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บทคัดย่อ
งานนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) วิเคราะห์วิธีการสร้างค�ำศัพท์เฉพาะส�ำหรับเด็กในภาษาญี่ปุ่น 2)
วิเคราะห์แนวโน้มการปรากฏของวิธีการสร้างค�ำในแต่ละกลุ่มความหมายของค�ำศัพท์เฉพาะส�ำหรับ
เด็ก 3) วิเคราะห์ลักษณะทางสังคมวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่สะท้อนจากค�ำศัพท์เฉพาะส�ำหรับเด็ก โดยรวบรวม
ค�ำศัพท์จากพจนานุกรมค�ำศัพท์เฉพาะส�ำหรับเด็กทั่วประเทศ 『全国幼児語辞典』 (Zenkoku youjigo
jiten) ของ Tomosada (1997) จ�ำนวน 281 ค�ำ ซึ่งแบ่งได้ 22 กลุ่มความหมาย แล้วน�ำมาวิเคราะห์
วิธกี ารสร้างค�ำ แนวโน้มการปรากฏของวิธกี ารสร้างค�ำในแต่ละกลุม่ ความหมาย และภาพสะท้อนทางสังคม
วัฒนธรรมญีป่ นุ่ ผลการวิจยั พบวิธกี ารสร้างค�ำศัพท์เฉพาะส�ำหรับเด็ก 7 รูปแบบจากมากไปน้อย ได้แก่ การซ�ำ้
การเลียนเสียง การเปลี่ยนแปลงทางเสียง การเติม (เปลี่ยน/ตัด) หน่วยค�ำเติม การเปลี่ยนชนิดค�ำ การ
ประสมค�ำ และการยืม ตามล�ำดับ ผลการศึกษายังแสดง ให้เห็นวิธีการสร้างค�ำเด่น ๆ ที่พบในแต่ละกลุ่ม
ความหมาย ส�ำหรับผลการศึกษาภาพสะท้อนทางสังคมวัฒนธรรม พบว่าชาวญีป่ นุ่ ใช้คำ� ศัพท์เฉพาะส�ำหรับ
เด็ก โดยมุ่งเน้นความเข้าใจของเด็กและความง่ายในการสื่อสารเป็นหลัก นอกจากนี้ยังพบการปลูกฝังให้
เด็กญี่ปุ่นรู้จักให้เกียรติและแสดงความสุภาพต่อสิ่งรอบตัวที่ไม่ใช่มนุษย์ การมองสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ให้มีความ
เป็นมนุษย์ การมองสิง่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับเด็กว่ามีลกั ษณะเล็กซึง่ สือ่ ถึงความน่ารัก ความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับ
สมาชิกในครอบครัวที่เน้นความสนิทสนมและสื่อถึงความเป็นพวกเดียวกันกับเด็ก อีกทั้งยังพบวัฒนธรรม
ญี่ปุ่นในด้านต่าง ๆ ที่สะท้อนจากค�ำศัพท์เฉพาะส�ำหรับเด็กแต่ละค�ำอีกด้วย เช่น อาหาร เครื่องแต่งกาย
ของเล่น เป็นต้น
ค�ำส�ำคัญ ค�ำศัพท์เฉพาะส�ำหรับเด็ก ภาษาญี่ปุ่น วิธีการสร้างค�ำ ภาพสะท้อนทางสังคมวัฒนธรรม
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Abstract

