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บทคัดย่อ

งานวิจัยชิ้นนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการปรากฏอยู่ของ

รปูค�าซ�า้ในส�านวนภาษาญีปุ่น่ว่ามีเช่นเดยีวกนักบัทีป่รากฏอยูใ่นส�านวน

ไทยหรือไม่ และ2) ศึกษาการปรากฏอยู่ของรูปค�าซ�้าในส�านวนภาษา

ญีปุ่น่ว่ามอียูใ่นลกัษณะหรือรปูแบบใด การวจิยัด�าเนนิการโดย ศึกษารปู

ค�าซ�้าที่พบใน “ส�านวนไทย” ซ่ึงสง่า (1995) ได้น�าเสนอไว้ในหนังสือ 

“ส�านวนไทย” ว่ามี 3 ลักษณะ จากนั้นก�าหนดขอบเขตกลุ่มทดลองเพื่อ

เป็นเป้าหมายในการศกึษา ได้แก่ 「慣用句」 ซึง่ในบทความชิน้นีต่้อไป

น้ีจะเรียกส�านวนญี่ปุ ่นจ�านวน 4,049 ส�านวน ท่ีรวบรวมมาจาก

พจนานุกรมส�านวนญี่ปุ่น จ�านวน 2 เล่ม ได้แก่『日本語の慣用句辞

典』ของ 大谷・米川 (2008) และ『故事ことわざ・慣用句辞

典』ของ 倉持・阪田 (2010) พจนานกุรมทัง้สองเล่มเป็นพจนานกุรม

ที่ได้รับการยอมรับและเป็นพจนานุกรมท่ีนิยมใช้ในการศึกษาเก่ียวกับ

ส�านวนญีปุ่น่ในประเทศญีปุ่่น ในข้ันตอนต่อไปได้ท�าการศกึษาหาส�านวน

ญี่ปุ่นที่มีรูปค�าซ�้า และขั้นตอนสุดท้ายท�าการวิเคราะห์ลักษณะหรือรูป

แบบของรปูค�าซ�า้ทีป่รากฏอยูใ่นส�านวนญีปุ่น่ และสรุปผลการศกึษา โดย

ผลการศึกษาของการวิจัยในครั้งนี้ พบว่าใน “ส�านวนญี่ปุ่น” จ�านวน 

4,049 ส�านวนนัน้ม ี“ส�านวนญีปุ่น่” ทีไ่ม่มรีปูค�าซ�า้ปรากฏอยูเ่ป็นจ�านวน

มากถึง 3,909 ส�านวน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 96.54 ในขณะที่มี “ส�านวน

ญี่ปุ่น” ที่มีรูปค�าซ�้าปรากฏอยู่นั้นมีเพียง 140 ส�านวน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 

3.46 เท่านั้น โดยส�านวนญี่ปุ่นที่มีรูปค�าซ�้าปรากฏอยู่นั้น เมื่อวิเคราะห์

ลักษณะหรือรูปแบบของส�านวนแล้ว มีทั้งที่เป็นส�านวนรูปแบบบอกเล่า 

ส�านวนรปูแบบค�าถาม และส�านวนรปูแบบปฏเิสธ จงึพอจะอภปิรายสรปุ

ผลได้ว่า มีการปรากฏอยู่ของรูปค�าซ�้าในส�านวนภาษาญี่ปุ่นจริง แต่ไม่มี

ปริมาณมากพอท่ีจะกล่าวได้ว่ารูปค�าซ�้านั้นเป็นลักษณะโดดเด่นของ 

“ส�านวนญี่ปุ่น” 
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Abstract

This research aims to 1) study the existence of 

repetition which exist in “SAMNUAN” (Thai Idiom) of Thai 

language that actually also exists in “KANYOOKU” (Japanese 

Idiom) of Japanese Language or not. 2) To study the figure 

of the existence of repetition which appears in the 

“KANYOOKU” of Japanese. The research was conducted in 

the first step through studying of the pattern of repetition 

found in the “SAMNUAN” that Sanga (1995) was presented 

in “Thai idioms”. Then, set the boundary of the experimental 

group as the study goal. It is 4,049 expressions of “KANYOOKU” 

that is a collection from 2 good reputed and popular 

“KANYOOKU” dictionaries are widely accepted for the study 

of “KANYOOKU” in Japan. That is the 『日本語の慣用句辞

典』dictionary of Ootani, Yonekawa (2008) and the『故事こ

とわざ・慣用句辞典』dictionary of Kuramochi, Sakata (2008). 

