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The study aims to explore the proficiency and metalinguistic knowledge of spacing in Thai writing by Japanese students
studying Thai in comparison to native Thai students. Two sample groups were selected based on main criteria of Thai versus Japanese
and Thai as native versus non-native language. 30 Thai students whose native language was Thai were selected from third-year and
fourth-year students from the Faculty of Arts, Chulalongkorn University; and 20 Japanese students whose native language was not Thai
and had studied Thai in a Thai language school in Bangkok were selected and were further classified into 2 groups of either high or low
experience or exposure to the Thai language. 11 Japanese students were classified as high group, while the remaining 9 students were
classified as low group. The research implementation consisted of a test using 66 specific positions for spacing determined by the Royal
Institute (2008).
The results indicated that native Thai students had higher proficiency in terms of spacing than did Japanese students. Within
the two Japanese groups, the students from the high group had greater proficiency in terms of spacing closer to those of Thai native
speakers than did Japanese students in the low group. It can be concluded from the result that language experience or exposure is
significantly relevant to proficiency and metalinguistic knowledge of spacing rules in Thai writing, determined by the Royal Institute
(2008). However, this skill can be subsequently developed in Thai writing. Spacing at any linguistic levels is still problematic. The
most problematic case is spacing in word level since there is no spacing at the word level in Japanese. As a result, negative L1 transfer
occurs. It differs from native Thai students whose spacing skill at word level is effective. Nevertheless, native Thai students had the
lowest level of proficiency on spacing at the phrase level, regarded as one of the optional rules leading to high variations of usage.
There are a number of factors governing the variation of spacing in the phrasal level; therefore, this finding indicates the problem of
spacing and it can be applicable for Thai writing instruction later on.
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บทที 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ในปั จจุบนั มีชาวต่างชาติจาํ นวนมากให้ความสนใจศึกษาภาษาไทยเป็ นภาษาต่างประเทศหรื อ
ภาษาที%สอง หนึ% งในนั&นคือ ชาวญี%ปุ่น เนื% องจากบริ ษทั ญี%ปุ่นเข้ามาลงทุนทําธุรกิจและอาศัยอยูใ่ นประเทศ
ไทยเป็ นจํานวนมากขึ&นทุกปี เห็ นได้จากสถิติที%ได้จากการสํารวจจํานวนประชากรชาวญี%ปุ่นที%อาศัยอยู่
ในประเทศไทยนานกว่า 3 เดือน ซึ% งสถานเอกอัครราชทูตญี%ปุ่นประจําประเทศไทยจัดทําขึ&นในต้นเดือน
ตุลาคมของทุกปี ดังตารางที% 1
ตารางที% 1.1 จํานวนประชากรชาวญี%ปุ่นที%อาศัยอยูใ่ นประเทศไทย (ต้นเดือนตุลาคมทุกปี )
ปี ค.ศ.

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

จํานวน
(คน)

49,983 47,251 45,805 44,114 42,736 40,249 36,327 32,442 28,776 25,329

ที%มา http://www.th.emb-japan.go.jp/th/japan/index.htm
คนญี%ปุ่นที%ศึกษาภาษาไทยเป็ นภาษาต่างประเทศหรื อภาษาที%สองอยูใ่ นประเทศไทยนั&นมีท& งั นัก
ธุ รกิจ แม่บา้ น วัยรุ่ น หรื อแม้แต่นกั ท่องเที% ยวเองก็ยงั ให้ความสําคัญกับการเรี ยนภาษาไทย เนื% องจาก
ผูว้ ิจยั มีประสบการณ์การสอนภาษาไทยให้กบั ผูเ้ รี ยนที% พูดภาษาญี%ปุ่นเป็ นภาษาที%หนึ% ง ทําให้ทราบว่า
ระบบการเขียนของภาษาทั&งสองแตกต่างกันมาก ความแตกต่างนี& อาจจะนํามาซึ% งปั ญหาในการเขียนของ
ผูเ้ รี ยน จากประสบการณ์การสอนภาษาไทยให้กบั ผูเ้ รี ยนชาวญี%ปุ่นของผูว้ ิจยั พบว่า ข้อแตกต่างที%สาํ คัญ
ในการเขีย นของทั&งสองภาษาที% เ ป็ นปั ญหาสํา คัญของผูเ้ รี ยนคือ การเว้นวรรคในการเขียนภาษาไทย
เนื% องจากว่า ในภาษาไทยไม่ ได้ใช้เครื% อ งหมายวรรคตอนในการแบ่ ง ความอย่า งในภาษาอื% น ๆ เช่ น
ภาษาอังกฤษหรื อภาษาญี%ปุ่นที%มีการใช้เครื% องหมายมหัพภาคและจุลภาคในการแบ่งความ เป็ นต้น แต่เรา
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จะใช้การเว้นวรรคในการแบ่งความแทน ในภาษาไทยการเว้นวรรคจึ งเปรี ยบเสมือนเครื% องหมายวรรค
ตอนที% ใช้ใ นการเขี ยนเพื% อ ระบุ ข อบเขตของคํา หรื อประโยคในภาษาต่ า ง ๆ เช่ น ภาษาอัง กฤษและ
ภาษาญี%ปุ่น ซึ% งจะมีกฎเกณฑ์การใช้เครื% องหมายวรรคตอนแตกต่างกันไปในแต่ละภาษา (Rogers 2005)
ดังนั&นการเว้นวรรคจึงเป็ นลักษณะพิเศษอย่างหนึ% งของการเขียนหนังสื อไทย (กอบกุล 2521) เพราะถ้า
เว้นวรรคผิดที%กจ็ ะทําให้เสี ยความไป เช่น
1. ประโยค “ฉันไม่รู้ / จะตอบแทน / เธออย่างไรดี” กับ “ฉันไม่รู้ / จะตอบ / แทนเธออย่างไรดี”
2. ประโยค “ยานี& กิ น แล้วแข็งแรง / ไม่มีโรคภัยเบียดเบี ยน” กับ “ยานี& กินแล้วแข็ง / แรงไม่ มี /
โรคภัยเบียดเบียน”
3. ประโยค “ภรรยาของผมชอบรั บ ประทานเนื& อ / สุ นั ขผมก็ ชอบ” กับ “ภรรยาของผมชอบ
รับประทานเนื&อสุ นขั / ผมก็ชอบ”
4. ประโยค “คุณแม่ให้มาถามว่า / นํ&าแข็งหมดหรื อยังคะ” หรื อ “คุณแม่ให้มาถามว่านํ&า / แข็งหมด
หรื อยังคะ”
จะเห็นได้ว่า ในประโยคที% 1 และ 2 หากแบ่งวรรคตอนได้ถูกต้อง ก็จะสามารถสื% อความหมาย
ได้ถูกต้องตามความประสงค์ ส่ วนในประโยคที% 3 และ 4 ถ้าไม่มีการเว้นวรรคเลยจะทําให้เกิดความ
กํากวมได้
นอกจากภาษาไทยจะใช้การเว้นวรรคเพื%อแสดงให้เห็ นขอบเขตของประโยคแล้ว ยังมีการใช้
การเว้นวรรคในวัตถุประสงค์อื%นอีก เช่น ใช้ในการแบ่งเนื& อความ ให้เนื& อความที%ปรากฎต่อผูอ้ ่านชัดเจน
มากยิ%งขึ&น ไม่เกิดความกํากวม เว้น วรรคระหว่างคําเพื%อแยกรายการหรื อเพื%อแยกระหว่างตัวอักษรที%
ต่างกัน เพื%อให้เห็นชัดเจนสะดวกต่อการอ่าน การเว้นวรรคนั&นหากผูเ้ ขียนเว้นวรรคผิดที%หรื อไม่เว้นใน
ที%ที%ควรเว้นแล้วจะทําให้การสื% อสารไม่ชดั เจน อ่านทําความเข้าใจยาก ในการเขียนภาษาไทย การเว้น
วรรคนอกจากจะทําให้ผอู ้ ่านสามารถอ่านเข้าใจได้ง่ายแล้ว กลวิธีการเว้นวรรคยังจะทําให้เนื& อความที%
เขียนขึ&นมาของผูเ้ ขียนมีความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัวได้ ซึ% งเป็ นลีลาของผูเ้ ขียน ถ้าผูเ้ ขียนเว้นวรรคได้
อย่างเหมาะสม จะช่ วยให้การสื% อสารด้วยภาษาหนังสื อมีประสิ ทธิ ภาพยิ%งขึ&น และจะช่วยให้ผอู ้ ่านเกิด
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อารมณ์ร่วมกับผูเ้ ขียนด้วย (กอบกุล 2521) ดังที%นกั เขียนท่านหนึ% งได้กล่าวไว้ว่า (อาจินต์ ปั ญจพรรค์ อ้าง
ใน กอบกุล 2521)
“การเว้นวรรคเปรี ยบเสมือนมนต์ที%จะสะกดให้ผอู้ ่านเกิดอารมณ์ต่าง ๆ ตามที%ผเู ้ ขียนต้องการ”
ในการเขีย นภาษาไทยผูเ้ ขียนจะต้องมี ความรู ้ ในการเว้นวรรค แต่หลักเกณฑ์การเว้นวรรคที%
บัญญัติโดยราชบัณฑิ ตยสถาน (2551) ไม่ได้มีการเรี ยนการสอนอย่างเป็ นระบบในการศึกษาขั&นพื&นฐาน
(K1-12) รวมถึ ง หลักสู ต รการเรี ย นการสอนภาษาไทยสํา หรั บ ชาวต่ า งชาติ แต่ จ ะเป็ นการเรี ย นรู ้ ใ น
ทางอ้อม เช่น จากการเรี ยนเขียนเรี ยงความ เขียนรายงาน หรื อการอ่านบทความ เป็ นต้น การสอนการ
เว้นวรรคในชั&นเรี ยนจะสอนในระดับมหาวิทยาลัยให้กบั นักศึ กษาในสาขาวิชาเอกและโทภาษาไทย
เท่านั&น จึงเป็ นที%มาของการวิจยั ในครั&งนี& ว่า เจ้าของภาษาและผูเ้ รี ยนภาษาไทยชาวญี%ปุ่นจะมีความรู ้ และ
ความสามารถในการเว้นวรรคในการเขียนภาษาไทยหรื อไม่ ถ้ามี มีอย่างไรตรงตามกรอบที%ราชบัณฑิต
ได้กาํ หนดไว้หรื อไม่และเหมือนเจ้าของภาษาหรื อไม่ ประสบการณ์การสัมผัสภาษามีผลต่อความรู ้และ
ความสามารถในการเว้นวรรคหรื อไม่อย่างไร การวิจยั นี& ใช้การวิเคราะห์การใช้การเว้นวรรคและความรู ้
อภิ ภ าษาศาสตร์ ข องการเว้น วรรคในเจ้ า ของภาษาและผู ้เ รี ย นที% พู ด ภาษาญี% ปุ่ นเป็ นภาษาที% ห นึ% ง
เนื% องจากว่าความรู้ อภิภาษาศาสตร์ น& ี เป็ นสิ% งที%สะท้อนให้เห็ นพัฒนาการและความรู ้ ความสามารถของ
ผู ้เ รี ยนภาษาที% ส องในด้ า นต่ า ง ๆ ซึ% งสามารถวัด ได้ จ ากแบบทดสอบการประเมิ น ไวยากรณ์
(Grammaticality Judgment Tests (GJT)) ของผูเ้ รี ยน (Arthur 1980, Grass 1983 อ้างใน Isarankura
2008) ในงานวิจยั นี& ผวู ้ ิจยั จึ งไม่ได้มุ่งที%จะศึกษาความสามารถในการเว้นวรรคในการเขียนภาษาไทย
เท่ านั&น แต่ยงั มุ่งศึกษาถึงความรู ้ อภิภาษาศาสตร์ (Metalinguistic Knowledge) ที%ท& งั เจ้าของภาษาและ
ผูเ้ รี ยนภาษาไทยชาวญี%ปุ่นใช้ในการเว้นวรรคอีกด้วย ผลของการวิจยั จะใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนา
กระบวนการเรี ยนการสอนในการเขี ย นภาษาไทยสํ า หรั บ ชาวต่ า งชาติ ที% เ รี ยนภาษาไทยเป็ น
ภาษาต่างประเทศ
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1.2 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
งานวิจยั ในครั&งนี& มีจุดประสงค์
1.2.1 เพื%อศึกษาความสามารถในการเว้นวรรคในการเขียนภาษาไทยของเจ้าของภาษาและ
ผูเ้ รี ยนชาวญี% ปุ่น และเปรี ยบเที ยบความสามารถของกลุ่มตัว อย่างทั&ง สองกลุ่ มว่า เหมือนหรื อ ต่า งกัน
อย่างไร
1.2.2 เพื%อศึกษาความรู ้อภิภาษาศาสตร์ ของเจ้าของภาษาและผูเ้ รี ยนชาวญี%ปุ่นในการเว้นวรรค
ในการเขียนภาษาไทยว่าเหมือนหรื อแตกต่างกันอย่างไร
1.2.3 เพื%อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้อภิภาษาศาสตร์ ที%ใช้ในการเว้นวรรคในการ
เขียนภาษาไทยของผูเ้ รี ยนชาวญี%ปุ่นกับประสบการณ์ทางภาษา
1.2.4 เพื%อวิเคราะห์ปัญหาในการเว้นวรรคในการเขียนภาษาไทยของผูเ้ รี ยนชาวญี%ปุ่น
1.3 สมมติฐานของการวิจัย
1.3.1 เจ้าของภาษาจะมีความสามารถในการเว้นวรรคในการเขียนภาษาไทยตรงตามกรอบที%
ราชบั ณ ฑิ ต กํา หนดไว้ม ากกว่ า ผู ้เ รี ยนชาวญี% ปุ่ นผู้เ รี ยนชาวญี% ปุ่ นที% มี ป ระสบการณ์ ภ าษาสู ง จะมี
ความสามารถในการเว้นวรรคใกล้เคียงกับเจ้าของภาษามากกว่าผูเ้ รี ยนที%มีประสบการณ์ภาษาตํ%า
1.3.2 ความรู ้อภิภาษาศาสตร์ ที%ผเู ้ รี ยนชาวญี%ปุ่นใช้ในการเว้นวรรคในการเขียนภาษาไทยจะ
แตกต่างจากเจ้าของภาษา
1.3.3 ผูเ้ รี ยนชาวญี%ปุ่นที% มีประสบการณ์ทางภาษาตํ%าจะมีความรู ้อภิภาษาศาสตร์ แตกต่างจาก
เจ้าของภาษามากกว่าผูเ้ รี ยนชาวญี%ปุ่นที%มีประสบการณ์ทางภาษาสู ง
1.3.4 ปั ญหาในการเว้นวรรคในการเขี ย นภาษาไทยของผูเ้ รี ยนชาวญี% ปุ่ น คื อ ปั ญหาด้า น
คําศัพท์ และปั ญหาด้านโครงสร้างประโยค
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1.4 ขอบเขตของการวิจัย
1.4.1 ในการศึกษาครั&งนี&จะคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างผูเ้ รี ยนภาษาไทยชาวญี%ปุ่นโดยการสุ่ มอย่างมี
เกณฑ์จากผูเ้ รี ยนภาษาไทยชาวญี%ปุ่นที%ศึกษาภาษาไทยอยูใ่ นประเทศไทยเท่านั&น ในระดับที%สามารถอ่าน
และเขี ย นภาษาไทยได้ใ นระดับ กลางคื อ ระดับ 7 ของโรงเรี ย นสอนภาษาแห่ ง หนึ% ง จึ ง อาจจะไม่
ครอบคลุมไปถึงผูเ้ รี ยนชาวญี%ปุ่นที%อาศัยอยูใ่ นประเทศญี%ปุ่นซึ% งมีสภาพแวดล้อมที%ต่างกัน
1.4.2 กลุ่มตัวอย่างที%เป็ นกลุ่มเจ้าของภาษานั&นจะคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากนิ สิตที%ศึกษาอยูใ่ น
คณะอักษรศาสตร์ จุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในระดับปริ ญญาตรี ช& นั ปี ที% 3 และ 4 ซึ% งถือได้ว่าเป็ นกลุ่ม
ผูใ้ ช้ภาษาไทยในระดับสูงจํานวน 30 คน
1.4.3 กรอบความรู ้ ที%ใช้ในการสร้ างแบบทดสอบความสามารถและความรู ้ อภิภาษาศาสตร์
ในการเว้นวรรคในการเขียนภาษาไทยจะพิจารณาจากหลักเกณฑ์การเว้นวรรคที%บญ
ั ญัติไว้ในหนังสื อ
หลักเกณฑ์การใช้เครื% องหมายวรรคตอน และเครื% องหมายอื%น ๆ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2551) เท่านั&น
ซึ%งในสถานการณ์การใช้จริ งอาจจะมีการเว้นวรรคมากกว่าหรื อน้อยกว่านี& กไ็ ด้
1.5 คําจํากัดความทีใช้ ในการวิจัย
1.5.1 ภาษาในระหว่ าง (Interlanguage) หมายถึง ภาษาที% เ ป็ นลักษณะเฉพาะของผูเ้ รี ยน
ภาษาต่างประเทศหรื อภาษาที%สอง (L2) ซึ% งเกิดขึ&นในช่วงของการพัฒนาจากภาษาแม่สู่ ภาษาเป้ าหมาย
1.5.2 ข้อผิด (Error) หมายถึง รู ปภาษาที%ผิดไปจากที%กาํ หนดไว้ในภาษามาตรฐานอย่างคงที%
ข้อผิดนี& เป็ นส่ วนหนึ% งของระบบบภาษาในระหว่างของผูเ้ รี ยนที%มีการเรี ยนภาษา ซึ% งผูเ้ รี ยนไม่ตระหนักรู ้
ถึงข้อผิดนั&น ๆ โดยไม่สามารถระบุขอ้ ผิดและไม่สามารถแก้ไขข้อผิดได้ดว้ ยตนเอง
1.5.3 ประสบการณ์ ภาษา (Language Exposure / Language Experience) หมายถึง
ประสบการณ์การสัมผัสภาษาของผูเ้ รี ยนภาษาต่างประเทศ และภาษาที%สอง ที%เกิดขึ&นตลอดกระบวนการ
การเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศนั&น ๆ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรื อทางอ้อม
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1.5.4 ความรู ้อภิภาษาศาสตร์ (Metalinguistics Knowledge) หมายถึง ความรู้เกี%ยวกับภาษาที%
ใช้ของผูใ้ ช้ภาษาไม่ว่าจะเป็ นเจ้าของภาษาหรื อแม้แต่ผเู ้ รี ยนภาษาที%สองที% สามารถอธิ บายและบรรยาย
ออกมาได้อย่างชัดเจน
1.5.5 การเว้นวรรค (Spacing) หมายถึง การเว้นช่องว่างระหว่างวรรค การเว้นระยะระหว่าง
ตัวอักษรในการเขียน
1.6 ประโยชน์ ทีคาดว่ าจะได้ รับ
1.6.1 เป็ นแนวทางในการศึกษาความรู ้อภิภาษาศาสตร์ ของเจ้าของภาษาและผูเ้ รี ยนชาวญี%ปุ่น
1.6.2 นําผลการวิจยั ไปใช้ปรับปรุ งการเรี ยนการสอนภาษาไทยให้กบั ผูเ้ รี ยนชาวญี%ปุ่น
1.7 วิธีดาํ เนินการวิจัย
1.7.1 การทบทวนวรรณกรรมที%เป็ นองค์ความรู ้สาํ หรับงานวิจยั ในครั&งนี&
ผูว้ ิจยั รวบรวมและศึกษาวรรณกรรมที%เกี%ยวข้องกับงานวิจยั 3 หัวข้อใหญ่ๆ ดังนี& 1) การศึกษา
เปรี ยบต่าง (Contrastive Analysis) 2) การเขียนภาษาญี%ปุ่น ภาษาไทย และการเว้นวรรคในการเขียน
ภาษาไทย (Spacing in Thai writing) 3) ความรู ้อภิภาษาศาสตร์ (Metalinguistic Knowledge)
1.7.2 การสร้างเครื% องมือในงานวิจยั
1.7.2.1 การสร้ างแบบสอบถามประสบการณ์ ภาษาเพื% อแบ่ งกลุ่มตัวอย่างผูเ้ รี ยนชาว
ญี%ปุ่น
แบบสอบถามเรื% องประสบการณ์การสั มผัสภาษาไทยแบ่ งคําถามออกเป็ น 3
ส่ วน ได้แก่ 1) ข้อมูลประสบการณ์การใช้ภาษาไทยและปริ มาณการสัมผัสกับภาษาที%บา้ น เช่น ข้อมูล
ประวัติทว%ั ไปและผลจากการสัมผัสภาษาในโรงเรี ยนและผลสัมฤทธิs จากอดีตจนปั จจุบนั เช่น ประวัติผล
การเรี ยน 2) ปริ มาณการสัมผัสกับภาษาไทยในการเรี ยนทุ กประเภททั&งในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย 3) การสัมผัสกับภาษาไทยที% เกี% ยวข้องกับประสบการณ์ พิเศษแบบเข้มข้น (Intensive) ซึ% ง
สัดส่ วนของแบบสอบถามประสบการณ์ภาษาจะสัมพันธ์กบั เวลาและโอกาสในการสัมผัสภาษาไทยของ
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ผูเ้ รี ยนภาษาไทยชาวญี%ปุ่นใน 1 วัน ค่าคะแนน (Score weight) ของแบบสอบถามเรื% องประสบการณ์
ภาษาไทยจะคิดจากกิจกรรมการสัมผัสภาษาไทยในชีวิตประจําวันของผูเ้ รี ยนชาวญี%ปุ่นที%เรี ยนภาษาไทย
เป็ นภาษาต่างประเทศต่อวัน
ส่ ว นการคัดเลื อ กกลุ่ มตัว อย่า งจะใช้การคัด เลื อ กกลุ่ ม ตัว อย่า งโดยการสุ่ ม
ตัวอย่างแบบมีเกณฑ์ (Stratified Random Sampling) (ดูรายละเอียดในบทที% 3 หัวข้อ 3.2) จํานวน 20 คน
โดยจะสุ่ มจากผูเ้ รี ยนภาษาไทยชาวญี%ปุ่นที%ศึกษาภาษาไทยเป็ นภาษาต่างประเทศและอาศัยอยูใ่ นประเทศ
ไทย ศึ กษาภาษาไทยในระดับที% ส ามารถอ่า นและเขี ยนภาษาไทยได้ในระดับกลางคื อ ระดับ 7 หรื อ
ประมาณ 400 ชัว% โมง โดยจะขอยึดระดับการเรี ยนการสอนจากโรงเรี ยนสอนภาษาไทยแห่ งหนึ% ง ย่าน
สุ ขมุ วิท ซึ% งเป็ นโรงเรี ยนภาษาไทยที%มีนกั เรี ยนชาวญี%ปุ่นเท่านั&น ซึ% งในหลักสู ตรการเรี ยนภาษาไทยแห่ งนี&
เป็ นหลักสู ตร 8 เดือน เดือนละ 60 ชัว% โมง มีท& งั หมด 8 ระดับ คือ ระดับ 1-4 เน้นสนทนาโดยตัวอักษรที%
ใช้จะเป็ นตัวสัทอักษร ส่ วนในระดับ 5-8 จะเรี ยนโดยใช้ตวั อักษรไทย ส่ วนเจ้าของภาษานั&นจะคัดเลือก
กลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่ มแบบมีเกณฑ์ (Stratified Random Sampling) เช่นกัน จํานวน 30 คน จากนิ สิตที%
ศึกษาอยูใ่ นคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในระดับปริ ญญาตรี ช& นั ปี ที% 3 และ 4
1.7.2.2 การสร้างแบบทดสอบการเว้นวรรคและความรู ้อภิภาษาศาสตร์
แบบทดสอบการเว้นวรรคและความรู ้อภิภาษาศาสตร์ (ดู ภาคผนวก ง) เพื%อ
ทดสอบความสามารถในการเว้นวรรคและความรู ้อภิภาษาศาสตร์ ของกลุ่มตัวอย่างที%ใช้ในการเว้นวรรค
ในการเขี ย นไทย โดยใช้กรอบความรู ้ ใ นการเว้น วรรคจากราชบัณ ฑิ ต ยสถาน (2551)

และดู ว่ า

ความสามารถและความรู้ อภิภาษาศาสตร์ ในการเว้นวรรคของกลุ่ มตัวอย่างที% เ ป็ นผูเ้ รี ยนชาวญี% ปุ่นมี
ความสัมพันธ์กบั ประสบการณ์ ภาษาของกลุ่มตัวอย่างหรื อไม่ ในการออกแบบแบบทดสอบการเว้น
วรรคนี& ผูว้ ิจยั จะนําบทความที% มีการเว้นวรรคตรงตามกรอบที%กาํ หนด ซึ% งแบบทดสอบนี&จะมีตาํ แหน่ งที%
ต้องเว้นวรรคทั&งหมด 66 ตําแหน่ ง นํามาพิมพ์ใหม่โดยที%จะไม่มีการเว้นวรรคใด ๆ ปรากฏในบทความ
นั&นเลย เพื%อให้กลุ่มตัวอย่างได้ตดั สิ นว่าที%ใดควรเว้นวรรคบ้าง ในทันทีที%ทาํ แบบทดสอบการเว้นวรรค
เสร็ จ กลุ่มตัวอย่างจะต้องทําแบบทดสอบความรู ้อภิภาษาศาสตร์ ในการเว้นวรรค ซึ% งจะถามถึงเหตุผลที%
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กลุ่มตัวอย่างใช้ในการตัดสิ นใจเว้นวรรค ณ ตําแหน่ งนั&น ๆ โดยให้กลุ่มตัวอย่างอธิบายว่า ทําไมจึงเว้น
วรรคในตําแหน่ งเหล่านั&น ซึ% งจํานวนข้อในแบบทดสอบนี& จะสัมพันธ์กบั จํานวนตําแหน่ งที%กลุ่มตัวอย่าง
เว้นวรรคในแบบทดสอบการเว้นวรรค ดังนั&นกลุ่มตัวอย่างแต่ละคนจะมีจาํ นวนข้อในส่ วนนี& ไม่เท่ากัน
โดยไม่ ได้จาํ กัดเวลาในการทําเพื%อกลุ่มตัวอย่างจะได้มีเวลาในการคิดพิจารณาไตร่ ตรองและแก้ไขได้
อย่างดีที%สุด
1.7.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ข้อ มู ล ที% ใ ช้เ ป็ นข้อ มู ลความสามารถในการเว้น วรรคที% กลุ่ มตัวอย่า งสามารถทํา ได้
ถูกต้องและข้อมูลที%เป็ นความรู ้ ที%กลุ่ มตัวอย่างใช้ตดั สิ นในการเว้นวรรคโดยที%กลุ่มตัวอย่างคือ เจ้าของ
ภาษาและผูเ้ รี ยนภาษาไทยชาวญี% ปุ่ น ในการเก็บข้อมู ลสําหรั บการวิ จยั ครั& งนี& ใช้ระยะเวลา 1 ภาค
การศึกษาคือ ภาคการศึกษาต้น ปี การศึกษา 2554
1.7.4 การจัดระเบียบข้อมูล
ข้อมูลจะมี 2 ส่ วน คือ ส่ วนที% เ ป็ นความสามารถในการเว้นวรรค จํานวน 66 ข้อ และ
ความรู ้อภิภาษาศาสตร์ ที%ใช้ตดั สิ นการเว้นวรรคอีก 66 ข้อ ผูว้ ิจยั จะทําการจัดเรี ยงข้อมูลทั&ง 2 ส่ วนนี& ของ
กลุ่มตัวอย่างทั&งเจ้าของภาษาและผูเ้ รี ยนชาวญี%ปุ่นทั&งสองกลุ่ม โดยจัดเรี ยงข้อมูลจํานวนการเกิดการเว้น
วรรค (Tokens) ตามประเภทของการเว้นวรรคตามระดับภาษาและตําแหน่ งที%เกิดการเว้นวรรค และ
ประเภทของความรู ้ที%ใช้ตดั สิ นการเว้นวรรคลงในตารางงาน Excel นอกจากนั&นยังระบุการเว้นวรรคที%
เกิดขึ&นในกลุ่มตัวอย่างที%ไม่ตรงตามกรอบที%ราชบัณฑิตกําหนด เพื%อวิเคราะห์ขอ้ ผิดที%เกิดขึ&นต่อไป
1.7.5 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลตามคําถามวิจยั ที%ต& งั ไว้ โดยพิจารณาและเปรี ยบทียบความสามารถและ
ความรู ้อภิภาษาศาสตร์ ที%ใช้ในการเว้นวรรคของเจ้าของภาษาและผูเ้ รี ยนชาวญี%ปุ่น และหาความสัมพันธ์
ของความรู ้เหล่านี&กบั ประสบการณ์ภาษาไทยด้วย
1.7.5.1 การวิเคราะห์ทางภาษาศาสตร์
การวิเคราะห์ ความสามารถและความรู ้ ที%กลุ่มตัวอย่างใช้ในการเว้นวรรคใน
การเขี ยนไทย ผูว้ ิจัยจะแจกแจงความสามารถในการเว้นวรรคของกลุ่มตัว อย่า งในแต่ ละกลุ่ มตาม
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ประเภทของการเว้นวรรคที% ได้แบ่ งไว้ และจะจําแนกประเภทของความรู ้ ที%กลุ่มตัวอย่างใช้ในการให้
เหตุผลของการเว้นวรรคในตําแหน่ งนั&น ๆ โดยใช้เกณฑ์ทางภาษาศาสตร์ เป็ นหลัก
1.7.5.2 การวิเคราะห์ทางสถิติ
ผูว้ ิจยั จะใช้การวิเคราะห์ทางสถิติร่วมด้วยโดยการใช้การแจกแจงนับปริ มาณ
ของความสามารถในการเว้น วรรคประเภทต่ า ง ๆ และประเภทของความรู ้ ที% ใ ช้ใ นการเว้น วรรค
เปรี ยบเทียบกันในกลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มเพื%อศึกษาปั ญหาการเว้นวรรคทั&งของเจ้าของภาษาและผูเ้ รี ยน
ชาวญี%ปุ่นว่า แต่ละกลุ่มทําได้ร้อยละเท่าใด และเพื%อศึกษาว่ากลุ่มตัวอย่างที%มีประสบการณ์ภาษาไทยต่าง
ระดับกันมีความสามารถและความรู ้ อภิภาษาศาสตร์ ในการเว้นวรรคเหมือนหรื อต่างกันอย่างไร และ
เหมื อนหรื อต่ างกับของเจ้า ของภาษาอย่างไร และความสามารถและความรู ้ อภิภาษาศาสตร์ น& ันแปร
สัมพันธ์ตามประสบการณ์ภาษาไทยของนักเรี ยนชาวญี%ปุ่นแต่ละกลุ่มหรื อไม่อย่างไร
ในงานวิ จัย ชิ& น นี& ประเภทของการเว้น วรรคแต่ ละประเภทจะมี ค วามถี% ใ น
จํานวนข้อในแบบทดสอบไม่เท่ากัน และจํานวนกลุ่มตัวอย่างที%แตกต่างกัน ผูว้ ิจยั จึงต้องทําการแจงนับ
ข้อมูลแต่ละประเภทในแต่ละกลุ่มแล้วนํามาเปรี ยบเทียบปริ มาณด้วยการเปรี ยบเทียบสัดส่ วนในจํานวน
เต็ม นับ หนึ% ง ร้ อยนี& และเที ยบปริ มาณความสามารถและความรู ้ ในการเว้น วรรคว่ า กลุ่ มตัว อย่างใด
สามารถทําได้มากกว่ากัน และทําได้ดีและไม่ดีในประเภทไหนบ้าง เป็ นร้ อยละเท่าใด นอกจากนั&นยัง
วิเคราะห์การเว้นวรรคที%ไม่ตรงตามกรอบของราชบัณฑิตอีกด้วย
1.7.6 สรุ ปผลการวิจยั และเขียนรายงาน สังเคราะห์ปัญหาและให้ขอ้ เสนอแนะ

บทที 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ กียวข้ อง
ในบทนี ผวู ้ ิจยั ทบทวนวรรณกรรมในเรื องทีเกียวข้องกับงานวิจยั แบ่งเป็ น 3 ส่ วน ในส่ วน
แรก ผูว้ ิจยั ทบทวนแนวคิ ดทฤษฎี ซ ึ งเป็ นพืนฐานในการศึกษาปั ญหาของผูเ้ รี ยนภาษาทีสอง ได้แก่
การศึกษาเปรี ยบต่าง (Contrastive Analysis) การวิเคราะห์ขอ้ ผิด (Error Analysis) และการศึกษา
ภาษาในระหว่าง (Interlanguage Study) ในส่ วนทีสองผูว้ ิจยั จะทบทวนวรรณกรรมเปรี ยบต่างเรื อง
การเขียนในภาษาไทยและภาษาญีปุ่น รวมถึงการเว้นวรรคในการเขียนภาษาไทยตามหลักเกณฑ์การ
เว้นวรรคฉบับราชบัณ ฑิ ตยสถาน (2551) และในส่ วนที ส ามจะเป็ นวรรณกรรมเรื องความรู ้ อภิ
ภาษาศาสตร์ (Metalinguistics Knowledge)
2.1 การศึกษาปั ญหาของผูเ้ รี ยนภาษาทีสอง (Second Language) หรื อภาษาต่างประเทศ
(Foreign Language) จากการศึกษาเปรี ยบต่าง (Contrastive Analysis) ซึ งจะนําไปสู่ การวิเคราะห์ขอ้
ผิด (Error Analysis) และการศึกษาภาษาในระหว่าง (Interlanguage Study)
2.1.1 การศึกษาเปรี ยบต่าง (Contrastive Analysis) ได้รับอิทธิ พลมาจากแนวคิด
ของการศึกษาภาษาศาสตร์ แบบโครงสร้าง โดยเชื อว่าความแตกต่างระหว่างโครงสร้างของภาษาแม่
กับภาษาทีสองจะทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดปั ญหาในการเรี ยนภาษาทีสอง โดยเฉพาะเมือภาษาแม่กบั ภาษาที
สองมีความแตกต่างกันมาก จะทําให้ผเู ้ รี ยนยิงมีปัญหามาก และสิ งทีผสู ้ อนต้องให้ความสําคัญ คือ
ความแตกต่างระหว่างภาษาทังสองนัน เอง (Selinker 1992) จุดประสงค์ของการศึกษาเปรี ยบต่าง คือ
การนํา ผลที ไ ด้ม าประยุก ต์ใ ช้ใ นการเรี ย นการสอนภาษา เพื อ ช่ วยผูส้ อนพิ จารณาว่า จะสอนใน
ลักษณะใดจึงจะเหมาะสมกับผูเ้ รี ยนทีมีภาษาแม่แตกต่างกัน นอกจากนันยังสามารถนําผลจากการ
เปรี ยบต่างไปใช้สําหรับการเรี ยงลําดับเนือหาการสอนด้วยว่าควรสอนอะไรก่อนหลัง รวมถึ งการ
จัดเตรี ยมอุปกรณ์และสื อการสอน การศึกษาเปรี ยบต่างทําได้ท งั ในระดับภาษาศาสตร์ จุลภาค และ
ภาษาศาสตร์ มหัพภาค
ในระดับภาษาศาสตร์ จุลภาค เป็ นการศึกษาเปรี ยบต่างทีระบบหรื อโครงสร้างของภาษาโดย
ทีการศึ กษาเปรี ยบต่างขันแรกจะต้องมี การพรรณนาภาษาทังสองอย่างเป็ นระบบ หลังจากนันจึ ง
วิเคราะห์ความเหมือนและความต่างของภาษาในลักษณะต่าง ๆ และนําผลทีได้จากการเปรี ยบต่างมา
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ประยุกต์ เพือให้การเรี ยนภาษาทีสองหรื อภาษาต่างประเทศง่ายขึ น ส่ วนในระดับภาษาศาสตร์
มหัพภาคเป็ นการศึกษาเปรี ยบต่างทีสถานการณ์ การใช้ภาษาและบริ บทโดยเน้นในหน้าทีของการ
สื อสาร
การถ่ายโอน (Transfer) ในทางภาษาศาสตร์ หมายถึง อิทธิ พลในการใช้ภาษาทีมาจากความ
เหมือนหรื อความแตกต่างระหว่างภาษาเป้ าหมาย ซึ งเป็ นภาษาทีสองของผูเ้ รี ยนกับภาษาแม่หรื อ
ภาษาอืนใดทีผเู ้ รี ยนได้ทาํ การเรี ยนรู ้มาก่อนซึ งการเรี ยนรู ้ มาก่อนนี อาจจะมีความสมบูรณ์ หรื อไม่ก็
ได้ (Odlin 1989: 27) การถ่ายโอนนันเป็ นตัวทีกาํ หนดถึงความยากง่ายของภาษาเป้ าหมายหรื อภาษา
ทีสองของผูเ้ รี ยน (Ellis 1994: 301) โดยถ้ารู ปแบบของภาษาเป้ าหมายเหมือนหรื อคล้ายกับภาษาแม่
หรื อภาษาทีได้เรี ยนรู ้มาก่อนหน้าก็จะส่ งผลให้การเรี ยนรู ้ ภาษาเป้ าหมายเป็ นไปได้สะดวกและง่าย
ยิง ขึน นัน คือ การถ่ายโอนเชิงบวก แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าภาษาเป้ าหมายมีความแตกต่างกับภาษา
แม่ หรื อภาษาที เรี ยนรู ้ ม าก่ อนของผูเ้ รี ย นมากเท่า ไร

การเรี ยนภาษาเป้ าหมายก็จะยากและมี

ข้อผิดพลาดมากขึนเป็ นเงาตามตัว เรี ยกว่า การถ่ายโอนเชิงลบหรื อการแทรกแซง คือ การนํารู ปแบบ
หรื อกฎของภาษาแม่หรื อภาษาทีเรี ยนรู ้มาก่อนมาใช้กบั การเรี ยนภาษาทีสอง ซึ งรู ปแบบหรื อกฎที
นํามาใช้ดงั กล่าวไม่สอดคล้องหรื อไม่เหมาะสม ดังนันเมือนํามาปรับใช้กบั การเรี ยนรู ้ภาษาทีสองจน
ทําให้เกิดข้อผิดพลาดขึนได้ (Fries 1945, Lado, 1957, Richards, Platt and Platt, 1993: 205)
การถ่ายโอนทางภาษานันจําแนกออกเป็ น 4 ประเภท (Ellis 1994) อันได้แก่
1. การถ่ายโอนเพือความสะดวกในการใช้ภาษา (facilitation) คือ การถ่ายโอนเชิ งบวกที
ผูเ้ รี ยนนําเอาความรู ้ ในสิ งทีมีในภาษาแม่หรื อภาษาทีเรี ยนรู ้ก่อนหน้ามาใช้ทาํ ให้การเรี ยนรู ้ ภาษาที
สองเป็ นไปได้ง่ายขึน
2. การถ่ายโอนเพือการหลีกเลียงข้อผิดพลาด (avoidance) คือ การทีผเู ้ รี ยนหลีกเลียงการใช้
ลัก ษณะหรื อรู ป แบบภาษาเป้ าหมายที ผูเ้ รี ย นพบว่า ยากหรื อไม่คุ ้นเคยในการใช้ เนื องจากความ
แตกต่างระหว่างภาษาแม่ของเขากับภาษาเป้ าหมาย
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3. การถ่ายโอนทีทาํ ให้เกิดข้อผิดพลาด (errors) คือ การถ่ายโอนภาษาเชิ งลบทีผเู ้ รี ยนใช้
รู ปแบบภาษาเป้ าหมายผิดไปจากมาตรฐานของภาษาเป้ าหมาย ซึงเกิดจากการแทรกแซงโดยตรงของ
ภาษาแม่ของผูเ้ รี ยน
4. การถ่ายโอนจากโดยการใช้เกิน (over-use) คือ การใช้รูปแบบใดรู ปแบบหนึ งในภาษาที
สองมากกว่าทีเจ้าของภาษาปกติใช้กนั
2.1.2 การวิเคราะห์ขอ้ ผิด (Error Analysis) เป็ นแนวคิดทีพยายามอธิ บายและหา
สาเหตุของปั ญหาในการเรี ยนภาษาต่างประเทศหรื อภาษาทีสอง เนืองจากพบว่าข้อผิดบางลักษณะมี
ความเหมือนกับข้อผิดของเด็กทีกาํ ลังเรี ยนรู ้ ภาษาแม่ การวิเคราะห์ขอ้ ผิดเริ มต้นมาจากทฤษฎี การ
เรี ยนรู ้ ภาษาของชอมสกี (Chomsky 1965) ทีเชื อว่าเด็กทุกคนมีความสามารถเฉพาะตัวมาตังแต่
กําเนิดในการเรี ยนรู ้ภาษา มีกลไกการรู ้ภาษา (Language Acquisition Device, LAD) ทีทาํ ให้สามารถ
สร้ างข้อสรุ ปหรื อกฎในการสร้ างรู ปภาษาที เป็ นความรู ้ ทางไวยากรณ์ ข ึนมา ซึ งเป็ นส่ วนทีเรี ยกว่า
“สมรรถนะทางภาษา” (Linguistic competence) และภาษาของเด็กไม่จาํ เป็ นต้องถู กไวยากรณ์
เหมือนภาษาของผูใ้ หญ่เป็ นสาเหตุให้เกิ ดการสร้างข้อผิดได้ (Overgeneralization) ในทฤษฎีการรู ้
ภาษาของชอมสกีน ี ทาํ ให้เห็ นมุมมองของการเรี ยนภาษาทีสองต่างออกไปจากทีกล่าวมาข้างต้นว่า
ความแตกต่างระหว่างภาษาทีหนึ งของผูเ้ รี ยนกับภาษาทีสองไม่ได้เป็ นสาเหตุประการเดียวทีทาํ ให้
การเรี ยนไม่ประสบความสําเร็ จ แต่ยงั เกิดจากการทีตวั ผูเ้ รี ยนสร้างข้อสรุ ปหรื อกฎภาษาของเขาเอง
ขึนมา แล้วนํากฎนันมาสร้างรู ปภาษาทียงั ไม่มีความสมบูรณ์ ทางไวยากรณ์ ซึ งเกิ ดจากสมรรถนะ
ทางภาษาทีมีติดตัวมาตังแต่กาํ เนิ ด จึงเกิ ดเป็ นข้อผิด (errors) ข้อผิดทีผเู ้ รี ยนสร้ างขึนนันมีลกั ษณะ
ใกล้เคี ย งกับ ระบบภาษาแม่ ข องผูเ้ รี ย นเอง การศึ ก ษาข้อผิดที ผูเ้ รี ย นภาษาเป้ าหมายสร้ า งขึ นยัง
สามารถใช้เป็ นแนวทางในการศึกษากระบวนการเรี ยนรู ้ภาษาของผูเ้ รี ยนด้วย ซึ งคอร์ เดอร์ (Corder
1967) ได้ให้ความสําคัญกับข้อผิดทีเกิดจากผูเ้ รี ยนได้สร้างขึน สะท้อนให้เห็นสมรรถนะทางภาษา
ของผูเ้ รี ยนภาษาทีสองด้วย
2.1.3 ภาษาในระหว่าง (Interlanguage) ของผูเ้ รี ยนภาษาทีสอง คือ ระบบภาษาที
ผูเ้ รี ยนภาษาสร้างขึนจากการตังข้อสังเกต สร้างสมมติฐาน และสรุ ปกฎของภาษาเป้ าหมายมาใช้เอง
ซึ งในทุ กขันตอนถื อเป็ นพัฒนาการทางภาษาของผูเ้ รี ยนภาษาทีอยู่ในระหว่างภาษาแม่กบั ภาษาที
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สอง ปรากฏการณ์ ที ผูเ้ รี ย นภาษาที ส องยัง ไม่ ส ามารถใช้ภ าษาเป้ าหมายได้อ ย่า งเจ้า ของภาษา
(Native-like) จึงเรี ยกว่า ภาวะภาษาในระหว่าง เนืองจากผูเ้ รี ยนทีเรี ยนภาษาต่างประเทศจํานวนมาก
จะถ่ายโอนลักษณะบางอย่างจากภาษาแม่ไปยังภาษาต่างประเทศทีตนเองเรี ยน และจะสร้างระบบ
ภาษาของตัวเองทีไม่ใช่ ท งั ภาษาแม่และภาษาเป้ าหมาย นันคื อ ภาษาในระหว่าง (Selinker 1972,
Corder 1981) แต่ภาษาในระหว่างนี มีลกั ษณะต่อเนื องไม่ถาวร สามารถพัฒนาไปสู่ เป้ าหมายได้ ซึ ง
Corder (1981) ได้นาํ เสนอภาพซึ งอธิ บายภาษาในระหว่างที Selinker (1972) ได้เสนอไว้เป็ นอย่างดี
ดังภาพที 2.1

ภาพที 2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะในภาษาแม่ ภาษาในระหว่าง และภาษาเป้ าหมาย
(Coder 1981)
ปั จจัยทีทาํ ให้ผเู ้ รี ยนถูกแทรกแซงจากภาษาแม่นอ้ ยลงและใกล้เคียงกับภาษาเป้ าหมายมาก
ขึ น คื อ การสั ม ผัส กับ ภาษาหรื อ การที ผูเ้ รี ย นมี ป ระสบการณ์ ท างภาษามากขึ น ซึ งสั ม พัน ธ์ ก ับ
พัฒนาการทางภาษาในระหว่างของผูเ้ รี ยน (Tarone 1979, Selinker and Douglas 1985)
ปั ญหาของภาษาในระหว่างนีเกิดจากสาเหตุ 5 ประการ (Selinker 1972) คือ
1) กลวิธีในการเรี ยนภาษาทีสอง (Strategies of Second Language Learning) คือ
กลวิธีในการพยายามเรี ยนรู ้ภาษาทีสองของผูเ้ รี ยน อาจเป็ นการทําให้กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในภาษาทีสอง
ง่ายขึนแต่ไม่ถูกต้อง
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2) การถ่ายโอนระบบภาษาแม่มายังภาษาทีสอง (L1 Transfer) คือ การทีภาษาแม่
หรื อภาษาทีหนึงมีอิทธิ ผลต่อการเรี ยนภาษาทีสอง ผูเ้ รี ยนถ่ายโอนคุณลักษณะบางประการของภาษา
แม่มาใช้ในภาษาทีสอง ซึ งมีท งั การถ่ายโอนเชิงบวกและลบ
3) การวางนัยยะทัว ไปเกินเหตุ (Overgeneralization of Target Language) คือ การ
ทีผเู ้ รี ยนภาษาทีสองสร้างข้อสรุ ปด้วยตนเองเกียวกับกฎและไวยากรณ์ของภาษาทีสอง และมีการนํา
ข้อสรุ ปไปใช้ ซึ งข้อสรุ ปนี ทาํ ให้ผูเ้ รี ยนสร้ างรู ปภาษาทีไม่ถูกต้องตามไวยากรณ์ เช่ น I goed to
school* ซึ งทีถูกต้องคือ I went to school
4) การถ่ายโอนมาจากประสบการณ์ การเรี ยน (Transfer of Training) คือ การที
ผูเ้ รี ยนภาษาทีสองได้รับการถ่ายทอดด้านรู ปแบบและโครงสร้ างภาษาทีสองจากผูส้ อนซึ งใช้ภาษา
ไม่ถูกต้อง
5) กลวิธีการสื อสารภาษาทีสอง (Strategies of Second Language Communication)
คือ การที ผเู ้ รี ยนภาษาทีสองพยายามสื อสารภาษาทีสองโดยที ยงั มีความรู ้ ความสามารถในภาษาที
สองไม่ดีพอ จึงคิดกลวิธีการสื อสารขึนมาเอง เช่น การหลี กเลียงโครงสร้างภาษาทีสองทีซบั ซ้อนที
ตนเองยังไม่ชาํ นาญโดยจะใช้โครงสร้างทีถนัดและคุน้ เคยแทน
2.2 ระบบการเขียนและการเว้นวรรคในภาษาญีปุ่นและภาษาไทย
2.2.1 ระบบการเขียนและการเว้นวรรคในภาษาญีปุ่น
ในภาษาญีปุ่นจะมีลกั ษณะตัวอักษรแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ ๆ (Rogers 2005) คือ
1.

Kanji (漢字) คือ ตัวอักษรจีน ใช้เขียนแสดงความหมายของคํานามและรากศัพท์

ของคํากริ ยา (content words) ปั จจุบนั มีการใช้ตวั คันจิประมาณ 3,000-3,500 ตัว แต่คนั จิทีนิยมใช้ใน
ชีวติ ประจําวันมีประมาณ 2,000 ตัว เช่น 電車 ‘รถไฟ’
2.

Kana (仮名) คือ ตัวอักษรทีใช้เขียนแทนเสี ยง แบ่งออกเป็ น
2.1

Hiragana (平仮名) มีท งั หมด 46 ตัว ใช้เขียนคํา Expressive words ใน

ภาษาญีปุ่น และคําประเภทไวยากรณ์ในภาษาญีปุ่น (function words) เช่น が、は
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2.2

Katakana (片仮名) มีท งั หมด 46 ตัว ใช้เขียนคําในภาษาญีปุ่นทีตอ้ งการ

เน้น คํายืมทีมาจากภาษาต่างประเทศ เช่น リーダーシップ ‘leadership’ และคําเลียนเสี ยงธรรมชาติ
เช่น ワンワン‘เสี ยงร้องของสุ นขั ’
ตัวอย่างการเขียน คําว่า /Nippon/ ‘Japan’ สามารถเขียนได้ 3 แบบดังนี
ลักษณะตัวอักษร
Kanji
Hiragana
Katakana

/Nippon/ ‘Japan’
日本
にっぽん
ニッポン

ตัวอย่างการเขียนประโยคในภาษาญีปุ่น ซึ งจะใช้ตวั อักษรทังสามชนิดร่ วมกัน ดังนี
私はジョン・スミスです。
Kanji
Hiragana

“I am John Smith.”

Katakana
Hiragana

นอกจากตัวอักษรญี ปุ่นแล้ว ยังมีการใช้ระบบการถอดเสี ยงอักษรญีปุ่น เป็ นอักษรโรมัน
แบบเฮบนชิ คิ (ヘボン式 : hebonshiki) ด้วย ซึ งคิดค้นโดย James Curtis Hepburn เราเรี ยกตัวอักษร
นีวา่ “โรมันจิ” หรื อ Romanji Hepburn สําหรับผูเ้ ริ มเรี ยนภาษาญีปุ่นเป็ นภาษาทีสอง
ในการเขี ยนภาษาญีปุ่นจะมีท งั การเขี ยนแบบแนวตัง (Tategaki,縦書き) ซึ งเป็ นรู ปแบบ
ดังเดิมคือ จะเขียนจากบนลงล่าง และเรี ยงจากขวาไปซ้ายเมือหมดแถวหนึ ง ๆ ในปั จจุบนั นี ยงั มีการ
ใช้รูปแบบนี อยู่ ซึ งพบในหนังสื อพิมพ์ หนังสื ออ่านทัว ไป จดหมายส่ วนตัว และการจดบันทึกใน
การเรี ยนวิชาภาษาญีปุ่น ส่ วนการเขียนแบบแนวนอน (Yokogaki,横書き) ซึ งเป็ นรู ปแบบการเขียน
ตามแบบตะวันตกคือ จะเขียนจากซ้ายไปขวา ในการเขียนแบบนีมีประโยชน์ต่อการเขียนทีมีการใช้
ตัว เลขอาราบิ ค สู ต รทางวิ ท ยาศาสตร์ ตัว อัก ษรโรมัน

และจากการยกข้อ ความที เ ป็ น

ภาษาต่างประเทศมาแสดงอีกด้วย (Seeley 2000) ตัวอักษรญีปุ่นแต่ละตัวจะมีการเว้นระยะทีเท่ากัน
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ทังในการเขียนแบบแนวตังและแนวนอน ส่ วนการเว้นวรรคทีไม่เท่ากันในแต่ละตัวอักษร (Nonequidistant spacing (wakachi-gaki หรื อ bunsetsu-gaki)) พบในการเขียนของเด็กญีปุ่นระดับ
ประถมศึกษาและนักเรี ยนต่างชาติทีเรี ยนภาษาญีปุ่นในระดับต้นเท่านัน ซึ งไม่ใช่การเขียนโดยทัว ไป
จะใช้ตวั คันจิกบั ตัวอักษร kana โดยทีจะมีการเว้นวรรคเป็ นกลุ่มคําตามโครงสร้างประโยค ส่ วนการ
เขียนแบบใช้ตวั อักษรโรมัน (romanji) ซึ งพบในหนังสื อเรี ยนภาษาญีปุ่นระดับต้น จะเขียนเว้นวรรค
ระหว่างคําและตามหน่วยคํา
การเขี ยนในภาษาญีปุ่นจะไม่มีการเว้นวรรคระหว่างคําหรื อประโยคภายในหนึ งย่อหน้า
เนื องจากตัวอักษรญี ปุ่นทังสามชนิ ดที ได้ก ล่ าวไปแล้ว มี ประสิ ทธิ ภาพในตัวเองในการระบุ ถึ ง
ขอบเขตของคําหรื อแม้แต่หน้าทีของคําภายในประโยค ดังนันถึงแม้ภาษาญีปุ่นจะไม่มีการเว้นวรรค
ระหว่า งคํา แต่ ผู ้อ่ า นก็ ส ามารถอ่ า นเข้า ใจได้ ส่ ว นในการแบ่ ง เนื อ ความ ภาษาญี ปุ่ นมี ก ารใช้
เครื องหมายวรรคตอนเพือแบ่งความ (Seeley 2000, Sanseido Henshujo 2005) ดังนี
1.

มหัพภาคญีปุ่น（。） (maru หรื อ kuten) ใช้เขียนเมือจบประโยค เช่น

私はタイ人です。

2.

“ผมเป็ นคนไทย” แต่ถา้ เป็ นวลีจะไม่ใช้เครื องหมายนี

จุลภาคญี ปุ่น （、） (ten

หรื อ toten) ใช้เขี ยนคัน ภายในประโยค ใช้ช ี ว่า

ข้างหน้าเป็ นประโยค ทําให้ประโยคชัดเจนขึน ไม่สับสน เช่น
私は分かりませんから、山川さんに聞いてください。

“ช่วยถามคุณยามาคาวะหน่อยนะครับ เพราะว่าผมไม่รู้”
3.

จุดตรงกลาง （・） (nakaten) เครื องหมายนี จะวางไว้ตรงกลางเส้นบรรทัด

เพือแบ่งคําภายในคํานามทีเป็ นชุ ดเดี ยวกัน เพือระบุขอบเขตของคําในคํายืมจากภาษาต่างประเทศ
เพือให้อ่านง่ายขึน ส่ วนใหญ่จะใช้กบั ตัวอักษรแบบคาตาคานะ เช่น
ジュニア・ハイ・スクール “junior high school”
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นอกจากนันยัง ใช้ใ นกรณี ทีมี ค าํ นามหรื อตัวเลขเขี ย นเรี ย งต่อกันหลาย ๆ ตัว หรื อเขี ย น

ตัวเลขโดยใช้ตวั คันจิ และยังใช้ในการบอกวันและเวลาในการเขียนแบบแนวตังอีกด้วย ส่ วนในการ
เขียนวันและเวลาตามแนวนอนจะให้มหัพภาคปกติ เช่น
東京・大阪・名古屋は大変大きい町です。

“โตเกียว โอซาก้า นาโกยา เป็ นเมืองใหญ่มาก”
4.

เครื องหมายวงเล็บ (( )) (kakko) ใช้เมือต้องการระบุรายละเอียดพิเศษเพิมขึน

5.

เครื องหมายวงเล็บแบบญีปุ่น เรี ยกว่า kagi หรื อ kaku-gakko (「 」) ใช้ใน

กรณี ทีหยิบยกข้อความ หรื อประโยคทีตดั ตอนมา โดยเฉพาะอย่างยิง ข้อความทีสาํ คัญๆ เช่น
「日本に行きたい」と彼女は言った。“หล่อนพูดว่า “อยากไปญีปุ่น” ”

นอกจากนันยังมีเครื องหมายวงเล็บแบบญีปุ่นแบบสองชัน ( 『 』) ซึ งจะใช้ภายใน

เครื องหมาย kagi อีกที ใช้เมือยกหรื อตัดตอนประโยคออกมา
จะเห็ นได้ว่า เครื องหมายวรรคตอนที ใช้ในภาษาญีปุ่นนันแตกต่างจากทางยุโรปและใน
ภาษาไทย เครื องหมายวรรคตอนของญี ปุ่ นจะมี ค วามกว้า งของเครื องหมายเท่ า กับ 1 ช่ อ งของ
ตัวอักษรญีปุ่นทัว ไป ซึ งเป็ นแบบเต็มความกว้าง (full width) โดยทีเครื องหมายวรรคตอนของญีปุ่น

นีจะชิดขอบไปทางด้านใดด้านหนึง ขึนอยูก่ บั ข้อความ ดังภาพที 2.2 และ 2.3
แนวนอน

ภาพที 2.2 ลักษณะการเขียนภาษาญีปุ่นภายในหนึงช่องในแนวนอน
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แนวตัง

ภาพที 2.3 ลักษณะการเขียนภาษาญีปุ่นภายในหนึงช่องในแนวตัง
จากภาพที 2.2 และ 2.3 แสดงให้เห็ น ถึ ง ความแตกต่ า งของตํา แหน่ ง ของตัวอัก ษรและ
เครื องหมายวรรคตอนในภาษาญีปุ่นภายในช่ องแต่ละช่ องทังในแนวตังและแนวนอน ตัวอักษร
ญีปุ่นจะอยูก่  ึ งกลางภายในช่อง แต่เครื องหมายวรรคตอนจะไม่ได้อยู่ก ึงกลางช่องแต่จะชิ ดขอบไป

ทางด้า นใดด้า นหนึ ง ขึ นอยู่ก ับลัก ษณะการเขี ยนว่าเป็ นการเขี ย นในแนวตัง หรื อแนวนอน เช่ น
เครื องหมายมหัพภาคญีปุ่นจะชิดขอบขวาบนเมือเป็ นการเขียนในแนวตัง แต่จะชิ ดขอบซ้ายล่างหาก

เป็ นการเขียนในแนวนอน ซึ งเหตุผลทีชิดไปทางขวาบนหรื อซ้ายล่างก็เพือให้เครื องหมายวรรคตอน
ใกล้กบั ข้อความมากทีสุด
จากทีได้กล่าวไปแล้วว่า ในภาษาญี ปุ่นจะไม่มีการเว้นวรรคในการเขียน แต่พบว่าในการ

เขียนภาษาญีปุ่นในแบบทีเรี ยกว่า Genkou Youshi (原稿用紙) คือ การเขียนภาษาญีปุ่นในกระดาษ
Genkou Youshi คือ กระดาษทีเป็ นตารางเป็ นช่อง ๆ หนึ งช่องต่อหนึ งตัวอักษรโดยในหนึ งหน้าจะมี
จํานวนช่องประมาณ 200 หรื อ 400 ช่อง จะมีกฎการเว้นช่องในการเขียนด้วยกระดาษประเภทนี ซึ ง
เป็ นนการเขี
การเขียนในแนวตัง ดังภาพที 2.4
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ภาพที 2.4 แสดงหลักการเว้นช่องในการเขียนภาษาญีปุ่นแบบแนวตังในกระดาษ Genkou
Youshi (Seward 1993)
จากภาพที 2.4 หลักการเว้นช่องในการเขียนภาษาญีปุ่นแบบแนวตังในกระดาษ Genkou
Youshi มีดงั นี
1.

หัวเรื องจะเขียนทีบรรทัดแรก และเว้น 3 ช่อง ก่อนขึนหัวเรื อง

2.

ชื อจะเขียนทีบรรทัดทีสอง โดยจะเขียนนามสกุลก่อน และเว้น 1 ช่อง จากนันจึง
เขียนชือ โดยทีจะเหลือช่องสุ ดท้ายของบรรทัดว่างไว้ 1 ช่อง

3.

เนือเรื องจะเขียนทีบรรทัดต่อมา โดยต้องเว้น 1 ช่อง เพือแสดงการขึนย่อหน้าใหม่

4.

เมือมีหวั ข้อย่อย จะเว้น 1 บรรทัด (ในแนวตังก่อนและหลังหัวข้อย่อยนัน) และเว้น
2 ช่องจากข้างบนก่อนขึนหัวข้อย่อยใหม่

5.

เครื องหมายวรรคตอนจะแยกออกมาอยู่เต็มช่ องของมันเอง นอกจากว่า เมื อจบ
ประโยคทีช่องสุ ดท้ายจะอนุโลมให้เครื องหมายวรรคตอนนัน ๆ อยูใ่ นช่องเดียวกัน
กับตัวอักษร เพือไม่ให้เครื องหมายวรรคตอนอยูห่ น้าสุ ดของบรรทัดใหม่
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กล่าวโดยสรุ ป ในภาษาญี ปุ่นจะมีการเว้นวรรคเมื อขึนย่อหน้าใหม่ แต่ไม่มีการเว้นวรรค
ภายในย่อหน้า ระหว่างคํา หรื อประโยค นอกจากว่าการเขียนนันไม่มีการใช้ตวั คันจิ คือ มี เฉพาะ
ตัวอักษรฮิรางานะหรื อคาตาคานะเท่านัน จึงจะใช้การเว้นวรรคตามแต่ละหน่วยความหมายคือ คํา
ช่วยจะเขียนติดกับคํานามทีอยู่ขา้ งหน้า เนื องจากคําช่ วยจะบอกหน้าทีของคํานามในประโยค เพือ
ป้ องกันการสับสน
2.2.2 ระบบการเขียนและการเว้นวรรคในภาษาไทย
ในการเขียนภาษาไทย เราจะเขียนคําเรี ยงต่อกันไปโดยไม่มีการเว้นระยะระหว่างคํา เมือจบ
ความจึงเว้นวรรค (เอกฉัท จารุ เมธี ชน 2537) ดังนันการเว้นวรรคตอนจึ งสําคัญมากในภาษาไทย
เพราะถ้าเว้นวรรคผิดทีก็จะทําให้เสี ยความไป ราชบัณฑิ ตยสถาน (2551) จึ งได้กล่ าวถึ งการเว้น
วรรคและบัญญัติหลักเกณฑ์การเว้นวรรคในการเขียนภาษาไทยไว้ในหนังสื อหลักเกณฑ์การใช้
เครื องหมายวรรคตอนและเครื องหมายอืน ๆ หลักเกณฑ์การเว้นวรรค หลักเกณฑ์การเขียนคําย่อ
(ราชบัณฑิตยสถาน 2551) ไว้ดงั นี
“ในการเขี ยนหรื อพิ มพ์ หนังสื อไทย การเว้ นช่ องว่ างระหว่ างคํา ข้ อความหรื อประโยคให้
ถูกต้ องเป็ นสิ1 งจําเป็ นมาก เพราะจะทําให้ ข้อเขี ยนนั3นมีความถูกต้ อง แจ่ มแจ้ ง ชั ดเจน และอ่ านได้
ตรงตามความต้ องการของผู้เขียน”
และได้ให้คาํ จํากัดความของ “วรรค” และ “การเว้นวรรค” ไว้ดงั นี
วรรค คือ คํา ข้อความ หรื อประโยคช่วงหนึง ๆ
การเว้ นวรรค หมายถึง การเว้นช่องว่างระหว่างวรรค
หลักเกณฑ์การเว้นวรรคที บญ
ั ญัติไว้ในหนังสื อหลักเกณฑ์การใช้เครื องหมายวรรคตอน
และเครื องหมายอืน ๆ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (หน้า 56-66) ได้ระบุไว้วา่ หลักเกณฑ์ดงั กล่าวเป็ น
แนวทางในการปฏิ บตั ิ แต่บางครังอาจเว้นวรรคหรื อไม่เว้นวรรคก็ได้ ทังนี ข ึนอยูก่ บั ดุ ลยพินิจของ
ผูเ้ ขียน นอกจากนันยังได้แบ่งการเว้นวรรคออกเป็ น
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– การเว้นวรรคเล็ก มีระยะห่ างระหว่างวรรคประมาณเท่ากับความกว้างของพยัญชนะ ก
– การเว้นวรรคใหญ่ มีระยะห่างระหว่างวรรคประมาณ 2 เท่าของการเว้นวรรคเล็ก
ในการเขียนหรื อพิมพ์หนังสื อไทย มีหลักเกณฑ์ในการเว้นวรรค (ราชบัณฑิตยสถาน 2551)
ดังนี
1.

กรณี ทีตอ้ งเว้นวรรค
1.1 การเว้นวรรคใหญ่
เว้นวรรคใหญ่เมือจบข้อความแต่ละประโยค
(1) นัง ให้เรี ยบร้อย อย่าไขว่หา้ ง

ตัวอย่าง

(2) วิทยากรเป็ นต้นธารให้บงั เกิดความรู ้และความสามารถในอันทีจะประกอบกิ จ
ตามหน้าทีได้ดี ความเจริ ญงอกงามทังทางจิตใจและทางวัตถุ ย่อมเป็ นผลสื บเนื องมาจากวิทยากร
บ้านเมืองจะเจริ ญหรื อเสื อมก็เนืองด้วยวิทยากร
1.2 การเว้นวรรคเล็ก ในกรณี ต่อไปนี
1.2.1 ในประโยครวมให้เว้นวรรคเล็กระหว่างประโยคย่อยที มีใจความ
สมบูรณ์และเชือมกับประโยคอืน ๆ ทีข ึนต้นด้วยคําสันธาน “และ” “หรื อ” “แต่” ฯลฯ
ตัวอย่าง
ในกรุ งเทพฯ

(1) นายแดงอยูท่ ีบา้ นคุณพ่อของเขาทีปากนําโพ แต่ พีชายของเขาอยูท่ ีบา้ นซื อใหม่

(2) การเขียนหนังสื อโย้หน้าเย้หลังไม่เป็ นระเบียบ หรื อการขาดความระมัดระวัง
ในเรื องช่องไฟ อาจเป็ นเครื องหมายส่ อนิสัยของผูเ้ ขียนเองได้
(3) พุทธกับไสย แม้ ต่างกันเป็ นคนละด้าน แต่ ก็ไม่เป็ นสิ งขัดแย้งกันในความเชื อถือ
ของคนชันสามัญทัว ไป
แต่ถา้ เป็ นประโยคสันให้เขียนติดกัน
ตัวอย่าง

(1) เขาอยากได้ดีแต่ เขาก็ไม่ได้ดี
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(2) นําขึนแต่ ลมลง
1.2.2 เว้นวรรคเล็กระหว่างชือกับนามสกุล
ตัวอย่าง

นายเสริ ม วินิจฉัยกุล
1.2.3 เว้นวรรคเล็กหลังคํานําพระนามพระบรมวงศานุ วงศ์ พระนาม และ

ฐานันดรศักดิ
ตัวอย่าง

(1) สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ
(2) สมเด็จฯ เจ้าฟ้ ากรมพระยานริ ศรานุวดั ติวงศ์
(3) สมเด็จฯ เจ้าฟ้ าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงศ์
1.2.4 เว้นวรรคเล็กระหว่างชื อบริ ษทั ธนาคาร ฯลฯ กับคํา “จํากัด” ทีอยู่

ท้ายชือ
ตัวอย่าง

(1) บริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์มนั คง จํากัด
(2) ธนาคารทหารไทย จํากัด
1.2.5 เว้นวรรคเล็กระหว่างคํา “ห้างหุ ้นส่ วนจํากัด” และ “ห้างหุ ้นส่ วน

สามัญนิติบุคคล” กับชือ
ตัวอย่าง

(1) ห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด วีวรสิ น
(2) ห้างหุ น้ ส่ วนจํากัดสามัญนิติบุคคล ปั ญญากิจ
1.2.6 วรรคเล็กระหว่างชื อสถานทีต่าง ๆ เช่ น ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/

เขต จังหวัด
ตัวอย่าง
ราชบัณ ฑิ ต ยสถาน ในพระบรมมหาราชวัง
พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุ งเทพมหานคร 10200

ถนนหน้ า พระลาน แขวง

1.2.7 เว้นวรรคเล็กระหว่างคํานําหน้านามแต่ละชนิด
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ตัวอย่าง

(1) ศาสตราจารย์ นายแพทย์ หม่อมหลวงเกษตร สนิทวงศ์ หรื อ
(2) ศ. นพ. ม.ล.เกษตร สนิทวงศ์
1.2.8 เว้นวรรคเล็กระหว่างยศกับชือ

ตัวอย่าง

(1) จอมพล ป. พิบูลสงคราม
(2) พลเรื อเอก สงัด ชลออยู่ หรื อ พล.ร.อ. สงัด ชลออยู่
(3) ร้อยโทหญิง สุ ชาดา ทําความดี
1.2.9 เว้นวรรคเล็กระหว่างกลุ่มอักษรย่อ

ตัวอย่าง

นายเสริ ม วินิจฉัยกุล ป.จ. ม.ป.ช. ม.ว.ม.
1.2.10 เว้นวรรคเล็กระหว่างตัวหนังสื อกับตัวเลข

ตัวอย่าง

เขาเลียงสุ นขั ไว้ทีบา้ นตัง 30 ตัว
1.2.11 เว้นวรรคเล็กระหว่างวันกับเวลา

ราชบัณ ฑิ ตยสถานกํา หนดให้ มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการกํา หนดหลัก เกณฑ์
ตัวอย่าง
เกียวกับการใช้ภาษาไทยทุกวันพฤหัสบดี เวลา 10.00 น.
1.2.12 เว้นวรรคเล็กหลังข้อความทีเป็ นหน่วยมาตราต่าง ๆ กับข้อความที
ตามมา
ตัวอย่าง

โต๊ะประชุมแต่ละตัวมีขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว 1.60 เมตร สู ง 0.60 เมตร
1.2.13 เว้นวรรคเล็กระหว่างตัวหนังสื อไทยกับตัวหนังสื อภาษาอืน

ตัวอย่าง
ยาได้.

