มีมากที่สุด 5 อันดับแรก 
คือ「また」「例えば」(ค�าละ 13 ครั้ง/ 0.9%)「一

方」(9 ครัง้/0.62%) และ「このように」「さらに」

(ค�าละ 6 ครัง้/ 0.42%) ตามล�าดบั สิง่ทีน่่าสนใจคอืมกีาร
ใช้ส�านวนประเภทเพิ่มความ（また、さらに）และ

ส�านวนประเภทซ�้าความแบบยกตัวอย่าง（例えば）

จ�านวนมาก แม้ว่าจะมีเครื่องหมาย例แสดงตัวอย่างอยู่
แล้ว และพบการเปรียบเทียบโดยใช้「一方」มากเป็น
อนัดบัสามและในส�านวนประเภทตามความนยิมใช้ค�าว่า
「このように」

 และเมื่อน�าส�านวนเชื่อมความทั้งหมดมาจัดตาม
เกณฑ์ประเภทดังตารางที่ 6 จะพบว่าในต�าราชีววิทยามี
การใช้ส�านวนเทียบความจ�านวนมากแย้งกับสมมติฐาน 
ส่วนส�านวนซ�้าความในการยกตัวอย่างมีใช้จ�านวนมาก
ตรงกับสมมติฐาน 
 ส่วนต�าราคณติศาสตร์『チャート式基礎と演習

数学I+A』มีการแบ่งจ�านวนหัวข้อจ�านวนมากเช่นเดียว
กับต�าราชีววิทยา แต่ละหัวข้อย่อยมีการแสดงการ
ค�านวณค่าตัวเลขจ�านวนมากค่ันกลาง ท�าให้แต่ละ
ย่อหน้ามลัีกษณะขาดตอน เพราะถกูแทรกด้วยการแสดง
สูตร หรือตัวอย่างการค�านวณ แต่ละย่อหน้ามีประโยค
เรียงกันจ�านวนน้อย เมื่อนับส�านวนเชื่อมความในระดับ
ย่อหน้าพบว่ามีจ�านวนน้อย การแสดงความสัมพันธ์

『チャート式新生物 生物基礎・生物』

ส�านวนเชื่อมความ จ�านวน %

1 また／例えば 13 0.90

2 一方 9 0.62

3 このように／さらに 6 0.42

4 これに対して 5 0.35

5 しかし 4 0.28

6 まず／こうして 3 0.21

7 ところが／一般に 2 0.14

8
次に／または／なお／ただし／

以上のことから／そしてさら

に／その後／それにしても
1 0.07

『チャート式基礎と演習数学I+A』

ส�านวนเชื่อมความ จ�านวน %

1 また 28 5.22

2 一般に 26 4.85

3 例えば／なお 18 3.36

4 このように 17 3.17

5 すなわち 11 2.05

6 まず／よって 8 1.49

7 そして 7 1.31

8 次に 6 1.12

9 したがって／そこで 5 0.93

10 このとき 4 0.75

11
とすると／ところで／つまり／

ところが／さらに 2 0.37

12

それにしても／一方／同様に／

以上から／逆に／最後に／する

と／簡単にいえば／では／さ

て／しかし

1 0.19
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ต�ร�งท่ี 6 สดัส่วนประเภทสำ�นวนเชือ่มคว�มทีป่ร�กฏในตำ�ร�『チャート式新生物 生物基礎・生物』

สำ�นวนเชื่อมคว�ม จำ�นวน %

1

ส�านวนเพิ่มความ
(เพิ่มความทั่วไป) また、さらに、つぎに、そしてさらに

(เพิ่มความเชิงเวลา) その後

22
(21)
(1)

1.53
(1.46)
(0.07)

2 ส�านวนเทียบความ　一方、これに対して、または 15 1.04

3 ส�านวนซ�้าความ　例えば 13 0.90

4 ส�านวนตามความ　こうして、このように、以上のことから 10 0.69

5 ส�านวนแย้งความ　しかし、ところが 6 0.42

6 ส�านวนเสริมความ　ただし、なお 2 0.14

7 ส�านวนเปลี่ยนความ　それにしても 1 0.07

8 ส�านวนเชื่อมความอื่น ๆ 　一般に、まず 5 0.35

(คำ�นวณโดยผูเ้ขยีน)

