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บทคัดย่อ

งานวจิยันีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาค�านามทีม่คีวามถีใ่นการใช้สูงจากการตรวจสอบในคลังข้อมลูภาษา และศึกษาค�า

ปรากฏร่วมของค�านาม แหล่งข้อมูลค�านามมาจากหนังสือเรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นกลางจ�านวน 3 เล่ม จ�านวนค�านาม

จากหนงัสอืเรยีนภาษาญีปุ่่นชัน้กลางทัง้หมดเท่ากบั 985 ค�า วิธีด�าเนนิการวจิยัเริม่จากคดัเลอืกค�านามทีม่คีวามถีส่งู

และวิเคราะห์ค่าความถี่ปรุงแต่งตามสูตรของ 石川 (2014)  โดยค้นความถี่จากคลังข้อมูลภาษา 2 แหล่ง คือ คลัง

ข้อมูลภาษา NINJAL-LWP for TWC และ BCCWJ หลังจากนั้นน�าค�านาม 100 ค�าแรกที่มีความถี่สูงหาค�าปรากฏ

ร่วมรูปแบบค�านาม + ค�ากริยา（(名詞＋)助詞＋動詞）ผลการวิจัยได้กลุ่มค�าปรากฏร่วมทั้งค�าปรากฏร่วมทั่วไป

และค�าปรากฏร่วมที่มีความถี่ในการใช้สูงจากคลังข้อมูลภาษา ค�าปรากฏร่วมหลายค�ามีค�าหลายความหมายทั้ง

ประเภทค�านามหลายความหมาย และค�ากริยาหลายความหมายเป็นส่วนประกอบ เช่น 注意を払う、不安を覚

えるอีกทั้งยังพบแนวโน้มลักษณะการใช้ระหว่างค�านามที่มีความหมายคล้ายกันได้แก่ 状態・状況 โดยปรากฏใน

รปูค�าปรากฏร่วม 状態に陥る และ 状況を把握する มากทีส่ดุ ผลการวจิยัท่ีรวบรวมได้สามารถน�าไปพฒันาต่อยอด

เป็นคลงัค�าปรากฏร่วมเพือ่ใช้ในการเรยีนการสอนการใช้ค�าศัพท์ภาษาญีปุ่น่ และต่อยอดเป็นงานวจิยัในประเดน็การ

ใช้ที่แตกต่างกันระหว่างค�าที่มีความหมายคล้ายโดยศึกษาจากลักษณะการปรากฏร่วม  
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Abstract

This research aims to study the most frequently-used nouns in Japanese and to study their 

collocations. Three intermediate Japanese textbooks were employed for the collection of 985 

nouns. The research methods began with selecting nouns with high adjusted frequency cited from 

Ishikawa (2014) and  from the two corpora: NINJAL-LWP for TWC and BCCWJ. Next, 100 nouns with 

the most frequency along with their collocations in the form of noun + verb or case particle + 

verb were mainly studied. The findings revealed that there were word-combination types, including 

combinations and collocations. Several collocations were combined by polysemous nouns and 

verbs: chūi o harau and fuan o oboeru. It was also found that there was the tendency of using 

synonymous nouns, such as jōtai and jōkyō, which mostly appear in the pattern of jōtai ni ochiiru 

and jōkyō o haakusuru. All of the findings can be applied to the collocation corpus for Japanese 

word teaching and can be further studied with different synonymous words by observing the 

words normally co-occurring with them.     
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1. บทนำ�
 จากการพัฒนาคลังข้อมูลภาษา (コーパス, 

Corpus) ของนกัภาษาศาสตร์คอมพวิเตอร์ท�าให้เกดิการ

ศึกษาภาษาในแง่มุมต่าง ๆ เช่น ความส�าคัญของการ

จดัการเรียนการสอนค�าปรากฏร่วมให้แก่ผูเ้รยีน (Strafella・

前川, 2015,  73-78) ค�าปรากฏร่วมในหนังสือเรียน

ภาษาญีปุ่น่กบัค�าปรากฏร่วมทีใ่ช้จรงิ (李, 2014,  63-77) 

ในประเทศไทยพบงานทีเ่กีย่วข้องกบัค�าปรากฏร่วมและ

คลังข้อมูลภาษาอังกฤษจ�านวนมาก (บุศรินทร์ เดชด�ารง

ปรีชา, 2555; เนาวรัตน์ อินทรประสิทธิ์, 2556; ปรีมา 

มลัลกิะมาสและคณะ, 2557) แต่งานทีศ่กึษาเกีย่วกบัค�า

ปรากฏร่วมกบัคลงัข้อมูลภาษาญ่ีปุน่ในประเทศไทยยงัมน้ีอย 

 จากข้อมูลดังกล่าวการน�าองค์ความรู้ท่ีอยู่ในคลัง

ข้อมลูภาษามาใช้ในการเรยีนการสอนภาษาญีปุ่น่มากข้ึน

จะท�าให้เกดิประโยชน์ต่อการพัฒนาความสามารถของผู้

เรียน โดยผู ้เรียนจะสามารถเข้าใจการน�าค�าไปใช้

ประกอบกนัเพ่ือสร้างประโยคทีถ่กูต้องและเหมาะสม โดย

งานวจิยันีเ้น้นศกึษาจากค�านามว่าค�านามค�าใดมลีกัษณะ

การปรากฏร่วมทีจ่�าเป็นต้องใช้ค�ากรยิาค�าใดในการประกอบ

กันเพื่อใช้ในประโยค หรือบริบทเฉพาะ การศึกษานี้เป็น

จุดเริ่มต้นของการพัฒนาคลังค�านามที่มีลักษณะปรากฏ

ร่วมเพือ่เป็นข้อมลูในการพฒันาเป็นรายการค�าประกอบ

การน�าไปใช้ หรือพจนานกุรมหรอืเป็นข้อมลูอ้างองิทีเ่ป็น

ประโยชน์ต่อผูเ้รียนและผู้สอนต่อไปโดยงานวจิยันีม้แีนวทาง

ในการน�าเสนอความรู้เกีย่วกับค�าตามแนวคิดการเรียนรู้

ภาษาบนฐานข้อมูล (Data-Driven Learning) ใน

ประเดน็ท่ีเก่ียวข้องกับความถ่ี ค�าปรากฏร่วมของค�านาม

กลุ่มเป้าหมาย ลักษณะค�าปรากฏร่วม ความหมายและ

สถานการณ์การน�าไปใช้

 ค�านามเป็นค�าหลักในการวิจัยในครั้งนี้เนื่องจากมี

ข้อเสนอแนะเชิงระบบในการหาค�าปรากฏร่วมจากค�า

นามโดย Nishina & Yoshihashi (2007) และ Kilgariff, 

Rychly, Smrz, & Tugwell (2004) (อ้างถึงใน 中野・

冨浦, 2011, 4)  กล่าวว่าการค้นหาจากค�านามจะท�าให้

สามารถค้นหาค�าปรากฏร่วมได้อย่างเป็นระบบมากกว่า

การศึกษาจากค�ากริยา เนื่องจากค�านามส่วนใหญ่มีวง

ความหมาย หรือความหลากความหมายน้อยกว่าค�า

กริยา ค�ากล่าวนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 山崎 

(2014, 182) ที่พบค�านามที่มีความหมายเป็นนามธรรม

จบัต้องไม่ได้มแีนวโน้มถกูใช้ในหลายความหมายในข้อความ

เดียวกัน และไม่พบค�านามที่มีความหมายเป็นรูปธรรม

ถกูใช้หลากความหมายในข้อความเดยีวกนั ท�าให้เหน็ว่า

มีค�านามบางกลุ่มเท่านั้นที่มีหลายความหมาย

 นอกจากลกัษณะของค�านามข้างต้นแล้วผลการวจิยั

เกีย่วกบัค�าปรากฏร่วมก่อนหน้ายงัแสดงให้เหน็ว่าผูเ้รยีน

ภาษาญีปุ่น่เป็นภาษาต่างประเทศมปัีญหาในการเลอืกใช้

ค�ากริยาที่จะมาคู่กับค�านามในความหมายที่ต้องการ

สื่อสาร (中野・冨浦, 2016) เช่น 

 xタバコを飲む ไม่เหมาะสม ค�าที่กริยาที่ควร

ปรากฏร่วมคือ 吸う (中野・冨浦, 2016, 7)

 x興味を取る ไม่เหมาะสม ค�าทีก่รยิาทีค่วรปรากฏ

ร่วมคือ 持つ  (中野・冨浦, 2016, 7)

 ค�านามเป็นค�าทีเ่มือ่ถกูใช้ในประโยคจะปรากฏร่วม

กบัค�ากรยิา ค�าคณุศพัท์ หรือค�านามด้วยกนัท�าให้การหา

ค�าปรากฏร่วมครอบคลุมทั้งกลุ่มค�าปรากฏร่วมรูปแบบ

ค�านาม + ค�ากริยา((名詞＋）助詞＋動詞）รูปแบบ

ค�านาม + ค�าคุณศัพท์((名詞＋）助詞＋形容詞）และ

รปูแบบค�านาม + ค�านาม（名詞＋名詞）ซึง่ในงานวจิยั

นี้มุ่งเป้าไปที่รูปแบบค�านาม + ค�ากริยาก่อนรูปแบบอื่น

เน่ืองจากในการน�าไปใช้ในประโยค รูปแบบดังกล่าวมี

การใช้มากกว่าและเป็นรปูแบบทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อการ

เรยีนภาษาญีปุ่น่ในประเด็นการน�าค�านามไปใช้ร่วมกบัค�า

กรยิา ส่วนรปูแบบอืน่นัน้เป็นกลุม่เป้าหมายถดัไปในการ

ศึกษา
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 การปรากฏร่วม (共起, Co-occurrence) และกฎ