ข้าวเย็นเหนื อเป็ นชื อไม้เถาชนิ ด Smilax china L. ในวงศ์ Smilacaceae เหง้าใช้ทาํ
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1.2.14 เว้นวรรคเล็กระหว่างรายการต่าง ๆ เพือแยกรายการแต่ละรายการ
ทังทีเป็ นข้อความและกลุ่มตัวเลข
ตัวอย่าง

(1) ศีล สมาธิ ปั ญญา สามอย่างนีเรี ยกว่า ไตรสิ กขา
(2) เลือกข้อความทีถูกต้องเพียงข้อเดียวจากข้อ ก ข ค ง
(3) 15 13 11 9 7 5 3 1 ต่างก็เป็ นจํานวนเลขคี
1.2.15 เว้นวรรคระหว่างเครื องหมายต่าง ๆ

1.2.15.1 เว้นวรรคเล็กหน้าและหลังเครื องหมายไปยาลใหญ่ ไม้ยมก เสมอภาคหรื อ
เท่ า กับ ทวิ ภ าค วิ ภ ัช ภาค เครื อ งหมาย + ที ใ ช้ ใ นทางภาษา (มิ ใ ช่ เ ครื อ งหมาย + ที ใ ช้ ใ นทาง
คณิ ตศาสตร์ )
ตัวอย่าง

(1) เขาเจริ ญพุทธคุณว่า อิติปิ โส ฯลฯ ภควาติ
(2) วันหนึง ๆ เขาทําอะไรบ้าง
(3) อเปหิ = อป + เอหิ
(4) กฤษณา : กฤษณาสอนน้อง แบบเรี ยนกวีนิพนธ์
(5) ในการจัดสัมมนาครังนี ผูเ้ ข้าร่ วมการสัมมนา ได้แก่ :ราชบัณฑิต
ภาคีสมาชิก
ผูแ้ ทนองค์กรทีเกียวข้อง
นักวิชาการ
และประชาชนผูส้ นใจ
1.2.15.2 เว้นวรรคเล็กหน้าเครื องหมายอัญประกาศเปิ ด และวงเล็บเปิ ด
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ตัวอย่าง
(1) สถานภาพของสตรี ในสังคมอินเดียในอดีตมีลกั ษณะคล้าย “เถาวัลย์” หรื อบาง
ทีก็ดูคล้าย “กาฝาก” เพราะสตรี ไม่สามารถพึงพาตนเองได้
(2) มนุ ษย์ได้สร้ างโลภะ (ความโลภ) โทสะ (ความโกรธ) และโมหะ (ความหลง)
ให้แก่ตวั เองทังสิ น
1.2.15.3 เว้นวรรคเล็กหลังเครื องหมาย จุลภาค อัฒภาค ไปยาลน้อย และวงเล็บปิ ด
(1) พระพุทธ, พระธรรม, พระสงฆ์ เป็ นรัตนะ 3 ของพุทธศาสนิกชน

ตัวอย่าง

(2) ชี วิตของตนเป็ นทีรักยิงฉันใด ชี วิตของผูอ้ ืนก็ปานนัน; สัตบุรุษเอาตนเข้าไป
เทียบดังนี จึงกระทําความเมตตากรุ ณาในสัตว์มีชีวติ ทัว ไป
(3) สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
(4) สถานภาพของสตรี ในสังคมอินเดียในอดีตมีลกั ษณะคล้าย “เถาวัลย์” หรื อบาง
ทีก็ดูคล้าย “กาฝาก” เพราะสตรี ไม่สามารถพึงพาตนเองได้
(5) มนุ ษย์ได้สร้ างโลภะ (ความโลภ) โทสะ (ความโกรธ) และโมหะ (ความหลง)
ให้แก่ตนเองทังสิ น
1.2.16 เว้นวรรคเล็กหลังข้อความทีเป็ นหัวข้อ
ตัวอย่าง

(1) อุทานวลี อุ ทานวลี หมายถึ งคําอุทานทีมีคาํ อืนประกอบท้ายให้เป็ นวลี ยืดยาว
ออกไป เช่น คุณพระช่วย
(2) วิเคราะห์ กลวิธีดําเนินเรื อง ในการวิเคราะห์กลวิธีดาํ เนิ นเรื องจําเป็ นต้องเข้าใจ
ศิลปะการอ่าน หรื อกติกาของนักอ่าน นักอ่านต้องพยายามทําใจเกี ยวกับสัญนิ ยมของการ
แต่งหนังสื อ
1.2.17 เว้นวรรคเล็กทังข้างหน้าและข้างหลังคํา ณ ธ

ตัวอย่าง
ประจําท้องที

(1) การนําสัตว์ข ึนหรื อลง ณ สถานี ใด ให้เป็ นดุ ลยพินิจของเจ้าหน้าทีปศุสัตว์
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(2) ผลพระคุณ ธ รักษา ปวงประชาเป็ นศุขสานต์
1.2.18 เว้นวรรคเล็กหน้า และหลัง คําว่า “ได้แก่ ” ที ตามด้วยรายการ
มากกว่า 1 รายการ
ตัวอย่าง

(1) เครื องล่อใจให้ติดอยูใ่ นโลก ได้ แก่ รู ป เสี ยง กลิน รส และสัมผัส
(2) อาหารทีช่วยป้ องกันและต้านทานโรค ได้ แก่ โปรตีน เกลือแร่ และวิตามิน
1.2.19 เว้นวรรคเล็กหน้าและหลังคํา “เช่น” (ในความหมายว่า ยกตัวอย่าง)

ตัวอย่าง

ส่ วนหนึงแห่งสกลจักรวาล เช่น มนุษยโลก เทวโลก พรหมโลก
ยกเว้น “เช่น” ทีมีความหมายว่า “อย่าง, เหมือน” ไม่ตอ้ งเว้นวรรคทังหน้าและหลังคํา

ตัวอย่าง

(1) ดํา ว. มีสีเช่ นสี เขม่า, มืด.
(2) ใจดําเช่ นกา
1.2.20 เว้นวรรคเล็กหน้าคําสันธาน “และ”, “หรื อ” ในรายการ

(1) ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและนําตาลทรายว่าด้วยการผลิต การบรรจุ การเก็บ
ตัวอย่าง
รักษา การสํารวจ การขนย้าย การจําหน่าย และการส่ งมอบนําตาลทราย
(2) แล้วกัน (ปาก) ว. ออกเสี ยงแสดงความไม่พอใจ ตกใจ เสี ยใจ หรื อประหลาดใจ
เป็ นต้น.
ยกเว้น ถ้ามีเพียง 2 รายการ ไม่ตอ้ งเว้นวรรค
ตัวอย่าง

(1) ส่ งเสริ มสวัสดิการของครู และนักเรี ยนของโรงเรี ยน
(2) เสี ยงสระทุกเสี ยงเป็ นเสี ยงก้องหรื อเสี ยงโฆษะ
1.2.21 เว้นวรรคเล็กหน้าคํา “เป็ นต้น” ทีอยูห่ ลังรายการ
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ตัวอย่าง
(1) ประเภท น. ส่ วนที แบ่ ง ย่อ ยออกไปเป็ นพวก จํา พวก ชนิ ด หมู่ เหล่ า อย่า ง
แผนก เป็ นต้น.
(2) บ้านเป็ นคํา ไทย เดิ มหมายความว่าหมู่บา้ น ปั จจุ บนั ยังมี เค้าให้เห็ นอยู่ในชื อ
ตําบลต่าง ๆ มี บ้านหม้อ บ้านหมี บ้านไร่ บ้านนา บ้านบ่อ เป็ นต้น
1.2.22 เว้นวรรคเล็กหลังคําว่า “ว่า” ในกรณี ทีขอ้ ความต่อมาเป็ นประโยค
จะสังเกตได้วา่ คนถนัดมือซ้ายมีนอ้ ยกว่าคนทีถนัดมือขวา

ตัวอย่าง
2.

กรณี ทีไม่เว้นวรรค
2.1 ไม่เว้นวรรคระหว่างคํานําหน้าชือกับชือ

ตัวอย่าง

(1) พระมหาสุ ทธิ สุ ทฺธิญาโณ
(2) นายเสริ ม วินิจฉัยกุล
(3) ท่านผูห้ ญิงพัว อนุรักษ์ราชมณเฑียร
2.2 ไม่เว้นวรรคระหว่างบรรดาศักดิ สมณศักดิ ฐานันดรศักดิ กับนาม หรื อราชทิน

นาม
ตัวอย่าง

(1) หลวงวิศาลศิลปกรรม
(2) หม่อมราโชทัย
(3) สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
(4) หม่อมเจ้าโวฒยากร วรวรรณ
2.3 ไม่เว้นวรรคระหว่างคํานําหน้าชือทีเป็ นตําแหน่งหรื ออาชีพกับชือ

ตัวอย่าง

(1) ศาสตราจารย์รอง ศยามานนท์
(2) นายแพทย์ดาํ รง เพ็ชรพลาย
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2.4 ไม่เว้นวรรคระหว่างคําหน้าชื อทีแสดงฐานะของนิ ติบุคคล หน่ วยงาน หรื อ
กลุ่มบุคคลกับชือ
(1) สมาคมข้าราชการพลเรื อนแห่งประเทศไทย

ตัวอย่าง

(2) มูลนิธิสายใจไทย
(3) สํานักพิมพ์เมืองโบราณ
2.5 ไม่เว้นวรรคหลังเครื องหมายไปยาลน้อย ในกรณี ทีมีเครื องหมายอืนตามมา
รถไฟเทียวจากกรุ งเทพฯ-เชียงใหม่

ตัวอย่าง

2.6 ไม่เว้นวรรคทังหน้าและหลังเครื องหมายยัติภงั ค์ ยัติภาค
(1) -กระเฉง ใช้เข้าคู่กบั คํากระฉับ เป็ น กระฉับกระเฉง.

ตัวอย่าง

(2) ภาษาตระกูลไทย-จีน
หลักเกณฑ์น ีเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ แต่บางครังอาจเว้นวรรคหรื อไม่เว้นวรรคก็ได้ ทังนี
ขึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูเ้ ขียน
นอกจากเงิน ยังมีโล่ทุกรางวัล

ตัวอย่าง
หรื อ

นอกจากเงินยังมีโล่ทุกรางวัล

จากการบัญญัติหลักเกณฑ์การเว้นวรรคของราชบัณฑิตพบว่า ผูเ้ ขียนไม่จาํ เป็ นต้องปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์น นั ๆ เสมอไป ผูเ้ ขียนสามารถเว้นวรรคมากกว่าหรื อน้อยกว่ากฎได้ หากการเว้น
วรรคนันไม่ทาํ ให้เสี ยความไป กลวิธีทีใช้ในการเว้นวรรคนียงั แตกต่างกันไปได้ในผูเ้ ขียนแต่ละคน
ซึ งอาจจะเป็ นแบบลีลาในการเขียนเฉพาะตัวของผูเ้ ขียนก็ได้
จากทีได้กล่าวมาแล้วข้างต้นในหัวข้อที 2.2.1 และ 2.2.2 จะเห็นได้ว่า ในการเว้นวรรคใน
การเขียนภาษาไทยและภาษาญีปุ่นมีความแตกต่างกันอยู่ การเขียนโดยทัว ไปในภาษาญีปุ่นจะไม่มี
การเว้นวรรค แต่จะใช้เครื องหมายวรรคตอนญีปุ่นในการแบ่งความซึ งแตกต่างจากภาษาไทยโดย
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สิ นเชิ ง นอกจากนันภาษาไทยไม่ใช้เครื องหมายวรรคตอนเพือแบ่งตอนของข้อความเลย แต่ใช้วิธี
เว้นวรรคเพือให้เข้าใจว่าจบความตอนหนึ ง ๆ ซึ งเป็ นลักษณะทีสําคัญของภาษาไทยประการหนึ ง
(ผะอบ โปษกฤษณะ 2538)
2.2.3 การวิจยั ด้านการเว้นวรรค
กอบกุล ถาวรานนท์ (2521) ได้ศึกษาการเว้นวรรคในการเขียนหนังสื อไทย โดย
ศึกษาและสํารวจในสมัยปั จจุบนั รวมทังประวัติความเป็ นมาของการเว้นวรรคจากเอกสารเก่า ๆ
เช่น จดหมายเหตุ หลักศิลาจารึ ก หนังสื อประเภทต่าง ๆ สิ งตีพิมพ์ รวมถึงการสัมภาษณ์ผทู ้ ีเกียวข้อง
กับการเขียนภาษาไทยอีกด้วย เช่น อาจารย์สอนภาษาไทย นักเขียน และพนักงานพิมพ์ดีด เป็ นต้น
พบว่า เริ มมี การใช้เว้นวรรคตามลําพังเป็ นครังแรกในสมัยอยุธยา และยังพบอี กว่าการไม่ใช้เว้น
วรรคทําให้มีปัญหาในเรื องการตีความจากศิลาจารึ กของพ่อขุนรามคําแหง พ.ศ. 1830
ผลการสํารวจของกอบกุล ( 2521: 131) เห็ นว่า หนังสื อในสมัยปั จจุบนั มีหลักในการเว้น
วรรคทีแน่นอนอยูเ่ พียงประการเดียวคือ การเว้นวรรคขนาบประโยค นัน คือ เมือจบประโยคแล้วจะ
ขึนประโยคใหม่ ก็เว้นวรรคระหว่างประโยคเหล่ านัน แต่อย่างไรก็ตาม การไม่เว้นวรรคระหว่าง
ประโยคก็มีเกิดขึน ถ้าประโยคนันมีใจความสันหรื อมีจาํ นวนคําน้อย จึงอาจจะเขียนประโยคต่อไป
ได้โดยไม่ตอ้ งใช้เว้นวรรค
ส่ วนการเว้นวรรคอืน ๆ นันไม่แน่นอน ผูเ้ ขียนจะเว้นวรรคอย่างไรก็ได้ ในกลุ่มคําหรื อคํา
เดียวกันบางแห่ งอาจเว้นวรรคขนาบ บางแห่ งอาจเว้นวรรคข้างหน้า บางแห่ งอาจเว้นวรรคข้างหลัง
หรื อบางแห่ งอาจไม่เว้นวรรคเลยก็ได้ ทังนี ข ึนอยู่กบั ปั จจัยต่าง ๆ เช่ น ใจความของกลุ่มคําหรื อคํา
นันว่า มีความสัมพันธ์กบั ใจความในปริ บทนันมากน้อยเพียงใด ถ้าใจความของอนุ พากย์ กลุ่มคํา
หรื อคําเหล่านันมีความสัมพันธ์กนั มาก ผูเ้ ขียนหนังสื อไทยก็อาจไม่เว้นวรรคก็ได้หรื ออาจจะขึนอยู่
กับ จํา นวนคํา ที อยู่ข ้า งหน้า และข้า งหลัง กลุ่ ม คํา หรื อคํา นัน หรื อความมุ่ ง หมายของผูเ้ ขี ย น เช่ น
ต้องการจะเน้นหรื อต้องการให้ผอู ้ ่านเห็นกลุ่มคําหรื อคํานันเด่นชัดกว่าคําอืน ๆ หรื อไม่ เป็ นต้น อาจ
กล่าวได้วา่ ทีสาํ คัญนันจะเว้นวรรคตามใจความและใจความนันจะเป็ นไปตามหน่วยไวยากรณ์ต่าง ๆ
เป็ นส่ วนใหญ่ การทีใจความหรื อความหมายของข้อความ (ทีเว้นวรรค) เป็ นไปตามหน่วยไวยากรณ์
ต่าง ๆ เป็ นการยืนยันว่า หน่วยไวยากรณ์เป็ นหน่วยทีมีความหมาย

30

ผลการสํารวจการเว้นวรรคทีปรากฏในสิ งพิมพ์ต่าง ๆ ได้พบการเว้นวรรค ดังนี
1.

ในระดับประโยคมีการเว้นวรรค
o ขนาบประโยค
o ข้างหน้าอนุพากย์หลัก
o ข้างหน้าอนุพากย์วเิ ศษณ์
o ข้างหน้าอนุพากย์คุณศัพท์

2.

ในระดับกลุ่มคํามีการเว้นวรรค
o ขนาบกลุ่มคําทีตอ้ งการเน้น
o ขนาบกลุ่มคําบอกตําแหน่ง
o ข้างหน้ากลุ่มคําบอกตําแหน่ง
o ขนาบคําบอกเวลา ปี เดือน วัน
o ขนาบคําบอกเวลาคุณศัพท์
o ขนาบรายการต่าง ๆ

3.

ในระดับหน่วยต่าง ๆ ของประโยคมีการเว้นวรรค
o ข้างหลังหน่วยประธานทีเป็ นกลุ่มคํา
o ข้างหลังหน่วยประธานทีเป็ นชือคน
o ระหว่างหน่วยประธาน กริ ยา กรรม

4.

ในระดับคํามีการเว้นวรรค
o ขนาบคําจํานวนนับ
o ขนาบคําลักษณนาม
o ข้างหน้าคําลักษณนาม
o ขนาบคําบุพบท ณ
o ข้างหน้าคําบุพบท ณ
o ข้างหน้าคําบุพบท เพือ
o ขนาบคําเชือมอนุพากย์ต่าง ๆ
o ขนาบคํา ข้างหน้าคํา และข้างหลังคํา ต่อไปนี คือ เป็ น เช่น ได้แก่
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o ข้างหลังคําเชือมอนุพากย์ ว่า
o ข้างหน้าคําเชือมอนุพากย์ ว่า
จากการสัมภาษณ์ ผูท้ ี เกี ยวข้องกับการเขี ยนหนังสื อไทยของกอบกุล ถาวรานนท์ (2521)
พบว่า การเว้นวรรคมีความมุ่งหมาย ดังนี
1.

เพือเสริ มความเข้าใจในการอ่าน เป็ นการเว้นวรรคชนิ ดทีเมือผูเ้ ขียนใช้เว้นวรรค

แล้วจะมีความหมายอย่างหนึ ง แต่ถา้ เขียนเรี ยงติดกันไปโดยไม่เว้นวรรคหรื อใช้เว้นวรรคเปลียนไป
จากเดิม อาจทําให้ความหมายเปลียนไปหรื ออาจจะไม่สือความหมายก็ได้ เช่น
แดง ซื อลูกประคําดีควายรากขีกาขาวด้วยนะ (ประโยคคําสัง)
แดงซื อลูกประคําดีควายรากขีกาขาวด้วยนะ (ประโยคบอกเล่า)
แดงซือ ลูกประคําดีควาย รากขีกาขาวด้วยนะ
แดงซื อ ลูกประคํา ดีควาย รากขีกาขาวด้วยนะ
ฉะนัน เมือต้องการจะให้มีความหมายอย่างไร ผูเ้ ขียนก็จะให้เว้นวรรค เพือช่วยเสริ มความ
เข้าใจของผูเ้ ขียนกับผูอ้ ่านให้เข้าใจได้ตรงกัน
2.

เพือแสดงให้ทราบว่า ข้อความนันเป็ นข้อความคนละตอนกันคือ เมือเขียนจบความ

แล้วจะขึนความใหม่ ตอนใหม่ หรื อเรื องใหม่ ก็จะใช้เว้นวรรคคัน ระหว่างข้อความเดิมกับข้อความ
ใหม่ หรื อมิเช่นนันก็อาจขึนย่อหน้าใหม่ได้ ถ้าเรื องใหม่ ตอนใหม่ หรื อใจความใหม่น นั ๆ แตกต่าง
จากความเดิมมาก
3.

เพือความสวยงามสบายตาและเป็ นการพักสายตาด้วย

ในความเห็นเรื องการเว้นวรรคในการเขียนไทยของครู สอนภาษาไทย เห็นว่า การเว้นวรรค
เป็ นสิ งสําคัญ เพราะเป็ นเครื องแสดงความรู ้และประสบการณ์ของผูเ้ ขียน ถ้าผูเ้ ขียนใช้เว้นวรรคไม่
เป็ น ไม่เหมาะสม หรื อใช้เว้นวรรคในทีทีไม่ควรใช้ ก็จะทําให้ผอู ้ ่านคาดว่าผูเ้ ขียนไม่มีความรู ้ หรื อ
เพิงจะเริ มหัดเขียนหนังสื อ มีผลให้ไม่เต็มใจอ่านข้อเขียนนัน
การวิ จ ั ย ในเรื องของลั ก ษณะและหน้ า ที ข องการหยุ ด เว้ น ระยะในภาษาไทย
(Luksaneeyanawin 1988) ซึ งศึกษาลักษณะของการหยุดเว้นระยะในภาษาพูดทีใช้เสนอความเป็ น
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หลัก ข้อมูลทีใช้ศึกษาเป็ นการอ่านข้อความทีกาํ หนดโดยผูอ้ ่านข่าวอาชี พซึ งถื อเป็ นตัวแทนของผู ้
พูดภาษาไทยมาตรฐาน เนืองจากในระบบการเขียนของไทยโดยปกติจะไม่มีเครื องหมายวรรคตอน
ใด ๆ นอกจากการเว้นวรรค (ทังนี จะไม่กล่ าวถึ งเครื องหมายวรรคตอนที ใช้ในสมัยโบราณ หรื อ
เครื องหมายวรรคตอนทียืมมาจากภาษาอังกฤษซึ งมีใช้ในการเขียนบางแบบในปั จจุบนั ) อย่างไรก็
ตามผูอ้ ่านจะมีการหยุดเว้นระยะทังในกรณี ทีมีการเว้นวรรคปรากฏและในกรณี ทีไม่มีการเว้นวรรค
ปรากฏด้วย การหยุดเว้นระยะในกรณี ทีไม่มีการเว้นวรรคปรากฏนันมีจาํ นวนมาก
จากการวิจยั พบว่า การหยุดเว้นระยะทีมีความพ้องจองสู งส่ วนใหญ่เป็ น Juncture Pause คือ
เกิ ดระหว่างจุดแยกระหว่างประโยค (sentence boundary) จุดแยกระหว่างอนุ ประโยค (clause
boundary) และจุ ดแยกระหว่า งวลี (phrase boundary) และได้อธิ บ ายความสั ม พันธ์ ระหว่า ง
โครงสร้ างทางวากยสัมพันธ์ กบั การหยุดเว้นระยะ โดยนําแนวความคิดเกี ยวกับลักษณะเบียงเบน
(markedness)

มาอธิ บ าย ทํา ให้ เ ห็ น ได้ชัด เจนว่ า ในการสื อ ความที ไ ม่ มี ล ัก ษณะเบี ย งเบน

(unmarked) นัน ผูพ้ ูดจะมี การหยุดเว้นระยะที จุดแยกระหว่างหน่ วยทางวากยสัมพันธ์ ทังทีเป็ น
ประโยค อนุ ประโยค และวลี การเกิดการหยุดเว้นระยะภายในวลีเกิดขึนเป็ นจํานวนไม่นอ้ ยในการ
วิจยั นี แต่ส่วนใหญ่จะเกิดทีความพ้องจองตําคือมีการแปรระหว่างบุคคลมาก ลักษณะเช่นนีอาจจัด
ให้เป็ นลักษณะทีเบียงเบนได้ คือเบียงเบนไปจากพฤติกรรมของคนส่ วนใหญ่ แต่การหยุดเว้นระยะ
ภายในวลีน นั เกิดขึนได้ (potential) แม้ในการอ่านทีราบรื นดีมาก
เมือพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการเว้นวรรคและการใช้เครื องหมายวรรคตอนกับการ
หยุดเว้นระยะแล้วพบว่า การหยุดเว้นระยะทีมีความพ้องจองสู งเกิดทีตาํ แหน่งซึ งมีการเว้นวรรคหรื อ
การใช้เครื องหมายวรรคตอนในการเขียน ส่ วนการหยุดเว้นระยะทีมีความพ้องจองตําคือ มีการแปร
ระหว่างบุคคลมากจะเกิ ดทีตาํ แหน่ งซึ งไม่มีการเว้นวรรคหรื อการใช้เครื องหมายวรรคตอนในการ
เขียน เนืองจากมีการแปรระหว่างบุคคลในการหยุดเว้นระยะในตําแหน่งทีไม่มีการเว้นวรรคหรื อใช้
เครื องหมายวรรคตอน ตําแหน่งของการหยุดเว้นระยะส่ วนใหญ่จึงไม่ตรงกับการเว้นวรรคหรื อใช้
เครื องหมายวรรคตอน
จากการวิจยั เกียวกับการประมวลผลภาษา (language processing) ในผูเ้ รี ยนชาวไทยทีเรี ยน
ภาษาอัง กฤษเป็ นภาษาที ส องในระดับ ความเชี ย วชาญทางภาษาที แ ตกต่ า งกัน ของ
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Rungrojsuwan (2007) โดยใช้วิธี ก ารศึ ก ษาจากแบบทดสอบการคัดลอกข้อความภาษาอัง กฤษที
จัดทําขึน เพือให้กลุ่มตัวอย่างทําดังนี
1.

อ่านแล้วจําข้อความต้นแบบ

2.

หยุดอ่าน

3.

เขียน หรื อลอกข้อความนันๆ ลงในกระดาษเปล่า

4.

หยุดเขียน

5.

เริ มอ่านใหม่ แล้วทําซําตามขันตอน

ซึ งในการทดสอบดังนี สามารถวัดการประมวลผลภาษาของกลุ่มตัวอย่าง ทีมีความสามารถ
ทางภาษาทีแตกต่างกันได้เป็ นอย่างดี จาก กลุ่มก้อน (chunk) ของตัวอักษร คํา หรื อประโยคทีเขียน
ลงในกระดาษเปล่า หรื อกล่าวอีกนัยหนึ ง คือ การหยุดในการเขียน (Pause in writing) จากการมอง
ในแต่ ล ะครั งนัน เอง จะเป็ นตัว ชี ว ดั ที สํ า คัญมากที แสดงให้เ ห็ น ถึ ง ความสามารถทางภาษา ซึ ง
Sorabud ได้อา้ งถึง “Pause Defined Unit” หรื อ PDU ใน Luksaneeyanawin (1988) ว่าเป็ นตัววัดทีดี
ตัวหนึงในการระบุกลุ่มก้อนของข้อมูลทีอยูร่ ะหว่างการหยุด (Pause) ทังสองแห่ง เช่น
Iron and steel // are the most useful // and the cheapest metals
PDU 1

PDU 2

PDU 3

Note : // pause
จากการวิจยั พบว่า ลักษณะของ PDU จะแตกต่างกันออกไป โดยจะมีความสัมพันธ์ กบั
ความเชี ยวชาญทางภาษา โดยที กลุ่ มตัวอย่างที มีความเชี ยวชาญทางภาษาตํา จะมี ก ลุ่ มก้อนของ
ข้อมูล (Chunk of Information) หรื อจํานวน PDU มากกว่ากลุ่มสู ง แสดงว่าใช้จาํ นวนครังในการ
มองมากกว่าและสัมพันธ์กบั ขนาดของ PDU ด้วย โดยกลุ่มตําจะมีขนาด PDU เล็กกว่ากลุ่มสู ง
เมือพิจารณาตําแหน่งในการหยุดพบว่า PDU สัมพันธ์กบั ความรู ้ทางภาษาจริ งคือ นักเรี ยน
ในกลุ่มภาษาสู งจะหยุดทีระหว่างขอบเขตของโครงสร้างภาษา เช่น อนุ พากย์หรื อประโยค ในขณะ
ทีในกลุ่มตําจะหยุดระหว่างคําหรื อแม้แต่ภายในคํา และจะหยุดในตําแหน่ งทีไม่สามารถระบุได้ว่า
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มี โ ครงสร้ า งเป็ นอะไร ดัง นั น ผลที ไ ด้จึ ง เป็ นการสนั บ สนุ น ว่ า ความสามารถทางภาษากับ
ความสามารถในการประมวลผลภาษานัน มีความสัมพันธ์กนั และในการหยุดหรื อการเว้นวรรคใน
การเขียนนันจะเป็ นไปตามใจความและโครงสร้ างของประโยค ซึ งสอดคล้องกับการวิจยั ของกอบ
กุล (2521) ทีวา่ วิธีเว้นวรรคจะสอดคล้องกับหน่วยไวยากรณ์ต่าง ๆ และใจความ (หน้า 175)
จากงานวิจยั ของอมรทิพย์ (2546) ซึ งศึกษาบริ บทบ่งบอกชื อเฉพาะในภาษาไทยตามแนว
ภาษาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เนื องจากว่า ชื อเฉพาะเป็ นหน่วยภาษาทีทาํ หน้าทีในการเก็บข้อมูลทีใช้
สื อถึงสัต (entity) พืนฐาน เช่น ใคร (ชื อคน ชื อองค์กร) ทีไหน (ชื อสถานที) ซึ งข้อมูลทีบอกว่าใคร
ที ไหน เป็ นใจความส่ วนสํา คัญของการใช้ภาษาให้สามารถสื อสารได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ และ
ภาษาไทยสร้ างประโยคโดยนําคํามาเรี ยงต่อกันไม่มีตวั บ่งชี ขอบเขตของคําหรื อประโยคทีชดั เจน
เหมือนภาษาอังกฤษ อาศัยลําดับการเรี ยงคํา (word order) ทีต่างกันในประโยคเป็ นตัวบอกหน้าที
และเครื องหมายของแต่ละคํา ด้วยเหตุทีภาษาไทยไม่มีสิ งทีบ่งชี ได้ว่า รู ปภาษานันเป็ นชื อเฉพาะ
ดังเช่ นบางภาษา เช่ น ภาษาอังกฤษ ที ใช้การขึนต้นด้วยตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่เป็ นตัวบ่งชี จาก
งานวิจยั ชินนีช ีให้เห็นว่า การเว้นวรรค (Space) เป็ นตัวบ่งชี ทีสามารถใช้บ่งบอกชื อเฉพาะภาษาไทย
คือ มีการเว้นวรรคเมือปรากฎชื อเฉพาะ ซึ งในงานวิจยั พบปรากฎการณ์เช่ นนีถึง 1,809 ชื อ หรื อคิด
เป็ น 71.02% ของชื อเฉพาะทีศึกษา โดยมีรูปแบบการปรากฎทีเด่นชัด 3 รู ปแบบ คือ 1) ปรากฎการ
เว้นวรรคก่ อนแล้วจึ งปรากฎชื อเฉพาะ 2) ปรากฎชื อเฉพาะแล้วจึ งปรากฎการเว้นวรรค และ 3)
ปรากฎการเว้นวรรคทีหน้าและหลังของสายอักขระชื อเฉพาะ รู ปแบบทีพบมากทีสุดคือแบบที 2
นอกจากการเว้นวรรคทีเป็ นบริ บททีสามารถบ่งบอกชื อเฉพาะภาษาไทยได้แล้ว ยังมีคาํ ทีปรากฎติด
กับ ชื อเฉพาะหรื อคํา บ่ง บอก เช่ น โรงเรี ย นหรื อบริ ษทั เป็ นต้น ที ส ามารถเป็ นบริ บ ทบ่ง บอกชื อ
เฉพาะได้และพบว่ามีการปรากฎร่ วมของชือเฉพาะกับบริ บทบ่งบอกทังสองชนิดนีมากถึง 79.55%
2.3 ความรู ้อภิภาษาศาสตร์ (Metalinguistic Knowledge)
ก่ อนจะกล่ า วถึ ง ความรู ้ อ ภิ ภ าษาศาสตร์ (Metalinguistic Knowledge) นัน ขอ
กล่าวถึ งคําว่า Metalanguage หรื อทีเรี ยกว่า “อภิภาษา” ก่อน ซึ งมีความสัมพันธ์ซ ึ งกันและกัน อภิ
ภาษา (Metalanguage) คือ ภาษาทีใช้ในการอธิ บายทฤษฎี กฎ ระบบสัญลักษณ์ หรื อปรากฎการณ์
ต่ า ง ๆ ไม่ ว่ า จะเป็ นปรากฎการณ์ ท างวิ ท ยาศาสตร์ เช่ น ฟิ สิ ก ส์ เคมี หรื อทางคณิ ต ศาสตร์
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คอมพิวเตอร์ ตรรกศาสตร์ หรื อแม้แต่ในภาษาศาสตร์ เอง ก็ใช้อภิภาษาในการอธิ บายปรากฏการณ์
เหล่ า นัน สาเหตุ ที อ ภิ ภ าษามี ใ ช้ ก ัน ในทุ ก วงการการศึ ก ษา อาจเป็ นเพราะว่ า ในการอธิ บ าย
ปรากฏการณ์ ต่าง ๆ นัน เราจําเป็ นต้องใช้ภาษาในการอธิ บาย ซึ งภาษาก็คือ ระบบสัญลักษณ์ อย่าง
หนึงทีมนุษย์ใช้ในการสื อสาร ดังนันอภิภาษาจึงเปรี ยบเสมือนเครื องมือชนิ ดหนึ งทีช่วยให้เราเข้าใจ
ทฤษฎีหรื อปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทีเกิดขึน โดยจะมีการกําหนดคํานามธรรมขึนมาแทนปรากฏการณ์
ต่าง ๆ เช่น ทางคณิ ตศาสตร์ จะมีการใช้ภาษาไทยเป็ นอภิภาษาเมือกล่าวถึงจํานวนนับ 1, 2, 3 คือ คํา
ว่า “หนึง” “สอง” “สาม” เป็ นต้น
ในทางภาษาศาสตร์ อภิ ภ าษา คื อ ภาษาที ใ ช้ใ นการอธิ บ ายภาษาซึ ง เป็ นนามธรรม ไม่
สามารถจับต้องได้ เช่ น adjective ในภาษาอังกฤษ ก็เป็ นอภิภาษาในการบรรยายถึงคําทีใช้ในการ
อธิ บายคํานามนัน ๆ เช่น คําคุณศัพท์ (adjective) “red” ทีใช้อธิ บายคํานาม “car” ใน ‘red car’ เป็ น
ส่ วนหนึ งของอภิ ภาษาในภาษาอัง กฤษ (Nida 1964 : 56) หรื อจะใช้อภิ ภาษาในการอธิ บาย
ภาษาเป้ าหมายสํ า หรั บ ผูเ้ รี ย นภาษาต่ า งประเทศก็ ไ ด้ เช่ น คนไทยใช้ภ าษาไทยในการอธิ บ าย
ภาษาอังกฤษ ดังนันภาษาไทยจึงเป็ นอภิภาษาสําหรับภาษาอังกฤษ Gombert (1992 : 13) ให้คาํ จํากัด
ความ คําว่า Metalanguage ไว้ว่าเป็ นกิจกรรมทีสะท้อนภาษาและการใช้ และเป็ นความสามารถใน
การคิด พัฒนาภาษา และวางแผนวิธีการในการผลิตภาษาของผูเ้ รี ยนเอง ซึ งทังหมดนี จะเกียวข้องกับ
ภาษาในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นสัทวิทยา หน่ วยคํา วากยสัมพันธ์ อรรถศาสตร์ หรื อ วัจนปฏิ บตั ิ
ศาสตร์ ซึ งก็คือ อภิภาษาศาสตร์ (Metalinguistics) นัน เองซึ งสอดคล้องกับ Han & Ellis (1986 : 6) ที
ได้อธิ บาย Metalanguage ไว้ว่า คื อ ภาษาทีใช้เพือวิเคราะห์ หรื ออธิ บายภาษา และเป็ นสิ งทีผูเ้ รี ยน
ตระหนักรู ้ได้ซ ึ งสามารถประกอบไปด้วยคําศัพท์เทคนิคเฉพาะทาง หรื อกึงเทคนิคก็ได้ เนื องจากว่า
อภิภาษาใช้ในการอธิ บายภาษาดังทีได้กล่าวไปแล้วนัน เราจึงสามารถนําอภิภาษามาศึกษาได้วา่ ผูใ้ ช้
ภาษาแต่ละคน มีความรู ้เกียวกับภาษาทีใช้อย่างไรบ้าง ความรู ้เกียวกับภาษาทีใช้น ี เรี ยกว่า ความรู ้
อภิภาษาศาสตร์ (Metalinguistic Knowledge) ซึ งในการศึกษาความรู ้อภิภาษาศาสตร์ น ี ก็ตอ้ งอาศัย
การศึกษาอภิภาษาของผูใ้ ช้ดว้ ย โดยจะให้ผใู ้ ช้ภาษาอธิ บายความรู ้ เหล่านัน ซึ งได้มาจากการเรี ยน
นัน เอง อภิภาษานีเป็ นส่ วนหนึงของความรู ้ทีชดั แจ้ง (Explicit Knowledge)
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Explicit Knowledge หรื อ ความรู ้ทีชดั แจ้ง คือความรู ้ทีชดั เจนทีเราสามารถตระหนักถึงได้
รับรู ้ได้ คิดได้ ยืนยัน และอธิ บายเป็ นคําพูดได้ และพร้อมทีจะนํามาใช้ในการสื อสาร ซึ งเป็ นความรู ้
ทีได้จากการเรี ยนในชันเรี ยน จึงต้องอาศัยการคิดและวิเคราะห์ (Hulstijn 2005) ในทางตรงกันข้าม
Implicit Knowledge หรื อความรู ้ทีซ่อนเร้นนันจะเป็ นความรู ้ทีไม่สามารถใช้ความรู ้ความคิดได้ ไม่
สามารถทํา ให้ชัดเจนได้ หรื ออี ก นัยหนึ งคื อ เป็ นความรู้ ทีออกมาจากสัญชาตญาณ ดัง นันความ
แตกต่างระหว่างความรู ้สองชนิดนี คือ การเข้าถึงความรู ้ และการตระหนักรู ้ถึงความรู ้น นั ๆ
ความรู ้ อภิภาษาศาสตร์ หรื อในภาษาอังกฤษทีว่า Metalinguistic Knowledge เป็ นความรู ้
แขนงหนึ ง ของความรู ้ ทีชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) นัก ภาษาศาสตร์ ก าํ หนดคํา นี ข ึ นมา เมื อ
ประมาณปี ค.ศ. 1950-1960 เพืออธิ บายกิจกรรมทีเกียวข้องกับอภิภาษา ความรู ้อภิภาษาศาสตร์ คือ
ความรู ้ ทีชดั เจน (explicit knowledge) ของผูเ้ รี ยนทีเกี ยวข้องกับภาษา (Bialystok 1979 อ้างใน
Isarankura 2008) รวมถึ งความสามารถของผูเ้ รี ยนภาษาทีสอง ในการอธิ บายและบรรยายเกี ยวกับ
ความรู ้ ของหลักไวยากรณ์ ภาษา ความคิดเห็ น การรับรู ้ และความเข้าใจในการพูด และความรู ้ ทาง
ทฤษฎี เกี ย วกับ ภาษาในเรื องของโครงสร้ า งและการใช้ นอกจากนันความรู ้ อภิ ภาษาศาสตร์ ย งั
เกียวข้องสัมพันธ์กนั ในทางบวกกับความสามารถในการใช้ภาษาทีสองอีกด้วย (Roehr 2005) คือ
เมื อระดับ ความสามารถของภาษาที สองมากขึ น การใช้ความรู ้ อภิ ภาษาศาสตร์ ก็จะมากขึ นตาม
ประสบการณ์หรื ออาจกล่าวอีกนัยหนึ งได้วา่ ความรู ้อภิภาษาศาสตร์ มาจากการพัฒนาทางภาษาและ
ประสบการณ์ซ ึ งเป็ นลักษณะเฉพาะทีแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล
2.3.1 การวิจยั ด้านความรู ้อภิภาษาศาสตร์
จากงานวิจยั ด้านความรู ้ อภิ ภาษาศาสตร์ (Metalinguistic Knowledge) ที สัมพันธ์ กนั กับ
ประสบการณ์การสัมผัสภาษาและความสามารถในการใช้ภาษาทีสองของผูเ้ รี ยน พบว่า เมือผูเ้ รี ยน
ภาษาทีสองมีปริ มาณการสัมผัสภาษาสู ง จะทําให้ความสามารถในการใช้ภาษาทีสองและความรู ้อภิ
ภาษาศาสตร์ ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษามากกว่าผูเ้ รี ยนทีมีปริ มาณการสัมผัสภาษาตํา ผูเ้ รี ยนภาษาที
สองมีพฒั นาการทีจะนําไปสู่ ภาษาเป้ าหมายได้ (Roehr 2005, Isarankura 2008)
Isarankura (2008) ได้ศึกษาเกี ยวกับการเรี ยนรู ้ การใช้คาํ นําหน้านามในภาษาอังกฤษของ
นักเรี ยนไทยโดยการวิเคราะห์ความรู ้ อภิภาษาศาสตร์ เพือศึกษาความรู ้ อภิภาษาศาสตร์ เกี ยวกับ
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ระบบคํานําหน้านามในภาษาอังกฤษของนักเรี ยนไทย โดยทดสอบกับกลุ่ มตัวอย่างทีเป็ นเจ้าของ
ภาษา 1 กลุ่ม และกลุ่มนักเรี ยนไทย 2 กลุ่ม ซึ งจําแนกโดยความสามารถทางภาษาอังกฤษเป็ นกลุ่มที
มีความสามารถระดับสู งและระดับตํา จํานวนกลุ่มละ 30 คน รวม 90 คน ผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั ทังหมด
ทําแบบทดสอบโดยการเลื อกเติ มคํานําหน้านามลงในช่ องว่างในบทความทีใช้เป็ นแบบทดสอบ
ในทันทีทีทาํ แบบทดสอบเสร็ จ กลุ่มตัวอย่างได้แสดงความรู ้อภิภาษาศาสตร์ โดยการให้เหตุผลของ
การเลื อ กใช้ ค ํา นํา หน้ า นามนั น ๆ โดยเขี ย นคํา ตอบลงในแบบสอบถาม นั ก เรี ยนกลุ่ ม ที มี
ความสามารถทางภาษาสู งส่ วนใหญ่จะใช้ความรู ้อภิภาษาศาสตร์ เชิ งวัจนปฏิบตั ิในการพิจารณาคํา
นําหน้านามซึ งสอดคล้องกับกลุ่มเจ้าของภาษา ในการให้เหตุผลของนักเรี ยนทังสองกลุ่มพบว่า
สมมติฐานมีความหลากหลาย บางสมมติฐานก็ตรงกับทีเจ้าของภาษาใช้ บางสมมติฐานก็แตกต่าง
ทังนีอาจสื บเนื องมาจากประสบการณ์ การเรี ยนภาษาอังกฤษทีแตกต่างกัน ซึ งทําให้การเลื อกใช้คาํ
นําหน้านามมีความแตกต่างระหว่างกลุ่มอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ

บทที 3
ระเบียบวิธีวจิ ัย
ในบทนี จะกล่ า วถึ ง รู ป แบบของการวิจยั และระเบี ย บวิธี วิ จยั ซึ งในส่ วนแรกจะอธิ บ าย
เกียวกับการพัฒนาเครื องมือ ส่ วนทีสองจะกล่าวถึงการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั และใน
ส่ วนสุ ดท้ายจะอธิ บายเกี ยวกับการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล และระบบสัญลักษณ์ทีใช้ในการ
วิเคราะห์ความรู ้อภิภาษาศาสตร์
3.1 การพัฒนาเครื องมือ
ในการพัฒนาเครื องมือทีจะใช้ในการวิจยั เพือตอบสมมติฐานได้น นั จะเริ มทดสอบกับกลุ่ม
ตัวอย่างกลุ่มเล็ก ๆ ก่อน ดังนันจึงจะเริ มจากการทําวิจยั นําร่ อง (Pilot Study) ก่อน
3.1.1 การวิจยั นําร่ อง
ในการออกแบบแบบทดสอบความสามารถในการเว้นวรรคนัน จะเริ มจากการ
พิ จ ารณาหลัก เกณฑ์ ก ารเว้น วรรคของราชบัณ ฑิ ต ก่ อนว่า มี หลัก เกณฑ์ อ ะไรบ้า ง แล้วจึ ง สร้ า ง
แบบทดสอบโดยการแต่งเนือเรื องทีภายในเนื อเรื องนันมีการเว้นวรรคอยูค่ รบทุกหลักเกณฑ์ ซึ งจะ
ดึงเอาเว้นวรรคทีมีในเนือเรื องออกทังหมด ดังนันจะได้แบบทดสอบทีเป็ นบทความซึ งมีตวั หนังสื อ
เรี ยงติดกันไปตังแต่ตน้ จนจบ โดยสิ งทีกลุ่มตัวอย่างจะต้องทําคื อ การใส่ เครื องหมายทับ (/) ใน
ตําแหน่ งทีตอ้ งการจะเว้นวรรค หลังจากทําแบบทดสอบความสามารถในการเว้นวรรคเสร็ จ กลุ่ม
ตัวอย่างจะต้องตอบคําถามเกี ยวกับเหตุผลทีกลุ่มตัวอย่างใช้ในการเว้นวรรคแต่ละทีทนั ทีโดยการ
สัมภาษณ์ จากการทําวิจยั นําร่ องกับกลุ่มตัวอย่างคนไทยซึ งเป็ นเจ้าของภาษา 5 คน และกลุ่มตัวอย่าง
คนญีปุ่น 5 คน ทําให้สามารถเล็งเห็นถึงข้อดี ข้อด้อย และปั ญหาของแบบทดสอบได้ นํามาซึ งการ
พัฒนาเครื องมือในการทดสอบการเว้นวรรคทีใช้ในการวิจยั ครังนีทีมีความเหมาะสมมากยิง ขึน
การวิจยั นําร่ องทําให้พบว่า การเว้นวรรคใหญ่กบั วรรคเล็กทีทางราชบัณฑิ ตได้กาํ หนดไว้
นัน ผูใ้ ช้ภาษาไม่ค่อยให้ความสําคัญในการใช้จริ ง โดยทีส่วนใหญ่จะเว้นวรรคเพียงหนึ งตัวอักษร

39

เท่านัน ดังนันผูว้ ิจยั จึ งมี ความเห็ นว่า ควรจะรวมหลักเกณฑ์การเว้นวรรคเข้าด้วยกันเป็ นการเว้น
วรรคเล็กขนาดหนึงตัวอักษร จํานวน 25 ข้อ ดังทีได้กล่าวไปแล้วในบทที 2
ในส่ วนการสัมภาษณ์ กลุ่ มตัวอย่างถึ งเหตุ ผลทีใช้ในการเว้นวรรคจากการทําวิจยั นําร่ อง
พบว่า การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นคนญีปุ่นนัน เป็ นสิ งทีค่อนข้างยากในการให้คาํ ตอบสําหรับ
กลุ่มตัวอย่างคนญีปุ่น เนื องจากการสัมภาษณ์เป็ นภาษาไทยและเป็ นแบบเผชิ ญหน้ากัน จึงอาจทํา
ให้กลุ่มตัวอย่างมีความตืนตระหนก อาจเป็ นผลทําให้แสดงความรู ้อภิภาษาศาสตร์ ทีใช้ในการเว้น
วรรคได้ไม่เต็มที นอกจากนันการให้คาํ ตอบเป็ นภาษาไทยอาจเป็ นอุปสรรคอย่างหนึ งของกลุ่ ม
ตัวอย่างชาวญีปุ่นทียงั พูดภาษาไทยได้ไม่มากนัก และผูว้ ิจยั เองอาจเกิ ดการพูดชี นาํ ได้ ดังนัน จึงมี
ความเห็ นว่า ควรจะให้กลุ่มตัวอย่างได้แสดงความรู ้ อภิภาษาศาสตร์ ในการเว้นวรรคได้อย่างเต็มที
โดยการให้เขียนตอบแบบสอบถามทีถามเกียวกับเหตุผลทีใช้ในการเว้นวรรคเป็ นคําตอบภาษาญีปุ่น
กลุ่มตัวอย่างจะได้มีเวลาคิด ตกตะกอนความรู ้ และสามารถเข้าถึ งความรู ้ อภิภาษาศาสตร์ ได้อย่าง
แท้จริ ง
3.1.2 เครื องมือทีใช้ในการวิจยั
เครื องมือทีจะใช้ในการวิจยั ครังนี มีอยู่ 2 ส่ วนด้วยกัน ส่ วนแรกจะเป็ นการวัด
ความสามารถในการเว้นวรรค ในส่ วนทีสองจะเป็ นการวัดความรู ้อภิภาษาศาสตร์ เกียวกับการเว้น
วรรค คือ การให้คาํ อธิ บายเกี ยวกับความรู ้ ทีใช้ในการเว้นวรรคในการตอบคําถามส่ วนแรก ซึ งทํา
ทันทีหลังจากการทําแบบทดสอบแรกเสร็ จ
3.1.2.1 แบบทดสอบการเว้นวรรค
ในการทดสอบสมมติฐานทีวา่ เจ้าของภาษาจะมีความสามารถในการเว้น
วรรคในการเขียนภาษาไทยตรงตามกรอบทีราชบัณฑิตกําหนดไว้มากกว่าผูเ้ รี ยนชาวญีปุ่น ผูเ้ รี ยน
ชาวญี ปุ่นทีมีประสบการณ์ ภาษาสู งจะมี ความสามารถในการเว้นวรรคใกล้เคี ยงกับเจ้าของภาษา
มากกว่าผูเ้ รี ยนทีมีประสบการณ์ ภาษาตํา ผูว้ ิจยั จึงได้สร้ างแบบทดสอบความสามารถในการเว้น
วรรคขึนมา โดยในการวิจยั ครังนีจะใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีของการเว้นวรรคจากหลักเกณฑ์การเว้น
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วรรคที บญ
ั ญัติไว้ในหนังสื อหลักเกณฑ์การใช้เครื องหมายวรรคตอนและเครื องหมายอืน ๆ ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน (2551)
ก. หลักเกณฑ์การเว้นวรรคทีบญั ญัติโดยราชบัณฑิตยสถาน (2551)
รายละเอียดของหลักเกณฑ์ได้กล่าวไว้ในบทที 2 หลักเกณฑ์ดงั กล่าวแบ่งการเว้น
วรรคออกเป็ นการเว้นวรรคใหญ่ 1 ข้อ และการเว้นวรรคเล็ ก 22 ข้อ โดยที เกณฑ์ทีเกี ยวข้องกับ
เครื องหมายจะมี ขอ้ ย่อย 3 ข้อ ทําให้มี หลักเกณฑ์การเว้นวรรคทังหมด 25 ข้อ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษา
หลักเกณฑ์การเว้นวรรคตอนทัง 25 ข้อ และได้วิเคราะห์และจัดระบบของหลักเกณฑ์เหล่านีใหม่
เพือให้หลักเกณฑ์การเว้นวรรคมีความชัดเจนและง่ายต่อการนํามาเป็ นกรอบความรู ้ ในการพัฒนา
เครื องมือในการทดสอบ หลักเกณฑ์ทีบญ
ั ญัติโดยราชบัณฑิตเหล่านี มีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยทาง
ภาษา แต่เนื องจากการนําเสนอหลักเกณฑ์ของราชบัณฑิ ตยสถานยังมีขอ้ บกพร่ องคือ การจัดลําดับ
ไม่เป็ นระบบ ไม่คงที ไม่สมําเสมอ การใช้คาํ พูดทีแตกต่างกันในการเสนอกฎเกณฑ์ทาํ ให้ไม่ชดั เจน
ไม่เป็ นหมวดหมู่ การใช้คาํ พูดในการกําหนดเกณฑ์บางส่ วนเป็ นการใช้เงื อนไขทีเกิ นเหตุ จากที
กล่าวมาหลักเกณฑ์การเว้นวรรคของราชบัณฑิตทีมีลกั ษณะดังกล่าว มีดงั นี
1.

การนําเสนอหลักเกณฑ์การเว้นวรรคเล็กมีลกั ษณะต่อเนื องกันไปถึง 22 ข้อ โดยที

ลําดับของหลักเกณฑ์สลับ ไม่เป็ นหมวดหมู่ ไม่เป็ นกลุ่มก้อนเดี ยวกัน เช่ น จากหลักเกณฑ์การเว้น
วรรคของราชบัณฑิตข้อที 1.2.2–1.2.8 กล่าวไว้ดงั นี
1.2.2 เว้นวรรคเล็กระหว่างชือกับนามสกุล
1.2.3 เว้นวรรคเล็ ก หลัง คํา นํา พระนามพระบรมวงศานุ วงศ์ พระนาม และ
ฐานันดรศักดิO
1.2.4 เว้นวรรคเล็กระหว่างชือบริ ษทั ธนาคาร ฯลฯ กับคํา “จํากัด” ทีอยูท่ า้ ยชือ
1.2.5 เว้นวรรคเล็กระหว่างคํา “ห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด” และ “ห้างหุ ้นส่ วนสามัญนิ ติ
บุคคล” กับชือ
1.2.6 เว้นวรรคเล็กระหว่างชื อสถานทีต่าง ๆ เช่น ถนน ตําบลเขต/แขวง อําเภอ/
จังหวัด
1.2.7 เว้นวรรคเล็กระหว่างคํานําหน้านามแต่ละชนิด
1.2.8 เว้นวรรคเล็กระหว่างยศกับชือ
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จะเห็นได้วา่ เกณฑ์ที 1.2.2 และ 1.2.3 ได้กล่าวเกียวกับชื อทีเป็ นตัวบุคคล จึงน่าจะตามด้วย
เกณฑ์ที 1.2.7 และ 1.2.8 ทีเป็ นเกณฑ์ทีเกียวข้องกับตัวบุคคลเช่นกัน แต่กลับถูกคัน ด้วยเกณฑ์ทีเป็ น
ชือทีบริ ษทั ห้างร้าน และสถานที ฉะนันหากผูว้ จิ ยั จัดลําดับใหม่ เกณฑ์ขอ้ ที 1.2.2, 1.2.3, 1.2.7, และ
1.2.8 จะอยูต่ ่อกัน แล้วจึงตามด้วยเกณฑ์ขอ้ ที 1.2.4, 1.2.5 และ 1.2.6 ทีเกียวกับชือสถานทีเหมือนกัน
2.

ภาษาทีใช้ในการระบุตาํ แหน่ งทีเกิ ดการเว้นวรรคไม่เป็ นระบบ มีการใช้คาํ พูดที

เกินเหตุคือ ตําแหน่งทีเกิดการเว้นวรรคปรากฎ 4 แบบด้วยกันคือ เว้นวรรคระหว่าง เว้นวรรคหน้า
เว้นวรรคหลัง และเว้นวรรคหน้าและหลัง โดยทีผวู ้ ิจยั คิดว่า สามารถรวมให้เหลือตําแหน่งการเว้น
วรรคเพียง 2 แบบเท่านันคือ การเว้นวรรคระหว่าง และการเว้นวรรคหน้าและหลัง เนื องจากว่าการ
เว้นวรรค 3 แบบแรก คือ เว้นวรรคระหว่าง เว้นวรรคหน้า และเว้นวรรคหลังนันสามารถรวมเป็ น
การเว้นวรรคแบบเดี ยว คือ เว้นวรรคระหว่างเท่านันได้ เนื องจากการใช้คาํ พูดในการระบุตาํ แหน่ ง
ขึนอยูก่ บั มุมมองของผูพ้ ูด กล่าวคือ กรณี ทีมีตวั แปร 2 ตัว คือ การเว้นวรรคระหว่าง x กับ y ใน “x
y” ถ้าเราให้ความสําคัญกับทัง x และ y ก็จะพูดว่า เว้นวรรคระหว่าง x กับ y แต่ถา้ เราให้
ความสําคัญกับ x มากกว่า y เราจะพูดว่า เว้นวรรคหลัง x ซึ งจะไม่สนใจ y เลย ในทางกลับกัน ถ้า
เราให้ความสําคัญกับ y มากกว่า x

เราจะพูดว่า เว้นวรรคหน้า y โดยไม่ให้ความสําคัญกับ x

เช่ นเดี ยวกันราชบัณฑิตให้ความสําคัญกับตัวใดตัวหนึ งโดยใช้คาํ ว่า หลัง x หรื อหน้า y เช่ น ใน
หลักเกณฑ์ขอ้ ที
1.2.12 เว้นวรรคเล็กหลังข้อความทีเป็ นหน่วยมาตราต่าง ๆ กับข้อความทีตามมา
1.2.20 เว้นวรรคเล็กหน้าคําสันธาน “และ”, “หรื อ” ในรายการ
ข้อที 1.2.12 ให้ความสําคัญที x แต่ขอ้ ที 1.2.20 ให้ความสําคัญที y ซึ งจริ ง ๆ แล้ว ควรจะให้
ความสําคัญทัง x และ y จึงสามารถพูดเป็ นแบบเดี ยวได้ว่า “เว้นวรรคระหว่าง” ซึ งเป็ นการให้
ความสําคัญกับตัวแปรทังสอง เพือความประหยัดทางด้านคําพูด และจัดหลักเกณฑ์ให้เป็ นระบบ
และจดจําได้ง่ายขึนผูว้ จิ ยั จึงขอให้ความสําคัญกับตัวแปรทัง 2 ตัว ด้วยเหตุน ีจึงปรากฎตําแหน่งทีเกิด
การเว้นวรรคเพียง 2 รู ปแบบเท่านัน คื อ “การเว้นวรรคตําแหน่ งระหว่าง” และ “การเว้นวรรค
ตําแหน่ งหน้าและหลัง” ซึ ง การเว้นวรรคตํา แหน่ งหน้าและหลังนันไม่ส ามารถรวมกับตํา แหน่ ง
ระหว่างได้ เนื องจากการเว้นวรรคหน้าและหลังคํา เช่ น “ณ ธ” หรื อเครื องหมาย เช่ น “ฯลฯ” นัน
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เป็ นคําและเครื องหมายทีสําคัญทีมีความเฉพาะสู ง จึงต้องแยกคํานีออกจากคําหรื อข้อความอืน ๆ
คือ เว้นทังหน้าและหลังคําเหล่านีโดยทีจะไม่สนใจสิ งทีอยูร่ อบข้าง เพือให้เห็นเด่นชัด จึงเป็ นการ
พิจารณาทีคาํ เหล่านีเท่านัน ไม่สามารถรวมเข้ากับการเว้นวรรคตําแหน่งระหว่างได้
3.

ใช้คาํ พูดไม่คงที ไม่สมําเสมอคือ คําเดียวกันแต่ไม่ได้ใช้คาํ พูดเดียวกันตลอดคือ ใน

การพูดถึ งการเว้นวรรคทังหน้าและหลัง x นัน ราชบัณฑิ ตมีการใช้คาํ พูดทีแตกต่างกัน ดังนี เกณฑ์
ข้อที 1.2.17 ใช้วา่ “ทังข้างหน้าและข้างหลัง” ส่ วนในข้อที, 1.2.18 และ 1.2.19 ใช้วา่ “หน้าและหลัง”
ซึ งผูว้ ิจยั คิดว่าควรจะใช้ว่า “เว้นวรรคหน้าและหลัง x” เพียงอย่างเดี ยวเท่านัน เพือให้หลักเกณฑ์มี
คําพูดทีสมําเสมอเหมือนกัน จะทําให้เป็ นระบบและประหยัดคํามากขึน
4.

การใช้คาํ พูดทีซ าํ ซ้อน เช่น ระบุคาํ ว่า “เว้นวรรคเล็ก” ในทุกหลักเกณฑ์ทีเป็ นการ

เว้นวรรคเล็กซึ งมีมากถึ ง 24 ข้อ เนื องจากว่า การเว้นวรรคเล็กของราชบัณฑิ ต คือ การเว้นวรรคใน
การเขี ยนโดยทัว ไปจะมี ระยะห่ างระหว่างวรรคเท่ากับความกว้างของพยัญชนะ ก หรื อเท่ากับ 1
ตัวอักษร จึงอาจจะระบุเพียง “เว้นวรรค” ในการเว้นวรรคเล็ก และระบุ “เว้นวรรคใหญ่” ในการเว้น
วรรคใหญ่ในระดับประโยคเท่านัน เพือความกระชับและประหยัดคําพูด
ด้วยเหตุน ี ผูว้ ิจยั จึงนําหลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตทัง 25 ข้อย่อย มาวิเคราะห์สังเคราะห์โดย
จะจัดลํา ดับ และคํา พูดให้เ ป็ นหมวดหมู่ และเป็ นระบบมากขึ น โดยที ท ัง 25 ข้อ ย่อยนี ยัง มี อ ยู่
เหมือนเดิ ม เพือให้ง่ายต่อตัวผูว้ ิจยั ในการวิเคราะห์การเว้นวรรคของกลุ่มตัวอย่างตามหลักเกณฑ์
ของราชบัณฑิตต่อไป รวมถึงผูเ้ รี ยนและผูท้ ีมีความสนใจศึกษาการเว้นวรรคในการเขียนภาษาไทย
ข. โครงสร้างขององค์ประกอบของหลักเกณฑ์การเว้นวรรคทีกาํ หนดโดยผูว้ จิ ยั
ผูว้ ิจยั ได้จดั ประเภทของหลัก เกณฑ์การเว้นวรรคทัง 25 ข้อนี ใหม่โดยใช้เกณฑ์
ใหญ่ 2 เกณฑ์ ในการพิจารณา คือ
1)

เกณฑ์ ท างภาษาศาสตร์ คื อ การเว้น วรรคตามระดับ ของหน่ ว ยทางภาษาหรื อ

โครงสร้างไวยากรณ์ สามารถจัดประเภทการเว้นวรรคตามหน่วยไวยากรณ์ทีมีความหมาย ได้เป็ น
ประเภทใหญ่ ๆ 5 ประเภท คือ
1.

ระดับประโยค คือ การเว้นวรรคระหว่างประโยค
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2.

ระดับอนุ พากย์ คือ การเว้นวรรคระหว่างอนุ ประโยคกับประโยคทีข ึนต้น

3.

ระดับวลี คือ การเว้นวรรคทีกาํ หนดจากกลุ่มคําประเภทต่าง ๆ

4.

ระดับคํา คือ การเว้นวรรคทีกาํ หนดจากคํา แบ่งเป็ น

ด้วยคําสันธาน

4.1 คําชี เฉพาะ คื อ คําจําพวกชื อ ชื อคน คํานําพระนาม คํานําหน้านาม ชื อ
บริ ษทั ห้างร้าน ชือสถานที ดังนัน คําชีเฉพาะในการวิจยั นีคือ คําทีเป็ นชื อเฉพาะซึ งเป็ นหน่วยภาษา
ทีทาํ หน้าทีในการเก็บข้อมูลทีใช้สือถึงสัต (entity) พืนฐาน เช่น ใคร (ชื อคน ชื อองค์กร) ทีไหน (ชื อ
สถานที) ซึ งข้อมูลทีบอกว่าใคร ทีไหน เป็ นใจความส่ วนสําคัญของการใช้ภาษาให้สามารถสื อสาร
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ในภาษาไทยจะใช้การเว้นวรรคเป็ นตัวบ่งชี ทีสามารถใช้บ่งบอกชื อเฉพาะ
ภาษาไทยได้ (อมรทิพย์ 2546)
4.2 คําเฉพาะ คือ คําทีกาํ หนดให้เว้นวรรคโดยเฉพาะ ได้แก่ คําว่า “ณ ธ ได้แก่
เช่น และ หรื อ เป็ นต้น”
5. ระดับเครื องหมาย คือ การเว้นวรรคทีกาํ หนดจากเครื องหมาย
2)

เกณฑ์ที เกี ยวกับตําแหน่ ง ที เกิ ดการเว้นวรรค คื อ การแบ่ง ประเภทของการเว้น

วรรคตามตํา แหน่ ง ที เ กิ ด จากที ไ ด้ ก ล่ า วไปแล้ ว ว่ า หลั ก เกณฑ์ ก ารเว้น วรรคที บ ัญ ญัติ โ ดย
ราชบัณฑิตยสถาน พบรู ปแบบตําแหน่งทีเกิดการเว้นวรรค 4 แบบ คือ
1. ตํา แหน่ ง หลั ง คื อ การเว้น วรรคหลั ง ข้ อ ความระดั บ ประโยค วลี คํา หรื อ
เครื องหมาย เช่น เว้นวรรคหลังข้อความทีเป็ นหัวข้อ
2. ตํา แหน่ ง หน้า คื อ การเว้นวรรคหน้า คํา หรื อเครื องหมาย เช่ น เว้นวรรคหน้า คํา
“เป็ นต้น” ทีอยูห่ ลังรายการ
3. ตําแหน่ งระหว่าง คือ การเว้นวรรคระหว่างข้อความระดับอนุ พากย์ วลี หรื อคํา
เช่น เว้นวรรคระหว่างตัวหนังสื อกับตัวเลข
4. ตํา แหน่ ง หน้า และหลัง คื อ การเว้นวรรคทัง “หน้า และหลัง ” คํา ที ก าํ หนดหรื อ
เครื องหมาย เช่น เว้นวรรคหน้าและหลังคําว่า “เช่น”
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รู ปแบบโครงสร้ างขององค์ประกอบของหลักเกณฑ์การเว้นวรรคในการเขียนภาษาไทยที
บัญญัติโดยราชบัณฑิตสถาน ดังแสดงในภาพที 3.1

เกณฑ์
ระดับ

1.ประโยค 2.อนุพากย์

3.วลี

4.คํา

5.เครื องหมาย

4.1คําชีเฉพาะ 4.2คําเฉพาะ
ตําแหน่ง

การเว้น
วรรค

หลัง หลัง ระหว่าง หลัง ระหว่าง หลัง ระหว่าง หน้า หน้า/หลัง หลัง หน้า หน้า/หลัง
ภาพที 3.1 การจัดรู ปแบบโครงสร้างขององค์ประกอบตามหลักเกณฑ์ในการเว้นวรรคใน

การเขี ย นภาษาไทยที บ ญ
ั ญัติโ ดยราชบัณ ฑิ ตยสถานจํา นวน 25 ข้อ โดยเกณฑ์ร ะดับ ภาษาและ
ตําแหน่งการเว้นวรรค เป็ น 5 ข้อใหญ่

แต่จากทีได้กล่าวไปในหัวข้อทีแล้วว่า ตําแหน่ งทีเกิ ดการเว้นวรรคสามารถรวมให้เหลื อ
เพียง 2 รู ปแบบ เท่านัน คือ
1.