In the final step, make the conclusion of the figure of 

“KANYOOKU” with the use of repetition and summary of 

results. The results of this research show that in the 4,049 

expressions of “KANYOOKU”, there are expressions of 

“KANYOOKU” that do not have the use of repetition of up 

to 3,909 expressions, or 96.54 percent. And there is only a 

few of expressions of “KANYOOKU” just 140 expressions, 

which is 3.46 percent, have the use of repetition, but not 

enough to say that it is a dominant feature of “KANYOOKU”.

words
“KANYOOKU” 

(慣用句), 

“SAMNUAN” (Thai 
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1. บทน�ำ
 ค�าว่า「慣用句」นั้น เม่ือแปลเป็นภาษา

อังกฤษจะตรงกับค�าว่า “Idiom” และเมื่อแปลเป็น

ภาษาไทยจะตรงกบัค�าว่า “ส�านวน” チャンタラチ

ャムノング (2014) ได้ท�าการศึกษาความหมายและ

ค�าจ�ากดัความของ「慣用句」หรอืทีใ่นงานวจัิยช้ินน้ี 

ต่อไปนีจ้ะเรยีกว่า “ส�านวนญ่ีปุน่” และค�าจ�ากัดความ

ของ “ส�านวน” ของภาษาไทย ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า 

“ส�านวนไทย” เพือ่ค้นหาความเหมอืนและความต่าง

กันของค�าจ�ากัดความของหน่วยภาษาทั้งสอง ซึ่งถูก

กล่าวว่าเป็นหน่วยภาษาประเภท idiom expression 

เหมอืนกนั การศกึษาท�าโดยการรวบรวมความหมาย 

รวมถึงค�าจ�ากัดความของ “ส�านวนญี่ปุ ่น” และ 

“ส�านวนไทย” ที่ ถูกแปลและถูกนิยามไว้อย่าง

หลากหลายโดยนักวิชาการทางด้านภาษาญ่ีปุ่นและ

นักวิชาการทางด้านภาษาไทย จากนั้นน�าข้อมูลท้ัง

หลายที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อจัดแบ่งความหมายตาม

ลักษณะทางภาษาศาสตร์ โดยแบ่งออกเป็น 5 ด้าน 

ได้แก่ ด้านสัทวิทยา ด้านวิทยาหน่วยค�า ด้าน

วากยสัมพันธ์ ด้านอรรถศาสตร์ และด้านวัจนปฏิบัติ

ศาสตร์ และในขั้นตอนสุดท้าย น�าข ้อมูลที่ถูก

วิเคราะห์และถูกจัดแบ่งแล้วมาเปรียบเทียบกันทีละ

ด้านจนครบทัง้ 5 ด้าน เพือ่หาความเหมอืนและความ

ต่างกันในแต่ละด้าน 

ตำรำงที่ 1 ตารางสรุปลักษณะของ “ส�านวนญี่ปุ่น” และ “ส�านวนไทย” ส�านวน” 5 ด้าน

特徴の記述 日本語の

慣用句

タイ語の samnuan

音韻論的な面  押韻的な特徴がある ☓ ○
形態論的な面 ２つ以上の単語から成る ○ ☓

全体で一つの単位をなす ○ ○
統語論的な面 文法的でない結合が見られる ○ ○

結合が強固で影響されにくい ○ ○
意味論的な面 一定の特別な意味を担っている ○ ○

理解するのに特別な知識がいる ○ ○
語義の総和と異なる意味を持つ ○ ○

用語論的な面 比喩的な意味を表しうる ○ ○
 策略的な話しことばである ☓ ○
直接的でない話し方である ☓ ○

(チャンタラチャムノング 2014)

 จากการศึกษาเชิงเปรียบเทียบในครั้งนั้น

พบว่า “ส�านวนญี่ปุ่น” และ “ส�านวนไทย” มีความ

เหมือนกันหลายลักษณะในด้านวากยสัมพันธ์ และ

ด้านอรรถศาสตร์ ได้แก่ 

 1)  มีลักษณะการเรียงค�าท่ีไม่เป็นไปตาม

หลักไวยากรณ์เช่นเดียวกัน 

 2)  มลีกัษณะการเรยีงค�าทีก่�าหนดต�าแหน่ง

ของค�าไว้อย่างตายตวั ไม่สามารถสลบัหรือสบัเปลีย่น

ต�าแหน่งของค�าได้เช่นเดียวกัน 

 3)  มีลักษณะการแสดงความหมายท่ีเป็น

ความหมายเฉพาะหรือเป ็นความหมายพิ เศษ

เช่นเดียวกัน 
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 4)  มีลักษณะที่ต้องการหรือต้องมีความรู้