การปรากฏร่วมกัน (共起制限 , Co-occurrence 

Restriction) ตามค�านยิามในพจนานกุรมภาษาญีปุ่่นเช่น 

広辞苑 (2008, 725) คือ การที่ค�าที่แตกต่างกัน 2 ค�า

ถูกใช้ร่วมกันในประโยคหรือวลี เป็นการแสดงถึงความ

สมัพนัธ์ทางความหมายของค�า 2 ค�าทีป่รากฏร่วมกนั มกั

หมายถงึการปรากฏร่วมกันระหว่างค�านามกบัค�าคณุศพัท์ 

ค�ากริยากับค�ากริยาวิเศษณ์ และอื่น ๆ  ส่วนกฎการ

ปรากฏร่วมกนัคอืข้อจ�ากดัในการเลอืกใช้ค�าทีเ่ป็นค�าปรากฏ

ร่วมกับค�าที่ใช้ในประโยคหรือวลี เช่น ค�าว่า “เขียน” 

หรือ「書く」จ�าเป็นต้องปรากฏร่วมกับกรรมที่เป็นค�า

นามจ�าพวก「字」“ตวัอกัษร” หรอื「手紙」“จดหมาย” 

และค�านามอื่น

 ลกัษณะการปรากฏร่วมกนัจงึเป็นลกัษณะทีส่งัเกต

ได้จากการน�าค�าไปอยูใ่นบรบิทของประโยคหรอืวล ีท�าให้

การศึกษาการปรากฏร่วมกันของค�ามปีระโยชน์ต่อการน�า

ภาษาไปใช้ในการแต่งประโยค ค�าทีม่ลีกัษณะการปรากฏ

ร่วมกันเรียกว่า “ค�าปรากฏร่วม” หรือ Collocation ใน

ภาษาอังกฤษและ 連語ในภาษาญี่ปุ่น ปัจจุบันในภาษา

ญี่ปุ่นเองก็ใช้ค�าทับศัพท ์コロケーション ในการเรียก

กลุ่มค�าชนิดนี้

 ค�าปรากฏร่วมคอืค�าทีเ่กดิจากการรวมกนัของค�าตัง้

แต่ 2 ค�าข้ึนไป เป็นค�าที่มักปรากฏร่วมกัน (Strafella 

etal., 2012) ค�าปรากฏร่วมถูกแบ่งออกเป็นชนิดแตก

ต่างกันไปตามลักษณะการปรากฏร่วมกันของค�า ค�าที่มี

การรวมกันอย่างเหนียวแน่นไม่สามารถเดาความหมาย

จากค�าที่มาประกอบกันได้หลายครั้งถูกจัดเป็นส�านวน (

慣用語, Idiom) เช่น 

 鯖を読む    胡麻を擂る 腹が立つ

ทั้ง 3 ค�าข้างต้นไม่สามารถเดาความหมายจากค�าที่

ปรากฏร่วมได้ ในขณะที่ตัวอย่างค�าต่อไปนี้ถูกจัดเป็นค�า

ปรากฏร่วม

 白紙に戻る  傘をさす

 いびきをかく 目がない

ความแตกต่างระหว่างส�านวนกบัค�าปรากฏร่วมคือความ

หมายของส�านวนมีลักษณะประสานกลมกลืนเป็นความ

หมายใหม่ไม่สามารถคาดคะเนความหมายของค�าทัง้หมด

จากความหมายของค�าที่ปรากฏร่วมกันได้ เช่น 腹が立

つ ซึง่มคีวามหมายว่า “โกรธ” ในขณะทีค่วามหมายของ

ค�า 腹 มีความหมายว่า “ท้อง” ส่วน 立つมีความหมาย

ว่า “ยืน” ซึ่งมีความหมายแตกต่างจากความหมายโกรธ

ของค�าเมือ่รวมกนัเป็นส�านวน ส่วนค�าปรากฏร่วมทีห่มาย

ถึงในงานวิจัยนี้คือค�าเช่น 傘をさすความหมาย “กาง

ร่ม” ซ่ึงเข้าใจความหมายจากค�าทั้งสองที่ปรากฏร่วม

กันได้ ส่วนค�า 目がない ความหมาย “ชอบแบบไม่ลืม

หูลืมตา หลงใหล” พอคาดเดาความหมายได้แต่อาจ

ท�าความเข้าใจได้ยากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับค�าปรากฏ

ร่วม 傘をさすเน่ืองจากค�านาม 目เป็นค�าหลายความ

หมาย หรือ 多義語แต่ยังคงแปลความหมายค�าว่า ない 

ได้ตามความหมายประจ�าค�า จากตัวอย่าง 腹が立つ、

傘をさす และ目がないท�าให้เห็นระดับของความ

เกี่ยวแน่นกันของค�าเชิงโครงสร้างและความหมาย โดย

กลุ่มค�าปรากฏร่วมตามความหมายที่ได้นิยามไว้ข้างต้น 

คือ กลุ่มค�าที่มีลักษณะเดียวกับ 傘をさす และ 目がな

い ส่วนค�าเช่น 腹が立つ เป็นค�าประเภทส�านวน งาน

ที่กล่าวเกี่ยวกับการปรากฏร่วมกันของค�าคือ 国広 

(1985; 1987, อ้างถึงใน 寺嶋, 2016) ซึ่งแบ่งระดับการ

รวมกันของค�าออกเป็น 3 ระดับ คือ

 ระดบั 1 การรวมกนัอย่างอสิระ（自由結合）โดย

ความหมายมาจากความหมายของค�าแต่ละค�า เช่น 冷

たい水、ごはんを食べる

 ระดบั 2 การรวมกนัค่อนข้างจ�ากดัโดยความหมาย

มาจากความหมายของค�าแต่ละค�า（制限結合）เช่น 傘

をさす

 ระดับ 3 การรวมกนัแบบจ�ากดัโดยความหมายของ

ค�าเป็นความหมายใหม่ทีแ่ตกต่างไปจากความหมายของ

ค�าที่มารวมกัน（慣用句）เช่น 手を染める

 ในงานของ国広 ไม่ได้กล่าวถึงค�าปรากฏร่วมแต่
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การแบ่งระดบัเช่นนีส้อดคล้องกบัการแบ่งค�าปรากฏร่วม

กบัส�านวนในปัจจบุนั กล่าวคอื ค�าทีมี่การรวมกนัในระดบั 

3 ถูกจัดเป็นส�านวนเช่นค�า 腹が立つ ที่ยกตัวอย่างไว้

ข้างต้น ส่วนค�าที่มีการรวมกันในระดับ 2 ถูกจัดเป็นค�า

ปรากฏร่วมเช่นค�า 傘をさす และ 目がない ส่วนค�าที่

มกีารรวมกนัในระดบั 1 เป็นการรวมกนัโดยทัว่ไปของค�า

ทีไ่ม่จ�าเป็นต้องปรากฏร่วมกนัเสมอไป เช่น 「ごはんを食

べる」「学校へ行く」「お菓子を買う」เป็นต้น  

 จากข้อมูลข้างต้นณัฏฐิรา ทับทิม (2560, น. 143-

150) จึงสรุปแบ่งประเภทของค�าปรากฏร่วมออกได้ดัง

รูปที่ 1 

 1. กลุ่มค�าปรากฏร่วมกลุ่ม「傘をさす」

 ค�าปรากฏร่วมกลุ่มน้ีมีลักษณะเด่นคือค�านามที่

ปรากฏร่วมเป็นค�านามทีม่คีวามหมายตามรปูค�าทีป่รากฏ

ผูเ้รยีนสามารถเข้าใจความหมายของค�าได้ทนัที ตวัอย่าง

ค�าปรากฏร่วมในกลุ่มน้ี เช่น 意見を聞く、問題を抱

える、文句を言う、連絡を取る 

 2. กลุ่มค�าปรากฏร่วมกลุ่ม「目がない」

 ค�าปรากฏร่วมกลุ่มค�านี้มีลักษณะเด่นคือค�านามที่

ปรากฏร่วมเป็นค�านามที่มีหลายความหมายและความ

หมายที่ปรากฏไม่ใช่ความหมายหลักมักเป็นความหมาย

รอง  ผู้เรียนสามารถเข้าใจความหมายของค�าได้กรณี

เข้าใจความหมายรองของค�านาม ตวัอย่างค�าปรากฏร่วม

ในกลุ่มนี้ เช่น 頭を使う、耳を貸す、口にする、気

を配る、鼻で笑う ลกัษณะเด่นของกลุม่ค�าปรากฏร่วม

กลุ่มนี้คือค�านามที่ปรากฏร่วมเป็นค�านามอวัยวะซึ่งเป็น

ค�านามกลุ่มที่มีหลายความหมายงานของ 松野・杉浦 

(2004, อ้างถึงใน 兪, 2009, 132-133) ได้ตั้งเกณฑ์การ

พจิารณาลกัษณะของค�าทีเ่ป็นค�าปรากฏร่วมไว้ 6 เกณฑ์ 

คือ

 1. ความถี่ของการเกิดร่วมกัน（語の組み合わ

せの頻度）

 2. ความเหนียวแน่นของการเกิดร่วมกัน（語の

組み合わせの結びつきの強さ）

 3. ปัจจยัก�าหนดให้ค�าปรากฏร่วมกนั（語の組み

合わせの制限要因）

 4. ความเกี่ยวเนื่องทางโครงสร้าง（語の組み合

わせの統語的つながり）

 5. ระดับความสามารถในการคาดคะเนความ

หมายของค�า（語の組み合わせの意味予測度）

 6. ความสัมพนัธ์ทางความหมาย (ใกล้ชดิหรอืห่าง) 

ของค�าทีป่ระกอบกนั (語の組み合わせの連続性と距離)

โดยลักษณะในข้อที่ 1, 2 และ 5 เป็นลักษณะของค�า

ปรากฏร่วมที่งานวิจัยนี้ใช้เป็นเกณฑ์หลักร่วมกันในการ

พิจารณาค�าปรากฏร่วม โดยความถี่ของการเกิดร่วมใน

ข้อ 1 คือ ความถี่ของค�าปรากฏร่วมทั้งค�าที่ปรากฏร่วม

กันและถูกน�าไปใช้จริง 

 ความเหนียวแน่นของการเกิดร่วมกันในข้อ 2 คือ 

ค่า MI ซึ่งค่า MI มีลักษณะเด่นคือแม้ความถี่ของค�าจะ

 combination  collocation  collocation  idiom

  