The study aims to 1) identify the word formation processes in Japanese early
childhood vocabulary, 2) investigate the tendency of certain word formation processes
to co-occur with particular semantic domains, and 3) analyse the way socio-cultural
factors are reflected in Japanese early childhood vocabulary. Data were elicited from
Tomosada’s (1997) Zenkoku youjigo jiten [Dictionary of Early Childhood Vocabulary around
the Country]. A total of 281 vocabulary items were categorised into 22 semantic domains.
Word formation processes, the tendency of occurrence of word formation processes in
each semantic domain, and socio-cultural attributes were also analysed. The findings
showed seven word formation processes in Japanese early childhood vocabulary. They
are ranked from highest to lowest as follows: reduplication, onomatopoeia, sound change,
morphemic adaptation (affixation, substitution and omission), conversion, compounding,
and borrowing. The study also revealed a co-occurrence tendency between word
formation processes and semantic domains. The analysis of socio-cultural reflections
indicates that Japanese use of early childhood vocabulary enhances children’s
comprehension and facilitates communication. In addition, it was found that the values
being fostered in Japanese children include a sense of respect and politeness to
surrounding non-human entities, personification of non-human entities, perception of young
children’s small objects as being cute, and close and harmonious relationships between
children and their family members. Other aspects of Japanese culture; for example, food,
clothing, toys, are reflected in early childhood vocabulary as well.
Keywords: early childhood vocabulary, Japanese language, word formation process,
		 socio-cultural reflection
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1. บทน�ำ
ภาษาทีผ่ ใู้ หญ่ใช้พดู กับเด็กเล็ก (infant directed speech, child directed speech,
baby talk) มีเอกลักษณ์แตกต่างจากภาษาที่ใช้พูดกับผู้ใหญ่ในหลายแง่มุม เช่น สัทศาสตร์
สัทสัมพันธ์ สัมพันธสาร วากยสัมพันธ์ อรรถศาสตร์ และ ค�ำศัพท์ กล่าวคือ มีการเล่นเสียง
การออกเสียงไม่ชัดเจนแบบเด็ก การออกเสียงที่ลากยาวและมีช่วงพิสัยกว้างกว่าปกติ
การกล่าวซ�ำ้ ค�ำหรือข้อความเดิม การใช้ประโยคสัน้ ๆ ง่าย ๆ ไม่เน้นความถูกต้องทางไวยากรณ์
การใช้ค�ำที่สื่อความหมายกว้างกว่าปกติ และอ้างถึงเฉพาะสิ่งที่มองเห็นอยู่ตรงหน้า ตลอดจน
การใช้คำ� ศัพท์เฉพาะส�ำหรับเด็ก (Ferguson, 1977; Garton, 1992; Pine, 1994; Thanavisuth,
1997; Ogura, Yoshimoto, & Tsubota, 1997; Tomosada, 2005; Murase, Ogura, &
Yamashita, 2007; Kobayashi, 2008; อมรา ประสิทธิร์ ฐั สินธุ,์ 2556, น. 31-33) เอกลักษณ์
ของภาษาทีผ่ ใู้ หญ่ใช้พดู กับเด็กเล็กดังกล่าว เป็นลักษณะสากลทีพ่ บได้ในภาษาต่าง ๆ อันแสดง
ให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบภาษาเพื่อให้เหมาะสมกับพัฒนาการตามวัยของผู้รับสาร
ดังที่ Ferguson (1977) ได้เรียกภาษากลุม่ นีว้ า่ “ท�ำเนียบภาษาทีถ่ กู ท�ำให้งา่ ยขึน้ ” (simplified
registers)
ส�ำหรับภาษาญี่ปุ่นก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบภาษาที่ใช้สื่อสารกับเด็กเล็กเช่นกัน
โดยพบค�ำศัพท์เฉพาะที่ใช้กับเด็กเล็กเป็นจ�ำนวนมาก ดังที่ Kobayashi (2008) ได้แสดง
ความเห็นไว้วา่ สัทสัมพันธ์และการออกเสียงไม่ชดั แบบเด็กเป็นลักษณะสากลทีพ่ บได้ในหลาย
วัฒนธรรม แต่ค�ำศัพท์เฉพาะส�ำหรับเด็กมีจ�ำนวนมากน้อยแตกต่างกันไปในแต่ละภาษา โดย
ในภาษาญี่ปุ่นมีคำ� ศัพท์เฉพาะส�ำหรับเด็กเป็นจ�ำนวนมาก เช่น にゃんにゃん (nyannyan),
にゃんこ (nyanko) “แมว” ซึ่ ง ในภาษาผู ้ ใ หญ่ ใช้ ค� ำ ว่ า ねこ (neko) “แมว” きらきら
(kirakira), ぴかぴか (pikapika), おほしさん (ohoshisan) “ดาว” ซึ่งในภาษาผู้ใหญ่ใช้ค�ำว่า
ほし (hoshi) “ดาว” เป็นต้น นอกจากนีใ้ นภาษาญีป
่ นุ่ ยังมีคำ� ศัพท์เฉพาะส�ำหรับเด็กแต่ละถิน่
อีกด้วยซึง่ นับว่าแตกต่างจากภาษาอืน่ ๆ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรัง่ เศส ทีพ่ บค�ำศัพท์เฉพาะ
ส�ำหรับเด็กเป็นจ�ำนวนน้อย
จากการส�ำรวจพบว่าในสังคมญี่ปุ่นมีการใช้ค�ำศัพท์เฉพาะส�ำหรับเด็กด้วยความถี่สูง
ทัง้ การสนทนาในชีวติ ประจ�ำวัน และสือ่ ต่าง ๆ ส�ำหรับเด็ก ปรากฏการณ์ดงั กล่าวสอดคล้องกับ
ความเห็นของ Murase et al. (2007, p. 18) ที่ว่า ในบรรดารูปแบบภาษาที่ใช้กับเด็กญี่ปุ่น
นั้น ค�ำศัพท์เฉพาะนับเป็นเอกลักษณ์ส�ำคัญซึ่งพบการใช้จ�ำนวนมาก ทั้งนี้เนื่องจากค�ำศัพท์
เฉพาะส�ำหรับเด็กจัดเป็นภาษาเฉพาะกลุ่มอายุประเภทหนึ่งซึ่งมีบทบาทในฐานะค�ำหน้าที่
(役割語) คือ มีหน้าที่หลัก 2 ประการ ได้แก่ 1. หน้าที่เชิงการสื่อสารตามพัฒนาการทาง
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ภาษาของเด็กที่ยังไม่สมบูรณ์ 2. หน้าที่เชิงสังคมและจิตวิทยาของกลุ่มเด็กเล็กซึ่งชื่นชอบการ
เลียนเสียง การเล่นจังหวะ และท่วงท�ำนองซ�ำ 
้ ๆ นอกจากนีค้ ำ� ศัพท์เฉพาะส�ำหรับเด็กยังสามารถ
สะท้อนให้เห็นลักษณะทางสังคมวัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมของเด็กในสังคมญี่ปุ่นได้
ทั้งจากกลุ่มความหมายของค�ำศัพท์เฉพาะส�ำหรับเด็กซึ่งเด็กญี่ปุ่นใช้สื่อสารในชีวิตประจ�ำวัน
และจากวิธีการสร้างค�ำซึ่งสื่อถึงความหมายต่าง ๆ อันเป็นผลมาจากการประกอบค�ำ
อย่างไรก็ตาม การศึกษาเกีย่ วกับรูปแบบของค�ำศัพท์เฉพาะส�ำหรับเด็กในภาษาญีป่ นุ่
ที่ผ่านมาได้ให้ความส�ำคัญกับวิธีการสร้างค�ำเพียงไม่กี่วิธีคือ การซ�้ำ การเลียนเสียง และการ
เติมหน่วยค�ำเติม อีกทั้งผลการศึกษาที่พบยังไม่ครอบคลุมค�ำศัพท์เฉพาะส�ำหรับเด็กซึ่งมีอยู่
เป็นจ�ำนวนมากกล่าวคือ ผลการศึกษาจ�ำกัดอยูเ่ ฉพาะบางกลุม่ ความหมายของค�ำศัพท์เฉพาะ
ส�ำหรับเด็กเท่านั้น
ด้วยสาเหตุข้างต้นงานวิจัยนี้จึงสนใจศึกษาในประเด็นที่ยังไม่พบการวิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบมาก่อน ได้แก่ วิธีการสร้างค�ำศัพท์เฉพาะส�ำหรับเด็กในภาษาญี่ปุ่นโดยวิเคราะห์
ตามทฤษฎีวิธีการสร้างค�ำของ Bauer (1983) Francis (1985) Yule (2010) และ Murase
et al. (2007) นอกจากนี้จะศึกษาแนวโน้มการปรากฏของวิธีการสร้างค�ำศัพท์เฉพาะส�ำหรับ
เด็กทีส่ มั พันธ์กบั กลุม่ ความหมายของค�ำซึง่ ครอบคลุมค�ำศัพท์เฉพาะส�ำหรับเด็กในภาษาญีป่ นุ่
มากถึง 22 กลุ่มความหมาย ตลอดจนวิเคราะห์ภาพสังคมวัฒนธรรมและโลกทัศน์ของเด็ก
ชาวญีป่ นุ่ ทีส่ ะท้อนจากค�ำศัพท์เฉพาะส�ำหรับเด็ก ทัง้ ในด้านความหมายของค�ำและวิธกี ารสร้าง
ค�ำ โดยผลการศึกษาที่พบจะเป็นองค์ความรู้ที่มีประโยชน์ต่อผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นในฐานะภาษา
ต่างประเทศซึ่งแทบจะไม่เคยได้สัมผัสกับค�ำศัพท์เฉพาะกลุ่มนี้มาก่อนสามารถน�ำมาศึกษา
ใช้อ้างอิง ก่อให้เกิดความเข้าใจ และตระหนักเมื่อพบค�ำศัพท์ที่มีรูปแบบไม่คุ้นเคยแตกต่าง
จากภาษาผูใ้ หญ่ปกติทไี่ ด้เคยเรียนมาในชัน้ เรียน หรือเป็นค�ำศัพท์ทไี่ ม่พบในพจนานุกรมภาษา
ญี่ปุ่นทั่วไป การตระหนักต่อรูปแบบภาษาของค�ำศัพท์เฉพาะกลุ่มอายุดังกล่าวย่อมส่งผลให้
ผูเ้ รียนสามารถใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ อีกทัง้ ยังช่วยให้เข้าใจภาพสังคมวัฒนธรรม
ในวัยเด็กของชาวญี่ปุ่นได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น
2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
หัวข้อนี้จะน�ำเสนอแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาครั้งนี้ใน 3 ประเด็น ดังนี้
2.1 วิธีการสร้างค�ำ
งานวิจยั นีย้ ดึ เกณฑ์การวิเคราะห์ตามทฤษฎีการสร้างค�ำของ Bauer (1983) Francis
(1985) และ Yule (2010) ซึ่งสรุปได้ 11 วิธี ดังนี้
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1) การย่อค�ำ (acronym) คือ การน�ำอักษรหน้าของค�ำหรือพยางค์หรือกลุ่มค�ำ
มาประกอบขึ้นเป็นค�ำใหม่ Haspelmath (2002, p. 25) กล่าวว่า ค�ำที่สร้างจากอักษรย่อ
(alphabet-based abbreviations) แบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ ค�ำที่น�ำตัวอักษรแรกของ
ค�ำย่อมาอ่านเป็นค�ำ (acronym) เช่น “NATO” สร้างขึน้ จากตัวอักษรแรกของ North Atlantic
Treaty Organization โดยอ่านเป็นค�ำว่า “นาโต” และ การน�ำตัวอักษรย่อมาเรียงกันแล้ว
อ่านทีละตัวอักษร (alphabetism) เช่น “CD” สร้างขึน้ จากตัวอักษรแรกของ Compact Disc
โดยอ่านทีละตัวอักษรว่า “ซีดี”
2) การเทียบกลับ (backformation) คือ การตัดส่วนที่มีลักษณะคล้ายกับหน่วย
ค�ำเติม (affix) แต่ไม่ใช่หน่วยค�ำเติมออก ส่งผลให้ค�ำใหม่ที่สร้างขึ้นมีหน้าที่เปลี่ยนไป เช่น
ค�ำว่า “donate” (ค�ำกริยา) สร้างขึ้นจาก “donation” (ค�ำนาม) โดยตัดส่วนที่มีลักษณะ
คล้ายกับหน่วยค�ำเติม “tion” ออก ค�ำว่า “edit” (ค�ำกริยา) สร้างขึน้ จาก “editor” (ค�ำนาม)
โดยตัดส่วนที่มีลักษณะคล้ายกับหน่วยค�ำเติม “or” ออก
3) การผนวกค�ำ (blending) คือ การรวมส่วนของค�ำที่ไม่มีความหมายตั้งแต่ 2 ค�ำ
ขึ้นไปเกิดเป็นค�ำใหม่ที่มีความหมายใหม่ เช่น “brunch” เกิดจากการรวมของ breakfast +
lunch หรือเป็นการรวมส่วนของค�ำทีไ่ ม่มคี วามหมายเข้ากับค�ำทัง้ ค�ำก็ได้ เช่น “guesstimate”
เกิดจากการวมของ guess + estimate
4) การยืม (borrowing) คือ การรับค�ำจากภาษาอื่นมาใช้ในภาษาของตน การยืมค�ำ
มาใช้ในภาษานัน้ อาจเหมือนกับภาษาต้นฉบับทุกประการ หรือแตกต่างจากภาษาต้นฉบับบ้าง
ในด้านของเสียง ความหมาย หรือชนิดค�ำ
5) การตัด (clipping) คือ การตัดพยางค์ภายในค�ำออก ท�ำให้ค�ำสั้นลงโดยไม่เปลี่ยน
ความหมายและชนิดของค�ำ พยางค์ที่ถูกตัดออกจะอยู่ในต�ำแหน่งใดของค�ำก็ได้ เช่น การตัด
พยางค์หน้าในค�ำว่า telephone เป็น “phone” การตัดพยางค์กลางใน ค�ำว่า fantasy เป็น
“fancy” การตัดพยางค์ท้ายในค�ำว่า examination เป็น “exam” การตัดพยางค์หน้าและ
ท้าย ในค�ำว่า influenza เป็น “flu”
6) การประดิษฐ์ค�ำใหม่ (coinage) คือ การคิดค�ำศัพท์ใหม่มาใช้ในภาษา โดยปกติ
มักพบการน�ำชื่อยี่ห้อสินค้ามาใช้เรียกแทนสินค้าประเภทเดียวกัน เช่น ค�ำว่า “Xerox” คือ
เครือ่ งถ่ายเอกสารหรือกริยาการถ่ายเอกสาร มาจากชือ่ ยีห่ อ้ Xerox Bradley (1904, p. 154)
ได้กล่าวไว้ว่า ในบางครั้งจะพบการสร้างค�ำใหม่โดยสิ้นเชิงขึ้นใช้ในภาษากล่าวคือ เป็นค�ำซึ่ง
ไม่ทราบที่มาของค�ำ ไม่ใช่ค�ำดั้งเดิมที่มีมาในภาษาอังกฤษ ไม่ใช่ค�ำยืมจากภาษาต่างประเทศ
และไม่ได้สร้างขึ้นจากวิธีการสร้างค�ำประเภทต่าง ๆ เรียกวิธีการสร้างค�ำใหม่ในลักษณะนี้ว่า
root-creation เช่น “fun” “quiz”
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7) การประสมค�ำ (compounding) คือ การรวมค�ำที่มีอยู่แล้วในภาษาตั้งแต่ 2 ค�ำ
ขึ้นไปเข้าด้วยกันเกิดเป็นค�ำใหม่ซึ่งมีความหมายใหม่หรือคงเค้าความหมายเดิม เช่น “ice
cream” มาจาก ice + cream “mailbox” มาจาก mail + box “car seat belt” มาจาก
car + seat + belt
8) การเติมหน่วยค�ำเติม/การแปลงค�ำ (affixation/derivation) คือการเติมหน่วย
ค�ำเติมเข้ากับหน่วยค�ำอิสระหรือไม่อิสระ โดยหน่วยค�ำเติมนั้นจะต้องเป็นหน่วยค�ำเติมแปลง
(derivational morpheme) ซึ่งเป็นหน่วยค�ำทางความหมาย ดังนั้นค�ำใหม่ท่ีสร้างขึ้นจะมี
ความหมายและ/หรือชนิดค�ำแตกต่างไปจากเดิม เช่น การเติมหน่วยค�ำเติมหน้า (prefix) ใน
ค�ำว่า “unknown” มาจาก un- + known การเติมหน่วยค�ำเติมกลาง (infix) การเติมหน่วย
ค�ำเติมหลัง (suffix) ในค�ำว่า “moveable” มาจาก move + -able ส่วนการเติมหน่วยค�ำ
วิภัตติปัจจัย (inflectional morpheme) ซึ่งเป็นหน่วยค�ำทางไวยากรณ์ไม่นับเป็นการสร้าง
ค�ำใหม่เพราะความหมายของค�ำยังคงเดิม
9) การเปลี่ยนชนิดค�ำ (conversion) คือ การน�ำค�ำที่มีอยู่แล้วมาเปลี่ยนหน้าที่ทาง
ไวยากรณ์โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปค�ำ เช่น “dirty” ปกติเป็นค�ำคุณศัพท์ แปลว่า สกปรก
น�ำมาใช้เป็นค�ำกริยา แปลว่า ท�ำให้สกปรก เช่น to dirty a shirt
10) การเลียนเสียง (onomatopoeia) คือ การน�ำเสียงของสรรพสิง่ หรือกริยาอาการ
ต่าง ๆ มาสร้างเป็นค�ำเพื่อใช้สื่อความหมายถึงสิ่งนั้นหรือการกระท�ำนั้น ๆ เช่น “meow”
หมายถึง เสียงร้องของแมว “bang” หมายถึง เสียงปืน “click” หมายถึง เสียงคลิก กดดังคลิก
เป็นต้น
11) การใช้ชื่อเฉพาะ (proper name) คือ การน�ำชื่อเฉพาะของคน สิ่งของ
สถานทีม่ าใช้เป็นค�ำสามัญซึง่ สือ่ ความหมายได้ทวั่ ไป เช่น “Robin Hood” แปลว่า การเข้าไปอาศัย
อยู่ในเมืองอย่างผิดกฎหมายมาจากชื่อของตัวละครในภาพยนตร์
2.2 วิธีการสร้างค�ำศัพท์เฉพาะส�ำหรับเด็กในภาษาญี่ปุ่น
Murase et al. (2007, p. 20) ได้รวบรวมวิธีการสร้างค�ำศัพท์เฉพาะส�ำหรับเด็กใน
ภาษาญีป่ นุ่ จากงานวิจยั ต่าง ๆ พบทัง้ สิน้ 6 รูปแบบ ซึง่ ครอบคลุมวิธกี ารสร้างค�ำทีห่ ลากหลาย
กว่าการศึกษาที่ผ่านมา ดังนี้
1) การเลียนเสียง (擬音語擬態語の使用) คือ เสียงร้องของสัตว์ เสียงของสิง่ ไม่มชี วี ติ
และเสียงแสดงสภาพ เช่น わんわん (wanwan) “สุนัข” ぽーん (po:n) “โยน”
2) การซ�้ำ (音韻の反復) คือ การซ�้ำส่วนใดส่วนหนึ่งของค�ำ โดยค�ำนั้นจะเป็นค�ำ
เลียนเสียงหรือไม่ใช่คำ� เลียนเสียงก็ได้ รวมถึงค�ำทีม่ กี ารตัดเสียงยาว เสียงพยัญชนะซ้อน (っ) เสียง
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พยัญชนะสะกด (ん) ในต�ำแหน่งท้ายค�ำด้วย เช่น かみかみ (kamikami) “เคีย้ ว” にゃーにゃ
(nya:nya) “แมว”
3) การเติมอุปสรรค (接頭辞の付加) คือ การเติมหน่วยค�ำเติม お- (o-) หน้าหน่วย
ความหมายหลัก เช่น おさかな (osakana) “ปลา”
4) การเติมปัจจัย (接尾辞の付加) คือ การเติมหน่วยค�ำเติมท้ายหน่วยความหมาย
หลัก เช่น -さん (-san) -ちゃん (-chan) -くん (-kun) -こ (-ko) –ぺ (-pe) ในค�ำว่า くまさん
(kumasan) “หมี” わんちゃん (wanchan) “สุนัข”
5) การเปลี่ยนเสียง (音の転用) คือ การเปลี่ยนเสียงบางเสียงในค�ำภาษาผู้ใหญ่ เช่น
ぺそ (peso) “สะดือ” เปลี่ยนเสียงจากค�ำว่า へそ (heso) にゅーにゅ (nyu:nyu) “น�้ำนม
วัว” เปลี่ยนเสียงจากค�ำว่า ぎゅうにゅう (gyuunyuu)
6) การตัดเสียง (音の省略) คือ การตัดเสียงบางเสียงในค�ำภาษาผู้ใหญ่ เช่น やだ
(yada) “เกลียด ไม่ต้องการ” เกิดจากการตัดเสียง い (i) ในค�ำว่า いやだ (iyada)
2.3 แนวโน้มการปรากฏของวิธีการสร้างค�ำศัพท์เฉพาะส�ำหรับเด็กในแต่ละกลุ่ม
ความหมาย
การศึกษาในประเด็นนี้ ทีผ่ า่ นมามักมุง่ ศึกษาวิธกี ารสร้างค�ำแต่ละรูปแบบทีป่ รากฏใน
ค�ำศัพท์เฉพาะส�ำหรับเด็กกลุม่ ความหมายต่าง ๆ เช่น งานของ Tomosada (2005, pp. 64-65)
ซึง่ น�ำเสนอเฉพาะวิธกี ารสร้างค�ำแบบการเลียนเสียงทีป่ รากฏในกลุม่ ความหมายต่าง ๆ งานของ
Tomosada (2005, pp. 83-84) ซึ่งน�ำเสนอเฉพาะวิธีการสร้างค�ำแบบการเติมหน่วยค�ำเติม
ที่ปรากฏในกลุ่มความหมายต่าง ๆ โดยจากการรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเห็นว่าการศึกษาที่ควร
กล่าวถึงคือ งานของ Murase et al. (2007) ซึ่งศึกษาแนวโน้มการปรากฏของวิธีการสร้างค�ำ
หลากหลายรูปแบบที่สัมพันธ์กับค�ำศัพท์เฉพาะส�ำหรับเด็กใน 6 กลุ่มความหมาย ได้แก่ สัตว์
ยานพาหนะ อาหารและเครือ่ งดืม่ เครือ่ งแต่งกาย ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ค�ำแสดงอาการและ
ค�ำบอกลักษณะ ผลการศึกษาพบวิธกี ารสร้างค�ำแบบ การเลียนเสียง การซ�ำ้ มากทีส่ ดุ รองลงมา
คือ การเติมหน่วยค�ำเติม สรุปได้ดังตารางที่ 1 ต่อไปนี้
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ตำรำงที่ 1่ 1
ตารางที
วิธีการสร้างคาที่พบในแต่ละกลุ่มความหมาย จากงานของ Murase et al. (2007)
วิธีการสร้างค�ำที่พบในแต่ละกลุ่มความหมาย จากงานของ Murase et al. (2007)
กลุ่มความหมาย