เฉพาะ เช่น ความรู้เกี่ยวกับภูมิหลังทางสังคม ความ

รู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประจ�าชาตินั้นๆ ประกอบ เพื่อ

การตคีวามหรอืท�าความเข้าใจความหมายของส�านวน

เช่นเดียวกัน 

 และ 5) มีลักษณะการแสดงความหมายที่

ไม่เป็นไปตามความหมายเดิมของค�าท่ีมาประกอบ

ร้อยเรียงกันขึ้นเช่นเดียวกัน 

 ในขณะเดียวกันก็พบว่ามีความแตกต่างกัน

หลายลักษณะด้วยเช่นกัน ได้แก่ ด้านสัทวิทยา 

มีข้อมูลที่ให้ค�าจ�ากัดความว่า “ส�านวนไทย” เป็น

หน่วยภาษาทีม่ลัีกษณะสละสลวย ด้วยเทคนคิการใช้

รูปค�าซ�้าและการใช้ค�าคล้องจองท�าให้เกิดความ

ไพเราะ จดจ�าง่าย และในด้านวัจนปฏิบัติศาสตร์ 

มีข้อมูลที่ให้ค�าจ�ากัดความว่า “ส�านวนไทย” เป็น

หน่วยภาษาทีม่ลัีกษณะของการใช้ภาษาอย่างมกีลวธิี 

มีลักษณะการใช้ภาษาแสดงเนื้อหาเชิงสนทนาอย่าง 

อ้อมๆ ไม่ตรงไปตรงมา ซึ่งค�าจ�ากัดความทั้งหลายที่

กล่าวมาน้ี ไม่มีนิยามไว้ในความหมายหรือค�าจ�ากัด

ความของ “ส�านวนญี่ปุ่น” 