ตําแหน่งระหว่าง คือ การเว้นวรรคระหว่างประโยค อนุ พากย์ วลี คํา หรื อ

เครื องหมาย เช่น เว้นวรรคระหว่างตัวหนังสื อกับตัวเลข
2.

ตําแหน่งหน้าและหลัง คือ การเว้นวรรคทัง “หน้าและหลัง” คําเฉพาะหรื อ

เครื องหมาย เช่น เว้นวรรคหน้าและหลังคําว่า “เช่น”
จึ ง ได้รูป แบบโครงสร้ า งขององค์ประกอบของหลัก เกณฑ์ใ นการเว้นวรรคในการเขี ย น
ภาษาไทยใหม่ ดังภาพที 3.2
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เกณฑ์
ระดับ

1.ประโยค 2.อนุพากย์

3.วลี

4.คํา
4.1 คําชีเฉพาะ 4.2 คําเฉพาะ 4.3 คําเฉพาะ

ตําแหน่ง

การเว้น

ระหว่าง

วรรค

ระหว่าง

ระหว่าง

ระหว่าง ระหว่าง หน้า/หลัง

5. เครื องหมาย
5.1

5.2

ระหว่าง หน้า/หลัง

ภาพที 3.2 รู ปแบบโครงสร้างขององค์ประกอบของหลักเกณฑ์ในการเว้นวรรคในการเขียน
ภาษาไทยทีกาํ หนดโดยผูว้ จิ ยั
จากภาพที 3.2 จะเห็นได้วา่ รู ปแบบโครงสร้างขององค์ประกอบของหลักเกณฑ์ในการเว้น
วรรคในการเขียนภาษาไทยทีกาํ หนดโดยผูว้ ิจยั นันมีความเป็ นระบบมากขึน คือ การเว้นวรรคใน 1)
ระดับประโยค 2) ระดับอนุพากย์ 3) ระดับวลี และ 4.1) ระดับคําชี เฉพาะ จะมีตาํ แหน่งการเว้นวรรค
เพียงแบบเดียวเท่านัน คือ ตําแหน่งระหว่าง ส่ วนการเว้นวรรคใน 4.2) และ 4.3) ระดับคําเฉพาะและ
5.1) และ 5.2) ระดับเครื องหมายมี ตาํ แหน่ งการเว้นวรรคสองแบบ คื อ ตําแหน่ งระหว่าง และ
ตําแหน่งหน้าและหลัง
เมือได้โครงสร้างขององค์ประกอบของหลักเกณฑ์ในการเว้นวรรคในการเขียนภาษาไทย
แล้ว ผูว้ ิจยั จึงนําหลักเกณฑ์การเว้นวรรคของราชบัณฑิตยสถานมาจัดกลุ่มและแจกแจงใหม่ โดยที
ในแต่ละระดับมีจาํ นวนข้อย่อยแตกต่างกันไป ดังนี
1. ระดับประโยค มี 1 ข้อย่อย ทีควรจัดให้เข้ากลุ่มนี คือ หลักเกณฑ์ของราชบัณฑิ ต
ข้อที 1.1 เว้นวรรคใหญ่เมือจบข้อความแต่ละประโยค โดยจะแก้ไขลําดับหลักเกณฑ์และคําพูดใหม่
เป็ น
เกณฑ์ขอ้ ที 1 เว้นวรรคใหญ่ระหว่างประโยคทีจบข้อความกับประโยคใหม่
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2. ระดับอนุพากย์ มี 2 ข้อย่อย ทีควรจัดให้เข้ากลุ่มนี โดยทีหลักเกณฑ์ของราชบัณฑิต
เดิ ม มี ต ํา แหน่ ง การเว้น วรรค 2 ชุ ด คื อ การเว้น วรรคตํา แหน่ ง ระหว่ า งและตํา แหน่ ง หลัง คื อ
หลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตข้อที
1.2.1 ในประโยครวมให้เว้นวรรคเล็กระหว่างประโยคย่อยทีมีใจความสมบูรณ์ และเชื อม
กับประโยคอืน ๆ ทีข ึนต้นด้วยคําสันธาน “และ” “หรื อ” “แต่” ฯลฯ
1.2.22 เว้นวรรคเล็กหลังคําว่า “ว่า” ในกรณี ทีขอ้ ความต่อมาเป็ นประโยค
จะเห็นได้วา่ หลักเกณฑ์ 2 เกณฑ์ในระดับอนุ พากย์น ีมีลกั ษณะเหมือนกันคือ เป็ นประโยค
รวมที มี ค ํา สั น ธานเชื อ มระหว่า งประโยคย่อ ย โดยที เ กณฑ์ ห นึ ง จะเกิ ด การเว้น วรรคข้า งหน้ า
คําสันธาน ส่ วนอีกเกณฑ์หนึ งเกิดการเว้นวรรคข้างหลังคําสันธาน ผูว้ ิจยั ต้องการจัดระเบียบคําพูด
ของหลักเกณฑ์โดยจะแก้ไขลําดับของหลักเกณฑ์และคําพูดใหม่เป็ น
เกณฑ์ขอ้ ที 2.1 เว้นวรรคระหว่า งประโยคย่อยที มี ใจความสมบูรณ์ ก ับประโยคอื น ๆ ที
ขึนต้นด้วยคําสันธาน “และ” “หรื อ” “แต่” ฯลฯ ในประโยครวม
เกณฑ์ขอ้ ที 2.2 เว้นวรรคระหว่างคําว่า “ว่า” กับประโยคทีตามมา
3. ระดับวลี มี 7 ข้อย่อย ทีควรจัดให้เข้ากลุ่มนี โดยทีหลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตเดิมมี
ตําแหน่งการเว้นวรรค 2 ชุด คือ การเว้นวรรคตําแหน่งระหว่างและตําแหน่งหลัง คือ หลักเกณฑ์
ของราชบัณฑิตข้อที
1.2.9 เว้นวรรคเล็กระหว่างกลุ่มอักษรย่อ
1.2.10 เว้นวรรคเล็กระหว่างตัวหนังสื อกับตัวเลข
1.2.11 เว้นวรรคเล็กระหว่างวันกับเวลา
1.2.12 เว้นวรรคเล็กหลังข้อความทีเป็ นหน่วยมาตราต่าง ๆ กับข้อความทีตามมา
1.2.13 เว้นวรรคเล็กระหว่างตัวหนังสื อไทยกับตัวหนังสื อภาษาอืน
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1.2.14 เว้นวรรคเล็กระหว่างรายการต่าง ๆ เพือแยกรายการแต่ละรายการ ทังทีเป็ นข้อความ
และกลุ่มตัวเลข
1.2.16 เว้นวรรคเล็กหลังข้อความทีเป็ นหัวข้อ
จะเห็ นได้ว่าในกลุ่มนี อยู่ในการเว้นวรรคเล็กจากเกณฑ์ขอ้ ที 1.2.9-1.2.14 และข้อ 1.2.16
และมี เกณฑ์การเว้นวรรคในตําแหน่ งหลังแทรกอยู่ในเกณฑ์ตาํ แหน่ งระหว่างด้วย ผูว้ ิจยั เห็ นว่า
ควรจะแก้ไขคําพูดและจัดลําดับภายในกลุ่ มนี ใหม่ให้เป็ นไปในทิ ศทางเดี ยวกัน เมื อจัดใหม่แล้ว
พบว่า ในระดับวลีมีตาํ แหน่งทีเกิดการเว้นวรรคเพียงตําแหน่งเดียวเท่านัน คือ ตําแหน่งระหว่าง โดย
จะแก้ไขลําดับของหลักเกณฑ์และคําพูดใหม่เป็ น
เกณฑ์ขอ้ ที 3.1 เว้นวรรคระหว่างข้อความทีเป็ นหัวข้อกับประโยคทีตามมา
เกณฑ์ขอ้ ที 3.2 เว้นวรรคระหว่างกลุ่มอักษรย่อ
เกณฑ์ขอ้ ที 3.3 เว้นวรรคระหว่างตัวหนังสื อกับตัวเลข
เกณฑ์ขอ้ ที 3.4 เว้นวรรคระหว่างวันกับเวลา
เกณฑ์ขอ้ ที 3.5 เว้นวรรคระหว่างหน่วยมาตราต่าง ๆ กับข้อความทีตามมา
เกณฑ์ขอ้ ที 3.6 เว้นวรรคระหว่างตัวหนังสื อไทยกับตัวหนังสื อภาษาอืน
เกณฑ์ขอ้ ที 3.7 เว้นวรรคระหว่างรายการต่าง ๆ เพือแยกรายการแต่ละรายการ ทังทีเป็ น
ข้อความและกลุ่มตัวเลข
4. ระดับคํา แบ่งเป็ น 4.1 คําชีเฉพาะ และ 4.2 และ 4.3 คําเฉพาะ
4.1 คําชี เฉพาะ มี 7 ข้อย่อย ทีควรจัดให้เข้ากลุ่มนี โดยทีหลักเกณฑ์ของ
ราชบัณฑิ ตเดิ มมีตาํ แหน่ งการเว้นวรรค 2 ชุ ด คือ การเว้นวรรคตําแหน่งระหว่างและตําแหน่งหลัง
คือ หลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตข้อที
1.2.2 เว้นวรรคเล็กระหว่างชือกับนามสกุล
1.2.3 เว้นวรรคเล็กหลังคํานําพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ พระนาม และฐานันดรศักดิO
1.2.4 เว้นวรรคเล็กระหว่างชือบริ ษทั ธนาคาร ฯลฯ กับคํา “จํากัด” ทีอยูท่ า้ ยชือ
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1.2.5 เว้นวรรคเล็กระหว่างคํา “ห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด” และ “ห้างหุ ้นส่ วนสามัญนิ ติบุคคล” กับ
ชือ
1.2.6 เว้นวรรคเล็กระหว่างชือสถานทีต่าง ๆ เช่น ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด
1.2.7 เว้นวรรคเล็กระหว่างคํานําหน้านามแต่ละชนิด
1.2.8 เว้นวรรคเล็กระหว่างยศกับชือ
ในระดับคําชี เฉพาะนี หมายถึ ง คนหรื อสถานที เพียง 1 เดี ยว แต่มีส่วนประกอบ
หลายส่ วนรวมเข้าเป็ นชื อ ซึ งแทน 1 สิ ง จึ งรวมถึ งการบอกทีอยู่หรื อสถานทีต งั ของสถานทีน นั ๆ
ด้วย จะเห็นได้วา่ ในกลุ่มนี จะรวมหลักเกณฑ์การเว้นวรรคข้อที 1.2.6 ทีวา่ เว้นวรรคเล็กระหว่างชื อ
สถานทีต่าง ๆ เช่ น ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด เนื องจากในการระบุ ถึงสถานทีต งั ของ
สถานทีใดสถานทีหนึ งจะต้องมีส่วนประกอบหลายส่ วนคือ ถนน ตําบล อําเภอ และจังหวัดรวมกัน
เข้าเป็ น 1 สิ งทีสามารถระบุทีต งั ของสถานทีน นั ได้ ดังนันหลักเกณฑ์น ีจึงอยูใ่ นระดับคําชีเฉพาะด้วย
ในกลุ่ ม นี มี ก ารเว้นวรรคเล็ ก จากเกณฑ์ข ้อที 2-8 และมี เกณฑ์ก ารเว้นวรรคใน
ตําแหน่งหลังแทรกอยูใ่ นเกณฑ์ตาํ แหน่งระหว่างด้วย ผูว้ ิจยั เห็นว่า ควรจะแก้ไขคําพูดและจัดลําดับ
ภายในกลุ่มนีใหม่ให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกันคือ ควรจะจัดลําดับของเกณฑ์ทีเกียวกับตัวบุคลให้อยู่
ต่อเนื องกัน เมือจัดใหม่แล้วพบว่า ในระดับคําชี เฉพาะมีตาํ แหน่งทีเกิดการเว้นวรรคเพียงชุ ดเดี ยว
เท่านันคือ ตําแหน่งระหว่าง โดยจะแก้ไขลําดับของหลักเกณฑ์และคําพูดใหม่เป็ น
เกณฑ์ขอ้ ที 4.1.1 เว้นวรรคระหว่างชือกับนามสกุล
เกณฑ์ขอ้ ที 4.1.2 เว้นวรรคระหว่างคํานําพระนามพระบรมวงศานุ วงศ์ พระนาม และ
ฐานันดรศักดิOแต่ละชนิด
เกณฑ์ขอ้ ที 4.1.3 เว้นวรรคระหว่างคํานําหน้านามแต่ละชนิด
เกณฑ์ขอ้ ที 4.1.4 เว้นวรรคระหว่างยศกับชือ
เกณฑ์ขอ้ ที 4.1.5 เว้นวรรคระหว่างชือบริ ษทั ธนาคาร ฯลฯ กับคํา “จํากัด” ทีอยูท่ า้ ยชือ
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เกณฑ์ขอ้ ที 4.1.6 เว้นวรรคระหว่างคํา “ห้างหุ ้นส่ วนจํากัด” และ “ห้างหุ ้นส่ วนสามัญนิ ติ
บุคคล” กับชือ
เกณฑ์ขอ้ ที 4.1.7 เว้นวรรคระหว่างชื อสถานทีต่าง ๆ เช่ น ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต
จังหวัด
4.2 คําเฉพาะ ตําแหน่งระหว่าง มี 2 ข้อย่อย ทีควรจัดให้เข้ากลุ่มนี โดยที
หลักเกณฑ์ของราชบัณฑิ ตเดิ มมี ตาํ แหน่ งการเว้นวรรค 1 ชุ ด คื อ การเว้นวรรคตําแหน่ งหน้า คื อ
หลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตข้อที
1.2.20 เว้นวรรคเล็กหน้าคําสันธาน “และ”, “หรื อ” ในรายการ
1.2.21 เว้นวรรคเล็กหน้าคํา “เป็ นต้น” ทีอยูห่ ลังรายการ
ผูว้ จิ ยั เห็นว่า ควรจะแก้ไขคําพูดและจัดลําดับภายในกลุ่มนีใหม่เป็ น
เกณฑ์ขอ้ ที 4.2.1 เว้นวรรคระหว่างรายการกับคําสันธาน “และ” “หรื อ” ในรายการ
เกณฑ์ขอ้ ที 4.2.2 เว้นวรรคระหว่างรายการกับคํา “เป็ นต้น” ทีอยูห่ ลังรายการ
4.3 คําเฉพาะ ตําแหน่ งหน้าและหลัง มี 3 ข้อย่อย ทีควรจัดให้เข้ากลุ่มนี
โดยทีหลักเกณฑ์ของราชบัณฑิ ตเดิ มมีตาํ แหน่ งการเว้นวรรค 1 ชุ ด คือ การเว้นวรรคตําแหน่งหน้า
และหลัง คือ หลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตข้อที
1.2.17 เว้นวรรคเล็กทังข้างหน้าและข้างหลังคํา “ณ ธ”
1.2.18 เว้นวรรคเล็กหน้าและหลังคําว่า “ได้แก่” ทีตามด้วยรายการ มากกว่า 1 รายการ
1.2.19 เว้นวรรคเล็กหน้าและหลังคํา “เช่น” (ในความหมายว่า ยกตัวอย่าง)
ในกลุ่ ม นี มี ก ารเว้นวรรคเล็ ก จากหลักเกณฑ์ข ้อที 17-19 ซึ งจะมี ตาํ แหน่ ง การเว้นวรรค
เหมือนกันแต่ใช้คาํ พูดต่างกัน ผูว้ ิจยั คิดว่า ควรจะปรับเปลียนคําพูดเพือให้เกณฑ์มีความสมําเสมอ
มากขึน เมือแก้ไขลําดับของหลักเกณฑ์และคําพูดใหม่แล้ว เป็ นดังนี
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เกณฑ์ขอ้ ที 4.3.1 เว้นวรรคหน้าและหลังคํา ณ ธ
เกณฑ์ขอ้ ที 4.3.2 เว้นวรรคหน้าและหลังคํา “ได้แก่” ทีตามด้วยรายการ มากกว่า 1 รายการ
เกณฑ์ขอ้ ที 4.3.3 เว้นวรรคหน้าและหลังคํา “เช่น” (ในความหมายว่า ยกตัวอย่าง)
5.1 ระดับเครื องหมาย ตําแหน่งระหว่าง มี 2 ข้อย่อย ทีควรจัดให้เข้ากลุ่มนี โดยที
หลักเกณฑ์ของราชบัณฑิ ตเดิ มมีตาํ แหน่ งการเว้นวรรค 2 ชุ ด คือ การเว้นวรรคตําแหน่ งหน้าและ
ตําแหน่งหลัง คือ หลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตข้อที
1.2.15.1 เว้นวรรคเล็กหน้าเครื องหมายอัญประกาศเปิ ดและวงเล็บเปิ ด
1.2.15.2 เว้นวรรคเล็กหลังเครื องหมาย จุลภาค อัฒภาค ไปยาลน้อย อัญประกาศปิ ด และ
วงเล็บปิ ด
ในกลุ่มนี มีการเว้นวรรคเล็กจากหลักเกณฑ์ขอ้ ย่อยที 15 ผูว้ ิจยั เห็ นว่า ควรจะแก้ไขคําพูด
และจัดลําดับภายในกลุ่มนีใหม่เป็ น
เกณฑ์ขอ้ ที 5.1.1 เว้นวรรคระหว่างข้อความข้างหน้ากับเครื องหมายอัญประกาศเปิ ด (“)
และวงเล็บเปิ ด ( ( )
เกณฑ์ขอ้ ที 5.1.2 เว้นวรรคระหว่างเครื องหมายจุลภาค (,) อัฒภาค (;) ไปยาลน้อย (ฯ)
อัญประกาศปิ ด (”) และวงเล็บปิ ด ( ) ) กับข้อความทีตามมา
5.2 ระดับเครื องหมาย ตําแหน่งหน้าและหลัง มี 1 ข้อย่อย ทีควรจัดให้เข้ากลุ่มนี
โดยทีหลักเกณฑ์ของราชบัณฑิ ตเดิ มมีตาํ แหน่ งการเว้นวรรค 1 ชุ ด คือ การเว้นวรรคตําแหน่งหน้า
และหลัง คือ หลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตข้อที
1.2.15.3 เว้นวรรคเล็กหน้าและหลังเครื องหมายไปยาลใหญ่ ไม้ยมก เสมอภาคหรื อเท่ากับ
ทวิภาค วิภชั ภาค และเครื องหมาย + ทีใช้ในทางภาษา
ในกลุ่มนี เป็ นการเว้นวรรคเล็กจากหลักเกณฑ์ขอ้ ย่อยที 15 ผูว้ ิจยั เห็นว่า ควรจะแก้ไขคําพูด
และจัดลําดับภายในกลุ่มนีใหม่เป็ น
เกณฑ์ขอ้ ที 5.2.1 เว้นวรรคหน้าและหลังเครื องหมายไปยาลใหญ่ (ฯลฯ) ไม้ยมก (ๆ) เสมอ
ภาคหรื อเท่ากับ (=) ทวิภาค (:) วิภชั ภาค (:-) และเครื องหมาย + ทีใช้ในทางภาษา (+)
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หลังจากทีผวู ้ จิ ยั ได้จดั กลุ่มและเรี ยบเรี ยงคําพูดใหม่ให้เป็ นระบบมากขึนแล้ว สามารถสรุ ป
หลักเกณฑ์การเว้นวรรคในการเขี ยนภาษาไทยตามเกณฑ์ภาษาศาสตร์ และตําแหน่ งทีเกิ ดการเว้น
วรรค ดังแสดงในตารางที 3.1 ซึ งจะใช้เป็ นเกณฑ์ในการวิเคราะห์ต่อไป
ตารางที 3.1 หลักเกณฑ์การเว้นวรรคในการเขี ยนภาษาไทยตามเกณฑ์ภาษาศาสตร์ และ
ตําแหน่งทีเกิดการเว้นวรรค
ตําแหน่งทีเกิดการเว้นวรรค

ระดับโครงสร้าง
1. ระดับ
ประโยค
2. ระดับ
อนุพากย์

ระหว่างประโยคทีจบข้อความกับประโยคใหม่

ระหว่าง หน้า/หลัง
✓

(เว้นวรรคใหญ่)
2.1 ระหว่างประโยคย่อยทีมีใจความสมบูรณ์และ

✓

เชือมกับประโยคอืน ๆ ทีข ึนต้นด้วยคําสันธาน
“และ” “หรื อ” “แต่” ฯลฯ ในประโยครวม

3. ระดับวลี

2.2 ระหว่างคํา “ว่า” กับประโยคทีตามมา

✓

3.1 ระหว่างข้อความทีเป็ นหัวข้อกับประโยคที

✓

ตามมา
3.2 ระหว่างกลุ่มอักษรย่อ

✓

3.3 ระหว่างตัวหนังสื อกับตัวเลข

✓

3.4 ระหว่างวันกับเวลา

✓

3.5 ระหว่างหน่วยมาตราต่าง ๆ กับข้อความทีตามมา

✓

3.6 ระหว่างตัวหนังสื อไทยกับตัวหนังสื อภาษาอืน

✓

3.7 ระหว่างรายการต่าง ๆ เพือแยกรายการแต่ละ

✓

รายการ ทังทีเป็ นข้อความและกลุ่มตัวเลข
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ระดับโครงสร้าง
4. ระดับคํา

ตําแหน่งทีเกิดการเว้นวรรค

ระหว่าง หน้า/หลัง

4.1.1 ระหว่างชือกับนามสกุล

✓

4.1 คําชีเฉพาะ 4.1.2 ระหว่างคํานําพระนามพระบรมวงศานุ วงศ์

✓

พระนาม และฐานันดรศักดิO แต่ละชนิด
4.1.3 ระหว่างคํานําหน้านามแต่ละชนิด

✓

4.1.4 ระหว่างยศกับชือ

✓

4.1.5 ระหว่างชือบริ ษทั ธนาคาร ฯลฯ กับคํา “จํากัด”

✓

ทีอยูท่ า้ ยชือ
4.1.6 ระหว่างคํา “ห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด” และ “ห้าง

✓

หุ น้ ส่ วนสามัญนิ ติบุคคล” กับชือ
4.1.7 ระหว่างชือสถานทีต่าง ๆ เช่น ถนน ตําบล/

✓

แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด
4.2 คําเฉพาะ
(ตําแหน่งระหว่าง)

4.2.1 ระหว่างรายการกับคําสันธาน “และ” “หรื อ”

✓

ในรายการ
4.2.2 ระหว่างรายการกับคํา “เป็ นต้น” ทีอยูห่ ลัง

✓

รายการ
4.3 คําเฉพาะ

4.3.1 หน้าและหลังคํา ณ ธ

✓

(ตําแหน่งหน้าและ 4.3.2 หน้าและหลังคํา “ได้แก่” ทีตามด้วยรายการ
มากกว่า 1 รายการ
หลัง)

✓

4.3.3 หน้าและหลังคํา “เช่น” (ในความหมายว่า
ยกตัวอย่าง)

✓
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ระดับโครงสร้าง

ตําแหน่งทีเกิดการเว้นวรรค

5.1 ระดับ

5.1.1 ระหว่างข้อความข้างหน้ากับเครื องหมาย

เครื องหมาย

อัญประกาศเปิ ด (“) และวงเล็บเปิ ด (()

(ตําแหน่งระหว่าง)

5.1.2 ระหว่างเครื องหมายจุลภาค (,) อัฒภาค (;)

ระหว่าง หน้า/หลัง
✓

✓

ไปยาลน้อย (ฯ) อัญประกาศปิ ด (”) และวงเล็บปิ ด
()) กับข้อความทีตามมา
5.2 ระดับ

5.2.1 หน้าและหลังเครื องหมายไปยาลใหญ่ (ฯลฯ)

เครื องหมาย

ไม้ยมก (ๆ) เสมอภาคหรื อเท่ากับ (=) ทวิภาค (:)วิภชั

✓

(ตําแหน่งหน้าและ ภาค (:-) และเครื องหมาย + ทีใช้ในทางภาษา (+)
หลัง)
จากตารางที 3.1 เมื อพิจารณาหลักเกณฑ์การเว้นวรรคทังหมดแล้ว ยังสามารถแบ่งระดับ
ของหลักเกณฑ์ท งั 5 ข้อนี ออกเป็ น 2 กลุ่มใหญ่ คือ
1) กลุ่มทีเป็ นหลักเกณฑ์ทางเลื อก (Optional Rules) คือ การเว้นวรรคในกลุ่มนี
ผูเ้ ขียนจะเว้นวรรคหรื อไม่เว้นก็ได้ ดังนัน การเว้นวรรคในกลุ่มนี จะมีความแตกต่างกันไปตามลีลา
ในการเขียนภาษา (Stylistic) ของผูเ้ ขียนแต่ละคน นัน คือ เกณฑ์ในระดับที 1-3 คือ ระดับประโยค
ระดับอนุ พากย์และระดับวลี เนื องจากเนื องจากการวิจยั ของ Luksaneeyanawin (1988) ชีให้เห็นว่า
การหยุดเว้นระยะในการอ่านในภาษาไทยนันสัมพันธ์กบั โครงสร้างทางวากยสัมพันธ์คือ มีการหยุด
เว้นระยะทีจุดแยกระหว่างหน่วยทางวากยสัมพันธ์ ทังทีเป็ นประโยค อนุ ประโยค และวลี การหยุด
เว้นระยะยังสัมพันธ์กบั การเว้นวรรคและการใช้เครื องหมายวรรคตอนด้วย ซึ งการหยุดเว้นระยะใน
การอ่ า นจะเกิ ด ที ต ํา แหน่ ง ซึ งมี ก ารเว้น วรรคหรื อ การใช้ เ ครื องหมายวรรคตอนในการเขี ย น
นอกจากนันการหยุดเว้นระยะยังเกิ ดขึ นในตําแหน่ งซึ งไม่มีการเว้นวรรคหรื อการใช้เครื องหมาย
วรรคตอนในการเขี ยนด้วย ซึ งมีการแปรระหว่างบุคคลมาก อธิ บายได้จากความเห็ นในเชิ งโสต
สัทศาสตร์ และภาษาศาสตร์ เชิ งจิตวิทยาทีวา่ การหยุดเว้นระยะเป็ นความจําเป็ นในแง่กายภาพของ
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การฟั ง คือ ในการฟั งข้อความต่อเนื อง ผูฟ้ ั งมีการเก็บความเป็ นช่ วงการจําระยะสัน (Short term
memory) ซึ งเมือรวมกันเข้าหลาย ๆ ช่วงจะได้ใจความทีสมบูรณ์ของเนือความทังหมด ซึ งจะเก็บไว้
เป็ นช่วงการจําระยะยาว (Long term memory) หากการพูดไม่มีการหยุดเลยคือ ไม่มีการแบ่งความ
เป็ นช่ วงสัน ๆ แล้ว ผูฟ้ ั งย่อมไม่สามารถจะเก็บความเพือนํามาต่อกันเพือให้ได้ใจความทีสมบูรณ์
ของเนือความทังหมดได้ จากความสัมพันธ์ทีกล่าวมานี ผูว้ ิจยั จึงมีความเห็นว่า การเว้นวรรคในการ
เขี ย นก็ เช่ นกัน ที ผูเ้ ขี ย นเลื อกที จะเว้นวรรคหรื อไม่ เว้นวรรคก็ ไ ด้ใ นระดับ ที เป็ นโครงสร้ า งทาง
วากยสัมพันธ์คือ ในระดับประโยค ระดับอนุ พากย์ และระดับวลี เพือให้ผอู ้ ่านสามารถอ่านและเก็บ
ความให้ได้ใ จความที ตรงตามความต้องการของผูเ้ ขี ย น การเว้นวรรคในระดับ เหล่ านี จึงจัดเป็ น
หลักเกณฑ์ทางเลือกทีผเู ้ ขียนจะเว้นวรรคในการเขียนหรื อไม่เว้นวรรคก็ได้ เป็ นวัจนลีลาในการเขียน
ของผูเ้ ขียน ตัวอย่างของการเขียนทีไม่มีการเว้นวรรค เช่น ในการเขียนของ ศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญ
ศรี ดุ๊ก ในหนังสื อการต่างประเทศกับเอกราชและอธิ ปไตยของไทย (2542 : 3) ทีวา่
“อย่ างไรก็ดี เหตุผ ลเบื องหลั งและรายละเอี ยดในการดํา เนิ นนโยบาย
ต่ างประเทศของไทยในช่ วงสมัยนันยังไม่ เป็ นที' ร้ ู จักกันแพร่ หลายนัก ประกอบกับ
หนังสื อที' เกี'ยวกับการดําเนินนโยบายต่ างประเทศของไทยอย่ างละเอี ยดยังไม่ ปรากฏ
ในตลาดหนังสื อเมืองไทย หนังสื อเล่ มนีซึ งรวมบทความ ทางวิชาการต่ าง ๆ อันเป็ น
ผลงานวิ จั ย เกี' ย วกั บ การดํ า เนิ นนโยบายต่ างประเทศของไทยตั ง แต่ สมั ย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัวจนถึงสิ นสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม จะทํา
ให้ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา ครู อาจารย์ และผู้ ที ส นใจทั ว ไปได้ ร้ ู และเข้ า ใจเหตุ ผ ลและ
รายละเอี ยดของการดําเนิ นนโยบายต่ างประเทศของไทยอย่ างลึกซึ งและสื บเนื อง
ติ ดต่ อกัน ทํา ให้ เห็ นวิ วัฒนาการของการดําเนิ นนโยบายต่ างประเทศของไทยที' มี
จุดมุ่งหมายหลัก 2 ประการ”
จากบทความทียกมานี จะเห็นได้วา่ ผูเ้ ขียนมีการเว้นวรรคในตําแหน่งทีไม่จาํ เป็ นต้องมีเว้น
วรรค เช่ น การเว้นวรรคระหว่างคําว่า “บทความ” กับ “ทาง” ในประโยค “หนังสื อเล่ มนี ซึ'งรวม
บทความ ทางวิ ชาการต่ าง ๆ” นอกจากนัน ยังมีการเขียนประโยคยาวติดต่อกันไปในบางประโยค
ทังทีจริ ง ๆ แล้วผูเ้ ขียนสามารถเว้นวรรค เพือให้ผอู ้ ่านได้มีเวลาในการหยุดพักเพือเก็บความ เช่น ใน

55

ประโยค “...และผู้ที' สนใจทั' วไปได้ ร้ ู และเข้ าใจเหตุ ผลและรายละเอี ย ดของการดําเนิ นนโยบาย
ต่ างประเทศของไทยอย่ างลึกซึ งและสื บเนื'องติดต่ อกัน...” ด้วยเหตุน ี การเว้นวรรคในระดับนีจึงเป็ น
การเว้นวรรคในหลักเกณฑ์ทางเลือก (Optional Rules)
2) กลุ่มทีเป็ นหลักเกณฑ์เฉพาะ (Specific Rules) คือ การเว้นวรรคในการเขียนที
ผูเ้ ขี ย นจําเป็ นจะต้องเว้นวรรคในระดับ คํา และเครื องหมายซึ ง ไม่ ได้อยู่ใ นระดับ โครงสร้ า งทาง
วากยสัมพันธ์ นัน คือ เกณฑ์ในระดับที 4-5 คือ ระดับคําและระดับเครื องหมาย ดังแสดงในภาพที
3.3
เกณฑ์
ระดับ

1.ประโยค 2.อนุพากย์ 3.วลี

4.คํา

5. เครื องหมาย

4.1 คําชีเฉพาะ 4.2 คําเฉพาะ 4.3 คําเฉพาะ 5.1
ตําแหน่ง

การเว้น
วรรค

ระหว่าง

ระหว่าง

ระหว่าง

ระหว่าง

5.2

ระหว่าง หน้า/หลัง ระหว่าง หน้า/หลัง

หลักเกณฑ์ทางเลือก (Optional Rules)

หลักเกณฑ์เฉพาะ (Specific Rules)

ภาพที 3.3 รู ปแบบโครงสร้ า งขององค์ป ระกอบของเกณฑ์ในการเว้นวรรคในการเขี ย น
ภาษาไทยทีกาํ หนดโดยผูว้ จิ ยั ซึ งแบ่งเป็ นสองกลุ่มใหญ่
การวิ เ คราะห์ แ ละจัด ระบบหลัก เกณฑ์ ก ารเว้น วรรคที บ ัญ ญัติ โ ดยราชบัณ ฑิ ต
ดังกล่าว จะทําให้ผวู ้ จิ ยั สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการวิจยั ได้เป็ นระบบมากขึน
ค. โครงสร้างของแบบทดสอบการเว้นวรรค
เมือได้โครงสร้ างการเว้นวรรคทีเป็ นระบบดังทีได้กล่าวไปแล้วข้างต้น ผูว้ ิจยั จึ ง
สร้างแบบทดสอบการเว้นวรรคขึนมา (ดูภาคผนวก ง) โดยจะเป็ นบทความทีผวู ้ ิจยั แต่งขึนมาเอง ใน
บทความนี มี ตาํ แหน่ ง ที จะต้องเว้นวรรคอยู่ค รบทุ กหลักเกณฑ์ซ ึ ง ผูว้ ิจยั จะดึ ง เอาเว้นวรรคที มีใ น
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บทความออกทังหมด ดังนันลักษณะของแบบทดสอบจึงเป็ นข้อความยาวเรี ยงต่อกันไปจนจบ ใน
แบบทดสอบการเว้นวรรคทีจดั ทําขึนมีตาํ แหน่งทีจะต้องเว้นวรรคซ่ อนอยูท่  งั หมด 66 ตําแหน่ง ซึ ง
ในแต่ละหลักเกณฑ์การเว้นวรรคจะมีจาํ นวนข้อทีปรากฎในแบบทดสอบไม่เท่ากัน
ง. การตรวจสอบแบบทดสอบ
การตรวจสอบแบบทดสอบกระทําโดยเจ้าของภาษาชาวไทยจํานวน 2 คน ซึ งเป็ น
นิ สิตปริ ญญาเอกด้านภาษาศาสตร์ หลังจากที ได้ทาํ ความเข้าใจกับหลักเกณฑ์การเว้นวรรคแล้ว
เจ้าของภาษาจึ งได้ลงมื อทําแบบทดสอบการเว้นวรรคโดยยึดตามหลักเกณฑ์การเว้นวรรคตามที
บัญ ญัติ ไ ว้ใ นหนัง สื อ หลัก เกณฑ์ ก ารใช้ เ ครื อ งหมายวรรคตอนและเครื อ งหมายอื น ๆ ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน (2551) ซึ งได้มีการถกเถียงและแก้ปัญหากันเกียวกับตําแหน่งทีควรจะเว้นวรรค
และได้มีการปรับปรุ งแบบทดสอบเพือให้ได้แบบสอบถามทีเป็ นไปตามหลักเกณฑ์การเว้นวรรค
จ. การดําเนินการทดสอบ
กลุ่มตัวอย่างทังชาวไทยและชาวญีปุ่น รวม 50 คน แบ่งออกเป็ น 1) กลุ่มตัวอย่างที
เป็ นเจ้าของภาษา (Native Speaker ; NS) ซึ งคือ นิสิตชันปี ที 3 และ 4 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จํานวน 30 คน ซึ งถื อเป็ นกลุ่มตัวอย่างทีมีการเรี ยนภาษาอย่างเข้มข้น และ 2) กลุ่ม
ผูเ้ รี ยนภาษาไทยเป็ นภาษาทีสองชาวญีปุ่น (Non-Native Speaker ; NNS) จํานวน 20 คน ซึ งกลุ่ม
ตัว อย่า งนี จะเป็ นผูเ้ รี ย นภาษาไทยชาวญี ปุ่ นที เ รี ย นอยู่ใ นโรงเรี ย นสอนภาษาไทยแห่ ง หนึ ง ใน
กรุ งเทพฯ ซึ งเรี ยนอยู่ในระดับกลางคื อเรี ยนมาแล้วประมาณ 400 ชัวโมง สามารถอ่านและเขี ยน
ภาษาไทยได้ กลุ่มตัวอย่างผูเ้ รี ยนชาวญีปุ่นจํานวน 20 คน จําแนกได้เป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผูเ้ รี ยน
ภาษาไทยชาวญีปุ่นที มีประสบการณ์ การสัมผัสภาษาสู ง (NNSH) กับกลุ่มทีมีประสบการณ์ การ
สัมผัสภาษาตํา (NNSL) จากแบบสอบถามประสบการณ์ ก ารสัมผัสภาษา (ที จะกล่ าวในหัวข้อ
3.1.2.3)

กลุ่ ม ตัว อย่า งจะได้รั บ แบบทดสอบการเว้น วรรคที ไ ด้พ ฒ
ั นาเรี ย บร้ อ ยแล้ว โดยที

แบบทดสอบจะมี 2 แผ่นทีเหมือนกัน และมีกระดาษทําสําเนาคัน ระหว่างแบบทดสอบทังสองแผ่น
เพือทําการอัดสําเนาระหว่างทีกลุ่มตัวอย่างทําแบบทดสอบการเว้นวรรค สิ งทีกลุ่มตัวอย่างจะต้อง
ทําคือ อ่านแบบทดสอบทีเป็ นบทความทีไม่มีการเว้นวรรคอยูเ่ ลย 1 รอบ จากนันให้ใส่ เครื องหมาย
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ทับ (/) ในตําแหน่งทีตอ้ งการจะเว้นวรรค ซึ งกลุ่มตัวอย่างสามารถใส่ เครื องหมายทับ (/) กีตาํ แหน่งก็
ได้ เมือใส่ คาํ ตอบเสร็ จแล้วจึงกํากับลําดับทีของตําแหน่งทีได้เว้นวรรคไปตังแต่ลาํ ดับที 1 ไปจนถึง
ลําดับสุ ดท้าย ซึ งทุกขันตอนสามารถแก้ไขคําตอบได้โดยการขีดฆ่าในจุดทีไม่ตอ้ งการ ใช้เวลาใน
การทําประมาณ 20 นาที แต่เวลาทีใช้จริ งไม่ได้มีการกําหนด จุดประสงค์ของการทําสําเนานี เพือ
นําไปใช้ในการทดสอบลําดับต่อไปทีตอ้ งทําทันที นัน คือ แบบสอบถามความรู ้อภิภาษาศาสตร์ ใน
การเว้นวรรค ดังจะกล่าวต่อไป ในหัวข้อที 3.1.2.2 เนื องจากว่าในการทําแบบสอบถามความรู ้ อภิ
ภาษาศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างจะต้องดูตาํ แหน่งทีตนเว้นวรรคในแบบทดสอบแรกจากกระดาษสําเนา
ควบคู่กบั การให้เหตุผลในการเว้นวรรคในแบบทดสอบทีสองในระหว่างทีทาํ แบบสอบถามความรู ้
อภิภาษาศาสตร์ น ีกลุ่มตัวอย่างสามารถเปลียนคําตอบในแบบทดสอบแรกได้ ซึ งการแก้ไขคําตอบจะ
ใช้ปากกาในกระดาษสําเนา ทําให้ผวู ้ ิจยั สามารถแยกแยะได้ว่าการแก้ไขคําตอบนีเกิดขึนก่อนหรื อ
หลังการให้เหตุ ผลการเว้นวรรค ดังนันคําตอบสุ ดท้ายของแบบทดสอบการเว้นวรรคนี จะอยู่ใน
กระดาษสําเนา และคําตอบนีจะสัมพันธ์กบั การให้เหตุผลอภิภาษาศาสตร์ ในการเว้นวรรคด้วย การ
ทีกลุ่มตัวอย่างจะสามารถแก้ไขคําตอบได้ในระหว่างทีทาํ แบบสอบถามความรู ้อภิภาษาศาสตร์ ใน
การเว้นวรรค เนืองจากเมือกลุ่มตัวอย่างได้ใช้เวลาในการคิดพิจารณามากขึน เพือหาเหตุผลหรื อกฎ
ภาษาทีเขาเหล่านันใช้ในการเว้นวรรคในตําแหน่งนัน ๆ กลุ่มตัวอย่างอาจมองเห็นข้อผิดพลาดของ
ตนเองได้ ซึ งในการทําแบบทดสอบในตอนแรกอาจทําอย่างรวดเร็ วโดยไม่ได้ระมัดระวังมากนักจน
เกิ ดข้อผิดพลาดขึ น หากกลุ่ มตัวอย่างมี การแก้ไขคําตอบให้เป็ นคําตอบที ถูกต้องได้ในขณะที ทาํ
แบบทดสอบความรู ้อภิภาษาศาสตร์ แสดงว่า ข้อผิดทีเกิดในตอนแรกนันเป็ นข้อผิดทีเกิดจากความ
ประมาท (mistake) ส่ วนข้อผิดอืน ๆ ทีพบถือว่า เป็ นข้อผิดทีผเู ้ รี ยนสร้างขึน (error)
3.1.2.2 แบบสอบถามความรู ้อภิภาษาศาสตร์
แบบสอบถามความรู ้ อภิ ภาษาศาสตร์ จ ะทํา ทัน ที หลัง จากที ก ลุ่ ม ตัว อย่า งได้ท าํ
แบบทดสอบการเว้นวรรคเสร็ จ พัฒนามาจากการทําวิจยั นําร่ อง ซึ งจะใช้เป็ นแบบสอบถามเพือถาม
ถึงเหตุผลทีกลุ่มตัวอย่างใช้ในการตัดสิ นการเว้นวรรคในตําแหน่งทีได้ทาํ เครื องหมายทับ (/) ไว้ใน
แบบทดสอบการเว้น วรรคที ไ ด้ก ล่ า วไปแล้ว ข้า งต้น สาเหตุ ที ใ ช้เ ป็ นแบบสอบถามแทนการ
สัมภาษณ์ คือ กลุ่มตัวอย่างจะได้มีเวลาในการคิด พิจารณา ไตร่ ตรองหาเหตุผลหรื อกฎทางภาษาที
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เขาเหล่านันใช้ได้อย่างถีถว้ น ซึ งหากใช้การสัมภาษณ์อาจทําให้กลุ่มตัวอย่างรู ้สึกตืนเต้นและกดดัน
กับการเผชิญหน้ากับผูว้ จิ ยั มีผลทําให้แสดงความรู ้อภิภาษาศาสตร์ ได้ไม่เต็มทีนนั เอง
แบบสอบถามความรู ้ อภิ ภาษาศาสตร์ ในการเว้นวรรคนี จะทําให้ผูว้ ิจยั ได้เข้าใจ
ความสามารถในการเว้น วรรคและความรู ้ ที แ ท้จ ริ ง ที นัก เรี ย นใช้ ใ นการเว้น วรรคได้ม ากขึ น
เนื องจากว่าแบบทดสอบแรกคือ แบบทดสอบการเว้นวรรคนัน สามารถบอกได้แค่วา่ กลุ่มตัวอย่าง
ตอบคําถามถู กหรื อผิดเท่านัน ไม่ได้แสดงให้ผูว้ ิจยั เห็ นว่า กลุ่ มตัวอย่างเหล่ านันใช้กฎทางภาษา
(Linguistic rule) ทีถูกต้องและสอดคล้องกับคําตอบมาสนับสนุ นการตัดสิ นการเว้นวรรคหรื อไม่
เนื องจากบางครั งคําตอบที ถูกต้องอาจมาจากการเดาคําตอบก็มีความเป็ นไปได้ หรื อถ้ามีขอ้ ผิดที
เกิดขึนในแบบทดสอบการเว้นวรรคจะทําให้ผวู ้ จิ ยั ทราบว่า กลุ่มตัวอย่างได้ใช้กฎอะไรมาตัดสิ นการ
เว้นวรรคในตําแหน่งทีผดิ ดังกล่าวด้วย ดังนันแบบสอบถามนี จะทําให้ผวู ้ ิจยั เข้าใจปั ญหาในการเว้น
วรรคของผูเ้ รี ยนได้ดียงิ ขึน
ข้อผิดทีเกิดขึนและปั ญหาทีพบในการใช้ภาษาของผูเ้ รี ยนนัน นักวิจยั ส่ วนใหญ่จะ
เน้นไปในทางภาษาศาสตร์ จิตวิทยา เช่ น เกิ ดจากการแทรกแซงของภาษาแม่ นอกจากนันข้อผิด
เหล่านียงั อาจมีสาเหตุมาจากมาจากปั จจัยอืน ๆ เช่น จากการถ่ายโอนจากการฝึ กฝน หรื อกลวิธีของ
ผูเ้ รี ยนเองซึ งแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ดังนันวัตถุประสงค์ของการวิจยั ในครังนี คือ เพือจะได้
เข้าใจความรู ้อภิภาษาศาสตร์ ทีใช้ในการเว้นวรรคในการเขียนภาษาไทยของผูเ้ รี ยนชาวญีปุ่น และหา
เหตุผลว่าทําไมผูเ้ รี ยนชาวญีปุ่นจึงมีความยากลําบากในการเขียนภาษาไทยในด้านของการเว้นวรรค
จากการทําวิจยั นําร่ องพบว่า เจ้าของภาษาสามารถแสดงเหตุผลทีใช้ในการเว้นวรรคได้เป็ นอย่างดี
จากหลักฐานนี จึงเป็ นข้อโต้แย้งความเชื อทีวา่ เจ้าของภาษาใช้ภาษาจากสัญชาตญาณไม่มีความรู ้อภิ
ภาษาศาสตร์ กลุ่ ม ตัว อย่ า งเจ้า ของภาษาที ใ ช้ ใ นการวิ จ ัย ครั งนี เป็ นนิ สิ ต คณะอัก ษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชันปี ที 3 และ 4 ซึ งจะมีความสามารถในการอธิ บายกฎทางภาษาได้ไม่มาก
ก็นอ้ ยตามประสบการณ์การเรี ยนทีผา่ นมา
แบบสอบถามความรู ้ อ ภิ ภ าษาศาสตร์ ใ นการเว้น วรรคนี มี ท ัง ภาษาไทยและ
ภาษาญี ปุ่ น ผูต้ อบจะตอบในภาษาของเขาเอง นันคื อกลุ่ ม ตัวอย่า งคนไทยจะแสดงเหตุ ผ ลเป็ น
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ภาษาไทย ส่ วนกลุ่ ม ตัวอย่า งคนญี ปุ่ นจะแสดงเหตุ ผลเป็ นภาษาญี ปุ่นในคําพูดของเขาเอง ตาม
ตําแหน่ งทีได้ทาํ การเว้นวรรคไปแล้ว ซึ งจะทําทันทีหลังจากทีกลุ่มตัวอย่างได้ทาํ แบบทดสอบการ
เว้นวรรคเสร็ จ คําตอบที ได้อาจตรงกับกฎทางภาษาหรื อไม่ก็ได้ การทดสอบในส่ วนนี จะทําให้
ผูว้ จิ ยั ได้รู้วา่ ผูเ้ รี ยนเข้าใจหรื อไม่เข้าใจอะไรเกียวกับหลักเกณฑ์การเว้นวรรคในการเขียนภาษาไทย
เวลาทีใช้ในการแบบสอบถามนี 30-40 นาที โดยประมาณ แต่ไม่ได้มีการกําหนดเวลาในการทําจริ ง
3.1.2.3 แบบสอบถามประสบการณ์การสัมผัสภาษา
นอกจากแบบทดสอบทัง สองชุ ด ที ไ ด้ ก ล่ า วไปแล้ ว นัน ยัง มี แ บบสอบถาม
ประสบการณ์การสัมผัสภาษาไทยสําหรับกลุ่มตัวอย่างชาวญีปุ่นอีกหนึ งชุ ด ซึ งเขียนเป็ นภาษาญีปุ่น
เพือให้สะดวกแก่กลุ่มตัวอย่างในการตอบคําถาม (ดูภาคผนวก ข ส่ วนแบบสอบถามทีเป็ นภาษาไทย
ดูภาคผนวก ก) แบบสอบถามนี ใช้เพือแยกกลุ่มตัวอย่างทีไม่ใช่เจ้าของภาษา นัน คือ กลุ่มผูเ้ รี ยนชาว
ญีปุ่นออกเป็ นสองกลุ่มคือ กลุ่มทีมีประสบการณ์สูงและกลุ่มทีมีประสบการณ์ตาํ
แบบสอบถามประสบการณ์การสัมผัสภาษาไทยทีใช้ในการวิจยั ครังนี ได้พฒั นามา
จากแบบสอบถามทีใช้กนั ในกลุ่มของผูว้ จิ ยั เองซึ งตีพิมพ์แล้ว ล้วนเป็ นส่ วนหนึงในชุ ดโครงการวิจยั
ในการกํากับดูแลของ ผศ. ดร. สุ ดาพร ลักษณี ยนาวิน ที ศูนย์วิจยั การประมวลผลภาษาและวัจนะ
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ งวิจยั เกียวกับความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ทาง
ภาษากับ ความสามารถทางภาษาในแง่ มุ ม ต่ า ง ๆ โดยแบบสอบถามการวิ จ ัย ได้พ ฒ
ั นามาจาก
วิทยานิ พนธ์ดุษฎี บณ
ั ฑิ ต 2 เรื อง เริ มจากงานวิจยั ของพนอเนื อง สุ ทศั น์ ณ อยุธยา (2545) ในเรื อง
แบบจําลองระบบคลังคําในผูพ้ ดู ทวิภาษาทีมีประสบการณ์ทางภาษาทีสองสู งและตํา: การศึกษาการ
นึกรู ้คาํ เชิงทดลอง ทีได้พิสูจน์แล้วว่า ประสบการณ์ทางภาษามีความสัมพันธ์กบั การนึ กรู ้คาํ ซึ งจาก
การวิ จ ัย นี ได้แ นวความคิ ด ด้า นประสบการณ์ ก ารสั ม ผัส ภาษาอย่า งเข้ม ข้น (Intensive)

และ

วิทยานิ พนธ์ดุษฎีบณ
ั ฑิตเรื อง การแก้ความเข้าใจผิดในผูพ้ ูดคนไทยและคนอเมริ กนั : การศึกษาวัจน
ปฏิบตั ิศาสตร์ ขา้ มวัฒนธรรม และวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ ภาษาในระหว่าง ของปราณี โหมดหิ รัญ (2548)
แสดงให้เห็ นว่า กลุ่มตัวอย่างทีคดั เลื อกโดยใช้แบบสอบถามประสบการณ์ ภาษาอังกฤษเป็ นกลุ่ ม
ประสบการณ์สูง และกลุ่มประสบการณ์ตาํ มีพฤติกรรมทางภาษาทีแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ ซึ ง
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แบบสอบถามได้แนวความคิดด้านประสบการณ์การสัมผัสภาษาใน 1 วัน (24 ชัว โมง) ตามจริ ง โดย
ค่าคะแนน (Score weight) ของแบบสอบถามเรื องประสบการณ์การสัมผัสภาษาจะคิดจากกิจกรรม
การสั ม ผัส ภาษาในชี วิต ประจํา วัน ของผูเ้ รี ย นต่ อวัน โดยแบ่ ง สั ดส่ วนของช่ วงเวลาสั ม พันธ์ ก ับ
กิจกรรมในการสัมผัสภาษาดังนี
1) เวลานอน 7 ชัว โมง
2) เวลาทําธุ ระส่ วนตัว (เช่น กินข้าว อาบนํา เดินทาง) 5 ชัว โมง
3) เวลาในชันเรี ยน 7 ชัว โมง (วิชาภาษาไทย 3 ชัว โมง และวิชาอืน ๆ 4 ชัว โมง)
4) เวลาเรี ยนพิเศษ 2 ชัว โมง (tutoring class)
5) กิจกรรมเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองอืน ๆ 3 ชัว โมง
นอกจากนี แบบสอบถามประสบการณ์การสัมผัสภาษาโดยใช้แนวคิดนียงั มีใช้ใน
งานวิจยั ทีสนใจศึกษาความสามารถทางภาษาด้านอืน ๆ ของผูเ้ รี ยนภาษาทีสอง ดังนี วิทยานิ พนธ์
ดุษฎีบณ
ั ฑิตเรื อง A study of interlanguage English intonation in Thai learners, and the degree of
intelligibility and comprehensibility in native speakers’ judgements. ของ Rachada Pongprairat
(2011) วิทยานิ พนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิ ตเรื อง ความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ภาษาอังกฤษกับ
ความสามารถในการระบุคาํ ภาษาอังกฤษทีมีการกร่ อนเสี ยงสระในนักเรี ยนไทย (เกศรา ตาลอิสาร
2554) การศึกษาเปรี ยบเที ยบกลวิธีและข้อผิดของนักเรี ยนไทยทีมีประสบการณ์ ภาษาอังกฤษต่าง
ระดับกันในการสร้ างคําภาษาอัง กฤษที มี ความหมายเที ยบเท่า กับ คําประสมในภาษาไทย (พิม ล
พรรณ์ วงศ์อร่ าม 2554) และการตีความความกํากวมทางวากยสัมพันธ์ในประโยคภาษาอังกฤษโดย
นักเรี ยนไทยทีมีประสบการณ์ทางภาษาอังกฤษสู งและตํา (สุ วชิ า ถาวร 2554)
ในการพัฒนาแบบสอบถามประสบการณ์ การสัมผัสภาษาไทยของผูเ้ รี ยนชาวญีปุ่นเพือให้
เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างและวัตถุประสงค์ในการวิจยั ครังนี ผูว้ จิ ยั ได้มีการปรับคําถามและรู ปแบบ
คําถามบางข้อเพือให้สะดวกแก่การตอบเป็ นภาษาญีปุ่น และมีความทันสมัยมากขึน เช่ น การเพิม
คําถามเกียวกับสื อทางอิเล็กทรอนิกส์ทีใช้กนั อย่างแพร่ หลายในปั จจุบนั
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ในการตังคําถามจะพิจารณาจากความเป็ นไปได้และโอกาสทีกลุ่มตัวอย่างจะได้สัมผัสกับ
ภาษาไทย นันคื อ การศึ ก ษาในโรงเรี ยน (ในระบบ) การศึ กษานอกโรงเรี ยน (นอกระบบ) และ
การศึ กษาตามอัธยาศัย รวมทังประสบการณ์ ภาษาไทยอย่างเข้มข้น โดยจะครอบคลุ มทักษะทัง 4
ด้าน คื อ ฟั ง พูด อ่าน และเขี ยน ซึ งมี การคํานวณค่านําหนักคะแนนความน่ าจะเป็ นที ผูเ้ รี ยนจะมี
โอกาสสัมผัสกับภาษาไทยในแต่ละวัน โดยมีการแบ่งสัดส่ วนเวลาทีใช้ในการเรี ยนและทํากิจกรรม
อืน ๆ ภายใน 1 วัน หรื อ 24 ชัว โมง ดังทีได้กล่าวไปแล้วในตอนต้น ดังนันในช่วงเวลา 1 วัน หรื อ
24 ชัว โมง นักเรี ยนจะมีโอกาสสัมผัสกับภาษาไทยจากการเรี ยนในห้องเรี ยน การเรี ยนพิเศษ และ
การทํา กิ จกรรมเสริ ม การเรี ย นรู ้ ตามอัธ ยาศัย รวมเป็ นเวลาประมาณ 8 ชัวโมง จุ ดประสงค์ข อง
แบบสอบถามประสบการณ์การสัมผัสภาษา เพือจะได้ทราบปริ มาณการสัมผัสภาษาไทยของกลุ่ม
ตัวอย่างชาวญีปุ่นว่าแต่ละท่านมีประสบการณ์ การสัมผัสภาษามากน้อยเพียงไร ซึ งจะใช้เป็ นข้อมูล
สําคัญในการแบ่งกลุ่มผูเ้ รี ยนชาวญีปุ่นและวิเคราะห์ดว้ ยว่า ประสบการณ์การสัมผัสภาษาไทยมีผล
อย่างไรต่อความสามารถและการให้เหตุผลในการเว้นวรรคของผูเ้ รี ยนชาวญีปุ่น
แบบสอบถามประสบการณ์การสัมผัสภาษาประกอบด้วย 3 ส่ วน คะแนนรวม 333 คะแนน
ดังนี
1) ข้อมูลประสบการณ์การใช้ภาษาไทยและปริ มาณการสัมผัสกับภาษาทีบา้ น ในโรงเรี ยน
และผลสัมฤทธิO จากอดีตจนปั จจุบนั แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน ส่ วนแรกจะเป็ นข้อมูลส่ วนตัว เช่น ชื อ ที
อยู่ เบอร์ โทรศัพท์ ซึ งจะไม่มีคะแนนในส่ วนนี และเป็ นประสบการณ์การสัมผัสภาษาไทยทัว ไปใน
ชีวติ ประจําวันตังแต่อดีตจนปั จจุบนั รวม 52 คะแนน ส่ วนส่ วนทีสองจะเป็ นปริ มาณการสัมผัสภาษา
ตังแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั รวม 64 คะแนน รวมทังสองส่ วนมีคะแนน 116 คะแนน
2) ปริ มาณการสัมผัสกับภาษาไทยในการเรี ยนทุกประเภททังในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย 25 ข้อ รวม 100 คะแนน โดยจะเป็ นการเลื อกปริ มาณการสัมผัสภาษาโดยพิจารณาจาก
ความถีจาก ไม่เคย (0 คะแนน) น้อยมาก (1 คะแนน) น้อย (2 คะแนน) บ่อย (3 คะแนน) บ่อยมาก (4
คะแนน)
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3) การสัมผัสกับภาษาไทยทีเกี ยวข้องกับประสบการณ์พิเศษแบบเข้มข้น (Intensive) 117
คะแนน
แบบสอบถามประสบการณ์การสัมผัสภาษามีสัดส่ วนดังตารางที 3.2
ตารางที 3.2 แสดงสัดส่ วนคะแนนของแบบสอบถามประสบการณ์ การสัมผัสภาษาและ
อัตราร้อยละของคะแนนทังหมด
คําถามเรื องประสบการณ์การสัมผัสภาษาไทย

รวม

ส่ วนที 1

ส่ วนที 2

ส่ วนที 3

คะแนน

116

100

117

333

ร้อยละ

35

30

35

100

สําหรับเจ้าของภาษามีแบบสอบถามอย่างสัน เพือถามเพียงข้อมูลส่ วนตัว สาขาทีสังกัดอยู่
และระดับชันปี ทีกาํ ลังศึกษาอยู่เท่านัน เนื องจากว่าในการสุ่ มกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นเจ้าของภาษาเป็ น
การสุ่ มอย่างมีเกณฑ์ จึงได้มีการคัดเลือกเบืองต้นอยูก่ ่อนแล้ว
3.2 การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ครังนี มีท งั สิ น 50 คน แบ่งเป็ น
1)

เจ้าของภาษา จํานวน 30 คน

2)

ผูเ้ รี ยนภาษาไทยชาวญีปุ่น จํานวน 20 คน

ในการคัดเลื อกกลุ่ มตัวอย่า งนัน จะใช้วิธี คดั เลื อกกลุ่ ม ตัวอย่า งโดยการสุ่ ม แบบมี เกณฑ์
(Stratified Random Sampling) ดังนี
3.2.1 เจ้าของภาษาชาวไทย
จะคัดเลื อกกลุ่ ม ตัวอย่า งที เป็ นเจ้า ของภาษาโดยการสุ่ ม แบบมี เกณฑ์ (Stratified
Random Sampling) จํานวน 30 คน คือ จะคัดเลือกเจ้าของภาษาเป็ นผูท้ ีมีการเรี ยนภาษาไทยอย่าง
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เข้มข้น ซึ งถื อได้ว่าเป็ นกลุ่มผูใ้ ช้ภาษาไทยในระดับสู ง นัน คือ นิ สิตปริ ญญาตรี ทีกาํ ลังศึกษาอยู่ใน
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในระดับปริ ญญาตรี ช นั ปี ที 3 และ 4 โดยจะใช้การสุ่ ม
3.2.2 ผูเ้ รี ยนภาษาไทยชาวญีปุ่น
จะคัดเลื อกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่ มแบบมีเกณฑ์ (Stratified Random Sampling)
จํานวน 20 คน ซึ งเป็ นคนญีปุ่นทีอาศัยอยูใ่ นประเทศไทย และกําลังศึกษาภาษาไทยเป็ นภาษาทีสอง
อยู่ในระดับที ส ามารถอ่ านและเขี ยนภาษาไทยได้ในระดับ กลาง คื อ ระดับ 7 หรื อประมาณ 400
ชัว โมง ของโรงเรี ยนสอนภาษาไทยแห่งหนึง ย่านสุ ขมุ วิท ซึ งเป็ นโรงเรี ยนภาษาไทยทีมีนกั เรี ยนชาว
ญีปุ่นเท่านัน ในหลักสู ตรการเรี ยนภาษาไทยแห่ งนี เป็ นหลักสู ตร 8 เดื อน เดือนละ 60 ชัว โมง มี
ทังหมด 8 ระดับ คือ ระดับ 1-4 เน้นสนทนาโดยตัวอักษรทีใช้จะเป็ นตัวสัทอักษร ส่ วนในระดับ 5-8
จะเรี ยนโดยใช้ตวั อักษรไทย ผูว้ ิจยั ได้จาํ แนกกลุ่มผูเ้ รี ยนชาวญีปุ่นทัง 20 คนนี ออกเป็ น 2 กลุ่ม จาก
แบบสอบถามประสบการณ์ การสัมผัสภาษา (ทีได้กล่าวในหัวข้อทีแล้ว) โดยการแบ่งคะแนนเต็ม
ของแบบสอบถามทีมีคะแนนเต็ม 333 คะแนน ออกเป็ น 5 ระดับ ดังนี
1) ระดับตํา (low) คะแนน 0-66 คะแนน
2) ระดับกลางค่อนไปทางตํา (medium-low) คะแนน 67-133 คะแนน
3) ระดับกลาง (medium) คะแนน 134-200 คะแนน
4) ระดับกลางค่อนไปทางสู ง (medium-high) คะแนน 201-267 คะแนน
5) ระดับสู ง (high) คะแนน 268-333 คะแนน
เมือแบ่งคะแนนเต็มออกเป็ น 5 กลุ่ม ดังนี แล้ว สามารถแบ่งกลุ่มผูเ้ รี ยนได้เป็ น
สองกลุ่ ม คื อ ผู ้เ รี ยนชาวญี ปุ่ นจํา นวน 11 คน ตกอยู่ ใ นระดับ กลาง (medium) คื อ มี ค ะแนน
ประสบการณ์ การสัมผัสภาษาระหว่าง 140-193 คะแนน จาก 333 คะแนน ค่าเฉลี ยอยู่ที 169.82
คะแนน และผูเ้ รี ยนชาวญีปุ่นจํานวน 9 คน ตกอยูใ่ นระดับกลางค่อนไปทางตํา (medium-low) คือ มี
คะแนนประสบการณ์ ก ารสั ม ผัส ภาษาระหว่า ง 93-133 คะแนน จาก 333 คะแนน ค่ า เฉลี ย อยู่ที
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114.22 คะแนน ด้วยจํานวนกลุ่มตัวอย่างผูเ้ รี ยนชาวญีปุ่นทีมีปริ มาณจํากัดในการวิจยั นี จึงจัดให้
ผูเ้ รี ยนชาวญีปุ่นจํานวน 11 คน ทีอยูใ่ นระดับกลางถื อเป็ นกลุ่มตัวอย่างทีมีประสบการณ์ การสัมผัส
ภาษาสู งหรื อกลุ่มสู ง (NNSH) และผูเ้ รี ยนชาวญีปุ่นจํานวน 9 คน ทีอยูใ่ นระดับกลางค่อนไปทางตํา
ถือเป็ นกลุ่มตัวอย่างทีมีประสบการณ์การสัมผัสภาษาตําหรื อกลุ่มตํา (NNSL)
3.3 การเก็บข้อมูล
แบ่งเป็ น 2 ส่ วน คือ
1)

กลุ่มเจ้าของภาษา จะเก็บข้อมูลทีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย

กลุ่ ม ตัว อย่ า งจะต้ อ งแบบทดสอบความสามารถการเว้น วรรคในการเขี ย นภาษาไทยและ
แบบสอบถามความรู ้อภิภาษาศาสตร์ ในการเว้นวรรค
2)

กลุ่ มผูเ้ รี ยนชาวญี ปุ่น จะเก็บข้อมูลที โรงเรี ยนสอนภาษาไทยย่านสุ ขุมวิท โดยที

กลุ่มตัวอย่างจะต้องตอบแบบสอบถามประสบการณ์การสัมผัสภาษาไทย แบบทดสอบการเว้นวรรค
และแบบสอบถามความรู ้อภิภาษาศาสตร์ ในการเว้นวรรค
3.4 การวิคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลจะวิเคราะห์ท งั เชิงปริ มาณและคุณภาพ
3.4.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลความสามารถในการเว้นวรรค - วิเคราะห์เชิงปริ มาณ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณจะมุ่งไปทีการทําแบบทดสอบความสามารถในการ
เว้นวรรคของกลุ่มตัวอย่างและความรู ้ อภิภาษาศาสตร์ ในการเว้นวรรคที ได้จดั แบ่งประเภทไว้ใน
หัวข้อทีจะกล่าวต่อไป คะแนนจากแบบทดสอบความสามารถในการเว้นวรรคและจากประเภทของ
ความรู ้อภิภาษาศาสตร์ ทีได้แบ่งไว้จะนํามาคํานวนค่าทางสถิติโดยการใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย และค่า
เบียงเบนมาตรฐาน
3.4.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลความรู ้อภิภาษาศาสตร์ ในการเว้นวรรค – วิเคราะห์เชิ งปริ มาณและ
คุณภาพ
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คําอธิ บายของความรู ้ อภิภาษาศาสตร์ ในการเว้นวรรคในการเขียนภาษาไทยซึ งจะ
อยูใ่ นส่ วนของแบบสอบถามความรู ้อภิภาษาศาสตร์ ผูว้ ิจยั จะวิเคราะห์เชิ งปริ มาณโดยการใช้ค่าร้อย
ละ และการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพจะวิเคราะห์ความรู้อภิภาษาศาสตร์ โดยจัดประเภทของความรู ้
อภิภาษาศาสตร์ ตามคําตอบทีได้จริ งจากกลุ่มตัวอย่างที ตอบในแบบสอบถาม ซึ งจะแบ่งออกเป็ น
สองประเภทใหญ่ ๆ โดยมี การตรวจสอบแล้วว่า ถู กต้องตรงกันกับการวิเคราะห์ ของผูเ้ ชี ยวชาญ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. สุ ดาพร ลักษณี ยนาวิน ดังนี
ก. เหตุผลทีชดั เจน (Explicit reason) คือ เหตุผลทีกลุ่มตัวอย่างใช้หลักเกณฑ์ทางภาษาใน
การอธิ บายการตัดสิ นการเว้นวรรค ณ ตําแหน่ งนัน ๆ เหตุ ผลทีชัดเจนเป็ นประเภทกฎไวยากรณ์
หรื อคําอธิ บายเกียวกับหลักเกณฑ์การเว้นวรรคทีชดั เจน ในเหตุผลทีชดั เจนนี พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้
เหตุผลทีจาํ แนกเป็ นประเภทใหญ่ได้ 2 ประเภท คือ
1. ความรู ้ทีชดั เจนประเภทรู ปภาษา (Form) คือ การให้เหตุผลการเว้นวรรคโดยใช้
ความรู ้เกียวกับรู ปภาษาแบ่งเป็ น
1.1 วากยสัมพันธ์ (Syntax) คือ การให้เหตุผลในการเว้นวรรคโดยใช้ความรู ้
ทางด้านโครงสร้างประโยค เช่น “จบประโยค ขึนประโยคใหม่”
1.2 หน่วยคํา (Lexicon) คือ การให้เหตุผลโดยใช้ความรู ้ทางด้านคําเป็ นเกณฑ์
ในการเว้นวรรค เช่น “เว้นวรรคระหว่างยศกับชือ เว้นวรรคหน้าและหลังคํา “ณ ธ” ”
1.3 หน่ วยคําทางวากยสัมพันธ์ (Syntactico-Lexicon) คื อ การให้เหตุ ผลโดย
ใช้ความรู ้ทางด้านคําทีเป็ นคําไวยากรณ์ เช่น “เว้นวรรคเนืองจากมีคาํ ว่า แต่”
1.4 รู ปเครื องหมาย (Symbol Form) คือ การให้เหตุผลโดยใช้ความรู ้เกียวกับ
รู ปของเครื องหมายทีใช้ในทางภาษา เช่น “เว้นวรรคหลังเครื องหมายวงเล็บปิ ด”
1.5 วากยสัมพันธ์ และหน่ วยคําทางวากยสัมพันธ์ (Syntax + Syntacticolexicon) คือ การให้เหตุผลโดยใช้ความรู ้ ดา้ นวากยสัมพันธ์ร่วมกับหน่ วยคําทางวากยสัมพันธ์ เช่ น
“เริ มประโยคใหม่ + คําสันธาน”

66

1.6 วากยสัมพันธ์และรู ปเครื องหมาย (Syntax + Symbol Form) คือ การให้
เหตุผลโดยใช้ความรู ้ดา้ นวากยสัมพันธ์ร่วมกับรู ปเครื องหมาย เช่น “จบประโยค + หลังเครื องหมาย
ไม้ยมก”
2. ความรู ้ทีชดั เจนประเภทความหมาย (Meaning) คือ การให้เหตุผลการเว้นวรรค
โดยใช้ความรู ้เกียวกับความหมาย แบ่งเป็ น
2.1 วัจนปฏิบตั ิศาสตร์ (Pragmatics) คือ การให้เหตุผลโดยใช้ความรู ้ทางด้าน
การใช้ภาษาเพือการสื อสาร เพือสื อความหมาย เช่น “จบความ ขึนความใหม่”
2.2 อรรถศาสตร์ (Semantics) คื อ การให้ เ หตุ ผ ลโดยใช้ ค วามรู ้ ท างด้ า น
ความหมายเป็ นเกณฑ์ในการเว้นวรรค หรื อแปลความหมายมา เช่น “แปลเนือเรื องจากภาษาไทยเป็ น
ภาษาญีปุ่นมาเป็ นคําตอบ”
ข. เหตุผลทีไม่ชดั เจน (non-explicit reason) คือ เหตุผลทีกลุ่มตัวอย่างไม่สามารถอธิ บายได้
อย่างชัดเจนว่าเหตุใดจึงเว้นวรรคในตําแหน่งนัน ๆ แสดงถึ งความคลุมเครื อ ไม่มนั ใจ ในเหตุผลที
ไม่ชดั เจนนี พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้เหตุผลทีจาํ แนกได้เป็ น 2 ประเภท คือ
1. ความรู ้ทีไม่ชดั เจนประเภทไม่มีเหตุผล (No Reason) คือ การทีกลุ่มตัวอย่างไม่
สามารถอธิ บายหรื อให้เหตุผลทีชดั เจนในการเว้นวรรคได้ จึงให้เหตุผลโดยใช้ความรู ้ ทีไม่ชดั เจน
เช่น การให้เหตุผลว่า “ไม่รู้”
2. ความรู ้ทีไม่ชดั เจนประเภทความรู ้สึก (Impressionistics Reasons) คือ การทีกลุ่ม
ตัวอย่างไม่สามารถอธิ บายหรื อให้เหตุผลทีชดั เจนในการเว้นวรรคได้ จึงให้เหตุผลโดยใช้ความรู ้ ที
ไม่ชดั เจนทีมาจากความรู ้สึก เช่น การให้เหตุผลว่า “รู ้สึกว่าต้องเว้นวรรคหรื อคิดว่าต้องเว้นวรรค”

บทที 4
ผลการวิจัย
ความสามารถในการเว้นวรรคในการเขียนภาษาไทย
ผลของความสามารถในการเว้นวรรคจะวิเคราะห์ในเชิงปริ มาณ ซึ# งจะสัมพันธ์กบั คําอธิ บาย
ความรู ้ อภิ ภาษาศาสตร์ ที# ใช้ใ นการเว้นวรรคในบทที# 5 โดยที# จะวิเคราะห์ ท/ งั ในเชิ งปริ ม าณและ
คุณภาพ
4.1 ผลการทดสอบความสามารถในการเว้นวรรคในการเขียนภาษาไทยของเจ้าของภาษา
และกลุ่มผูเ้ รี ยนชาวญี#ปุ่น (Performance)
จากแบบทดสอบการเว้นวรรคที#มีตาํ แหน่ งที#จะต้องเว้นวรรคทั/งหมด 66 ตําแหน่ ง
โดยกํา หนดตามหลัก เกณฑ์ก ารเว้นวรรคตามที# บญ
ั ญัติไ ว้โดยราชบัณ ฑิ ตยสถาน (2551) แต่ ล ะ
ตําแหน่ งมีคะแนน 1 คะแนน ทําให้ผลคะแนนดิ บมีคะแนนเต็ม 66 คะแนน ร้ อยละของคะแนนที#
กลุ่มตัวอย่างทําได้ถูกต้องตามเกณฑ์ซ# ึ งเป็ นคะแนนสู งสุ ด คะแนนตํ#าสุ ด และคะแนนเฉลี#ย รวมทั/ง
ค่าเบี#ยงเบนมาตรฐานจากแบบทดสอบการเว้นวรรคของกลุ่มตัวอย่างทั/ง 3 กลุ่ม ดังแสดงในตาราง
ที# 4.1 และแผนภาพในแผนภาพที# 4.1
ตารางที# 4.1 คะแนนและร้ อยละของความสามารถในการเว้นวรรคในการเขียนไทยของ
กลุ่มเจ้าของภาษาและกลุ่มผูเ้ รี ยนชาวญี#ปุ่น
กลุ่ม

คะแนนเฉลี#ย
ค่าเบี#ยงเบน
มาตรฐาน (SD.)