5  ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าค�าบ่งชี้และค�าแสดงความสัมพันธ์เชิงพ้ืนท่ีมักจะใช้ระบุว่าต่อจากน้ีจะอธิบายอะไร มากกว่าการระบุว่าย่อหน้านี้สัมพันธ์กับย่อหน้าที่ผ่านมา
อย่างไร ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า ค�าบ่งชี้ที่ปรากฏในต�าราคณิตศาสตร์มักใช้เป็นส�านวนเริ่มเรื่อง（提題表現）มากกว่าเป็นส�านวนเชื่อมความ（接続表現）

ต�ร�งท่ี 7 สดัส่วนประเภทสำ�นวนเชือ่มคว�มทีป่ร�กฏในตำ�ร�『チャート式基礎と演習数学I+A』

สำ�นวนเชื่อมคว�ม จำ�นวน %

1

ส�านวนเพิ่มความ
(เพิ่มความทั่วไป) また、さらに、つぎに、そして、最後に

(เพิ่มความเชิงเวลา) このとき、すると

49
(44)
(5)

9.14
(8.21)
(0.93)

2 ส�านวนตามความ　このように、以上から、とすると、よって、したがって、そこで 38 7.09

3 ส�านวนซ�้าความ　例えば、すなわち、つまり、簡単にいえば 32 5.97

4 ส�านวนเสริมความ　なお 18 3.35

5 ส�านวนเปลี่ยนความ　さて、ところで、では、それにしても 5 0.93

6 ส�านวนแย้งความ　しかし、ところが 3 0.56

7 ส�านวนเทียบความ　一方、逆に、同様に 3 0.56

8 ส�านวนเชื่อมความอื่น ๆ 　一般に、まず 34 6.34

(คำ�นวณโดยผูเ้ขยีน)

ระหว่างย่อหน้านอกเหนือจากส�านวนเช่ือมความ จะ
แสดงด้วยค�าบ่งชี้ซ่ึงมักจะเป็น「こ～」เช่นเดียวกัน 
ตัวอย่างเช่น「ここで」「この節では」และค�าแสดง
ความสมัพนัธ์เชงิพ้ืนที ่เช่น「上の例題」「以下では」

รวมไปถึงการแจกแจงเรียงข้อ5  ในต�าราปรากฏส�านวน
เชื่อมความ 182 ตัวอย่าง คิดเป็นสัดส่วน 33.96% ที่ใช้

ในย่อหน้าทั้งหมด ซึ่งถือว่าค่อนข้างมาก  จากตารางที่ 5 
พบส�านวนเชือ่มความทัง้สิน้ 29 ค�าโดยค�าทีพ่บมากทีส่ดุ 
5 อันดับแรก คือ「また」(28 ครั้ง/ 5.22%)「一般

に」(26ครั้ง/ 4.85%)「例えば」「なお」(ค�าละ 18 
ครั้ง/ 3.36%) และ「このように」(17 ครั้ง/ 3.17%) 
ตามล�าดับ
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 เม่ือน�ามาตรวจสอบแยกส�านวนเชื่อมความดังท่ี

ปรากฏในตารางท่ี 7 พบการใช้ส�านวนประเภทเพิม่ความ

เป็นจ�านวนมาก ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติเช่นเดียวกับต�ารา

แขนงอื่น ๆ  จุดที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก คือการใช「้一