 นอกจากนี้  ในด้านวิทยาหน่วยค�า ก็มี

ค�าจ�ากดัความทีก่ล่าวถงึ “ส�านวนญีปุ่น่” ว่าเป็นหน่วย

ภาษาทีเ่กดิจากการรวมตวักนัของค�าตัง้แต่ 2 ค�าขึน้ไป 

ซึ่งลักษณะดังกล่าวไม่มีนิยามไว้ในค�าจ�ากัดความของ 

“ส�านวนไทย” จากการศึกษาเชิงเปรียบเทียบในครั้ง

นัน้ จงึพอจะสรปุได้ว่า “ส�านวนญ่ีปุน่” และ “ส�านวน

ไทย” ถึงแม้ว่าจะเป็น หน่วยภาษาประเภท idiom 

expression เหมือนกันก็ตาม แต่ก็มีทั้งความเหมือน

และความแตกต่างกันในหลายลักษณะ

2. วัตถปุระสงค์ของกำรวิจัย
 2.1 ศึกษาการปรากฏอยู่ของรูปค�าซ�้าใน

ส�านวนภาษาญ่ีปุน่ว่ามเีช่นเดียวกนักบัทีป่รากฏอยูใ่น

ส�านวนไทยหรือไม่ 

 2.2 ศึกษาการปรากฏอยู่ของการใช้ค�าซ�้า

ในส�านวนภาษาญี่ปุ่นว่ามีรูปแบบใด

3. แนวคิดรปูแบบกำรใช้ค�ำซ�ำ้ในส�ำนวนไทย
 ในส่วนของส�านวนไทยนั้น งานวิจัยท่ี

เก่ียวข้องกับส�านวนไทยมีอยู่ค่อนข้างน้อย ข้อมูล

เก่ียวกับค�านิยามรวมไปถึงลักษณะหรือรูปแบบของ

ส�านวนไทยนั้นถูกเผยแพร่ผ่านเอกสารประกอบการ

สอนหนังสือและต�าราเป็นส่วนใหญ่ 

 จากการรวบรวมข้อมลูเพือ่ศึกษาความหมาย

รวมถึงค�าจ�ากัดความของ “ส�านวนญี่ปุ ่น” และ 

“ส�านวนไทย” ของ チャンタラチャムノング 

ในปี 2014 พบข้อมูลที่แสดงถึงลักษณะโดดเด่นของ

ส�านวนไทยหลายประการ หนึ่งในนั้นได้แก่ ค�านิยาม

ท่ีกล่าวไว้ว่า ส�านวนไทยมคีวามสละสลวยอนัเกดิจาก

การใช้รูปค�าซ�้าและค�าคล้องจอง ยิ่งไปกว่านั้น ยังมี

ค�าอธิบายกล่าวต่อไปอีกว่า การใช้รูปค�าซ�้าและ

ค� าคล ้องจองในส� านวนไทยนั้ น  ไม ่ ใช ่ เพี ย ง

วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดประโยชน์ในแง่ของความ

ไพเราะสวยงามทางภาษาเท่านัน้ แต่ยงัเป็นกลวธิกีาร

ใช้ภาษาที่ท�าให้ติดปากติดหู กล่าวคือรูปค�าซ�้าและ

ค�าคล้องจองนัน้ ท�าให้สามารถจดจ�าส�านวนเหล่านัน้

ได้ง่ายดายอีกด้วย (ประภาศรี, 1995) ส�าหรับ 

“ส�านวนญี่ปุ่น” นั้น ถึงแม้ว่าจากการศึกษาค�าจ�ากัด

ความที่ผ่านมาจะไม่พบความหมายหรือค�าจ�ากัด

ความที่แสดงว่าใน “ส�านวนญี่ปุ่น” มีลักษณะการใช้

รูปค�าซ�้าและค�าคล้องจอง แต่ผู้วิจัยคิดว่า การไม่พบ

ความหมายหรือค�าจ�ากัดความดังกล่าวนั้น ยังไม่

สามารถสรุปได้อย่างชัดเจนว่าใน “ส�านวนญี่ปุ่น” 

ไม่มลีกัษณะดงักล่าว ผูว้จิยัจงึเห็นว่าการศกึษารปูค�า

ซ�้าท่ีปรากฏใน “ส�านวนญี่ปุ่น” นั้นเป็นสิ่งจ�าเป็น 

เพราะจะท�าให้การศึกษาเกี่ยวกับ “ส�านวนญี่ปุ่น” 
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น้ันมีความลุ่มลึกมากยิ่งขึ้น และท�าให้เกิดเข้าใจใน

ลักษณะของ “ส�านวนญี่ปุ่น” มากยิ่งขึ้น

 รูปค�าซ�้าใน “ส�านวนไทย” นั้น ผู้วิจัยได้ใช้

แนวคิดรปูแบบการใช้ค�าซ�า้ ทีส่ง่า (1995) ได้กล่าวไว้

ในหนังสือ “ส�านวนไทย” เป็นพื้นฐาน สง่า (1995) 

ได้กล่าวไว้ในหนงัสอื “ส�านวนไทย” ว่า “ส�านวนไทย” 

นั้นมีลักษณะสละสลวย มีการใช้ศิลปะทางภาษา 

ได้แก่ การใช้ค�าคล้องจอง การใช้ค�าซ�้า ท�าให้เกิด

ความไพเราะ นอกจากนี้ ยังมีลักษณะของการใช้

ภาษาอย่างมีกลวิธี มีการใช้ภาษาแสดงเนื้อหา

เชิงสนทนาอย่างอ้อมๆ ไม่ตรงไปตรงมา ในส่วนของ

ศิลปะทางภาษาของ “ส�านวนไทย” นั้น สง่า (1995) 

ได้แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ 

 1)  การใช้เสียงคล้องจองในส่วนพยัญชนะ

ระหว่างค�า 「頭韻」 

 2)  การใช้เสยีงคล้องจองในส่วนสระระหว่าง

ค�า 「脚韻」 

 3)  การใช้ค้าซ�้าภายในส�านวน 「反復」

4. กำรศึกษำเกี่ยวกับส�ำนวนญี่ปุ่น
 งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับ “ส�านวนญี่ปุ่น” 

จนถึงปัจจุบันน้ีมีเป็นจ�านวนมาก โดยงานวิจัย

ส่วนใหญ่จะมุ ่งเน้นศึกษาในด้านของความหมาย

（意味論）ของ “ส�านวนญี่ปุ่น” ส�านวนต่างๆ ใน

ขณะที่การศึกษาในประเด็นเกี่ยวกับค�าจ�ากัดความ 

และโครงสร้างการเรียงค�ามีให้เห็นเพียงประปราย 

宮地 (1977, 1982) และ 森田 (1985) ได้ศึกษา

เกีย่วกบัประเภท ลกัษณะ และโครงสร้างการเรยีงค�า

ของ “ส�านวนญ่ีปุ่น” ซ่ึงผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูลที่ 宮地 

(1977, 1982) และ 森田 (1985) น�าเสนอเป็น

พื้นฐานในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 

 เกี่ยวกับส�านวนญ่ีปุ ่นน้ัน มีการท�าวิจัย

มากมายตลอดระยะเวลากว่า 80 ปีที่ผ่านมา ข้อมูล

จากงานวจิยัเรือ่ง 「日本語の慣用句に関する研

究の概観」ของ 呉琳 (Wu Len) ที่ถูกตีพิมพ์เผย

แพร่ในวารสาร 『日中語彙研究』ในปี 2016 ได้

รายงานไว้ว่า มีการวิจัยเก่ียวกับเรื่องของ “ส�านวน

ญี่ปุ่น” นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1942 เป็นต้นมา 呉琳 (Wu 