วิธีการสร้างคา
เลียนเสียง

○
สัตว์
○
ยานพาหนะ
○
อาหารและเครื่องดื่ม
―
เครื่องแต่งกาย
―
ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
○
คาแสดงอาการและคาบอกลักษณะ
หมายเหตุ: เครื่องหมาย ○ = พบ, － = ไม่พบ

ซ้า
○

ซ้าคาเลียนเสียง เติมหน่วยคาเติม
○
○ (ปัจจัย)

○

○

―

○

○

○ (อุปสรรค)

○

―

―

―

―

○ (อุปสรรค)

○

○

―

และวิธธีกีการวิ
ำรวิจจัยัย
3.3.ข้ข้ออมูมูลลและวิ
3.1ข้ข้ออมูมูลล
3.1
รวบรวมคำาศั
ฉพาะสำาหรั
บเด็บ เด็
กก
รวบรวมค�
ศั พพท์ท์เเฉพาะส�
หรับบเด็
เด็กกจากพจนานุ
จากพจนานุกกรมค
รมค�าศัำ ศัพพท์ท์เฉพาะส
เ ฉพาะส�าหรั
ำ หรั
ทั่วประเทศ『全国幼児語辞典』(Tomosada, 1997) โดยคัดเลือกเฉพาะคาที่ระบุว่า
ทั่วประเทศ 『全国幼児語辞典』 (Tomosada, 1997) โดยคัดเลือกเฉพาะค�ำที่ระบุว่าใช้
ใช้ทั่วประเทศ (ไม่ใช่ภาษาถิ่น) มาศึกษา พบคาศัพท์เฉพาะสาหรับเด็กทั้งสิ้น 281 คา ซึ่ง
ทั่วประเทศ (ไม่ใช่ภาษาถิ่น) มาศึกษา พบค�ำศัพท์เฉพาะส�ำหรับเด็กทั้งสิ้น 281 ค�ำ ซึ่งแสดง
แสดงความหมาย 154 ความหมาย (โดยการเก็บข้อมูลงานวิจัยครั้งนี้เข้าข่ายการยกเว้น
ความหมาย
154 ความหมาย
มูลงานวิจยั ครัง้ นีเ้ ข้าข่ยาธรรมการวิ
ยการยกเว้จนัยการพิ
การพิจารณาจริ
ยธรรมการวิ(โดยการเก็
จัยในมนุษบย์ข้ขอองคณะกรรมการจริ
ในมนุจารณา
ษย์
จริมหาวิ
ยธรรมการวิ
จ
ย
ั
ในมนุ
ษ
ย์
ข
องคณะกรรมการจริ
ย
ธรรมการวิ
จ
ย
ั
ในมนุ
ษ
ย์
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
ราชภั
ฏ
ทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม)
จันทรเกษม)
3.2 วิธีกำรวิจัย
3.2
1) จัวิดธีกกลุารวิ
่มคจาศััย พ							
ท์ 281 คา โดยจาแนกตามกลุ่มความหมายซึ่งดัดแปลงมาจาก
1
1
จัดกลุ
ม่ ค�ำศัพand
ท์ 281
ค�ำ โดยจ�ำแนกตามกลุ
ความหมายซึ
ง่ ดัดแปลงมาจาก
JCDIs 1)ของ
Ogura
Watamaki
(2004) ได้ม่ 22
กลุ่มความหมาย
คือ 1) สัJCDIs
ต ว์
ของ
Ogura and3)Watamaki
22 กลุอ ่ม5)ความหมาย
อ ่อ1)งดืสั่มตว์7) 2)เครืยานพาหนะ
2) ยานพาหนะ
ของเล่น 4)(2004)
การเล่ นได้หยอกล้
อาหาร 6) คืเครื
่องนุ่งห่ม
3) ของเล่น 4) การเล่นหยอกล้อ 5) อาหาร 6) เครื่องดื่ม 7) เครื่องนุ่งห่ม เครื่องประดับ