คะแนนสู งสุ ด
คะแนนตํ#าสุ ด

เจ้าของภาษา (NS=30) ผูเ้ รี ยนกลุ่มสู ง (NNSH=11) ผูเ้ รี ยนกลุ่มตํ#า (NNSL=9)
Raw Score Percent Raw Score
Percent Raw Score Percent
(66x30) (100%)
(66x11)
(100%)
(66x9)
(100%)
40.5
61.36%
18.64
28.24%
16.67
25.25%
8.34
7.06
4.66
58
21

87.88%
31.82%

31
10

46.97%
15.15%

24
8

36.36%
12.12%

68
100

90

87.88

80
70
60

61.36

50

46.97

40
30

36.36
31.82

28.24

25.25

20
15.15
10

12.12

0
NS (30)

NNSH (11)

NNSL (9)

ภาพที# 4.1 ร้ อยละของคะแนนความสามารถในการเว้นวรรคในการเขี ยนไทยของกลุ่ ม
เจ้าของภาษาและกลุ่มผูเ้ รี ยนชาวญี#ปุ่น

จากตารางที# 4.1 พบว่า ในจํานวนกลุ่มตัวอย่างทั/ง 3 กลุ่ม กลุ่มเจ้าของภาษาซึ# งเป็ นนิ สิต
ระดับปริ ญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ ช/ นั ปี ที# 3 และ 4 จํานวน 30 คน สามารถทําการเว้นวรรคในการ

เขียนภาษาไทยได้ดีที#สุดคือ ทําได้ถูกต้องตามเกณฑ์เฉลี# ยคิดเป็ นร้อยละ 61.36 (สู งสุ ด = 87.88%
ตํ#าสุ ด = 31.82%) กลุ่มผูเ้ รี ยนชาวญี#ปุ่นทั/งสอง
สองกลุ
กลุ่มสามารถทําคะแนนเฉลี#ยได้ไม่แตกต่างกันมาก
นัก คือ ทําได้ค่อนข้างตํ#า คิดเป็ นร้อยละ 28.24 ในกลุ่มสู ง (สู งสุ ด = 46.97% ตํ#าสุ ด = 15.15%) และ
25.25 ในกลุ่มตํ#า (สู งสุ ด = 36.36% ตํ#าสุ ด = 12.12%) จุดที#น่าสนใจคือ ในกลุ่มสู งจะมีการกระจาย
ของข้อมูลมากกว่ากลุ่มตํ#า (7.06 > 4.66) แสดงให้เห็ นว่ากลุ่มตํ#าจะมีขอ้ ผิดที#เกาะกลุ่มกันมากกว่า
และกลุ่มสู งมีการกระจายของข้อมูลสู งเกื อบเท่าเจ้าของภาษา กลุ่มเจ้าของภาษาจะมีการกระจาย

ของข้อมูลมากที#สุด (S.D. = 8.34) แสดงให้เห็ นว่า การเว้นวรรคที#ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ
ราชบัณฑิตยสถานของเจ้าของภาษานั/นมีการกระจายขอ
ารกระจายของคะแนนมากกว่
งคะแนนมากกว่าผูเ้ รี ยนชาวญี#ปุ่น
เมื# อพิจารณาคะแนนสู งสุ ดและตํ#าสุ ดที#ทาํ ได้ในทั/งสา มกลุ่ ม พบว่ากลุ่ มเจ้าของภาษาทํา

คะแนนได้สูงสุ ดเท่ากับ 58 คะแนน คิดเป็ น 87.88% คะแนนตํ#าสุ ด 21 คะแนน คิดเป็ น 31.82%
คะแนนสู ง สุ ด ของกลุ่ ม สู ง คื อ 31 คะแนน คิ ดเป็ น 46.97% และกลุ่ ม ตํ#า คื อ 24 คะแนน คิ ด เป็ น
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36.36% ซึ# งเป็ นคะแนนที#ทาํ ได้พอ ๆ กับเจ้าของภาษาหรื อมากกว่าเจ้าของภาษาบางคนเสี ยอีก ดัง
ภาพที# 4.1 จะเห็นได้วา่ คะแนนสู งสุ ดสุ ดของกลุ่มสู งและกลุ่มตํ#ามีส่วนที#ซอ้ นทับอยูก่ บั เจ้าของภาษา
และในกลุ่มสู งมีการซ้อนทับกับกลุ่มเจ้าของภาษามากกว่ากลุ่มตํ#า แสดงให้เห็นว่า กลุ่มผูเ้ รี ยนที#มี
ประสบการณ์ภาษาสู งจะมีความสามารถในการเว้นวรรคได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ได้ใกล้เคียงกับ
เจ้าของภาษามากกว่ากลุ่มตํ#า เมื#อพิจารณาคะแนนตํ#าสุ ดของกลุ่มผูเ้ รี ยนพบว่า ทั/งสองกลุ่มมีคะแนน
ที#ค่อนข้างตํ#ามาก ในกลุ่มสู งมีคะแนนตํ#าสุ ด 10 คะแนน คิดเป็ น 15.15% และในกลุ่มตํ#ามีคะแนน
ตํ#าสุ ด 8 คะแนน คิดเป็ น 12.12% คะแนนเหล่านี/ช/ ี ให้เห็นว่า การเว้นวรรคในการเขียนภาษาไทยให้
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์เป็ นปั ญหาที#สําคัญของกลุ่มผูเ้ รี ยนชาวญี#ปุ่น ซึ# งผูว้ ิจยั จะพิจารณาในหัวข้อ
ต่อไปถึ งปั ญหาการเว้นวรรคแบ่งตามโครงสร้ างของระดับภาษาและตําแหน่ งที#เกิ ดการเว้นวรรค
เพื#อให้มองเห็นปั ญหาได้ชดั เจนมากยิง# ขึ/น
4.2 ความแตกต่างระหว่างความสามารถในการเว้นวรรคในหลักเกณฑ์การเว้นวรรคแต่ละ
ระดับ
เมื# อพิจารณาความสามารถในการเว้นวรรคโดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์การเว้น
วรรคของราชบัณฑิตที#ผวู ้ ิจยั ได้จดั ระบบใหม่ตามโครงสร้างของระดับภาษาและตําแหน่งที#เกิดการ
เว้นวรรคดังที#กล่าวไว้ในบทที# 3 คะแนนร้อยละของความสามารถในการเว้นวรรคในการเขียนไทย
ของกลุ่มเจ้าของภาษาและกลุ่มผูเ้ รี ยนชาวญี#ปุ่นโดยแบ่งตามโครงสร้างของระดับภาษาและตําแหน่ง
ที#เกิดการเว้นวรรค แสดงในตารางที# 4.2
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ตารางที# 4.2 คะแนนร้ อยละของความสามารถในการเว้นวรรคในการเขียนไทยของกลุ่ ม
เจ้าของภาษาและกลุ่มผูเ้ รี ยนชาวญี#ปุ่นโดยแบ่งตามระดับภาษาและตําแหน่งที#เกิดการเว้นวรรค
หลักเกณฑ์
การเว้นรรค

กลุ่มตัวอย่าง

Optional Rules
N=43 (65.15%)
1
2
3
ประโยค อนุ
วลี
พากย์

Specific Rules
N=23 (34.85%)
4.1
คําชี/
เฉพาะ
10

4 คํา
4.2
คํา
เฉพาะ
2

5
4.3
5.1
5.2
คํา เครื# องหมาย เครื# องหมาย
เฉพาะ
6
3
2

จํานวนข้อ
17
9
17
ทดสอบ(ข้อ)
คะแนน NS 84.51% 51.48% 41.57% 46.33% 91.67% 90.56%
ที#ทาํ ได้
x̄ = 59.19%
x̄ = 76.19%
ตาม NNSH 53.48% 25.25% 14.97% 11.82% 4.55% 25.76%
เกณฑ์
x̄ = 31.23%
x̄ = 14.04%
คิดเป็ น NNSL 50.33% 37.04% 11.76% 2.22%
0% 11.11%
ร้อยละ
x̄ = 33.04%
x̄ = 4.44%

48.89%
53.33%
x̄ = 51.11%
30.30%
50%
x̄ = 40.15%
33.33%
44.44%
x̄ = 38.89%

จากตารางที# 4.2 เมื# อ แสดงคะแนนร้ อ ยละของความสามารถในการเว้นวรรคแยกตาม
หลักเกณฑ์การเว้นวรรคตามระดับภาษา ตําแหน่งในการเว้นวรรค และลักษณะของหลักเกณฑ์ของ
กลุ่มตัวอย่างทั/ง 3 กลุ่มแล้วพบว่า
1) กลุ่มเจ้าของภาษา (NS)
เมื#อพิจารณาตามลักษณะของหลักเกณฑ์แล้วพบว่า เจ้าของภาษาทําการ
เว้นวรรคตามเกณฑ์ได้ดีที#สุดในหลักเกณฑ์เฉพาะ (Specific Rules) ที#ระดับคํา คิดเป็ น 76.19% โดย
ที#ภายในระดับคํานี/ เจ้าของภาษาทําได้ดีที#สุดในเกณฑ์ที# 4.2 ระดับคําเฉพาะ ตําแหน่งระหว่าง ทําได้
91.67% รองมาคือ เกณฑ์ที# 4.3 ระดับคําเฉพาะ ตําแหน่งหน้าและหลัง ทําได้ 90.56% จะเห็นได้ว่า
ในระดับคําเฉพาะทั/ง 2 เกณฑ์น/ ี เจ้าของภาษาเกือบทุกคนมีความสามารถในการเว้นวรรคตามเกณฑ์
เนื#องจากหลักเกณฑ์ท/ งั สองนี/มีความเฉพาะเจาะจงสู งคือ เป็ นหลักเกณฑ์ที#กาํ หนดคําที#ตอ้ งเว้นวรรค
ซึ# งเจ้าของภาษาสามารถนําหลักเกณฑ์น/ ี ไปใช้ในการเขียนได้เป็ นอย่างดี ต่างกับการเว้นวรรคใน
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เกณฑ์ที# 4.1 ระดับคําชี/เฉพาะ ที#เจ้าของภาษาทําได้เพียง 46.33% ซึ# งถือเป็ นคะแนนที#ค่อนข้างตํ#าเมื#อ
เที ย บกับ ในระดับ คํา เฉพาะ เมื# อ พิ จ ารณารายละเอี ย ดของหลัก เกณฑ์ ที# 4.1 แล้ว พบว่ า เป็ น
หลักเกณฑ์การเว้นวรรคที#มีความหลากหลายของคําชี/เฉพาะคือ มีท/ งั ชื# อเฉพาะของคน สถานที# ยศ
ตําแหน่ง ฐานันดรศักดิb ซึ# งยากลําบากต่อการทําความเข้าใจและนําไปใช้การเขียน จึงทําให้เจ้าของ
ภาษามี ความสามารถค่อนข้างตํ#าในการเว้นวรรคระดับนี/ ตามเกณฑ์ ทั/งที# เป็ นหลักเกณฑ์ที#ตอ้ ง
จะต้องเว้นวรรค ชี/ให้เห็นว่า การเว้นวรรคในระดับคําชี/เฉพาะเป็ นหนึ# งในปั ญหาการเว้นวรรคของ
เจ้าของภาษา
การเว้นวรรคในหลักเกณฑ์ทางเลือก (Optional Rules) เป็ นกลุ่มต่อมาที#
เจ้า ของภาษาทํา ได้ดีรองจากระดับ คํา คื อ ทําได้ตามเกณฑ์เฉลี# ย 59.19% ซึ# ง เมื# อพิ จารณาภายใน
หลักเกณฑ์ทางเลือกนี/แล้วพบว่า ในเกณฑ์ที# 1 ระดับประโยคเจ้าของภาษาสามารถเว้นวรรคได้ตาม
เกณฑ์ค่ อนข้างสู งคื อ ทําได้ 84.51% รองมาคื อ เกณฑ์ที# 2 ระดับอนุ พากย์ ทํา ได้ป านกลางคื อ
51.48% ส่ วนในเกณฑ์ที# 3 ระดับวลี ทําได้ตามเกณฑ์ต#าํ ที#สุดคือ ทําได้เพียง 41.57% ซึ# งเป็ นคะแนน
ที# ต# าํ ที# สุ ดของเจ้า ของภาษาเมื# อเที ย บกับ ทุ ก ระดับ แสดงให้เห็ นว่า การเว้นวรรคในระดับ วลี มี
ลัก ษณะที# เป็ นหลัก เกณฑ์ท างเลื อกมากที# สุ ด การที# เจ้า ของภาษาทํา การเว้นวรรคตามเกณฑ์ไ ด้
ค่อนข้างตํ#าในหลักเกณฑ์ทางเลือกนั/น เนื# องจากว่า ลักษณะของเกณฑ์ประเภทนี/ผเู ้ ขียนจะเว้นวรรค
หรื อไม่เว้นก็ได้ สามารถมีการแปรได้ดว้ ยปั จจัยหลายประการ แสดงให้เห็ นว่า การเว้นวรรคใน
ระดับนี/เป็ นวัจนลีลาในการเขียนของแต่ละบุคคล (Stylistic) ทําให้สอนได้ยากแม้แต่ตวั เจ้าของภาษา
เอง การเว้นวรรคในหลักเกณฑ์ทางเลือกจึงเป็ นปั ญหาที#สาํ คัญของเจ้าของภาษา ซึ# งการวิจยั ทางด้าน
วัจนลีลาในการเว้นวรรคในการเขียนนั/นยังไม่มีผใู ้ ดทําวิจยั ทางด้านนี/เลย
สุ ดท้าย การเว้นวรรคในหลักเกณฑ์เฉพาะที# ระดับเครื# องหมาย เจ้าของ
ภาษาทําได้ตามเกณฑ์เป็ นคะแนนเฉลี#ยตํ#าที#สุดคือ ทําได้ 51.11% ซึ# งเมื#อพิจารณาภายในกลุ่มนี/ แล้ว
พบว่า การเว้นวรรคในเกณฑ์ที# 5.2 คื อ ระดับ เครื# องหมาย ตําแหน่ ง หน้า และหลัง เจ้าของภาษา
สามารถทําได้ตามเกณฑ์ 53.33% ซึ# งมากกว่าในเกณฑ์ที# 5.1 ระดับเครื# องหมาย ตําแหน่งระหว่างที#
ทําได้ 48.89% เมื#อพิจารณาที#หลักเกณฑ์ที# 5.1 แล้วพบว่า ในแบบทดสอบเป็ นการเว้นวรรคระหว่าง
เครื# องหมายวงเล็บกับข้อความ ซึ# งเจ้าของภาษาส่ วนใหญ่เว้นวรรคที#วงเล็บปิ ดมากกว่าวงเล็บเปิ ด
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และส่ ว นใหญ่ ไ ม่ ไ ด้เ ว้น วรรคระหว่า งเครื# อ งหมายไปยาลน้อ ยกับ ข้อ ความที# ต ามมา ส่ ว นใน
หลักเกณฑ์ที# 5.2 เป็ นการเว้นวรรคหน้าและหลังเครื# องหมายไม้ยมก (ๆ) ซึ# งเจ้าของภาษาทุกคนเว้น
วรรคที#ตาํ แหน่ งหลังและน้อยคนที#เว้นวรรคที# ตาํ แหน่ งหน้าเครื# องหมายไม้ยมก เนื# องจากในการ
เขียนในปั จจุบนั นิ ยมเขียนให้เครื# องหมายไม้ยมกอยู่ติดกับคําหรื อวลี ที#ตอ้ งอ่านซํ/า เป็ นผลมาจาก
โปรแกรมประมวลผลคําที#ใช้อยู่ในคอมพิวเตอร์ ใช้การเว้นวรรคเป็ นเครื# องแบ่งคํา ดังนั/นหากใช้
คําสั#งจัดหน้าแบบชิดขวาเมื#อใด เครื# องหมายไม้ยมกที#เว้นวรรคห่างออกมาจากคําหรื อวลีอาจจะโดน
แยกออกไปไกลจนน่ าเกลี ยดได้ ปั จจุบนั จึ งไม่นิยมเว้นวรรคหน้าเครื# องหมายนี/ การบัญญัติให้มี
การเว้นวรรคหน้าและหลังเครื# องหมายไม้ยมก มีวตั ถุประสงค์เพื#อให้เห็นเครื# องหมายได้ชดั เจนขึ/น
ว่า คําหรื อวลี น/ ี ตอ้ งอ่านซํ/า นอกจากนี/ เครื# องหมายไม้ยมกมาจากเลขสองไทย (๒) ซึ# งปรากฏใน
จารึ กเมื#อ พ.ศ. 2079 ซึ# งหลักเกณฑ์การเว้นวรรคของตัวเลข จํานวนตัวเลขคือ เว้นวรรคหน้าและหลัง
ตัวเลขหรื อจํานวนตัวเลข ดังนั/นการเว้นวรรคของเครื# องหมายไม้ยมกจึงกําหนดเช่ นเดียวกัน (ราช
บัณฑิต 2554) จากคะแนนร้อยละที#ค่อนข้างตํ#าของเจ้าของภาษาที#ทาํ การเว้นวรรคได้ตามเกณฑ์ใน
ระดับเครื# องหมายนี/ ช/ ี ให้เห็ นว่า เจ้าของภาษายังไม่สามารถนําหลักเกณฑ์การเว้นวรรคในระดับ
เครื# องหมายไปใช้ในการเขียนได้เป็ นอย่างดีท/ งั ที#เป็ นหลักเกณฑ์ที#ตอ้ งเว้นวรรคและยังเนื# องมาจาก
ยุคสมัยที#เปลี#ยนไปดังที#ได้กล่าวมาแล้ว ดังนั/น การเว้นวรรคในระดับนี/จึงเป็ นปั ญหาสําหรับเจ้าของ
ภาษาด้วย
2) กลุ่มผูเ้ รี ยนชาวญี#ปุ่นที#มีประสบการณ์ภาษาสู งหรื อกลุ่มสู ง (NNSH)
ในกลุ่ ม สู งสามารถทํา การเว้น วรรคได้ ต ามเกณฑ์ เ ฉลี# ย ดี ที# สุ ดใน
หลักเกณฑ์เฉพาะที#ระดับเครื# องหมายคือ ทําได้ 40.15% รองมาคือ ในหลักเกณฑ์ทางเลื อก ทําได้
31.23% และทําได้นอ้ ยที#สุดในหลักเกณฑ์เฉพาะที#ระดับคํา ทําได้เพียง 14.04% ซึ# งต่างจากเจ้าของ
ภาษาอย่างเห็ นได้ชดั ที#ทาํ ได้ดีที#สุดในระดับคํา ผลความสามารถในการเว้นวรรคของกลุ่มสู งเมื#อ
แยกตามเกณฑ์ที# 1-5 แล้วพบว่า การเว้นวรรคในเกณฑ์ที# 1 ระดับประโยค กลุ่มสู งสามารถเว้นวรรค
ได้ตามเกณฑ์ดีที#สุด ทําได้ 53.48% เมื#อเทียบกับระดับอื#น ๆ ผูว้ ิจยั เห็นว่า สาเหตุที#กลุ่มสู งสามารถ
เว้นวรรคได้ดีในระดับประโยค เนื# องจากการถ่ายโอนระบบภาษาแม่มายังภาษาที#สองในทางบวก
(Positive L1 Transfer) เนื#องจากการเขียนในภาษาญี#ปุ่นจะใช้เครื# องหมายมหัพภาคญี#ปุ่น（。）
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แสดงการจบประโยคและในภาษาไทยไม่ใช้เครื# องหมายนี/แสดงการจบประโยค แต่ใช้การเว้นวรรค
แทนจึงทําให้ผเู ้ รี ยนสามารถสรุ ปและเกิ ดการถ่ายโอนในเชิ งบวกได้ว่า ในภาษาไทยจะใช้การเว้น
วรรคแทนเครื# องหมายมหัพภาคเพื#อแสดงการจบประโยค นอกจากนั/นยังอาจมาจากการถ่ายโอนมา
จากประสบการณ์การเรี ยน (Transfer of Training) หรื อจากการสอนของอาจารย์ผสู ้ อน
ส่ วนเกณฑ์ที# 5.2 ระดับเครื# องหมาย ตําแหน่ งหน้าและหลัง ที#ทาํ ได้ดีรอง
จากระดับประโยคนั/น กลุ่ มสู งทําการเว้นวรรคได้ตามเกณฑ์ 50% ผูว้ ิจยั เห็ นว่าสาเหตุ ที#กลุ่ มสู ง
สามารถทํา ได้ค่อนข้า งดี เนื# องมาจากการถ่ า ยโอนมาจากประสบการณ์ ก ารเรี ย น (Transfer of
Training) และกลวิธีในการเรี ยนภาษาที#สอง (Strategies of SLA) เนื# องจากว่าเครื# องหมายใน
แบบทดสอบในเกณฑ์น/ ีเป็ นไม้ยมกซึ# งเป็ นเครื# องหมายพิเศษที#มีเฉพาะในภาษาไทย จึงทําให้อาจารย์
ผูส้ อนมีการเน้นเป็ นพิเศษและผูเ้ รี ยนก็ให้ความสําคัญกับเครื# องหมายพิเศษนี/ ดว้ ย ซึ# งเมื#อเทียบกับ
การเว้นวรรคระดับเครื# องหมายที#เป็ นตําแหน่ งระหว่าง (เกณฑ์ที# 5.1) นั/นจะเป็ นเครื# องหมายสากล
เช่น เครื# องหมายอัญประกาศ เครื# องหมายวงเล็บ เป็ นต้น ทําให้ผเู ้ รี ยนไม่ได้ให้ความสําคัญเท่า จึงทํา
ได้เพีย ง 30.3% และเมื# อพิจารณาเกณฑ์ที# 5.1 ที# เครื# องหมายวงเล็บ เปิ ดและวงเล็บ ปิ ดที# อยู่ใ น
แบบทดสอบ พบว่า กลุ่มสู งส่ วนใหญ่จะเว้นวรรคที#วงเล็บปิ ดมากกว่า เนื# องจากมีลกั ษณะของการ
จบประโยคมากกว่า
ในระดับอนุ พากย์และระดับวลีซ# ึ งอยูใ่ นหลักเกณฑ์ทางเลือก กลุ่มสู งทํา
ได้ค่อนข้างตํ#าคือ ทําได้เพียง 25.25% และ 14.97% ตามลําดับ แน่นอนว่าคะแนนที#ทาํ ได้ตามเกณฑ์
ค่อนข้างตํ#าของกลุ่มสู งนี/ ไม่ได้มาจากวัจนลี ลาในการเขี ยนของกลุ่ มสู ง ซึ# งเป็ นความสามารถใน
ระดับสู ง ผูว้ ิจยั เห็ นว่า คะแนนที#ค่อนข้างตํ#านี/ เกิ ดจากการถ่ายโอนระบบภาษาแม่มายังภาษาที#สอง
ในทางลบ (Negative L1 Transfer) คือ ในระดับอนุ พากย์ในภาษาญี#ปุ่นไม่ได้เว้นวรรคระหว่าง
ประโยคย่อย แต่ จะใช้เครื# องหมายจุ ล ภาคญี# ปุ่ น （、） คัน# ระหว่า งประโยคย่อย ต่ างจาก
ภาษาไทยที# จ ะใช้ก ารเว้น วรรคแทนโดยจะยึด หลัก ที# ค าํ สั นธานคื อ จะมี ก ารเว้นวรรคระหว่า ง
ประโยคย่อยกับคําสันธานเชื#อมประโยค เช่น คํา “และ แต่” เป็ นต้น (เกณฑ์ที# 2.1) และการเว้นวรรค
ระหว่างคํา “ว่า” กับประโยคที#ตามมา (เกณฑ์ที# 2.2) ซึ# งไม่มีในภาษาญี#ปุ่น จึงเป็ นเหตุให้กลุ่มผูเ้ รี ยน
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ทํา คะแนนได้น้อยในส่ วนนี/ ส่ วนในระดับ วลี ก็เช่ นกันที# ในภาษาญี# ปุ่ นจะไม่มี ก ารเว้นวรรคใน
หลักเกณฑ์เหล่านี/
1. การเว้นวรรคระหว่างข้อความที#เป็ นหัวข้อกับประโยคที#ตามมา (เกณฑ์ที# 3.1)
2. การเว้นวรรคระหว่างกลุ่มอักษรย่อ (เกณฑ์ที# 3.2)
3. การเว้นวรรคระหว่างตัวหนังสื อกับตัวเลข (เกณฑ์ที# 3.3)
4. การเว้นวรรคระหว่างวันกับเวลา (เกณฑ์ที# 3.4)
5. การเว้นวรรคระหว่างหน่วยมาตรากับข้อความที#ตามมา (เกณฑ์ที# 3.5)
6. การเว้นวรรคระหว่างตัวหนังสื อไทยกับตัวหนังสื อภาษาอื#น (เกณฑ์ที# 3.6)
7. การเว้นวรรคระหว่างรายการต่าง ๆ เพื#อแยกรายการ(เกณฑ์ที# 3.7)
จึงทําให้เกิดการถ่ายโอนเชิ งลบจากภาษาแม่มาสู่ ภาษาที#สองคือ กลุ่มผูเ้ รี ยนไม่เว้น
วรรคในการเขียนภาษาไทยเหมือนภาษาญี#ปุ่นซึ# งเป็ นภาษาแม่ จากที#ได้กล่าวไปแล้ว หลักเกณฑ์ใน
ระดับนี/เป็ นหลักเกณฑ์ทางเลือก ทําให้มีลกั ษณะของความเป็ นลีลาเฉพาะตัวของผูเ้ ขียนด้วยซึ# งยาก
ต่อการสอนแม้แต่ตวั เจ้าของภาษาเอง ด้วยเหตุน/ ีการเว้นวรรคในระดับนี/จึงเป็ นปั ญหาในการเขียน
ของกลุ่มสู งด้วย
เมื#อพิจารณาความสามารถในการเว้นวรรคในระดับคําที#เป็ นหลักเกณฑ์เฉพาะของ
กลุ่มสู ง ซึ# งเป็ นหลักเกณฑ์ที#ทาํ ได้แตกต่างจากเจ้าของภาษามากที#สุดและทําการเว้นวรรคได้ตาม
เกณฑ์ต# าํ ที#สุดคือ ในเกณฑ์ที# 4.1 ระดับคําชี/ เฉพาะ ทําได้ 11.82% ในเกณฑ์ที# 4.2 ระดับคําเฉพาะ
ตําแหน่ งระหว่าง ทําได้ 4.55% และในเกณฑ์ที# 4.3 ระดับคําเฉพาะตําแหน่ งหน้าและหลัง ทําได้
25.76% จะเห็นได้วา่ กลุ่มสู งสามารถทําได้ถูกต้องน้อยมาก ในบางเกณฑ์อาจเรี ยกได้วา่ แทบจะไม่
มีความสามารถในการเว้นวรรคในระดับนี/ เลย เนื# องจากในภาษาแม่ นัน# คือ ภาษาญี#ปุ่น เป็ นภาษาที#
ลักษณะของตัวอักษรซึ# งมีอยู่ 3 แบบ เป็ นแนวคิดแบบแทนคําอยูแ่ ล้ว จึงไม่มีการเว้นวรรคในระดับ
คําเลย ผูเ้ รี ยนชาวญี#ปุ่นจึงไม่เว้นวรรคในภาษาเป้ าหมาย (ภาษาไทย) ตามภาษาแม่ แสดงให้เห็นการ
ถ่ายโอนระบบจากภาษาแม่มาสู่ ภาษาที#สองในทางลบ
3) กลุ่มผูเ้ รี ยนชาวญี#ปุ่นที#มีประสบการณ์ภาษาตํ#าหรื อกลุ่มตํ#า (NNSL)
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ความสามารถในการเว้น วรรคได้ต ามเกณฑ์ ข องกลุ่ ม ตํ#า นั/น มี ทิ ศ ทาง
เป็ นไปในแนวเดียวกับกลุ่มสู งทุกประการ เพียงแต่มีคะแนนร้อยละที#แตกต่างกันดังนี/ คะแนนเฉลี#ย
ที#ดีที#สุดอยู่ในหลักเกณฑ์เฉพาะที#ระดับเครื# องหมาย คือ ทําได้ 38.89% รองมาคื อ ในหลักเกณฑ์
ทางเลือก ทําได้ 33.04% และทําได้นอ้ ยที#สุดในหลักเกณฑ์เฉพาะที#ระดับคํา ทําได้เพียง 4.44% ผล
ความสามารถในการเว้นวรรคของกลุ่ มตํ#าเมื# อแยกตามเกณฑ์ที# 1-5 แล้วพบว่า การเว้นวรรคใน
เกณฑ์ที# 1 ระดับประโยค กลุ่มตํ#าสามารถเว้นวรรคได้ตามเกณฑ์ดีที#สุด ทําได้ 50.33% ลําดับต่อมา
คือ เกณฑ์ที# 5.2 ระดับเครื# องหมาย ตําแหน่ งหน้าและหลัง ทําได้ 44.44% และเกณฑ์ที# 5.1 ระดับ
เครื# องหมาย ตําแหน่งระหว่าง ทําได้ 33.33%
ส่ วนในระดับอนุ พากย์ กลุ่ มตํ#าทําได้ 37.04% ซึ# งทําได้สูงกว่าในระดับ
เครื# องหมาย ตําแหน่ งระหว่าง ซึ# งเป็ นเพียงจุ ดเดี ยวที#ลาํ ดับความสามารถในการเว้นวรรคต่างจาก
กลุ่ ม สู ง ส่ ว นในระดับ วลี กลุ่ ม ตํ#า ทํา ได้ ค่ อ นข้ า งตํ#า คื อ ทํา ได้ เ พี ย ง 11.76% เมื# อ พิ จ ารณา
ความสามารถในการเว้นวรรคในระดับคําที#เป็ นหลักเกณฑ์เฉพาะของกลุ่มตํ#า ซึ# งเป็ นหลักเกณฑ์ที#
ทําได้แตกต่างจากเจ้าของภาษามากที# สุดเช่ นกันและทําการเว้นวรรคได้ตามเกณฑ์ต# าํ ที# สุดคือ ใน
เกณฑ์ที# 4.1 ระดับคําชี/ เฉพาะ ทําได้ 2.22% ในเกณฑ์ที# 4.2 ระดับคําเฉพาะ ตําแหน่งระหว่าง ทําได้
0% และในเกณฑ์ที# 4.3 ระดับคําเฉพาะตําแหน่ งหน้าและหลัง ทําได้ 11.11% จะเห็นได้วา่ กลุ่มตํ#า
สามารถทําได้ถูกต้องน้อยมาก ในบางเกณฑ์เรี ยกได้วา่ ไม่มีความสามารถในการเว้นวรรคในระดับ
นี/เลย จากที#ได้กล่าวไปแล้วในกลุ่มสู งว่า เนื# องจากในภาษาแม่ (ภาษาญี#ปุ่น) ไม่มีการเว้นวรรคใน
ระดับคําเลย ผูเ้ รี ยนชาวญี#ปุ่นจึงไม่เว้นวรรคในภาษาเป้ าหมาย (ภาษาไทย) ตามภาษาแม่ แสดงให้
เห็นการถ่ายโอนระบบจากภาษาแม่มาสู่ ภาษาที#สองในทางลบ จากที#กล่าวมาจะเห็ นได้ว่า การเว้น
วรรคในทุกระดับเป็ นปั ญหาในการเว้นวรรคของกลุ่มตํ#า ยกเว้นในระดับประโยคที#ทาํ การเว้นวรรค
ได้ในระดับปานกลางและปั ญหาที#สาํ คัญที#สุดคือ การเว้นวรรคในระดับคํา
4) เปรี ยบเทียบความสามารถในการเว้นวรรคในกลุ่มตัวอย่างทั/ง 3 กลุ่ม
จากที#ได้กล่าวไปแล้ว สามารถแสดงให้เห็นภาพความสามารถในการเว้น
วรรคของกลุ่มตัวอย่างทั/งสามกลุ่มตามลักษณะของหลักเกณฑ์ ดังภาพที# 4.2
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ภาพที# 4.2 เปรี ยบเทียบความสามารถในการเว้นวรรคตามลักษณะของหลักเกณฑ์
จากภาพที# 4.2 เห็ นได้ว่า เจ้าของภาษาทําการเว้นวรรคได้ตามเกณฑ์มาก
ที#สุดในระดับคํา ซึ# งเป็ นหลักเกณฑ์เฉพาะ ลําดับต่อมาคือ หลักเกณฑ์ทางเลือก และที#ทาํ ได้ต#าํ ที#สุด
คือ หลักเกณฑ์เฉพาะ ระดับเครื# องหมาย โดยที#ค่าเฉลี# ยในทั/งสามกลุ่มนี/ มากกว่า 50% ซึ# งแตกต่าง
จากกลุ่มผูเ้ รี ยนชาวญี#ปุ่นทั/งสองกลุ่มอย่างเห็ นได้ชดั ที#ค่าเฉลี# ยในแต่ละกลุ่มนั/นตํ#ากว่า 50% โดยที#
กลุ่ มผูเ้ รี ยนทั/งสองกลุ่ มทําคะแนนเป็ นไปในทิ ศทางเดี ยวกันคื อ เว้นวรรคได้ตามเกณฑ์ใกล้เคี ยง
เจ้าของภาษามากที#สุดในหลักเกณฑ์เฉพาะ ระดับเครื# องหมาย และยังเป็ นหลักเกณฑ์ที#ทาํ ได้ดีที#สุด
ด้วย รองมาคือ หลักเกณฑ์ทางเลือก และที#ทาํ ได้ต#าํ มากและตํ#าที#สุดคือ ในหลักเกณฑ์เฉพาะ ระดับ
คํา ซึ# งเป็ นหลักเกณฑ์การเว้นวรรคที#กลุ่มผูเ้ รี ยนทั/งสองกลุ่มทําได้แตกต่างจากเจ้าของภาษามากที#สุด
ด้วย เมื#อพิจารณาความสามารถในการเว้นวรรคระหว่างกลุ่มสู งกับกลุ่มตํ#าพบว่า ทั/งสองกลุ่มมี
ความสามารถใกล้เคียงกัน สังเกตได้จากลักษณะของกราฟที#ซ้อนทับกันอยู่ ยกเว้นในหลักเกณฑ์
เฉพาะ ระดับคําที#ท/ งั สองกลุ่มมีความสามารถแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชดั จากภาพที# 4.2 ที#กลุ่มสู งจะ
เว้นวรรคได้ตามเกณฑ์สูงกว่ากลุ่มตํ#า แสดงให้เห็นว่า ในการเรี ยนการสอนภาษาไทยสําหรับผูเ้ รี ยน
ชาวญี#ปุ่นแล้วอาจารย์ผสู ้ อนควรจะเน้นการเว้นวรรคในระดับคําให้มาก เพื#อที#ผเู ้ รี ยนจะสามารถใช้
ภาษาได้ใกล้เคียงภาษาเป้ าหมายมากที#สุด
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เมื#อพิจารณาเปรี ยบเทียบความสามารถในการเว้นวรรคของกลุ่มตัวอย่าง
ทั/งสามกลุ่มตามหลักเกณฑ์การเว้นวรรคในแต่ละระดับ ดังแสดงภาพที# 4.3

ภาพที# 4.3 เปรี ยบเที ยบความสามารถในการเว้นวรรคของกลุ่มตัวอย่างทั/งสามกลุ่ มตาม
หลักเกณฑ์การเว้นวรรคในแต่ละระดับ
จากภาพที# 4.3 เจ้าของภาษาสามารถเว้นวรรคตามเกณฑ์ได้มากที#สุดในระดับคํา
เฉพาะ ตามมาด้วยระดับประโยคที#ทาํ ได้ค่อนข้างดี ส่ วนในระดับเครื# องหมายและระดับอนุ พากย์
ทําได้ปานกลาง ระดับที#แย่ที#สุดของเจ้าของภาษาคือ ระดับคําชี/เฉพาะและระดับวลีที#ทาํ ได้ค่อนข้าง
ตํ#า ดังนั/นปั ญหาในการเว้นวรรคของเจ้าของภาษาคื อ การเว้นวรรคในระดับอนุ พากย์ ระดับวลี
ระดับคําชี/เฉพาะ และระดับเครื# องหมาย ส่ วนกลุ่มผูเ้ รี ยนชาวญี#ปุ่นทั/งสองกลุ่มทําได้ดีที#สุดในระดับ
ประโยคเท่านั/น รองลงมาคือ การเว้นวรรคในระดับเครื# องหมาย ตําแหน่ งหน้าและหลัง ซึ# งทําได้
ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษามากที#สุด ในระดับอื#น ๆ ทําได้ค่อนข้างตํ#า โดยเฉพาะในระดับคําที#ทาํ ได้
ตํ#ามาก จึงสามารถสรุ ปได้วา่ การเว้นวรรคในทุกระดับเป็ นปั ญหาในการเขียนภาษาไทยของผูเ้ รี ยน
ชาวญี#ปุ่น โดยที#ในระดับประโยคจะเป็ นปั ญหาน้อยที#สุด และระดับคําเป็ นปั ญหาใหญ่ที#สุด
นอกจากนั/น คะแนนร้อยละของความสามารถในการเว้นวรรคของกลุ่มสู งมากกว่า
กลุ่มตํ#าในเกื อบทุ กระดับ ยกเว้นระดับอนุ พากย์และระดับเครื# องหมาย ตําแหน่ งระหว่างเท่านั/นที#
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กลุ่มตํ#าทําได้มากกว่ากลุ่มสู ง แสดงให้เห็ นว่าประสบการณ์ ภาษามีผลต่อความสามารถในการเว้น
วรรคในการเขียนภาษาไทยของกลุ่มผูเ้ รี ยนชาวญี#ปุ่น ซึ# งประสบการณ์ ภาษามีผลมากที#สุดในการ
เว้นวรรคระดับคํา เนื# องจากในระดับคํา กลุ่มสู งทําคะแนนร้อยละได้มากกว่ากลุ่มตํ#าค่อนข้างมาก
เมื# อเทียบกับในระดับอื# น ๆ ที# ทาํ ได้ใกล้เคี ยงกัน จุ ดนี/ เองที# ช/ ี ให้เห็ นว่า ระดับคําเป็ นระดับที#เมื# อ
ผูเ้ รี ย นมี ป ระสบการณ์ ภาษาสู ง จะทํา ให้มี ค วามสามารถในการเว้นวรรคใกล้เคี ย งเจ้า ของภาษา
มากกว่าประสบการณ์ต#าํ
ส่ วนในระดับอนุ พากย์ที#กลุ่มสู งทําได้ 25.25% ซึ# งทําได้น้อยกว่ากลุ่มตํ#า
ค่อนข้างมากที#ทาํ ได้ 37.04% นั/นไม่ได้หมายความว่ากลุ่มสู งมีความสามารถในการเว้นวรรคน้อย
กว่ากลุ่มตํ#า เนื# องจากว่า หลักเกณฑ์น/ ี เป็ นหลักเกณฑ์ทางเลือกที#ผเู ้ ขียนจะเว้นวรรคหรื อไม่เว้นก็ได้
เป็ นวัจนลีลาในการเขียนของผูใ้ ช้ภาษา จึงอาจทําให้กลุ่มสู งที#มีประสบการณ์การสัมผัสภาษาจาก
ของจริ งมากกว่ากลุ่ มตํ#า เกิ ดวัจนลี ลาในการเว้นวรรคในการเขี ยนภาษาไทยใกล้เคี ยงกับเจ้าของ
ภาษามากกว่ากลุ่มตํ#า จากภาพที# 4.3 จะเห็นได้วา่ ระดับนี/ เป็ นเพียงระดับเดียวเท่านั/นที#กลุ่มตํ#าทําได้
มากกว่ า กลุ่ ม สู ง ค่ อ นข้า งมาก ส่ ว นคะแนนของกลุ่ ม ตํ#า ที# ม ากกว่ า กลุ่ ม สู ง เล็ ก น้ อ ยในระดับ
เครื# องหมาย ตําแหน่งระหว่าง ผูว้ จิ ยั เห็นว่าเป็ นคะแนนที#ไม่แตกต่างกันมากนัก และไม่ได้เป็ นผลมา
จากวัจนลีลาในการเขียน
จากที# กล่ าวมาจึ งนําไปสู่ ขอ้ เสนอแนะที# ว่า อาจารย์ผูส้ อนควรจะเน้นยํ/า
หลักเกณฑ์การเว้นวรรคในระดับคํา โดยเฉพาะอย่างยิง# ในระดับคําเฉพาะ ตําแหน่งระหว่าง ที#ผเู ้ รี ยน
ทํา ได้ต# าํ มาก เพื# อที# ผูเ้ รี ยนจะได้ส ามารถพัฒนาตนเองไปสู่ ภาษาเป้ าหมายได้อย่า งเจ้า ของภาษา
เนื# องจากการเว้นวรรคในระดับคําเป็ นเอกลักษณ์ เฉพาะตัวในภาษาไทยจึงต้องอาศัยการสอนจาก
อาจารย์ จากการฝึ กฝนด้วยตนเอง และจากประสบการณ์การสัมผัสภาษาของผูเ้ รี ยนด้วย
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4.3 การเว้นวรรคเกินจากหลักเกณฑ์การเว้นวรรค
4.3.1 การเว้นวรรคเกินในกลุ่มเจ้าของภาษาและกลุ่มผูเ้ รี ยนชาวญี'ปุ่น
จากแบบทดสอบพบว่า เจ้าของภาษามีการเว้นวรรคเกินจากหลักเกณฑ์การ
เว้นวรรคทั.งหมด 11 ตําแหน่ง โดยในแต่ละตําแหน่งจะมีความถี'ในการเว้นวรรคแตกต่างกันไปดังนี.
1. “เขา/x1/คือ/x2/ร้อยเอก...”
มีเจ้าของภาษาจํานวน 2 คน เว้นวรรคระหว่างคําว่า “เขา” และ “คื อ”
และมี 8 คน ที'เว้นวรรคระหว่างคําว่า “คือ” และ “ร้ อยเอก” โดยที'ให้เหตุผลว่า “หน้าคําว่า “คือ””
“หลังคําว่า “คือ”” และ “เน้นยศ” ซึ' งไม่ได้อยู่ในหลักเกณฑ์ ส่ วนกลุ่มสู งพบเพียงคนเดียวเท่านั.น
โดยเหตุผลคือ “เว้นวรรคหน้าชื' อคน” กลุ่มตํ'าไม่ได้เว้นวรรคตําแหน่งนี. การเว้นวรรคหน้าหรื อหลัง
คําว่า “คือ” ไม่ได้มีกาํ หนดไว้ในหลักเกณฑ์การเว้นวรรค แต่เป็ นที' นิยมจึงจัดได้ว่า การเว้นวรรค
หน้าหรื อหลังคําว่า “คือ” นี.เป็ นวัจนลีลาในการเขียนของเจ้าของภาษา
2. “อาเบะจะมาทํางานที'บริ ษทั /x/โทโมะ จํากัด
มีเจ้าของภาษาจํานวน 5 คน เว้นวรรคระหว่างคําว่า “บริ ษทั ” และ “โท
โมะ” โดยที'ให้เหตุผลว่า “ระหว่างบริ ษทั กับชื' อ” ซึ' งไม่ได้อยู่ในหลักเกณฑ์ ส่ วนกลุ่มและกลุ่มตํ'า
ไม่ได้เว้นวรรคตําแหน่งนี.
3. “บริ ษทั นี.อยูท่ ี'/x/ถนนสาธร”
มีเจ้าของภาษาเพียง 2 คน เว้นวรรคระหว่างคําว่า “ที'” และ “ถนน” โดย
ที'ให้เหตุผลว่า “หน้าการบอกที'อยูใ่ ห้เห็ นชัดเจน” ซึ' งไม่ได้อยูใ่ นหลักเกณฑ์ ส่ วนกลุ่มและกลุ่มตํ'า
ไม่ได้เว้นวรรคตําแหน่งนี.
4. “อาหารไทย/x/และบาบีคิวประเภทต่าง ๆ”
มีเจ้าของภาษาจํานวน 10 คน เว้นวรรคระหว่างคําว่า “อาหารไทย” และ
“และ” โดยที'ให้เหตุผลว่า “ระหว่างตัวอย่าง” และ “หน้าคําว่า “และ”” ซึ' งเป็ นสิ' งที'อยูใ่ นหลักเกณฑ์
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แต่เป็ นข้อยกเว้น เนื' องจากมีเพียง 2 ตัวอย่างจึงไม่ตอ้ งเว้น ส่ วนกลุ่มสู งพบ 2 คนและกลุ่มตํ'าพบคน
เดียวเท่านั.น
5. “ภรรยาของผมชอบกินเนื.อ สุ นขั /x/ผมก็ชอบมาก”
มีเจ้าของภาษาจํานวน 13 คน เว้นวรรคระหว่างคําว่า “สุ นขั ” และ “ผม”
โดยที'ให้เหตุผลว่า “จบประโยค” และ “เริ' มประโยคใหม่” ซึ' งเป็ นประโยคและเหตุผลที'ถูกต้อง และ
เป็ นสิ' งที'อยูใ่ นหลักเกณฑ์ เพียงแต่ว่าเมื'อเว้น ณ ตําแหน่งนี.ทาํ ให้ความหมายในตอนแรกที'ตอ้ งการ
สื' อนั.นเปลี' ยนแปลงไป จึงเป็ นการเว้นวรรคเกิ นที'ผิด ซึ' งน่ าจะเกิ ดมาจากความลังเลในความหมาย
ของประโยคที'กาํ กวมว่า “เนื. อ” หรื อ “เนื. อสุ นัข” ส่ วนกลุ่มสู งพบ 3 คน และกลุ่ มตํ'าพบ 3 คน
เช่นกัน
6. “ดังนั.น/x1/ที'นน'ั /x2/พวกเรารวมทั.งสุ นขั ของผมจะมีความสุ ขกันมาก”
ในตําแหน่งที' /x1/ มีเจ้าของภาษาจํานวน 9 คน เว้นวรรคระหว่างคําว่า
“ดังนั.น” และ “ที'นนั' ” โดยที'ให้เหตุผลว่า “คํา ดังนั.น” ซึ' งไม่มีในหลักเกณฑ์ การเว้นวรรคที'นี'ไม่พบ
ในกลุ่มผูเ้ รี ยนเลย

ในตําแหน่งที' /x2/ มีเจ้าของภาษาจํานวน 6 คน เว้นวรรคระหว่างคําว่า “ที'

นัน' ” และ “พวกเรา” โดยที'ให้เหตุผลว่า “ขึ.นต้นประโยค” “หนึ' งใจความ” “เป็ นจังหวะในการอ่าน”
และ “เน้น” ซึ' งเป็ นเว้นวรรคที'ไม่ได้ทาํ ให้เสี ยความไป และเหตุ ผลที'ให้มานั.นเป็ นเหตุผลที'อยู่ใน
หลักเกณฑ์ทางเลือก การเว้นวรรคในจุดนี.จึงเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะของผูเ้ ขียนมากกว่า จึงไม่ผิดที'จะ
เวว้นวรรคที'นี' การเว้นวรรคที'นี'พบในกลุ่มสู ง 2 คนและในกลุ่มตํ'า 2 คน โดยให้เหตุผลว่าเป็ นการ
เริ' มต้นประโยคใหม่
7. “และที'สาํ คัญ/x/ผมรู ้จกั เจ้าของสวนสัตว์ดว้ ย”
มีเจ้าของภาษาจํานวน 8 คน เว้นวรรคระหว่างคําว่า “และที'สําคัญ” และ
“ผม” โดยที'ให้เหตุผลว่า “ขึ.นต้นประโยค” และ “เน้น” ซึ' งเป็ นเว้นวรรคที'ไม่ได้ทาํ ให้เสี ยความไป
และเหตุผลที'ให้มานั.นเป็ นเหตุผลที' อยู่ในหลักเกณฑ์ทางเลื อก การเว้นวรรคในจุดนี. จึงเหมื อนข้อ
ข้างต้นที'เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะของผูเ้ ขียนมากกว่า จึงไม่ผดิ ที'จะเว้นวรรคที'นี' การเว้นวรรคที'นี'พบใน
กลุ่มสู ง 2 คนและในกลุ่มตํ'า 2 คน โดยให้เหตุผลว่าเป็ นการเริ' มต้นประโยคใหม่โดยมีประธาน และ
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กลุ่มสู งคนหนึ' งให้เหตุผลว่า “มีคาํ ว่า “ที'สําคัญ” เป็ นการเน้นความซึ' งเป็ นการให้เหตุผลที'เหมือน
เจ้าของภาษา
8. “หม่อมราชวงศ์/x/บัวขาว”
มีเจ้าของภาษาจํานวน 7 คน เว้นวรรคระหว่างคําว่า “หม่อมราชวงศ์”
และ “บัวขาว” โดยที'ให้เหตุผลว่า “แยกยศกับชื' อ” ซึ' งเป็ นเหตุผลที'ไม่ถูกต้องสําหรับตําแหน่งนี. จึง
เป็ นการเว้นวรรคเกินที'ผิด การเว้นวรรคที'นี'พบในกลุ่มสู ง 4 คนและในกลุ่มตํ'า 3 คน โดยให้เหตุผล
ว่าเป็ นการเริ' มต้นประโยคใหม่โดยมีประธาน ซึ' งเป็ นเหตุผลที'ผิดที'เช่ นกัน เนื' องจากบัวขาวไม่ได้
เป็ นประธานของประโยค
9. “ส่ วน/x/ศาสตราจารย์น. นั ...”
มี เจ้า ของภาษาจํา นวน 4 คน เว้นวรรคระหว่า งคํา ว่า “ส่ วน” และ
“ศาสตราจารย์” โดยที'ให้เหตุผลว่า “เริ' มประโยคใหม่” และ “หลังชื' อ” ซึ' งเป็ นเหตุผลที'ไม่ถูกต้อง
สําหรับตําแหน่ งนี. เนื' องจากเริ' มประโยคใหม่ที'คาํ ว่า “ส่ วน” จึงเป็ นการเว้นวรรคเกินที'ผิด การเว้น
วรรคที'นี'พบในกลุ่มสู ง 3 คนและในกลุ่มตํ'า 1 คน โดยให้เหตุผลว่าเป็ นการเริ' มต้นประโยคใหม่โดย
มีประธาน ซึ' งเป็ นเหตุผลที'ผดิ ที'เช่นกัน
10. “...ทุกวันอังคาร/x/-/x/วันอาทิตย์...”
มีเจ้าของภาษาจํานวน 2 คน เว้นวรรคหน้าและหลังเครื' องหมายยติภงั ค์
(-) โดยที' ให้เหตุผลว่า “หน้าและหลังเครื' องหมายยติ ภงั ค์” ซึ' งไม่ได้มีกาํ หนดไว้ในหลักเกณฑ์ จึ ง
เป็ นเหตุผลที'ไม่ตรงกับหลักเกณฑ์ที'ราชบัณฑิตกําหนดไว้ สําหรับตําแหน่ งนี. จึงเป็ นการเว้นวรรค
เกินที'ผดิ การเว้นวรรคที'นี'ไม่พบในกลุ่มผูเ้ รี ยนทั.งสองกลุ่ม
11. “ผมจะพาอาเบะไปวันอาทิตย์ จะได้เจอ/x/และรู ้จกั กับ...”
มีเจ้าของภาษาจํานวน 5 คน เว้นวรรคระหว่างคําว่า “เจอ” และ “และ”
โดยที'ให้เหตุผลว่า “เว้นหน้าคําว่า “และ”” ในข้อนี.ถือเป็ นเหตุผลที'ถูกต้อง แต่สําหรับตําแหน่งนี. แต่
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ที'ไม่เว้นวรรคเนื' องจากราชบัณฑิตได้กาํ หนดไว้วา่ ถ้าเป็ นประโยคสั.นไม่ตอ้ งเว้น จึงถือเป็ นการเว้น
วรรคเกินซึ' งเป็ นเอกลักษณ์ในการเขียนของผูเ้ ขียนแต่คน การเว้นวรรคที'นี'ไม่พบในกลุ่มผูเ้ รี ยนเลย
การเว้นวรรคเกิ นที' พบในเจ้าของภาษาทั.ง 11 ข้อนี. ส่ วนใหญ่เป็ นการ
เว้นวรรคเกินที'ไม่ได้ทาํ ให้เสี ยความไป ยกเว้นในข้อที' 5 และ 9 ที'การเว้นวรรคเกินนี.ทาํ ให้เสี ยความ
ไป สื' อความได้ไม่ถูกต้อง
4.3.2 การเว้นวรรคเกินในกลุ่มผูเ้ รี ยนชาวญี'ปุ่นที'เกินจากเจ้าของภาษา
นอกจากการเว้นวรรคเกินที'เหมือนเจ้าของภาษาดังที'ไปแล้ว กลุ่มผูเ้ รี ยนชาว
ญี'ปุ่นยังมีการเว้นวรรคเกินอีกดังนี.
1. การเว้นหน้าคํา สั นธานจํา พวก “ก็ ที' แต่ ” โดยให้เหตุ ผ ลว่า “หน้า
คําสันธาน” เช่น ในประโยค
พบในกลุ่มสู ง

“ผม/1 /ก็คิดถึงช่วงเวลา/1 /ที'ผมเคยไปเรี ยน...”
“มันเป็ นเวลา/ 1/ที'สนุกมาก”
“...จากเพื'อนญี'ปุ่น/ 1/ที'เป็ นตํารวจ”
“ผมดีใจมาก/1/ที'จะได้เจอ...”
“อาเบะจะมาทํางาน/1/ที'บริ ษทั ...”
“และมีร้านอาหาร/1/ที'มีแต่...”
“...ได้มาจากการ/1/ที'ท่านเรี ยน...”

พบในกลุ่มตํ'า

“และร้านอาหารที'มี/2/แต่อาหารอร่ อย...”
“เมื'อเดือนที'/1/แล้ว...”

พบในกลุ่มสู งและกลุ่มตํ'า
“เพราะพวกเราไม่ได้เจอกันมานาน/ /แล้ว” (NNSH=2, NNSL=4)
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2. การเว้นวรรคหน้าคําจําพวกคํานามและคําสรรพนามโดยให้เหตุผลว่า
“เป็ นประธานของประโยค” เช่น ในประโยค
พบในกลุ่มสู ง

“ดังนั.นที'นน'ั พวกเรารวมทั.ง/2/สุ นขั ของผม...”
“เพราะเป็ นลูกของพระวรวงศ์/2/เธอ พระองค์เจ้าสมรัก”

พบในกลุ่มตํ'า

“ดังนั.นที'นน'ั พวกเรารวมทั.งสุ นขั ของ/1/ผม...”

พบในกลุ่มสู งและกลุ่มตํ'า
“ผมดีใจมากที'จะได้เจอ/ /อาเบะ เพราะ...” (NNSH=1, NNSL=1)
“ท่านบอก/ /ผมว่า...” (NNSH=1, NNSL=1)
สรุ ปได้วา่ เจ้าของภาษาและกลุ่มผูเ้ รี ยนชาวญี'ปุ่นมีการเว้นวรรคเกินจากเกณฑ์ท. งั ที'
เป็ นการเว้นวรรคที'ทาํ ให้สื'อความหมายผิดพลาดได้ และการเว้นวรรคที'ไม่ได้ทาํ ให้สื'อความหมาย
เบี'ยงเบนไป แต่เป็ นลีลาเฉพาะบุคคลในการเขียนซึ' งไม่ตรงหรื อเกิ นจากหลักเกณฑ์การเว้นวรรคที'
กํา หนด การเว้น วรรคเกิ น ที' พ บเฉพาะในกลุ่ ม ผูเ้ รี ย นชาวญี' ปุ่ นเท่ า นั.น คื อ การเว้น วรรคหน้ า
คําสันธานจําพวก “ ก็ ที' แต่” และเว้นวรรคทุกคํานามและคําสรรพนามที' คิดว่าเป็ นประธานของ
ประโยค ซึ' งทําให้เป็ นการเว้นวรรคเกินที'ผดิ
4.4 การแก้ไขคําตอบตําแหน่ งที'เว้นวรรคที'เกิ ดในระหว่างการทําแบบทดสอบความรู ้ อภิ
ภาษาศาสตร์
จากที'ได้กล่าวไปแล้วในบทที' 3 ว่า ในแบบทดสอบการเว้นวรรคนั.นจะใช้กระดาษ
ทํา สํา เนาด้วย เพื' อนํา แบบทดสอบที' เป็ นกระดาษสํา เนาไปใช้ในการทําแบบทดสอบความรู ้ อภิ
ภาษาศาสตร์ เนื' องจากว่า ในระหว่างการทํา แบบทดสอบความรู ้ อภิ ภาษาศาสตร์ กลุ่ ม ตัวอย่า ง
สามารถเปลี' ยนคําตอบตําแหน่ งที'ตอ้ งการเว้นวรรคได้ การใช้กระดาษสําเนาทําให้ผวู ้ ิจยั ทราบว่า
คําตอบที'กลุ่มตัวอย่างให้มานี.เกิดในตอนแรกที'ทาํ แบบทดสอบ (สี ของปากกาจะเป็ นสี ของกระดาษ
สําเนา) หรื อเกิดขึ.นในตอนหลังคือ แก้ไขคําตอบระหว่างการทําแบบทดสอบความรู ้อภิภาษาศาสตร์
(สี ของปากกาจะเป็ นสี ของปากกาหรื อดินสอ ไม่ใช่รอยจากกระดาษสําเนา)
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การแก้ไขคําตอบจากผิดเป็ นถูก แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างสามารถระบุ

1.

ได้วา่ คําตอบแรกนั.นเป็ นการทําผิดโดยความประมาทของกลุ่มตัวอย่าง (Mistake) โดยที'เมื'อกลุ่ม
ตัวอย่างได้อ่านทบทวนอีกครั.งก็สามารถระบุได้วา่ คําตอบที'ให้มาครั.งแรกนั.นผิดและสามารถแก้ไข
ให้ถูกต้องได้จากการได้พิจารณาและไตร่ ตรองมากขึ.น การได้อ่านอีกครั.งจึงเหมือนเป็ นการตรวจ
คํา ตอบของตัว เองและได้เ ห็ น ข้อ ผิ ด พลาดที' เ กิ ด ขึ. น จากความประมาท ซึ' งไม่ ใ ช่ ข ้อ ผิ ด ที' เ กิ ด
ข้อผิดพลาด (Error) เช่น การเว้นวรรคในประโยค
1) “บริ ษ ัท / /โทโมะ จํา กัด ” ในการทํา ตอนแรกกลุ่ ม ตัว อย่ า งเว้น วรรค
ระหว่างคําว่า “บริ ษทั ” และ “โทโมะ” แต่เมื'อได้พิจารณาอีกครั.งจึงเกิดการแก้ไขให้ถูกต้องโดยไม่
เว้นวรรคที'ตาํ แหน่งนั.น
2) “ภรรยาของผมชอบกินเนื.อ สุ นขั / /ผมก็ชอบมาก” เป็ นประโยคที'มีความ
กํากวม ทําให้เกิดการลังเลในการเว้นวรรค เมื'อกลุ่มตัวอย่างได้อ่านบทความอีกครั.ง จึงได้เห็นข้อ
ผิดที'เกิดจากความประมาทของตนเอง ทําให้สามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้คือ มีการเปลี'ยนคําตอบจาก
การเว้นวรรคหลังสุ นขั เป็ นหน้าสุ นขั เมื'อแก้ไขแล้วจึงสามารถสื' อความหมายได้ถูกต้อง
3) “...ไม่ ได้เจอกันมานาน/ /แล้ว อาเบะจะมาทํา งาน...” ในตอนแรกกลุ่ ม
ตัวอย่างเว้นหน้าคําว่า “แล้ว” ซึ' งผิด แต่เมื'อได้กลับมาอ่านอีกครั.งหนึ' ง จึงสามารถระบุขอ้ ผิดได้ ถื อ
ว่า เป็ นข้อผิดแบบประมาท (Mistake)
นอกจากนั.นยังมีการเว้นวรรคเพิ'มขึ.นมาในระหว่างที'ทาํ แบบทดสอบความรู ้
อภิภาษาศาสตร์ ดว้ ย เมื'อกลุ่มตัวอย่างได้มีเวลาอ่านทบทวนอีกครั.งหนึ' งจึงสามารถแก้ไขในส่ วนที'
ไม่ได้เว้นวรรคในตอนแรกได้ นัน' คือ การเว้นวรรคในประโยค “เขาสู ง/ /2/ /เมตร”
2.