Len, 2016) ได้ศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะของงาน

วิจัยที่เกี่ยวกับส�านวนญี่ปุ่น โดยออกแบ่งเป็น 5 ช่วง

เวลา ดังนี้ 

 1)  ช่วงแรกหรอืช่วงต้นกล้า ช่วงเวลานีน้บั

ปี ค.ศ. 1942 เป็นปีเริม่ต้น ในช่วงนีน้กัวชิาการทีโ่ดด

เด่นท่ีท�าการศกึษาเกีย่วกับ “ส�านวนญีปุ่่น” นัน้ ได้แก่ 

白石大二 

 2)  ช่วงท่ีสอง 呉琳 (Wu Len, 2016) 

กล่าวว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการสืบค้นหาค�าตอบ โดย

นบัตัง้แต่ปี ค.ศ. 1970 นกัวชิาการทีโ่ดดเด่นทีท่�าการ

ศึกษาเกี่ยวกับส�านวนญี่ปุ่นในช่วงนี้ ได้แก่ 宮地裕 

 3)  ช่วงที่สามหรือช่วงแห่งการก่อตัวเป็น

รูปเป็นร่าง นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1980 ในช่วงนี้งานวิจัย

เริม่เน้นไปทีก่ารศึกษาชนดิของค�าทีม่าประกอบกนัอยู่

ใน “ส�านวนญี่ปุ ่น” และโครงสร้างของ “ส�านวน

ญี่ปุ่น” 

 4)  ช่วงท่ีส่ีหรือช่วงแห่งการเติบโต นับ

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990 งานวิจัยเริ่มศึกษาในเชิงเปรียบ

เทยีบกับภาษาต่างประเทศ มกีารศกึษาในด้านความ

หมาย（意味論）ของ “ส�านวนญี่ปุ่น” มากขึ้น 

 5)  และช่วงที่ห้าหรือช่วงแห่งการพัฒนา 

คอืนบัต้ังแต่ปี ค.ศ. 2000 เป็นต้นมา งานวจัิยเร่ิมเน้น

ไปที่การศึกษาเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลและการสืบค้น

ข้อมลูของ “ส�านวนญีปุ่น่” ผ่านฐานข้อมลูอเิลก็ทรอนคิ

ในรูปแบบต่างๆ 

 และในปัจจุบันการวิจัยเกี่ยวกับ “ส�านวน

ญี่ปุ่น” ก็ยังคงด�าเนินต่อไปในหลากหลายด้านและ

มุมมองอย่างต่อเนื่อง
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 宮地 (1977, 1982) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ

ประเภทของ “ส�านวนญี่ปุ่น” โดยแบ่งตามลักษณะ

ของความหมายที่แสดงออกมา จากการศึกษาตาม

ทฤษฎีของ 宮地 (1977, 1982) ท�าให้สามารถแบ่ง 

“ส�านวนญี่ปุ่น” ได้ออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆ คือ 

 1) 「連語的慣用句」คือ “ส�านวนญ่ีปุน่” 

ซ่ึงมีลักษณะเป็นวลีที่มีค�ามากกว่า 2 ค�าขึ้นไปมา

ประกอบกัน มีลักษณะการเรียงค�าที่ถูกก�าหนด

ต�าแหน่งไว้อย่างตายตัว และแสดงความหมายแบบ

พิเศษ 

 2) 「比喩的慣用句」คือ “ส�านวนญ่ีปุน่” 

ซ่ึงมีลักษณะเป็นวลีที่มีค�ามากกว่า 2 ค�าขึ้นไปมา

ประกอบกัน มีลักษณะการเรียงค�าที่ถูกก�าหนด

ต�าแหน่งไว้อย่างตายตัว และแสดงความหมายแบบ

พิเศษเป็นเชิงอุปมาอุปไมย 

 โดยในประเภทที ่2) 「比喩的慣用句」นี้ 

ยังสามารถแบ่งย่อยได้อีกสองประเภท ได้แก่ 

  2.1) 「直喩的慣用句」คือ 

  “ส�านวนญี่ปุ่น” ซึ่งแสดงความหมาย

แบบพิเศษเป็น “เชงิอปุมาอปุไมยแบบเปรยีบเหมอืน”