8)
เครื่อย่งส�
ำ
อาง
9)
อวั
ย
วะภายนอก
10) ส่วนต่าง ๆ ภายในร่างกาย 11) สภาพร่างกาย
1 JCDIs
อมาจาก “Technical Manual of the Japanese MacArthur Communicative Development Inventory: Words
and Gestures” หรือ『日本語マッカーサー乳幼児言語発達質問紙「語と身振り」手引』คือ รายการ
คาศัพท์ฉบับภาษาญี่ปุ่นซึ่งถูกนามาใช้ประเมินพัฒนาการทางภาษาของเด็ก เล็กว่าสามารถรับคาต่าง ๆ ในรายการ
1
of the2015)
Japanese
Communicative
Development
Inventory:
คJCDIs
าศัพท์ย่ได้อแมาจาก
ล้วหรือ“Technical
ไม่ (StanfordManual
University,
สาหรัMacArthur
บงานวิจัยนี้ ได้
ปรับประเภทของกลุ
่มความหมายเล็
กน้อย
Words
and
Gestures”
หรื
อ
『日本語マッカーサー乳幼児言語発達質問紙「語と身振り」手引』 คือ รายการค�ำศัพท์
เพื่อให้การแสดงผลมีความละเอียดชัดเจนยิ่งขึ้น
ฉบับภาษาญี่ปุ่นซึ่งถูกน�ำมาใช้ประเมินพัฒนาการทางภาษาของเด็กเล็กว่าสามารถรับค�ำต่าง ๆ ในรายการค�ำศัพท์ได้แล้ว
หรือไม่ (Stanford University, 2015) ส�ำหรับงานวิจัยนี้ ได้ปรับประเภทของกลุ่มความหมายเล็กน้อย เพื่อให้การแสดง
8
ผลมีความละเอียดชัดเจนยิ่งขึ้น
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12) เฟอร์นิเจอร์และห้องต่าง ๆ 13) วัสดุเครื่องใช้ในบ้านชิ้นเล็ก ๆ 14) ธรรมชาติ 15) คน
16) ค�ำแสดงอาการ 17) ค�ำบอกลักษณะ 18) ค�ำบอกความรู้สึก 19) ทิศทาง 20) อื่น ๆ
(คติความเชื่อ) 21) อื่น ๆ (การให้ยา/การรักษา) 22) อื่น ๆ (ไม่มีกลุ่ม)
2) วิเคราะห์หาวิธีการสร้างค�ำศัพท์เฉพาะส�ำหรับเด็กที่พบในแต่ละกลุ่มความหมาย
โดยยึดตามทฤษฎีการสร้างค�ำของ Bauer (1983) Francis (1985) Yule (2010) และ
Murase et al. (2007) กรณีของค�ำทีส่ ร้างขึน้ จากหลายวิธกี ารประกอบกัน เช่น こんこんさん
(konkonsan) “หมาจิ้งจอก” จะก�ำหนดให้เป็นทั้งการเลียนเสียงร้องของหมาจิ้งจอก こん
(kon) การซ�้ำ こんこん (konkon) และ การเติมปัจจัย -さん (-san)
3) สรุปวิธีการสร้างค�ำศัพท์เฉพาะส�ำหรับเด็ก แยกตามแต่ละกลุ่มความหมาย
พร้อมทั้งแสดงแนวโน้มการปรากฏของวิธีการสร้างค�ำในแต่ละกลุ่มความหมาย
4) วิเคราะห์ภาพสังคมวัฒนธรรมและโลกทัศน์ของเด็กชาวญีป่ นุ่ ทีส่ ะท้อนจากค�ำศัพท์
เฉพาะส�ำหรับเด็ก ทั้งในด้านความหมายของค�ำและวิธีการสร้างค�ำ
4. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยจะน�ำเสนอ 2 ประเด็น ดังนี้
4.1 วิธีการสร้างค�ำศัพท์เฉพาะส�ำหรับเด็กในภาษาญี่ปุ่น
ผลการวิเคราะห์พบวิธีการสร้างค�ำศัพท์เฉพาะส�ำหรับเด็กในภาษาญี่ปุ่น 7 รูปแบบ
ดังนี้
4.1.1 การซ�้ำ
พบร้อยละ 67.97 ในเกือบทุกกลุ่มความหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มความหมาย
สัตว์ อวัยวะภายนอก และ ค�ำแสดงอาการ แบ่งได้ 2 รูปแบบ จากมากไปน้อย ดังนี้
1) การซ�้ำทั้งหมด เช่น はいはい (haihai) “คลาน” [มาจากค�ำกริยา 這います
(haimasu) “คลาน” โดยตัด ます (masu) ท้ายค�ำกริยาและซ�้ำทั้งหมด]2 てて (tete) “มือ”
[มาจาก 手 (te) “มือ”] あかあか (aka・aka) “โคมไฟ” [มาจาก 赤 (aka) “สีแดง”] すきすき
(sukisuki) “ชอบ” [มาจาก 好き (suki) “ชอบ”] こわいこわい (kowaikowai) “กลัว/
น่ากลัว” [มาจาก 怖い (kowai) “กลัว/น่ากลัว”]
2

วิธีการสร้างค�ำรูปแบบนี้นับว่าเด่นมากในกลุ่มค�ำแสดงอาการ โดยมีโครงสร้างค�ำแบบ 「กริยารูป ます (masu) +
กริยารูป ます (masu)」ซึง่ เป็นรูปแบบทีน่ ำ� ค�ำกริยาในภาษาผูใ้ หญ่มาปรับเปลีย่ นเป็นค�ำศัพท์เฉพาะส�ำหรับเด็กได้จำ� นวนมาก
เช่น なめなめ (namename) “เลีย” [มาจากกริยา なめます (namemasu) “เลีย”]
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2) การซ�้ำบางส่วน เช่น てって (tette) “มือ” [มาจาก 手 (te) “มือ”] ちょーちょ
(cho:cho) “ผีเสื้อ” [มาจาก 蝶 (chou) “ผีเสื้อ”] ねんね (nenne) “นอน” [มาจาก 寝る
(neru) “นอน”]
4.1.2 การเลียนเสียง
พบร้อยละ 51.60 โดยพบมากในกลุ่มความหมายสัตว์ และ ค�ำแสดงอาการ และ
ทั้งหมดเป็นการน�ำค�ำเลียนเสียงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ ได้แก่ เสียงที่เกิดจากวัตถุ สัตว์
การกระท�ำ มาสร้างค�ำศัพท์เฉพาะส�ำหรับเด็กประเภทค�ำนามและ/หรือค�ำกริยา เพื่อสื่อ
ความหมายถึงสิ่ง/การกระท�ำนั้น ๆ แบ่งได้ 5 รูปแบบ จากมากไปน้อย ดังนี้
1) การซ�้ำค�ำเลียนเสียง เช่น わんわん (wanwan) “สุนัข” [มาจากเสียงเห่าของ
สุนัข] もーも (mo:mo) “วัว” [มาจากเสียงร้องของวัว] かちかち (kachikachi) “นาฬิกา”
[มาจากเสียงนาฬิกาเดิน] とんとん (tonton) “ตี” “กลอง” [มาจากเสียงที่เกิดขึ้นเวลาตี]
しーし (shi:shi) “ฉี่ (นาม/กริยา)” [มาจากเสียงถ่ายปัสสาวะ]
2) การเปลี่ยนชนิดค�ำของค�ำเลียนเสียงจากค�ำวิเศษณ์เป็นค�ำกริยา เช่น ごくん
(gokun) “ดื่ม-กลืน” [มาจากเสียงที่เกิดจากคอเวลาดื่มกลืนของเหลว] あーん (a:n) “อ้า
ปาก” [มาจากเสียงอ้าปากกว้าง] ごろん (goron) “กลิ้ง/หมุน” [มาจากเสียงแสดงการกลิ้ง]
และ จากค�ำวิเศษณ์เป็นค�ำนาม เช่น めー (me:) “แพะ” [มาจากเสียงร้องของแพะ] ぶー
(bu:) “น�้ำชา/น�้ำร้อน/น�้ำ” [มาจากเสียงเป่าลม] 		
3) การเปลีย่ นแปลงเสียงของค�ำเลียนเสียง เช่น ぽっぽー (poppo:) “รถจักรไอน�ำ้ ”
[มาจากการเพิ่มเสียงยาวท้ายค�ำว่า ぽっぽ (poppo) ซึ่งเป็นค�ำเลียนเสียงหวูดของรถจักร
ไอน�้ำ]
4) การเติมหน่วยค�ำเติมร่วมกับค�ำเลียนเสียงซึ่งเป็นหน่วยความหมายหลักพบการ
เติมอุปสรรค お- (o-) เช่น おぶー (obu:) “น�้ำชา/น�้ำร้อน/น�้ำ” [มาจากเสียงเป่าลม ぶー
(bu:)] การเติมปัจจัย -こ (-ko), -さん (-san), -ち (-chi) เช่น にゃんこ (nyanko) “แมว” [มา
จากเสียงร้องของแมว にゃん (nyan)] しっこ “ฉี่ (นาม/กริยา)” [มาจากการเปลี่ยนเสียงของ
ค�ำเลียนเสียงถ่ายปัสสาวะ しー (shi:)] こんこんさん (konkonsan) “หมาจิ้งจอก” [มาจาก
เสียงร้องของหมาจิ้งจอก こん (kon)] ごろごろさん (gorogorosan) “สายฟ้า” [มาจากเสียง
ฟ้าร้อง ごろ (goro)] うんち (unchi) “อึ (นาม/กริยา)” [มาจากเสียงเบ่ง うん (un)] การเติม
อุปสรรคและปัจจัย เช่น おしっこ (oshikko) “ฉี่ (นาม/กริยา)”
5) การประสมค�ำเลียนเสียง ทุกค�ำมีโครงสร้าง 「 ค�ำเลียนเสียง + ค�ำเลียนเสียง」
เช่น あっぽー (appo:) “หมวก” [มาจาก あっ (ap) + ぽー (po:) ซึ่งเปลี่ยนแปลงเสียงจาก
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ค�ำว่า しゃっ (shap) คือ ท่าทางวางหมวกบนหัว และ ぽん (pon) คือ ท่าทางตอนสวมหมวก
เรียบร้อยแล้ว โดยตัดเสียง sh ต้นค�ำ และเปลี่ยนเสียง n ท้ายค�ำเป็นเสียงยาว]
4.1.3 การเปลี่ยนแปลงทางเสียง
พบร้อยละ 43.06 ในเกือบทุกกลุ่มความหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มความหมาย
ค�ำแสดงอาการ แบ่งได้ 3 รูปแบบ จากมากไปน้อย ดังนี้
1) การเปลี่ยนเสียง เช่น おいちー (oichi:) “อร่อย” [มาจาก おいしい (oishii)
“อร่อย” ซึ่งเปลี่ยนเสียง sh เป็น ch] 			
2) การเพิ่มเสียง เช่น めっ (me:), めー (me:) “ดุว่า” [มาจากการเพิ่มเสียงกักหรือ
เสียงยาวท้ายค�ำว่า 目 (me) “ดวงตา” ซึ่งเป็นค�ำในภาษาผู้ใหญ่ โดยน�ำมาใช้สื่อความหมาย
ใหม่แบบค�ำศัพท์เฉพาะส�ำหรับเด็ก]
3) การตัดเสียง-พยางค์ เช่น ばっちー (bacchi:) “สกปรก” [มาจากการตัด ba
พยางค์แรกในค�ำว่า ばばっちい (babacchii) ซึ่งเป็นค�ำศัพท์เฉพาะส�ำหรับเด็ก]
นอกจากนี้ ยังพบค�ำทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงทางเสียงมากกว่า 1 รูปแบบประกอบกัน คือ
การเปลีย่ นเสียงร่วมกับการตัดเสียง-พยางค์ เช่น ほっぺ (hoppe) “แก้ม” [มาจาก ほおべた
(hoobeta) “แก้ม” เปลี่ยนสียงแบบกลมกลืนเสียงจาก ob เป็น pp และ ตัดพยางค์ ta ท้าย
ค�ำ] การเปลีย่ นเสียงร่วมกับการเพิม่ เสียง เช่น こらっ (kora?) “ดุวา่ ” [มาจาก これ (kore) “นี”่
เปลี่ยนเสียง e เป็น a และ เพิ่มเสียงกัก ? ท้ายค�ำ] การเพิ่มเสียงร่วมกับการตัดเสียง-พยางค์
เช่น おんぶ (ombu) “แบกขึ้นหลัง” [มาจาก おぶう (obuu) “แบกขึ้นหลัง” ซึ่งเพิ่มเสียง
สะกดนาสิก m กลางค�ำ และตัดเสียงยาวท้ายค�ำ]
การเปลีย่ นแปลงทางเสียงทีพ่ บในการสร้างค�ำศัพท์เฉพาะส�ำหรับเด็ก เป็นทีน่ า่ สังเกต
ว่า ส่วนใหญ่เกีย่ วข้องกับการเปลีย่ น-เพิม่ -ตัดเสียงสะกดนาสิก ん (-N, -m, -n, -) เสียงสะกด
กัก っ (-p, -t, -k, -?) และ เสียงยาว นอกจากนี้ ยังพบการเปลี่ยนเสียง し (shi), つ (tsu) เป็น
ち (chi) และ การเปลี่ยนเสียงเพื่อให้เกิดการกลมกลืนเสียงเป็นจ�ำนวนมาก
4.1.4 หน่วยค�ำเติม
พบร้อยละ 22.77 แบ่งได้ 3 รูปแบบ จากมากไปน้อย ดังนี้
1) การเติมหน่วยค�ำเติม พบมากในกลุ่มความหมาย เครื่องนุ่งห่ม เครื่องประดับ
อวัยวะภายนอก ธรรมชาติ ดังนี3้
3