การแก้ไขคําตอบจากถู กเป็ นผิด คื อ กลุ่ มตัวอย่างสามารถระบุตาํ แหน่ ง

การเว้นวรรคได้ถูกต้องในตอนแรก แต่เมื'อได้อ่านอีกครั.งหนึ' งจึงเกิ ดการลังเลไม่แน่ ใจในคําตอบ
หรื ออาจจะไม่สามารถหาเหตุผลในการเว้นวรรคได้ ทําให้เกิ ดการเปลี' ยนคําตอบเป็ นคําตอบที'ผิด
โดยยกเลิกการเว้นวรรค ณ ตําแหน่งที'ถูกต้องนั.น ๆ แสดงให้เห็นว่า การแก้ไขคําตอบนี. เป็ นข้อผิดที'
เกิดจากข้อผิดพลาด (Error) เช่น การเว้นวรรคในประโยค
1) “แล้วจึงไปทํางานที'หา้ งหุ น้ ส่ วนจํากัด/ /โทโมะ”
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2) “...ผมเคยไปเรี ยนภาษาญี'ปุ่น/ /ณ/ /โตเกียว”
3) “ผมมีเพื'อนชาวต่างชาติหลายคน/ /เช่น/ /คนญี'ปุ่น...”
ตัว อย่ า งที' ใ ห้ ม านั.น กลุ่ ม ตัว อย่ า งได้เ ว้น วรรค ณ ตํา แหน่ ง ที' ถู ก ต้อ ง แต่
ในขณะที'ทาํ แบบทดสอบความรู ้อภิภาษาศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างมีการเปลี'ยนคําตอบคือ ยกเลิกการเว้น
วรรค ณ ตําแหน่งที'ถูกต้องนั.น ผูว้ จิ ยั เห็นว่า อาจจะมาจากการที'กลุ่มตัวอย่างไม่สามารถใช้ความรู ้อภิ
ภาษาศาสตร์ ในการเว้นวรรค ณ ตําแหน่งดังกล่าว กลุ่มตัวอย่างจึงเลือกที'จะเปลี'ยนคําตอบ
กล่าวโดยสรุ ป ในการแก้ไขคําตอบตําแหน่ งที'เว้นวรรคที'เกิ ดในระหว่างการ
ทําแบบทดสอบความรู ้อภิภาษาศาสตร์ น. นั ส่ วนใหญ่เกิดในระดับคําที'กลุ่มตัวอย่างเกิดความลังเลใน
การเว้นวรรคเมื'อได้อ่านทบทวนแบบทดสอบอีกครั.ง และการแก้ไขคําตอบจากผิดเป็ นถูกแสดงให้
เห็ นว่า ข้อผิดที'กลุ่มตัวอย่างสร้ างขึ.นในตอนแรกนั.นเป็ นข้อผิดที'เกิ ดจากความประมาท (mistake)
ส่ วนการแก้ไขคําตอบจากถูกเป็ นผิดนั.นเป็ นข้อผิดที'ผเู ้ รี ยนสร้างขึ.น (error)

บทที 5
ผลความรู้ อภิภาษาศาสตร์ ของเจ้ าของภาษาและผู้เรี ยนชาวญีป ุ่ นในการเว้ นวรรค
ในบทนี จะอภิปรายความรู ้ อภิภาษาศาสตร์ (Metalinguistic Knowledge; MLK) ในการเว้น
วรรคที0กลุ่มตัวอย่างใช้แสดงเหตุผลในการเว้นวรรค ณ ตําแหน่งต่าง ๆ ในแบบทดสอบการเว้นวรรค ซึ0 ง
จะวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที0 2 คือ เพื0อศึกษาความรู ้อภิภาษาศาสตร์ ของเจ้าของภาษาและผูเ้ รี ยน
ชาวญี0ปุ่นในการเว้นวรรคในการเขียนภาษาไทยว่าเหมือนหรื อแตกต่างกันอย่างไร
การวิเคราะห์ความรู ้อภิภาษาศาสตร์ ในการเว้นวรรคของกลุ่มตัวอย่างในเชิงปริ มาณจะตังอยูบ่ น
พืนฐานของคําอธิ บายความรู ้ อภิภาษาศาสตร์ ของกลุ่มตัวอย่างดังที0ได้อธิ บายไว้ในบทที0 3 ซึ0 งเหตุผลที0
กลุ่มตัวอย่างให้มานี ผูว้ ิจยั ไม่ได้ปรับแต่งคําพูดใหม่ จึงเป็ นคําพูดที0กลุ่มตัวอย่างให้มา เหตุผลเหล่านี จะ
แบ่งออกเป็ นสองประเภทใหญ่ ๆ คือ
ก. เหตุผลที0ชดั เจน (Explicit reason) คือ เหตุผลที0กลุ่มตัวอย่างใช้หลักภาษาในการอธิ บาย
การตัดสิ นการเว้นวรรค ณ ตําแหน่ งนัน ๆ เหตุผลที0 ชดั เจนเป็ นประเภทกฎไวยากรณ์ หรื อคําอธิ บาย
เกี0ยวกับหลักเกณฑ์การเว้นวรรคที0 ชดั เจน ในเหตุผลที0ชัดเจนนี พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้เหตุ ผลที0 จาํ แนก
เป็ นประเภทใหญ่ได้ 2 ประเภท คือ
1. ความรู ้ ที0ชัดเจนประเภทรู ปภาษา (Form) คือ การให้เ หตุผลการเว้นวรรคโดยใช้
ความรู ้เกี0ยวกับรู ปภาษาแบ่งเป็ น
1.1 วากยสั ม พัน ธ์ (Syntax) คื อ การให้ เ หตุ ผ ลในการเว้น วรรคโดยใช้ค วามรู ้
ทางด้านโครงสร้างประโยค เช่น “จบประโยค ขึนประโยคใหม่”
1.2 หน่ วยคํา (Lexicon) คือ การให้เหตุผลโดยใช้ความรู ้ทางด้านคําเป็ นเกณฑ์ใน
การเว้นวรรค เช่น “เว้นวรรคระหว่างยศกับชื0อ เว้นวรรคหน้าและหลังคํา “ณ ธ” ”
1.3 หน่ วยคํา ทางวากยสั มพันธ์ (Syntactico-Lexicon) คื อ การให้ เ หตุ ผลโดยใช้
ความรู ้ทางด้านคําที0เป็ นคําไวยากรณ์ เช่น “เว้นวรรคเนื0องจากมีคาํ ว่า แต่”
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1.4 รู ปเครื0 องหมาย (Symbol Form) คือ การให้เหตุผลโดยใช้ความรู ้ เกี0ยวกับรู ป
ของเครื0 องหมายที0ใช้ในทางภาษา เช่น “เว้นวรรคหลังเครื0 องหมายวงเล็บปิ ด”
1.5 วากยสัมพันธ์และหน่ วยคําทางวากยสัมพันธ์ (Syntax + Syntactico-lexicon)
คือ การให้เหตุผลโดยใช้ความรู ้ดา้ นวากยสัมพันธ์ร่วมกับหน่ วยคําทางวากยสัมพันธ์ เช่น “เริ0 มประโยค
ใหม่ + คําสันธาน”
1.6 วากยสัมพันธ์และรู ปเครื0 องหมาย (Syntax + Symbol Form) คือ การให้เหตุผล
โดยใช้ความรู้ดา้ นวากยสัมพันธ์ร่วมกับรู ปเครื0 องหมาย เช่น “จบประโยค + หลังเครื0 องหมายไม้ยมก”
2. ความรู ้ที0ชดั เจนประเภทความหมาย (Meaning) คือ การให้เหตุผลการเว้นวรรคโดย
ใช้ความรู ้เกี0ยวกับความหมาย แบ่งเป็ น
2.1 วัจนปฏิบตั ิศาสตร์ (Pragmatics) คือ การให้เหตุผลโดยใช้ความรู ้ทางด้านการ
ใช้ภาษาเพื0อการสื0 อสาร เพื0อสื0 อความหมาย เช่น “จบความ ขึนความใหม่”
2.2 อรรถศาสตร์ (Semantics) คือ การให้เหตุผลโดยใช้ความรู ้ทางด้านความหมาย
เป็ นเกณฑ์ในการเว้นวรรค หรื อแปลความหมายมา เช่น “แปลเนื อเรื0 องจากภาษาไทยเป็ นภาษาญี0ปุ่นมา
เป็ นคําตอบ”
ข. เหตุผลที0ไม่ชดั เจน (non-explicit reason) คือ เหตุผลที0กลุ่มตัวอย่างไม่สามารถอธิบายได้
อย่างชัดเจนว่าเหตุใดจึงเว้นวรรคในตําแหน่ งนัน ๆ แสดงถึงความคลุมเครื อหรื อไม่มน0ั ใจ ในเหตุผลที0
ไม่ชดั เจนนี พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้เหตุผลที0จาํ แนกได้เป็ น 2 ประเภท คือ
1. ความรู ้ ที0ไม่ชดั เจนประเภทไม่มีเหตุผล (No Reason) คือ การที0กลุ่มตัวอย่างไม่
สามารถอธิ บายหรื อให้เหตุผลที0 ชดั เจนในการเว้นวรรคได้ จึงให้เหตุผลโดยใช้ความรู้ที0ไม่ชดั เจน เช่น
การให้เหตุผลว่า “ไม่รู้”
2. ความรู ้ ที0ไม่ชดั เจนประเภทความรู ้ สึก (Impressionistics Reasons) คือ การที0กลุ่ม
ตัวอย่างไม่ สามารถอธิ บายหรื อให้เหตุผลที0 ชดั เจนในการเว้นวรรคได้ จึ งให้เหตุผลโดยใช้ความรู ้ที0ไม่
ชัดเจนที0มาจากความรู ้สึก เช่น การให้เหตุผลว่า “รู ้สึกว่าต้องเว้นวรรคหรื อคิดว่าต้องเว้นวรรค”
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5.1 ผลความรู ้อภิภาษาศาสตร์ ในการเว้นวรรคในการเขียนภาษาไทยของเจ้าของภาษาและกลุ่ม
ผูเ้ รี ยนชาวญี0ปุ่น (Competance)
เมื0อพิจารณาประเภทของความรู ้อภิภาษาศาสตร์ ที0กลุ่มตัวอย่างใช้ในการให้เหตุผลใน
การเว้นวรรคในตําแหน่ งต่าง ๆ โดยแบ่งออกเป็ นความรู ้ ที0ชดั เจน คือ ความรู ้ด้านรู ปภาษาและความรู ้
ด้านความหมาย ส่ วนความรู ้อีกประเภทหนึ0 งคือความรู ้ ที0ไม่ชดั เจน พบว่า กลุ่มตัวอย่างทังสามกลุ่มใช้
ความรู ้อภิภาษาศาสตร์ เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ดังภาพที0 5.1
90
80
70
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0

ความรู้ทีชัดเจน : รูปภาษา

ความรู้ทีชัดเจน : ความหมาย

ความรู้ทีไม่ชดั เจน

NS (30)

80.41

19.01

0.58

NNSH (11)

80.49

19.51

0

78

20

2

NNSL (9)

ภาพที0 5.1 ร้ อยละของประเภทของความรู ้ อภิภาษาศาสตร์ ที0กลุ่มตัวอย่างใช้ในการให้เหตุ ผล
การเว้นวรรค
จากภาพที0 5.1 จะเห็ นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างทังสามกลุ่มให้เหตุผลในการเว้นวรรคโดยใช้
ความรู ้อภิภาษาศาสตร์ เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี กลุ่มตัวอย่างทังสามกลุ่มใช้ความรู ้ ที0ชดั เจนคือ
ความรู ้ดา้ นรู ปภาษามากที0สุด คือ 80.41% ในกลุ่มเจ้าของภาษา 80.49% ในกลุ่มสู ง และ 78% ในกลุ่มตํ0า
รองลงมาคือ ใช้ความรู ้ที0ชดั เจน ด้านความหมาย คือ 19.01% ในกลุ่มเจ้าของภาษา 19.51% ในกลุ่มสู ง
และ 20% ในกลุ่มตํ0า ส่ วนความรู ้ ที0ไม่ชดั เจนนัน กลุ่มตํ0ามีการใช้ความรู้ ดา้ นนี มากที0สุดคือ 2% กลุ่ม

89

เจ้าของภาษามีใช้เพียง 0.58% ส่ วนกลุ่มสู งไม่มีการใช้ความรู ้ ที0ไม่ชดั เจนเลย แสดงให้เห็นว่า กลุ่มสู งมี
ความพยายามในการใช้ความรู ้อภิภาษาศาสตร์ ในการใช้ภาษามากกว่ากลุ่มตํ0า
เมื0 อพิจารณาประเภทย่อยภายในความรู ้ ที0ชดั เจนและความรู ้ ที0ไม่ ชดั เจนแล้ว ร้ อยละ
ของประเภทย่อยของความรู ้อภิภาษาศาสตร์ ที0กลุ่มตัวอย่างใช้ในการให้เหตุผลการเว้นวรรคดังแสดงใน
ตารางที0 5.1
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ตารางที0 5.1 ร้ อยละของประเภทความรู ้ อภิ ภาษาศาสตร์ ที0กลุ่มตัวอย่า งทังสามกลุ่มใช้แสดง
เหตุผลในการเว้นวรรค
กลุ่มตัวอย่าง

NS (30)
(N=1,215/1980)

NNSH (11)
(N=205/726)

NNSL (9)
(N=150/594)

ประเภทของความรู ้
อภิภาษาศาสตร์ ในการเว้นวรรค
ชัดเจน 1.รู ปภาษา
1.1 Syntax
483 (39.75%)
115(56.10%)
78 (52%)
1.2 Lexicon
253 (20.82%)
24 (11.71%)
5 (3.33%)
1.3 Syntactico-Lexicon 183 (15.06%)
24 (11.71%)
27 (18%)
1.4 Symbol Form
27 (2.22%)
1 (0.49%)
2 (1.33%)
1.5 Syn. + Syn-Lex.
25(2.06%)
1 (0.49%)
5 (3.33%)
1.6 Syn. + Sym. Form
6 (0.49%)
รวม
977 (80.41%)
165 (80.49%)
117 (78%)
2.ความหมาย
2.1 Pragmatics
211 (17.37%)
29 (14.15%)
24 (16%)
2.2 Semantics
20 (1.65%)
11 (5.37%)
6 (4%)
รวม
231 (19.01%)
40 (19.51%)
30 (20%)
รวมความรู้ที0ชดั เจน
1,208 (99.42%)
205 (100%)
147(98%)
3. ความรู ้ที0ไม่ชดั เจน
ไม่
ชัดเจน
3.1 No Reason
3 (0.25%)
3.2 Impressionistic
4 (0.33%)
3 (2%)
Reasons
รวมความรู ้ที0ไม่ชดั เจน
7 (0.58%)
0 (0%)
3 (2%)
รวมทังหมด
1,215 (100%)
205 (100%)
150 (100%)
จากตารางที0 5.1 แบบทดสอบการเว้นวรรคประกอบด้วยตําแหน่ งที0 ตอ้ งเว้นวรรคตามเกณฑ์
ทังหมด 66 ตําแหน่ ง เนื0 องจากจํานวนของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละกลุ่มมีไม่ เท่ ากัน ดังนันจํานวนข้อ
ทดสอบทังหมด (Tokens) ในแต่ละกลุ่มจะแตกต่างกันดังนี
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1. กลุ่มเจ้าของภาษา (NS) จํานวน 30 คน มีจาํ นวนข้อทดสอบทังหมด 1,980 ข้อ เจ้าของ
ภาษาทําการเว้นวรรคตามเกณฑ์ท งั หมด 1,215 ข้อ
2. กลุ่มผูเ้ รี ยนชาวญี0ปุ่นประสบการณ์สูง (NNSH) จํานวน 11 คน มีจาํ นวนข้อทดสอบ
ทังหมด 726 ข้อ กลุ่มสู งทําการเว้นวรรคตามเกณฑ์ท งั หมด 205 ข้อ
3. กลุ่มผูเ้ รี ยนชาวญี0ปุ่นประสบการณ์ ต0าํ (NNSL) จํานวน 9 คน มีจาํ นวนข้อทดสอบ
ทังหมด 594 ข้อ กลุ่มตํ0าทําการเว้นวรรคตามเกณฑ์ท งั หมด 150 ข้อ
กลุ่มเจ้าของภาษาเว้นวรรคตามเกณฑ์ท งั หมด 1,215 ข้อ จากจํานวนข้อทดสอบทังหมด 1,980
ข้อ โดยที0เจ้าของภาษาใช้ความรู ้อภิภาษาศาสตร์ ในการเว้นวรรคโดยแสดงเหตุผลเป็ นความรู ้ที0ชดั เจนถึง
1,208 ข้อ หรื อคิดเป็ น 99.42% และเป็ นความรู ้ ไม่ชดั เจนเพียง 7 ข้อ หรื อ 0.58% เท่ านัน โดยภายใน
ความรู ้ที0ชดั เจนและไม่ชดั เจนนียงั แบ่งเป็ นประเภทย่อยอีก มีรายละเอียดดังนี
1. ความรู ้ ที0ชัดเจนด้านรู ปภาษา เจ้าของภาษาส่ วนใหญ่ใช้มากถึง 977 ข้อ (80.41%)
แบ่งออกเป็ น 6 ประเภทย่อยดังนี
1.1 ด้านวากยสัมพันธ์ (Syntax) เจ้าของภาษาให้เหตุผลด้านนี มากที0 สุด 483 ข้อ
(39.75%)
1.2 ด้านหน่ วยคํา (Lexicon) 253 ข้อ (20.82%)
1.3 ด้านหน่ วยคําทางวากยสัมพันธ์ (Syntactico-Lexicon) 183 ข้อ (15.06%)
1.4 ด้านรู ปเครื0 องหมาย (Symbol Form) 27 ข้อ (2.22%)
1.5 ด้านวากยสั มพันธ์และหน่ วยคําทางวากยสัมพันธ์ (Syntax + SyntacticoLexicon) 25 ข้อ (2.06%)
1.6 ด้านวากยสัมพันธ์และรู ปเครื0 องหมาย (Syntax + Symbol Form) มีเพียง 6 ข้อ
เท่านัน (0.49%)
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2. ความรู ้ที0ชดั เจนด้านความหมาย เจ้าของภาษามีใช้เพียง 231 ข้อ หรื อคิดเป็ น 19.01%
โดยแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทย่อย คือ
2.1 ด้านวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ (Pragmatics) 211 ข้อ (17.37%)
2.2 ด้านอรรถศาสตร์ (Semantics) 20 ข้อ (1.65%)
3. ความรู ้ที0ไม่ชดั เจน เจ้าของภาษามีใช้เพียง 7 ข้อ หรื อคิดเป็ น 0.58% แบ่งออกเป็ น 2
ประเภทย่อย คือ
3.1 ไม่มีเหตุผล (No Reason) เจ้าของภาษามีใช้เพียง 3 ข้อ (0.25%)
3.2 ความรู ้สึก (Impressionistics) มีเพียง 4 ข้อ (0.33%) เท่านัน
กลุ่มสู งทําการเว้นวรรคตามเกณฑ์ท งั หมด 205 ข้อ จากจํานวนข้อทดสอบทังหมด 726 ข้อ โดย
ที0กลุ่มสู งให้เหตุผลหรื อแสดงความรู ้อภิภาษาศาสตร์ ในการเว้นวรรคเป็ นเหตุผลที0ชดั เจนทังหมด 100%
โดยแบ่งเป็ น
1. ความรู ้ ที0 ชัด เจนด้า นรู ปภาษา กลุ่ มสู ง ส่ วนใหญ่ ใช้มากถึ ง 165 ข้อ หรื อ คิ ด เป็ น
80.49% แบ่งออกเป็ น 6 ประเภทย่อยดังนี
1.1.1 ด้า นวากยสั มพัน ธ์ (Syntax) กลุ่มสู ง ใช้ความรู ้ ด้า นนี มากที0 สุ ด 115 ข้อ
(56.10%)
1.1.2 ด้านหน่วยคํา (Lexicon) 24 ข้อ (11.71%)
1.1.3 ด้านหน่วยคําทางวากยสัมพันธ์ (Syntactico-Lexicon) 24 ข้อ (11.71%)
1.1.4 ด้านรู ปเครื0 องหมาย (Symbol Form) มีใช้เพียง 1 ข้อ เท่านัน (0.49%)
1.1.5 ด้านวากยสัมพันธ์และหน่ วยคําทางวากยสัมพันธ์ (Syntax + SyntacticoLexicon) มีใช้เพียง 1 ข้อ เท่านัน (0.49%)
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1.1.6 ด้านวากยสัมพันธ์และรู ปเครื0 องหมาย (Syntax + Symbol Form) ไม่มีกลุ่มสู ง
คนใดใช้เลย
2. ความรู ้ที0ชดั เจนด้านความหมาย กลุ่มสู งมีใช้เพียง 40 ข้อ หรื อคิดเป็ น 19.51% โดย
แบ่งออกเป็ น 2 ประเภทย่อย คือ
2.2.1 ด้านวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ (Pragmatics) 14.15%
2.2.2 ด้านอรรถศาสตร์ (Semantics) 5.37%
ในกลุ่มตํ0าเว้นวรรคตามเกณฑ์ท งั หมด 150 ข้อ จากจํานวนข้อทดสอบทังหมด 594 ข้อ โดยที0
กลุ่มตํ0าใช้ความรู ้อภิภาษาศาสตร์ ในการเว้นวรรคโดยแสดงเหตุผลเป็ นความรู ้ที0ชดั เจนถึง 147 ข้อ หรื อ
คิดเป็ น 97.99% และเป็ นความรู้ ไม่ชดั เจน 3 ข้อ หรื อคิดเป็ น 2% โดยภายในความรู ้ ที0ชดั เจนและไม่
ชัดเจนนียงั แบ่งเป็ นประเภทย่อยอีก มีรายละเอียดดังนี
1. ความรู ้ ที0 ชัด เจนด้า นรู ปภาษา กลุ่ มตํ0า ใช้มากถึ ง 117 ข้อ (78%) แบ่ ง ออกเป็ น 6
ประเภทย่อยดังนี
1.1 ด้านวากยสัมพันธ์ (Syntax) กลุ่มตํ0าให้เหตุผลด้านนี มากที0สุด 78 ข้อ (52%)
1.2 ด้านหน่ วยคํา (Lexicon) 5 ข้อ (3.33%)
1.3 ด้านหน่ วยคําทางวากยสัมพันธ์ (Syntactico-Lexicon) 27 ข้อ (18%)
1.4 ด้านรู ปเครื0 องหมาย (Symbol Form) 2 ข้อ (1.33%)
1.5 ด้านวากยสั มพันธ์และหน่ วยคําทางวากยสัมพันธ์ (Syntax + SyntacticoLexicon) 5 ข้อ (3.33%)
1.6 ด้านวากยสัมพันธ์และรู ปเครื0 องหมาย (Syntax + Symbol Form) กลุ่มตํ0าไม่ได้
ใช้ความรู ้ดา้ นนี ร่วมกันเลย
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2. ความรู ้ที0ชดั เจนด้านความหมาย กลุ่มตํ0ามีใช้เพียง 30 ข้อ หรื อคิดเป็ น 20% โดยแบ่ ง
ออกเป็ น 2 ประเภทย่อย คือ
2.1 ด้านวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ (Pragmatics) 24 ข้อ (16%)
2.2 ด้านอรรถศาสตร์ (Semantics) 6 ข้อ (4%)
3. ความรู ้ที0ไม่ชดั เจน กลุ่มตํ0ามีใช้เพียง 3 ข้อ หรื อคิดเป็ น 2% แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท
ย่อย คือ
3.1 ไม่มีเหตุผล (No Reason) กลุ่มตํ0าไม่ได้ใช้เหตุผลด้านนีเลย
3.2 ความรู ้สึก (Impressionistics) มี 3 ข้อ (2%)
จากตารางที0 5.1 เมื0อนําผลที0ได้มาแจกแจงในภาพแผนภูมิแล้วจะทําให้มองเห็ นภาพของความรู ้
อภิภาษาศาสตร์ ที0กลุ่มตัวอย่างทังสามกลุ่มใช้ในการให้เหตุผลการเว้นวรรคได้ชดั เจนมากขึน ดังภาพที0
5.2
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ภาพที0 5.2 ร้อยละของประเภทความรู ้อภิภาษาศาสตร์ ที0กลุ่มตัวอย่างทังสามกลุ่มใช้แสดงเหตุผล
ในการเว้นวรรค
จากภาพที0 5.2 จะเห็ นได้ว่า ความรู ้ อ ภิ ภาษาศาสตร์ ที0กลุ่ มตัวอย่างทังสามกลุ่ มใช้ในการให้
เหตุ ผลการเว้นวรรคมีความใกล้เคี ยงกัน เห็ นได้จ ากจุ ด ที0 ซ้อนทับกันอยู่ ยกเว้น การใช้ความรู้ ด้า น
วากยสัมพันธ์ (1.1 Syn.) ความรู ้ดา้ นหน่ วยคํา (1.2 Lex.) และความรู้ดา้ นหน่ วยคําทางวากยสัมพันธ์ (1.3
Syn-Lex.) ที0กลุ่มตัวอย่างทังสามกลุ่มมีการใช้ความรู ้เหล่านี ในปริ มาณที0แตกต่างกันค่อนข้างมาก โดยมี
รายละเอียด ดังนี
1.

การใช้ความรู ้ดา้ นวากยสัมพันธ์ (1.1 Syn.) เจ้าของภาษามีใช้เพียง 39.75% แต่

ในกลุ่มผูเ้ รี ยนชาวญี0ปุ่นทังสองกลุ่มมีใช้มากกว่า 50% คือ 56.1% ในกลุ่มสู งและ 52% ในกลุ่มตํ0า แสดง
ให้เห็นว่า กลุ่มผูเ้ รี ยนส่ วนใหญ่ใช้ความรู ้ทางด้านวากยสัมพันธ์ในการตัดสิ นการเว้นวรรคในการเขียน
ซึ0งต่างจากเจ้าของภาษา ตัวอย่างของการใช้ความรู ้ดา้ นนีคอื
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การเว้นวรรคในตําแหน่ งที0 4 “...ผมเคยไปเรี ยนภาษาญี0 ปุ่น ณ โตเกี ยว/ /มันเป็ นเวลาที0 สนุ ก
มาก”
เจ้าของภาษามีการให้เหตุผลว่า “จบประโยค” “เริ0 มประโยคใหม่” “หน้าประธานของประโยค”
กลุ่มสู งมีการให้เหตุผลว่า “จบประโยค” “หน้าประธานของประโยค”
กลุ่มตํ0ามีการให้เหตุผลว่า “หน้าประธานของประโยค”
2.

การใช้ความรู ้ ดา้ นหน่ วยคํา (1.2 Lex.) เป็ นจุดที0 ช ี ให้เห็ นได้อย่างชัดเจนว่า

เจ้าของภาษามี ความรู ้ อภิภาษาศาสตร์ ในการเว้นวรรคด้านหน่ วยคําเป็ นอย่างดี เนื0 องจากมี ใช้มากถึ ง
20.82% ซึ0 งเป็ นจํานวนที0แตกต่างจากกลุ่มผูเ้ รี ยนทังสองกลุ่มค่อนข้างมากคือ กลุ่มสู ง 11.71% และกลุ่ม
ตํ0า 3.33% และเป็ นจุ ดที0กลุ่มตํ0ามีความรู ้ในการเว้นวรรคแตกต่างจากเจ้าของภาษามากกว่ากลุ่มสู งมาก
ที0 สุ ด เช่ น กัน แสดงให้ เ ห็ น ชัด เจนยิ0ง ขึ น ว่ า ประสบการณ์ ก ารสั ม ผัส ภาษานั นมี ผ ลต่ อ ความรู ้ อ ภิ
ภาษาศาสตร์ในการเว้นวรรคซึ0 งเป็ นความรู ้ดา้ นหน่วยคํา ตัวอย่างของการใช้ความรู ้ดา้ นนีคือ
การเว้นวรรคในตําแหน่งที0 6 และ 7 “ผมมีเพื0อนชาวต่างชาติหลายคน/ /เช่น/ /คนญี0ปุ่น...”
เจ้าของภาษามีการให้เหตุผลว่า “หน้าและหลังคําว่า “เช่น” ” “แยกคําว่า “เช่น” ให้ชดั ”
กลุ่มสู งมีการให้เหตุผลว่า “หน้าและหลังคําว่า “เช่น” ” “แยกคําว่า “เช่น” ให้ชดั ”
กลุ่มตํ0ามีการให้เหตุผลว่า “หลังคําว่า “เช่น” ” “ในภาษาญี0ปุ่นจะตัดหลังคํา “เช่น” ”
3.

การใช้ความรู ้ ดา้ นหน่ วยคําทางวากยสัมพันธ์ (1.3 Syn-Lex.) จากภาพที0 5.2

จะเห็ นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างทังสามกลุ่มใช้ความรู ้ ประเภทนี เป็ นคะแนนร้ อยละที0 ค่อนข้างแตกต่างกันคือ
กลุ่มตํ0าเป็ นกลุ่มที0ใช้ความรู้ประเภทนี มากที0สุด 18% เจ้าของภาษาใช้ความรู ้ประเภทนี 15.06% และ
กลุ่มสู งมีใช้นอ้ ยที0สุด 11.71% ความรู ้ดา้ นหน่ วยคําทางวากยสัมพันธ์ส่วนใหญ่จะใช้ในระดับอนุ พากย์
ซึ0 งเป็ นหลักเกณฑ์ท างเลื อกจึ งอาจเป็ นสาเหตุ ที0ทาํ ให้ เ จ้าของภาษาและกลุ่มสู งใช้ความรู ้ ด้า นนี น้อย
เนื0 อ งจากเป็ นวัจ นลี ล าในการเขี ย นของผูเ้ ขี ย นแต่ ล ะคน ด้ว ยเหตุ น ี เจ้า ของภาษาและกลุ่ มสู ง ซึ0 งมี
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ประสบการณ์ การสัมผัสภาษาจากของจริ งมากกว่ากลุ่มตํ0า จึ งมีวจั นลีลาในการใช้ความรู ้ ดา้ นนี ในการ
เว้นวรรคมากกว่ากลุ่มตํ0า ในขณะที0กลุ่มตํ0าซึ0 งมีประสบการณ์การสัมผัสภาษาน้อยกว่ากลุ่มสู งจึงมีวจั น
ลีลาในการเว้นวรรคโดยใช้ความรู ้ น ี น้อยกว่ากลุ่มสู ง เนื0 องจากทําตามหลักเกณฑ์การเว้นวรรคมากกว่า
กลุ่มสู ง ตัวอย่างของการใช้ความรู ้ด้านนี คือ การเว้นวรรคในตําแหน่ งที0 37 “ผมจะพาอาเบะไปเที0ยว
สวนสัตว์/ /เพราะที0นน0ั ...”
เจ้าของภาษามีการให้เหตุผลว่า “มีคาํ สันธานเพื0อให้เหตุผล” “แยกอนุประโยคแสดงเหตุผล”
กลุ่มสู งและกลุ่มตํ0ามีการให้เหตุผลว่า “หน้าคําสันธาน”
4.

การใช้ความรู้ดา้ นรู ปเครื0 องหมาย (1.4 Sym. Form) กลุ่มตัวอย่างทังสามกลุ่ม

ใช้ความรู ้ดา้ นนี พอ ๆ กัน ดังนี เจ้าของภาษาใช้ความรู ้ดา้ นนี มากที0สุด 2.22% รองมาคือ กลุ่มตํ0า 1.33%
และกลุ่มสู ง 0.49% ตัวอย่างของการใช้ความรู ้ดา้ นนี คือ การเว้นวรรคในตําแหน่ งที0 24 “อาเบะจะมา
กรุ งเทพฯ/ /เดือนหน้า”
เจ้าของภาษามีการให้เหตุผลว่า “หลังไปยาลน้อย” “หลังเครื0 องหมายวรรคตอน”
กลุ่มสู งและกลุ่มตํ0ามีการให้เหตุผลว่า “หลังไปยาลน้อย”
5.

การใช้ความรู ้ดา้ นวากยสัมพันธ์และหน่ วยคําทางวากยสัมพันธ์ (1.5 Syn. +

Syn-Lex.) กลุ่มตัวอย่างทังสามกลุ่ มใช้ความรู ้ ดา้ นนี พ อ ๆ กัน ดัง นี กลุ่ มตํ0าใช้ความรู ้ ด้านนี คิดเป็ น
3.33% รองมาคือ เจ้าของภาษา 2.06% และกลุ่มสู ง 0.49% สอดคล้องกับการใช้ความรู ้ดา้ นหน่ วยคําทาง
วากยสั มพันธ์ (1.3) ที0กลุ่ มตํ0าใช้ความรู ้ ดา้ นนี มากที0 สุ ด ตัวอย่างของการใช้ความรู ้ ดา้ นนี คือ การเว้น
วรรคในตําแหน่งที0 26 “ผมดีใจมากที0จะได้เจออาเบะ/ /เพราะพวกเรา...”
เจ้าของภาษามีการให้เหตุผลว่า “จบประโยคและหน้าคําสันธาน”
กลุ่มสู งมีการให้เหตุผลว่า “จบประโยคและหน้าคําสันธาน”
กลุ่มตํ0ามีการให้เหตุผลว่า “เริ0 มประโยคและหน้าคําสันธาน”
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6.

การใช้ความรู้ดา้ นวากยสัมพันธ์และรู ปเครื0 องหมาย (1.6 Syn. + Sym. Form)

มีเพียงเจ้าของภาษาเท่ านันที0 ใช้ความรู้ ด้านวากยสั มพันธ์ร่วมกับความรู ้ ด้านรู ปเครื0 องหมาย จํานวน
0.49% ตัวอย่างของการใช้ความรู้ดา้ นนี คือ การเว้นวรรคในตําแหน่ งที0 42 “บาบีคิวประเภทต่าง ๆ/ /
ภรรยาของผม...”
เจ้าของภาษามีการให้เหตุผลว่า “จบประโยคและหลังไม้ยมก”
7.

การใช้ความรู้ดา้ นวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ (2.1 Prag.) กลุ่มตัวอย่างทังสามกลุ่มใช้

ความรู ้ดา้ นนี ค่อนข้างใกล้เคียงกัน เจ้าของภาษามีการใช้ความรู ้ดา้ นนี มากที0สุด เท่ากับ 17.37% รองมา
คือ กลุ่มตํ0า 16% และกลุ่มสู ง 14.15% ตัวอย่างของการใช้ความรู ้ดา้ นนี คือ การเว้นวรรคในตําแหน่ งที0 5
“มันเป็ นเวลาที0สนุกมาก/ /ผมมีเพื0อนชาวต่างชาติ...”
เจ้าของภาษามีการให้เหตุผลว่า “จบความ” “ขึนความ” “เรื0 องเปลี0ยน”
กลุ่มสู งมีการให้เหตุผลว่า “เรื0 องเปลี0ยน”
กลุ่มตํ0ามีการให้เหตุผลว่า “จบความ” “เรื0 องเปลี0ยน”
8.

การใช้ความรู้ดา้ นอรรถศาสตร์ (2.2 Sem.) กลุ่มสู งใช้ความรู้ดา้ นนี มากที0สุด

5.37% รองมาคือ กลุ่มตํ0า 4% และเจ้าของภาษาใช้ความรู ้ดา้ นนี นอ้ ยที0สุด คือใช้เพียง 1.65% เท่านัน จะ
เห็ นได้ว่ า กลุ่ มผูเ้ รี ยนทัง สองกลุ่ มใช้ความรู ้ ด้านนี มากกว่าเจ้า ของภาษาค่อนข้า งมาก เนื0 อ งจากกลุ่ม
ผูเ้ รี ยนมักให้เหตุผลโดยการแปลเนื อความเป็ นภาษาญี0ปุ่นมาตอบ ตัวอย่างของการใช้ความรู ้ ดา้ นนี คือ
การเว้นวรรคในตําแหน่งที0 25 “อาเบะจะมากรุ งเทพฯ เดือนหน้า/ /ผมดีใจมาก...”
เจ้าของภาษามีการให้เหตุผลโดยนําเนือเรื0 องมาตอบว่า “แสดงความรู ้สึกของอาเบะว่าดีใจ”
กลุ่มสู งและกลุ่มตํ0ามีการให้เหตุผลโดยการแปลประโยคข้างหน้าตําแหน่ งที0เว้นวรรคว่า “อาเบะ
จะมากรุ งเทพฯ เดือนหน้า”
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9.

การใช้ความรู ้ ที0ไม่ชดั เจนประเภทไม่มีเหตุผล (No Reason) พบในเจ้าของ

ภาษาเท่ านันเพียง 0.25% โดยที0 เจ้าของภาษาให้เหตุผลว่า “ไม่รู้” ในการเว้นวรรคตําแหน่ งที0 33 “...
จังหวัดกรุ งเทพมหานคร/ /แล้วจึงไปทํางาน...”
10.

การใช้ความรู ้ที0ไม่ชดั เจนประเภทความรู ้สึก (Impressionistic Reasons) พบใน

เจ้าของภาษาและกลุ่มตํ0าเท่านัน โดยที0เ จ้าของภาษาให้เหตุ ผลประเภทนี เพียง 0.33% ส่ วนกลุ่มตํ0าใช้
เหตุผลนีมากถึง 3% ตัวอย่างของการใช้ความรู ้ดา้ นนีคอื
เจ้าของภาษามีการให้เหตุผลประเภทนีในการเว้นวรรคตําแหน่ งที0 48
“…ชื0อว่า/ /ศาสตราจารย์...” โดยเจ้าของภาษาให้เหตุผลว่า “รู ้สึกว่าต้องเว้น”
กลุ่มตํ0ามีการให้เหตุผลประเภทนีในการเว้นวรรคตําแหน่งที0 27
“…ไม่ได้เจอกันมานานแล้ว/ /อาเบะจะมาทํางานที0...” โดยกลุ่มตํ0าให้เหตุผลว่า “คิดว่า คําว่า
“แล้ว” อยูท่ า้ ยสุ ด”

5.2 ความแตกต่ างระหว่างความรู ้ อภิภาษาศาสตร์ ในการเว้นวรรคในการเขียนภาษาไทยใน
หลักเกณฑ์การเว้นวรรคแต่ละระดับ
ในการอธิ บายความแตกต่ างระหว่า งความรู ้ อภิภาษาศาสตร์ ในการเว้นวรรคในการ
เขียนภาษาไทยในหลักเกณฑ์การเว้นวรรคแต่ละระดับจะอธิ บายแยกตามกลุ่มตัวอย่าง โดยจะเริ0 มจาก
กลุ่มเจ้าของภาษา กลุ่มสู งและกลุ่มตํ0า ตามลําดับ
5.2.1 ความรู ้อภิภาษาศาสตร์ ในการเว้นวรรคในการเขียนภาษาไทยในหลักเกณฑ์การ
เว้นวรรคแต่ละระดับของกลุ่มเจ้าของภาษา (NS)
ร้ อยละของความรู้ อภิภาษาศาสตร์ ในการเว้นวรรคในการเขียนภาษาไทยใน
หลักเกณฑ์การเว้นวรรคแต่ละระดับของกลุ่มเจ้าของภาษา (NS) ดังแสดงในตารางที0 5.2
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ตารางที0 5.2 ร้ อ ยละของความรู ้ อ ภิ ภาษาศาสตร์ ใ นการเว้น วรรคในการเขี ยนภาษาไทยใน
หลักเกณฑ์การเว้นวรรคแต่ละระดับของกลุ่มเจ้าของภาษา (NS)
เกณฑ์การ
เว้นวรรค

ความรู ้
อภิภาษาศาสตร์
ชัดเจน 1. รู ปภาษา
1.1 Syn
1.2 Lex
1.3 Syn-Lex
1.4 Sym Form
1.5 Syn +
Syn-Lex
1.6 Syn +
Sym Form
รวม
2. ความหมาย
2.1 Prag
2.2 Sem
รวม
รวมความรู ้ที0ชดั เจน
ไม่
3. เหตุผลไม่
ชัดเจน ชัดเจน
3.1 No Reason
3.2 Imp
รวมความรู ้ที0ไม่ชดั เจน
รวมทังหมด

หลักเกณฑ์ทางเลือก
1
2
3
ประโยค อนุพากย์ วลี

(n=431,
N=510)

หลักเกณฑ์เฉพาะ
4.1
4.2
4.3
5.1
5.2
คําชี
คํา
คํา
เครื0 อง เครื0 อง
เฉพาะ เฉพาะ เฉพาะ หมาย หมาย
(n=139, (n=212, (n=139, (n=55, (n=163, (n=44, (n=32,
N=270) N=510) N=300) N=60) N=180) N=90) N=60)

68.7
4.6
3
1.9

26.6
5.8
29.5
12.2

35.8
37.7
-

2.9
84.2
-

100
-

22.7
15.3
45.4
-

29.5
6.8
47.7
-

62.5
18.8
-

-

-

0.9

-

-

-

6.8

3.1

78.2

74.1

74.5

87.1

100

83.4

90.9

84.4

20.9
0.2
21.1
99.3

25.2
25.2
99.3

16.5
9
25.5
100

10.8
10.8
97.9

100

16.6
16.6
100

9.1
9.1
100

15.6
15.6
100

0.7
0.7
100

0.7
0.7
100

100

2.2
2.2
100

100

100

100

100
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จากตารางที0 5.2 แสดงความรู ้อภิภาษาศาสตร์ ที0กลุ่มเจ้าของภาษาใช้ในการให้เหตุผลในการเว้น
วรรคโดยแบ่งหลักเกณฑ์การเว้นวรรคตามระดับภาษา ตัวอักษร N หมายถึง จํานวนข้อทดสอบทังหมด
ในหลักเกณฑ์แ ต่ล ะระดับที0 ปรากฎในแบบทดสอบ ตัวอักษร n หมายถึ ง จํา นวนข้อทดสอบที0กลุ่ม
ตัวอย่างสามารถเว้นวรรคได้ตามเกณฑ์
ในหลักเกณฑ์ที0 1 ระดับประโยค เจ้าของภาษาสามารถเว้นวรรคได้ต ามเกณฑ์ท งั สิ น 431 ข้อ
จากจํานวนข้อทดสอบทังหมด 510 ข้อ ในจํานวนข้อที0เว้นวรรคได้ตามเกณฑ์ 431 ข้อนี คิดเป็ น 100%
เจ้าของภาษาให้เหตุผลในการเว้นวรรคไปในด้านวากยสัมพันธ์มากถึง 68.7% ซึ0 งตรงตามเกณฑ์ที0ราช
บัณฑิตได้บญั ญัติไว้เกี0ยวกับการเว้นวรรคในระดับประโยคที0ตอ้ งใช้ความรู ้ดา้ นวากยสัมพันธ์เป็ นเกณฑ์
นอกจากนี ในกลุ่มเจ้าของภาษายังมีการให้เหตุผลโดยใช้ความรู ้ดา้ นวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ 20.9 % ซึ0 งผูว้ ิจยั
เห็นว่าเป็ นความรู ้ที0ตรงกับเกณฑ์ที0ราชบัณฑิตกําหนด เนื0 องจากการเว้นวรรคในระดับประโยค นอกจาก
จะพิจารณาที0 โครงสร้ างประโยคแล้วยังสามารถพิจารณาจากความได้ดว้ ย จึงสรุ ปได้ว่าเจ้าของภาษามี
ความรู ้อภิภาษาศาสตร์ ในการเว้นวรรคในระดับประโยคโดยความรู ้ น ันตรงตามเกณฑ์ของราชบัณฑิต
มากถึง 89.6% ส่ วนการให้เหตุผลอื0นที0ไม่ ตรงตามเกณฑ์น ันมีเพียง 10.4% เท่ านัน ซึ0 งมีเพียงอย่างละ
เล็ ก น้ อ ยเท่ า นั นอยู่ใ นความรู ้ ด้ า นหน่ ว ยคํา ความรู ้ ด้ า นหน่ ว ยคํา ทางวากยสั ม พัน ธ์ ความรู ้ ด ้า น
วากยสัมพันธ์ร่วมกับหน่ วยคําทางวากยสัมพันธ์ ความรู ้ ดา้ นอรรถศาสตร์ และความรู ้ ที0ไม่ชดั เจนด้าน
ประเภทไม่มีเหตุผล
หลักเกณฑ์ที0 2 ระดับอนุ พากย์ เจ้าของภาษาสามารถเว้นวรรคได้ตามเกณฑ์ท งั สิ น 139 ข้อ จาก
จํานวนข้อทดสอบทังหมด 270 ข้อ ในจํานวนข้อที0เว้นวรรคได้ตามเกณฑ์ 139 ข้อนี คิดเป็ น 100% ด้วย
ความที0หลักเกณฑ์น ี เป็ นหลักเกณฑ์ทางเลือก เจ้าของภาษาจึงมีการกระจายการใช้ความรู ้ในด้านต่าง ๆ
ดังนี ความรู ้ดา้ นหน่ วยคําทางวากยสัมพันธ์ 29.5% มากเป็ นอันดับหนึ0 ง ซึ0 งพอ ๆ กับด้านวากยสัมพันธ์
26.6% และด้านวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ 25.2% ตามมาด้วยการใช้ความรู ้ดา้ นวากยสัมพันธ์ร่วมกับหน่ วยคํา
ทางวากยสั มพันธ์ 12.2%

อย่างไรก็ตาม ถื อได้ว่าเจ้า ของภาษาที0เ ว้นวรรคในระดับนี มีความรู ้ อภิ

ภาษาศาสตร์ ในการเว้นวรรคได้ตามเกณฑ์ เนื0 อ งจากว่า เกณฑ์ ของราชบัณ ฑิ ต ในระดับนี เกี0 ย วข้อ ง

102

สัมพันธ์กบั ความรู ้เหล่านี ดว้ ย นอกจากนันยังมีการให้เหตุผลทางด้านหน่ วยคํา 5.8% และความรู ้ที0ไม่
ชัดเจนประเภทความรู ้สึก เพียง 0.7% เท่านัน
หลักเกณฑ์ที0 3 ระดับวลี เจ้าของภาษาสามารถเว้นวรรคได้ตามเกณฑ์ท งั สิ น 212 ข้อ จากจํานวน
ข้อทดสอบทังหมด 510 ข้อ ในจํานวนข้อที0เว้นวรรคได้ตามเกณฑ์ 212 ข้อนี คิดเป็ น 100% เจ้าของ
ภาษามี การใช้ความรู ้ ด้า นวากยสั มพัน ธ์ และด้า นหน่ ว ยคํา ในระดับที0 พ อกัน คื อ 35.8% และ 37.7%
ตามลําดับ ส่ วนการใช้ความรู ้ดา้ นอื0น คือ ด้านวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ 16.5% ด้านอรรถศาสตร์ 9% และด้าน
วากยสัมพันธ์ควบคู่กบั ด้านรู ปเครื0 องหมายเพียง 0.9% ในหลักเกณฑ์น ี มีเกณฑ์ยอ่ ยอีก 7 ข้อ ซึ0 งในแต่ละ
หลักเกณฑ์มีการใช้ความรู ้ ท งั ด้านวากยสั มพันธ์ หน่ วยคํา และอรรถศาสตร์ เจ้า ของภาษาประมาณ
82.5% ที0ใช้ความรู ้เหล่านี ด้วยความที0หลักเกณฑ์น ี เป็ นหลักเกณฑ์ทางเลือก จึงมีปัจจัยที0เป็ นตัวแปรเข้า
มาแทรกแซงได้มาก การที0 เจ้าของภาษาที0 เ ว้นวรรคสามารถแสดงความรู ้ อภิภาษาศาสตร์ ในการเว้น
วรรคได้ตรงตามหลักเกณฑ์มากถึ ง 82.5% ถื อได้ว่าเจ้าของภาษาส่ วนใหญ่ มีความรู ้ ในการเว้นวรรค
ระดับนีและมีความรู ้ตามเกณฑ์
หลักเกณฑ์ที0 4.1 ระดับคําชีเฉพาะ เจ้าของภาษาสามารถเว้นวรรคได้ตามเกณฑ์ท งั สิ น 139 ข้อ
จากจํานวนข้อทดสอบทังหมด 300 ข้อ ในจํานวนข้อที0เว้นวรรคได้ตามเกณฑ์ 139 ข้อนี คิดเป็ น 100%
เจ้าของภาษาที0เว้นวรรคในระดับนีส่วนใหญ่ใช้ความรู้ดา้ นหน่วยคําซึ0 งตรงตามเกณฑ์มากถึง 84.2%
หลักเกณฑ์ที0 4.2 ระดับคําเฉพาะ เจ้าของภาษาสามารถเว้นวรรคได้ตามเกณฑ์ท งั สิ น 55 ข้อ จาก
จํานวนข้อทดสอบทังหมด 60 ข้อ ในจํานวนข้อที0เว้นวรรคได้ตามเกณฑ์ 55 ข้อนี คิดเป็ น 100% จะเห็น
ได้ว่า ในหลักเกณฑ์น ี เจ้าของภาษาเกือบทุกคนเว้นวรรคที0ระดับนี และสามารถให้เหตุผลการเว้นวรรค
โดยใช้ความรู้ดา้ นหน่วยคําทางวากยสัมพันธ์ท งั 100% ชีให้เห็ นว่าเจ้าของภาษามีความรู ้ในการเว้นวรรค
ในระดับนีตรงตามเกณฑ์ดีมาก
ส่ วนในหลักเกณฑ์ที0 4.3 ระดับเฉพาะ เจ้าของภาษาสามารถเว้นวรรคได้ตามเกณฑ์ท งั สิ น 163
ข้อ จากจํานวนข้อทดสอบทังหมด 180 ข้อ ในจํานวนข้อที0 เ ว้นวรรคได้ตามเกณฑ์ 163 ข้อนี คิดเป็ น
100% ตามเกณฑ์แล้วจะใช้ความรู ้ดา้ นหน่วยคําและหน่ วยคําทางวากยสัมพันธ์ แต่ในกลุ่มเจ้าของภาษา
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ใช้ความรู ้ ดา้ นหน่ วยคําทางวากยสัมพันธ์ 45.4% ด้านหน่ วยคํา 15.3% ซึ0 งรวมแล้วเป็ น 60.7% ยังถือได้
ว่าเจ้าของภาษาส่ วนใหญ่มีความรู ้ตรงตามเกณฑ์ของราชบัณฑิต ส่ วนความรู ้อื0น ๆ ที0เจ้าของภาษาใช้คือ
ความรู ้ดา้ นวากยสัมพันธ์ 22.7% ด้านวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ 16.6% ซึ0 งเมื0อพิจารณาที0 เหตุผลที0ให้มาแล้วยัง
ถือได้ว่าเหตุผลนันมีความเกี0ยวข้องกับเกณฑ์ที0ราชบัณฑิ ตกําหนด เช่น การเว้นวรรคในเกณฑ์ที0 4.3.3
เว้น วรรคหน้า และหลังคํา “เช่ น” แต่ เ จ้า ของภาษาให้ เ หตุ ผลทางด้า นวากยสั มพันธ์ ว่า “เป็ นการขึน
ตัวอย่าง” ซึ0 งยังถือว่า สอดคล้องตามเกณฑ์ที0ราชบัณฑิ ตกําหนด จึงสามารถสรุ ปได้ว่า เจ้าของภาษามี
ความรู ้อภิภาษาศาสตร์ ในการเว้นวรรคในระดับคําทังสามเกณฑ์ตามเกณฑ์ที0ราชบัณฑิตกําหนด
หลักเกณฑ์ที0 5.1 ระดับเครื0 องหมาย เจ้าของภาษาสามารถเว้นวรรคได้ตามเกณฑ์ท งั สิ น 44 ข้อ
จากจํานวนข้อทดสอบทังหมด 90 ข้อ ในจํานวนข้อที0เว้นวรรคได้ตามเกณฑ์ 44 ข้อนี คิดเป็ น 100% ใน
หลักเกณฑ์น ีเป็ นการใช้ความรู ้ทางด้านรู ปเครื0 องหมาย ซึ0 งเจ้าของภาษาใช้ความรู ้น ี มากถึง 47.7% และใช้
ความรู ้ดา้ นวากยสัมพันธ์ร่วมกับด้านรู ปเครื0 องหมาย 6.8% รวมเป็ น 55% แสดงให้เห็ นว่า เจ้าของภาษา
ครึ0 งหนึ0งมีความรู ้ในการเว้นวรรคได้ตรงตามเกณฑ์ ส่ วนความรู ้ดา้ นอื0นที0เจ้าของภาษาให้มานันเป็ นด้าน
วากยสัมพันธ์ 29.5% ด้านหน่ วยคํา 6.8% และด้านวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ 9.1%
การเว้นวรรคในหลักเกณฑ์ที0 5.2 ระดับเครื0 องหมาย เจ้าของภาษาสามารถเว้นวรรคได้ตาม
เกณฑ์ท งั สิ น 32 ข้อ จากจํานวนข้อทดสอบทังหมด 60 ข้อ ในจํานวนข้อที0เว้นวรรคได้ตามเกณฑ์ 32 ข้อ
นี คิดเป็ น 100% เจ้าของภาษาใช้ความรู ้ ด้านรู ปเครื0 องหมายเพียง 18.8% เท่ านัน และใช้ความรู ้ ดา้ น
วากยสัมพันธ์ร่วมกับด้านรู ปเครื0 องหมาย 3.1% รวมแล้วใช้ความรู ้ ดา้ นรู ปเครื0 องหมายเพียง 21.9% แต่
ใช้ความรู ้ดา้ นวากยสัมพันธ์มากถึง 62.5% และใช้ความรู ้ดา้ นวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ 15.6% แสดงให้เห็ นว่า
เจ้าของภาษาใช้ความรู้ในการเว้นวรรคระดับนี ได้ตรงตามเกณฑ์น้อย ซึ0 งผูว้ ิจยั มีความเห็ นว่า การเว้น
วรรคในระดับนีคือ การเว้นวรรคหน้าและหลังเครื0 องหมายไม้ยมก (ๆ) นัน เจ้าของภาษาส่ วนใหญ่น่าจะ
มีความรู ้ในการเว้นวรรคได้ตรงตามเกณฑ์ จึงได้พิจารณาที0แบบทดสอบแล้วพบว่า ในแบบทดสอบการ
เว้นวรรคที0เครื0 องหมายไม้ยมก (ๆ) นี มีลกั ษณะของการจบประโยคที0เด่นชัดกว่าที0จะมองว่าเป็ นการเว้น
วรรคหลังเครื0 องหมายไม้ยมก และประกอบกับการเว้นวรรคหน้าเครื0 องหมายไม้ยมกในปั จจุบนั ไม่เป็ น
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ที0นิยม เนื0 องจากการพิมพ์ภาษาไทยในคอมพิวเตอร์ หากมีการเว้นวรรคหน้าเครื0 องหมายไม้ยมกแล้ว
อาจทําให้ถูกตัดเพื0อขึนบรรทัดใหม่ที0หน้าเครื0 องหมายไม้ยมกได้ ผูเ้ ขียนจึ งเลือกที0จะไม่เว้นวรรคหน้า
เครื0 องหมายนี เพื0อให้คาํ หรื อข้อความอยูต่ ิดกับเครื0 องหมายนี
สรุ ปว่าเจ้าของภาษาที0เว้นวรรคตรงตามเกณฑ์น นั มีความรู ้อภิภาษาศาสตร์ ในการเว้นวรรคตรง
ตามเกณฑ์ที0ราชบัณฑิตกําหนด ยกเว้นในหลักเกณฑ์ที0 5.2 ระดับเครื0 องหมาย ที0เจ้าของภาษามีความรู ้อภิ
ภาษาศาตร์ ตรงตามเกณฑ์คอ่ นข้างน้อย
5.2.2 ความรู ้อภิภาษาศาสตร์ ในการเว้นวรรคในการเขียนภาษาไทยในหลักเกณฑ์การ
เว้นวรรคแต่ละระดับของกลุ่มผูเ้ รี ยนที0มีประสบการณ์ภาษาสู ง (NNSH)
ร้ อยละของความรู้ อภิภาษาศาสตร์ ในการเว้นวรรคในการเขียนภาษาไทยใน
หลักเกณฑ์การเว้นวรรคแต่ละระดับของกลุ่มสู ง (NNSH) ดังแสดงในตารางที0 5.3
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ตารางที0 5.3 ร้ อ ยละของความรู ้ อ ภิ ภ าษาศาสตร์ ใ นการเว้น วรรคในการเขีย นภาษาไทยใน
หลักเกณฑ์การเว้นวรรคแต่ละระดับของกลุ่มสู ง (NNSH)
เกณฑ์การ
เว้นวรรค

ความรู ้
อภิภาษาศาสตร์
ชัดเจน 1. รู ปภาษา
1.1 Syn
1.2 Lex
1.3 Syn-Lex
1.4 Sym Form
1.5 Syn +
Syn-Lex
1.6 Syn +
Sym Form
รวม
2. ความหมาย
2.1 Prag
2.2 Sem
รวม
รวมความรู ้ที0ชดั เจน
ไม่
3. เหตุผลไม่
ชัดเจน ชัดเจน
3.1 No Reason
3.2 Imp
รวมความรู ้ที0ไม่ชดั เจน
รวมทังหมด

หลักเกณฑ์ทางเลือก
1
2
3
ประโยค อนุพากย์ วลี

หลักเกณฑ์เฉพาะ
4.1
4.2
4.3
5.1
5.2
คําชี
คํา
คํา
เครื0 อง เครื0 อง
เฉพาะ เฉพาะ เฉพาะ หมาย หมาย
(n=28, (n=13, (n=1, (n=17, (n=10, (n=11,
N=187) N=110) N=22) N=66) N=33) N=22)

(n=100,
N=187)

(n=25,
N=99)

68
8
1
-

16
4
56
4

67.9
21.4
-

38.5
61.5
-

-

23.5
5.9
52.9
-

70
10
-

75
12.5
-

-

-

-

-

-

-

-

-

77

80

89.3

100

-

82.3

80

87.5

15
8
23
100

16
4
20
100

10.7
10.7
100

100

100
100
100

17.6
17.6
100

20
20
100

12.5
12.5
100

100

100

100

100

100

100

100

100
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จากตารางที0 5.3 แสดงความรู ้อภิภาษาศาสตร์ ที0กลุ่มสู งใช้ในการให้เหตุผลในการเว้นวรรคโดย
แบ่งหลักเกณฑ์การเว้นวรรคตามระดับภาษา ในหลักเกณฑ์ที0 1 ระดับประโยค กลุ่มสู งสามารถเว้นวรรค
ได้ตามเกณฑ์ท งั สิ น 100 ข้อ จากจํานวนข้อทดสอบทังหมด 187 ข้อ ในจํานวนข้อที0 เว้นวรรคได้ตาม
เกณฑ์ 100 ข้อนี คิดเป็ น 100% กลุ่มสู งให้เหตุผลในการเว้นวรรคไปในด้านวากยสัมพันธ์มากถึง 68%
ซึ0 งตรงตามเกณฑ์ที0ราชบัณฑิตได้บญ
ั ญัติไว้เกี0ยวกับการเว้นวรรคในระดับประโยคที0ตอ้ งใช้ความรู ้ดา้ น
วากยสัมพันธ์เป็ นเกณฑ์ นอกจากนี ในกลุ่มสู งยังมีการให้เหตุผลโดยใช้ความรู ้ ดา้ นวัจนปฏิบตั ิศาสตร์
15% ซึ0 งผูว้ ิจยั เห็ นว่า เป็ นความรู ้ที0ตรงกับเกณฑ์ที0ราชบัณฑิ ตกําหนด เนื0 องจากการเว้นวรรคในระดับ
ประโยค นอกจากจะพิจารณาที0โครงสร้างประโยคแล้วยังสามารถพิจารณาจากความได้ดว้ ย จึงสรุ ปได้
ว่า กลุ่ มสู ง ที0 เ ว้นวรรคในระดับนี น ันมีความรู ้ อ ภิภาษาศาสตร์ ในการเว้นวรรคในระดับประโยคโดย
ความรู ้ น ันตรงตามเกณฑ์ของราชบัณฑิ ตมากถึง 83% ส่ วนการให้เหตุผลอื0นที0 ไม่ตรงตามเกณฑ์น ันมี
17% ซึ0 งอยูใ่ นความรู ้ดา้ นหน่ วยคํา หน่วยคําทางวากยสัมพันธ์ และอรรถศาสตร์
หลักเกณฑ์ที0 2 ระดับอนุพากย์ กลุ่มสู งสามารถเว้นวรรคได้ตามเกณฑ์ท งั สิ น 25 ข้อ จากจํานวน
ข้อทดสอบทังหมด 99 ข้อ ในจํานวนข้อที0เว้นวรรคได้ตามเกณฑ์ 25 ข้อนี คิดเป็ น 100% ในหลักเกณฑ์
นี เกี0ยวข้องสัมพันธ์กบั ความรู้ ดา้ นวากยสัมพันธ์ หน่ วยคําทางวากยสัมพันธ์ และวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ ซึ0 ง
กลุ่ มสู ง มี การให้เ หตุ ผลเหล่านี เป็ นจํานวน 16% 56% และ 16% ตามลําดับ นอกจากนัน ยัง มี การใช้
ความรู ้ดา้ นวากยสัมพันธ์ร่วมกับด้านหน่ วยคําทางวากยสัมพันธ์อีก 4 % รวมเป็ น 92% จึงถือได้ว่ากลุ่ม
สูงที0เว้นวรรคในระดับนีมีความรู ้อภิภาษาศาสตร์ ในการเว้นวรรคได้ตามเกณฑ์ นอกจากนันยังมีการให้
เหตุผลโดยใช้ความรู ้ดา้ นหน่ วยคําและด้านอรรถศาสตร์ เพียงอย่างละ 4%
หลักเกณฑ์ที0 3 ระดับวลี กลุ่มสู งสามารถเว้นวรรคได้ตามเกณฑ์ท งั สิ น 28 ข้อ จากจํานวนข้อ
ทดสอบทังหมด 187 ข้อ ในจํานวนข้อที0เว้นวรรคได้ตามเกณฑ์ 28 ข้อนี คิดเป็ น 100% กลุ่มสู งมีการใช้
ความรู ้ดา้ นวากยสัมพันธ์มากที0สุด คือ 67.9% และด้านหน่ วยคํา 21.4% ซึ0 งเหตุผลเหล่านี ตรงตามเกณฑ์
ของราชบัณฑิต แสดงให้เห็นว่ากลุ่มสู งที0เว้นวรรคได้ตามเกณฑ์จะมีความรู ้อภิภาษาศาสตร์ ในระดับวลี

107

ได้ตามเกณฑ์ดว้ ย ส่ วนการให้เหตุ ผลโดยใช้ความรู ้ ด้านอื0 นคือ ด้านวัจนปฏิ บตั ิศาสตร์ มีเพียง 10.7%
เท่านัน
หลักเกณฑ์ที0 4.1 ระดับคําชี เฉพาะ กลุ่มสู งสามารถเว้นวรรคได้ตามเกณฑ์ท งั สิ น 13 ข้อ จาก
จํานวนข้อทดสอบทังหมด 110 ข้อ ในจํานวนข้อที0เว้นวรรคได้ตามเกณฑ์ 13 ข้อนี คิดเป็ น 100% กลุ่ม
สู งที0 เ ว้น วรรคในระดับ นี ส่วนใหญ่ใช้ความรู ้ ด ้านหน่ วยคําซึ0 งตรงตามเกณฑ์ 61.5% นอกจากนันใช้
ความรู ้ ด ้านวากยสัมพันธ์มากถึ ง 38.5% แสดงให้เ ห็ นว่า กลุ่ มสู ง ที0 เ ว้นวรรคได้ต ามเกณฑ์ประมาณ
ครึ0 งหนึ0งมีความรู ้อภิภาษาศาสตร์ ในการเว้นวรรคระดับคําชีเฉพาะตามเกณฑ์ที0ราชบัณฑิตกําหนด
หลักเกณฑ์ที0 4.2 ระดับคํา เฉพาะ กลุ่ มสู งสามารถเว้นวรรคได้ต ามเกณฑ์ท ังสิ น 1 ข้อ จาก
จํานวนข้อทดสอบทังหมด 22 ข้อ ในจํานวนข้อที0เว้นวรรคได้ตามเกณฑ์ 1 ข้อนี คิดเป็ น 100% ซึ0 งให้
เหตุผลทางด้านวัจนปฏิ บตั ิศาสตร์ ท งั ที0 แท้จริ งแล้วเป็ นเหตุ ผลทางด้านหน่ วยคําทางวากยสั มพันธ์ จึ ง
สามารถสรุ ปได้ว่า กลุ่มสู งไม่มีความรู ้ในการเว้นววรคในระดับนีเลย
ส่ วนในหลักเกณฑ์ที0 4.3 ระดับเฉพาะ กลุ่มสู งสามารถเว้นวรรคได้ตามเกณฑ์ท งั สิ น 17 ข้อ จาก
จํานวนข้อทดสอบทังหมด 66 ข้อ ในจํานวนข้อที0เว้นวรรคได้ตามเกณฑ์ 17 ข้อนี คิดเป็ น 100% ตาม
เกณฑ์ แ ล้ว จะใช้ความรู ้ ด้า นหน่ ว ยคํา และหน่ ว ยคํา ทางวากยสั มพัน ธ์ แต่ ในกลุ่ มสู ง ใช้ค วามรู ้ ด ้า น
หน่ วยคําทางวากยสัมพันธ์ 52.9% ด้านหน่ วยคํา 5.9% ซึ0 งรวมแล้วเป็ น 58.8% ถือได้ว่า กลุ่มสู งที0เว้น
วรรคตามเกณฑ์ประมาณครึ0 งหนึ0 งมีความรู ้ อภิภาษาศาสตร์ ตรงตามเกณฑ์ของราชบัณฑิ ต ส่ วนความรู ้
อื0น ๆ ที0เจ้าของภาษาใช้คือ ความรู ้ดา้ นวากยสัมพันธ์ 23.5% ด้านวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ 17.6%
หลักเกณฑ์ที0 5.1 ระดับเครื0 องหมาย กลุ่มสู งสามารถเว้นวรรคได้ตามเกณฑ์ท งั สิ น 10 ข้อ จาก
จํานวนข้อทดสอบทังหมด 33 ข้อ ในจํานวนข้อที0เว้นวรรคได้ตามเกณฑ์ 10 ข้อนี คิดเป็ น 100% ใน
หลักเกณฑ์น ี เป็ นการใช้ความรู ้ทางด้านรู ปเครื0 องหมาย ซึ0 งกลุ่มสู งใช้ความรู ้น ี เพียง 10% เท่านัน แสดง
ให้เห็นว่า กลุ่มสู งมีความรู ้อภิภาษาศาสตร์ ในการเว้นวรรคระดับนี ค่อนข้างน้อย โดยที0กลุ่มสู งส่ วนใหญ่
ใช้ความรู ้ดา้ นวากยสัมพันธ์มากถึง 70% และความรู ้ดา้ นวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ 20% ซึ0 งไม่ตรงตามเกณฑ์