ระดับการปรากฏร่วมน้อย      ระดับการปรากฏร่วมมาก

คาดการณ์ความหมายจากค�าได้     คาดการณ์ความหมายจากค�าได้ยาก

 ごはんを食べる   傘をさす   目がない       腹が立つ

รูปที่ 1 ระดับการปรากฏร่วมของค�า
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น้อยแต่ค�าที่ปรากฏร่วมกันอย่างเหนียวแน่นก็สามารถ

แสดงผลได ้เปน็สถิตทิี่ไดม้าจากการเปรยีบเทยีบความถี่

ค�าเมื่อปรากฏอย่างอิสระกับความถี่ของค�าเมื่อปรากฏ

ร่วมกัน (滝沢, 2006) 

 และลกัษณะสดุท้ายคอืระดบัความสามารถในการ

คาดคะเนความหมายของค�าในข้อ 5 ซึง่เป็นลกัษณะเรือ่ง

ความหมายของค�าที่ปรากฏร่วมกัน กรณีสามารถคาด

คะเนความหมายของค�าปรากฏร่วมทัง้ค�าได้จดัได้ว่าเป็น

ค�าปรากฏร่วม กรณีที่ไม่สามารถคาดคะเนความหมาย

ของค�าปรากฏร่วมทั้งค�าได้จากค�าที่มาร่วมกัน กรณีเช่น

นี้จัดได้ว่าเป็นค�าในกลุ่มส�านวน

 งานวจิยัเก่ียวกับค�าปรากฏร่วมภาษาญีปุ่น่มทีัง้งาน

ที่ศึกษาความสามารถในการใช้ของผู้เรียนภาษา เช่น劉 

(2018), 滝沢 (1999), 李 (2016) นอกจากงานวิจัยค�า

ปรากฏร่วมในแง่ของศกึษาศาสตร์แล้วยงัมงีานวิจยัทีศึ่กษา

ในลักษณะของความถี่หรือความแพร่หลายในการน�าค�า

ปรากฏร่วมไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เช่น งาน

ของ李 (2014) และ Strafella・前川 (2015) ยก

ตัวอย่างรายละเอียดการวิจัยบางงานวิจัยข้างต้นได้ดังนี้

 劉 (2018,  31-45) แสดงผลการใช้ค�าปรากฏร่วม

ของผูเ้รียนภาษาญีปุ่น่ชาวจนีว่ามคีวามแตกต่างกบัเจ้าของ

ภาษาโดยค�าปรากฏร่วมทีมี่ค่า MI≥10 ผูเ้รยีนมแีนวโน้ม

ใช้น้อยกว่าเจ้าของภาษาและมแีนวโน้มใช้ค�าปรากฏร่วม

ที่มีความถี่สูงบ่อยครั้งมากกว่าเจ้าของภาษา ผลการค้น

พบนี้สอดคล้องกับผลวิจัยของ Durrant & Schmitt 

(2009, อ้างถึงใน 劉, 2018,  38)  

 李 (2014, 63-77) ศึกษาเปรียบเทียบค�าปรากฏ

ร่วมในหนังสือเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในประเทศจีนกับค�า

ปรากฏร ่วมที่ ใช ้จริงในคลังข ้อมูลภาษา BCCWJ 

(Balanced Corpus of Contemporary Written 

Japanese) โดยพบว่าในหนังสือเรียนภาษาญี่ปุ ่นใน

ประเทศจีนมีจ�านวนค�าปรากฏร่วมจ�านวนมาก แต่ค�าที่

ปรากฏมีแนวโน้มไม่ใช่ค�าท่ีใช้บ่อยในชีวิตประจ�าวัน ค�า

ปรากฏร่วมที่ใช้บ่อยในการใช้จริงแต่ไม่พบในหนังสือ

เรียนภาษาญ่ีปุ่นที่ใช้ในประเทศจีน คือ ค�าปรากฏร่วม 

14 ค�าต่อไปนี้

影響を与える 役割を果たす 影響を受ける 

影響を及ぼす 活動を行う 意見を聞く 

調査を行う 責任を負う 向上を図る 

措置を取る 事業を行う 声を聞く 

絵を描く 時間を掛ける 

 จากผลการศึกษาของ劉 และ 李แสดงให้เห็น

ประเด็นที่เชื่อมโยงกัน 2 ประเด็น คือ 1) ความแตกต่าง

ของค�าปรากฏร่วมทีป่รากฏในหนงัสือเรยีนกบัการใช้จรงิ 

และ 2) ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นมีแนวโน้มสามารถน�าค�าไปใช้

ในลกัษณะการปรากฏร่วมกนัของค�าได้น้อย ประเดน็ทัง้ 

2 ประเด็นนี้เชื่อมโยงกันเนื่องจากแสดงให้เห็นว่า

กระบวนการป้อนข้อมลูภาษาญีปุ่น่เข้าโดยอาศัยหนงัสือ

เรียน ต�าราเรียนยังมีส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ ไม่สะท้อนการ

ใช้จริงท�าให้ส่งผลต่อผลผลิตและผลลัพธ์ท่ีออกมาคือ

ความเข้าใจและการน�าไปใช้ของผู้เรียน

 งานวิจัยก่อนหน้าทั้งงานวิจัยค�าปรากฏร่วมภาษา

ญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ (佐治, 1992; 秋元, 2002, อ้าง

ถึงใน  李, 2016, 1; Zhou, 2016, 42; Demir, 2018, 

298) ต่างระบุผลการวิจัยสอดคล้องในประเด็นรูปแบบ

ค�าปรากฏร่วมที่พบมาก และเป็นรูปแบบท่ีผู้เรียนใช้ผิด

บ่อยหรือมีปัญหาในการใช้มากที่สุด คือ รูปแบบค�า

ปรากฏร่วมระหว่างค�านามกับค�ากริยา เช่นในงานของ 

秋元 ระบุว ่าพบค�าปรากฏร ่วม「名詞＋を＋動

詞」มากที่สุด ส่วนในงานของ佐治 ระบุว่าค�าปรากฏ

ร่วม「名詞＋を＋動詞」เป็นรูปแบบที่ผิดมากที่สุด

 การวิจัยเรื่องค�าปรากฏร่วมยังมีประโยชน์ต่อการ

ศึกษาลักษณะการปรากฏร่วมของค�า เช่น ในงานวิจัย

ของ中溝他 (2002) ที่ศึกษาค�าปรากฏร่วมของค�านาม

「影響」จากคลังข้อมูลภาษา BCCWJ โดยให้ผลค�า

กริยาที่ปรากฏร่วมคือ「影響を」及ぼす、与える、

受ける、もたらす และ 「影響が」出る、及ぶ、

生じる、懸念する（懸念される）、見る（見られる）、
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現われる การศึกษาของ中溝他 ศึกษาค�าปรากฏร่วม

ของค�านามค�าเดยีวคอื「影響」เท่านัน้ ท�าให้การน�ามา

ประยุกต์ใช้อาจยังไม่กว้างเท่าไร นักวิจัยที่ศึกษาด้วยค�า

ที่มีจ�านวนมากกว่า中溝他 คือ 大曾  (2002) ซึ่งศึกษา

การใช้ระหว่างค�านาม 3 ค�า คอื 「影響、刺激、感動」

ที่ปรากฏร่วมกับค�ากริยา เช่น 「影響を与える」「影

響を及ぼす」「刺激を与える」「感動を与える」 

กับค�ากริยา「影響する」「刺激する」และ 「感動

させる」ซึ่งสามารถใช้แทนกันในความหมายที่ไม่ต่าง

กันได้โดยศึกษาจากคลังข้อมูลภาษาประเภทสื่อสิ่งพิมพ์

หนังสือพิมพ์ไมนิจิที่ตีพิมพ์ในปี 1999 ทั้งปี ซึ่งผลจาก

การศึกษาความถีใ่ห้ผลทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการน�าค�าปรากฏ

ร่วมไปใช้ กรณคี�านาม「影響」มผีลการใช้ในรปูแบบค�า

ปรากฏร่วมมีความถี่ในการใช้มากกว่าการใช้ในลักษณะ

ค�ากริยาในรูป「名詞 + する」กรณีค�านาม「刺激」

และ「感動」 ปรากฏการใช้ในรปูค�ากรยิาในรปู「名詞 

+ する」มากกว่ารูปค�าปรากฏร่วม เช่น「刺激を与え

る、刺激を受ける」「感動を受ける」

 นอกจากงานของ 中溝他 และ 大曾ยงัปรากฏงาน

ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาค�าความหมายคล้ายโดยอาศัย

การปรากฏร่วมของค�าในการวิเคราะห์ได้แก่งานของ 鈴

木 (2009) ซึง่ศกึษาความแตกต่างระหว่างค�ากรยิา「呼

ぶ」กบั「招く」เมือ่ปรากฏร่วมกบัค�านาม「疑惑、混

乱、反発、誤解、幸運」ในการศึกษาค�าปรากฏร่วม

ภาษาองักฤษกป็รากฏข้อมลูของการศกึษาทีเ่ป็นประโยชน์

ต่อการเลือกใช้ค�าปรากฏร่วม เช่น งานของ Rafe & 

Anthony (2017, 22) ทีก่ล่าวถึงผลการศกึษาค�าปรากฏ

ร่วมท�าให้เห็นความแตกต่างระหว่างค�าคุณศัพท์ fast 

และ quick ที่สามารถใช้แทนกันได้ในบางบริบทเท่านั้น

 ในงานวจิยันีศ้กึษาค�าปรากฏร่วมของค�านามจ�านวน 

100 ค�าทีม่คีวามถีส่งูในคลงัข้อมลูภาษา 2 ชนดิ ทัง้นีเ้พือ่

ให้ได้ค�าปรากฏร่วมทีส่ะท้อนความถ่ีในการใช้จรงิมากทีสุ่ด

โดยเริ่มจากการคัดค�านามด้วยความถี่ในการใช้จริงก่อน

น�ามาหาค�าปรากฏร่วมเพือ่ให้ได้มาซึง่คลงัค�าปรากฏร่วม

ของค�านามกลุม่ดงักล่าว ค�านามทีเ่ป็นค�าเป้าหมายน�ามา

จากหนังสือเรียนภาษาญี่ปุ่นในชั้นกลาง เนื่องจากเป็น

แหล่งข้อมลูทีบ่รรจุค�านามในภาษาญ่ีปุน่ชัน้กลางและสามารถ

น�าผลค�าปรากฏร่วมทีร่วบรวมได้ไปทวนสอบว่ามคี�าปรากฏ

ร่วมปรากฏในหนังสือเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ใช้กันอยู่หรือไม่