ตัวอย่างซึ่งน�ำเสนอในหัวข้อ “การเติมหน่วยค�ำเติม” นี้ คือค�ำศัพท์เฉพาะส�ำหรับเด็กที่สร้างขึ้นจากการเติมหน่วยค�ำเติม
โดยหน่วยความหมายหลักจะเป็นทั้งค�ำเลียนเสียง และ ไม่ใช่ค�ำเลียนเสียง ดังนั้นตัวอย่างส่วนหนึ่งจึงทับซ้อนกับตัวอย่าง
ค�ำศัพท์ใน 4.1.2 ข้อ 4) การเติมหน่วยค�ำเติมร่วมกับค�ำเลียนเสียงซึ่งเป็นหน่วยความหมายหลัก
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1.1) อุปสรรค お- (o-) ซึ่งแสดงความสุภาพ เช่น おつむ (otsumu) “หัว” [มาจาก
つむり (tsumuri) “หัว”] おこた (okota) “โต๊ะท�ำความร้อน” [มาจาก こたつ (kotatsu) “โต๊ะ
ท�ำความร้อน”] โดยทั้งสองค�ำมีการตัดเสียงพยางค์สุดท้ายร่วมด้วย おてて (otete) “มือ”
[มาจาก て (te) “มือ” โดยมีการซ�้ำร่วมด้วย] おべべ (obebe) “กิโมโน/ชุดญี่ปุ่นส�ำหรับใส่
ในพิธีการ” [มาจาก 紅 (be・ni) “สีแดง” ซึ่งขยายความหมายเป็น “งดงาม” โดยมีการตัด
พยางค์ท้าย การซ�้ำทั้งหมด และ การเติมอุปสรรค]
1.2) ปั จ จั ย - さん (-san) ซึ่ ง แสดงความสุ ภ าพท้ า ยชื่ อ บุ ค คล เช่ น こっこさん
(kokkosan) “ไก่” [มาจาก こけこっこ (kokekokko) “เสียงร้องของไก่”] かみなりさん
(kaminarisan) “สายฟ้า” [มาจาก かみなり (kaminari) “สายฟ้า”]
1.3) ปัจจัย -こ (-ko) ซึง่ สือ่ ถึงสิง่ เล็ก ๆ ทีน่ า่ รัก เช่น うんこ (unko) “อึ (นาม/กริยา)”
[มาจาก うん (un) “เสียงเบ่ง”] しっこ “ฉี่ (นาม/กริยา)” [มาจากการเปลี่ยนเสียง しー (shi:)
ซึ่งเป็นเสียงถ่ายปัสสาวะ] だっこ (dakko) “กอด-อุ้ม” [มาจาก だく (daku) “กอด-อุ้ม” ซึ่ง
มีการตัดเสียง u ร่วมกับการเติมปัจจัย -ko]
1.4) ปัจจัย -ち (-chi) ซึง่ สือ่ ถึงสิง่ เล็ก ๆ ทีน่ า่ รัก เช่น うんち (unchi) “อึ (นาม/กริยา)”
[มาจาก うん (un) “เสียงเบ่ง”]
1.5) อุปสรรคและปัจจัย เช่น おしっこ (oshikko) “ฉี่ (นาม/กริยา)” おうまさん
(oumasan) “ม้า” [มาจาก 馬 (uma) “ม้า”] おほしさん (ohoshisan) “ดาว” [มาจาก 星
(hoshi) “ดาว”]
2) การเปลี่ยนหน่วยค�ำเติมจาก -さん (-san) เป็น -ちゃん (-chan) ซึ่งแสดงความ
สนิทสนมคุ้นเคยท้ายชื่อเด็ก พบเฉพาะกลุ่มความหมายคน เช่น おとーちゃん (oto:chan)
“พ่อ” [มาจาก おとうさん (otousan) “พ่อ”] あんちゃん (anchan) “พี่ชาย” [มาจาก あに
さん (anisan) “พี่ชาย” ซึ่งเปลี่ยน ni เป็น n]
3) การตัดหน่วยค�ำเติม คือ อุปสรรค お- (o-) และปัจจัย -さん (-san) พบเฉพาะ
กลุ่มความหมายคน เช่น じじ (jiji), じーじー (ji:ji:) “ปู่-ตา” [มาจาก おじいさん (ojiisan)
“ปู-่ ตา”] ばば (baba), ばーば (ba:ba) “ย่า-ยาย” [มาจาก おばあさん (obaasan) “ย่า-ยาย”]
にーにー (ni:ni:) “พี่ชาย” [มาจาก おにいさん (oniisan) “พี่ชาย”] ねーね (ne:ne)
“พี่สาว” [มาจาก おねえさん (oneesan) “พี่สาว”]
4.1.5 การเปลี่ยนชนิดค�ำ
พบร้อยละ 8.54 โดยพบมากในกลุ่มความหมายสัตว์ เครื่องดื่ม และค�ำแสดงอาการ
ค�ำศัพท์ทุกค�ำที่สร้างขึ้นจากการเปลี่ยนชนิดค�ำเป็นการน�ำค�ำเลียนเสียงซึ่งเป็นค�ำวิเศษณ์
117

วารสารภาษาและภาษาศาสตร์ ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2563)
JOURNAL OF LANGUAGE AND LINGUISTICS 38, 2 (JULY - DECEMBER 2020)

ในภาษาผูใ้ หญ่ มาเปลีย่ นชนิดค�ำเพือ่ สือ่ ความหมายแบบค�ำกริยาและค�ำนามในค�ำศัพท์เฉพาะ
ส�ำหรับเด็ก4
4.1.6 การประสมค�ำ
พบร้อยละ 4.98 โดยพบมากในกลุม่ ความหมายสัตว์ เครือ่ งนุง่ ห่ม เครือ่ งประดับ และ
ธรรมชาติ ส่วนใหญ่เป็นการน�ำค�ำเลียนเสียง และค�ำทีแ่ สดงความหมายเดียวกันมาประสมกัน
แบ่งได้ 2 รูปแบบ จากมากไปน้อย ดังนี้
1) การประสมค�ำนาม ทุกค�ำมีโครงสร้าง 「ค�ำนาม + ค�ำนาม」 พบ 3 ลักษณะ ดังนี้
1.1) 「ค�ำนามภาษาผูใ้ หญ่ + ค�ำนามซึง่ เป็นค�ำศัพท์เฉพาะส�ำหรับเด็ก」 เช่น はとぽっぽ
(hatopoppo) “นกพิราบ” [มาจา กはと (hato) “นกพิราบ” + ぽっぽ (poppo) “นกพิราบ”
ซึ่งในภาษาผู้ใหญ่ หมายถึง ค�ำเลียนเสียงร้องของนกพิราบ] ゆきこんこん (yukikonkon)
“หิมะ” [มาจาก ゆき (yuki) “หิมะ” + こんこん (konkon) “หิมะ” ซึ่งในภาษาผู้ใหญ่
หมายถึง ค�ำเลียนเสียงหิมะตก] นอกจากนี้ ยังพบค�ำประสมบางค�ำซึง่ ไม่ได้ซอ้ นความหมาย เช่น
きんとと (kintoto) “ปลาทอง” [มาจาก きん (kin) “ทอง” + とと (toto) “ปลา”]
1.2) 「ค�ำนามซึง่ เป็นค�ำศัพท์เฉพาะส�ำหรับเด็ก + ค�ำนามซึง่ เป็นค�ำศัพท์เฉพาะส�ำหรับ
เด็ก」 เช่น おつむてんてん (otsumutenten) “การเล่นใช้มือตีหัวตัวเอง” [มาจาก おつむ
(otsumu) “หัว” + てんてん (tenten) “หัว”]
1.3) 「ค�ำนามภาษาผู้ใหญ่ + ค�ำนามภาษาผู้ใหญ่」 เช่นちちびん (chichibin)
“ขวดนม” [มาจาก ちち (chichi) “นม” + びん (bin) “ขวด”]
2) การประสมค�ำเลียนเสียง5
4.1.7 การยืม
พบน้อยทีส่ ดุ เพียง 3 ค�ำ คิดเป็นร้อยละ 1.06 ได้แก่ まま (mama) “แม่” ぱぱ (papa)
“พ่อ” ซึ่งเป็นการยืมภาษาละตินผ่านทางภาษาอังกฤษ และ しゃぼん (shabon) “สบู่”
ซึ่งเป็นค�ำยืมจากภาษาโปรตุเกส
แนวโน้มการปรากฏของวิธีการสร้างค�ำในแต่ละกลุ่มความหมายของค�ำศัพท์เฉพาะ
ส�ำหรับเด็กสรุปได้ดังตารางที่ 2 ต่อไปนี้

4
5

ดูตัวอย่างค�ำใน 4.1.2 ข้อ 2) การเปลี่ยนชนิดค�ำของค�ำเลียนเสียง
ดูตัวอย่างค�ำใน 4.1.2 ข้อ 5) การประสมค�ำเลียนเสียง
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1: เครื่องหมาย ○ = พบมาก, ○ = พบ, － = ไม่พบ
หมายเหตุ 2: คาศัพท์เฉพาะสาหรับเด็กที่เป็นข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ มีจานวนทั้งสิ้น 281 คา คิดเป็นร้อยละ 100 โดยคาศัพท์แต่ละคา ส่วนใหญ่สร้างขึ้น
จากวิธีการสร้างคาหลายรูปแบบประกอบกัน