  และ 2.2) 「隠喩的慣用句」

  คอื “ส�านวนญ่ีปุ่น” ซ่ึงแสดงความหมาย

แบบพิเศษเป็น “เชิงอุปมาอุปไมยแบบเปรียบเป็น” 

 นอกจากนี ้宮地 (1977, 1982) ยงัได้ศึกษา

เกี่ยวกับลักษณะโครงสร้างและประเภทของค�าที่มา

ประกอบกันเป็น “ส�านวนญี่ปุ่น” ซึ่ง จากการศึกษา

ของ 宮地 (1977, 1982) พบว่า “ส�านวนญี่ปุ่น” 

สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่ม ตามประเภทของค�า

ที่มาประกอบกัน ได้แก่ 

 1) 「動詞慣用句」คอื “ส�านวนญีปุ่น่” ที่

มีสภาพเป็นกริยาวลี 

 2) 「形容詞慣用句」 คือ “ส�านวนญ่ีปุน่” 

ที่มีสภาพเป็นคุณศัพท์วลี 

 3) 「名詞慣用句」 คือ “ส�านวนญี่ปุ่น” 

ที่มีสภาพเป็นนามวลี 

 และ 4) อืน่ๆ คอื “ส�านวนญีปุ่น่” ทีม่สีภาพ

เป็นกลุ่มค�าท่ีมาประกอบกัน ไม่มีสภาพเป็นวลีหรือ

หรือประโยค ยกตัวอย่างเช่น รูปแบบ [นาม+นาม] 

รูปแบบ [นาม+に+นาม] รูปแบบ [นาม+か+นาม+

か] เป็นต้น 

 ซึ่งต่อมา 森田 (1985) ได้ท�าการศึกษา 

“ส�านวนญี่ปุ่น” โดยมุ่งเน้นวิเคราะห์รูปแบบของ

「動詞慣用句」คือ “ส�านวนญี่ปุ ่น” ที่มีสภาพ

เป็นกริยาวลี เพิ่มเติมต่อเนื่องจากที่ 宮地 (1977, 

1982) ได้ศึกษาเอาไว้ จากการศึกษาเพิ่มเติมของ 

森田 (1985) ท�าให้เกิดแนวคิดใหม่ คือ การแบ่ง

ประเภทของ「動詞慣用句」ตามลกัษณะโครงสร้าง

ท่ีมคีวามละเอยีดเป็นอย่างมาก โดยสามารถแบ่งออก

ได้ถึง 7 รูปแบบ ได้แก่ 

 1)  รูปแบบ [นาม+が+นาม+に+กริยา] 

 2)  รูปแบบ [นาม+に+นาม+が+กริยา] 

 3)  รูปแบบ [นาม+を+นาม+に+กริยา] 

 4)  รูปแบบ [นาม+に+นาม+を+กริยา] 

 5)  รูปแบบ [นาม+で+นาม+を+กริยา] 

 6)  รูปแบบ [นาม+も+นาม+も+กริยา] 

 และ 7) รูปแบบ [นาม+にも+นาม+にも+ 

กริยารูปปฏิเสธ]

 และภายหลัง 宮地 (1999) ก็ได้ท�าการ

ศึกษาลักษณะของ “ส�านวนญี่ปุ่น” เพิ่มเติม และน�า

เสนอข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนั้นว่า “ส�านวน

ญี่ปุ่น” นั้นมีลักษณะที่เป็น

 1)「否定形式慣用句」คอื “ส�านวนญีปุ่น่” 

ที่เป็นรูปปฏิเสธ ซึ่งมีจ�านวนปริมาณที่ค่อนข้างมาก 

 2)「かさね形式慣用句」คือ “ส�านวน

ญ่ีปุ่น” ท่ีมีลักษณะการใช้ค�าซ�้า ซ่ึงมีอยู่เป็นจ�านวน

หนึ่ง 
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 ในการน�าเสนอข้อมูลดังกล่าวข้างต้น 宮地 