般に」ซึ่งเป็นค�ากริยาวิเศษณ์ท่ียังไม่ได้จัดเข้าเกณฑ์ 7 

ประเภทในต�าแหน่งที่ควรใช้สรุปกฎจ�านวนมาก  การใช้

「なお」ซึง่เป็นส�านวนเสรมิความ ในทีน่ีพ้บการใช้ทีไ่ม่

ได้มกีารใช้ตามส�านวนเพิม่ความท่ีน่าจะอยูใ่นล�าดบัก่อน

หน้า และในส�านวนประเภทตามความ พบว่านิยมใช้ค�า

ว่า「このように」สงูทีสุ่ด  สิง่ทีน่่าสนใจในล�าดบัถัดไป 

คอืมกีารใช้「すなわち」และ「よって」ในปรมิาณที่

สงูกว่าต�าราประเภทอืน่ ๆ  ซึง่อาจกล่าวได้ว่าเป็นส�านวน

เชือ่มความทีม่คีวามหมายตายตวัทีใ่ช้ในทางคณติศาสตร์6  

นอกจากนี้ ยังมีการใช้ส�านวนเชื่อมความที่มีลักษณะ 

เฉพาะในการอธบิายการค�านวณคอื「よって」「ゆえ

に」และ「したがって」
7
  

6. การศกึษาความแตกต่างของส�านวนเช่ือมความ

 ในการศึกษาครั้งนี้พบว่าในระดับย่อหน้า ส�านวน

เพิ่มความ ส�านวนตามความเป็นส�านวนที่ปรากฏมากใน

ต�าราทั้งหมด ดังแสดงในตารางที่ 8 ซึ่งลักษณะดังกล่าว

ก็ไม่แตกต่างจากบทเขียนประเภทอื่น ๆ

 จดุทีแ่ตกต่างคือ ในการสบืค้นต�าราทัง้สองด้านใน

คร้ังนีพ้บส�านวนแย้งความน้อยมาก และส�านวนซ�า้ความ

นัน้พบมากในต�าราด้านวทิยาศาสตร์ แต่พบน้อยในต�ารา

ด ้ านมนุษยศาสตร ์ ซ่ึ ง ในครั้ ง น้ีศึกษาเพียงต� ารา

ประวัติศาสตร์ ทั้งนี้ อาจเป็นไปได้ว ่าเพราะต�ารา

6  ในทางคณิตศาสตร์นั้น ส�านวนเชื่อมความบางค�าอาจมีความหมายเฉพาะ เช่น A∪B (A union B) หมายถึง เอทั้งหมด หรือ บีทั้งหมด หรือทั้งเอและบี ใช้ค�าใน
ภาษาญี่ปุ่นว่า 「AまたはB」A∩B (A intersect B) หมายถึง ส่วนเอที่ควบกับบี ใช้ค�าในภาษาญี่ปุ่นว่า「AかつB」วิธีการใช้「または」「かつ」ในที่นี้จะ
แตกต่างจากการใช้ในภาษาทั่วไป
7  ส�านวนเชื่อมความเหล่านี้ล้วนเป็นส�านวนประเภทตามความ ในการเชื่อมความในสารอื่น ๆ มักมีความหมายไม่แตกต่างกันแต่ในการค�านวณจะมีล�าดับต่างกัน 
เมื่อเทียบกับการแสดงการค�านวณในต�าราคณิตศาสตร์ภาษาไทย พบว่า「よって」ใช้กับการแปลงค่าในเบ้ืองต้น เทียบได้กับ “จะได้ (ว่า)” 「ゆえに」ใช้ใน
การแสดงผลลัพธ์ค�านวณในเบื้องต้น เทียบได้กับ “ดังนั้น” และ「したがって」ใช้แสดงผลลัพธ์สุดท้าย หรือการสรุปผลค�าตอบ เทียบได้กับ “เพราะฉะนั้น” 
หรือเครื่องหมาย ∴ ตามตัวอย่าง (1)