108

การเว้นวรรคในหลักเกณฑ์ที0 5.2 ระดับเครื0 องหมาย กลุ่มสู งสามารถเว้นวรรคได้ตามเกณฑ์
ทังสิ น 11 ข้อ จากจํานวนข้อทดสอบทังหมด 22 ข้อ ในจํานวนข้อที0เว้นวรรคได้ตามเกณฑ์ 11 ข้อนี คิด
เป็ น 100% ไม่มีกลุ่มสู งคนใดให้เหตุผลการเว้นวรรคโดยใช้ความรู ้ดา้ นรู ปเครื0 องหมายเลย แต่กลับใช้
ความรู ้ดา้ นอื0น ๆ แทน ดังนี กลุ่มสู งใช้ความรู ้ด้านวากยสัมพันธ์มากที0สุดถึง 72.7% รองมาคือ ความรู ้
ด้านอรรถศาสตร์ 18.2% และความรู ้ ดา้ นวัจนปฏิบัติศาสตร์ 9.1% จากการพิ จารณาที0 ความรู ้ อภิ
ภาษาศาสตร์ในการเว้นวรรคแล้ว แสดงให้เห็นว่า กลุ่มสู งไม่มีความรู ้ในการเว้นวรรคในระดับนีเลย
สรุ ปว่า กลุ่มสู งที0เว้นวรรคตรงตามเกณฑ์น นั มีความรู ้ อภิภาษาศาสตร์ ในการเว้นวรรคตรงตาม
เกณฑ์ที0ราชบัณฑิตกําหนดในการเว้นวรรคได้ค่อนข้างดีในการเว้นวรรคระดับประโยค ระดับอนุ พากย์
และระดับวลีเท่านัน ในระดับคําชีเฉพาะและระดับคําเฉพาะ ตําแหน่ งหน้าและหลัง กลุ่มสู งมีความรู ้อภิ
ภาษาศาสตร์ ปานกลาง ส่ วนในระดับคําเฉพาะ ตําแหน่ งระหว่างและระดับเครื0 องหมายนัน กลุ่มสู งมี
ความรู ้อภิภาษาศาสตร์ ในการเว้นวรรคน้อยมากถึงไม่มีเลย
5.2.3 ความรู ้อภิภาษาศาสตร์ ในการเว้นวรรคในการเขียนภาษาไทยในหลักเกณฑ์การ
เว้นวรรคแต่ละระดับของกลุ่มผูเ้ รี ยนที0มีประสบการณ์ภาษาตํ0า (NNSL)
ร้ อยละของความรู้ อภิภาษาศาสตร์ ในการเว้นวรรคในการเขียนภาษาไทยใน
หลักเกณฑ์การเว้นวรรคแต่ละระดับของกลุ่มตํ0า (NNSL) ดังแสดงในตารางที0 5.4
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ตารางที0 5.4 ร้ อ ยละของความรู ้ อ ภิ ภ าษาศาสตร์ ใ นการเว้น วรรคในการเขีย นภาษาไทยใน
หลักเกณฑ์การเว้นวรรคแต่ละระดับของกลุ่มตํ0า (NNSL)
เกณฑ์การ
เว้นวรรค

ความรู ้
อภิภาษาศาสตร์
ชัดเจน 1. รู ปภาษา
1.1 Syn
1.2 Lex
1.3 Syn-Lex
1.4 Sym Form
1.5 Syn +
Syn-Lex
1.6 Syn +
Sym Form
รวม
2. ความหมาย
2.1 Prag
2.2 Sem
รวม
รวมความรู ้ที0ชดั เจน
ไม่
3. เหตุผลไม่
ชัดเจน ชัดเจน
3.1 No Reason
3.2 Imp
รวมความรู ้ที0ไม่ชดั เจน
รวมทังหมด

หลักเกณฑ์ทางเลือก
1
2
3
ประโยค อนุพากย์ วลี

4.1
คําชี
เฉพาะ
(n=18, (n=2,
N=153) N=90)

หลักเกณฑ์เฉพาะ
4.2
4.3
5.1
5.2
คํา
คํา
เครื0 อง เครื0 อง
เฉพาะ เฉพาะ หมาย หมาย
(n=0, (n=6, (n=9, (n=8,
N=18) N=54) N=27) N=18)

(n=77,
N=153)

(n=30,
N=81)

62.3
5.2
7.8
-

6.7
3.3
60
16.7

72.2
-

100
-

-

33.3
50
-

55.6
11.1
-

75
12.5
-

-

-

-

-

-

-

-

-

75.3

86.7

72.2

100

-

83.3

66.7

87.5

14.3
6.5
20.8
96.1

13.3
13.3
100

22.2
5.6
27.8
100

100

-

16.7
16.7
100

33.3
33.3
100

12.5
12.5
100

3.9
3.9
100

100

100

100

-

100

100

100
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จากตารางที0 5.4 แสดงความรู ้อภิภาษาศาสตร์ ที0กลุ่มตํ0าใช้ในการให้เหตุผลในการเว้นวรรคโดย
แบ่ งหลักเกณฑ์การเว้นวรรคตามระดับภาษา ในหลักเกณฑ์ที0 1 ระดับประโยค กลุ่มตํ0าสามารถเว้น
วรรคได้ตามเกณฑ์ท งั สิ น 77 ข้อ จากจํานวนข้อทดสอบทังหมด 153 ข้อ ในจํานวนข้อที0 เว้นวรรคได้
ตามเกณฑ์ 100 ข้อนี คิดเป็ น 100% กลุ่มตํ0าให้เหตุผลในการเว้นวรรคไปในด้านวากยสัมพันธ์ 62.3%
ซึ0 งตรงตามเกณฑ์ที0ราชบัณฑิตได้บญ
ั ญัติไว้เกี0ยวกับการเว้นวรรคในระดับประโยคที0ตอ้ งใช้ความรู ้ดา้ น
วากยสัมพันธ์เป็ นเกณฑ์ นอกจากนี ในกลุ่มตํ0ายังมีการให้เหตุผลโดยใช้ความรู ้ ดา้ นวัจนปฏิ บตั ิศาสตร์
14.3 % ซึ0 งผูว้ ิจยั เห็นว่าเป็ นความรู้ที0ตรงกับเกณฑ์ที0ราชบัณฑิตกําหนด เนื0 องจากการเว้นวรรคในระดับ
ประโยค นอกจากจะพิจารณาที0โครงสร้างประโยคแล้วยังสามารถพิจารณาจากความได้ดว้ ย จึงสรุ ปได้
ว่า กลุ่มตํ0า ที0 เว้นวรรคในระดับนี น ันมี ความรู ้ อภิ ภาษาศาสตร์ ในการเว้นวรรคในระดับประโยคโดย
ความรู ้ น ันตรงตามเกณฑ์ของราชบัณ ฑิ ต 76.6% ซึ0 งน้อยกว่ ากลุ่ มเจ้าของภาษาและกลุ่ มสู ง เล็กน้อย
แสดงให้เห็นว่า ประสบการณ์การสัมผัสภาษามีผลต่อความรู ้อภิภาษศาสตร์ ส่ วนการให้เหตุผลอื0นที0ไม่
ตรงตามเกณฑ์น ันมี 23.4% ซึ0 งอยู่ในความรู ้ ดา้ นหน่ วยคํา หน่ วยคําทางวากยสัมพันธ์ อรรถศาสตร์ และ
ความรู ้ที0ไม่ชดั เจนด้านความรู ้สึก
หลักเกณฑ์ที0 2 ระดับอนุพากย์ กลุ่มตํ0าสามารถเว้นวรรคได้ตามเกณฑ์ท งั สิ น 30 ข้อ จากจํานวน
ข้อทดสอบทังหมด 81 ข้อ ในจํานวนข้อที0เว้นวรรคได้ตามเกณฑ์ 30 ข้อนี คิดเป็ น 100% ในหลักเกณฑ์
นี เกี0ยวข้องสัมพันธ์กบั ความรู ้ ดา้ นวากยสัมพันธ์ หน่ วยคําทางวากยสัมพันธ์ และวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ ซึ0 ง
กลุ่มตํ0ามี การให้เหตุ ผลเหล่านี เป็ นจํานวน 6.7% 60% และ 13.3% ตามลําดับ นอกจากนันยังมีการใช้
ความรู ้ดา้ นวากยสัมพันธ์ร่วมกับด้านหน่วยคําทางวากยสัมพันธ์อีก 16.7 % รวมเป็ น 96.7% จึงถือได้ว่า
กลุ่มตํ0าที0เว้นวรรคในระดับนี มีความรู ้อภิภาษาศาสตร์ ในการเว้นวรรคได้ตามเกณฑ์ นอกจากนี ยงั มีการ
ให้เหตุผลโดยใช้ความรู ้ดา้ นหน่วยคํา 3.3%
หลักเกณฑ์ที0 3 ระดับวลี กลุ่มตํ0าสามารถเว้นวรรคได้ตามเกณฑ์ท งั สิ น 18 ข้อ จากจํานวนข้อ
ทดสอบทังหมด 153 ข้อ ในจํานวนข้อที0เว้นวรรคได้ตามเกณฑ์ 18 ข้อนี คิดเป็ น 100% กลุ่มตํ0ามีการใช้
ความรู้ ด ้านวากยสัมพันธ์ มากที0 สุด คือ 72.2% และด้านอรรถศาสตร์ 5.6% ซึ0 ง เป็ นเหตุ ผลที0 ตรงตาม
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เกณฑ์ แต่ไม่ปรากฏการใช้ความรู ้ดา้ นหน่ วยคําที0เป็ นเหตุผลหลักในเกณฑ์ระดับวลีน ีเลย แสดงให้เห็ น
ว่า กลุ่มตํ0าที0เว้นวรรคได้ตามเกณฑ์จะมีความรู้อภิภาษาศาสตร์ ในระดับวลีตรงตามเกณฑ์ค่อนข้างน้อย
ส่ วนเหตุผลอื0น คือ ด้านวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ มี 22.2% ซึ0 งไม่ตรงตามเกณฑ์
หลักเกณฑ์ที0 4.1 ระดับคําชี เ ฉพาะ กลุ่มตํ0าสามารถเว้นวรรคได้ตามเกณฑ์ท งั สิ น 2 ข้อ จาก
จํานวนข้อทดสอบทังหมด 90 ข้อ ในจํานวนข้อที0เว้นวรรคได้ตามเกณฑ์ 2 ข้อนี คิดเป็ น 100% กลุ่มตํ0าที0
เว้นวรรคในระดับนี ลว้ นใช้ความรู ้ ดา้ นวากยสัมพันธ์ 100% ซึ0 งไม่ตรงตามเกณฑ์ เนื0 องจากตามเกณฑ์
แล้วจะใช้ความรู ้ดา้ นหน่ วยคํา แสดงให้เห็ นว่ากลุ่มตํ0าไม่มีความรู ้อภิภาษาศาสตร์ ในการเว้นวรรคระดับ
นีตามเกณฑ์ของราชบัณฑิตเลย
หลักเกณฑ์ที0 4.2 ระดับคําเฉพาะ กลุ่ มตํ0า ไม่ได้เ ว้น วรรคที0 ระดับ นี จึ งไม่ได้แสดงความรู ้ อภิ
ภาษาศาสตร์ แสดงว่า กลุ่มตํ0าไม่มีความรู้ในการเว้นวรรคระดับนีเลย
ส่ วนในหลักเกณฑ์ที0 4.3 ระดับเฉพาะ กลุ่มตํ0าสามารถเว้นวรรคได้ตามเกณฑ์ท งั สิ น 6 ข้อ จาก
จํานวนข้อทดสอบทังหมด 54 ข้อ ในจํานวนข้อที0 เว้นวรรคได้ตามเกณฑ์ 6 ข้อนี คิดเป็ น 100% ตาม
เกณฑ์แล้วจะใช้ความรู ้ดา้ นหน่ วยคําและหน่ วยคําทางวากยสัมพันธ์ แต่กลุ่มตํ0าใช้ความรู ้ ดา้ นหน่ วยคํา
ทางวากยสัมพันธ์ 50% ถือได้ว่ากลุ่มตํ0าครึ0 งหนึ0 งมีความรู ้ ตรงตามเกณฑ์ของราชบัณฑิ ต ส่ วนความรู ้
ด้านอื0น ๆ ที0เจ้าของภาษาใช้คือ ความรู ้ดา้ นวากยสัมพันธ์ 33.3% ด้านวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ 16.7%
หลักเกณฑ์ที0 5.1 ระดับเครื0 องหมาย กลุ่มตํ0าสามารถเว้นวรรคได้ตามเกณฑ์ท งั สิ น 9 ข้อ จาก
จํานวนข้อทดสอบทัง หมด 27 ข้อ ในจํานวนข้อที0 เ ว้นวรรคได้ตามเกณฑ์ 9 ข้อนี คิด เป็ น 100% ใน
หลักเกณฑ์น ีเป็ นการใช้ความรู ้ทางด้านรู ปเครื0 องหมาย ซึ0 งกลุ่มตํ0าใช้ความรู ้น ีเพียง 11.1% เท่านัน แสดง
ให้เห็นว่า กลุ่มตํ0ามีความรู ้อภิภาษาศาสตร์ ในการเว้นวรรคในระดับนี ตรงตามเกณฑ์นอ้ ยมาก แต่กลุ่มตํ0า
กลับใช้ความรู ้ดา้ นวากยสัมพันธ์มากถึง 55.6% และความรู ้ดา้ นวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ 33.3% ซึ0 งไม่ตรงตาม
เกณฑ์
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การเว้นวรรคในหลักเกณฑ์ที0 5.2 ระดับเครื0 องหมาย กลุ่มตํ0าสามารถเว้นวรรคได้ตามเกณฑ์
ทังสิ น 8 ข้อ จากจํานวนข้อทดสอบทังหมด 18 ข้อ ในจํานวนข้อที0เว้นวรรคได้ตามเกณฑ์ 8 ข้อนี คิดเป็ น
100% กลุ่มตํ0าใช้ความรู ้ ดา้ นรู ปเครื0 องหมายเพียง 12.5% แต่กลับใช้ความรู ้ ดา้ นวากยสัมพันธ์มากถึง
75% และใช้ความรู ้ ดา้ นวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ 12.5% แสดงให้เห็ นว่า กลุ่มตํ0ามีความรู ้ ในการเว้นวรรคใน
ระดับนีค่อนข้างน้อย
สรุ ปว่า กลุ่มตํ0าที0 เว้นวรรคได้ตรงตามเกณฑ์น ัน มีความรู้ อภิภาษาศาสตร์ ในการเว้นวรรคตรง
ตามเกณฑ์ที0ราชบัณฑิ ตกําหนดได้ค่อนข้างดีในระดับประโยค ระดับอนุ พากย์ ระดับวลีเท่านัน ดี ปาน
กลางในระดับคําเฉพาะ ตําแหน่ งหน้าและหลัง ส่ วนในระดับวลี ระดับคําชีเ ฉพาะ ระดับคําเฉพาะ
ตําแหน่งระหว่าง และระดับเครื0 องหมายมีความรู ้อภิภาษาศาสตร์ ในการเว้นวรรคน้อยมากถึงไม่มีเลย

บทที 6
ความสั มพันธ์ ระหว่ างความรู้ อภิภาษาศาสตร์ กบั ประสบการณ์ ทางภาษา
ในบทนี จะอภิปรายความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้ อภิภาษาศาสตร์ ทีใช้ในการเว้นวรรคใน
การเขียนภาษาไทยของผูเ้ รี ยนชาวญีปุ่ นกับประสบการณ์ทางภาษา ซึ งจะวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์
ในข้อที 3 และจะนําไปสู่ วตั ถุ ประสงค์ในข้อที 4 คือ เพือวิเคราะห์ปัญหาในการเว้นวรรคในการ
เขียนภาษาไทยของผูเ้ รี ยนชาวญีปุ่ น จากทีได้อภิปรายความรู ้อภิภาษาศาสตร์ ทีกลุ่มตัวอย่างแต่ละ
กลุ่ ม ใช้ ใ นการให้ เ หตุ ผ ลการเว้น วรรคในตํา แหน่ ง ต่ า ง ๆ ในบทที 5

ซึ งอาจจะยัง ไม่ เ ห็ น

ความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้อภิภาษาศาสตร์ ทีใช้ในการเว้นวรรคในการเขียนภาษาไทยของผูเ้ รี ยน
ชาวญีปุ่ นกับประสบการณ์ทางภาษาได้ชดั เจนนัก ผูว้ ิจยั จึงขอนําเสนอความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้
อภิภาษาศาสตร์ กบั ประสบการณ์ ทางภาษาของผูเ้ รี ยนชาวญีปุ่ นในบทนี เพือให้เห็ นภาพและเข้าใจ
ปั ญหาได้ชดั เจนยิงขึน โดยจะพิจารณาไปตามระดับของหลักเกณฑ์
6.1 ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งความรู ้ อภิ ภ าษาศาสตร์ ที ใช้ใ นการเว้น วรรคในการเขี ย น
ภาษาไทยของผูเ้ รี ยนชาวญีปุ่ นกับประสบการณ์ทางภาษา
6.1.1 ระดับประโยค
ในระดับประโยค กลุ่มผูเ้ รี ยนทังสองกลุ่มคือ กลุ่มสู งและกลุ่มตํามีความรู ้อภิ
ภาษาศาสตร์ ในการเว้นวรรคเป็ นไปในทิศทางเดียวกันและค่อนข้างใกล้เคียงกัน ดังภาพที 6.1 แต่มี
ความแตกต่างกันอยู่บา้ งในการใช้ความรู ้ดา้ นวากยสัมพันธ์ (Syn.) ด้านหน่วยคําทางวากยสัมพันธ์
(Syn-Lex.) และความรู ้ ที ไม่ ชัด เจนประเภทความรู ้ สึ ก (Imp.) ดัง นี กลุ่ ม สู ง ใช้ค วามรู ้ ด้า น
วากยสั ม พัน ธ์ ใ นระดับ ประโยคมากกว่า กลุ่ ม ตํา ในขณะที กลุ่ ม ตําใช้ค วามรู ้ ด้า นหน่ ว ยคํา ทาง
วากยสัมพันธ์มากกว่ากลุ่มสู ง และกลุ่มสู งไม่มีการใช้ความรู ้ ทีไม่ชดั เจนในการให้เหตุผลการเว้น
วรรคแสดงถึงความพยายามในการใช้ความรู ้อภิภาษาศาสตร์ ของกลุ่มสู ง ส่ วนกลุ่มตําใช้ความรู ้ทีไม่
ชัดเจนประเภทความรู ้สึกมากถึง 3.9% จากกราฟ เมือเทียบกับเจ้าของภาษาแล้วจะเห็นได้วา่ กลุ่ม
สู งที มี ป ระสบการณ์ การสั มผัส ภาษามากกว่ามี ค วามรู ้ อภิ ภาษาศาสตร์ ใกล้เคี ย งกับ เจ้าของภาษา
มากกว่ากลุ่มตํา
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ภาพที 6.1 เปรี ยบเทียบความรู ้อภิภาษาศาสตร์ ทีกลุ่มตัวอย่างใช้ในการให้เหตุผลการเว้น
วรรคในระดับประโยค
6.1.2 ระดับอนุพากย์
ในระดับอนุพากย์ ทังกลุ่มสู งและกลุ่มตําส่ วนใหญ่ใช้ความรู ้อภิภาษาศาสตร์
ด้านหน่วยคําทางวากยสัมพันธ์ (Syn-Lex.) มากถึง 56% และ 60% ตามลําดับ ซึ งค่อนข้างใกล้เคียง
กัน รวมถึ งความรู ้ ด้านวัจนปฏิ บตั ิ ศาสตร์ ด้วยแต่ท งั สองกลุ่ มใช้ความรู ้ ด้านนี ไม่มากนัก แต่สิงที
แตกต่างกันในกลุ่มผูเ้ รี ยนทังสองกลุ่มคือ การใช้ความรู ้ดา้ นวากยสัมพันธ์ร่วมกับด้านหน่วยคําทาง
วากยสัมพันธ์ (Syn + Syn-Lex.) ทีกลุ่มตําใช้ความรู ้ น ี มากกว่ากลุ่มสู งค่อนข้างมาก และการใช้
ความรู ้ ดา้ นวากยสัมพันธ์ (Syn.) ทีกลุ่มสู งใช้ความรู ้น ี มากกว่ากลุ่มตํา และกลุ่มสู งมีการใช้ความรู ้
ด้านอรรถศาสตร์ (Sem.) เล็กน้อยแต่ไม่พบในกลุ่มตํา ดังภาพที 6.2
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ภาพที 6.2 เปรี ยบเทียบความรู ้อภิภาษาศาสตร์ ทีกลุ่มตัวอย่างใช้ในการให้เหตุผลการเว้น
วรรคในระดับอนุพากย์
จะเห็นได้วา่ ในระดับอนุ พากย์น ี กลุ่มตําจะเน้นการใช้ความรู ้ ดา้ นหน่วยคํา
ทางวากยสัมพันธ์เป็ นหลักมากกว่ากลุ่มสู ง เมือเทียบความรู ้ทีใช้กบั เจ้าของภาษาพบว่า เจ้าของภาษา
มี การใช้ความรู ้ อภิ ภาษาศาสตร์ ในการเว้นวรรคกระจายไปในความรู ้ ด้านต่าง ๆ คื อ ความรู ้ ด้า น
วากยสัมพันธ์ ด้านหน่วยคําทางวากยสัมพันธ์ และด้านวัจนปฏิ บตั ิศาสตร์ ในปริ มาณทีพอ ๆ กัน
ไม่ ได้เน้นไปที ความรู ้ ด้านใดด้านหนึ ง เนื องจากเป็ นหลัก เกณฑ์ท างเลื อกที การเว้นวรรคขึ นอยู่
กับ วัจนลี ล าในการเขี ย นของผูใ้ ช้ภาษา จึ ง อาจทํา ให้เจ้า ของภาษามี ก ารใช้ค วามรู ้ ที หลากหลาย
มากกว่ากลุ่มผูเ้ รี ยนทีมีวจั นลีลาในการเขียนทีน้อยกว่าเจ้าของภาษา จุดนีช ีให้เห็นว่า กลุ่มสู งมีการใช้
ความรู ้อภิภาษาศาสตร์ ในการเว้นวรรคหลากหลายมากกว่ากลุ่มตําทีเน้นใช้เพียงความรู ้ดา้ นหน่วยคํา
ทางวากยสัมพันธ์ ประสบการณ์การสัมผัสภาษาจึงมีผลต่อการใช้ความรู ้อภิภาษาศาสตร์ ในการเว้น
วรรค
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6.1.3 ระดับวลี
ในระดับวลี กลุ่มสู งและกลุ่มตํามีการใช้ความรู ้ดา้ นวากยสัมพันธ์เท่านันที
ค่อนข้างสู งและใกล้เคียงกัน ส่ วนการใช้ความรู ้ในด้านอืน ๆ นันมีไม่มากนักและค่อนข้างแตกต่าง
กันระหว่างกลุ่มสู งกับกลุ่มตํา ดังภาพที 6.3 กลุ่มสู งใช้ความรู ้ดา้ นหน่วยคํามากถึง 21.4% ในขณะที
กลุ่มตําไม่ได้ใช้ความรู ้ น ีเลย นอกจากนัน กลุ่มตําใช้ความรู ้ดา้ นวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ ค่อนข้างสู ง และ
ยังมีการใช้ความรู ้ดา้ นอรรถศาสตร์ ดว้ ย เมือเทียบกับเจ้าของภาษาแล้วพบว่า เจ้าของภาษาใช้ความรู ้
ด้านวากยสัมพันธ์พอ ๆ กับความรู ้ดา้ นหน่วยคํา ซึ งการใช้ความรู ้ดา้ นหน่วยคํานีเองทีทําให้กลุ่มสู ง
มีการใช้ความรู ้อภิภาษาศาสตร์ ในการเว้นวรรคได้ใกล้เคียงเจ้าของภาษามากกว่ากลุ่มตํา
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ภาพที 6.3 เปรี ยบเทียบความรู ้อภิภาษาศาสตร์ ทีกลุ่มตัวอย่างใช้ในการให้เหตุผลการเว้น
วรรคในระดับวลี
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6.1.4 ระดับคําชีเฉพาะ
ในระดับคําชีเฉพาะ กลุ่มสู งและกลุ่มตําใช้ความรู ้อภิภาษาศาสตร์ ในการเว้น
วรรคแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชดั กลุ่มสู งส่ วนใหญ่ใช้ความรู ้ดา้ นหน่วยคํา (Lex.) และบางส่ วนใช้
ความรู ้ดา้ นวากยสัมพันธ์ (Syn.) ในขณะทีกลุ่มตําใช้ความรู ้ดา้ นวากยสัมพันธ์เท่านัน ดังภาพที 6.4
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ภาพที 6.4 เปรี ยบเทียบความรู ้อภิภาษาศาสตร์ ทีกลุ่มตัวอย่างใช้ในการให้เหตุผลการเว้น
วรรคในระดับคําชีเฉพาะ
เมื อเที ย บความรู ้ อภิ ภาษาศาสตร์ ที เจ้า ของภาษาใช้แล้วพบว่า กลุ่ ม สู ง ใช้
ความรู ้ดา้ นหน่วยคําใกล้เคียงกับเจ้าของภาษามาก และมากกว่ากลุ่มตําทีไม่ได้ใช้ความรู ้ดา้ นนี ในจุด
นีเป็ นสิ งทียืนยันให้เห็นว่า ประสบการณ์ การสัมผัสภาษามีผลต่อความรู ้อภิภาษาศาสตร์ ในการเว้น
วรรคด้านหน่วยคําเป็ นอย่างมาก
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6.1.5 ระดับคําเฉพาะ ตําแหน่งระหว่าง
ในระดับนี กลุ่มตําไม่ได้เว้นวรรคเลย จึงไม่ได้แสดงความรู ้อภิภาษาศาสตร์
ในการเว้นวรรค ในขณะทีกลุ่มสู งเว้นวรรคแต่ใช้ความรู ้ดา้ นวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ (Prag.) ซึ งต่างจาก
เจ้าของภาษาโดยสิ นเชิ งทีทัง 100% ใช้ความรู ้ดา้ นหน่วยคําทางวากยสัมพันธ์ (Syn-Lex.) ดังภาพที
6.5 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มผูเ้ รี ยนทังสองกลุ่มไม่มีความรู ้ในการเว้นวรรคในระดับคําเฉพาะ ตําแหน่ง
ระหว่างเลย การเว้นวรรคในระดับนีจึงเป็ นปั ญหาในการเว้นวรรคมากทีสุ ดสําหรับกลุ่มผูเ้ รี ยน
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ภาพที 6.5 เปรี ยบเทียบความรู ้อภิภาษาศาสตร์ ทีกลุ่มตัวอย่างใช้ในการให้เหตุผลการเว้น
วรรคในระดับคําเฉพาะ ตําแหน่งระหว่าง
6.1.6 ระดับคําเฉพาะ ตําแหน่งหน้าและหลัง
ในระดับนี กลุ่มผูเ้ รี ยนทังสองกลุ่มใช้ความรู ้ อภิภาษาศาสตร์ ดา้ นหน่ วยคํา
ทางวากยสัมพันธ์ (Syn-Lex.) และด้านวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ (Prag.) ใกล้เคียงกันคือ ประมาณ 50%
และ 16% ตามลําดับ ซึ งเป็ นส่ วนทีทําให้กลุ่มผูเ้ รี ยนทังสองกลุ่มมีความรู ้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา
นอกจากนี เจ้าของภาษายังใช้ความรู ้ดา้ นวากยสัมพันธ์ (Syn.) และด้านหน่วยคํา (Lex.) ด้วย ซึ งกลุ่ม
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สู งก็มีก ารใช้ค วามรู ้ เหล่ านี และใกล้เคี ยงกับเจ้า ของภาษามากกว่ากลุ่ มตําที มี ใช้เพี ยงความรู ้ ด้า น
วากยสัมพันธ์แต่ไม่ได้ใช้ความรู ้ดา้ นหน่วยคําเลย ดังภาพที 6.6
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ภาพที 6.6 เปรี ยบเทียบความรู ้อภิภาษาศาสตร์ ทีกลุ่มตัวอย่างใช้ในการให้เหตุผลการเว้น
วรรคในระดับคําเฉพาะ ตําแหน่งหน้าและหลัง
6.1.7 ระดับเครื องหมาย ตําแหน่งระหว่าง
การเว้นวรรคในระดับเครื องหมายนี กลุ่มผูเ้ รี ยนทังสองกลุ่มใช้ความรู ้ดา้ น
รู ป เครื องหมาย (Sym Form.) เพี ย งประมาณ 10% เท่ า นัน ในขณะที กลุ่ ม สู ง ใช้ค วามรู ้ ด้า น
วากยสัมพันธ์ (Syn.) มากถึง 70% และความรู ้ดา้ นวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ (Prag.) 20% ต่างกับกลุ่มตําที
ครึ งหนึงใช้ความรู ้ดา้ นวากยสัมพันธ์ และอีก 33.3% ใช้ความรู ้ดา้ นวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ อย่างไรก็ตาม
ถือได้ว่า กลุ่มผูเ้ รี ยนทังสองกลุ่มมีความรู ้ อภิภาษาศาสตร์ ในการเว้นวรรคด้านรู ปเครื องหมายน้อย
มาก จึงถื อได้ว่า ความรู ้ อภิ ภาษาศาสตร์ ในด้านรู ปเครื องหมายนี ก็เป็ นปั ญหาในการเว้นวรรคของ
กลุ่มผูเ้ รี ยนทังสองกลุ่มเช่ นกัน เมือพิจารณาที เจ้าของภาษาพบว่า แม้แต่เจ้าของภาษาเองก็มีเพียง
ครึ งหนึงเท่านันทีใช้ความรู ้ดา้ นรู ปเครื องหมาย ดังภาพที 6.7

120

80
70
60
50
40
30
20
10
0

NS (30)
NNSH (11)

NNSL (9)

Syn.

Lex.

Sym Form.

Syn + Sym
Form.

Prag.

29.5

6.8

47.7

6.8

9.1

70

0

10

0

20

55.6

0

11.1

0

33.3

ภาพที 6.7 เปรี ยบเทียบความรู ้อภิภาษาศาสตร์ ทีกลุ่มตัวอย่างใช้ในการให้เหตุผลการเว้น
วรรคในระดับเครื องหมาย ตําแหน่งระหว่าง
6.1.8 ระดับเครื องหมาย ตําแหน่งหน้าและหลัง
ในการใช้ความรู ้ อภิภาษาศาสตร์ ในการเว้นวรรคในระดับเครื องหมาย ตําแหน่ ง
หน้าและหลังนี มีกลุ่มตําเพียง 12.5% เท่านันทีใช้ความรู ้ดา้ นรู ปเครื องหมาย (Sym Form.) ซึ งถือว่า
ตํามาก ส่ วนกลุ่มสู งไม่มีคนใดเลยทีใช้ความรู ้ดา้ นนี โดยทีส่ วนใหญ่คือ ประมาณ 70% ของทังกลุ่ม
สู งและกลุ่มตําใช้ความรู ้ดา้ นวากยสัมพันธ์ (Syn.) ประมาณ 10% ทีใช้ความรู ้ดา้ นวัจนปฏิบตั ิศาสตร์
(Prag.) และกลุ่มสู งเท่านันทีใช้ความรู ้ ดา้ นอรรถศาสตร์ (Sem.) จากภาพที 6.8 สรุ ปได้ว่า กลุ่ม
ผูเ้ รี ยนทังสองกลุ่ มมีปัญหาในการเว้นวรรคในระดับนี โดยที มีความรู ้ อภิ ภาษาศาสตร์ ในการเว้น
วรรคด้านรู ปเครื องหมายน้อยมาก ซึ งอาจกล่าวได้วา่ กลุ่มผูเ้ รี ยนไม่มีความรู ้อภิภาษาศาสตร์ ในด้าน
รู ปเครื องหมายเลย เมือพิจารณาเทียบกับเจ้าของภาษาแล้วพบว่า แม้แต่เจ้าของภาษาเอง ส่ วนใหญ่ก็
ใช้ความรู ้ดา้ นวากยสัมพันธ์เช่นกัน
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ภาพที 6.8 เปรี ยบเทียบความรู ้อภิภาษาศาสตร์ ทีกลุ่มตัวอย่างใช้ในการให้เหตุผลการเว้น
วรรคในระดับเครื องหมาย ตําแหน่งหน้าและหลัง
6.2 ปั ญหาในการเว้นวรรคในการเขียนภาษาไทยของผูเ้ รี ยนชาวญีปุ่ น
ปั ญหาในการเว้นวรรคในการเขียนภาษาไทยของผูเ้ รี ยนชาวญีปุ่ น ในหัวข้อนี จะ
เป็ นการตอบคําถามในวัตถุประสงค์ขอ้ ที 4 จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลแล้วพบว่า การเว้น
วรรคในทุกระดับนันยังคงเป็ นปั ญหาในการเขี ยนภาษาไทยของผูเ้ รี ยนชาวญีปุ่ น ซึ งจะมากน้อย
แตกต่างกันไปในแต่ละระดับ ดังนี
1. ระดับที เป็ นปั ญหากับ ผูเ้ รี ยนชาวญี ปุ่ นมากที สุ ดคื อ ระดับ คําและระดับ
เครื องหมาย ซึ งเป็ นหลักเกณฑ์เฉพาะคือ จะต้องเว้นวรรค เนืองจากในภาษาญีปุ่ นไม่มีการเว้นวรรค
ในระดับคําและระดับเครื องหมาย จึงเกิดการถ่ายโอนระบบภาษาแม่มาสู่ ภาษาทีสองในทางลบ การ
เว้นวรรคในระดับคําเป็ นระดับที ชี ให้เห็ นว่า ประสบการณ์ การสัมผัสภาษานันมีผลต่อความรู ้ อภิ
ภาษาศาสตร์ ดา้ นหน่วยคําเป็ นอย่างมาก จากผลการวิจยั กลุ่มผูเ้ รี ยนชาวญีปุ่ นทีมีประสบการณ์การ
สัมผัสภาษาสู งหรื อกลุ่มสู งจะมีความรู ้ อภิภาษาศาสตร์ ดา้ นหน่ วยคําอยู่บา้ ง และในบางระดับการ
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เว้นวรรคกลุ่ มสู งสามารถแสดงความรู ้ อภิภาษาศาสตร์ ดา้ นหน่ วยคําได้ใกล้เคียงเจ้าของภาษาด้วย
ในขณะทีกลุ่มผูเ้ รี ยนชาวญีปุ่ นทีมีประสบการณ์การสัมผัสภาษาตําหรื อกลุ่มตําไม่มีการใช้ความรู ้อภิ
ภาษาศาสตร์ ดา้ นหน่วยคําในการให้เหตุผลการเว้นวรรคเลย แสดงให้เห็นว่า หากกลุ่มตําหรื อผูเ้ รี ยน
ชาวญีปุ่ นทีมีประสบการณ์การสัมผัสภาษาตํามีประสบการณ์การสัมผัสภาษามากขึนแล้วจะทําให้มี
ความรู ้ อภิภาษาศาสตร์ ในการเว้นวรรคด้านหน่ วยคํามากขึนตามประสบการณ์ และผูเ้ รี ยนสามารถ
พัฒนาความรู ้น ีให้เท่ากับเจ้าของภาษาได้หากไม่เกิดการคงตัวเสี ยก่อน ส่ วนการเว้นวรรคในระดับ
เครื องหมายพบว่า ประสบการณ์การสัมผัสภาษาไม่มีผลต่อความรู ้อภิภาษาศาสตร์ ในการเว้นวรรค
ด้านรู ปเครื องหมายเลย เนืองจากลุ่มสู งไม่ได้มีความรู ้ดา้ นรู ปเครื องหมายมากกว่ากลุ่มตํา
2. การเว้นวรรคในระดับประโยคและระดับอนุ พากย์ไม่เป็ นปั ญหาในการ
เว้นวรรคสําหรับกลุ่มผูเ้ รี ยนชาวญีปุ่ นมากนัก เนื องจากกลุ่มผูเ้ รี ยนมีความรู ้อภิภาษาศาสตร์ ในการ
เว้นวรรคด้านวากยสัมพันธ์ค่อนข้างดี กลุ่มสู งมีการใช้ความรู ้ อภิภาษาศาสตร์ ในการเว้นวรรคได้
ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษามากกว่ากลุ่มตําคื อ ส่ วนใหญ่ใช้ความรู ้ ดา้ นวากยสัมพันธ์ แต่กลุ่มตําใช้
ความรู ้ อ ภิ ภ าษาศาสตร์ ที ต่ า งออกไปคื อ กลุ่ ม ตําใช้ ค วามรู ้ ด้ า นหน่ ว ยคํา ทางวากยสั ม พัน ธ์
ค่อนข้างมาก มากกว่ากลุ่มสู งและมากกว่าเจ้าของภาษาด้วย ซึ งการใช้ความรู ้ ด้านหน่ วยคําทาง
วากยสัมพันธ์ในการเว้นวรรคระดับอนุ พากย์น นั เป็ นสิ งที ตรงตามหลักเกณฑ์ แต่ดว้ ยความทีเป็ น
หลักเกณฑ์ทางเลือก เจ้าของภาษาจึงมีวจั นลีลาในการเว้นวรรค เป็ นเหตุให้ไม่ได้ใช้ความรู ้ดา้ นนีใน
การให้เหตุผลมากนัก ทําให้การใช้ความรู ้ ดา้ นนีของกลุ่มตําแตกต่างจากเจ้าของภาษามากกว่ากลุ่ม
สู ง ซึ งกลุ่มสู งอาจมีประสบการณ์ได้เห็นการเขียนจากของจริ งมากกว่ากลุ่มตํา กลุ่มสู งจึงมีวจั นลีลา
ในการเว้นวรรคในการเขียนทีใกล้เคียงกับเจ้าของภาษามากกว่ากลุ่มตํา
3. การเว้น วรรคในระดับ วลี เป็ นอี ก ระดับ หนึ งที ยื น ยัน ว่ า ความรู ้ อ ภิ
ภาษาศาสตร์ ในการเว้นวรรคด้านหน่วยคํานันเป็ นผลมาจากประสบการณ์การสัมผัสภาษา เห็นได้
จากการทีกลุ่มสู งมีการใช้ความรู ้ดา้ นวากยสัมพันธ์และด้านหน่วยคําเหมือนเจ้าของภาษา ในขณะที
กลุ่มตําไม่ได้ใช้ความรู ้ดา้ นหน่วยคําเลย
4. การเว้นวรรคในระดับคําชีเฉพาะ (เกณฑ์ที 4.1) เป็ นหนึงในปั ญหาการเว้น
วรรคของทัง เจ้า ของภาษาและกลุ่ ม ผูเ้ รี ย นชาวญี ปุ่ น เนื องจากในหลัก เกณฑ์ น ี อาจพบเห็ น ใน
ชี วิตประจําวันค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะคําชีเฉพาะทีเกียวข้องกับคํานําพระนาม ฐานันดรศักดิ[ หรื อ

123

ยศ เป็ นต้น จึงทําให้เกิดการใช้เว้นวรรคทีไม่ถูกต้อง ผูว้ ิจยั เห็นว่า ควรจะมีการสอนโดยให้เห็นจาก
การใช้จริ งและทําเป็ นแบบฝึ กหัดเพือฝึ กฝนการเว้นวรรคในส่ วนนี
5. ปั ญหาการเว้นวรรคทีพบ นอกจากจะมาจากการถ่ายโอนระบบภาษาแม่มา
สู่ ภาษาทีสองแล้ว ผูว้ จิ ยั เห็นว่า อาจจะมาจากการอ่านภาษาไทยทียังไม่แตกฉานของกลุ่มผูเ้ รี ยนชาว
ญีปุ่ นด้วย เนื องจากกลุ่มตัวอย่างที ใช้ในการวิจยั ครังนี เป็ นกลุ่ มผูเ้ รี ยนทียังเรี ยนภาษาไทยอยู่ใน
ระดับกลางหรื อประมาณ 400 ชัวโมงเท่านัน
6. ในการพัฒนาแบบเรี ยนภาษาไทยของผูเ้ รี ยนชาวญีปุ่ นหรื อชาวต่างชาติก็
ตาม ควรจะมีการเรี ยนการสอนการเว้นวรรคในการเขียนภาษาไทยให้ตรงตามหลักเกณฑ์การเว้น
วรรคที บัญญัติไว้โดยราชบัณฑิ ตยสถาน โดยอาจแทรกอยู่ในทักษะการเรี ยนเขี ยนและอ่าน และ
จัดทําเป็ นแบบฝึ กหัดการเว้นวรรคเพือให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจและให้ความสําคัญกับการเว้นวรรคให้ถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์ สามารถนําไปใช้เขียนให้อ่านง่ายและสามารถสื อสารให้เข้าใจได้ตรงกันทังผูเ้ ขียน
และผูอ้ ่าน

บทที 7
สรุ ปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
เนื อ หาในบทนี ประกอบด้ ว ย 3 ส่ ว น ได้ แ ก่ สรุ ปผลความสามารถและความรู ้ อ ภิ
ภาษาศาสตร์ ในการเว้นวรรค อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
7.1 สรุ ปผลการวิจยั
ในงานวิจยั ชิ นนีผวู ้ ิจยั ได้ทาํ การศึกษาความสามารถและความรู ้อภิภาษาศาสตร์ ในการเว้น
วรรคในการเขี ย นภาษาไทยของผูเ้ รี ย นชาวญี2 ปุ่ นที2 มี ป ระสบการณ์ ภาษาไทยต่ า งกันโดยมี ก าร
เปรี ยบเทียบกับเจ้าของภาษา ข้อมูลที2พบเป็ นไปตามสมมติฐานที2ผวู ้ ิจยั ตังไว้เป็ นส่ วนใหญ่ กล่าวคือ
เจ้าของภาษามีความสามารถและความรู ้อภิภาษาศาสตร์ ในการเว้นวรรคได้ตรงตามหลักเกณฑ์ของ
ราชบัณ ฑิ ต มากกว่า ผู ้เ รี ย นชาวญี2 ปุ่ น

ผูเ้ รี ย นชาวญี2 ปุ่ นในกลุ่ ม ที2 มี ป ระสบการณ์ ภ าษาสู ง มี

ความสามารถและความรู ้ อภิภาษาศาสตร์ ในการเว้นวรรคตรงตามหลักเกณฑ์มากกว่ากลุ่มตํ2า และ
ในการเว้นวรรคในระดับคําเป็ นปั ญหาที2สาํ คัญในการเว้นวรรคของกลุ่มผูเ้ รี ยนทังสองกลุ่ม
1. ผลการวิจยั ด้านความสามารถในการเว้นวรรคของกลุ่มตัวอย่างทัง 3 กลุ่ม มีดงั นี
ในจํานวนกลุ่มตัวอย่างทัง 3 กลุ่ม คือ กลุ่มเจ้าของภาษา กลุ่มผูเ้ รี ยนชาวญี2ปุ่นที2มี
ประสบการณ์ ภาษาสู ง (กลุ่ ม สู ง ) และกลุ่ ม ผูเ้ รี ย นชาวญี2 ปุ่นที2 มี ป ระสบการณ์ ต2 าํ (กลุ่ ม ตํ2า ) กลุ่ ม
เจ้าของภาษาสามารถทําการเว้นวรรคโดยมีค่าเฉลี2ยสู งที2สุด (61.36%) รองลงมา คือ ผูเ้ รี ยนชาวญี2ปุ่น
กลุ่มสู ง (28.24%) และกลุ่มตํ2า (25.25%) ตามลําดับ ซึ2 งในกลุ่มผูเ้ รี ยนทังสองกลุ่มมีค่าคะแนนเฉลี2ย
ไม่แตกต่างกันมาก จากคะแนนร้ อยละที2กลุ่มผูเ้ รี ยนทําได้ จะเห็ นได้ว่าการเว้นวรรคในการเขียน
ภาษาไทยของกลุ่มผูเ้ รี ยนนันเป็ นปั ญหา เนื2องจากมีความสามารถทําได้ถูกต้องน้อยมาก
เมื2อพิจารณาหลักเกณฑ์การเว้นวรรคโดยแบ่งเป็ นหลักเกณฑ์ทางเลื อก (Optional Rules)
และหลักเกณฑ์เฉพาะ (Specific Rules) พบว่า เจ้าของภาษาทําคะแนนในส่ วนของหลักเกณฑ์
ทางเลื อกตํ2าที2สุด คือ ในเกณฑ์ที2 3 ระดับวลี (41.57%) แต่ทาํ คะแนนเฉลี2 ยได้ดีที2สุดในเกณฑ์ที2 4.2
ระดับคําเฉพาะ (91.67%) ซึ2 งอยูใ่ นส่ วนที2เป็ นหลักเกณฑ์เฉพาะ ซึ2 งต่างจากกลุ่มผูเ้ รี ยนชาวญี2ปุ่นทัง
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สองกลุ่มที2ทาํ คะแนนในส่ วนนีได้ต2าํ ที2สุด ซึ2 งเป็ นคะแนนที2ต2าํ มาก คือ ทําได้ 4.55% ในกลุ่มสู งและ
0% ในกลุ่มตํ2า ส่ วนการเว้นวรรคในเกณฑ์ที2 1 ระดับประโยค เป็ นระดับที2 กลุ่ มผูเ้ รี ยนทําคะแนน
เฉลี2ยได้ดีที2สุด คือ ทําได้ 53.48% ในกลุ่มสู ง และ 50.33% ในกลุ่มตํ2า ซึ2 งอยูใ่ นหลักเกณฑ์ทางเลือก
2. ผลการวิจยั ด้านความรู ้อภิภาษาศาสตร์ ในการเว้นวรรคของกลุ่มตัวอย่างทัง 3 กลุ่ม มีดงั นี
การให้เหตุผลในการเว้นวรรคหรื อความรู ้อภิภาษาศาสตร์ ในการเว้นวรรคของกลุ่ม
ตัวอย่างทังสามกลุ่มส่ วนใหญ่เป็ นการใช้เหตุผลที2ชดั เจน เจ้าของภาษาใช้ความรู ้ที2ชดั เจน 99.42%
กลุ่มสู ง 100% และกลุ่มตํ2า 97.99% แสดงว่ากลุ่มเจ้าของภาษาใช้ความรู ้ที2ไม่ชดั เจน 0.58% และกลุ่ม
ตํ2าใช้ 2% ส่ วนในกลุ่มสู งนันไม่มีการใช้เหตุผลที2ไม่ชดั เจนเลย
ในเหตุผลที2ชดั เจนยังแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ ความรู ้ดา้ นรู ปภาษา ด้าน
ความหมาย ซึ2 งในกลุ่มตัวอย่างทังสามกลุ่มใช้ความรู ้เหล่านีในปริ มาณที2พอกัน ดังตารางที2 6.1
ตารางที2 7.1 ร้อยละของความรู ้อภิภาษาศาสตร์ ที2เป็ นความรู ้ที2ชดั เจนของกลุ่มตัวอย่าง
ความรู ้ที2ชดั เจน
รู ปภาษา
ความหมาย
รวม

NS
80.41%
19.01%
99.42%

NNSH
80.49%
19.51%
100%

NNSL
78%
20%
98%

จากการวิจยั ยังพบอีกว่า กลุ่มเจ้าของภาษาที2เว้นวรรคตรงตามเกณฑ์น นั มีความรู ้อภิ
ภาษาศาสตร์ ในการเว้นวรรคตรงตามเกณฑ์ที2ราชบัณฑิตกําหนด ยกเว้นในหลักเกณฑ์ที2 5.2 ระดับ
เครื2 องหมาย ที2เจ้าของภาษามีความรู ้อภิภาษาศาตร์ ตรงตามเกณฑ์ค่อนข้างน้อย
กลุ่มสู งที2เว้นวรรคตรงตามเกณฑ์น นั มีความรู ้อภิภาษาศาสตร์ ในการเว้นวรรคตรง
ตามเกณฑ์ที2ราชบัณฑิ ตกําหนดในการเว้นวรรคได้ค่อนข้างดี ในการเว้นวรรคระดับประโยค ระดับ
อนุพากย์ และระดับวลีเท่านัน ในระดับคําชี เฉพาะและระดับคําเฉพาะ ตําแหน่งหน้าและหลัง กลุ่ม
สู ง มี ค วามรู ้ อ ภิ ภ าษาศาสตร์ ป านกลาง ส่ ว นในระดับ คํา เฉพาะ ตํา แหน่ ง ระหว่ า งและระดับ
เครื2 องหมายนัน กลุ่มสู งมีความรู ้อภิภาษาศาสตร์ ในการเว้นวรรคน้อยมากถึงไม่มีเลย

126

กลุ่มตํ2าที2เว้นวรรคได้ตรงตามเกณฑ์น นั มีความรู ้อภิภาษาศาสตร์ ในการเว้นวรรค
ตรงตามเกณฑ์ที2ราชบัณฑิ ตกําหนดได้ค่อนข้างดีในระดับประโยค ระดับอนุ พากย์ ระดับวลีเท่านัน
ดีปานกลางในระดับคําเฉพาะ ตําแหน่งหน้าและหลัง ส่ วนในระดับวลี ระดับคําชีเฉพาะ ระดับคํา
เฉพาะ ตําแหน่งระหว่าง และระดับเครื2 องหมายมีความรู ้อภิภาษาศาสตร์ ในการเว้นวรรคน้อยมากถึง
ไม่มีเลย
7.2 อภิปรายผล
7.2.1 อภิปรายผลความสามารถในการเว้นวรรคของกลุ่มตัวอย่าง
การอภิปรายผลความสามารถในการเว้นวรรคของกลุ่มตัวอย่าง ซึ2 งจะอภิปรายโดยล้อ
กับภาพของโครงสร้ างการเว้นวรรคตามเกณฑ์ของราชบัณฑิตที2ผวู ้ ิจยั ได้จดั ระเบียบใหม่ ดังภาพที2
6.1
เกณฑ์
ระดับ 1.ประโยค 2.อนุพากย์

3.วลี

ระหว่าง ระหว่าง

วรรค

ระหว่าง

2

5.2

ระหว่าง ระหว่าง หน้า/หลัง ระหว่าง หน้า/หลัง

Optional Rules
1

NS

5. เครื2 องหมาย

4.1 คําชีเฉพาะ 4.2 คําเฉพาะ 4.3 คําเฉพาะ 5.1

ตําแหน่ง

การเว้น

4.คํา

Specific Rules
3

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

84.51% 51.48%

41.57%

46.33% 91.67%

90.56%

48.89% 53.33%

NNSH 53.48% 25.25%

14.97%

11.82%

4.55%

25.76%

30.30%

NNSL 50.33% 37.04%

11.76%

2.22%

0%

11.11%

33.33% 44.44%

50%

ภาพที2 7.1 ร้อยละของความสามารถในการเว้นวรรคในการเขียนไทยของกลุ่มเจ้าของภาษา
และกลุ่มนักเรี ยนญี2ปุ่นโดยแบ่งตามระดับภาษาและตําแหน่งที2เกิดการเว้นวรรค
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จากภาพที2 7.1 แสดงคะแนนร้ อยละของความสามารถในการเว้นวรรคแยกตาม
หลักเกณฑ์การเว้นวรรคตามระดับภาษา ตําแหน่งในการเว้นวรรค และลักษณะของหลักเกณฑ์ของ
กลุ่มตัวอย่างทัง 3 กลุ่มแล้วพบว่า เจ้าของภาษาทําคะแนนเฉลี2ยได้ดีที2สุดในระดับคํา (ค่าเฉลี2 ยของ
เกณฑ์ขอ้ ที2 4.1, 4.2 และ 4.3 เท่ากับ 76.19%) ซึ2 งอยูใ่ นส่ วนที2เป็ นหลักเกณฑ์เฉพาะ (Specific Rules)
รองลงมาคือส่ วนที2เป็ นหลักเกณฑ์ทางเลือก (Optional Rules) (ค่าเฉลี2ยของเกณฑ์ขอ้ ที2 1, 2 และ 3
เท่ากับ 59.19%) และหลักเกณฑ์เฉพาะ (Specific Rules) ระดับเครื2 องหมาย (ค่าเฉลี2ยของเกณฑ์ขอ้ ที2
5.1 และ 5.2 เท่ากับ 51.11%) ตามลําดับ ซึ2 งต่างจากกลุ่มนักเรี ยนญี2ปุ่นทังสองกลุ่มที2ทาํ ในส่ วนของ
หลักเกณฑ์เฉพาะ ระดับเครื2 องหมายได้ดีที2สุด (ค่าเฉลี2 ยกลุ่ มสู ง= 40.15% กลุ่มตํ2า= 38.89%)
รองลงมาคือ หลักเกณฑ์ทางเลือก (ค่าเฉลี2ยกลุ่มสู ง= 31.23% กลุ่มตํ2า= 33.04%) และหลักเกณฑ์
เฉพาะระดับคํา (ค่าเฉลี2 ยกลุ่มสู ง= 14.04% กลุ่มตํ2า= 4.44%) ตามลําดับ จะเห็นได้วา่ ในแต่ละ
หลักเกณฑ์กลุ่มนักเรี ยนญี2ปุ่นทังสองกลุ่มทําได้ค่อนข้างตํ2าใกล้เคียงกัน ยกเว้นในหลักเกณฑ์เฉพาะ
ระดับคําที2ทาํ ได้ต2าํ มาก และกลุ่มสู งกับกลุ่มตํ2ามีคะแนนแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชดั แสดงให้เห็นว่า
ในระดับคําเป็ นปั ญหาสําคัญในการเว้นวรรคสําหรับกลุ่มนักเรี ยนญี2ปุ่นมากที2สุด และเป็ นระดับที2
เมื2อนักเรี ยนมีประสบการณ์ภาษาสู งจะทําให้มีความใกล้เคียงเจ้าของภาษามากกว่าประสบการณ์ต2าํ
ส่ วนในหลักเกณฑ์ทางเลือกกลุ่มตํ2าทําได้สูงกว่ากลุ่มสู งเล็กน้อยซึ2 งไม่แตกต่างกันมากนัก
ปั ญหาที2 สํ า คัญในการเว้นวรรคของกลุ่ ม เจ้า ของภาษาจะอยู่ใ นระดับ หลัก เกณฑ์
ทางเลือก ซึ2 งประกอบด้วยหลักเกณฑ์ขอ้ ที2 1-3 คือ ในระดับประโยค ระดับอนุ พากย์ และระดับวลี
ตามลํา ดับ เนื2 องจากเป็ นลักษณะที2 เป็ นลี ล าเฉพาะตัวของผูเ้ ขี ยนแต่ล ะคนทําให้สอนได้ยาก เมื2 อ
พิจารณาหลักเกณฑ์น ี เจ้าของภาษาทําได้คิดเป็ นคะแนนเฉลี2 ย 59.19% โดยที2ทาํ ในระดับประโยค
(ข้อ 1) ได้ดีที2สุด เท่ากับ 84.51% รองมาคือ ระดับอนุ พากย์ (ข้อ 2) เท่ากับ 51.48% และระดับวลี
(ข้อ 3) ที2ทาํ ได้เพียง 41.57% ซึ2 งเป็ นระดับที2เจ้าของภาษาทําได้ถูกต้องตํ2าที2สุดเมื2อเทียบกับทุกระดับ
แสดงให้เห็นว่า การเว้นวรรคในระดับวลีมีลกั ษณะที2เป็ นหลักเกณฑ์ทางเลือกมากที2สุด คือ การเว้น
วรรคจะแตกต่างกันไปตามลี ลาการเขี ยนของแต่ละบุ คคล ซึ2 งสอดคล้องกับการวิจยั ในเรื2 องของ
ลักษณะและหน้าที2ของการหยุดเว้นระยะในภาษาไทย (Luksaneeyanawin 1988) ที2วา่ “การเกิ ดการ
หยุดเว้ นระยะภายในวลี เกิ ดขึน เป็ นจํานวนไม่ น้อยในการวิจัยนี  แต่ ส่วนใหญ่ จะเกิ ดที% ความพ้ องจอง
ตํ%า คื อ มี ก ารแปรระหว่ า งบุ ค คลมาก” ด้ว ยเหตุ น ี จึ ง เป็ นปั ญ หามากที2 สุ ด สํ า หรั บ เจ้า ของภาษา
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เนื2 องจากสอนได้ยากแม้แต่ตวั เจ้าของภาษาเอง ปั ญหานี ยงั เกิ ดขึนกับกลุ่มนักเรี ยนญี2ปุ่นด้วย เมื2 อ
พิจารณาในกลุ่มนักเรี ยนญี2ปุ่นทังสองกลุ่มพบว่า ในหลักเกณฑ์ทางเลือกนีกลุ่มนักเรี ยนญี2ปุ่นทังสอง
กลุ่มมี คะแนนเป็ นไปในทิศทางเดี ยวกับเจ้าของภาษาทุ กประการ ในระดับประโยคกลุ่ มสู งทําได้
53.48% กลุ่มตํ2าทําได้ 50.33% ซึ2 งถือว่าเป็ นคะแนนที2ดีที2สุดของกลุ่มนักเรี ยนญี2ปุ่นทังสองเมื2อเทียบ
กับระดับอื2นๆ ผูว้ ิจยั เห็นว่า สาเหตุที2กลุ่มนักเรี ยนญี2ปุ่นทังสองกลุ่มสามารถเว้นวรรคได้ดีในระดับ
ประโยค เนื2 องจากการถ่ายโอนระบบภาษาแม่มายังภาษาที2สองในทางบวก (Positive L1 Transfer)
เนื2องจากการเขียนในภาษาญี2ปุ่นจะใช้เครื2 องหมายมหัพภาคญี2ปุ่น（。） แสดงการจบประโยค
และในภาษาไทยไม่ใช้เครื2 องหมายนีแสดงการจบประโยค แต่ใช้การเว้นวรรคแทนจึงทําให้นกั เรี ยน
ญี2ปุ่นสามารถสรุ ปและเกิดการถ่ายโอนในเชิ งบวกได้วา่ ในภาษาไทยจะใช้การเว้นวรรคแทนเครื2 อง
หมามหัพภาคเพื2อแสดงการจบประโยค นอกจากนันยังอาจมาจากการถ่ายโอนมาจากประสบการณ์
การเรี ยน (Transfer of Training) หรื อจากการสอนของอาจารย์ผสู ้ อน ส่ วนในระดับอนุ พากย์ กลุ่ม
สู งทําได้ 25.25% ซึ2 งทําได้นอ้ ยกว่ากลุ่มตํ2าที2ทาํ ได้ 37.04% ซึ2 งเป็ นคะแนนที2ไม่แตกต่างกันมากนัก
แสดงให้เห็ นว่า ประสบการณ์ ภาษาไม่ได้มีผลต่อการทําการเว้นวรรคให้ถูกต้องตามเกณฑ์ ส่ วน
คะแนนที2ทาํ ได้ค่อนข้างตํ2าในทังสองกลุ่ม ผูว้ จิ ยั เห็นว่า น่าจะมาจากการถ่ายโอนระบบภาษาแม่มายัง
ภาษาที2สองในทางลบ (Negative L1 Transfer) คือ ในภาษาญี2ปุ่นไม่ได้เว้นวรรคระหว่างประโยค
ย่อย แต่จะใช้เครื2 องหมายจุลภาคญี2ปุ่น （、） คัน2 ระหว่างประโยคย่อย ต่างจากภาษาไทยที2จะ
ใช้การเว้นวรรคแทน โดยจะยึดหลักที2 คาํ สันธาน คื อ จะมี การเว้นวรรคระหว่างประโยคย่อยกับ
คําสันธานเชื2 อมประโยค เช่ น และ แต่ เป็ นต้น (ข้อที2 2.1) และการเว้นวรรคระหว่างคํา “ว่า” กับ
ประโยคที2ตามมา (ข้อที2 2.2) ซึ2 งไม่มีในภาษาญี2ปุ่น จึงเป็ นเหตุให้กลุ่มนักเรี ยนญี2ปุ่นทําคะแนนได้
น้อยในส่ วนนี
ในระดับวลีกลุ่มนักเรี ยนญี2ปุ่นทังสองกลุ่มทําได้ไม่แตกต่างกัน คือ 14.97% ในกลุ่ม
สู ง และ 11.76% ในกลุ่ มตํ2า เป็ นคะแนนที2 ค่อนข้างตํ2ามาก แสดงให้เห็ นว่า กลุ่ มนักเรี ยนญี2 ปุ่นมี
ความสามารถในการเว้นวรรคในระดับนีนอ้ ยมาก ผูว้ จิ ยั เห็นว่า น่าจะมาจากการถ่ายโอนระบบภาษา
แม่มายังภาษาที2สองในทางลบ (Negative L1 Transfer) คือ ในภาษาญี2ปุ่นจะไม่มี
1. การเว้นวรรคระหว่างข้อความที2เป็ นหัวข้อกับประโยคที2ตามมา (ข้อที2 3.1)
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2. การเว้นวรรคระหว่างกลุ่มอักษรย่อ (ข้อที2 3.2)
3. การเว้นวรรคระหว่างตัวหนังสื อกับตัวเลข (ข้อที2 3.3)
4. การเว้นวรรคระหว่างวันกับเวลา (ข้อที2 3.4)
5. การเว้นวรรคระหว่างหน่วยมาตรากับข้อความที2ตามมา (ข้อที2 3.5)
6. การเว้นวรรคระหว่างตัวหนังสื อไทยกับตัวหนังสื อภาษาอื2น (ข้อที2 3.6)
7. การเว้นวรรคระหว่างรายการต่างๆ เพื2อแยกรายการ(ข้อที2 3.7)
จึ ง เกิ ดการถ่ า ยโอนจากภาษาแม่ มาสู่ ภาษาที2 ส อง คื อ ไม่ เว้นวรรคในการเขี ยนภาษาไทยเหมื อน
ภาษาญี2ปุ่นซึ2 งเป็ นภาษาแม่ จากที2ได้กล่าวไปแล้วหลักเกณฑ์ในระดับวลีน ีเป็ นหลักเกณฑ์ทางเลือก
ทําให้มีลกั ษณะของความเป็ นลีลาเฉพาะตัวของผูเ้ ขียนซึ2 งยากต่อการสอนแม้แต่ตวั เจ้าของภาษาเอง
ด้วยเหตุน ีอาจารย์ผสู ้ อนควรจะสอนและฝึ กฝนนักเรี ยนในเกณฑ์การเว้นวรรคในส่ วนนีดว้ ย เพื2อให้
การผูเ้ รี ยนสามารถเขียนได้อย่างเจ้าของภาษา
ส่ วนหลักเกณฑ์ที2เป็ นหลักเกณฑ์เฉพาะ (Specific Rules) นันแบ่งออกเป็ นในระดับ
คําและระดับเครื2 องหมาย ในระดับคํายังแบ่งออกเป็ นคําชีเฉพาะและคําเฉพาะพบว่า เจ้าของภาษาทํา
คะแนนในระดับคําชี เฉพาะ (ข้อ 4.1) ได้ต2าํ มาก เท่ากับ 46.33% ในขณะที2ในระดับคําเฉพาะทําได้
สู งมาก เท่ากับ 91.67% ในตําแหน่งระหว่าง (ข้อ 4.2) และ 90.56% ในตําแหน่งหน้าและหลัง (ข้อ
4.3) ตามลําดับ แสดงให้เห็นถึงปั ญหาการเว้นวรรคของเจ้าของภาษาในระดับคําชี เฉพาะ เนื2 องจาก
เป็ นหลัก เกณฑ์ เ ฉพาะที2 จ ะต้องเว้น วรรค มิ เช่ น นัน จะทํา ให้ อ่า นเข้า ใจยาก อาจจะเนื2 อ งมาจาก
หลักเกณฑ์บางข้อมี ใช้กนั ในชี วิตประจําวันไม่มากนัก และลักษณะของหลักเกณฑ์ที2มีลกั ษณะที2
ยุง่ ยาก จึงอาจเกิ ดข้อผิดพลาดในการเขียนเว้นวรรคได้ แม้เจ้าของภาษาเองยังมีขอ้ บกพร่ องในการ
เว้นวรรคในระดับ นี อยู่ ดัง นันหากจัดประเภทของการเว้นวรรคในระดับ คํา ชี เ ฉพาะนี ใ ห้เป็ น
หมวดหมู่ข ึน อาจทําให้ผใู ้ ช้ภาษาเข้าใจและนําไปใช้ได้ง่ายขึน ผูว้ ิจยั จึงขอเสนอประเภทของการ
เว้นวรรคในระดับคําชีเฉพาะ ดังนี
1) Person Type + Name / / Surname คือ ประเภทของบุคคลติดกับชื2 อ และเว้นวรรค
ระหว่างชื2 อกับนามสกุล ถือเป็ น 1 สิ2 ง เช่ น นายเสริ ม วินิจฉัยกุล นัน2 คือ เกณฑ์ ข้อที% 4.1. 1เว้ นวรรค
ระหว่ างชื% อกับนามสกุล
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2) Place Type + Name / / Place Type + Name / /… คือ ประเภทของสถานที2ติดกับ
ชื2 อ และเว้นวรรคระหว่างกันไปจนจบการบอกสถานที2 ถื อเป็ น 1 สิ2 ง เช่น ถนนหน้าพระลาน แขวง
พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร นัน2 คือ เกณฑ์ ข้อที% 4.1. 7เว้ นวรรคระหว่ างชื% อสถานที% ต่าง ๆ เช่ น
ถนน ตําบล แขวง/อําเภอเขต จังหวัด/
3) Company Type + Name / / จํากัด คือ ประเภทของบริ ษทั ติดกับชื2 อ และเว้นวรรค
ระหว่างชื2อบริ ษทั กับคําว่า “จํากัด” เช่น
o บริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์มนั2 คง จํากัด
o ธนาคารทหารไทย จํากัด
นัน2 คือ เกณฑ์ ข้อที% 4.1. “จํากัด” ระหว่ างชื% อบริ ษัท ธนาคาร ฯลฯ กับคํา 5ที% อยู่ท้ายชื% อ
4) Title / / Name คือ เว้นวรรคระหว่างคํานําหน้าชื2 อกับชื2 อ ไม่วา่ จะเป็ นชื2 อคนหรื อ
สถานที2 เช่น
o ร้อยโทหญิง สุ ชาดา ทําความดี นัน2 คือ เกณฑ์ ข้อที% 4.1. 4เว้ นวรรคระหว่ างยศ
กับชื% อ
o ห้างหุ ้นส่ วนจํากัด วีวรสิ น นัน2 คือ เกณฑ์ ข้อที% 4.1.6 เว้ นวรรคระหว่ างคํา
กับชื% อ “ห้ างหุ้ นส่ วนสามัญนิติบุคคล” และ “ห้ างหุ้ นส่ วนจํากัด”
5) Title / / Title / / Title + Name คือ เว้นวรรคระหว่างคํานําหน้าชื2 อหรื อคํานําหน้า
พระนามแต่ละชนิด เช่น
o

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุ ภาพ นัน2 คือ เกณฑ์ ข้อ

ที% 4.1. 2ระหว่ างคํานําพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ พระนาม และฐานันดรศักดิ@ แต่ ละชนิด
o

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ หม่อมหลวงเกษตร สนิ ทวงศ์ นัน2 คือ เกณฑ์ ข้อที%