ในงานวิจัยต่อยอด และผลงานวิจัยที่ได้จะเป็นคลังค�า

ปรากฏร่วมทีส่ามารถน�าไปใช้ในการเรยีนการสอนภาษา

ญี่ปุ่นในชั้นกลางหรือชั้นสูงได้ตามล�าดับ 

2. วัตถุประสงค์ของโครงก�รวิจัย
 1. เพื่อรวบรวมค�านามที่มีความถี่ในการใช้สูงจาก

การตรวจสอบในคลังข้อมูลภาษา 

 2. เพื่อวิเคราะห์ค�าปรากฏร่วมของค�านามท่ีมี

ความถี่สูงในข้อ 1

3.  ขอบเขตด้�นแหล่งข้อมลูเพือ่สบืค้นคำ�น�ม 
 ที่มีลักษณะปร�กฏร่วม
 หนังสือเรียนภาษาญี่ปุ่นจ�านวน 3 เล่ม ได้แก่

  1) หนังสือเรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นกลาง 『みん

なの日本語中級』ค�าศัพท์จากส่วนบทอ่านจ�านวน 12 

บทอ่าน จ�านวนค�านามที่พบ 331 ค�า

  2) หนังสือเรียนภาษาญ่ีปุ่นชั้นกลางส�าหรับผู้

เรียนชั้นกลางในประเทศญี่ปุ่น『日本で学ぶ留学生の

ための中級日本語教科書「出会い」』ค�าศัพท์จาก 

6 บท จ�านวนค�านามที่พบ 329 ค�า

  3) หนังสือติวสอบค�าศัพท์ภาษาญี่ปุ่นระดับ 2 

เก่า 『日本語能力試験直前対策　文字・語彙2級』

ในส่วนภาคผนวก「熟語の多い漢字」จ�านวนค�านาม

ที่พบ 325 ค�า

  รวมจ�านวนค�านามจากหนงัสอืเรยีนภาษาญีปุ่น่

ทั้งหมดเท่ากับ 985 ค�า การเลือกหนังสือเรียนทั้ง 3 เล่ม

ดังกล่าวเนื่องจาก 2 เล่มแรกเป็นหนังสือเรียนที่ใช้ใน

สถานศึกษาบางแห่งในประเทศไทย และใช้ในสถาน

ศึกษาบางแห่งในประเทศญีปุ่น่ อกีทัง้เป็นหนงัสือเรยีนที่
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1 Weblio เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมพจนานุกรมหลากหลายประเภท เป็นเว็บไซต์รวมค�าศัพท์มากกว่า 665 ประเภท (ข้อมูล ณ ค.ศ. 2016) ก่อตั้งโดยบริษัทห้างหุ้นส่วนจ�ากัด  
 Weblio (https://www.weblio-inc.jp/) เป็นแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ที่รวบรวมพจนานุกรมไว้หลากหลายมากที่สุด 
2 คลังข้อมูลภาษา NINJAL-LWP for TWC รวบรวมข้อมูลภาษาจาก URL จ�านวน 3,500,000 URL รวบรวมระหว่างเดือนมกราคม 2012 รวม จ�านวนตัวอย่างประโยคเท่ากับ  
 46,727,000 ประโยค ส่วนคลังข้อมูลภาษา BCCWJ มีเอกสารรวบรวมไว้ 11 ประเภท (書籍、雑誌、新聞、白書、教科書、広報紙、Yahoo! 知恵袋、Yahoo! ブロ 

 グ、韻文、法律、国会会議録) โดยช่วงปีอยู่ระหว่าง ค.ศ. 1971-2008 (ที่มา http://nlt.tsukuba.lagoinst.info/ และ http://www.kotonoha.gr.jp/shonagon/)

มบีทอ่านและค�าศพัท์ทีส่ะท้อนการใช้ภาษาญีปุ่น่ในชีวติ

ประจ�าวัน ส่วนหนังสือติวสอบค�าศัพท์ภาษาญี่ปุ่นระดับ 

2 เก่าแม้จะเป็นหนงัสอืรวบรวมค�าศพัท์ภาษาญีปุ่น่ระดบั 

2 เก่าแต่เป็นหนังสือที่มีกระบวนการคัดเลือกค�าที่มีแนว

โน้มปรากฏในข้อสอบ ค�านามทีไ่ด้จากหนงัสอืเล่มนีแ้ละ

หนังสือเรียนภาษาญี่ปุ่นอีก 2 เล่มข้างต้นถูกคัด 100 ค�า

นามแรกด้วยความถีใ่นการใช้จรงิจากคลงัข้อมลูภาษา 2 

ชนดิ จงึเป็นกลุม่ค�านามท่ีมแีนวโน้มการใช้ในภาษาญีปุ่น่

ค่อนข้างสูงซึ่งมีประโยชน์ในการน�ามาวิเคราะห์หาค�า

กริยาที่ปรากฏร่วมในการใช้ 

4. นิย�มคำ�ศัพท์เฉพ�ะ
 ค�าปรากฏร่วม หรอื コロケーションหมายถงึ ค�า

ที่ประกอบด้วยค�าตั้งแต่ 2 ค�าขึ้นไปโดยมีค่า MI≥3 ไม่

ปรากฏในพจนานุกรมส�านวน（慣用句）Weblio 

(https://www.weblio.jp/phrase/慣用句_1)1

5. ขั้นตอนก�รดำ�เนินก�รวิจัย
 1.  รวบรวมค�านามจากหนงัสอืเรยีนภาษาญ่ีปุน่จ�านวน 

3 เล่มตามรายชือ่ข้างต้นได้จ�านวนค�านามท้ังหมด 985 ค�า

 2.  น�าค�านามที่รวบรวมได้หาค่าความถี่ที่ปรากฏ

ในคลังข้อมูลภาษา 2 ชนิด2  คือ 

  2.1 คลังข้อมูลภาษา NINJAL-LWP for TWC 

(http://nlt.tsukuba.lagoinst.info/)  ของมหาวิทยา

ลยัทซคึบุะ (University of Tsukuba) จ�านวนค�า ณ ช่วง

เวลาระหว่างท�าการส�ารวจ คือ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 

ถงึเดือนมนีาคม ค.ศ. 2018 มีจ�านวน 1,137,810,000 ค�า

  2.2 คลังข้อมูลภาษาเขียนภาษาญี่ปุ ่นใน

ปัจจุบัน『現代日本語書き言葉均衡コーパス』หรือ 

BCCWJ (Balanced Corpus of Contemporary 

Written Japanese) (http://www.kotonoha.gr.jp/

shonagon/) จ�านวน ค�า ณ ช่วงเวลาระหว่างท�าการ

ส�ารวจ คอื ระหว่างเดือนกมุภาพันธ์ ถงึเดอืนมนีาคม ค.ศ. 

2018 มีจ�านวนค�าทั้งหมด 105,000,000 ค�า

 3. ค�านวณค่าความถ่ีปรุงแต ่ง (調整頻度 , 

Adjusted Frequency) โดยค�านวณบนสัดส่วนต่อ 1 

ล้านค�า (Per Million on Word: PMW) อ้างอิงสูตรการ

ค�านวณจากงานของ 石川 (2014, 114-115) โดยสรุป

สูตรการค�านวณได้ดังนี้

โดยค�านวณค่าความถี่ปรุงแต่งทั้งจากคลังข้อมูลภาษา 

NINJAL-LWP for TWC และคลังข้อมูลภาษา BCCWJ 

 4. น�าค�านามทีม่ค่ีาความถีป่รงุแต่งสงู 100 ค�าแรก

มาศึกษาหาลักษณะปรากฏร ่วม (共起性 ,  Co-

occurrence) โดยใช้ค่าความถี่ในการใช้และค่า MI ซึ่ง

ปรากฏในคลังข้อมูลภาษา NINJAL-LWP for TWC เป็น

เกณฑ์ในการพิจารณาเป็นเกณฑ์หลัก โดยตั้งเกณฑ์ค่า 

MI ไว้ที่ ≥3 พิจารณาค่าความถี่ประกอบการคัดเลือก 

เนื่องจากแม้ว่าค�านามและค�ากริยาที่ปรากฏร่วมจะมีค่า 

MI สูง แต่ค่าความถี่เป็นสิ่งแสดงค่าการน�าไปใช้จริงใน

บริบทต่าง ๆ  และหลายครั้งค่า MI ไม่ได้สะท้อนลักษณะ

การปรากฏร่วมทีแ่ท้จรงิ เช่น มกัพบการแสดงค�าปรากฏ

ร่วม「内容がする、内容がいる、内容がくる」ใน

ค่า MI ท่ีสูงแต่เมื่อพิจารณารายละเอียดตัวอย่างที่น�า

เสนอประกอบจะพบว่าเป็นลักษณะการปรากฏร่วมกับ

รูปไวยากรณ์มากกว่าโดย 「内容がする」 มาจาก

「どういった内容にする」 หรอื「不備のないよう

ความถี่ของค�าที่ปรากฏ (raw frequency)

จ�านวนค�าทั้งหมดในคลังข้อมูลภาษา
X 1,000,000 = PMW
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にしてください」และความหมายของค�าท่ีมาประกอบ