หมายเหตุ

สัตว์
ยานพาหนะ
ของเล่น
การเล่นหยอกล้อ
อาหาร
เครื่องดื่ม
เครื่องนุ่งห่ม เครื่องประดับ
เครื่องสาอาง
อวัยวะภายนอก
ส่วนต่าง ๆ ภายในร่างกาย
สภาพร่างกาย
เฟอร์นิเจอร์และห้องต่าง ๆ
วัสดุเครื่องใช้ในบ้านชิ้นเล็ก ๆ
ธรรมชาติ
ตำรำงที
คน ่ 2 (ต่อ)
คาแสดงอาการ
ความหมาย
คาบอกลักลุก่มษณะ
คาบอกความรู้สึก
ทิศทาง
อื่น ๆ (คติความเชื่อ)
อื่น ๆ (การให้ยา/การรักษา)
อื่น ๆ (ไม่มีกลุ่ม)
รวมค่ำร้อยละ (จำนวนคำ)

จานวน (คา)
ซ้า
เลียนเสียง
○
○
38
○
○
11
○
○
11
○
○
2
○
○
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○
○
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○
○
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○
○
4
○
○
18
○
○
10
○
○
5
○
○
3
○
○
15
○
○
21
○
28
○
○
58
○ ยง
จานวน
ซ้○า
เลียนเสี
10 (คา)
○
5
1
○
1
○
1
○
2
100 (281) 67.97 (191) 51.60 (145)
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4.2 ภาพสังคมวัฒนธรรมที่สะท้อนจากค�ำศัพท์เฉพาะส�ำหรับเด็ก
ผลการวิเคราะห์พบภาพสังคมวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่สะท้อนจากค�ำศัพท์เฉพาะส�ำหรับ
เด็กใน 2 ลักษณะ ดังนี้
4.2.1 ภาพสะท้อนจากวิธีการสร้างค�ำศัพท์เฉพาะส�ำหรับเด็ก
วิธีการสร้างค�ำซึ่งมีเอกลักษณ์สอดคล้องกับลักษณะสากลของภาษาเด็กมี 5 รูปแบบ
ดังนี้
1) การซ�้ำ ทั้งในระดับเสียง พยางค์ และ ค�ำ ก่อให้เกิดรูปแบบภาษาที่มีจังหวะ ซึ่ง
สอดคล้องกับจิตวิทยาการใช้ภาษาของเด็กที่ว่าเด็กชื่นชอบการเล่นจังหวะ นอกจากนี้การซ�้ำ
ยังช่วยเน้นย�้ำให้เด็กสามารถรับรู้ สังเกต และเรียนรู้ค�ำศัพท์ในภาษาได้ดียิ่งขึ้น จึงนับว่าเอื้อ
ต่อการท�ำความเข้าใจภาษาของเด็กซึ่งยังไม่สามารถท�ำความเข้าใจสารได้อย่างรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพเพียงพอ (Tomosada, 2005, p. 50)
2) การเลียนเสียงนับว่าสอดคล้องกับจิตวิทยาการใช้ภาษาของเด็กที่ว่าเด็กชื่นชอบ
การเล่นเสียง การเล่นเสียงจึงช่วยดึงดูดความสนใจของเด็กได้เป็นอย่างดี (Ogura et al.,
1997, p. 12) และการที่ค�ำศัพท์เฉพาะส�ำหรับเด็กซึ่งเป็นค�ำกลุ่มแรก ๆ ในชีวิตที่เด็กญี่ปุ่นได้
สัมผัสและเรียนรูส้ ร้างขึน้ จากค�ำเลียนเสียงจ�ำนวนมากนัน้ นับว่าเป็นการช่วยปูพนื้ ฐานให้เด็ก
ได้เรียนรูแ้ ละเริม่ สะสมคลังศัพท์ประเภทค�ำเลียนเสียงทีม่ อี ยูอ่ ย่างมากมายในภาษาญีป่ นุ่ ดังที่
Ono (2011) ได้กล่าวไว้ว่ามีถึงกว่า 4,500 ค�ำ จึงเป็นการหล่อหลอมให้ชาวญี่ปุ่นมีความใส่ใจ
ต่อเสียงต่าง ๆ รอบตัว เช่น สัตว์ ธรรมชาติ สิ่งของ ท่าทาง การกระท�ำ โดยให้เริ่มเรียนรู้ตั้งแต่
ยังเด็กผ่านทางค�ำศัพท์เฉพาะส�ำหรับเด็กที่สร้างจากค�ำเลียนเสียงจ�ำนวนมาก
3) การเปลี่ยนแปลงทางเสียง 3 รูปแบบคือ การเปลี่ยนเสียง การเพิ่มเสียง การตัด
เสียง-พยางค์ ได้สร้างค�ำที่มีจ�ำนวนพยางค์ และการลงพยางค์เป็นจังหวะ โดยส่วนใหญ่มี 4
พยางค์ เช่น はいはい (haihai) “คลาน” たまたま (tamatama) “ไข่” かんかん (kankan)
“เส้นผม” じーじー (ji:ji:) “ตัวอักษร” จึงกล่าวได้วา่ การเปลีย่ นแปลงทางเสียงก่อให้เกิดรูปแบบ
ภาษาที่มีจังหวะซึ่งสอดคล้องกับจิตวิทยาการใช้ภาษาของเด็กที่ว่าเด็กชื่นชอบการเล่นเสียง
เล่นจังหวะ (Murase et al., 2007, pp. 26-27) นอกจากนี้ การเปลี่ยนเสียง し (shi) เป็น
ち (chi) และการเปลี่ยนเสียงเพื่อให้เกิดการกลมกลืนเสียงยังแสดงถึงการปรับเปลี่ยนเสียง
ในภาษาให้สอดคล้องกับพัฒนาการการออกเสียงที่ยังมีข้อจ�ำกัดของเด็กกล่าวคือ ช่วยให้เด็ก
ออกเสียงได้สะดวกยิง่ ขึน้ เนือ่ งจากการศึกษาพัฒนาการการออกเสียงของเด็กญีป่ นุ่ พบว่าเด็ก
จะรับและออกเสียง ち (chi) ได้ง่ายและเร็วกว่าเสียง し (shi) (Kobayashi, 2008, pp. 116117)
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4) การประสมค�ำพบการน�ำค�ำเลียนเสียง หรือค�ำที่แสดงความหมายเดิมมาประสม
นับว่าสอดคล้องกับจิตวิทยาการใช้ภาษาของเด็กทีว่ า่ เด็กชืน่ ชอบการเล่นเสียงและมักให้ความ
สนใจต่อเสียงรอบตัว นอกจากนีก้ ารใช้คำ� ประสมทีซ่ อ้ นความหมายเดิมยังช่วยให้เด็กท�ำความ
เข้าใจความหมายในภาษาได้ง่ายยิ่งขึ้น
5) การเปลี่ยนชนิดค�ำโดยน�ำค�ำเลียนเสียงในภาษาผู้ใหญ่ซึ่งเป็นค�ำวิเศษณ์มาใช้สื่อ
ความหมายแบบค�ำนามและค�ำกริยาแสดงให้เห็นถึงการน�ำค�ำเดิมที่มีอยู่แล้วในภาษาผู้ใหญ่
มาใช้สื่อความหมายที่กว้างกว่าภาษาผู้ใหญ่ โดยไม่เน้นความถูกต้องทางไวยากรณ์
วิธกี ารสร้างค�ำทัง้ 5 รูปแบบข้างต้นสะท้อนให้เห็นมุมมองของชาวญีป่ นุ่ ทีม่ ตี อ่ หน้าที่
ของค�ำศัพท์เฉพาะส�ำหรับเด็กในด้านการสือ่ สารกับเด็กเล็ก โดยมุง่ เน้นความเข้าใจของเด็กและ
ความง่ายในการสื่อสารเป็นหลักมากกว่าการมุ่งสอนรูปแบบภาษาที่ถูกต้องตามมาตรฐานให้
แก่เด็ก
นอกจากนี้วิธีการสร้างค�ำแบบการเติมหน่วยค�ำเติมยังสะท้อนให้เห็นการปลูกฝัง
มุมมองต่อสรรพสิง่ รอบตัวซึง่ ไม่ใช่มนุษย์ให้แก่เด็กญีป่ นุ่ กล่าวคือ เป็นการสร้างค่านิยมของการ
ให้เกียรติ และแสดงความสุภาพต่อสิ่งต่าง ๆ เช่น สิ่งของเครื่องใช้ อวัยวะในร่างกาย อาหาร
ธรรมชาติ สัตว์ เป็นต้น ดังแสดงด้วยการเติมอุปสรรค お- (o-) ซึง่ แสดงความสุภาพ6 ตลอดจน
การสร้างโลกทัศน์ของเด็กญี่ปุ่นในการมองสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่ใช่มนุษย์ให้มีความเป็นมนุษย์ หรือที่
Murase et al. (2007, p. 27) เรียกว่า 「擬人化」 “personification” ดังแสดงด้วยการเติม
ปัจจัย -さん (-san) ซึ่งแสดงความสุภาพท้ายชื่อบุคคล อีกทั้งยังสะท้อนการมองสิ่งต่าง ๆ ที่
เกีย่ วข้องกับเด็กว่ามีลกั ษณะเล็กอันสือ่ ถึงความน่ารัก ดังแสดงด้วยการเติมปัจจัย -こ (-ko), -ち
(-chi) ซึ่งสื่อถึงสิ่งเล็ก ๆ ที่น่ารัก (diminutive suffix)
ส�ำหรับการเปลี่ยนหน่วยค�ำเติม และการตัดหน่วยค�ำเติมซึ่งพบเฉพาะในกลุ่ม
ความหมายคนทีเ่ ป็นญาติสนิท สะท้อนให้เห็นการสร้างค่านิยมด้านความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับ
สมาชิกในครอบครัวในลักษณะที่ให้ความส�ำคัญกับความสนิทสนมและสื่อถึงความเป็นพวก
เดียวกันกับเด็ก (เนื่องจากเด็กในสังคมญี่ปุ่นจะถูกเรียกขานด้วยปัจจัย -ちゃん (-chan) ท้าย
ชื่อเช่นกัน) มากกว่าการใช้รูปภาษาที่แสดงความเคารพ ความสุภาพ ดังแสดงด้วยการเปลี่ยน
จากปัจจัย -さん (-san) ซึ่งแสดงความสุภาพท้ายชื่อบุคคลในภาษาผู้ใหญ่เป็นปัจจัย -ちゃん
6