ประวตัศิาสตร์มเีนือ้หาแบบเล่าความ ข้อเทจ็จรงิมากกว่า

อธิบายความ จึงมีส�านวนซ�้าความ ซ่ึงส่วนใหญ่มักเป็น

「たとえば」น้อย จุดแตกต่างที่ไม่ตรงตามสมมติฐาน

คือ ส�านวนเทียบความซึ่งพบมากในการเล่าความ

 ส�าหรับส�านวนเชื่อมความที่นิยมใช้บ่อยในแต่ละ

ประเภท พบว่าส�านวนเพ่ิมความที่พบมากที่สุดคือ

「また」 และ「さらに」ตามล�าดับ  ส�านวนเทียบ

ความที่พบมากที่สุดคือ「一方」「これに対して」

ตามล�าดับ8 ส�านวนแย้งความที่พบมากที่สุดคือ「しか

し」ส�านวนซ�้าความที่พบมากที่สุดคือ「例えば」

ส�านวนเสรมิความทีพ่บมากทีส่ดุ คอื「なお」จะเห็นได้

ว่าส�านวนทั้ง 4 กลุ่มน้ีเป็นส�านวนหลักที่พบบ่อยในบท

เขียนทั่วไปเช่นกัน อย่างไรก็ตาม พบความแตกต่างใน

ความนิยมในส�านวนตามความ โดยพบว่าส�านวนตาม

ความทีพ่บมากทีส่ดุคือ「このように」「こうして」

โดยในต�าราด้านมนษุยศาสตร์จะปรากฏการใช้「こうし

て」มากกว่าเล็กน้อย ส่วนในต�าราด้านวิทยาศาสตร์จะ

ปรากฏการใช้「このように」มากกว่า ต่างจากต�ารา

ด้านสังคมศาสตร์ที่มีการใช้「したがって」มากที่สุด 

ทั้งน้ี ส�านวนเปล่ียนความมีปรากฏใช้น้อยมากจึงมี

สัดส่วนไม่ค่อยต่างกัน

 ในการวจิยัครัง้นี ้จะเหน็ได้ว่าส�านวนเทยีบความมี

ปรากฏในระดับย่อหน้ามากอย่างมีนัยส�าคัญในต�ารา

ประวัติศาสตร์และชีววิทยาที่มีลักษณะร่วมคือการ

อธิบายความ นอกเหนือจากส�านวนที่ปรากฏการใช้สูง

แล้ว ยังพบส�านวนที่ปรากฏเฉพาะวัจนลีลา ได้แก่ การ

ใช้ส�านวน「ついで」ในต�าราประวตัศิาสตร์9 「よって」

(1)△ABCにおいて、辺AB、ACの垂直二等分線の交点をOとすると　OA=OB, OA=OC　
           よって    OB=OC
                 ゆえに、点Oは辺BCの垂直二等分線上にもある。

                したがって、△ABCの3辺の垂直二等分線は1点Oで交わる。(『数学I+A』, p.355)
8  สาเหตุท่ีพบ「そして」น้อยกว่า「さらに」ซึ่งตรงข้ามกับผลการส�ารวจของ 石黒 (2016a) น่าจะเป็นเพราะ そしてนิยมใช้ในระดับประโยคมากกว่าขึ้น
ย่อหน้าใหม่ ในงานวิจัยครั้งนี้จึงพบเพียง 12 ตัวอย่างจากต�าราทั้ง 4 เล่ม
9  โดยปกติการใช้「ついで」แม้ว่าจะไม่ใช่ส�านวนเพิ่มความเชิงเวลาโดยเฉพาะ แต่ว่าในต�าราประวัติศาสตร์จะใช้แสดงล�าดับเวลาลักษณะคล้ายค�าในภาษาไทย
ว่า “ต่อมา”
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ต�ร�งท่ี 8 สดัส่วนประเภทสำ�นวนเชือ่มคว�มประเภทต่�ง ๆ ทีป่ร�กฏในบทเขยีนประเภทตำ�ร� 4 ลำ�ดบัแรก

ตำ�ร�สังคมศ�สตร์
 (石黒 2016a)

ตำ�ร�ประวัติศ�สตร์
『日本近代史』

ตำ�ร�ประวัติศ�สตร์
『世界現代史』

ตำ�ร�ชีววิทย�
『新生物』

ตำ�ร�คณิตศ�สตร์
『数学I+A』

1 เพิ่มความ (6,442 ครั้ง) เพิ่มความ (6.75%) เทียบความ (11.90%) เพิ่มความ (1.53%) เพิ่มความ (9.14%)

2 แย้งความ (5,083 ครั้ง) เทียบความ (6.25%) เพิ่มความ (11.52%) เทียบความ (1.04%) ตามความ (7.09%)

3 ซ�้าความ (4,098 ครั้ง)　 ตามความ (4.90%) แย้งความ (11.32%) ซ�้าความ (0.90%) ซ�้าความ (5.97%)

4 ตามความ (4,006 ครั้ง) แย้งความ (4.56%) ตามความ (6.90%) ตามความ (0.69%) เสริมความ (3.35%)

10  「一般に」ใช้อธิบายย่อหน้าก่อนซ้�าอีกครั้งโดยเปลี่ยนมุมมอง ในต�าราคณิตศาสตร์จะใช้สรุปเป็นกฎ อย่างไรก็ตาม ยังไม่อาจสรุปได้ว่า「一般に」เป็น
ส�านวนซ้�าความทั้งหมด ดังนั้น ผู้วิจัยจะรวบรวมตัวอย่างการใช้เพิ่มเติมต่อไป 