กันเป็นประเด็นหน่ึงท่ีน�ามาประกอบการคัดเลือก โดย

เกณฑ์การคดัเลอืกดงักล่าวประยกุต์จากงานของ松野・

杉浦 ในข้อที่ 1, 2 และ 5 ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น

ต�ร�งที่ 1 ค�านาม 100 ค�าแรกที่มีความถี่ปรุงแต่งสูงจากคลังข้อมูลภาษา 2 ชนิด

(สรุปผลในต�ร�งโดยผู้เขียน)

6.  ผลก�รวิจัยและอภิปร�ยผล
 จากการวิจัยตามขั้นตอนดังกล่าวน�าเสนอผลการ

วิจัยได้ดังนี้

คำ�น�มลำ�ดับ 1-25 คำ�น�มลำ�ดับ 26-50 คำ�น�มลำ�ดับ 51-75 คำ�น�มลำ�ดับ 76-100

1. 情報 26. 機関 51. 事実 76. 予定

2. 社会 27. 理由 52. 事故 77. イメージ

3. 研究 28. 意見 53. 保護 78. 会議

4. 地域 29. 影響 54. 人生 79. 事務

5. 仕事 30. 期間 55. 価格 80. 文字

6. 企業 31. 支援 56. 目標 81. 音楽

7. 環境 32. 安全 57. 違い 82. タイプ

8. 活動 33. 相談 58. 資料 83. 不安

9. 内容 34. 原因 59. 分野 84. 表現

10. 結果 35. 作品 60. 現実 85. 記事

11. 状態 36. 思い 61. 課題 86. 道路

12. 状況 37. 能力 62. ポイント 87. 利益

13. 意味 38. 条件 63. 事件 88. 代表

14. 重要 39. 文化 64. 報告 89. 福祉

15. サービス 40. 自由 65. 考え 90. 年齢

16. 効果 41. 行動 66. 都市 91. 改善

17. 目的 42. 国際 67. 海外 92. 実施

18. 自然 43. 作業　 68. 販売 93. 様子

19. 制度 44. 健康 69. 注意 94. 解決

20. 調査 45. メール 70. 学習 95. 選択

21. 商品 46. 確認 71. 国家 96. 検討

22. 機能 47. 価値 72. 考え方 97. 交通

23. 会社 48. 意識 73. 特徴 98. 努力

24. 施設 49. 知識 74. 希望 99. 回答

25. 計画 50. 家庭 75. 担当 100. 世紀
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 ค�านาม 100 ค�าข้างต้นเป็นค�านามที่มีความถี่สูงที่

ปรากฏทั้งในคลังข้อมูลภาษา NINJAL-LWP for TWC 

และในคลังข้อมูลภาษา BCCWJ เมื่อน�าค�านามแต่ละค�า

ไปหาค�าปรากฏร่วมจากคลังข้อมูลภาษา NINJAL-LWP 

for TWC โดยใช้เกณฑ์ความถี่ที่ปรากฏในการใช้จริง

ประกอบการพจิารณาร่วมกบัความหมายของค�า และค่า 

MI ระดับ ≥3 น�าเสนอผลการศึกษาค�าปรากฏร่วมของ

ค�านามแต่ละค�าบางส่วนได้ตามตารางที่ 2 ด้านล่าง 

ต�ร�งท่ี 2 ค�าปรากฏร่วมของค�านาม100 ค�าแรกทีม่คีวามถีใ่นการใช้และความถีป่รงุแต่งจากคลังข้อมลูภาษา 2 ชนิด

คำ�น�มลำ�ดับ 1-25 คำ�น�มลำ�ดับ 26-50 คำ�น�มลำ�ดับ 51-75 คำ�น�มลำ�ดับ 76-100
情報を提供する (医療) 機関を受診する 事実を知る 予定を立てる

情報が入る 機関を利用する 事実がある 予定がある

社会に出る 理由を聞く 事故が起きる イメージを持つ

社会を作る 理由がある 事故が発生する イメージがある

研究を行う 意見を聞く 保護を受ける 会議を開く

研究に取り組む 意見が分かれる 保護に努める 会議で決定される

地域に根ざす 影響を与える 人生を送る 事務を行う

地域で暮らす 影響を受ける 人生を歩む 事務を処理する

仕事をする 期間を定める 価格を下げる 文字を書く

仕事に就く 期間が満了する 価格が下がる 文字を入力する

企業に就職する 支援を行う 目標を達成する 音楽を聞く

企業をする 支援をする 目標を持つ 音楽が流れる

環境を作る 安全を確保する 違いがある タイプが違う

環境に配慮する 安全を守る 違いを感じる タイプに分ける

活動を行う 相談に乗る 資料を作成する 不安になる

活動に取り組む 相談を受ける 資料を集める 不安を感じる

内容を確認する 原因となる 分野で活躍する 表現をする

内容が分かる 原因になる 分野に特化する 表現を使う

結果を出す 作品を作る 現実を直視する 記事を書く

結果が出る 作品に仕上がる 現実を受け入れる 記事がある

状態に陥る 思いをする 課題を解決する 道路を走る

状態を保つ 思いがある 課題に取り組む 道路に面する

状況を把握する 能力を持つ ポイントを押さえる 利益を得る

状況に陥る 能力がある ポイントをまとめる 利益が出る

意味を持つ 条件を満たす 事件が起きる 代表を務める

意味がある 条件が揃う 事件を起こす 代表になる

重要になる 文化を持つ 報告をする 福祉を増進する

重要となる 文化に触れる 報告がある 福祉に貢献する

サービスを提供する 自由にする 考えを持つ 年齢を重ねる

サービスが受けられる 自由を奪う 考えがある 年齢になる

効果がある 行動をする 都市をつくる 改善を図る

効果を発揮する 行動に移す 都市をする 改善に努める

目的とする 国際＊＊ 海外に進出する 実施を図る

目的を達成する 国際社会＊＊ 海外に輸出する 実施に努める

自然に恵まれる 作業をする 販売を行う 様子を見る

自然を守る 作業に入る 販売をする 様子が分かる
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 จากตารางที่ 2 ข้างต้น คู่ค�าปรากฏร่วมที่น�าเสนอ

เป็นผลการศกึษาบางส่วนโดยการศกึษาค�าปรากฏร่วมมี

แนวคิด 2 แนวคิด คือ แนวคิด phraseological 

perspective และ แนวคิด frequency-based 

perspective ในงานวิจัยนี้แม้จะเน้นการศึกษาตาม

แนวทางการหาความถี่ของค�าปรากฏร่วม แต่เนื่องจาก

ทฤษฎีความถี่ได้ก�าหนดค่า MI ท่ีมีความหมายไว้ท่ี ≥3 

กรณีใช้เกณฑ์ค่า MI เพียงอย่างเดียวจะท�าให้ข้อมูลที่ได้

มีทั้งค�าปรากฏร่วม ค�าที่ปรากฏร่วมกันอย่างอิสระ และ

ส�านวนปะปนเข้ามาท�าให้แยกไม่ออก ในงานวจิยันีจ้งึน�า

แนวทางการวิเคราะห์ของ phraseological approach 

เข้ามาร่วมในการคดัเลือกค�าปรากฏร่วมของค�านามแต่ละ

ค�าโดยอาศยัค่าความถีใ่นการใช้ในล�าดบัสงู การทวนสอบ

ความถี่และค่า MI การปรากฏร่วมจากค�ากริยา และ

ความหมายทีส่ามารถคาดเดาจากความหมายของค�าทีม่า

ปรากฏร่วมกันเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกค�าปรากฏร่วม

ของค�านามแต่ละค�า จากผลการศึกษาท�าให้เห็นว่าค�า

ปรากฏร่วมที่ปรากฏในตารางที่ 2 เป็นค�าปรากฏร่วมทั้ง

ที่อยู่ในกลุ่มค�าปรากฏร่วมทั่วไป (Combination) เช่น

「ごはんを食べる」และค�าปรากฏร่วม (Collocation) 

ต�ร�งท่ี 2 (ต่อ) 

คำ�น�มลำ�ดับ 1-25 คำ�น�มลำ�ดับ 26-50 คำ�น�มลำ�ดับ 51-75 คำ�น�มลำ�ดับ 76-100
制度を利用する 健康を守る 注意を払う 解決を図る

制度が導入される 健康に留意する 注意をする 解決に向ける

調査を行う メールを送る 学習をする 選択をする

調査をする メールが届く 学習を進める 選択を迫る

商品を購入する 確認をする 国家が成立する 検討を行う

商品を買う 確認ができる 国家を作る 検討を進める

機能を持つ 価値を高める 考え方をする 交通を確保する

機能を使う 価値がある 考え方がある 交通を利用する

会社に勤める 意識を持つ 特徴を持つ 努力をする

会社を辞める 意識がある 特徴がある 努力を続ける

施設を利用する 知識を持つ 希望を持つ 回答をする

施設を作る 知識を(身に)つける 希望に沿う 回答を得る

計画を立てる 家庭を築く 担当になる 世紀に入る

計画に基づく 家庭を持つ 担当をする 世紀を迎える

(สรุปผลในต�ร�งโดยผู้เขียน)

ในรูปแบบ「傘をさす」เป็นส่วนใหญ่ ส่วนกลุ่มค�า

ปรากฏร่วมในกลุม่「目がない」ไม่พบในงานวจิยันีท้ัง้นี้

อาจเนือ่งจากค�านามซึง่เป็นค�าหลกัในการวจัิยนีไ้ม่ปรากฏ

ค�านามอวัยวะซึ่งเป็นกลุ่มค�านามที่มีแนวโน้มเป็นค�า

หลายความหมาย

  ค�าปรากฏร่วมบางส่วนที่น�าเสนอในตารางที่ 2 มี

หลายค�าที่ควรจ�าความหมายของทั้งค�ามากกว่าการจ�า

ความหมายแยกค�า เน่ืองจากเม่ือค�าแต่ละค�ามารวมกัน 

การจ�าความหมายทั้งค�าจะช่วยลดภาระของผู้เรียนได้

ดีกว่าการแยกจ�าเป็นค�า ๆ ข้อมูลค�าปรากฏร่วมจึงเป็น

ประโยชน์ต่อการเรยีนรูก้ลุม่ค�าท่ีสามารถน�าไปใช้ในประโยค

ได้ง่ายกว่าการจ�าแยกค�า เช่นค�าปรากฏร่วม「社会に出

る」「結果を出す」「相談に乗る」「人生を送る」  

ความหมายและลักษณะการใช้ เช่น

 社会に出るความหมาย “③世の中。世間。家

庭や学校に対して利害関心によって結びつく社会

をいう。「ーに出る」”（広辞苑, 2008, 1294）

(เข้าสู่สังคมที่ไม่ใช่ครอบครัวหรือโรงเรียน เป็นสังคมใน

ที่ท�างาน)  ลักษณะประโยคที่ใช้
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 (1)  卒業後、ほとんどの卒業生は、そのまま