Tanigo (2014, pp. 156-157) ได้กล่าวไว้ว่า การเติมอุปสรรค お- (o-) หน้าค�ำศัพท์เฉพาะส�ำหรับเด็ก นอกจากจะแสดง
ถึงความสุภาพแล้วยังแฝงความหมายถึง ความใจดี ความอ่อนโยน และ ความเป็นเด็กอีกด้วย โดยค�ำศัพท์จ�ำนวนหนึ่งใน
กลุ่มค�ำศัพท์เฉพาะส�ำหรับเด็กที่มีวิธีการสร้างค�ำแบบการเติมอุปสรรค お- (o-) ได้ถูกน�ำมาใช้ต่อเนื่องในฐานะค�ำสุภาพ
「美化語」 (bikago) ในภาษาผู้ใหญ่
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(-chan) ซึ่งแสดงความสนิทสนมคุ้นเคยท้ายชื่อเด็ก การตัดอุปสรรค お- (o-) การตัดปัจจัย
-さん (-san) ในค�ำที่สื่อความหมายถึงญาติสนิทในครอบครัว แม้ว่าจะเป็นผู้ที่สูงอายุกว่า
4.2.2 ภาพสะท้อนจากความหมายของค�ำศัพท์เฉพาะส�ำหรับเด็ก
กลุ่มความหมายของค�ำศัพท์เฉพาะส�ำหรับเด็ก 22 กลุ่มที่พบในการศึกษาครั้งนี้
สรุปได้เป็น 6 กลุ่มหลัก คือ 1) ข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจ�ำวัน 2) บุคคลในครอบครัว
3) ร่างกาย 4) ธรรมชาติรอบตัว สัตว์ 5) กิจวัตรประจ�ำวัน 6) ลักษณะ ความรู้สึก ซึ่งค�ำศัพท์
ส่วนใหญ่สื่อถึงวัตถุรูปธรรมที่อยู่รอบตัวเด็กญี่ปุ่น เช่น ข้าวของเครื่องใช้ที่เด็กได้สัมผัสจริงใน
ชีวิตประจ�ำวัน บุคคลในครอบครัวที่เด็กรู้จักใกล้ชิดและมักอาศัยอยู่ร่วมกัน ส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกายตนเองทีเ่ ด็กค่อย ๆ ได้ทำ� ความรูจ้ กั ผ่านประสาทสัมผัสทางกาย สิง่ ต่าง ๆ ตามธรรมชาติ
เป็นต้น แสดงให้เห็นถึงโลกทัศน์ของเด็กญี่ปุ่นที่ยังคงจ�ำกัดอยู่ในบริเวณแคบคือ เฉพาะคน
ใกล้ตวั และสถานทีบ่ ริเวณบ้านเท่านัน้ โดยยังไม่ได้ออกไปท�ำความรูจ้ กั กับสังคมภายนอกมากนัก
ส�ำหรับกรณีของความหมายที่สื่อโดยค�ำแสดงอาการ การเล่นหยอกล้อ ค�ำบอกลักษณะหรือ
ความรู้สึก ก็สะท้อนภาพโลกทัศน์ของเด็กที่ยังคงแคบอยู่เช่นกัน ดังจะเห็นได้จากจ�ำนวน
ค�ำศัพท์เฉพาะที่แสดงความหมายในเชิงนามธรรมนั้นมีอยู่อย่างจ�ำกัดคือ สื่อถึงการกระท�ำใน
ชีวิตประจ�ำวันของเด็กที่ยังคงไม่หลากหลายและไม่มีกิจกรรมให้ท�ำมากนัก นอกจาก ร้องไห้
นอน คลาน ดื่ม เป็นต้น ส�ำหรับการแสดงความหมายของค�ำบอกลักษณะ หรือความรู้สึก
ก็เป็นไปในท�ำนองเดียวกันคือ ค�ำศัพท์ที่พบมีเพียงไม่กี่ค�ำ และถูกใช้เพื่อบอกลักษณะ หรือ
ความรู้สึกพื้นฐานที่เด็กเข้าใจได้ง่าย เช่น ร้อน สวย ชอบ กลัว เป็นต้น
นอกจากนี้ ค วามหมายของค� ำ ศั พ ท์ เ ฉพาะส� ำ หรั บ เด็ ก แต่ ล ะค� ำ ยั ง สะท้ อ นภาพ
วัฒนธรรมญี่ปุ่นในด้านต่าง ๆ ที่เด็กได้สัมผัสในชีวิตประจ�ำวันด้วย ดังนี้
1) อาหารและการท�ำอาหาร เช่น にぎにぎ (niginigi) “ข้าวปั้น” ぺったんこ
(pettanko) “การทุบแป้งโมจิ”
2) เครื่องแต่งกาย เช่น ちゃんちゃんこ (chanchanko) “เสื้อคลุมครึ่งตัวแบบญี่ปุ่น
ยัดด้วยฝ้ายใช้กันหนาว”7
3) สิ่งของเครื่องใช้ เช่น おこた (okota) “โต๊ะท�ำความร้อน”
4) ของเล่น เช่น どんどん (dondon), とんとん (tonton) “กลอง”
5) การเล่น เช่น おつむてんてん (otsumutenten) “การเล่นใช้มือตีหัวตัวเองของ
เด็กชาวญี่ปุ่น”
7