4.1. ระหว่ างคํานําหน้ านามแต่ ละชนิด 3
ส่ วนในระดับคําเฉพาะทังตําแหน่ งระหว่าง (ข้อที2 4.2) และตําแหน่ งหน้าและหลัง
(ข้อที2 4.3) ที2เจ้าของภาษาเกือบหนึ2งร้อยเปอร์ เซ็นต์หรื อเกือบทุกคนมีความสามารถในการเว้นวรรค
แสดงให้เห็ นว่า เป็ นหลักเกณฑ์ที2เจ้า ของภาษานํา ไปใช้ได้ดีมากที2 สุด เนื2 องจากเป็ นคําที2 มี ความ
เฉพาะเจาะจงในตัวสู ง นั2นคื อ การเว้ นวรรคระหว่ า งรายการกั บ คําสั นธาน “และ” “หรื อ” ใน
รายการ (ข้ อที% 4.2.1) การเว้ นวรรคระหว่ างรายการกับคํา “เป็ นต้ น” ที% อยู่หลังรายการ (ข้ อที% 4.2.2)
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การเว้ นวรรคหน้ าและหลังคํา ณ ธ (ข้ อที% 4.3.1) การเว้ นวรรคหน้ าและหลังคํา “ได้ แก่ ” ที% ตามด้ วย
รายการ มากกว่ า 1 รายการ (ข้ อที% 4.3.2) และการเว้ นวรรคหน้ าและหลังคํา “เช่ น” (ในความหมายว่ า
ยกตัวอย่ าง) (ข้ อที% 4.3.3)
เมื2อพิจารณาความสามารถในการเว้นวรรคในระดับคําของกลุ่มนักเรี ยนญี2ปุ่นทังสอง
กลุ่มพบว่า เป็ นหลักเกณฑ์ที2ทาํ ได้แตกต่างจากเจ้าของภาษามากที2สุด สามารถทําได้ถูกต้องน้อยมาก
คือ ในระดับคําชี เฉพาะ ทําได้ 11.82% ในกลุ่ มสู งและ 2.22% ในกลุ่มตํ2า ในระดับคําเฉพาะ
ตําแหน่งระหว่าง ทําได้ 4.55% และ 0% ตามลําดับ และระดับคําเฉพาะตําแหน่งหน้าและหลัง ทําได้
25.76% และ 11.11% ตามลําดับ แสดงให้เห็นว่า กลุ่มนักเรี ยนญี2ปุ่นทังสองกลุ่มมีความสามารถใน
การเว้นวรรคในระดับ คํา น้อยมาก โดยเฉพาะอย่า งยิ2ง ในระดับ คํา ชี เฉพาะ และระดับ คํา เฉพาะ
ตําแหน่งระหว่าง เนื2องจากในภาษาแม่ (ภาษาญี2ปุ่น) ไม่เว้นวรรคในระดับคําเลย นักเรี ยนญี2ปุ่นจึงไม่
เว้นวรรคในภาษาเป้ าหมาย (ภาษาไทย) ตามภาษาแม่ จึ งเกิ ดการถ่ายโอนระบบจากภาษาแม่มาสู่
ภาษาที2สองในทางลบ และอาจเกิดจากการที2กลุ่มผูเ้ รี ยนชาวญี2ปุ่นไม่รู้คาํ ศัพท์ นอกจากนันคะแนน
ของกลุ่มสู งที2มากกว่ากลุ่มตํ2าในทุกประเภทนีช ีให้เห็นว่า ประสบการณ์การสัมผัสภาษามีอิทธิ พลต่อ
ความสามารถในการเว้นวรรคในระดับนี มากที2สุด จึงนําไปสู่ ขอ้ เสนอแนะที2ว่า อาจารย์ผสู ้ อนควร
จะเน้นยําหลักเกณฑ์การเว้นวรรคในระดับคํา และโดยเฉพาะอย่างยิ2งในระดับคําเฉพาะตําแหน่ ง
ระหว่างที2ผเู ้ รี ยนทําได้ต2าํ มาก เพื2อที2ผเู ้ รี ยนจะได้สามารถพัฒนาตนเองไปสู่ ภาษาเป้ าหมายได้อย่าง
เจ้าของภาษา เนื2 องจากการเว้นวรรคในระดับคําเป็ นเอกลักษณ์ เฉพาะตัวในภาษาไทยจึงต้องอาศัย
การสอนจากอาจารย์ จากการฝึ กฝนด้วยตนเอง และจากประสบการณ์ การสัมผัสภาษาของผูเ้ รี ยน
ด้วย
ส่ วนการเว้นวรรคในระดับ เครื2 องหมายที2 เป็ นหนึ2 ง ในหลัก เกณฑ์ที2 ต้องเว้นวรรค
(Specific rules) นันปรากฎว่าเจ้าของภาษาทําได้เพียง 48.89% ในตําแหน่งการเว้นวรรคระหว่าง (ข้อ
ที2 5.1) และ 53.33% ในตําแหน่งการเว้นวรรคหน้าและหลัง (ข้อที2 5.2) ดังนันการเว้นวรรคในระดับ
นีจึงเป็ นปั ญหาหนึ2 งของเจ้าของภาษา ซึ2 งเป็ นเรื2 องของการใช้ภาษาในการเขียน อาจารย์จึงควรเน้น
การเว้ นวรรคระหว่ างข้ อความข้ างหน้ ากับเครื% องหมายอัญประกาศเปิ ด (“) และวงเล็บเปิ ด (() (ข้ อที%
5.1.1) และระหว่ างเครื% องหมายจุลภาค (,) อัฒภาค (;) ไปยาลน้ อย (ฯ) อัญประกาศปิ ด (”) และ
วงเล็บ ปิ ด ()) กั บ ข้ อความที% ตามมา (ข้ อที% 5.1.2) ส่ วนการเว้ นวรรคในตํา แหน่ งหน้ าและหลั ง
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เครื% องหมายไปยาลใหญ่ (ฯลฯ) ไม้ ยมก (ๆ) เสมอภาคหรื อเท่ ากับ (=) ทวิภาค (:)วิภัชภาค (:-) และ
เครื% องหมาย + ที% ใช้ ในทางภาษา (+) (ข้ อที% 5.2.1) ในแบบทดสอบผูว้ ิจยั ใช้เครื2 องหมายไม้ยมก (ๆ)
เท่านัน เพื2อดูการเว้นวรรคของกลุ่มตัวอย่าง ปรากฎว่าเจ้าของภาษาส่ วนใหญ่จะเว้นวรรคข้างหลังไม้
ยมก แต่นอ้ ยคนที2จะเว้นวรรคข้างหน้าไม้ยมก จึงทําให้คะแนนของเจ้าของภาษาทําได้เพียง 53.33%
ผูว้ ิจยั เห็นว่า เนื2 องจากในปั จจุบนั เราใช้คอมพิวเตอร์ ในการเขียนมากมาย หากเราเว้นวรรคข้างหน้า
เครื2 องหมายไม้ยมกด้วยทําให้ไม้ยมกแยกจากกลุ่มคําที2อยู่ขา้ งหน้า เวลาตัดคําเพื2อขึนบรรทัดใหม่
อาจจะถูกตัดที2ขา้ งหน้าไม้ยมกได้ ทําให้ไม้ยมกอยูต่ น้ บรรทัดซึ2 งทําให้ยากต่อการอ่าน ผูใ้ ช้ภาษาจึง
ไม่นิยมเว้นวรรคข้างหน้าเครื2 องหมายไม้ยมกเพื2อให้กลุ่มคํากับไม้ยมกเป็ นก้อนเดี ยวกัน ส่ วนกลุ่ม
นักเรี ยนญี2ปุ่นทังสองกลุ่มสามารถทําการเว้นวรรคในระดับนีได้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษามากที2สุด
คือทําได้ 50% และ 44.44% ในกลุ่มสู งและกลุ่มตํ2าตามลําดับ ผูว้ ิจยั เห็ นว่าสาเหตุที2กลุ่มนักเรี ยน
ญี2ปุ่นสามารถทําได้ค่อนข้างดี เนื2 องมาจากการถ่ายโอนมาจากประสบการณ์การเรี ยน (Transfer of
Training) และกลวิธีในการเรี ยนภาษาที2 สอง (Strategies of SLA) เนื2 องจากว่า ไม้ยมกเป็ น
เครื2 องหมายพิเศษที2มีเฉพาะในภาษาไทย จึงทําให้อาจารย์ผสู ้ อนมีการเน้นเป็ นพิเศษและผูเ้ รี ยนก็ให้
ความสํา คัญกับ เครื2 องหมายพิ เ ศษนี ด้วย ซึ2 ง เมื2 อ เที ย บกับ การเว้น วรรคระดับ เครื2 อ งหมายที2 เป็ น
ตําแหน่งระหว่าง (ข้อที2 5.1) นันจะเป็ นเครื2 องหมายสากล เช่น เครื2 องหมายอัญประกาศ เครื2 องหมาย
วงเล็บ เป็ นต้น นักเรี ยนญี2ปุ่นจึงไม่ได้ให้ความสําคัญเท่า จึงทําได้เพียง 30.3% และ 33.33% ในกลุ่ม
สู งและกลุ่มตํ2าตามลําดับ กลุ่มตํ2าทําคะแนนได้มากกว่ากลุ่มสู งเพียงเล็กน้อย ซึ2 งถื อว่าไม่แตกต่าง
และเมื2อพิจารณาที2เครื2 องหมายวงเล็บเปิ ดและวงเล็บปิ ดที2อยู่ในแบบทดสอบ พบว่า นักเรี ยนญี2ปุ่น
ส่ วนใหญ่จะเว้นวรรคที2วงเล็บปิ ดมากกว่า เนื2องจากมีลกั ษณะของการจบประโยคมากกว่า อย่างไรก็
ตามผูส้ อนควรจะเน้นในส่ วนนีดว้ ย
เมื2อพิจารณาการเว้นวรรคเกิ นจากหลักเกณฑ์ของกลุ่มตัวอย่าง สามารถสรุ ปได้ว่า
เจ้าของภาษาและกลุ่มผูเ้ รี ยนชาวญี2ปุ่นมีการเว้นวรรคเกินจากเกณฑ์ท งั ที2เป็ นการเว้นวรรคที2ทาํ ให้สื2อ
ความหมายผิดพลาดได้ และการเว้นวรรคที2 ไม่ ได้ท าํ ให้สื2อความหมายเบี2 ย งเบนไป แต่เป็ นลี ล า
เฉพาะบุคคลในการเขียนซึ2 งไม่ตรงหรื อเกินจากหลักเกณฑ์การเว้นวรรคที2กาํ หนด การเว้นวรรคเกิน
ที2พบเฉพาะในกลุ่มผูเ้ รี ยนชาวญี2ปุ่นเท่านัน คือ การเว้นวรรคหน้าคําสันธานจําพวก และ “ก็ ที2 แต่ ”
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เว้นวรรคทุกคํานามและคําสรรพนามที2คิดว่าเป็ นประธานของประโยค ซึ2 งทําให้เป็ นการเว้นวรรค
เกินที2ผดิ
ส่ วนการแก้ไ ขคํา ตอบตํา แหน่ ง ที2 เว้น วรรคที2 เกิ ดในระหว่า งการทํา แบบทดสอบ
ความรู ้อภิภาษาศาสตร์ น นั ส่ วนใหญ่เกิดในระดับคําที2กลุ่มตัวอย่างเกิดความลังเลในการเว้นวรรคเมื2อ
ได้อ่านทบทวนแบบทดสอบอีกครั ง และการแก้ไขคําตอบจากผิดเป็ นถูกแสดงให้เห็ นว่า ข้อผิดที2
กลุ่มตัวอย่างสร้างขึนในตอนแรกนันเป็ นข้อผิดที2เกิ ดจากความประมาท (Mistake) ส่ วนการแก้ไข
คําตอบจากถูกเป็ นผิดนันเป็ นข้อผิดที2เกิดจากข้อผิดพลาด (Error)
7.2.2 อภิปรายผลความรู ้อภิภาษาศาสตร์ ในการเว้นวรรคของกลุ่มตัวอย่าง
จากผลการวิจยั ความรู ้ อภิ ภาษาศาสตร์ ในการเว้นวรรคชี ให้เห็ นว่า เจ้าของภาษามี
ความรู ้ อภิภาษาศาสตร์ ในการเว้นวรรคตรงตามหลักเกณฑ์มากกว่ากลุ่มผูเ้ รี ยน และกลุ่มผูเ้ รี ยนที2มี
ประสบการณ์ การสั มผัสภาษาสู ง จะมี ค วามรู ้ อภิ ภาษาศาสตร์ ในการเว้นวรรคมากกว่าผูเ้ รี ยนที2 มี
ประสบการณ์ การสัมผัสภาษาตํ2า เห็ นได้ชดั ในความรู ้ดา้ นหน่ วยคํา กลุ่มตัวอย่างทังสามกลุ่มส่ วน
ใหญ่ ใ ช้ค วามรู ้ ที2 ชัดเจนในการให้เหตุ ผ ลในการเว้นวรรค ส่ วนความรู ้ ที2ไ ม่ ชัดเจนนันแบ่ ง เป็ น
ประเภทไม่มีเหตุผลและประเภทความรู ้ สึก เจ้าของภาษาและกลุ่มตํ2าใช้ความรู ้ที2ไม่ชดั เจนนี แสดง
เหตุผลในการเว้นวรรคเพียงเล็กน้อย มีเพียงกลุ่มสู งกลุ่มเดียวเท่านันที2ไม่ได้ใช้ความรู ้ที2ไม่ชดั เจน
ในการให้เหตุผลการเว้นวรรค เมื2อเทียบการใช้ความรู ้ที2ไม่ชดั เจนกันในกลุ่มผูเ้ รี ยนระหว่างกลุ่มสู ง
และกลุ่มตํ2าแล้ว การที2กลุ่มสู งไม่ได้ใช้ความรู ้ ที2ไม่ชดั เจนเลย แสดงให้เห็ นถึ งความพยายามของ
กลุ่มผูเ้ รี ยนที2มีประสบการณ์การสัมผัสภาษาสู งในการใช้ความรู ้อภิภาษาศาสตร์ ในการใช้ภาษาที2มี
มากกว่า ผูเ้ รี ย นที2 มี ป ระสบการณ์ ก ารสั ม ผัส ภาษาตํ2า เนื2 อ งจากผูเ้ รี ย นภาษาไทยชาวญี2 ปุ่ นที2 มี
ประสบการณ์ ก ารสั ม ผัส ภาษาสู งเป็ นผูท้ ี2 เรี ย นอย่า งจริ ง จังจึ ง มี ความพยายามในการใช้ค วามรู ้ ที2
ชัดเจนมากกว่า
เมื2อพิจารณาภายในความรู ้ที2ชดั เจนพบว่า มีการใช้ความรู ้ดา้ นต่าง ๆ ดังนี
1. ความรู ้ที2ชดั เจนประเภทรู ปภาษา (Form) แบ่งเป็ น
1.1 วากยสัมพันธ์ (Syntax)
1.2 หน่วยคํา (Lexicon)
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1.3 หน่วยคําทางวากยสัมพันธ์ (Syntactico-Lexicon)
1.4 รู ปเครื2 องหมาย (Symbol Form)
1.5 วากยสัมพันธ์และหน่วยคําทางวากยสัมพันธ์ (Syntax + Syntacticolexicon)
1.6 วากยสัมพันธ์และรู ปเครื2 องหมาย (Syntax + Symbol Form)
2. ความรู ้ที2ชดั เจนประเภทความหมาย (Meaning) แบ่งเป็ น
2.1 วัจนปฏิบตั ิศาสตร์ (Pragmatics)
2.2 อรรถศาสตร์ (Semantics)
ความรู ้อภิภาษาศาสตร์ ที2กลุ่มตัวอย่างทังสามกลุ่มใช้ในการให้เหตุผลการเว้นวรรค
มีความใกล้เคียงกัน ยกเว้นการใช้ความรู ้ ดา้ นวากยสัมพันธ์ ความรู ้ ดา้ นหน่ วยคํา และความรู ้ ดา้ น
หน่วยคําทางวากยสัมพันธ์ ที2กลุ่มตัวอย่างทังสามกลุ่มมีการใช้ความรู ้เหล่านีในปริ มาณที2แตกต่างกัน
ค่อนข้างมากคือ การใช้ความรู ้ดา้ นวากยสัมพันธ์ เจ้าของภาษามีใช้เพียง 39.75% แต่ในกลุ่มผูเ้ รี ยน
ชาวญี2ปุ่นทังสองกลุ่มมีใช้มากถึง 56.1% ในกลุ่มสู งและ 52% ในกลุ่มตํ2า แสดงให้เห็นว่า กลุ่มผูเ้ รี ยน
ส่ วนใหญ่ใช้ความรู ้ ด้านวากยสัมพันธ์ ในการตัดสิ นการเว้นวรรคในการเขี ยนซึ2 งต่างจากเจ้าของ
ภาษา การที2เจ้าของภาษาใช้ความรู ้ดา้ นวากยสัมพันธ์ไม่มาก เนื2องจากเจ้าของภาษาใช้ความรู ้ดา้ นคํา
มากถึง 35.88% มาจากด้านหน่วยคํา 20.82% และหน่วยคําทางวากยสัมพันธ์ 15.06% ต่างจากกลุ่ม
ผูเ้ รี ยนที2 ใช้เหตุ ผลทางด้านคําเพียงประมาณ 20% โดยที2 กลุ่มสู งใช้ด้านหน่ วยคํากับหน่ วยคําทาง
วากยสัมพันธ์พอกัน คือ อย่างละ 11.71% แต่กลุ่มตํ2าส่ วนใหญ่ใช้ดา้ นหน่วยคําทางวากยสัมพันธ์มาก
ถึง 18% ในขณะที2การใช้ดา้ นหน่วยคํามีเพียง 3.33% เท่านัน
การใช้ความรู ้ดา้ นหน่วยคํา เจ้าของภาษามีความรู ้อภิภาษาศาสตร์ ในการเว้นวรรค
ด้านหน่วยคําเป็ นอย่างดี มีใช้มากถึง 20.82% ซึ2 งเป็ นจํานวนที2แตกต่างจากกลุ่มผูเ้ รี ยนทังสองกลุ่ม
ค่อนข้างมากคือ กลุ่มสู ง 11.71% และกลุ่มตํ2าใช้ความรู ้น ีเพียง 3.33% เท่านัน แสดงให้เห็นว่า กลุ่ม
ตํ2ามี ความรู ้ อภิ ภาษาศาสตร์ ในการเว้นวรรคด้านหน่ วยคําน้อยมาก และแตกต่างจากเจ้าของภาษา
มากกว่ากลุ่มสู งมากที2สุดเช่นกัน จุดนีช ีให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า ประสบการณ์การสัมผัสภาษานันมี
ผลต่อความรู ้อภิภาษาศาสตร์ ในการเว้นวรรคด้านหน่วยคํามากที2สุดคือ เมื2อประสบการณ์การสัมผัส
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ภาษาสู ง ขึ น ความรู ้ อ ภิ ภ าษาศาสตร์ ใ นการเว้น วรรคด้า นหน่ ว ยคํา จะมี ม ากขึ น ตามไปด้ว ย ซึ2 ง
สอดคล้องกับ ความสามารถในการเว้นวรรคที2 ไ ด้ก ล่ า วไปแล้วในบทที2 4 คื อ ประสบการณ์ การ
สัมผัสภาษามีผลต่อความสามารถในการเว้นวรรคในระดับคําเช่นกัน
การใช้ความรู ้ ดา้ นหน่ วยคําทางวากยสัมพันธ์ กลุ่มตัวอย่างทังสามกลุ่มใช้ความรู ้
ประเภทนี เป็ นคะแนนร้อยละที2ค่อนข้างแตกต่างกันคือ กลุ่มตํ2าใช้ความรู ้ ประเภทนี มากที2สุด 18%
เจ้าของภาษาใช้ 15.06% และกลุ่มสู งมีใช้นอ้ ยที2สุด 11.71% ความรู ้ดา้ นหน่วยคําทางวากยสัมพันธ์
ส่ วนใหญ่จะใช้ในระดับอนุพากย์ ซึ2 งเป็ นหลักเกณฑ์ทางเลือกจึงอาจเป็ นสาเหตุที2ทาํ ให้เจ้าของภาษา
และกลุ่มสู งใช้ความรู ้ดา้ นนีนอ้ ย เนื2 องจากเป็ นวัจนลีลาในการเขียนของผูเ้ ขียนแต่ละคน ด้วยเหตุน ี
เจ้าของภาษาและกลุ่มสู งซึ2 งมีประสบการณ์ การสัมผัสภาษาจากของจริ งมากกว่ากลุ่มตํ2า จึงมีวจั น
ลีลาในการใช้ความรู ้ดา้ นนีในการเว้นวรรคมากกว่ากลุ่มตํ2า ในขณะที2กลุ่มตํ2าซึ2 งมีประสบการณ์การ
สัมผัสภาษาน้อยกว่ากลุ่มสู งจึงมีวจั นลีลาในการเว้นวรรคโดยใช้ความรู ้น ีนอ้ ยกว่ากลุ่มสู ง เนื2 องจาก
ทําตามหลักเกณฑ์การเว้นวรรคมากกว่ากลุ่มสู ง
การใช้ความรู ้อภิภาษาศาสตร์ ท งั สามด้านดังที2กล่าวมาแล้วนัน เป็ นความรู ้ที2ชดั เจน
ประเภทรู ป ภาษา ซึ2 ง ยัง มี อี ก 3 ประเภทย่อ ยคื อ ความรู ้ ด้า นรู ป เครื2 อ งหมายและความรู ้ ด้า น
วากยสัมพันธ์และหน่ วยคําทางวากยสัมพันธ์ ที2กลุ่มตัวอย่างทังสามกลุ่มมีการใช้ความรู ้ เหล่านี ใน
ปริ มาณที2น้อยพอ ๆ กัน และสุ ดท้ายการใช้ความรู ้ ดา้ นวากยสัมพันธ์และรู ปเครื2 องหมาย ที2พบแต่
เพียงเจ้าของภาษาเท่านันที2ใช้ความรู ้น ีเพียงเล็กน้อย
ส่ วนการใช้ความรู ้ที2ชดั เจนประเภทความหมายพบว่า กลุ่มตัวอย่างทังสามกลุ่มใช้
ความรู ้ดา้ นวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ ใกล้เคียงกันคือ เจ้าของภาษาใช้ 17.37% กลุ่มสู ง 14.15% และกลุ่มตํ2า
16% และใช้ความรู ้ ดา้ นอรรถศาสตร์ เพียงเล็กน้อยเท่านัน โดยเฉพาะในกลุ่มสู งที2ใช้เพียง 1.65%
กลุ่มสู ง 5.37% และกลุ่มตํ2า4% จะเห็นได้วา่ ในการใช้ความรู ้ที2ชดั เจนประเภทความหมาย เจ้าของ
ภาษาส่ วนใหญ่ใช้ความรู ้ดา้ นวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ โดยที2ใช้ความรู ้ดา้ นอรรถศาสตร์ นอ้ ยมาก แต่กลุ่ม
ผูเ้ รี ยนทังสองกลุ่มใช้ความรู ้ ดา้ นอรรถศาสตร์ มากกว่าเจ้าของภาษา เนื2 องจากมีการให้เหตุผลโดย
การแปลเนื อ ความมามากกว่ า ซึ2 งพบน้ อ ยในกลุ่ ม เจ้า ของภาษา ในความรู ้ ที2 ชัด เจนประเภท
ความหมายนี กลุ่ ม ตํ2า ใช้ ค วามรู ้ ไ ด้ ใ กล้ เ คี ย งเจ้า ของภาษามากกว่ า กลุ่ ม สู ง แสดงให้ เ ห็ น ว่ า
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ประสบการณ์การสัมผัสภาษาไม่ได้มีผลต่อความรู ้ที2ชดั เจนประเภทความหมาย แต่มีผลอย่างมากต่อ
ความรู ้ที2ชดั เจนประเภทรู ปภาษาดังที2กล่าวไปแล้ว
เมื2อพิจารณาความรู ้อภิภาษาศาสตร์ ในการเว้นวรรคในระดับประโยคและระดับอนุ
พากย์แล้วพบว่า ไม่เป็ นปั ญหาในการเว้นวรรคสําหรับกลุ่มผูเ้ รี ยนชาวญี2ปุ่นมากนัก โดยเฉพาะใน
ระดับประโยคที2มีการถ่ายโอนระบบภาษาแม่มาสู่ ภาษาที2สองในเชิ งบวก กลุ่มผูเ้ รี ยนจึงมีความรู ้อภิ
ภาษาศาสตร์ ในการเว้นวรรคด้านวากยสัมพันธ์ค่อนข้างดี กลุ่มสู งมีการใช้ความรู ้อภิภาษาศาสตร์ ใน
การเว้นวรรคได้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษามากกว่ากลุ่มตํ2าคือ ส่ วนใหญ่ใช้ความรู ้ดา้ นวากยสัมพันธ์
แต่ ก ลุ่ ม ตํ2า ใช้ค วามรู ้ อภิ ภาษาศาสตร์ ที2 ต่า งออกไปคื อ ใช้ความรู ้ ด้า นหน่ วยคํา ทางวากยสัม พันธ์
ค่อนข้างมาก มากกว่ากลุ่มสู งและเจ้าของภาษาด้วย ซึ2 งการใช้ความรู ้ดา้ นหน่วยคําทางวากยสัมพันธ์
ในการเว้นวรรคระดับอนุ พากย์น นั เป็ นสิ2 งที2ตรงตามหลักเกณฑ์การเว้นวรรค แต่อาจไม่ได้ใช้เสมอ
ไปในการใช้จริ งด้วยความที2เป็ นหลักเกณฑ์ทางเลื อก เจ้าของภาษาจึงมีวจั นลี ลาในการเว้นวรรค
เป็ นเหตุ ให้ไม่ได้ใช้ความรู ้ ด้านนี ในการให้เหตุ ผลมากนัก ทําให้การใช้ความรู ้ ดา้ นนี ของกลุ่ มตํ2า
แตกต่างจากเจ้าของภาษามากกว่ากลุ่มสู ง ซึ2 งกลุ่มสู งอาจมีประสบการณ์ ได้เห็ นการเขียนจากของ
จริ งมากกว่ากลุ่มตํ2า กลุ่มสู งจึงมีวจั นลี ลาในการเว้นวรรคในการเขียนที2ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา
มากกว่ากลุ่มตํ2า
ความรู ้อภิภาษาศาสตร์ ที2กลุ่มผูเ้ รี ยนใช้ในการให้เหตุผลการเว้นวรรคในระดับวลี
เป็ นสิ2 งที2ยืนยันได้วา่ ความรู ้ ดา้ นหน่วยคําเป็ นผลมาจากประสบการณ์ การสัมผัสภาษา เห็นได้จาก
การที2กลุ่มสู งมีการใช้ความรู ้ดา้ นวากยสัมพันธ์และด้านหน่วยคําเหมือนเจ้าของภาษา ในขณะที2กลุ่ม
ตํ2าไม่ได้ใช้ความรู ้ดา้ นหน่วยคําเลย เช่นเดียวกันกับการใช้ความรู ้อภิภาษาศาสตร์ ในระดับคําที2กลุ่ม
ผูเ้ รี ยนชาวญี2 ปุ่นที2 มีประสบการณ์ การสัมผัสภาษาสู งหรื อกลุ่มสู งจะมีความรู ้ อภิ ภาษาศาสตร์ ดา้ น
หน่ วยคําอยู่บา้ ง และในบางระดับการเว้นวรรคกลุ่มสู งสามารถแสดงความรู ้ อภิภาษาศาสตร์ ดา้ น
หน่ วยคําได้ใกล้เคียงเจ้าของภาษาด้วย ในขณะที2กลุ่มผูเ้ รี ยนชาวญี2ปุ่นที2มีประสบการณ์การสัมผัส
ภาษาตํ2าหรื อกลุ่มตํ2าไม่มีการใช้ความรู ้อภิภาษาศาสตร์ ดา้ นหน่วยคําในการให้เหตุผลการเว้นวรรค
เลย แสดงให้ เ ห็ น ว่า หากกลุ่ ม ตํ2า หรื อ ผูเ้ รี ย นชาวญี2 ปุ่ นที2 มี ป ระสบการณ์ ก ารสั ม ผัส ภาษาตํ2า มี
ประสบการณ์ การสัมผัสภาษามากขึ นแล้วจะทําให้มีความรู ้ อภิ ภาษาศาสตร์ ในการเว้นวรรคด้าน
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หน่วยคํามากขึนตามประสบการณ์และผูเ้ รี ยนสามารถพัฒนาความรู ้น ีให้เท่ากับเจ้าของภาษาได้หาก
ไม่เกิดการคงตัวเสี ยก่อน กล่าวโดยสรุ ป ความรู ้อภิภาษาศาสตร์ ในการเว้นวรรคด้านหน่วยคําเป็ น
สิ2 งที2ช ีให้เห็นว่า ประสบการณ์การสัมผัสภาษานันมีผลต่อความรู ้อภิภาษาศาสตร์ ในการเว้วรรคเป็ น
อย่างมาก
สิ2 งที2 เป็ นปั ญหาการเว้นวรรคสําหรั บผูเ้ รี ยนชาวญี2 ปุ่นมากที2 สุดคื อ ระดับคําและ
ระดับ เครื2 องหมาย ซึ2 ง เป็ นหลัก เกณฑ์เฉพาะคื อ จะต้องเว้นวรรค เนื2 องจากในภาษาญี2 ปุ่ น ด้วย
ลัก ษณะของตัวอักษรที2 มี อยู่ 3 แบบ ดัง นันในการเขี ยนภาษาญี2 ปุ่ นจึ ง ได้มี การแยกตัวเนื อหากับ
ไวยากรณ์ อยู่แล้วโดยอัตโนมัติ ไม่จาํ เป็ นต้องมีการเว้นวรรคในระดับคําและระดับเครื2 องหมายใน
การเขียนภาษาญี2ปุ่น ผูเ้ รี ยนชาวญี2ปุ่นจึงเกิดการถ่ายโอนระบบภาษาแม่มาสู่ ภาษาที2สองในทางลบ
จากที2ได้กล่าวไปแล้วว่า การเว้นวรรคในระดับคําเป็ นระดับที2ช ีให้เห็ นว่า ประสบการณ์การสัมผัส
ภาษานันมีผลต่อความรู ้ อภิภาษาศาสตร์ ดา้ นหน่ วยคําเป็ นอย่างมาก ซึ2 งต่างจากการเว้นวรรคใน
ระดับเครื2 องหมายที2ประสบการณ์การสัมผัสภาษาไม่มีผลต่อความรู ้อภิภาษาศาสตร์ ในการเว้นวรรค
ด้านรู ปเครื2 องหมายเลย เนื2องจากลุ่มสู งไม่ได้มีความรู ้ดา้ นรู ปเครื2 องหมายมากกว่ากลุ่มตํ2า
ปั ญหาการเว้นวรรคที2พบ นอกจากจะมาจากการถ่ายโอนระบบภาษาแม่มาสู่ ภาษา
ที2สองแล้ว ผูว้ ิจยั เห็นว่า อาจจะมาจากการอ่านภาษาไทยที2ยงั ไม่แตกฉานของกลุ่มผูเ้ รี ยนชาวญี2ปุ่น
ด้ว ย เนื2 อ งจากกลุ่ ม ตัว อย่ า งที2 ใ ช้ ใ นการวิ จ ัย ครั งนี เป็ นกลุ่ ม ผู ้เ รี ย นที2 ย งั เรี ย นภาษาไทยอยู่ใ น
ระดับกลางหรื อประมาณ 400 ชัว2 โมงเท่านัน
จากที2 ก ล่ า วมาเห็ น ได้ว่า เจ้า ของภาษามี ค วามรู ้ ใ นการเว้น วรรคได้ต ามเกณฑ์
มากกว่ากลุ่มผูเ้ รี ยนชาวญี2ปุ่น เจ้าของภาษาแม้นไม่ได้เรี ยนการเว้นวรรคในการเขียนอย่างเป็ นระบบ
แต่ เจ้า ของภาษาก็ มี ค วามรู ้ อภิ ภาษาศาสตร์ ใ นการเว้นวรรคค่ อนข้า งดี ซึ2 ง มาจากการเรี ย นรู ้ ใ น
ทางอ้อม เช่น จากการเรี ยนเขียนเรี ยงความ เขียนรายงาน หรื อการอ่านบทความ
7.3 ข้อเสนอแนะ
1. ในงานวิจยั ชินนีกลุ่มตัวอย่างที2เป็ นผูเ้ รี ยนชาวญี2ปุ่นมีจาํ นวนเพียง 20 คน เท่านัน และการ
แบ่งกลุ่มผูเ้ รี ยนชาวญี2ปุ่นออกเป็ นกลุ่มสู งและกลุ่มตํ2านัน มาจากการแบ่งกลุ่มคะแนนประสบการณ์
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การสั มผัสภาษาของกลุ่ มตัวอย่า งทัง 20 คน ออกเป็ น 5 ระดับ กลุ่ มผูเ้ รี ยนจํานวน 11 คน อยู่ใ น
ระดับกลาง และอีก 9 คน อยูใ่ นระดับกลางค่อนไปทางตํ2า ผูว้ ิจยั จึงจัดให้กลุ่มกลาง 11 คน ถือเป็ น
กลุ่มสู ง และกลุ่มกลางค่อนไปทางตํ2า 9 คน ถือเป็ นกลุ่มตํ2า ดังนันกลุ่มผูเ้ รี ยนชาวญี2ปุ่นในการวิจยั
ครังนี ไม่ได้มาจากผูเ้ รี ยนชาวญี2ปุ่นที2มีประสบการณ์การสัมผัสภาษาสู งสุ ดและตํ2าสุ ด เนื2 องจากเป็ น
กลุ่มตัวอย่างที2มีปริ มาณจํากัดและหาได้ยาก หากงานวิจยั ต่อไปในอนาคต สามารถหากลุ่มตัวอย่างที2
คัดเลือกจากผูเ้ รี ยนที2มีประสบการณ์การสัมผัสภาษาสู งสุ ดและตํ2าสุ ดได้ จะทําให้ได้ขอ้ มูลที2ชดั เจน
มากยิง2 ขึน
2. แบบทดสอบการเว้นวรรคที2 พ ฒ
ั นาขึ น ยัง ไม่ ค รอบคลุ ม ถึ ง คํา และเครื2 องหมายที2 ราช
บัณฑิ ตกําหนดไว้ทุกตัว ซึ2 งหากต้องการศึกษาการเว้นวรรคที2ราชบัณฑิ ตกําหนดไว้ทุกตัว ควรทํา
การวิจยั เพิ2มเติม นอกจากนัน แบบทดสอบนี ยงั มีขอ้ บกพร่ องอยูบ่ า้ ง เช่น การทดสอบการเว้นวรรค
ของเครื2 องหมายไม้ยมกนัน ในตําแหน่ งดังกล่าวมีลกั ษณะของการจบประโยคร่ วมอยู่ดว้ ย จึงเป็ น
ข้อด้อยของงานวิจยั ชินนี
3. ข้อเสนอแนะสําหรับการสอนการเว้นวรรค คือ
1.

ควรจะจัดลําดับหลักเกณฑ์การเว้นวรรคให้เป็ นระบบที2ชดั เจน ตามแนวที2

เสนอในการวิจยั นี (ดังที2ได้กล่าวไปแล้ว) สําหรับการเว้นวรรคที2เป็ นหลักเกณฑ์ทางเลื อก คือ การ
เว้นวรรคในระดับประโยค ระดับอนุ พากย์ และระดับวลี ควรกําหนดตําแหน่ งการเว้นวรรคเพียง
แบบเดี ยวเท่านัน คื อ ตําแหน่ งระหว่าง ควรจะจัดทําเป็ นแบบฝึ กหัดการเว้นวรรคให้นักเรี ยนได้
ฝึ กฝน
2.

ปั ญหาที2 สําคัญในการเว้นวรรค คือ การเว้นวรรคในระดับคําและระดับ

เครื2 องหมาย เนื2 องจากว่าเป็ นหลักเกณฑ์เฉพาะที2ตอ้ งเว้นวรรคเท่านัน หลักเกณฑ์การเว้นวรรคควร
กําหนดไว้ 2 ตําแหน่ ง คือ ตําแหน่ งระหว่ าง และตําแหน่ งหน้ าและหลัง การสอนการเว้นวรรคใน
ระดับนี ควรเริ2 มสอนจากตําแหน่งระหว่างก่อน เนื2 องจากเหมือนในหลักเกณฑ์ทางเลือก จากนันจึง
สอนการเว้นวรรคในระดับคําเฉพาะ ตําแหน่ งหน้าและหลังจะมี เพียงคํา 4 คํา เท่า นัน คื อ “ณ ธ
ได้แก่ เช่ น” และการเว้นวรรคในระดับเครื2 องหมาย ตําแหน่ งหน้าและหลัง มี 6 เครื2 องหมาย คื อ
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เครื2 องหมายไปยาลใหญ่ (ฯลฯ) ไม้ยมก (ๆ) เสมอภาคหรื อเท่ากับ (=) ทวิภาค (:) วิภชั ภาค (:-) และ
เครื2 องหมายบวก (+) แบบฝึ กหัดจึงควรครอบคลุมการเว้นวรรคดังกล่าวเป็ นลําดับต่อไป
3.

ในการพัฒนาแบบเรี ยนภาษาไทยของผูเ้ รี ยนชาวญี2ปุ่นหรื อชาวต่างชาติก็

ตาม ควรจะมีการเรี ยนการสอนการเว้นวรรคในการเขียนภาษาไทยให้ตรงตามหลักเกณฑ์การเว้น
วรรคที2 บญ
ั ญัติไว้โดยราชบัณฑิ ตยสถาน โดยอาจแทรกอยู่ในทักษะการเรี ยนเขี ยนและอ่าน และ
จัดทําเป็ นแบบฝึ กหัดการเว้นวรรคเพื2อให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจและให้ความสําคัญกับการเว้นวรรคให้ถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์ สามารถนําไปใช้เขียนให้อ่านง่ายและสามารถสื2 อสารให้เข้าใจได้ตรงกันทังผูเ้ ขียน
และผูอ้ ่าน
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ภาคผนวก ก.
แบบสอบถาม
ประสบการณ์การใช้ภาษาไทย

แบบสอบถามฉบับนีทาํ ขึนเพือ" เป็ นข้อมูลในงานวิจยั ระดับมหาบัณฑิต ของนิสิตคณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผูว้ จิ ยั ขอรับรองว่าข้อมูลทังหมดจะไม่ถูกเปิ ดเผยและใช้เพื"อเป็ นส่วนหนึ"งของงานวิจยั เท่านัน
หมายเลขแบบสอบถาม .........
คําชีแจง
แบบสอบถามฉบับนีมี 3 ส่ วน 1) ข้อมูลประสบการณ์การใช้ภาษาไทยและปริ มาณการสัมผัสกับภาษาที"บา้ น ใน
โรงเรี ยนและผลสัมฤทธิ;จากอดี ตจนปั จจุบนั 2) ปริ มาณการสัมผัสกับภาษาไทยในการเรี ยนทุกประเภททังในระบบ
นอกระบบ และตามอัธยาศัย และ 3) การสัมผัสกับภาษาไทยที"เกี"ยวข้องกับประสบการณ์พเิ ศษแบบเข้มข้น (Intensive)

ส่ วนที 1) ข้อมูลประสบการณ์การใช้ภาษาไทยและปริ มาณการสัมผัสกับภาษาที"บา้ น ในโรงเรี ยนและผลสัมฤทธิ;จาก
อดีตจนปัจจุบนั
A) กรุ ณาตอบโดยการทําเครื" องหมาย  หรื อเขียนคําตอบตามประสบการณ์จริ งของท่าน
1. ชื"อ ______________________ นามสกุล ___________________________ ภาษาไทยระดับ ________________
2. จบการศึกษาจาก _______________________________________________ปี ที"จบ________________________
3. อาชีพปั จจุบนั ______________________________________________________________________________
4. หมายเลขโทรศัพท์ (มือถือ) __________________________ อีเมลล์ ___________________________________
5.ท่านมาประเทศไทยเพื"อ_____________________ระยะเวลาที"อาศัยอยูใ่ นประเทศไทย______ปี _________เดือน
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6. ภาษาที"ท่านใช้พดู ในชีวติ ประจําวัน คือ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ภาษาไทย
 ภาษาญี"ปุ่น
 ภาษาต่างประเทศ (โปรดระบุ) _____________________________________________________
7. ท่านใช้ภาษาใดพูดกับคนในครอบครัว หรื อเพื"อนบ้าง เช่น ใช้ภาษาอังกฤษพูดกับพ่อ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ภาษาไทย ใช้พดู กับ______________________________________________________________
 ภาษาญี"ปุ่น ใช้พดู กับ_____________________________________________________________
 ภาษาต่างประเทศ (โปรดระบุ) ______________________ใช้พดู กับ________________________
8. ท่านใช้ภาษาใดในการเขียนจดหมายหรื อข้อความกับเพือ" นบ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ภาษาไทย ใช้เขียนกับ____________________________________________________________
 ภาษาญี"ปุ่น ใช้เขียนกับ___________________________________________________________
 ภาษาต่างประเทศ (โปรดระบุ) ______________________ใช้เขียนกับ______________________
9. ท่านเขียนบันทึกต่างๆเป็ นภาษาใดบ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ภาษาไทย

 ภาษาญี"ปุ่น

 ภาษาต่างประเทศ(โปรดระบุ) _______________

10. ภาษาที"ท่านใช้สื"อสารบ่อยที"สุดนอกจากภาษาญีปนคื
ุ่ อ
10.1.ด้านการฟัง พูด ได้แก่ ภาษา 1.)_________________ 2.)_____________________3.) _______________
10.2.ด้านการอ่านเขียน ได้แก่ ภาษา 1.)_______________2.)_____________________ 3.)_______________
11. ท่านเริ" มเรี ยนภาษาไทยตังแต่อายุ______ปี และเมื"อใด
 มัธยมศึกษา

 มหาวิทยาลัย

 หลังระดับมหาวิทยาลัย

B) กรุ ณาทําเครื" องหมาย  ในช่องที"ตรงกับประสบการณ์จริ งของท่าน ในขณะทีเ รียนภาษาไทย
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1. ท่านเรี ยนภาษาไทยเป็ นระยะเวลาเท่าใดแล้ว
จํานวนชัว" โมง

360 ชัว" โมง

0-60

60-160

160-260

260-360

ทักษะ

ขึนไป
ฟัง-พูด

อ่าน-เขียน

2. โดยเฉลี"ยแล้ว ภายในระยะเวลา 1 ชัวโมง อาจารย์ที"สอนวิชาภาษาไทย ใช้ ภาษาไทยพูดกับท่านในชันเรี ยน มากน้อยเพียงใด
สัดส่วน

ใช้นอ้ ย

ไม่ใช้เลย
ช่วงเวลา

ใช้ปานกลาง

ใช้มาก

(ส่วนใหญ่ใช้ภาษา...) (ใช้สลับกับภาษา...) (เมื"อจําเป็ นใช้ภาษา...)

ในขณะที"เรี ยน

ภาษาไทย

3. ท่านเคยศึกษาภาษาไทยด้วยตนเองหรื อไม่
 เคย (ตอบข้อ 3.1)

 ไม่เคย (ข้ามไปส่วนที" 2)

3.1 ท่านศึกษาภาษาไทยด้วยตนเองในทักษะ
 ฟัง

 พูด

 อ่าน

 เขียน

ใช้ตลอดเวลา
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ส่ วนที 2) ปริ มาณการสัมผัสกับภาษาไทยในการเรี ยนทุกประเภททังในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
กรุ ณาทําเครื" องหมาย  ในช่องที"ตรงกับประสบการณ์จริ งของท่านตามระดับความถี"มากน้อยดังนี
ไม่เคย = 0 %

น้อยมาก = 1 - 25 %

น้อย = 26 – 50%

บ่อย = 51 – 75 % บ่อยมาก = 76 – 100%

ระดับความถี"

ข้อมูล
ไม่เคย น้อยมาก น้อย บ่อย บ่อยมาก

1. ท่านเรี ยนวิชาภาษาไทยจากอาจารย์ชาวไทยบ้างหรื อไม่
2. ท่านเรี ยนวิชาอื"นๆ เป็ นภาษาไทยบ้างหรื อไม่
3. ท่านใช้หอ้ งปฏิบตั ิการทางภาษาฟังเทปหรื อซีดีสอนการพูด-ฟังภาษาไทยบ้างหรื อไม่
4. ท่านรายงานหน้าชันเป็ นภาษาไทยบ้างหรื อไม่
5. ท่านฝึ กฟังเทปหรื อซีดีสอนการพูด-ฟังภาษาไทยด้วยตนเองบ้างหรื อไม่
6. ท่านอ่านตําราเรี ยนซึ"งเขียนด้วยภาษาไทยบ้างหรื อไม่
7. ท่านใช้พจนานุกรมที"อธิบายคําศัพท์ภาษาไทยด้วยภาษาไทย

(Thai – Thai Dictionary) บ้างหรื อไม่
8. ท่านเขียนเรี ยงความหรื อบันทึกประจําวันเป็ นภาษาไทยบ้างหรื อไม่
9. ท่านแปลเอกสารภาษาญี"ปุ่นเป็ นภาษาไทยโดยใช้การเขียน/พิมพ์บา้ งหรื อไม่
10. ท่านย่อความ/สรุ ปความเป็ นภาษาไทยบ้างหรื อไม่

11. ท่านฟังเพลง หรื อร้องเพลงภาษาไทยบ้างหรื อไม่

150

ระดับความถี"
ข้อมูล
12. ท่านฟังเพลงภาษาไทยแล้วสามารถถ่ายถอดเนือเพลงเป็ นภาษาไทย

ด้วยตนเองบ้างหรื อไม่
13. ท่านร่ วมกิจกรรมที"ใช้ภาษาไทยหรื อไม่ เช่น การโต้วาที

หรื อการตอบปัญหาชิงรางวัลบ้างหรื อไม่
14. ท่านดูรายการโทรทัศน์ รายการต่าง ๆ ทังภาพยนตร์ ข่าว สารคดี ฯลฯ

ที"เป็ นภาษาไทย บ้างหรื อไม่
15. ท่านดูวดี ีโอหรื อภาพยนตร์ที"เป็ นเสียงภาษาไทยบ้างหรื อไม่

16. ท่านใช้ภาษาไทยเพือ" การสนทนาบ้างหรื อไม่
17. ท่านสนทนาออนไลน์ เช่น msn หรื อ skype เป็ นภาษาไทยบ้างหรื อไม่
18. ท่านอ่านสื"อสิ" งพิมพ์ เช่น นิตยสาร หรื อหนังสื อพิมพ์ภาษาไทยบ้างหรื อไม่
19. ท่านอ่านนวนิยายหรื อหนังสื ออ่านเล่นอื"นๆ ที"เป็ นภาษาไทยบ้างหรื อไม่
20. ท่านอ่านข่าวสารจาก หรื อ Internethomepage ที"เป็ นภาษาไทยบ้างหรื อไม่
21. ท่านส่งข้อความสัน (sms) ทางโทรศัพท์โดยใช้ภาษาไทยบ้างหรื อไม่

22. ท่านติดต่อกับผูอ้ ื"นโดยใช้ ภาษาไทยบ้างหรื อไม่ e-mail
23. ท่านใช้ภาษาไทยในสังคมออนไลน์ประเภท facebook หรื อ twitter บ้างหรื อไม่
24. ท่านเล่นเกมส์ออนไลน์ที"เป็ นภาษาไทยบ้างหรื อไม่
25. ท่านเล่นเกมส์เกี"ยวกับภาษาไทย เช่น crosswords บ้างหรื อไม่

ไม่เคย น้อยมาก น้อย บ่อย บ่อยมาก
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ส่ วนที 3) การสัมผัสกับภาษาไทยที"เกี"ยวข้องกับประสบการณ์พิเศษแบบเข้มข้น (Intensive)
กรุ ณาทําเครื" องหมาย  ในช่องที"ตรงกับประสบการณ์จริ งของท่าน
1.
ขณะอาศัยอยูท่ ี"ญี"ปุ่น ท่านเรี ยนพิเศษภาษาไทยบ้างหรื อไม่
 เรี ยน (ตอบข้อ 1.1-1.2)
 ไม่เรี ยน (ข้ามไปตอบข้อ 2)
1.1 ท่านเรี ยนพิเศษภาษาไทยคิดเป็ นระยะเวลาเท่าใดต่อสัปดาห์
 1 – 3 ชัว" โมงต่อสัปดาห์

 3 – 6 ชัว" โมงต่อสัปดาห์

 มากกว่า 6 ชัว" โมงต่อสัปดาห์

1.2 อาจารย์ที"สอนพิเศษภาษาไทยของท่านเป็ นชาวไทยหรื อชาวต่างชาติ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ไทย (ตอบข้อ 1.2.1)

 ต่างชาติ (ตอบข้อ 1.2.2)

1.2.1 ขณะเรี ยนพิเศษภาษาไทย อาจารย์คนไทยใช้ ภาษาไทยพูดกับท่านมากน้อยเท่าใด
ไม่ใช้เลย

ใช้นอ้ ย

ใช้ปานกลาง

ใช้มาก

(ส่วนใหญ่ใช้ภาษา...)

(ใช้สลับกับภาษา...)

(เมื"อจําเป็ นใช้ภาษา...)

ใช้ตลอดเวลา

1.2.2 ขณะเรี ยนพิเศษภาษาไทย อาจารย์ชาวต่างชาติใช้ ภาษาไทยพูดกับท่านมากน้อยเท่าใด
ใช้นอ้ ย

ใช้ปานกลาง

ใช้มาก

ไม่ใช้เลย

ใช้ตลอดเวลา
(ส่วนใหญ่ใช้ภาษา...)

(ใช้สลับกับภาษา...)

(เมื"อจําเป็ นใช้ภาษา...)
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2. ท่านเคยเดินทางมาประเทศไทยกี"ครัง
 1 ครัง

 2-4 ครัง

 5 ครังขึนไป

2.1 ท่านเดินทางมาประเทศไทย เป็ นระยะเวลา
ครังล่าสุด

ครังที"....

ครังที"...

 น้อยกว่า 1 สัปดาห์ ถึง 1 เดือน

 1 ถึง 3 เดือน

 3 เดือนขึนไป

 1 ปี ขึนไป

 น้อยกว่า 1 สัปดาห์ ถึง 1 เดือน

 1 ถึง 3 เดือน

 3 เดือนขึนไป

 1 ปี ขึนไป

 น้อยกว่า 1 สัปดาห์ ถึง 1 เดือน

 1 ถึง 3 เดือน

 3 เดือนขึนไป

 1 ปี ขึนไป

2.2 ขณะที"ทา่ นเดินทางมาประเทศไทย ท่านใช้ ภาษาไทยเพือ การสือสารมากน้อยเพียงใด
ครังที"
การใช้

ใช้นอ้ ย
ไม่ใช้เลย

ใช้ปานกลาง

ใช้มาก

(ส่วนใหญ่ใช้ภาษา...) (ใช้สลับกับภาษา...) (เมื"อจําเป็ นใช้ภาษา...)

ใช้ตลอดเวลา

ล่าสุด
__
__

3. ท่านทํางานพิเศษที"ตอ้ งใช้ภาษาไทยในการสื"อสารหรื อไม่
 ไม่ได้ทาํ

ทํา โปรดระบุ 1.) _________________ 2.) _______________ 3.) __________________
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4. ท่านเรี ยนพิเศษ (Intensive) ภาษาไทยที"ประเทศไทยหรื อไม่
 ไม่ได้เรี ยน (สินสุดแบบสอบถาม)
 เรี ยน ที" 1.)________________ 2.) _________________ 3.)___________________ (ตอบข้อ 4.1-4.2)
4.1 ระยะเวลาที"เรี ยนพิเศษ (Intensive) ภาษาไทย ที"ประเทศไทย
ครังที" 1

ครังที" 2

ครังที3"

 น้อยกว่า 1 สัปดาห์ ถึง 1 เดือน

 1 ถึง 3 เดือน

 3 เดือนขึนไป

 1 ปี ขึนไป

 น้อยกว่า 1 สัปดาห์ ถึง 1 เดือน

 1 ถึง 3 เดือน

 3 เดือนขึนไป

 1 ปี ขึนไป

 น้อยกว่า 1 สัปดาห์ ถึง 1 เดือน

 1 ถึง 3 เดือน

 3 เดือนขึนไป

 1 ปี ขึนไป

4.2 ขณะที"ทา่ นเรี ยนพิเศษ (Intensive) ภาษาไทยที"ประเทศไทย ท่านใช้ ภาษาไทยในการสื อสารมากน้อยเท่าใด
ครังที"

การใช้

ใช้นอ้ ย

ไม่ใช้เลย

ใช้ปานกลาง

(ส่วนใหญ่ใช้ภาษา...) (ใช้สลับกับภาษา...)

ใช้มาก

(เมื"อจําเป็ นใช้ภาษา...)

ใช้ตลอดเวลา

1

2
3

ขอบคุณสําหรับความร่ วมมือ
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ภาคผนวก ข.
แบบสอบถามประสบการณ์การใช้ภาษาไทย (ฉบับภาษาญี"ปุ่น)

アンケート
タイ語の経験
このアンケートはチュラロンコーン大学大学院の授業のためにデータを集めるためです。
このデータの内容はそれ以外の目的で利用されることはありません。
No.___

Part1 タイ語使用についての経験

日常におけるタイ語との接点

A)チェックを入れるか、回答を記入して下さい。

1. 名___________________________ 姓 ____________________________タイ語レベル_________________
2. 卒業__________________________________________________年__________________________________
3. 稼業________________________________________________________________
4. Tel. No. _______________________________e-mail__________________________________________________
5.タイに来た理由_________________________これまでの滞在期間________________________
6.タイ滞在中に使用している言語（一つ以上選択可）
 タイ語
 日本語
 外国語 (記入してください ________________________________________)
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7.ホストファミリーや友達と話す言語（一つ以上選択可）
例）タイ語…ホストファーザー
 タイ語________________________________________________________________________
日本語_______________________________________________________________________
外国語(_______________) _____________________________________________________

8.手紙などを書くときに使う言語（一つ以上選択可）
 タイ語_______________________________________________________________________
日本語_______________________________________________________________________
外国語(______________) _______________________________________________________

9.メモなどを取る際に利用する言語（一つ以上選択可）
 タイ語

日本語

外国語(__________________)

10.日本語以外で最も利用する言語
10.1 聴いて理解し、話すことができる
1.)_____________________ 2.)_________________________ 3.) __________________________________
10.2 読んで理解し、書くことができる
1.)_____________________ 2.)_________________________ 3.)___________________________________

11.タイ語を学習し始めた年齢および時期
高校

 大学

B) 次の□に最も適当な答えをチェックして下さい。

大学卒業後
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1.タイ語の学習期間
時間
0-60 時間

60-160 時間

160-260 時間

260-360 時間

360 時間以上

スキル
聞き取り・会話
読み書き

2.授業中にタイ語を利用する割合
頻度
なし

少し

まあまあ

多い

常に

時間
授業中に

3. タイ語学習経験
 はい (3.1 へ)

 いいえ(設問 2 へ)

3.1 学習内容
 リスニング  スピーキング

 リーディング

ライティング
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Part2 頻度を答えて下さい
まったくない= 0 %

たまに= 1 - 25 %

ときどき= 26 – 50%

よく= 51 – 75 %

いつも= 76 – 100%

頻度
データ

まった
くない

1.タイ人講師から教わったことがありますか。
2. タイ語で他の教科を教わったことがありますか。
3. タイ語を学ぶためにこれまでに視聴覚室を利用した
ことがありますか。
4. 授業中、タイ語で発表をしたことがありますか。
5. タイ語を学ぶために、自宅などで視聴覚教材を
利用したことがありますか。
6. タイ語の教科書を利用したことがありますか。
7. 泰泰辞書を利用したことがありますか。
8. タイ語で日記などを書いたことがありますか。
9. 日本語からタイ語に翻訳をしたことがありますか。

10. タイ語の文章を読んだ後、その要約をタイ語で
まとめたことがありますか。

たまに

とき
どき

よく

いつも
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データ

まった
くない

11. タイ語の歌を聴いたり、歌ったことがありますか。
12.タイ語の歌を聞き取って、それを書くことができます
か。
13. タイ語の上達のために、タイ語を使って
デベートをなどしたことがありますか。
14. タイ語のテレビでニュースや映画などを
観たことがありますか。
15. タイ語の吹き替えがある映画をビデオや DVD で
見たことがありますか。
16. 会話でタイ語を利用していますか。
17. msn や skype などでタイ語のチャットを利用したことが
ありますか。
18. タイ語の新聞や雑誌を読んだことがありますか。
19. タイ語の小説などを読んだことがありますか。
20. インターネットでタイ語のサイトを利用したことが
ありますか。
21. タイ語で SMS を送受信したことがありますか。
22. e メールでタイ語を利用したことがありますか。
23. Facebook や Twitter などの SMS でタイ語を利用したことが
ありますか。

たまに

とき
どき

よく

いつも
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データ

まった
くない

たまに

とき

よく

いつも

どき

24. タイ語のオンラインゲームを利用したことがあります
か。
25. クロスワードなど、タイ語を上達させる要素が
あるゲームを利用したことがありますか。

Part3 タイ語への集中的な取り組みについて
1. 日本にいる時に、タイ語学校でタイ語を学習した経験はありますか
 はい (1.1 へ)
 いいえ (2 へ)
1.1 一週間に何時間勉強しましたか
 1 – 3 時間/週

 3 – 6 時間/週 6 時間以上/週

1.2 講師の母語はどこでしたか
 タイ語 (1.2.1 へ)

タイ語以外(1.2.2 へ)

1.2.1 タイ語を学習している際、タイ人講師はあなたにどれくらいタイ語を使っていましたか...
なし

少し

まあまあ

多い

常に

1.2.2 タイ語を学習している際、講師はあなたにどれくらいタイ語を使っていましたか...
なし

少し

まあまあ

多い

常に
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2. これまでタイには何回訪問したことがありますか（今回の来タイを含む）
1回

 2-4 回

 5 回以上

2.1 どれくらい滞在しましたか...
今回

前回____

前々回____

一ヶ月未満

一ヶ月以上３ヶ月未満

３ヶ月以上

一年以上

一ヶ月未満

一ヶ月以上３ヶ月未満

３ヶ月以上

一年以上

一ヶ月未満

一ヶ月以上３ヶ月未満

３ヶ月以上

一年以上

2.2 タイ滞在時、どれくらいタイ語を使用しますか...
頻度
なし

少し

まあまあ

多い

常に

回

今回

前回＿

前々回＿

3. タイ語を使用する仕事をしたことがありますか...
 ない はい 1.) _____________________ 2.) ________________________ 3.) _____________________________
4. タイにおいて、タイ語の集中講座を受講したことがありますか
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 いいえ (これでアンケートは終わりです)
 はい 学習した場所 1.)__________________ 2.) ______________________ 3.) ____________________ (4.1-4.2 へ)
4.1 タイにおいて、どのくらいタイ語の集中講座で学習しましたか....
１番目の学校
一ヶ月未満

一ヶ月以上３ヶ月未満

３ヶ月以上

一年以上

一ヶ月未満

一ヶ月以上３ヶ月未満

３ヶ月以上

一年以上

一ヶ月未満

一ヶ月以上３ヶ月未満

３ヶ月以上

一年以上

２番目の学校

３番目の学校

4.2 タイでのタイ語集中コース受講期間中における日々のタイ語利用頻度

番目の

なし

少し

まあまあ

多い

常に

学校
１番目の
学校
２番目の
学校
３番目の
学校

ご協力ありがとうございました
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ภาคผนวก ค.
เกณฑ์การให้คะแนนแบบสอบถามประสบการณ์การใช้ภาษาไทย

ส่วนที" 1 (Part I): ข้อมูลประสบการณ์การใช้ภาษาไทยและปริ มาณการสัมผัสกับภาษาที"บา้ น ในโรงเรี ยนและ
ผลสัมฤทธิ;จากอดีตจนปัจจุบนั
ข้อ 1 - 5 ไม่คดิ คะแนน โดยข้อมูลจากส่วนนีจะนําไปใช้เพือ" วิเคราะห์ความสัมพันธ์ที"มีต่อผลการวิจยั ในส่วนอื"นๆ
ข้ อ 6 - 11 (A) และ (B) คะแนนรวมสูงสุ ด (Total of maximum score): 116 คะแนน ((A + B) x 4)
(A) คะแนนรวมสูงสุด: 13 คะแนน x 4 = 52 คะแนน
ข้อ 6. ภาษาไทย: 1 คะแนน
ข้อ 7. ภาษาไทย: 1 คะแนน
ข้อ 8. ภาษาไทย: 1 คะแนน
ข้อ 9. ภาษาไทย: 1 คะแนน
ข้อ 10. ให้คะแนน 3-1 เรี ยงตามลําดับโดยใช้เกณฑ์น ีกบั ทังข้อ 10.1 และ 10.2
ภาษาไทยเป็ นลําดับแรก: 3 คะแนน

ภาษาไทยเป็ นลําดับที"สอง: 2 คะแนน

ภาษาไทยเป็ นลําดับที"สาม: 1 คะแนน
ข้อ 11. ให้คา่ นําหนักคะแนนที"ระดับที"เริ" มเรี ยนภาษาไทย ไม่ให้คะแนนที"อายุ
มัธยมศึกษา: 3 คะแนน
หลังระดับมหาวิทยาลัย: 1 คะแนน

มหาวิทยาลัย: 2 คะแนน
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(B) คะแนนรวมสูงสุด: 16 คะแนน x 4 = 64 คะแนน
ข้อ 1. คะแนนสูงสุด: 8 คะแนน (คําตอบ x2)
0-60 ชัว" โมง: 0 คะแนน

60-160 ชัว" โมง: 1 คะแนน

160-260 ชัว" โมง: 2 คะแนน

260-360 ชัว" โมง: 3 คะแนน

360 ชัว" โมงขึนไป: 4 คะแนน
ข้อ 2. คะแนนสูงสุด: 4 คะแนน
ไม่ใช้เลย: 0 คะแนน

ใช้นอ้ ย (...ส่วนใหญ่ใช้ภาษา): 1 คะแนน

ใช้ปานกลาง (...ใช้สลับกับภาษา): 2 คะแนน

ใช้มาก (เมื"อจําเป็ น...ใช้ภาษา): 3 คะแนน

ใช้ตลอดเวลา: 4 คะแนน
ข้อ 3. ให้คา่ นําหนักคะแนนที"ขอ้ 3.1 เท่านัน คะแนนสูงสุด: 4 คะแนน
ฟัง : 1 คะแนน

พูด: 1 คะแนน

อ่าน : 1 คะแนน

เขียน: 1 คะแนน

ส่วนที" 2 (Part II): ปริ มาณการสัมผัสกับภาษาไทยในการเรี ยนทุกประเภททังในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
คะแนนรวมสู งสุ ด (Total of maximum score): 100 คะแนน (คําตอบ x จํานวนข้ อ)
ไม่เคย= 0 %: 0 คะแนน

น้อยมาก= 1 - 25 %: 1 คะแนน

น้อย = 26 – 50%: 2 คะแนน

บ่อย = 51 – 75 %: 3 คะแนน

บ่อยมาก = 76 – 100%: 4 คะแนน
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ส่วนที" 3 (Part III): การสัมผัสกับภาษาไทยที"เกี"ยวข้องกับประสบการณ์พเิ ศษแบบเข้มข้น (Intensive)
คะแนนรวมสู งสุ ด (Total of maximum score): 117 คะแนน
ข้อ 1. เรี ยน: 1 คะแนน
1.1 ระยะเวลา1 – 3 ชัว" โมงต่อสัปดาห์: 1 คะแนน
ระยะเวลา 3 – 6 ชัว" โมงต่อสัปดาห์: 2 คะแนน
ระยะเวลามากกว่า6 ชัว" โมงต่อสัปดาห์: 3 คะแนน
1.2 ให้คา่ นําหนักคะแนนที"ขอ้ 1.2.1 และ 1.2.2 เท่านัน คะแนนสูงสุด: 8 คะแนน
1.2.1 ไม่ใช้เลย: 0 คะแนน
ใช้นอ้ ย (ส่วนใหญ่ใช้ภาษา...): 1 คะแนน

ใช้ปานกลาง (ใช้สลับกับภาษา...): 2คะแนน

ใช้มาก (เมื"อจําเป็ นใช้ภาษา...): 3 คะแนน

ใช้ตลอดเวลา: 4 คะแนน

1.2.2 ไม่ใช้เลย: 0 คะแนน
ใช้นอ้ ย (ส่วนใหญ่ใช้ภาษา...): 1 คะแนน

ใช้ปานกลาง (ใช้สลับกับภาษา...): 2คะแนน

ใช้มาก (เมื"อจําเป็ นใช้ภาษา...): 3 คะแนน

ใช้ตลอดเวลา: 4 คะแนน

ข้อ 2. คะแนนสูงสุด: 51 คะแนน
1 ครัง: 1 คะแนน

2-4 ครัง: 2 คะแนน

5 ครังขึนไป: 3 คะแนน

(คะแนนสูงสุด: 3 คะแนน)

2.1 น้อยกว่า 1 สัปดาห์ – 1 เดือน: 1 คะแนน
3 เดือนขึนไป: 3 คะแนน

1-3 เดือน: 2 คะแนน
1 ปี ขึนไป: 4 คะแนน
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2.2 คะแนนสูงสุด: 48 คะแนน
(คะแนนระยะเวลาในข้อ 2.1 x ความถี"ในการใช้ภาษาไทยภายในช่วงเวลาที"อยูใ่ นประเทศไทย)
ไม่ใช้เลย: 0 คะแนน

ข้อ 3.