(1999) ได้เพียงแค่น�าเสนอแนวคิด และท�าการ

ยกตวัอย่างส�านวนทีม่ลีกัษณะเป็น「否定形式慣用

句」และ「かさね形式慣用句」ประกอบเท่านั้น 

แต่ไม่ได้น�าเสนอจ�านวนที่แน่นอน และรูปแบบของ

ส�านวน จึงท�าให้ผู้วิจัยเกิดความสนใจ และมีความ

ตัง้ใจทีจ่ะศกึษาต่อยอดหาผลสรปุของข้อมลูดงักล่าว

เพ่ิมเติม เพ่ือสนบัสนนุการมอียูข่องรปูค�าซ�า้ทีป่รากฏ

ใน “ส�านวนญี่ปุ่น” ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

5. วิธีกำรวิจัย
 5.1 ศึกษารูปแบบการใช้ค�าซ�้าที่พบใน 

“ส�านวนไทย” ของภาษาไทยที่สง่า (2538) ได้น�า

เสนอไว้ในหนังสือ “ส�านวนไทย” ว่ามี 3 ลักษณะ 

ได้แก่ 

  1)  การใช ้เสียงคล้องจองในส่วน

พยัญชนะระหว่างค�า「頭韻」

  2)  การใช้เสียงคล้องจองในส่วนสระ

ระหว่างค�า「脚韻」

  3)  การใช้ค�าซ�้าภายในส�านวน「反

復」

 5.2  ก�าหนดขอบเขตกลุ ่มทดลองเป ็น 

“ส�านวนญี่ปุ่น” จ�านวน 4,049 ส�านวน โดยรวบรวม

จากพจนานุกรม “ส�านวนญ่ีปุ่น” จ�านวน 2 เล่ม 

ที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ยอมรับในการใช้ศึกษา 

“ส�านวนญี่ปุ่น” ได้แก่ 

  『日本語の慣用句辞典』ของ 

大谷・米川 (2008) 

  และ『故事ことわざ・慣用句辞

典』ของ 倉持・阪田 (2010) 

 5.3  ศึกษาหา “ส�านวนญ่ีปุ่น” จากกลุ่ม

ทดลองที่มีลักษณะตรงกับรูปแบบการใช้ค�าซ�้า ที่พบ

ใน “ส�านวนไทย” ที่สง่า (2538) ได้น�าเสนอไว้ใน

หนังสือ “ส�านวนไทย” 

 5.4 ท�าการเทียบค่าของจ�านวน “ส�านวน

ญี่ปุ่น” ที่มีลักษณะตรงกับรูปแบบการใช้ค�าซ�้าท่ีพบ

ใน “ส�านวนไทย” ท่ีสง่า (2538) ได้น�าเสนอไว้ใน

หนงัสอื “ส�านวนไทย” เป็นร้อยละ จดัแบ่งกลุม่ และ

สรุปผลการศึกษา

6. ผลกำรศึกษำ
 เม่ือท�าการศึกษาหา “ส�านวนญี่ปุ่น” ท่ีมี

ลักษณะรูปแบบการใช้ค�าซ�้า ที่เหมือนกันกับที่พบใน 

“ส�านวนไทย” ทีส่ง่า (2538) ได้น�าเสนอไว้ในหนงัสอื 

“ส�านวนไทย” จากกลุ่มทดลองพบว่า 

 1)  “ส�านวนญีปุ่่น” จ�านวน 3,909 ส�านวน 

ไม่มีรูปแบบการใช้ค�าซ�้า「反復」ปรากฏอยู ่ใน

ส�านวน ยกตัวอย่างเช่น “ส�านวนญี่ปุ่น” ต่อไปนี้ 

 「愛敬を振りまく」・「赤子の手を
捻る」・「衣鉢を継ぐ」・「大船に乗ったよう」
・「御茶の子さいさい」・「数え切れない」
・「青くなる」・「垣を作る」・「気に留め
る」・「手を変え品を変え」・「頭が古い」
・「受けがいい」・「風向きが悪い」・「明

後日の方」・「御の字」・「数の内」 เป็นต้น 

 2)  พบ “ส�านวนญี่ปุ ่น” จ�านวน 140 

ส�านวน มีการใช้ค�าซ�้า「反復」ภายในส�านวน 

ยกตัวอย่างเช่น 

 「あの手この手」・「うの目たかの
目」・「足のむくまま気のむくまま」・「す
ることなすこと」・「あれやこれや」・「一
にも二にも」・「平気の平左」・「青息吐
息」・「五十歩百歩」・「手とり足とり」・
「入れ替わり立ち替わり」・「手を替え品を

替え」เป็นต้น

 นอกจากนี ้จากการศกึษายงัพบลกัษณะของ

การใช้ค�าซ�้าใน “ส�านวนญี่ปุ่น” หลายรูปแบบ ได้แก่ 

 1)  “ส�านวนญี่ปุ ่น” ที่มีลักษณะการใช้

ค�าซ�้าแบบบอกเล่า
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 2)  “ส�านวนญี่ปุ่น” ที่มีลักษณะการใช้ค�า