เครื่องแต่งกายของคนเดินขายลูกอมในเมืองเอโดะที่ตีฆ้องดัง
(Tomosada, 1997, p. 118)
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6) ความเชื่อ เช่น ののさん (nonosan) “พระเจ้า/พระพุทธเจ้า”
7) การให้ความส�ำคัญกับวัตถุบนฟ้า ดังจะเห็นได้จากค�ำศัพท์ในกลุ่มความหมาย
ธรรมชาติ ส่วนใหญ่มกั แสดงความหมายเกีย่ วกับวัตถุบนฟ้า เช่น きらきら (kirakira), ぴかぴか
(pikapika), おほしさん (ohoshisan) “ดาว”
8) การให้ความส�ำคัญกับสัตว์ เนือ่ งจากพบค�ำในกลุม่ ความหมายสัตว์เป็นจ�ำนวนมาก
เช่น わんわん (wanwan) “สุนัข” かあかあ (kaakaa) “อีกา”
5. สรุปและอภิปรายผล
5.1 วิธีการสร้างค�ำศัพท์เฉพาะส�ำหรับเด็กในภาษาญี่ปุ่น
การศึกษาครั้งนี้พบวิธีการสร้างค�ำศัพท์เฉพาะส�ำหรับเด็กในภาษาญี่ปุ่น 7 รูปแบบ
จากมากไปน้อย ได้แก่ การซ�้ำ การเลียนเสียง การเปลี่ยนแปลงทางเสียง การเติม (เปลี่ยน/
ตัด) หน่วยค�ำเติม การเปลี่ยนชนิดค�ำ การประสมค�ำ และ การยืม ซึ่งสอดคล้องกับงานของ
Murase et al. (2007) ทีพ่ บวิธกี ารสร้างค�ำศัพท์เฉพาะส�ำหรับเด็ก 3 รูปแบบ คือ การซ�ำ้ และ
การเลียนเสียงซึ่งพบมากที่สุด รองลงมาคือ การเติมหน่วยค�ำเติม
อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาครั้งนี้พบวิธีการสร้างค�ำที่หลากหลายกว่างานต่าง ๆ ที่
ผ่านมาซึง่ มักน�ำเสนอเฉพาะวิธกี ารสร้างค�ำศัพท์เฉพาะส�ำหรับเด็กเพียง 3 รูปแบบ คือ การซ�ำ้
การเลียนเสียง การเติมหน่วยค�ำเติม เช่น งานของ Tomosada (2005) Murase et al.
(2007) ข้างต้น หรือแม้แต่ในการส�ำรวจของ Murase et al. (2007, p. 20) ซึ่งได้รวบรวม
วิธีการสร้างค�ำศัพท์เฉพาะส�ำหรับเด็กในภาษาญี่ปุ่นจากงานวิจัยต่าง ๆ ก็พบวิธีการสร้างค�ำ
ศัพท์เฉพาะส�ำหรับเด็กเพียง 4 รูปแบบ คือ การซ�้ำ การเลียนเสียง การเติมหน่วยค�ำเติม และ
การเปลี่ยนเสียง จึงกล่าวได้ว่าวิธีการสร้างค�ำศัพท์เฉพาะส�ำหรับเด็กในภาษาญี่ปุ่น 5 รูปแบบ
ซึ่งเป็นข้อค้นพบในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ การเปลี่ยนหน่วยค�ำเติม การตัดหน่วยค�ำเติม
การเปลี่ยนชนิดค�ำ การประสมค�ำ และ การยืม แทบจะไม่ได้รับความสนใจในการศึกษาที่
ผ่านมา ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งด้วยจ�ำนวนความถีท่ พี่ บมีไม่มากเท่ากับการซ�ำ้ การเลียนเสียง การเติมหน่วย
ค�ำเติม และการเปลี่ยนเสียง
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาแล้วจะพบว่าวิธีการสร้างค�ำทั้ง 5 รูปแบบดังกล่าว
สามารถสะท้อนให้เห็นลักษณะทางสังคมวัฒนธรรมและโลกทัศน์ของเด็กญีป่ นุ่ ได้ อีกทัง้ ยังเป็น
วิธีการสร้างค�ำที่มีความสัมพันธ์กับวิธีการสร้างค�ำรูปแบบอื่น ๆ เนื่องจากผลการศึกษาแสดง
ให้เห็นว่า ค�ำศัพท์เฉพาะส�ำหรับเด็กส่วนใหญ่สร้างขึ้นจากวิธีการสร้างค�ำมากกว่า 1 รูปแบบ
ประกอบกัน หรือที่ Murase et al. (2007) เรียกว่า 「ダブルコーディング」 “double coding”
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ซึ่งรูปแบบหลักที่พบในผลการศึกษาครั้งนี้คือ วิธีการสร้างค�ำแบบการเลียนเสียงปรากฏ
ร่วมกับวิธกี ารสร้างค�ำรูปแบบอืน่ ๆ ได้แก่ การซ�ำ้ ค�ำเลียนเสียง การเปลีย่ นชนิดค�ำของค�ำเลียนเสียง
การเปลีย่ นแปลงเสียงของค�ำเลียนเสียง การเติมหน่วยค�ำเติมร่วมกับค�ำเลียนเสียงซึง่ เป็นหน่วย
ความหมายหลัก และการประสมค�ำเลียนเสียง นอกจากนี้ยังพบวิธีการสร้างค�ำแบบการซ�้ำ
ที่ปรากฏร่วมกับการเติม/การตัดหน่วยค�ำเติมอีกด้วยแต่มีจ�ำนวนไม่มากนัก
ส�ำหรับประเด็นด้านแนวโน้มการปรากฏของวิธกี ารสร้างค�ำในแต่ละกลุม่ ความหมาย
ของค�ำศัพท์เฉพาะส�ำหรับเด็กนัน้ ผลการศึกษาครัง้ นีแ้ สดงให้เห็นถึงวิธกี ารสร้างค�ำเด่น ๆ ทีพ่ บ
ในแต่ละกลุ่มความหมาย เช่น การซ�้ำ พบมากในกลุ่มความหมายสัตว์ อวัยวะภายนอก และ
ค�ำแสดงอาการ การเลียนเสียง พบมากในกลุ่มความหมายสัตว์ และค�ำแสดงอาการ การเติม
หน่วยค�ำเติม พบมากในกลุม่ ความหมายเครือ่ งนุง่ ห่ม เครือ่ งประดับ อวัยวะภายนอก ธรรมชาติ
การเปลี่ยน/ตัดหน่วยค�ำเติม พบเฉพาะในกลุ่มความหมายคนเท่านั้น เป็นต้น นอกจากนี้เมื่อ
เทียบกับการศึกษาทีผ่ า่ นมา จะพบว่าหลายกลุม่ ความหมายในการศึกษาครัง้ นีม้ คี วามสัมพันธ์
กับวิธกี ารสร้างค�ำทีห่ ลากหลายกว่า เช่น กลุม่ ความหมายเครือ่ งแต่งกาย ในการศึกษาครัง้ นีพ้ บ
วิธีการสร้างค�ำแบบการเลียนเสียง การเติมหน่วยค�ำเติม ซึ่งไม่พบในงานของ Murase et al.
(2007) กลุม่ ความหมายส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ในการศึกษาครัง้ นีพ้ บวิธกี ารสร้างค�ำแบบการ
เลียนเสียง การซ�ำ้ ซึง่ ไม่พบในงานของ Murase et al. (2007) กลุม่ ความหมายค�ำแสดงอาการ
ในการศึกษาครั้งนี้พบวิธีการสร้างค�ำแบบการเติมหน่วยค�ำเติม ซึ่งไม่พบในงานของ Murase
et al. (2007) ปรากฏการณ์ดงั กล่าวอธิบายได้วา่ เกิดขึน้ เนือ่ งจากข้อมูลค�ำศัพท์เฉพาะส�ำหรับ
เด็กทีน่ ำ� มาวิเคราะห์หาวิธกี ารสร้างค�ำในการศึกษาครัง้ นี้ ครอบคลุมค�ำศัพท์เฉพาะส�ำหรับเด็ก
ในจ�ำนวนที่มากกว่าจึงพบวิธีการสร้างค�ำที่หลากหลายกว่านั่นเอง
5.2 ภาพสังคมวัฒนธรรมที่สะท้อนจากค�ำศัพท์เฉพาะส�ำหรับเด็ก
การที่วิธีการสร้างค�ำศัพท์เฉพาะส�ำหรับเด็ก 5 รูปแบบ ได้แก่ การซ�้ำ การเลียนเสียง
การเปลี่ยนแปลงทางเสียง การประสมค�ำ และ การเปลี่ยนชนิดค�ำ มีความสอดคล้องกับ
ลักษณะของภาษาเด็กในด้านต่าง ๆ แสดงให้เห็นถึงมุมมองของชาวญี่ปุ่น ที่สร้างและน�ำ
ค�ำศัพท์เฉพาะส�ำหรับเด็กมาใช้ โดยมุง่ เน้นหน้าทีข่ องค�ำ 2 ประการ คือ 1. หน้าทีเ่ ชิงการสือ่ สาร
ตามพัฒนาการทางภาษาของเด็กเล็กซึ่งยังพัฒนาได้ไม่สมบูรณ์ กล่าวคือ เป็นรูปแบบภาษาที่
สร้างโดยปรับให้ง่ายขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับความสามารถทางภาษาของเด็ก แสดงถึงการให้
ความส�ำคัญกับการถ่ายทอดความหมายเพื่อการสื่อสารเป็นหลัก หรือที่ Tomosada (2005,
p. 198) เรียกว่า 「幼児への同調」 “การปรับให้เข้ากับเด็ก” มากกว่าการใช้รปู แบบภาษาทีถ่ กู ต้อง
ตามมาตรฐานต่อเด็กเล็กโดยมุ่งหวังที่จะสอนตัวอย่างการใช้ภาษาที่ถูกต้องให้แก่เด็ก หรือ
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ที่ Tomosada (2005, p. 198) เรียกว่า 「モデルの提示」“การแสดงให้เห็นเป็นแบบอย่าง”
2. หน้าที่เชิงสังคมและจิตวิทยาแบบเด็กคือ การใช้ภาษาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่มอายุวัย
เด็กเล็กซึ่งชื่นชอบการเล่นเสียง เล่นจังหวะ และสนใจเสียงรอบตัว นอกจากนี้การน�ำ
ค�ำศัพท์เฉพาะมาใช้สื่อสารกับเด็กยังก่อให้เกิดความรู้สึกใกล้ชิดกับเด็กมากขึ้นในเชิงจิตวิทยา
อันแสดงถึงความเป็นพวกเดียวกันกับเด็ก (Tomosada, 2005, pp. 6-7, 197-213; Kobayashi,
2008, p. 41)
ส�ำหรับวิธีการสร้างค�ำแบบหน่วยค�ำเติมซึ่งพบ 3 ลักษณะย่อย ได้แก่ การเติมหน่วย
ค�ำเติม การเปลีย่ นหน่วยค�ำเติม และการตัดหน่วยค�ำเติม อันแสดงให้เห็นถึงค่านิยมทางสังคม
ในการปลูกฝังให้เด็กชาวญี่ปุ่นมีมุมมองในการยกย่อง ให้เกียรติ และแสดงความสุภาพต่อสิ่ง
รอบตัวทีไ่ ม่ใช่มนุษย์ เช่น สิง่ ของเครือ่ งใช้ อวัยวะในร่างกาย อาหาร ธรรมชาติ สัตว์ เป็นต้น ซึง่
ค่านิยมดังกล่าวอาจกล่าวได้วา่ เป็นเอกลักษณ์ของสังคมญีป่ นุ่ ทีแ่ ตกต่างจากชนชาติอนื่ เพราะ
หากเปรียบเทียบกับในกรณีของสังคมไทยแล้วจะพบว่าค�ำศัพท์เฉพาะส�ำหรับเด็กที่ใช้สื่อสาร
กันในชีวิตประจ�ำวันในภาษาไทยนั้น ไม่ได้แสดงการยกย่อง ให้เกียรติ และแสดงความสุภาพ
ต่อสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่ใช่มนุษย์อย่างชัดเจนเหมือนในบริบทสังคมญี่ปุ่น ดังจะเห็นได้จากการที่ใน
สังคมไทยโดยปกติแล้วจะไม่ใช้ค�ำศัพท์แสดงความสุภาพต่อสิ่งต่าง ๆ รอบตัว เช่น *คุณขนม
*คุณมือ *คุณพระจันทร์ *คุณปลา เป็นต้น อย่างไรก็ตาม อาจพบลักษณะภาษาไทยดังกล่าว
ได้ในบริบทของหนังสือนิทาน หรือการใช้ที่จ�ำกัดอยู่เฉพาะบางครอบครัวเท่านั้น
นอกจากมุมมองในการยกย่อง ให้เกียรติ และแสดงความสุภาพต่อสิ่งรอบตัวที่ไม่ใช่
มนุษย์แล้ว ยังพบมุมมองอืน่ ๆ ทีส่ ะท้อนจากวิธกี ารสร้างค�ำศัพท์เฉพาะส�ำหรับเด็กแบบหน่วย
ค�ำเติม เช่น การมองสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ให้มีความเป็นมนุษย์ การมองสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเด็กว่ามี
ลักษณะเล็กอันสือ่ ถึงความน่ารัก ความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับสมาชิกในครอบครัวทีเ่ น้นความ
สนิทสนม เป็นกันเอง และสื่อถึงความเป็นพวกเดียวกันกับเด็ก เป็นต้น โดยมุมมองดังกล่าว
เป็นทีน่ า่ สนใจศึกษาต่อไปว่า พบเฉพาะในบริบทของสังคมญีป่ นุ่ หรือพบได้ในบริบทของภาษา
อื่น ๆ ด้วยเช่นกัน
ส�ำหรับผลการศึกษาประเด็นสุดท้ายเกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมและโลกทัศน์ของเด็ก
ญี่ปุ่นที่สะท้อนจากความหมายของค�ำศัพท์เฉพาะส�ำหรับเด็กนั้นพบว่า กลุ่มความหมายของ
ค�ำศัพท์เฉพาะส�ำหรับเด็กที่พบในการศึกษาครั้งนี้ ส่วนใหญ่สื่อถึงวัตถุรูปธรรมรอบตัวเด็ก
การกระท�ำ-การเล่นที่ไม่มีความหลากหลายในชีวิตประจ�ำวันการบอกลักษณะ-ความรู้สึก
พื้นฐานที่เข้าใจได้ง่าย ซึ่งล้วนสะท้อนให้เห็นถึงโลกทัศน์ของเด็กที่ยังคงแคบอยู่ สอดคล้อง
กับ Thanavisuth (1997, p. 32) ซึ่งได้กล่าวถึงเอกลักษณ์ของภาษาเด็กในภาษาอังกฤษไว้
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เกีย่ วกับประเด็นการสนทนาของเด็กว่า หัวข้อการสนทนาจะจ�ำกัดอยูแ่ คบ ๆ เฉพาะแค่ในโลก
ของเด็ก ตลอดจนความเห็นของ Garton (1992) และ Pine (1994) ที่ว่าการสื่อความหมาย
ของเด็กจะอ้างถึงเฉพาะสิ่งที่เด็กมองเห็นอยู่ตรงหน้า นอกจากนี้ผลการศึกษาเกี่ยวกับภาพ
วัฒนธรรมที่เด็กชาวญี่ปุ่นได้สัมผัสในชีวิตประจ�ำวันซึ่งสะท้อนจากความหมายของค�ำศัพท์
เฉพาะส�ำหรับเด็กแต่ละค�ำนัน้ การทีผ่ วู้ จิ ยั น�ำเสนอเฉพาะวัฒนธรรมทีแ่ สดงถึงเอกลักษณ์ของ
ชาวญีป่ นุ่ เช่น อาหารและการท�ำอาหารญีป่ นุ่ เครือ่ งแต่งกายของชาวญีป่ นุ่ ของเล่นเด็กญีป่ นุ่
เป็นต้น ก็เนือ่ งจากค�ำศัพท์เฉพาะส�ำหรับเด็กส่วนใหญ่สอื่ ความหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับวัฒนธรรม
ญี่ปุ่นเป็นหลัก
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