ใช้นอ้ ย (ส่วนใหญ่ใช้ภาษา...): 1 คะแนน

ใช้ปานกลาง (ใช้สลับกับภาษา...): 2คะแนน

ใช้มาก (เมื"อจําเป็ นใช้ภาษา...): 3 คะแนน

ใช้ตลอดเวลา: 4 คะแนน

ไม่ได้ทาํ : 0 คะแนน
ทํา: อาชีพละ 1 คะแนน (คะแนนสูงสุด: 3 คะแนน)

ข้อ 4. คะแนนสูงสุด: 51 คะแนน
ไม่ได้เรี ยนพิเศษ: 0 คะแนน
เรี ยนพิเศษ: 1 คะแนน (ที"ละ 1 คะแนน คะแนนสูงสุด: 3 คะแนน)
4.1 น้อยกว่า 1 สัปดาห์ – 1 เดือน: 1 คะแนน
3 เดือนขึนไป: 3 คะแนน

1-3 เดือน: 2 คะแนน
1 ปี ขึนไป: 4 คะแนน

4.2 คะแนนสูงสุด: 48 คะแนน
(คะแนนระยะเวลาในข้อ 2.1 x ความถี"ในการใช้ภาษาไทยภายในช่วงเวลาที"อยูใ่ นประเทศไทย)
ไม่ใช้เลย: 0 คะแนน
ใช้นอ้ ย (ส่วนใหญ่ใช้ภาษา...): 1 คะแนน

ใช้ปานกลาง (ใช้สลับกับภาษา...): 2คะแนน

ใช้มาก (เมื"อจําเป็ นใช้ภาษา...): 3 คะแนน

ใช้ตลอดเวลา: 4 คะแนน

คะแนนสูงสุ ดของแบบสอบถามฉบับนีเท่ ากับ * 333 คะแนน
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ภาคผนวก ง.
แบบทดสอบการเว้นวรรคและแบบทดสอบความรู ้อภิภาษาศาสตร์ ในการเว้นวรรค
ชุดแบบทดสอบการเว้นวรรคและแบบทดสอบความรู ้อภิภาษาศาสตร์ ในการเว้นวรรคด้านล่าง
นีทาํ ขึนเพื"อดูความสามารถและความรู้อภิภาษาศาสตร์ ในการเว้นวรรคในการเขียนภาษาไทยของผูร้ ่ วม
ทดลอง แบบทดสอบการเว้นวรรคประกอบด้วยบทความที"เขียนเรี ยงต่อกันไปโดยดึงเอาการเว้นวรรคที"
มีในบทความทังหมด 66 ตําแหน่งออก ส่ วนแบบทดสอบความรู ้อภิภาษาศาสตร์ ในการเว้นวรรค
ประกอบด้วยข้อที"เว้นที"ว่างไว้เพื"อใส่ คาํ ตอบทังหมด 86 ข้อ

หมายเลขแบบทดสอบ.............
คําชีแจง: กรุ ณาอ่านคําแนะนําและทําทีละข้อ ไม่ควรอ่านคําแนะนําล่วงหน้า
1. อ่าน “บันทึกของนายสมชาย” 1 รอบ
2. จะเห็นได้ว่า “บันทึกของนายสมชาย” ไม่มีการเว้นวรรคเลย ดังนัน ขอให้ท่าน “กรุ ณาระบุว่า
ตําแหน่งใดบ้างที"ตอ้ งเว้นวรรค โดยการใช้เครื" องหมาย / ขีดในตําแหน่งที"ท่านต้องการเว้น
วรรค” เช่น แม่ไปกินข้าว/พ่อไปดูหนัง/
3. จากนันเขียนเลขลําดับที" 1, 2, 3, …. บนเครื" องหมาย / ที"ท่านได้ทาํ ไว้ในตําแหน่ งที"ท่านต้องการ
เว้นวรรค ไปเรื" อยจนจบ ดังนัน หากท่านเว้นวรรค 30 ที" ท่านจะมีตาํ แหน่ งที"เว้นวรรคอยู่ 30 ข้อ
เช่น แม่ไปกินข้าว/1พ่อไปดูหนัง/2
4. หลังจากนัน “ขอให้ท่านช่วยให้เหตุผลที"ท่านใช้ในการตัดสิ นการเว้นวรรคในตําแหน่งที"ท่าน
ได้ระบุไว้ ทุกข้อ”
5. เสร็ จสิ นการทดสอบ ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสู ง
แบบทดสอบการเว้นวรรค
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บันทึกของนายสมชาย
เมื"อพูดถึงญี"ปุ่นผมก็คดิ ถึงช่วงเวลาที"ผมเคยไปเรี ยนภาษาญี"ปุ่นณกรุ งโตเกียวมันเป็ นเวลาที"สนุก
มากผมมีเพื"อนชาวต่างชาติหลายคนเช่นคนญี"ปุ่นคนจีนและคนอเมริ กนั เป็ นต้นเมื"อเดือนที"แล้วผม
ได้รับe-mailจากเพื"อนญี"ปุ่นที"เป็ นตํารวจเขาคือร้อยเอกอาเบะเคนตะ(Army Captain Abe Kenta)
อาเบะสู งกว่าคนญี"ปุ่นทัว" ไปเขาสู ง2เมตรอาเบะจะมากรุ งเทพฯเดือนหน้าผมดีใจมากที"จะได้เจอ
อาเบะเพราะพวกเราไม่ได้เจอกันมานานแล้วอาเบะจะมาทํางานที"บริ ษทั โทโมะจํากัดบริ ษทั นี
อยูท่ ี"ถนนสาธรแขวงบางรักเขตบางรักจังหวัดกรุ งเทพมหานครแล้วจึงไปทํางานที"
ห้างหุ ้นส่ วนจํากัดโทโมะผมคิดว่าผมจะพาอาเบะไปเที"ยวสวนสัตว์เพราะที"น"นั มีสัตว์น่าสนใจเยอะ
และมีร้านอาหารที"มีแต่อาหารอร่ อยได้แก่อาหารไทยและบาบีคิวประเภทต่างๆภรรยาของผม
ชอบกินเนือสุ นัขผมก็ชอบมากดังนันที"นน"ั พวกเรารวมทังสุ นขั ของผมจะมีความสุ ขกันมากและที"
สําคัญผมรู ้จกั เจ้าของสวนสัตว์ดว้ ยท่านเป็ นหมอชื"อว่าศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์หม่อมราชวงศ์
บัวชมพูท่านเป็ นหม่อมราชวงศ์เพราะเป็ นลูกของพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมรักส่ วน
ศาสตราจารย์น นั ได้มาจากการที"ท่านเรี ยนจบปริ ญญาเอกท่านบอกผมว่าท่านมาที"สวนสัตว์ทุกวัน
อังคาร-วันอาทิตย์เวลา8:00-18:00น.ผมจะพาอาเบะไปวันอาทิตย์จะได้เจอและรู ้จกั
กับศ.นสพ.ม.ร.ว.บัวชมพูดว้ ย
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แบบทดสอบความรู ้อภิภาษาศาสตร์ ในการเว้นวรรค
เหตุผลที"ท่านใช้ในการตัดสิ นการเว้นวรรคในตําแหน่งที"
1. _____________________________________________________________
2. _____________________________________________________________
3. _____________________________________________________________
4. _____________________________________________________________
5. _____________________________________________________________
6. _____________________________________________________________
7. _____________________________________________________________
8. _____________________________________________________________
9. _____________________________________________________________
10. _____________________________________________________________
11. _____________________________________________________________
12. _____________________________________________________________
13. _____________________________________________________________
14. _____________________________________________________________
15. _____________________________________________________________
16. _____________________________________________________________
17. _____________________________________________________________
18. _____________________________________________________________
19. _____________________________________________________________
20. _____________________________________________________________
21. _____________________________________________________________
22. _____________________________________________________________
23. _____________________________________________________________
24. _____________________________________________________________
25. _____________________________________________________________
26. _____________________________________________________________
27. _____________________________________________________________
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28. _____________________________________________________________
29. _____________________________________________________________
30. _____________________________________________________________
31. _____________________________________________________________
32. _____________________________________________________________
33. _____________________________________________________________
34. _____________________________________________________________
35. _____________________________________________________________
36. _____________________________________________________________
37. _____________________________________________________________
38. _____________________________________________________________
39. _____________________________________________________________
40. _____________________________________________________________
41. _____________________________________________________________
42. _____________________________________________________________
43. _____________________________________________________________
44. _____________________________________________________________
45. _____________________________________________________________
46. _____________________________________________________________
47. _____________________________________________________________
48. _____________________________________________________________
49. _____________________________________________________________
50. _____________________________________________________________
51. _____________________________________________________________
52. _____________________________________________________________
53. _____________________________________________________________
54. _____________________________________________________________
55. _____________________________________________________________
56. _____________________________________________________________
57. _____________________________________________________________

170

58. _____________________________________________________________
59. _____________________________________________________________
60. _____________________________________________________________
61. _____________________________________________________________
62. _____________________________________________________________
63. _____________________________________________________________
64. _____________________________________________________________
65. _____________________________________________________________
66. _____________________________________________________________
67. _____________________________________________________________
68. _____________________________________________________________
69. _____________________________________________________________
70. _____________________________________________________________
71. _____________________________________________________________
72. _____________________________________________________________
73. _____________________________________________________________
74. _____________________________________________________________
75. _____________________________________________________________
76. _____________________________________________________________
77. _____________________________________________________________
78. _____________________________________________________________
79. _____________________________________________________________
80. _____________________________________________________________
81. _____________________________________________________________
82. _____________________________________________________________
83. _____________________________________________________________
84. _____________________________________________________________
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ภาคผนวก จ.
เฉลยแบบทดสอบการเว้นวรรค
บันทึกของนายสมชาย
เมื"อพูดถึงญี"ปุ่น1(3.1) ผมก็คิดถึงช่วงเวลาที"ผมเคยไปเรี ยนภาษาญี"ปุ่น2(4.3.1) ณ3(4.3.1) โตเกียว4(1) มันเป็ นเวลาที"
สนุ กมาก5(1) ผมมีเพื"อนชาวต่างชาติหลายคน6(4.3.3) เช่น7(4.3.3) คนญี"ปุ่น8(3.7) คนจีน9(4.2.1) และคนอเมริ กนั
10(4.2.2)

เป็ นต้น11(1) เมื"อเดือนที"แล้ว12(3.1) ผมได้รับ13(3.6) e-mail14(3.6) จากเพื"อนญี"ปุ่นที"เป็ นตํารวจ15(1) เขาคือ

ร้อยเอก16(4.1.4) อาเบะ17(4.1.1) เคนตะ18(5.1.1) (Army Captain Abe Kenta)19(5.1.2) อาเบะสู งกว่าคนญี"ปุ่นทัว" ไป
20(1)

เขาสู ง21(3.3) 222(3.3) เมตร23(3.5) อาเบะจะมากรุ งเทพฯ24(5.1.2) เดือนหน้า25(1) ผมดีใจมากที"จะได้เจออาเบะ

26(2.1)

เพราะพวกเราไม่ได้เจอกันมานานแล้ว27(1) อาเบะจะมาทํางานที"บริ ษทั โทโมะ28(4.1.5) จํากัด29(1) บริ ษทั

นีอยูท่ ี"ถนนสาธร30(4.1.7) แขวงบางรัก31(4.1.7) เขตบางรัก32(4.1.7) จังหวัดกรุ งเทพมหานคร33(1) แล้วจึงไปทํางาน
ที"ห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด34(4.1.6) โทโมะ35(1) ผมคิดว่า36(2.2) ผมจะพาอาเบะไปเที"ยวสวนสัตว์37(2.1)เพราะที"นน"ั มี
สัตว์น่าสนใจเยอะ38(2.1) และมีร้านอาหารที"มีแต่อาหารอร่ อย39(4.3.2) ได้แก่40(4.3.2) อาหารไทยและบาบีคิว
ประเภทต่าง41(5.2.1)ๆ42(5.2.1) ภรรยาของผมชอบกินเนือ43(1) สุ นขั ผมก็ชอบมาก44(1) ดังนันที"นน"ั พวกเรา
รวมทังสุ นขั ของผมจะมีความสุ ขกันมาก45(2.1) และที"สาํ คัญผมรู ้จกั เจ้าของสวนสัตว์ดว้ ย46(1) ท่านเป็ นหมอ
47(1)

ชื"อว่า48(2.2) ศาสตราจารย์49(4.1.3) นายสัตวแพทย์50(4.1.3) หม่อมราชวงศ์บวั ชมพู51(1) ท่านเป็ นหม่อม

ราชวงศ์52(2.1) เพราะเป็ นลูกของพระวรวงศ์เธอ53(4.1.2) พระองค์เจ้าสมรัก54(2.1) ส่ วนศาสตราจารย์น นั 55(3.1)
ได้มาจากการที"ท่านเรี ยนจบปริ ญญาเอก56(1) ท่านบอกผมว่า57(2.2) ท่านมาที"สวนสัตว์ทุกวันอังคาร-วัน
อาทิตย์58(3.4) เวลา59(3.3) 8:00-18:0060(3.3) น.61(3.2) ผมจะพาอาเบะไปวันอาทิตย์62(1) จะได้เจอและรู ้จกั กับ63(3.2)
ศ.64(3.2) นสพ.65(3.2) ม.ร.ว.66(3.2) บัวชมพูดว้ ย
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เฉลยแบบทดสอบการเว้นวรรคและความรู ้อภิภาษาศาสตร์ในการเว้นวรรคตามหลักเกณฑ์การเว้นวรรค
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

หลักเกณฑ์
3.1
4.3.1
4.3.1
1
1
4.3.3
4.3.3
3.7
4.2.1
4.2.2
1
3.1
3.6
3.6
1
4.1.4
4.1.1
5.1.1
5.1.2
1
3.3
3.3
3.5
5.1.2
1

รายละเอียด
เว้นวรรคระหว่างข้อความที"เป็ นหัวข้อกับประโยคที"ตามมา
เว้นวรรคหน้าและหลังคํา ณ
เว้นวรรคหน้าและหลังคํา ณ
เว้นวรรคระหว่างประโยคที"จบข้อความกับประโยคใหม่
เว้นวรรคระหว่างประโยคที"จบข้อความกับประโยคใหม่
เว้นวรรคหน้าและหลังคํา “เช่น”
เว้นวรรคหน้าและหลังคํา “เช่น”
เว้นวรรคระหว่างรายการต่าง ๆ
เว้นวรรคระหว่างรายการกับคําสันธาน “และ” “หรื อ” ในรายการ
เว้นวรรคระหว่างรายการกับคํา “เป็ นต้น” ที"อยูห่ ลังรายการ
เว้นวรรคระหว่างประโยคที"จบข้อความกับประโยคใหม่
เว้นวรรคระหว่างข้อความที"เป็ นหัวข้อกับประโยคที"ตามมา
เว้นวรรคระหว่างตัวหนังสื อไทยกับตัวหนังสื อภาษาอื"น
เว้นวรรคระหว่างตัวหนังสื อไทยกับตัวหนังสื อภาษาอื"น
เว้นวรรคระหว่างประโยคที"จบข้อความกับประโยคใหม่
เว้นวรรคระหว่างยศกับชื"อ
เว้นวรรคระหว่างชื"อกับนามสกุล
เว้นวรรคระหว่างข้อความข้างหน้ากับเครื" องหมายวงเล็บเปิ ด (()
เว้นวรรคระหว่างเครื" องหมายวงเล็บปิ ด ()) กับข้อความที"ตามมา
เว้นวรรคระหว่างประโยคที"จบข้อความกับประโยคใหม่
เว้นวรรคระหว่างตัวหนังสื อกับตัวเลข
เว้นวรรคระหว่างตัวหนังสื อกับตัวเลข
เว้นวรรคระหว่างหน่วยมาตราต่าง ๆ กับข้อความที"ตามมา
เว้นวรรคระหว่างเครื" องหมายไปยาลน้อย (ฯ) กับข้อความที"ตามมา
เว้นวรรคระหว่างประโยคที"จบข้อความกับประโยคใหม่
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26

2.1

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

1
4.1.5
1
4.1.7
4.1.7
4.1.7
1
4.1.6
1
2.2
2.1

38

2.1

39

4.3.2

40

4.3.2

41
42
43
44
45

5.2.1
5.2.1
1
1
2.1

46

1

เว้นวรรคระหว่างประโยคย่อยที"มีใจความสมบูรณ์และเชื"อมกับ
ประโยคอื"น ๆ ที"ข นึ ต้นด้วยคําสันธาน “เพราะ” ในประโยครวม
เว้นวรรคระหว่างประโยคที"จบข้อความกับประโยคใหม่
เว้นวรรคระหว่างชื"อบริ ษทั กับคํา “จํากัด” ทีอยูท่ า้ ยชื"อ
เว้นวรรคระหว่างประโยคที"จบข้อความกับประโยคใหม่
เว้นวรรคระหว่างชื"อสถานที"ต่าง ๆ
เว้นวรรคระหว่างชื"อสถานที"ต่าง ๆ
เว้นวรรคระหว่างชื"อสถานที"ต่าง ๆ
เว้นวรรคระหว่างประโยคที"จบข้อความกับประโยคใหม่
เว้นวรรคระหว่างคํา “ห้างหุ ้นส่ วนจํากัด” กับชื"อ
เว้นวรรคระหว่างประโยคที"จบข้อความกับประโยคใหม่
เว้นวรรคระหว่างคํา “ว่า” กับประโยคที"ตามมา
เว้นวรรคระหว่างประโยคย่อยที"มีใจความสมบูรณ์และเชื"อมกับ
ประโยคอื"น ๆ ที"ข นึ ต้นด้วยคําสันธาน “เพราะ” ในประโยครวม
เว้นวรรคระหว่างประโยคย่อยที"มีใจความสมบูรณ์และเชื"อมกับ
ประโยคอื"น ๆ ที"ข นึ ต้นด้วยคําสันธาน “และ” ในประโยครวม
เว้นวรรคหน้าและหลังคํา “ได้แก่” ที"ตามด้วยรายการ มากกว่า 1
รายการ
เว้นวรรคหน้าและหลังคํา “ได้แก่” ที"ตามด้วยรายการ มากกว่า 1
รายการ
เว้นวรรคหน้าและหลังเครื" องหมายไม้ยมก (ๆ)
เว้นวรรคหน้าและหลังเครื" องหมายไม้ยมก (ๆ)
เว้นวรรคระหว่างประโยคที"จบข้อความกับประโยคใหม่
เว้นวรรคระหว่างประโยคที"จบข้อความกับประโยคใหม่
เว้นวรรคระหว่างประโยคย่อยที"มีใจความสมบูรณ์และเชื"อมกับ
ประโยคอื"น ๆ ที"ข นึ ต้นด้วยคําสันธาน “และ” ในประโยครวม
เว้นวรรคระหว่างประโยคที"จบข้อความกับประโยคใหม่
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47
48
49
50
51
52

1
2.2
4.1.3
4.1.3
1
2.1

53

4.1.2

54

2.1

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

3.1
1
2.2
3.4
3.3
3.3
3.2
1
3.2
3.2
3.2
3.2

เว้นวรรคระหว่างประโยคที"จบข้อความกับประโยคใหม่
เว้นวรรคระหว่างคํา “ว่า” กับประโยคที"ตามมา
เว้นวรรคระหว่างคํานําหน้านามแต่ละชนิ ด
เว้นวรรคระหว่างคํานําหน้านามแต่ละชนิ ด
เว้นวรรคระหว่างประโยคที"จบข้อความกับประโยคใหม่
เว้นวรรคระหว่างประโยคย่อยที"มีใจความสมบูรณ์และเชื"อมกับ
ประโยคอื"น ๆ ที"ข นึ ต้นด้วยคําสันธาน “เพราะ” ในประโยครวม
เว้นวรรคระหว่างคํานําพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ พระนาม และ
ฐานันดรศักดิ; แต่ละชนิ ด
เว้นวรรคระหว่างประโยคย่อยที"มีใจความสมบูรณ์และเชื"อมกับ
ประโยคอื"น ๆ ที"ข นึ ต้นด้วยคําสันธาน “ส่ วน” ในประโยครวม
เว้นวรรคระหว่างข้อความที"เป็ นหัวข้อกับประโยคที"ตามมา
เว้นวรรคระหว่างประโยคที"จบข้อความกับประโยคใหม่
เว้นวรรคระหว่างคํา “ว่า” กับประโยคที"ตามมา
เว้นวรรคระหว่างวันกับเวลา
เว้นวรรคระหว่างตัวหนังสื อกับตัวเลข
เว้นวรรคระหว่างตัวหนังสื อกับตัวเลข
เว้นวรรคระหว่างกลุ่มอักษรย่อ
เว้นวรรคระหว่างประโยคที"จบข้อความกับประโยคใหม่
เว้นวรรคระหว่างกลุ่มอักษรย่อ
เว้นวรรคระหว่างกลุ่มอักษรย่อ
เว้นวรรคระหว่างกลุ่มอักษรย่อ
เว้นวรรคระหว่างกลุ่มอักษรย่อ
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ภาคผนวก ฉ.
ข้อมูลความสามารถในการเว้นวรรคของเจ้าของภาษาและผูเ้ รี ยนชาวญี"ปุ่นที"มีประสบการณ์ภาษาต่างกัน
(เกณฑ์ที" 1 ระดับประโยค)
ระดับ

เกณฑ์
ที"

1.
ประโยค

1.

จํานวนข้อ
ข้อที"
ใน
(ใน
แบบทดสอบ แบบทดสอบ)
17

รวม
4
5
11
15
20
25
27
29
33
35
43
44
46
47
51
56
62

กลุ่มตัวอย่าง
NS (30)
NNSH (11)
NNSL (9)
(N=1980)
(N=726)
(N=594)
เว้น
ไม่เว้น
เว้น
ไม่เว้น
เว้น
ไม่เว้น
431
79
100
87
77
76
(84.5%) (15.5%) (53.5%) (46.5%) (50.3%) (49.7%)
26
4
5
6
4
5
28
2
10
1
9
0
30
0
10
1
6
3
28
2
6
5
3
6
27
3
6
5
5
4
26
4
8
3
5
4
30
0
7
4
4
5
30
0
6
5
5
4
28
2
5
6
7
2
30
0
10
1
8
1
15
15
1
10
1
8
27
3
9
2
5
4
29
1
6
5
4
5
6
24
1
10
1
8
29
1
2
9
3
6
30
0
7
4
6
3
12
18
1
10
1
8
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ข้อมูลความสามารถในการเว้นวรรคของเจ้าของภาษาและผูเ้ รี ยนชาวญี"ปุ่นที"มีประสบการณ์ภาษาต่างกัน
(เกณฑ์ที" 2 ระดับอนุ พากย์)
ระดับ เกณฑ์
ที"

2.
อนุ
พากย์

2.1

2.2

จํานวนข้อ
ข้อที"
ใน
(ใน
แบบทดสอบ แบบทดสอบ)

6

รวม

3

26
37
38
45
52
54
รวม
36
48
57

กลุ่มตัวอย่าง
NS (30)
NNSH (11)
NNSL (9)
(N=1980)
(N=726)
(N=594)
เว้น
ไม่เว้น
เว้น
ไม่เว้น
เว้น
ไม่เว้น
113
67
22
44
30
24
(62.8%) (37.2%) (33.3%) (66.7%) (55.6%) (44.4%)
15
15
21
7
15
15
26
4
11
19
25
5
26
64
(28.9%) (71.1%)
3
27
13
17
10
20

4
7
6
5
2
9
4
7
5
6
1
10
3
30
(9.1%) (90.9%)
1
10
1
10
1
10

4
6
4
7
5
4
0
(0%)
0
0
0

5
3
5
2
4
5
27
(100%)
9
9
9
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ข้อมูลความสามารถในการเว้นวรรคของเจ้าของภาษาและผูเ้ รี ยนชาวญี"ปุ่นที"มีประสบการณ์ภาษาต่างกัน
(เกณฑ์ที" 3 ระดับวลี)
ระดับ เกณฑ์
ที"

3.
วลี

3.1

3.2

3.3

3.4

จํานวนข้อ
ข้อที"
ใน
(ใน
แบบทดสอบ แบบทดสอบ)

3

รวม

5

1
12
55
รวม

4

61
63
64
65
66
รวม

1

21
22
59
60
รวม
58

กลุ่มตัวอย่าง
NS (30)
NNSH (11)
(N=1980)
(N=726)
เว้น
ไม่เว้น
เว้น
ไม่เว้น
40
50
2
31
(44.4%) (55.6%) (6.1%) (93.9%)
23
7
0
11
13
17
1
10
4
26
1
10
46
104
13
42
(30.7%) (69.3%) (23.6%) (76.4%)
29
1
10
1
7
23
1
10
2
28
1
10
4
26
0
11
4
26
1
10
23
97
1
43
(19.2%) (80.8%) (2.3%) (97.7%)
6
24
0
11
6
24
0
11
8
22
1
10
3
27
0
11
27
3
0
11
(90%) (10%)
(0%) (100%)
27
3
0
11

NNSL (9)
(N=594)
เว้น
ไม่เว้น
2
25
(7.4%) (92.6%)
1
8
1
8
0
9
9
36
(20%) (80%)
9
0
0
9
0
9
0
9
0
9
0
36
(0%) (100%)
0
9
0
9
0
9
0
9
0
9
(0%) (100%)
0
9
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ระดับ เกณฑ์
ที"

3.5

3.6

3.7

จํานวนข้อ
ข้อที"
ใน
(ใน
แบบทดสอบ แบบทดสอบ)
1

รวม

2

23
รวม

1

13
14
รวม

8

กลุ่มตัวอย่าง
NS (30)
NNSH (11)
NNSL (9)
(N=1980)
(N=726)
(N=594)
เว้น
ไม่เว้น
เว้น
ไม่เว้น
เว้น
ไม่เว้น
30
0
10
1
7
2
(100%) (0%) (90.9%) (9.1%) (77.8%) (22.2%)
30
0
10
1
7
2
16
44
0
22
0
18
(26.7%) (73.3%) (0%) (100%) (0%) (100%)
8
22
0
11
0
9
8
22
0
11
0
9
30
0
2
9
0
9
(100%) (0%) (18.2%) (81.8%) (0%) (100%)
30
0
2
9
0
9
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ข้อมูลความสามารถในการเว้นวรรคของเจ้าของภาษาและผูเ้ รี ยนชาวญี"ปุ่นที"มีประสบการณ์ภาษาต่างกัน
(เกณฑ์ที" 4.1 ระดับคําชีเฉพาะ)
ระดับ

4.1
คําชีเฉพาะ

เกณฑ์ที" จํานวนข้อ
ในแบบทด
สอบ
4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.1.6

4.1.7

ข้อที"
(ใน
แบบทด
สอบ)

1

รวม

1

17
รวม

2

53
รวม

1

49
50
รวม

1

16
รวม

1

28
รวม

3

34
รวม
30
31
32

NS (30)
(N=1980)
เว้น
ไม่เว้น
8
22
(26.7%) (73.3%)
8
22
3
27
(10%) (90%)
3
27
23
37
(38.3%) (61.7%)
11
19
12
18
4
26
(13.3%) (86.7%)
4
26
10
20
(33.3%) (66.7%)
10
20
5
25
(16.7%) (83.3%)
5
25
86
4
(95.6%) (4.4%)
28
2
29
1
29
1

กลุ่มตัวอย่าง
NNSH (11)
NNSL (9)
(N=726)
(N=594)
เว้น
ไม่เว้น
เว้น
ไม่เว้น
0
11
0
9
(0%) (100%) (0%) (100%)
0
11
0
9
0
11
0
9
(0%) (100%) (0%) (100%)
0
11
0
9
3
19
0
18
(13.6%) (86.4%) (0%) (100%)
2
9
0
9
1
10
0
9
0
11
0
9
(0%) (100%) (0%) (100%)
0
11
0
9
1
10
0
9
(9.1%) (90.9%) (0%) (100%)
1
10
0
9
0
11
0
9
(0%) (100%) (0%) (100%)
0
11
0
9
9
24
2
25
(27.3%) (72.7%) (7.4%) (92.6%)
3
8
1
8
3
8
1
8
3
8
0
9
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ข้อมูลความสามารถในการเว้นวรรคของเจ้าของภาษาและผูเ้ รี ยนชาวญี"ปุ่นที"มีประสบการณ์ภาษาต่างกัน
(เกณฑ์ที" 4.2 ระดับคําเฉพาะ)
ระดับ

4.2
คํา
เฉพาะ

เกณฑ์
ที"

4.2.1

4.2.2

จํานวนข้อ
ข้อที"
ใน
(ใน
แบบทดสอบ แบบทดสอบ)

1

รวม

1

9
รวม
10

NS (30)
(N=1980)
เว้น
ไม่เว้น
26
4
(86.7%) (13.3%)

กลุ่มตัวอย่าง
NNSH (11)
(N=726)
เว้น
ไม่เว้น
0
11
(0%) (100%)

NNSL (9)
(N=594)
เว้น ไม่เว้น
0
9
(0%) (100%)

26
29
(96.7%)
29

0
11
1
10
(9.1%) (90.9%)
1
10

0
0
(0%)
0

4
1
(3.3%)
1

9
9
(100%)
9
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ข้อมูลความสามารถในการเว้นวรรคของเจ้าของภาษาและผูเ้ รี ยนชาวญี"ปุ่นที"มีประสบการณ์ภาษาต่างกัน
(เกณฑ์ที" 4.3 ระดับคําเฉพาะ)
ระดับ เกณฑ์
ที"

4.3
คํา
เฉพาะ

4.3.1

4.3.2

4.3.3

จํานวนข้อ
ข้อที"
ใน
(ใน
แบบทดสอบ แบบทดสอบ)

กลุ่มตัวอย่าง
NS (30)
NNSH (11)
NNSL (9)
(N=1980)
(N=726)
(N=594)
เว้น
ไม่เว้น
เว้น
ไม่เว้น
เว้น
ไม่เว้น
52
8
5
17
2
16
(86.7%) (13.3%) (22.7%) (77.3%) (11.1%) (88.9%)

2

รวม

2

2
3
รวม

27
3
2
9
25
5
3
8
56
4
4
18
(93.3%) (6.7%) (18.2%) (81.8%)

2

39
40
รวม

28
2
4
7
1
8
28
2
0
11
0
9
55
5
8
14
3
15
(91.7%) (8.3%) (36.4%) (63.6%) (16.7%) (83.3%)
27
3
7
4
3
6
28
2
1
10
0
9

6
7

2
7
0
9
1
17
(5.6%) (94.4%)
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ข้อมูลความสามารถในการเว้นวรรคของเจ้าของภาษาและผูเ้ รี ยนชาวญี"ปุ่นที"มีประสบการณ์ภาษาต่างกัน
(เกณฑ์ที" 5.1 ระดับเครื" องหมาย)
ระดับ

เกณฑ์
ที"

จํานวนข้อ
ข้อที"
ใน
(ใน
แบบทดสอบ แบบทดสอบ)

5.1
5.1.1
เครื" องหมาย
5.1.2

1

รวม

2

18
รวม
19
24

กลุ่มตัวอย่าง
NS (30)
NNSH (11)
NNSL (9)
(N=1980)
(N=726)
(N=594)
เว้น
ไม่เว้น
เว้น
ไม่เว้น เว้น ไม่เว้น
13
17
1
10
0
9
(43.3%) (56.7%) (9.1%) (90.9%) (0%) (100%)
13
17
1
10
0
9
31
29
9
13
9
9
(51.7%) (48.3%) (40.9%) (59.1%) (50%) (50%)
27
3
8
3
8
1
4
26
1
10
1
8

ข้อมูลความสามารถในการเว้นวรรคของเจ้าของภาษาและผูเ้ รี ยนชาวญี"ปุ่นที"มีประสบการณ์ภาษาต่างกัน
(เกณฑ์ที" 5.2 ระดับเครื" องหมาย)
ระดับ

เกณฑ์
ที"

5.2

5.2.1

จํานวนข้อ
ข้อที"
ใน
(ใน
แบบทดสอบ แบบทดสอบ)
2

รวม
41
42

กลุ่มตัวอย่าง
NS (30)
NNSH (11)
NNSL (9)
(N=1980)
(N=726)
(N=594)
เว้น
ไม่เว้น
เว้น ไม่เว้น
เว้น
ไม่เว้น
32
28
11
11
8
10
(53.3%) (46.7%) (50%) (50%) (44.4%) (55.6%)
2
28
0
11
0
9
30
0
11
0
8
1
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ภาคผนวก ช.
ข้อมูลความรู ้อภิภาษาศาสตร์ ในการเว้นวรรคของเจ้าของภาษาและผูเ้ รี ยนชาวญีปุ่นทีมีประสบการณ์
ภาษาต่างกัน (เกณฑ์ที 1 ระดับประโยค)
เกณฑ์ที 1. ระหว่างประโยคทีจบข้อความกับประโยคใหม่ (เว้นวรรคใหญ่) (17 ข้อ)
ประเภทของความรู ้อภิภาษาศาสตร์
NS (30)
1. รู ปภาษา
รวม
78.17% (337)
1.1 Syntax
จบประโยค
39.21% (169)
เริ มประโยคใหม่
25.75% (111)
หน้าประธานของประโยค
2.78% (12)
แยกอนุประโยคบอกเหตุผล
0.93% (4)
(รวม)
68.67% (296)
1.2 Lexicon
ก่อน ดังนัIน
1.62% (7)
หลังจํากัด
0.46% (2)
ตําแหน่งและชือ
0.23% (1)
หลังคําบอกวันเวลา
0.23% (1)
แยกชือสถานที ทีอยู่
1.86% (8)
ระหว่างชือ
0.23% (1)
(รวม)
4.63% (20)
1.3 Syntactico-lexicon
หลัง เป็ นต้น
3.02% (13)
คํา แล้ว แสดงการเสร็ จสมบูรณ์ (รวม)
3.02% (13)
1.4 Symbol Form
1.5 Syntax + Syntactico-lexicon เริ มประโยคใหม่+คําสันธาน
1.62% (7)
จบประโยค + หลังคําชือบริ ษทั
0.23% (1)
(รวม)
1.85% (8)
1.6 Syntax + Symbol Form
2. ความหมาย
รวม
21.09% (91)
2.1 Pragmatics
จบความ
6.26% (27)
ขึIนความ
6.96% (30)
เรื องเปลียน
1.39% (6)
ขยายความข้างหน้า
4.87% (21)
Pragmatics (Stylistic)
เห็นชัด เข้าใจง่าย
0.46% (2)
เน้นความ
0.23% (1)
เน้นคํานามข้างหน้า
0.46% (2)
จังหวะอ่าน
0.23% (1)
(รวม)
20.86% (90)
2.2 Semantics
แปลเนืIอเรื อง
0.23% (1)
(รวม)
0.23% (1)

NNSH (11)
77% (77)
27% (27)
5% (5)
36% (36)
68% (68)
5% (5)
3% (3)
8% (8)
1% (1)
1% (1)
23% (23)
1% (1)
11% (11)
-

NNSL (9)
75.32% (58)
23.38% (18)
38.96% (30)
62.34% (48)
5.19% (4)
5.19% (4)
1.30% (1)
6.49% (5)
7.79% (6)
20.78% (16)
3.90% (3)
10.39% (8)
-

2% (2)
1% (1)
15% (15)
8% (8)
8% (8)

14.29% (11)
6.49% (5)
6.49% (5)
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ประเภทของความรู ้อภิภาษาศาสตร์
3. เหตุผลไม่ชดั เจน
3.1 No Reason
3.2 Impressionistic Reasons

รวม
ไม่รู้
(รวม)
คิดว่าหน้าประธาน
คิดว่าคํา แล้ว แสดงการจบ
ประโยค
(รวม)
รวมทัIงหมด

NS (30)
0.70% (3)
0.70% (3)
0.70% (3)
-

NNSH (11)
-

NNSL (9)
3.90% (3)
1.30% (1)
2.60% (2)

100% (431)

100% (100)

3.90% (3)
100% (77)
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ข้อมูลความรู ้อภิภาษาศาสตร์ ในการเว้นวรรคของเจ้าของภาษาและผูเ้ รี ยนชาวญีปุ่นทีมีประสบการณ์
ภาษาต่างกัน (เกณฑ์ที 2 ระดับอนุพากย์)
เกณฑ์ที 2.1 ระหว่างประโยคย่อยทีมีใจความสมบูรณ์และเชือมกับประโยคอืน ๆ ทีขI ึนต้นด้วยคําสันธาน “และ” “หรื อ” “แต่” ฯลฯ ใน
ประโยครวม (6 ข้อ)
ประเภทของความรู ้อภิภาษาศาสตร์
NS (30)
NNSH (11)
NNSL (9)
1. รู ปภาษา
รวม
69.90% (79)
86.36% (19)
86.67% (26)
1.1 Syntax
จบประโยค
23.89% (27)
18.18% (4)
6.67% (2)
แยกอนุประโยคแสดงเหตุผล
6.19% (7)
(รวม)
30.08% (34)
18.18% (4)
6.67% (2)
1.2 Lexicon
Lexicon
แบ่งตามตําแหน่งชือ
1.77% (2)
ในภาษาญีป่ ุนจะตัดหน้า ส่วน
3.33% (1)
(รวม)
1.77% (2)
3.33% (1)
1.3 Syntactico-lexicon
หน้าคําสันธาน
14.16% (16)
63.63% (14)
60% (18)
คําสันธานเพือให้เหตุผล
8.85% (10)
(รวม)
23.01% (26)
63.63% (14)
60% (18)
1.4 Symbol Form
1.5 Syntax + Syntactico-lexicon มีขอ้ ความขยาย + คําเชือม
4.42% (5)
4.55% (1)
หน้าคําสันธาน + จบประโยค
10.62% (12)
หน้าคําสันธาน + เริ มประโยค
16.67% (5)
(รวม)
15.04% (17)
4.55% (1)
16.67% (5)
1.6 Syntax + Symbol Form
2. ความหมาย
รวม
30.08% (34)
13.64% (3)
13.33% (4)
2.1 Pragmatics
จบความ
7.96% (9)
10% (3)
ขึIนเนืIอความใหม่
12.39% (14)
มีขอ้ ความขยาย
5.31% (6)
Pragmatics (Stylistic)
เน้น เห็นชัด
1.77% (2)
13.64% (3)
3.33% (1)
ไม่เว้นจะยาวเกิน
2.65% (3)
(รวม)
30.08% (34)
13.64% (3)
13.33% (4)
2.2 Semantics
3. เหตุผลไม่ชดั เจน
รวม
3.1 No Reason
3.2 Impressionistic Reasons
รวมทัIงหมด
100% (113)
100% (22)
100% (30)
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เกณฑ์ที 2.2 ระหว่างคํา “ว่า” กับประโยคทีตามมา (3 ข้อ)
ประเภทของความรู ้อภิภาษาศาสตร์
1. รู ปภาษา
รวม
1.1 Syntax
ขึIนประโยคใหม่
(รวม)
1.2 Lexicon
แยกยศ
ก่อนชือ
(รวม)
1.3 Syntactico-lexicon
แสดงความซ้อน “ว่า”
ขยาย “ว่า”
หลัง “ว่า”
(รวม)
1.4 Symbol Form
1.5 Syntax + Syntactico-lexicon 1.6 Syntax + Symbol Form
2. ความหมาย
รวม
2.1 Pragmatics
เป็ นคําพูด
(รวม)
2.2 Semantics
แปลเนืIอเรื อง
(รวม)
3. เหตุผลไม่ชดั เจน
รวม
3.1 No Reason
3.2 Impressionistic Reasons
-รู ้สึก
(รวม)
รวมทัIงหมด

NS (30)
92.3% (24)
11.54% (3)
11.54% (3)
7.69% (2)
15.38% (4)
23.07% (6)
15.38% (4)
11.54% (3)
30.77% (8)
57.69% (15)
3.85% (1)
3.85% (1)
3.85% (1)
3.85% (1)
3.85% (1)
3.85% (1)
100% (26)

NNSH (11)
33.33% (1)
33.33% (1)
33.33% (1)
66.66% (2)
33.33% (1)
33.33% (1)
33.33% (1)
33.33% (1)
100% (3)

NNSL (9)
-
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ข้อมูลความรู ้อภิภาษาศาสตร์ ในการเว้นวรรคของเจ้าของภาษาและผูเ้ รี ยนชาวญีปุ่นทีมีประสบการณ์
ภาษาต่างกัน (เกณฑ์ที 3 ระดับวลี)
เกณฑ์ขอ้ ที 3.1 ระหว่างข้อความทีเป็ นหัวข้อกับประโยคทีตามมา (3 ข้อ)
ประเภทของความรู ้อภิภาษาศาสตร์
1. รู ปภาษา
รวม
1.1 Syntax
หน้าประธานของประโยค
แยกอนุประโยค
(รวม)
1.2 Lexicon
1.3 Syntactico-lexicon
1.4 Symbol Form
1.5 Syntax + Syntactico-lexicon 1.6 Syntax + Symbol Form
2. ความหมาย
รวม
2.1 Pragmatics
จบความ
Pragmatics (Stylistic)
เน้นคํา
จังหวะอ่าน
(รวม)
2.2 Semantics
เกริ น
(รวม)
3. เหตุผลไม่ชดั เจน
รวม
3.1 No Reason
3.2 Impressionistic Reasons
รวมทัIงหมด

NS (30)
12.5% (5)
5% (2)
7.5% (3)
12.5% (5)
87.5% (35)
17.5% (7)

NNSH (11)
50% (1)
50% (1)
50% (1)
50% (1)
-

NNSL (9)
100% (2)
100% (2)
100% (2)
-

15% (6)
7.5% (3)
40% (16)
47.5% (19)
47.5% (19)
100% (40)

50% (1)
50% (1)
100% (2)

100% (2)
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เกณฑ์ขอ้ ที 3.2 ระหว่างกลุ่มอักษรย่อ (5 ข้อ)
ประเภทของความรู ้อภิภาษาศาสตร์
1. รู ปภาษา
รวม
1.1 Syntax
จบประโยค
เริ มประโยคใหม่
หน้าประธานของประโยค
(รวม)
1.2 Lexicon
อักษรย่อ
หลัง น.
ระหว่างชือกับตําแหน่ง
(รวม)
1.3 Syntactico-lexicon
1.4 Symbol Form
1.5 Syntax + Syntactico-lexicon 1.6 Syntax + Symbol Form
เริ มประโยค + เครื องหมาย
วรรคตอน
(รวม)
2. ความหมาย
รวม
2.1 Pragmatics
ขึIนความ
เปลียนเรื อง
Pragmatics (Stylistic)
อ่านสะดวก
(รวม)
2.2 Semantics
แปลเนืIอเรื อง
(รวม)
3. เหตุผลไม่ชดั เจน
รวม
3.1 No Reason
3.2 Impressionistic Reasons
รวมทัIงหมด

NS (30)
89.14% (41)
19.57% (9)
17.39% (8)
36.96% (17)
8.7% (4)
13.04% (6)
26.09% (12)
47.83% (22)
4.35% (2)

NNSH (11)
92.29% (12)
15.38% (2)
38.46% (5)
53.84% (7)
15.38% (2)
15.38% (2)
7.69% (1)
38.45% (5)
-

NNSL (9)
78.78% (7)
11.11% (1)
66.67% (6)
77.78% (7)
-

4.35% (2)
10.87% (5)
6.52% (3)
-

7.69% (1)
7.69% (1)

22.22% (2)
11.11% (1)
-

4.35% (2)
10.87% (5)
100% (46)

7.69% (1)
100% (13)

11.11% (1)
11.11% (1)
11.11% (1)
100% (9)
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เกณฑ์ขอ้ ที 3.3 ระหว่างตัวหนังสื อกับตัวเลข (4 ข้อ)
ประเภทของความรู ้อภิภาษาศาสตร์
1. รู ปภาษา
รวม
1.1 Syntax
1.2 Lexicon
ระหว่างตัวเลข
แยกวันเวลา
(รวม)
1.3 Syntactico-lexicon
1.4 Symbol Form
1.5 Syntax + Syntactico-lexicon 1.6 Syntax + Symbol Form
2. ความหมาย
รวม
2.1 Pragmatics
Pragmatics (Stylistic)
อ่านสะดวก
(รวม)
2.2 Semantics
3. เหตุผลไม่ชดั เจน
รวม
3.1 No Reason
3.2 Impressionistic Reasons
รวมทัIงหมด

เกณฑ์ขอ้ ที 3.4 ระหว่างวันกับเวลา (1 ข้อ)
ประเภทของความรู ้อภิภาษาศาสตร์
1. รู ปภาษา
รวม
1.1 Syntax
1.2 Lexicon
แยกวันเวลา
(รวม)
1.3 Syntactico-lexicon
1.4 Symbol Form
1.5 Syntax + Syntactico-lexicon 1.6 Syntax + Symbol Form
2. ความหมาย
รวม
2.1 Pragmatics
จบความ
มีขอ้ ความขยาย
Pragmatics (Stylistic)
อ่านสะดวก
(รวม)
2.2 Semantics
3. เหตุผลไม่ชดั เจน
รวม
3.1 No Reason
3.2 Impressionistic Reasons
รวมทัIงหมด

NS (30)
95.65% (22)
91.3% (21)
4.35% (1)
95.65% (22)
4.35% (1)

NNSH (11)
100% (1)
100% (1)
100% (1)
-

NNSL (9)
-

4.35% (1)
4.35% (1)
100% (23)

100% (1)

-

NS (30)
66.67% (18)
66.67% (18)
66.67% (18)
33.32% (9)
14.81% (4)
3.7% (1)

NNSH (11)
-

NNSL (9)
-

14.81% (4)
33.32% (9)
100% (27)

-

-
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เกณฑ์ขอ้ ที 3.5 ระหว่างหน่วยมาตราต่าง ๆ กับข้อความทีตามมา (1 ข้อ)
ประเภทของความรู ้อภิภาษาศาสตร์
1. รู ปภาษา
รวม
1.1 Syntax
จบประโยค
เริ มประโยคใหม่
หน้าประธานของประโยค
ขึIนประโยคใหม่ + ขยายความ
(รวม)
1.2 Lexicon
หลัง คํามาตรา
(รวม)
1.3 Syntactico-lexicon
1.4 Symbol Form
1.5 Syntax + Syntactico-lexicon 1.6 Syntax + Symbol Form
2. ความหมาย
รวม
2.1 Pragmatics
จบความ
ขึIนความ
เปลียนเนืIอหา
เข้าใจง่าย
(รวม)
2.2 Semantics
3. เหตุผลไม่ชดั เจน
รวม
3.1 No Reason
3.2 Impressionistic Reasons
รวมทัIงหมด

NS (30)
86.67% (26)
33.33% (10)
36.67% (11)
3.33% (1)
6.67% (2)
80% (24)
6.67% (2)
6.67% (2)
13.33% (4)
10% (3)
3.33% (1)
13.33% (4)
100% (30)

NNSH (11)
90% (9)
30% (3)
50% (5)
10% (1)
90% (9)
10% (1)
10% (1)
10% (1)
100% (10)

NNSL (9)
57.15% (4)
14.29% (1)
42.86% (3)
57.15% (4)
42.87% (3)
14.29% (1)
14.29% (1)
14.29% (1)
42.87% (3)
100% (7)
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เกณฑ์ขอ้ ที 3.6 ระหว่างตัวหนังสื อไทยกับตัวหนังสื อภาษาอืน (2 ข้อ)
ประเภทของความรู ้อภิภาษาศาสตร์
1. รู ปภาษา
รวม
1.1 Syntax
1.2 Lexicon
อักษรประเภทอืน
(รวม)
1.3 Syntactico-lexicon
1.4 Symbol Form
1.5 Syntax + Syntactico-lexicon 1.6 Syntax + Symbol Form
2. ความหมาย
รวม
2.1 Pragmatics
2.2 Semantics
3. เหตุผลไม่ชดั เจน
รวม
3.1 No Reason
3.2 Impressionistic Reasons
รวมทัIงหมด

NS (30)
100% (16)
100% (16)
100% (16)
100% (16)

NNSH (11)
-

NNSL (9)
-

เกณฑ์ขอ้ ที 3.7 ระหว่างรายการต่าง ๆ เพือแยกรายการแต่ละรายการ ทัIงทีเป็ นข้อความและกลุ่มตัวเลข (1 ข้อ)
ประเภทของความรู ้อภิภาษาศาสตร์
NS (30)
NNSH (11)
1. รู ปภาษา
รวม
100% (30)
100% (2)
1.1 Syntax
แยกคํา
30% (9)
100% (2)
หลังตัวอย่าง
3.33% (1)
แยกตัวอย่าง
53.33% (16)
ระหว่างตัวอย่าง
13.33% (4)
(รวม)
100% (30)
100% (2)
1.2 Lexicon
1.3 Syntactico-lexicon
1.4 Symbol Form
1.5 Syntax + Syntactico-lexicon 1.6 Syntax + Symbol Form
2. ความหมาย
2.1 Pragmatics
2.2 Semantics
3. เหตุผลไม่ชดั เจน
รวม
3.1 No Reason
3.2 Impressionistic Reasons
รวมทัIงหมด
100% (30)
100% (2)

NNSL (9)
-
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ข้อมูลความรู ้อภิภาษาศาสตร์ ในการเว้นวรรคของเจ้าของภาษาและผูเ้ รี ยนชาวญีปุ่นทีมีประสบการณ์
ภาษาต่างกัน (เกณฑ์ที 4.1 ระดับคําชีIเฉพาะ)
เกณฑ์ขอ้ ที 4.1.1 ระหว่างชือกับนามสกุล (1 ข้อ)
ประเภทของความรู ้อภิภาษาศาสตร์
1. รู ปภาษา
รวม
1.1 Syntax
1.2 Lexicon
ระหว่างชือสกุล
(รวม)
1.3 Syntactico-lexicon
1.4 Symbol Form
1.5 Syntax + Syntactico-lexicon 1.6 Syntax + Symbol Form
2. ความหมาย
2.1 Pragmatics
2.2 Semantics
3. เหตุผลไม่ชดั เจน
รวม
3.1 No Reason
3.2 Impressionistic Reasons
รวมทัIงหมด

NS (30)
100% (8)
100% (8)
100% (8)
100% (8)

NNSH (11)
-

NNSL (9)
-

เกณฑ์ขอ้ ที 4.1.2 ระหว่างคํานําพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ พระนาม และฐานันดรศักดิd แต่ละชนิด (1 ข้อ)
ประเภทของความรู ้อภิภาษาศาสตร์
NS (30)
NNSH (11)
1. รู ปภาษา
รวม
100% (3)
1.1 Syntax
1.2 Lexicon
แยกยศตําแหน่งกับชือ
100% (3)
(รวม)
100% (3)
1.3 Syntactico-lexicon
1.4 Symbol Form
1.5 Syntax + Syntactico-lexicon 1.6 Syntax + Symbol Form
2. ความหมาย
2.1 Pragmatics
2.2 Semantics
3. เหตุผลไม่ชดั เจน
รวม
3.1 No Reason
3.2 Impressionistic Reasons
รวมทัIงหมด
100% (3)
-

NNSL (9)
-
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เกณฑ์ขอ้ ที 4.1.3 ระหว่างคํานําหน้านามแต่ละชนิด (2 ข้อ)
ประเภทของความรู ้อภิภาษาศาสตร์
1. รู ปภาษา
รวม
1.1 Syntax
เริ มประโยคใหม่
(รวม)
1.2 Lexicon
ระหว่างยศตําแหน่งกับชือ
(รวม)
1.3 Syntactico-lexicon
1.4 Symbol Form
1.5 Syntax + Syntactico-lexicon 1.6 Syntax + Symbol Form
2. ความหมาย
2.1 Pragmatics
2.2 Semantics
3. เหตุผลไม่ชดั เจน
รวม
3.1 No Reason
3.2 Impressionistic Reasons
รวมทัIงหมด

NS (30)
100% (23)
100% (23)
100% (23)
100% (23)

NNSH (11)
100% (3)
33.33% (1)
33.33% (1)
66.67% (2)
66.67% (2)
100% (3)

NNSL (9)
-

เกณฑ์ขอ้ ที 4.1.4 ระหว่างยศกับชือ (1 ข้อ)
ประเภทของความรู ้อภิภาษาศาสตร์
1. รู ปภาษา
รวม
1.1 Syntax
1.2 Lexicon
แยกยศจากชือ
(รวม)
1.3 Syntactico-lexicon
1.4 Symbol Form
1.5 Syntax + Syntactico-lexicon 1.6 Syntax + Symbol Form
2. ความหมาย
2.1 Pragmatics
2.2 Semantics
3. เหตุผลไม่ชดั เจน
รวม
3.1 No Reason
3.2 Impressionistic Reasons
รวมทัIงหมด

NS (30)
100% (4)
100% (4)
100% (4)
100% (4)

NNSH (11)
-

NNSL (9)
-
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เกณฑ์ขอ้ ที 4.1.5 ระหว่างชือบริ ษทั ธนาคาร ฯลฯ กับคํา “จํากัด” ทีอยูท่ า้ ยชือ (1 ข้อ)
ประเภทของความรู ้อภิภาษาศาสตร์
NS (30)
1. รู ปภาษา
รวม
100% (10)
1.1 Syntax
จบประโยค
(รวม)
1.2 Lexicon
หลังชือบริ ษทั ชือเฉพาะ
40% (4)
หน้า จํากัด
60% (6)
(รวม)
100% (10)
1.3 Syntactico-lexicon
1.4 Symbol Form
1.5 Syntax + Syntactico-lexicon 1.6 Syntax + Symbol Form
2. ความหมาย
2.1 Pragmatics
2.2 Semantics
3. เหตุผลไม่ชดั เจน
รวม
3.1 No Reason
3.2 Impressionistic Reasons
รวมทัIงหมด
100% (10)

NNSH (11)
100% (1)
100% (1)
100% (1)
100% (1)

NNSL (9)
-

เกณฑ์ขอ้ ที 4.1.6 ระหว่างคํา “ห้างหุ น้ ส่วนจํากัด” และ “ห้างหุ น้ ส่วนสามัญนิติบุคคล” กับชือ (1ข้อ)
ประเภทของความรู ้อภิภาษาศาสตร์
NS (30)
NNSH (11)
1. รู ปภาษา
รวม
100% (5)
1.1 Syntax
จบประโยค
40% (2)
ขึIนประโยคใหม่
20% (1)
(รวม)
60% (3)
1.2 Lexicon
หลัง จํากัด
40% (2)
(รวม)
40% (2)
1.3 Syntactico-lexicon
1.4 Symbol Form
1.5 Syntax + Syntactico-lexicon 1.6 Syntax + Symbol Form
2. ความหมาย
2.1 Pragmatics
2.2 Semantics
3. เหตุผลไม่ชดั เจน
รวม
3.1 No Reason
3.2 Impressionistic Reasons
รวมทัIงหมด
100% (5)
-

NNSL (9)
-
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เกณฑ์ที 4.1.7 ระหว่างชือสถานทีต่าง ๆ เช่น ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด (3 ข้อ)
ประเภทของความรู ้อภิภาษาศาสตร์
NS (30)
1. รู ปภาษา
รวม
79.07% (68)
1.1 Syntax
จบประโยค
1.16% (1)
(รวม)
1.16% (1)
1.2 Lexicon
แยกทีอยู่
59.30% (51)
เป็ นคํา
11.63% (10)
ระหว่างชือ
6.98% (6)
(รวม)
77.91% (67)
1.3 Syntactico-lexicon
1.4 Symbol Form
1.5 Syntax + Syntactico-lexicon 1.6 Syntax + Symbol Form
2. ความหมาย
รวม
17.44% (15)
2.1 Pragmatics
แบ่งความในประโยค
13.95% (12)
มีขอ้ ความขยาย
3.49% (3)
(รวม)
17.44% (15)
2.2 Semantics
3. เหตุผลไม่ชดั เจน
รวม
3.49% (3)
3.1 No Reason
3.2 Impressionistic Reasons
จํามาใช้
3.49% (3)
(รวม)
3.49% (3)
รวมทัIงหมด
100% (86)

NNSH (11)
99.99% (9)
33.33% (3)
33.33% (3)
33.33% (3)
33.33% (3)
66.66% (6)
100% (9)

NNSL (9)
100% (2)
100% (2)
100% (2)
100% (2)
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ข้อมูลความรู ้อภิภาษาศาสตร์ ในการเว้นวรรคของเจ้าของภาษาและผูเ้ รี ยนชาวญีปุ่นทีมีประสบการณ์
ภาษาต่างกัน (เกณฑ์ที 4.2 ระดับคําเฉพาะ)
เกณฑ์ที 4.2.1 ระหว่างรายการกับคําสันธาน “และ” “หรื อ” ในรายการ (1 ข้อ)
ประเภทของความรู ้อภิภาษาศาสตร์
1. รู ปภาษา
รวม
1.1 Syntax
1.2 Lexicon
1.3 Syntactico-lexicon
หน้า และ + ระหว่างตัวอย่าง
หน้า และ + ลําดับสุ ดท้าย
(รวม)
1.4 Symbol Form
1.5 Syntax + Syntactico-lexicon 1.6 Syntax + Symbol Form
2. ความหมาย
2.1 Pragmatics
2.2 Semantics
3. เหตุผลไม่ชดั เจน
รวม
3.1 No Reason
3.2 Impressionistic Reasons
รวมทัIงหมด

NS (30)
100% (26)
88.46% (23)
11.54% (3)
100% (26)
100% (26)

NNSH (11)
-

NNSL (9)
-
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เกณฑ์ที 4.2.2 ระหว่างรายการกับคํา “เป็ นต้น” ทีอยูห่ ลังรายการ (1 ข้อ)
ประเภทของความรู ้อภิภาษาศาสตร์
1. รู ปภาษา
รวม
1.1 Syntax
1.2 Lexicon
1.3 Syntactico-lexicon
หน้า เป็ นต้น
แยก เป็ นต้น + จบตัวอย่าง
(รวม)
1.4 Symbol Form
1.5 Syntax + Syntactico-lexicon 1.6 Syntax + Symbol Form
2. ความหมาย
รวม
2.1 Pragmatics
Pragmatics (Stylistic)
เห็นชัด
(รวม)
2.2 Semantics
3. เหตุผลไม่ชดั เจน
รวม
3.1 No Reason
3.2 Impressionistic Reasons
รวมทัIงหมด

NS (30)
100% (29)
65.52% (19)
34.48% (10)
100% (29)
-

NNSH (11)
100% (1)

NNSL (9)
-

100% (29)

100% (1)
100% (1)
100% (1)

-
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ข้อมูลความรู ้อภิภาษาศาสตร์ ในการเว้นวรรคของเจ้าของภาษาและผูเ้ รี ยนชาวญีปุ่นทีมี
ประสบการณ์ภาษาต่างกัน (เกณฑ์ที 4.3 ระดับคําเฉพาะ)
เกณฑ์ที 4.3.1 หน้าและหลังคํา ณ ธ (2 ข้อ)
ประเภทของความรู ้อภิภาษาศาสตร์
1. รู ปภาษา
รวม
1.1 Syntax
จบประโยค
(รวม)
1.2 Lexicon
หน้าและหลังคํา ณ
(รวม)
1.3 Syntactico-lexicon
1.4 Symbol Form
1.5 Syntax + Syntactico-lexicon 1.6 Syntax + Symbol Form
2. ความหมาย
รวม
2.1 Pragmatics
Pragmatics (Stylistic)
แยก ณ ให้ชดั เจน
(รวม)
2.2 Semantics
3. เหตุผลไม่ชดั เจน
รวม
3.1 No Reason
3.2 Impressionistic Reasons
รวมทัIงหมด

NS (30)
51.93% (27)
3.85% (2)
3.85% (2)
48.08% (25)
48.08% (25)
48.07% (25)

NNSH (11)
40% (2)
20% (1)
20% (1)
20% (1)
20% (1)
60% (3)

NNSL (9)
50% (1)
50% (1)
50% (1)
50% (1)

48.07% (25)
48.07% (25)
100% (52)

60% (3)
60% (3)
100% (5)

50% (1)
50% (1)
100% (2)
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เกณฑ์ที 4.3.2 หน้าและหลังคํา “ได้แก่” ทีตามด้วยรายการ มากกว่า 1 รายการ (2 ข้อ)
ประเภทของความรู ้อภิภาษาศาสตร์
NS (30)
1. รู ปภาษา
รวม
96.43% (54)
1.1 Syntax
ขึIนการยกตัวอย่าง
26.79% (15)
อธิ บายส่วนขยาย
5.36% (3)
(รวม)
32.15% (18)
1.2 Lexicon
1.3 Syntactico-lexicon
หน้าและหลัง “ได้แก่”
44.64% (25)
แยก “ได้แก่” ให้ชดั เจน
19.64% (11)
(รวม)
64.28% (36)
1.4 Symbol Form
1.5 Syntax + Syntactico-lexicon 1.6 Syntax + Symbol Form
2. ความหมาย
รวม
3.57% (2)
2.1 Pragmatics
Pragmatics (Stylistic)
อ่านสะดวก
3.57% (2)
(รวม)
3.57% (2)
2.2 Semantics
3. เหตุผลไม่ชดั เจน
รวม
3.1 No Reason
3.2 Impressionistic Reasons
รวมทัIงหมด
100% (56)

NNSH (11)
100% (4)
50% (2)
50% (2)
50% (2)
50% (2)
-

NNSL (9)
100% (1)
100% (1)
100% (1)
-

100% (4)

100% (1)
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เกณฑ์ที 4.3.3 หน้าและหลังคํา “เช่น” (ในความหมายว่า ยกตัวอย่าง) (2 ข้อ)
ประเภทของความรู ้อภิภาษาศาสตร์
1. รู ปภาษา
รวม
1.1 Syntax
จบประโยค
ขึIนการยกตัวอย่าง
(รวม)
1.2 Lexicon
1.3 Syntactico-lexicon
หน้าและหลัง “เช่น”
แยก “เช่น” ให้ชดั เจน
ในภาษาญีป่ ุนจะตัดหลังคํา
“เช่น”
(รวม)
1.4 Symbol Form
1.5 Syntax + Syntactico-lexicon 1.6 Syntax + Symbol Form
2. ความหมาย
2.1 Pragmatics
2.2 Semantics
3. เหตุผลไม่ชดั เจน
รวม
3.1 No Reason
3.2 Impressionistic Reasons
รวมทัIงหมด

NS (30)
100% (55)
1.82% (1)
29.09% (16)
30.91% (17)
65.45% (36)
3.64% (2)
-

NNSH (11)
100% (8)
12.5% (1)
12.5% (1)
62.5% (5)
25% (2)
-

NNSL (9)
100% (3)
33.33% (1)
33.33% (1)
33.33% (1)
33.33% (1)

69.09% (38)
100% (55)

87.50% (7)
100% (8)

66.66% (2)
100% (3)
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ข้อมูลความรู ้อภิภาษาศาสตร์ ในการเว้นวรรคของเจ้าของภาษาและผูเ้ รี ยนชาวญีปุ่นทีมีประสบการณ์
ภาษาต่างกัน (เกณฑ์ที 5.1 ระดับเครื องหมาย)

เกณฑ์ที 5.1.1 ระหว่างข้อความข้างหน้ากับเครื องหมายอัญประกาศเปิ ด (“) และวงเล็บเปิ ด ( ( ) (1 ข้อ)
ประเภทของความรู ้อภิภาษาศาสตร์
NS (30)
NNSH (11)
1. รู ปภาษา
รวม
100% (13)
1.1 Syntax
1.2 Lexicon
เปลียนภาษา
15.38% (2)
(รวม)
15.38% (2)
1.3 Syntactico-lexicon
1.4 Symbol Form
หน้าวงเล็บ
84.61% (11)
(รวม)
84.61% (11)
1.5 Syntax + Syntactico-lexicon 1.6 Syntax + Symbol Form
2. ความหมาย
รวม
100% (1)
2.1 Pragmatics
จบความ
100% (1)
(รวม)
100% (1)
2.2 Semantics
3. เหตุผลไม่ชดั เจน
รวม
3.1 No Reason
3.2 Impressionistic Reasons
รวมทัIงหมด
100% (13)
100% (1)

NNSL (9)
-
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เกณฑ์ที 5.1.2 ระหว่างเครื องหมายจุลภาค (,) อัฒภาค (;) ไปยาลน้อย (ฯ) อัญประกาศปิ ด (”) และวงเล็บปิ ด ()) กับข้อความทีตามมา
(2 ข้อ)
ประเภทของความรู ้อภิภาษาศาสตร์
NS (30)
NNSH (11)
NNSL (9)
1. รู ปภาษา
รวม
87.1% (27)
88.88% (8)
66.66% (6)
1.1 Syntax
จบประโยค
19.35% (6)
22.22% (2)
11.11% (1)
เริ มประโยคใหม่
22.58% (7)
11.11% (1)
11.11% (1)
หน้าประธานของประโยค
44.44% (4)
33.33% (3)
(รวม)
41.93% (13)
77.77% (7)
55.55% (5)
1.2 Lexicon
เปลียนภาษา
3.23% (1)
(รวม)
3.23% (1)
1.3 Syntactico-lexicon
1.4 Symbol Form
หลัง “ไปยาลน้อย/วงเล็บ”
29.03% (9)
11.11% (1)
11.11% (1)
เครื องหมายวรรคตอน
3.23% (1)
(รวม)
32.26% (10)
11.11% (1)
11.11% (1)
1.5 Syntax + Syntactico-lexicon 1.6 Syntax + Symbol Form
จบประโยค + หลังวงเล็บ
6.45% (2)
เริ มประโยค + หลังวงเล็บ
3.23% (1)
(รวม)
9.68% (3)
2. ความหมาย
รวม
12.91% (4)
11.11% (1)
33.33% (3)
2.1 Pragmatics
จบความ
9.68% (3)
11.11% (1)
ขึIนความ
3.23% (1)
เปลียนเรื อง
11.11% (1)
22.22% (2)
(รวม)
12.91% (4)
11.11% (1)
33.33% (3)
2.2 Semantics
3. เหตุผลไม่ชดั เจน
รวม
3.1 No Reason
3.2 Impressionistic Reasons
รวมทัIงหมด
100% (31)
100% (9)
100% (9)
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ข้อมูลความรู ้อภิภาษาศาสตร์ ในการเว้นวรรคของเจ้าของภาษาและผูเ้ รี ยนชาวญีปุ่นทีมีประสบการณ์
ภาษาต่างกัน (เกณฑ์ที 5.2 ระดับเครื องหมาย)

เกณฑ์ที 5.2.1 หน้าและหลังเครื องหมายไปยาลใหญ่ (ฯลฯ) ไม้ยมก (ๆ) เสมอภาคหรื อเท่ากับ (=) ทวิภาค (:)วิภชั ภาค (:-) และ
เครื องหมาย + ทีใช้ในทางภาษา (+) (2 ข้อ)
ประเภทของความรู ้อภิภาษาศาสตร์
NS (30)
NNSH (11)
NNSL (9)
1. รู ปภาษา
รวม
84.39% (27)
72.72% (8)
87.5% (7)
1.1 Syntax
จบประโยค
28.13% (9)
27.27% (3)
25% (2)
เริ มประโยคใหม่
31.25% (10)
9.09% (1)
หน้าประธานของประโยค
3.13% (1)
36.36% (4)
50% (4)
(รวม)
62.51% (20)
72.72% (8)
75% (6)
1.2 Lexicon
1.3 Syntactico-lexicon
1.4 Symbol Form
หน้าและหลัง “ไม้ยมก”
18.75% (6)
12.5%(1)
(รวม)
18.75% (6)
12.5%(1)
1.5 Syntax + Syntactico-lexicon 1.6 Syntax + Symbol Form
จบประโยค + หลัง “ไม้ยมก”
3.13% (1)
(รวม)
3.13% (1)
2. ความหมาย
รวม
15.63% (5)
27.27% (3)
12.5% (1)
2.1 Pragmatics
จบความ
6.25% (2)
ขึIนความ
9.38% (3)
เปลียนเรื อง
9.09% (1)
12.5% (1)
(รวม)
15.63% (5)
9.09% (1)
12.5% (1)
2.2 Semantics
แปลเนืIอเรื อง
18.18% (2)
(รวม)
18.18% (2)
3. เหตุผลไม่ชดั เจน
รวม
3.1 No Reason
3.2 Impressionistic Reasons
รวมทัIงหมด
100% (32)
100% (11)
100% (8)
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นางสาวชลิ ด า งามวิ โรจน์ กิจ เกิ ด เมื อ วัน ที 18 เมษายน สํ า เร็ จ การศึ ก ษาปริ ญญา
วิ ท ยาศาสตร์ บั ณ ฑิ ต สาขาพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ อุ ต สาหกรรมเกษตร (เกี ย รติ นิ ย มอัน ดับ สอง) คณะ
อุ ตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปี การศึ กษา 2546 เข้าศึ กษาระดับปริ ญญาอักษร
ศาสตร์ มหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ชาภาษาศาสตร์ ภาควิ ชาภาษาศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ มหาวิ ทยาลัย ในภาค
การศึกษาต้น ปี การศึกษา 2552