「ゆえに」ในต�าราคณิตศาสตร์ และพบส�านวนท่ี

ปรากฏในต�าราทั้งสองด้านแต่มีวิธีใช้ที่แตกต่างกัน เช่น

「すなわち」ในต�าราคณติศาสตร์ใช้สรุปความสมัพนัธ์ 

หรือสูตรคณิตศาสตร์ที่ได้จากการค�านวณโจทย์จึงมัก

ปรากฏท้ายสุด ในบางย่อหน้าก็ปรากฏการใช้เป็นการ

เชื่อมประโยคสรุป ส่วนการใช้「すなわち」ในต�ารา

ประวั ติ ศ า สตร ์ พบว ่ า「すなわち」 ใ นต� า ร า

ประวัติศาสตร์ใช้ขยายประเด็น และพบส�านวนเชื่อม

ความที่เป็นค�ากริยาวิเศษณ์ ซึ่งในงานวิจัยครั้งนี้ พบการ

ใช้ค�าว่า「一般に」จ�านวนมากโดยเฉพาะในต�ารา

คณิตศาสตร์ โดยมีทั้งท่ีใช้ต้ังเงื่อนไขหรือประเด็นคล้าย

การใช「้まず」และที่ใช้เป็นส�านวนซ�้าความ10

　　 จากผลการศึกษาเปรียบเทียบส�านวนเชื่อมความ

ในระดับย ่อหน ้าที่ปรากฏในต�าราวิชาการด ้าน

มนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในคร้ังน้ี เราจะเห็นแนว

โน้มความเหมือนและความต่างจากส�านวนเชื่อมความที่

นิยมศกึษาในการเรยีนการสอนภาษาญีปุ่น่ และงานเขียน

ประเภทอืน่ ๆ  ท�าให้เหน็ประเดน็ในการศกึษาภาษาญีปุ่น่

ในปัจจุบันเพิ่มเติมดังนี้

 1. ในการอธิบายความเช่นที่ปรากฏในบทเขียน

ประเภทต�ารา นอกเหนือจากส�านวนเพิ่มความ ส�านวน

ตามความ ส�านวนแย้งความ ส�านวนซ�า้ความแล้ว การใช้

「一方」「これに対して」ขึน้ย่อหน้าแสดงการเทยีบ

ความก็มีการใช้มากเช่นกัน  

 2. การฝึกฝนการใช้ส�านวนตามความในบทเขยีน

ภาษาญีปุ่น่ปัจจบุนัทีม่กัสอนให้ใช้「そこで」「そのた

め」「したがって」นั้น อาจนิยมใช้ในบทเขียนบาง

วัจนลีลาเท่านั้น หรือนิยมใช้ในระดับประโยค เมื่อใช้ขึ้น

ย่อหน้าใหม่ที่แสดงผลสืบเนื่องจากย่อหน้าก่อนในบท

เขียนเชิงวิชาการ ควรมีการสอนให้ใช「้このように」

「こうして」ซึ่งพบความถี่ในการใช้มาก11  ทั้งนี้ นอก

เหนือจากส�านวนตามความ การแนะน�าให้รู ้จักความ

สมัพนัธ์ของส�านวนเช่ือมความบางส�านวนทีป่รากฏบ่อย

ในวัจนลีลาบางประเภท เช่น「すなわち」
12
「よっ

て」
13
「ゆえに」และ「なお」ทีใ่ช้มากเฉพาะในต�ารา

คณติศาสตร์ หรอื「ついで」ในงานเขยีนประวตัศิาสตร์

ทีใ่ช้เป็นส�านวนเพิม่ความแบบอ้างองิล�าดบัเวลาแตกต่าง

จาก「つぎに」ทีผู้่เรยีนมคีวามคุ้นเคยอยูแ่ล้ว จะท�าให้

ผู้เรียนตระหนักและแยกใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

11  เกี่ยวกับประเด็นนี้ 石黒・筒井（2009：115）ตั้งข้อสังเกตุไว้เช่นเดียวกัน โดยระบุว่า ย่อหน้าที่สรุปผล ควรใช้ส�านวนเชื่อมความ「このように」จะ
เหมาะสมกว่า「このため」ที่ใช้ในประโยคตัวอย่าง เนื่องจากเป็นค�าที่ใช้สรุปความได้ดีกว่าส�านวนเชื่อมความที่แสดงผลธรรมดา โดยยกตัวอย่างค�าที่ใช้สรุป
ความได้ดีกว่าอื่น ๆ ด้วยได้แก่ 「こうして」「かくして」「よって」「以上」「結局」