ซ�้าแบบค�าถาม

 3)  “ส�านวนญี่ปุ่น” ที่มีลักษณะการใช้ค�า

ซ�้าแบบปฏิเสธ 

 ยกตวัอย่าง “ส�านวนญ่ีปุน่” ทีม่ลีกัษณะการ

ใช้ค�าซ�้าแบบบอกเล่า เช่น 
 「選り取り見取り」・「雨につけ風
につけ」・「寄ると触ると」・「雨が降ろう
が槍が降ろうが」・「待てど暮らせど」・「

よりによって」・「着のみ着のまま」เป็นต้น

 “ส�านวนญี่ปุ่น” ที่มีลักษณะการใช้ค�าซ�้า

แบบค�าถาม เช่น 
 「のるかそるか」・「一か八か」・

「夢か現か」เป็นต้น

 และ“ส�านวนญี่ปุ่น” ที่มีลักษณะการใช้ค�า

ซ�้าแบบปฏิเสธ เช่น 
 「知らず知らず」・「人を人とも思
わない」・「根も葉もない」・「元も子もな
い」・「身もふたもない」・「影も形もな
い」・「縁もゆかりもない」・「見栄も外聞
もない」・「ネタも仕掛けもない」・「身も
世もない」・「血も涙もない」・「一も二も
なく」・「海のものとも山のものともつかな
い」・「にっちもさっちもいかない」・「う
んともすんとも」・「押しも押されもしな
い」・「毒にも薬にもならない」・「手も足
も出ない」・「味もそっけもない」・「死ん
でも死にきれない」・「似ても似つかない」

เป็นต้น

7. กำรอภิปรำยผลและข้อเสนอแนะ
 จากการศกึษาในครัง้นีพ้บว่า การใช้ค�าซ�า้ที่

สามารถพบมากใน “ส�านวนไทย” จนท�าให้กล่าวได้

ว่าเป็นลักษณะทีโ่ดดเด่นของ “ส�านวนไทย” นัน้ มใีห้

เห็นอยู่บ้างใน “ส�านวนญี่ปุ่น” ตามที่ 宮地 (1999) 

ได้น�าเสนอไว้ โดยมีจ�านวนเพียงแค่ 140 ส�านวน 

คิดเป็นร้อยละ 3.46 เท่านั้น ซ่ึงปริมาณท่ีน้อยดัง

กล่าว น่าจะพอกล่าวได้ว่าการใช้ค�าซ�้า「反復」นั้น

ไม่ได้เป็นลกัษณะเด่นของ “ส�านวนญีปุ่่น” นอกจากนี้ 

จากการศึกษายังพบว่ารูปแบบของการใช้ค�าซ�้าใน 

“ส�านวนญี่ปุ่น” นั้นมีหลายลักษณะหลายรูปแบบ 

ได้แก่ “ส�านวนญี่ปุ่น” ที่มีลักษณะการใช้ค�าซ�้าแบบ

บอกเล่า และ “ส�านวนญี่ปุ่น” ท่ีมีลักษณะการใช้

ค�าซ�้าแบบปฏิเสธ

 อีกทั้ง จากการศึกษาในครั้งนี้ยังพบอีกว่า 

มี “ส�านวนญี่ปุ่น” ที่มีการใช้ค�าซึ่งมีพยัญชนะต้น

ค�าซ�า้กนั เช่น「とるものもとりあえず」・「や

けのやん八」เป็นต้น และมี “ส�านวนญ่ีปุ่น” ท่ีมี

การใช้ค�าซึ่งมีพยัญชนะท้ายค�าซ�้ากันอยู ่อีกเป็น

จ�านวนหนึง่ เช่น「恨み辛み」」・「至れり尽せ
り」「踏んだり蹴ったり」・「似たりよった
り」・「願ったり叶ったり」・「ためつすが
めつ」・「もちつもたれつ」・「煮ても焼い
ても食わない」・「寝ても覚めても」・「や
せても枯れても」・「うまずたゆまず」・「
負けず劣らず」・「あたらずさわらず」・「
つかず離れず」・「思わず知らず」・「鳴か
ず飛ばず」・「言わず語らず」・「痛し痒

し」 เป็นต้น ซึ่งเป็นจุดที่น่าสนใจและควรศึกษาใน

โอกาสต่อไปว่า ลักษณะการใช้ค�าซ่ึงมีพยัญชนะต้น

ซ�้ากัน และการใช้ค�าซ่ึงมีพยัญชนะท้ายค�าซ�้ากัน 

ดังกล่าวน้ัน จะสามารถจัดเป็นศิลปะทางภาษา คือ 

การใช้เสียงคล้องจองในส่วนพยัญชนะระหว่างค�า

「頭韻」และการใช้เสียงคล้องจองในส่วนสระ

ระหว่างค�า「脚韻」 ได้หรือไม่อย่างไร 
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