社会に出る。

結果を出すความหมาย “取り組みの結果として好

ましい成績をあげるさま”（Weblio類語辞典）

(ท�าให้ส�าเร็จ ท�าส�าเร็จ)

 (2)  今回の仕事で結果を出したい。

相談に乗るความหมาย “相談を受ける、相談相手

になる、などの意味の表現。「乗る」はこの場合

「相手になる」といった意味合い” （Weblio 辞

書）(ให้ค�าปรึกษา) ลักษณะประโยคที่ใช้

 (3)  会社に入った頃、先輩たちによく相談に

乗ってくれた。

人生を送るความหมาย “生まれてから死ぬまでを

生きること” （Weblio類語辞典）(ใช้ชีวิต) ลักษณะ

ประโยคที่ใช้

 (4)  残りの人生を故郷で送りたい。

  ตวัอย่างค�าปรากฏร่วมข้างต้นเป็นกลุ่มค�าทีค่วร

น�าเสนอการใช้ทัง้ค�าซึง่จะท�าให้ผูเ้รียนเข้าใจความหมาย

และลักษณะการใช้ไปพร้อม ๆ กัน แต่ที่ผ่านมาการน�า

เสนอค�าศพัท์มแีนวโน้มน�าเสนอแบบแยกค�าโดยแยกเป็น

รายการค�านามและรายการค�ากรยิาเช่นกรณทีีเ่หน็ได้ชัด

คือค�าปรากฏร่วม 相談に乗るส่วนใหญ่ผู้เรียนเรียนค�า

ศัพท์แยกกัน เมื่อผู้เรียนพบค�าปรากฏร่วมนี้อาจยากใน

การเข้าใจความหมายของค�าทั้งค�า

 จากการพิจารณาค�าปรากฏร่วมของค�านามท�าให้

เห็นลักษณะของค�าปรากฏร่วมนอกเหนือจากท่ีอธิบาย

ไว้ในส่วนบทน�า กล่าวคือกลุ่มค�าปรากฏร่วมในรูปแบบ

「傘をさす」ทีพ่บในงานวจิยันีม้ทีัง้ค�านามทีป่รากฏร่วม

เป็นค�าหลายความหมาย และมีหลายกรณีที่ค�ากริยาที่

ปรากฏร่วมเป็นค�าหลายความหมาย ยกตัวอย่างค�า

ปรากฏร่วมดังกล่าวได้ดังนี้ 

 ตวัอย่างค�านามทีป่รากฏร่วมเป็นค�าหลายความหมาย

 ポイントを押さえる ポイントをまとめる

 ค�าปรากฏร่วมข้างต้นต้องอาศยัความรูเ้รือ่งค�านาม

หลายความหมาย

 ポイントมคีวามหมาย จดุ ประเดน็ส�าคญั รวมถงึ

ความหมายแต้ม หรือคะแนน 

 ตวัอย่างค�ากรยิาทีป่รากฏร่วมเป็นค�าหลายความหมาย

注意を払う 不安に襲われる 実施を図る

予定が狂う 不安を抱える 実施に移す

音楽を流す 不安を覚える 解決を図る

音楽が流れる 年齢を重ねる 交通が麻痺する

課題を抱える 改善を図る 努力を払う

 ค�าปรากฏร่วมข้างต้นต้องอาศัยความรู้เรื่องค�า

กริยาหลายความหมาย3

 払う มีความหมาย ปัดเป่า ไล่ออกไป จ่าย (เงิน) 

รวมถึงความหมาย ให้ใจหรือตั้งใจกับบางส่ิงบางอย่าง 

 狂う มีความหมาย บ้าคล่ัง รวมถึงความหมาย 

(แผนการ หรือการคาดการณ์) คลาดเคลื่อน

 抱える มีความหมาย กอด รวมถึงความหมาย มี 

(ปัญหา หรือบางอย่าง) อยู่ในครอบครอง

 流す・流れる มีความหมาย การท�าให้ของเหลว

เคลือ่นทีห่รอืการเคล่ือนทีข่องของเหลว ยังมคีวามหมาย

ขยายถงึการท�าให้เคลือ่นทีใ่นอากาศหรอืการเคลือ่นในอากาศ

 襲う ใช้รูป 襲われる เมื่อปรากฏการใช้ในความ

หมาย สิ่งไม่ดี สิ่งที่ไม่น่าปรารถนาเข้ามาสู่ (ความหมาย

ในรูป 襲う คือ จู่โจม บุก โถม กระหน�่า)

 覚える มคีวามหมาย จ�า และรวมถงึความหมาย รู้สกึ

 重ねる มีความหมาย วางซ้อน และความหมาย 

ท�าซ�้าแล้วซ�้าเล่า

 図る มีความหมาย วางแผน คิด ทดลอง พยายาม

 移す มคีวามหมาย ย้าย โอนเรือ่ง เอา (โรค) ไปตดิ

คนอืน่ นอกจากนีย้งัมคีวามหมาย เปล่ียนไปสู่ (การปฏบิตั)ิ 

3 การสอนค�าปรากฏร่วมท่ีมีค�าหลายความหมายประกอบอาจเป็นการยากหากสอนค�าแยกออกจากกันโดยจ�าความหมายหลัก（中心義、基本義）และความหมายรอง（派生義 ของ 
 ค�าแต่ละค�า ในงานของ 鷲見 (2017, 33) ได้กล่าวถึงประเด็นนี้เช่นเดียวกันว่าค�าหลายความหมายมีแนวโน้มสร้างปัญหาให้แก่ผู้เรียนในการน�าไปใช้เนื่องจากผู้เรียนมักถูก 
 สอนให้จ�าและฝึกการใช้เพียงความหมายหลัก ในขณะที่ความหมายรอง มักหยุดอยู่แค่เพียงให้ผู้เรียนทราบแต่ไม่ถึงขั้นน�าไปใช้   
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 麻痺する มีความหมาย อัมพาต (ทางร่างกาย) 

นอกจากนี้ยังมีความหมายรวมถึง สภาพการจราจรเป็น

อัมพาต ไม่ขยับ

 ค�าปรากฏร่วมทีศ่กึษาได้จงึเป็นกลุม่ค�าศพัท์ทีม่แีนว

โน้มท�าให้ผูเ้รียนเรียนรูค้�าศัพท์และการใช้ค�าศพัท์ไปพร้อม ๆ 

กันได้ เมื่อพิจารณาความสอดคล้องกับผลการวิจัยก่อน

หน้าของ李 (2014) ซึ่งเสนอให้มีการสอดแทรกเรื่องค�า

ปรากฏร่วมในการสอนโดยผู้สอนและปรับหนังสือเรียน

ภาษาญี่ปุ่นให้มีค�าปรากฏร่วมปรากฏมากข้ึนโดย 李 

ศึกษาเปรียบเทียบค�าปรากฏร่วมที่ใช้จริงจากคลังข้อมูล

ภาษา BCCWJ กับค�าปรากฏร่วมท่ีปรากฏในหนังสือ

เรยีนภาษาญีปุ่น่ทีใ่ช้ในประเทศจีน โดยผลส�ารวจของ李

จากคลงัข้อมลูภาษา BCCWJ ได้ค�าปรากฏร่วมทีม่คีวามถี่

สูง 50 ค�าแรก และมี 14 ค�าที่ไม่ปรากฏในหนังสือเรียน 

เมือ่น�าผลดงักล่าวมาเปรยีบเทยีบกับผลค�าปรากฏร่วมใน

งานวิจัยนี้พบว่ามีค�าปรากฏร่วมที่พบทั้งในงานวิจัยของ

李 และงานวิจัยนี้จ�านวน 9 ค�าดังนี้

影響を与える 様子を見る 意見を聞く

影響を受ける 意味を持つ 調査を行う

影響を及ぼす 活動を行う 検討を行う

 ในกรณีของค�าปรากฏร่วมกับค�านาม「影響」ได้

ผลการวจิยัทีต่รงกนัระหว่างงานวิจยัก่อนหน้าของ 中溝

他 (2002), 大曾 (2002), 李 (2014) กับงานวจิยันี ้แม้ว่า

จะส�ารวจจากคลงัข้อมลูภาษาทีต่่างกัน โดยงานวจิยัก่อน

หน้าส�ารวจจากคลงัข้อมลูภาษา BCCWJ ส่วนในงานวจิยั

นี้ส�ารวจค�าปรากฏร่วมจาก NINJAL-LWP for TWC

 ค�าปรากฏร่วมที่ศึกษาได้มีกลุ่มค�าที่มีการใช้ค�าที่มี

ความหมายคล้ายกัน ความถี่การใช้ที่ปรากฏสะท้อน

ความแตกต่างในการน�าไปใช้ได้ในเชิงปรมิาณของการใช้

และการปรากฏร่วมกันของค�านามและค�ากริยา กลุ่มค�า

ปรากฏร่วมดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มค�า

ปรากฏร่วมที่มีค�านามเป็นค�าความหมายคล้ายกัน และ

กลุ่มค�าปรากฏร่วมทีม่คี�ากรยิาเป็นค�าความหมายคล้ายกนั 

ได้แก่

 1. กลุ่มค�าปรากฏร่วมที่มีค�านามเป็นค�าความ

หมายคล้ายกัน

  状態・状況

  ค�านามข้างต้นเป็นค�านามที่ปรากฏในค�านาม 

100 ค�า โดยค�าปรากฏร่วมสะท้อนการใช้ที่แตกต่าง

อธิบายได้ดังนี้

  คูค่�านาม 状態・状況 มกีารให้ความหมายไว้ดงันี้

  状態  ความหมาย สภาพ สถานการณ์ 

(พจนานุกรมญี่ปุ่น-ไทย, 2549, น. 449)