12  พบว่าม「ีすなわち」ใช้มากในต�าราด้านนิติศาสตร์เช่นกัน（石黒2016a）ซึ่งในต�าราคณิตศาสตร์นิยมใช้ตีความสมการหรือโจทย์

13  วิธีการใช้นี้ขัดแย้งกับข้อมูลที่石黒・筒井（2009, p.115）ระบุไว้ว่า「よって」ใช้สรุปความได้ดี แต่ในต�าราคณิตศาสตร์พบว่า「よって」ใช้แสดงผล
การตีความเชิงตรรกศาสตร์เป็นหลัก ในภาษาไทยเทียบได้กับค�าว่า “จะได้ว่า”
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7. บทสรุป

   ในการศกึษาความแตกต่างของส�านวนเชือ่มความ

ที่ปรากฏในต�าราด้านมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้

วจิยัได้ศกึษาส�านวนเช่ือมความทีป่รากฏในระดบัย่อหน้า

เพือ่เชือ่มโยงย่อหน้าให้มคีวามกลมกลนืกนัทัง้สิน้ 654 ค�า 

และพบว่า การใช้ส�านวนเช่ือมความท่ีคล้ายคลึงกันใน

ต�าราทั้งสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คือการใช้

ส�านวนเทียบความ「一方」「これに対して」 และ

ส�านวนตามความ「このように」「こうして」

จ�านวนมาก ซึง่อาจเป็นเพราะว่ามวีจันลลีาแบบงานเขยีน

ต�าราเชิงอธิบายความเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ผลที่ได้แตกต่าง

จากผลของ石黒 (2016a) ทีส่�ารวจต�าราสงัคมศาสตร์ ซึง่

อาจมองได้ว่าเป็นเพราะวัจนลีลาท่ีต่างกัน หรือมองว่า

เป็นเพราะส�านวนเทียบความและส�านวนตามความดัง

กล่าวปรากฏในระดับย่อหน้าเป็นหลัก ทั้งนี้ ผู้วิจัยจะ

ศกึษาปรมิาณการใช้ส�านวนเช่ือมความในระดบัประโยค

เพื่อศึกษาหามูลเหตุที่แตกต่างนี้ต่อไป   นอกจากนี้  ใน

การศกึษาครัง้นีย้งัพบการใช้ส�านวนเช่ือมความทีป่รากฏ

เฉพาะวัจนลีลา เช่น「よって」ในต�าราคณิตศาสตร์

และ「ついで」ในต�าราประวัติศาสตร์  และการใช้

ส�านวนเชื่อมความที่ต่างกันตามวัจนลีลา เช่น การใช้

「すなわち」

 ข้อสังเกตเพิม่เตมิจากการศึกษาครัง้นี ้พบว่าต�ารา

แต่ละประเภทอาจให้ความส�าคญัในการเชือ่มความแตก

ต่างกัน เช่น ในต�าราชีววิทยามีการใช้ส�านวนเชื่อมความ

น้อยครั้ง ไม่จ�าเป็นต้องใส่ส�านวนเชื่อมความเพ่ือแสดง

ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสารบ่อยเท่าต�าราด้าน

มนษุยศาสตร์ และอกีประเดน็หนึง่คอื พบว่ายงัมสี�านวน

เชื่อมความประเภทค�ากริยาวิเศษณ์ เช่น「一般に」ที่

ควรมีการวิเคราะห์วิธีการใช้เพิ่มเติมต่อไป

 เนื่องจากงานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์ส�านวน

เชือ่มความระดบัย่อหน้าจากต�าราเพยีง 4 เล่มเท่านัน้ ดงั

น้ันการเพิ่มจ�านวนและชนิดต�าราทั้งด้านมนุษยศาสตร์

และวทิยาศาสตร์เพิม่ขึน้ให้มคีวามหลากหลาย เช่น ต�ารา

วิชาดนตรี วิชาเคมี เป็นต้น ก็จะช่วยให้สามารถอธิบาย

ความแตกต่างในการใช้ส�านวนเชื่อมความตามวัจนลีลา

ในต�าราทัง้สองด้านได้ดยีิง่ขึน้  ซ่ึงผู้วจิยัขอน�าไปวเิคราะห์

ต่อยอดในงานครั้งต่อไป
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