  物事のありさま。外面からそれと分かる

ようす。 （広辞苑, 2008, 1386）

  状況 ความหมาย สภาพ ฐานะ (พจนานุกรม

ญี่ปุ่น-ไทย, 2549, น. 443)

  その場の、またはその時のありさま。あ

る人を取りまく社会的・精神的・自然的なあり方

のすべてをいう。（広辞苑, 2008, 1371）

 จากความหมายข้างต้นจะเห็นได้ว่ายังไม่สามารถ

แยกความแตกต่างระหว่างค�านาม 状態กับ 状況 ได้แต่

จากการศกึษาค�าปรากฏร่วมสามารถสรปุแนวโน้มความ

เหมือนและความแตกต่างในการใช้ได้ คือ
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ต�ร�งท่ี 3 ค�าช่วยและค�ากริยาปรากฏร่วมค�านาม 状態・状況

คำ�น�ม คำ�ช่วย
คว�มถี่ปร�กฏ

กับคำ�ช่วย
คำ�กริย�

ปร�กฏร่วม
คว�มถี่ปร�กฏ
กับคำ�กริย�

ค่� MI

状態 に 97,519 陥る 4,126 10.52

戻る 2,274 7.50

戻す 2,003 7.73

を 50,246 保つ 1,999 9.78

把握する 1,476 9.30

維持する 1,293 9.20

状況 を 72,246 把握する 4,230 10.30

確認する 2,948 7.96

に 57,222 陥る 2,286 10.43

応じる 1,685 9.46
追い込む

（追い込まれる）
1,011 10.85

(สรุปผลในต�ร�งโดยผู้เขียน)

 ค�านาม 状態 ปรากฏร่วมกับค�าช่วย に มากที่สุด

โดยปรากฏร่วมในรปู「状態に陥る」มากทีส่ดุ ในขณะ

ที่ค�านาม 状況 ปรากฏร่วมกับค�าช่วย を มากที่สุดโดย

ปรากฏร่วมในรูป「状況を把握する」 มากที่สุด ค�า

กริยาที่ปรากฏร่วมกับค�านามทั้งสองค�าในระดับสูง คือ

「〜に陥る」และ「〜を把握する」ตามล�าดับ แต่

ปรากฏด้วยความถี่ที่แตกต่างกัน ค�านามท้ังสองค�ามีค�า

กริยาท่ีปรากฏร่วมในระดับความถ่ีสูงแตกต่างกัน คือ

（状態に）戻る、戻す 、（状態を）保つ、維持

するซึ่งปรากฏร่วมกับค�านาม 状態 ส่วนค�ากริยา（状

況を）確認する、（状況に）応じる、追い込む

(追い込まれる）ปรากฏร่วมกับค�านาม 状況

 ค�านาม 状態 ปรากฏร่วมกับค�ากริยา 保つ ในรูป

「状態を保つ」ด้วยความถี่สูงสุดของการปรากฏร่วม

กับค�าช่วย をมีความถี่การใช้ 1,999 ครั้ง ค่า MI เท่ากับ 

9.78  ในความหมาย “รักษาสภาพ (ให้คงที่ไว้)” ส่วน

การปรากฏร่วมระหว่างค�านาม 状況 กับค�ากริยา 保つ 

ในรูปแบบ「状況を保つ」ไม่ปรากฏในการใช้ความถี่

ในกลุ่มสูง มีความถี่การใช้เพียง 41 ครั้ง ค่า MI เท่ากับ 

3.65 จึงกล่าวได้ว่าในความหมายภาษาไทย “รักษา

สภาพ” ค�าทีค่วรน�ามาใช้คอืค�าปรากฏร่วม 「状態を保

つ」 มากกว่า「状況を保つ」ส่วนความหมายภาษา

ไทย “ตกอยู่ในสภาพ” หรือ “ตกอยู่ในสถานการณ์” 

สามารถเลอืกใช้ได้ทัง้「状態に陥る」และ「状況に陥

る」

 2. กลุ่มค�าปรากฏร่วมที่มีค�ากริยาเป็นค�าความ

หมายคล้ายกัน

  ค�าปรากฏร่วมที่มีค�ากริยาความหมายคล้าย

ปรากฏตามตารางดังนี้
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ต�ร�งท่ี 4 กลุม่ค�าปรากฏร่วมทีม่คี�ากรยิาเป็นค�าความหมายคล้ายกัน

(สรุปผลในต�ร�งโดยผู้เขียน)

กลุ่ม A คว�มถี่ม�กกว่� กลุ่ม B คว�มถี่น้อยกว่� กลุ่ม A คว�มถี่ม�กกว่� กลุ่ม B คว�มถี่น้อยกว่�

健康に留意する

(256, MI=10.77)

健康に注意する

(159, MI=7.36)

資料を作成する

(890, MI=8.31)

資料を作る

(680, MI=5.36)

メールを送る

(5,749, MI=10.27)

メールを送信する

(2,040, MI=11.67)

資料を集める

(748, MI=8.57)

資料を収集する

(434, MI=9.67)

作品を作る

(4,037, MI=7.36)

作品を制作する

(701, MI=10.34)

資料を提出する

(696, MI=8.44)

資料を出す

(343, MI=5.31)

能力を持つ

(7,747, MI=7.18)

能力がある

(5,925, MI=5.45)

事件が起きる

(2,753, MI=10.48)

事件が起こる

(2,679, MI=9.92)

価値がある

(10,699, MI=6.38)

価値を持つ

(2,206, MI=6.16)

報告がある

(5,442, MI=6.36)
報告を持つ* 

(39, MI=0.99)

意識を持つ

(10,203, MI=8.28)

意識がある

(3,405, MI=4.51)

考えを持つ

(4,277, MI=7.25)

考えがある

(3,729, MI=5.45)

知識を持つ

(6,361, MI=7.19)

知識がある

(3,349, MI=5.58)

考え方がある

(4,023, MI=5.34)

考え方を持つ

(1,391, MI=5.98)

事実がある

(3,419, MI=5.72)

事実を持つ

(67, MI=1.46)

特徴がある

(10,483, MI=6.95)

特徴を持つ

(3,927, MI=7.69)

事故が起きる

(3,700, MI=10.91)

事故が起こる

(2,598, MI=9.88)

希望を持つ

(3,538, MI=7.63)

希望がある

(3,477, MI=6.17)

事故を防ぐ

(1,038, MI=10.58)

事故を防止する

(586, MI=11.34)

予定がある

(1,844, MI=5.90)
予定を持つ* 

(12, MI=1.44)

目標を持つ

(4,011, MI=7.02)

目標がある

(1,560, MI=5.27)

イメージがある

(7,605, MI=5.90)

イメージを持つ

(4,718, MI=7.59)

違いがある

(16,387, MI=6.53)

違いを持つ

(129, MI=2.91)

会議が開かれる

(930, MI=10.17)

会議が開催される

(832, MI=10.85)
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 ผลการศกึษาได้คูค่�าปรากฏร่วมทีม่คี�ากรยิาเป็นค�า

ที่มีความหมายคล้ายกันตามตารางที่ 4 โดยค�าที่ปรากฏ

ในคอลัมน์ A เป็นค�าปรากฏร่วมที่มีความถี่ในการใช้จริง

สูงมากกว่าค�าปรากฏร่วมที่ปรากฏในคอลัมน์ B โดยค�า

ปรากฏร่วม 「報告を持つ」และ 「予定を持つ」มี

ค่า MI น้อยกว่า 3.0 โดยค�าปรากฏร่วมท้ังสองค�าน้ีไม่

ปรากฏในผลการศกึษาค�าปรากฏร่วม แต่ได้น�ามาเปรยีบ

เทยีบให้เหน็การใช้ทีม่คีวามแตกต่างกบัค�าปรากฏร่วมท่ี

งานวิจยันีศ้กึษาพบคือ「報告がある」กบั「予定がある」

 ผลวิจัยข้างต้นได้กลุ่มค�าปรากฏร่วมที่มีคู่ค�าความ

หมายคล้ายโดยแสดงความแตกต่างด้านการใช้ในประเดน็

ของความถี่ซึ่งการศึกษาค�าปรากฏร่วมเป็นการศึกษาที่

เสรมิข้อมลูให้กบังานวิจัยเกีย่วกับค�าความหมายคล้ายได้ 

เช่นในงานของ 大曾 (2005, อ้างถงึใน 李, 2016)  鈴木 

(2009) และ Rafe & Anthony (2017, 22) โดยในงาน

ของ 鈴木 น�าการปรากฏร่วมกับค�านามเป็นข้อมลูประกอบ

การวเิคราะห์ความแตกต่างระหว่างค�ากรยิา 呼ぶ กบั 招く

ทีร่ะบุว่าการศึกษาค�าปรากฏร่วมมปีระโยชน์ในการแบ่ง

แยกการใช้ค�าท่ีมคีวามหมายคล้ายกัน 

 นอกจากนี้ในการศึกษายังได้กลุ่มค�าปรากฏร่วมที่

ค�านามเป็นค�านามเหตกุารณ์4  ซึง่ปรากฏร่วมกบัค�ากรยิา 

する และ 行う 

4 ค�านามเหตุการณ์เป็นค�าแปลมาจาก 出来事名詞 โดยเป็นค�านามกลุ่มท่ีรวมค�านามอาการนาม （動名詞） เข้าไปด้วย ค�านามเหตุการณ์คือค�านามแสดงพฤติกรรม การกระท�า  
 กิจกรรม การเปลี่ยนแปลง ปรากฏการณ์และสภาพกิริยาอาการอื่น ๆ รวมเรียกเป็นค�านามเหตุการณ์ ตัวอย่างค�านามเหตุการณ์เช่น 攻撃、破壊、出発、停電、言い争 

 い、セクハラ、会議、ドライブ、舌打ち、運動会、いじめ、事故、連絡、雨、雷、突風 ความแตกต่างคือกรณีเป็นค�านามอาการนามสามารถอยู่ในรูป「名詞＋ 

 を＋する」และ「動名詞＋する」ได้ ในขณะที่ค�านามอื่น ๆ ที่อยู่ในกลุ่มค�านามเหตุการณ์อยู่ในรูป「名詞＋を＋する」ได้เท่านั้น (久保田, 2013, 1-140) ดังนั้นในงาน 
 วิจัยนี้จึงเรียกค�านามในตารางที่ 4 ว่าค�านามเหตุการณ์เนื่องจากเมื่อพิจารณาแล้วพบว่าค�านามเช่น 会議、事務 ไม่สามารถใช้ในรูป「会議する」「事務する」ได้  

ต�ร�งท่ี 5 กลุม่ค�าปรากฏร่วมของค�านามเหตุการณ์

A. คว�มถี่ในก�รใช้ม�กกว่� B. คว�มถี่ในก�รใช้น้อยกว่� A. คว�มถี่ในก�รใช้ม�กกว่� B. คว�มถี่ในก�รใช้น้อยกว่�
調査を行う

(14,386, MI=8.00)
調査をする

(8,341, MI=27.55)
努力をする

(16,965, MI=28.65)
努力を行う

(1306, MI=4.61)
支援を行

(11,490, MI=7.63)
支援をする

(7,022, MI=27.26)
行動をする

(7,548, MI=27.25)
行動を行う

(1,131, MI=4.18)
活動を行う

(25,420, MI=7.19)
活動をする

(21,009, MI=27.25)
確認をする

(9,955, MI=28.60)
確認を行う

(5,153, MI=7.31)
検討を行う

(7,301, MI=7.74)
検討をする

(3,073, MI=26.83)
報告をする

(5,094, MI=27.88)
報告を行う

(1,246, MI=7.81)
事務を行う

(1,420, MI=7.19)
事務をする

(383, MI=25.63)
選択をする

(4,445, MI=28.79)
選択を行う

(775, MI=5.93)
販売を行う

(2,678, MI=7.26)
販売をする

(2,426, MI=27.45)
表現をする

(3,394, MI=27.28)
表現を行う

(207, MI=3.41)
改善を行う

(1,861, MI=6.48)
改善をする

(1,729, MI=26.71)
回答をする

(2,034, MI=27.00)
回答を行う

(320, MI=3.99)
会議を行う

(829, MI=6.05)
会議をする

(788, MI=26.32)
学習をする

(2,546, MI=27.59)
学習を行う

(1,328, MI=6.32)
解決をする

(1,162, MI=26.91)
解決を行う

(305, MI=4.65)
実施をする

(1,186, MI=27.26)
実施を行う

(340, MI=5.13)
担当をする

(587, MI=28.05)
担当を行う

(*15, MI=2.42)
作業をする

(9,842, MI=27.79)
作業を行う

(9,308, MI=7.37)

(สรุปผลในต�ร�งโดยผู้เขียน)
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 ค�ากริยา する และ行う เป็นค�ากริยาความหมาย

คล้ายกันดังเห็นได้จากความหมายในพจนานุกรมสอง

ชนิดด้านล่าง

 ความหมายค�ากริยา する คือ ท�า กระท�า ท�า

อาชีพ ราคา มีมูลค่า (พจนานุกรมญี่ปุ่น-ไทย, 2549, 

น. 505) 

 その動作を行う。（広辞苑, 2008, 1572）

 ความหมายค�ากริยา 行うคือ จัด (งานหรือ

กิจกรรม) กระท�า ประพฤติปฏิบัติ (พจนานุกรมญี่ปุ่น-

ไทย, 2549, น. 116)

 物事を一定の方式に従って処理する。（広

辞苑, 2008, 388）

 และเมื่อส�ารวจจากพจนานุกรมออนไลน์ค�าความ

หมายคล้ายของ Weblio ก็พบว่าค�ากริยา する และ

行う เป็นค�าความหมายคล้าย  โดยค�านามเหตุการณ์

調査、支援、活動、検討、事務、販売、改善、会

議 มีความถี่ปรากฏร่วมกับค�ากริยา行うมากกว่า する

ในขณะที่ค�านามเหตุการณ์努力、行動、確認、報

告、選択、表現、回答、学習、解決、実施、担

当、作業มีความถี่ปรากฏร ่วมกับค�ากริยา する

มากกว่า 行う

 โครงสร ้าง「ค�านาม + を  + する」 เป ็น

โครงสร ้างที่ เรียกว ่า軽動詞構文   (Light verb 

construction) โดยความหมายแสดงกิริยาอาการของ

โครงสร้างข้ึนอยู ่กับความหมายของค�านามข้างหน้า

มากกว่าค�ากริยา する ซึ่งท�าหน้าที่เสมือนเป็นค�าหน้าที่ 

(機能語, function words) มากกว่าเป็นค�าเนื้อหา

แสดงความหมาย ในขณะท่ีการปรากฏร่วมกับ 行う

ความหมายของค�าปรากฏร่วมทั้งค�ามาจากความหมาย

ค�านามและค�ากริยา ท�าให้ความหมายเมื่อปรากฏร่วม

กับ行うให้นัยความหมาย “ค�านาม” (ได้) ด�าเนินการ 

(อย่างเป็นระบบ ข้ันตอน)” ผลการศึกษาข้างต้น

สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการอธิบายการใช้ค�ากริยา

するและ行う ได้ในเชิงความถ่ีในการน�าไปใช้กับค�า

นามและความแตกต่างของความหมายที่แสดงออกมา

ผลการศึกษาค�าปรากฏร่วมท�าให้ทราบลักษณะของค�า

นามบางชนิดค�าที่มีแนวโน้มการใช้ในรูปแบบ ค�านาม 

+ ค�ากริยาน้อยมากด้วยค่าความถี่ระดับหลักหน่วยและ

หลักสิบ แต่กลับมีค่าความถี่ในการใช้ในรูปแบบค�านาม 

+ ค�านาม ในความถี่สูง เช่นค�านาม 国際 (จากตาราง

ที่ 2 ไม่ปรากฏค�าปรากฏร่วมแบบค�านาม + ค�ากริยา) 

โดยมักปรากฏร่วมในการใช้รูปแบบค�านามประสมใน

รูป「国際＋名詞」มีความถี่เท่ากับ 141,377 ตัวอย่าง

ค�า คือ 国際社会、国際協力、国際交流、国際機

関、国際会議、国際競争、国際連合และพบในรูป

แบบค�าประสานที่มีหน่วยค�าเติมเป็นส่วนประกอบ

「国際＋名詞＋接尾」ความถี่ 46,664 ตัวอย่างค�า 

คือ 国際的、国際化、国際法

 ผลการศึกษาค�าปรากฏร่วมท�าให้ทราบลักษณะ

เฉพาะของค�านามบางค�า เช่น 特徴เม่ือปรากฏร่วมกับ

ค�าช่วย が มีการใช้ร่วมกับค�ากริยาไม่หลากหลาย โดย

จากการส�ารวจพบค�าปรากฏร่วมกบัค�ากรยิา ある ในรูป

「特徴がある」มคีวามถีใ่นการใช้สงูสดุเท่ากบั 10,483 

จากความถี่ปรากฏร่วมกับค�าช่วย がทั้งหมด 14,705 

คิดเป็นร้อยละ 71.29 

7. บทสรุป
 ผลการศึกษาการปรากฏร่วมกันของค�าศึกษาจาก

ค�านามในภาษาญี่ปุ่นชั้นกลางจ�านวน 100 ค�าโดยคัด

เลือกค�านามท่ีมีความถี่ในการใช้สูงจากคลังข้อมูลภาษา 

2 ชนิด คือ คลังข้อมูลภาษา NINJAL-LWP for TWC 

และคลังข้อมูลภาษา BCCWJ หลังจากน้ันจึงหาค�า

ปรากฏร่วมของค�านามแต่ละค�า ท�าให้ผลการวิจัยที่ได้

ได้กลุ่มค�าปรากฏร่วมที่สะท้อนการใช้จริงในระดับค่อน

ข้างสูง ค�าปรากฏร่วมเป็นกลุ่มค�าที่เกิดจากการน�า

ภาษาไปใช้จริงของเจ้าของภาษา การรวมกันจึงเป็น

ลักษณะการใช้ที่เป็นธรรมชาติ ผลการศึกษาให้ข้อมูลที่

เป็นประโยชน์ทัง้ในการวเิคราะห์การใช้ค�าทีม่คีวามหมาย
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คล้ายและความหมายเหมือน ให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์

ในการเลือกใช้ค�าโดยอ้างอิงจากความถ่ีท่ีใช้จริง รวมถึง

สามารถน�าข้อมูลไปพัฒนาต่อยอดในการเรียนการสอน

ภาษาญี่ปุ่นทั้งในประเด็นการพัฒนาแบบฝึกการใช้ค�า

รวมถึงการพัฒนาพจนานุกรมค�าปรากฏร่วมในอนาคต 

8. ข้อเสนอแนะ
 1. ผลการวจิยัสามารถน�าไปพฒันาเป็นคลงัข้อมูล

ค�าปรากฏร่วมภาษาญี่ปุ่นชั้นกลางเพื่อใช้ในการเรียน

การสอนภาษาญี่ปุ่นโดยเน้นแนวการสอนในการน�าค�า

ศัพท์ไปใช้เน่ืองจากค�าปรากฏร่วมถือว่าเป็นความรู้ที่อยู่

ในระดับการน�าไปใช้

 2. ผลการวิจัยที่ปรากฏคู่ค�าปรากฏร่วมที่มีความ

หมายคล้ายและหลายความหมายเป็นประเดน็ทีส่ามารถ

น�าไปต่อยอดในการท�าวิจัยเปรียบเทียบการใช้โดยน�า

ความถีก่ารใช้จรงิและบรบิทการใช้ประกอบการวิเคราะห์ได้ 
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