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บทคัดย่อ

	 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะการประสม

ค�าของค�าประสม	VN	 ในภาษาญ่ีปุ่นและภาษาไทยเทียบกับลักษณะ

ภาษา	คือ	ภาษาค�าหลักอยู่หน้า	(Head-initial	language)	และภาษา

ค�าหลักอยู่ท้าย	 	 (Head-final	 language)	และศึกษาความหมายของ 

ค�าประสม	VN	ในภาษาญีปุ่น่กบัภาษาไทย	งานวจิยัน้ีเป็นงานวจิยัเอกสาร	

รวบรวมค�าประสมจากหนังสือเรียนภาษาญี่ปุ่น	20	 เล่มและจากงาน

วิจัยที่เกี่ยวข้อง	รวมจ�านวนค�าประสม	VN	ภาษาญี่ปุ่นจ�านวน	216	ค�า	

ค�าประสม	VN	ภาษาไทยจ�านวน	790	ค�า	ผลการศึกษาพบว่าค�าประสม	

VN	 ในภาษาญี่ปุ่นมีลักษณะการประสมค�าเป็นไปตามลักษณะภาษา	 

ส่วนค�าประสม	 VN	 ในภาษาไทยมีทั้งที่เป็นไปตามลักษณะภาษา 

และไม่เป็นไปตามลักษณะภาษา	และพบความหมาย	2	ลักษณะ	คือ	 

ความหมายประจ�าค�ากบัความหมายขยาย	โดยส่วนใหญ่ความหมายขยาย 

มีหน้าที่ใช้เป็นค�าเรียกชื่อคน	สิ่งของ	เหตุการณ์	กิจกรรมฯลฯ	
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Abstract

	 This	 research	aimed	to	study	VN	compounding	 in	 

Japanese	 and	Thai	 by	 comparing	 them	 to	head-initial	 

language	and	head-final	 language	and	by	 studying	 the	

meaning	of	VN	compound	nouns	in	Japanese	and	Thai.	The	

research	used	the	documentary	approach.	VN	compound	

nouns	were	 gathered	 from	20	 Japanese	 textbooks	and	 

related	 researches,	with	 216	words	of	 VN	 in	 Japanese	

and	790	words	of	VN	 in	Thai.	The	findings	 revealed	that	 

the	 combination	of	 VN	 compound	nouns	 in	 Japanese	 

harmonized	with	head-final	language,	while	the	combination	

of	some	of	 the	VN	compound	nouns	 in	Thai	harmonized	

with	head-initial	 language	and	some	did	not;	 and	 there	

were	2	types	of	meanings:	 lexical	meaning	and	extended	

meaning.	Most	extended	meanings	functioned	as	the	naming	

of	people,	things,	events,	activities,	and	so	on.	
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1. บทนำ�
การศึกษาค�าเป็นสิ่งส�าคัญต่อการเรียนการสอนภาษา

เนื่องจากค�าในภาษาต่างๆ	 เป็นส่วนประกอบที่มีการ

พัฒนาเกิดขึ้นใหม่ตลอดเวลาและสามารถพัฒนาไป

เป็นค�าท่ีมีความซับซ้อนข้ึน	 เช่น	ค�าประสมค�าว่า	歩
きスマホ	 ซึ่งเป็นค�ากริยา 歩きます	 กับค�านาม

บ่งชี้สิ่งของที่เกิดใหม่	スマートホン	 หรือค�าใน

ภาษาไทย	 เช่น	 ค�าประสมค�าว่า	 “นั่งร้าน”	 ซึ่งมา

จากค�ากริยา	 “นั่ง”	กับค�านามบ่งชี้สถานที่	 “ร้าน”	 

ค�าประสมท้ัง	 2	 ค�าในภาษาญี่ปุ ่นและภาษาไทย

เหมือนกันในประเด็นค�าหน้าและค�าหลัง	กล่าวคือเป็น 

ค�าประสม	VN	 เช่นเดียวกัน	 และชนิดค�าของทั้ง	 2	

ค�าเป็นค�านาม	ชนิดของค�าที่ปรากฏของค�าประสม

ในภาษาญี่ปุ ่นและภาษาไทยได้ถูกกล่าวถึงในงาน 

ของณัฏฐิรา	ทับทิม	 (2559,	หน้า	74-94)	ซึ่งศึกษา

ลักษณะการประสมและความหมายค�าประสม	NV	ใน

ภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย	บทความวิจัยนี้น�าเสนอผล

การวิจัยในกรณีกลุ่มค�าเป้าหมายเป็นค�าประสม	VN	

ในภาษาญ่ีปุ่นและภาษาไทย	ปัญหาที่พบในการเรียน

การสอนภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับค�าประสม	คือ	การ

แปลความหมายของค�า	เช่น	ค�าประสมค�าว่า 泣き虫 
ซึ่งเป็นค�าประสม	VN	ในพจนานุกรมภาษาญี่ปุ่น-ไทย	

(จุฬารัตน์	เดชะโชควิวัฒน์และคณะ,	2548,	หน้า	733)	

แปลความหมายว่า	“คนขี้แย”	กรณีไม่เปิดความหมาย

ในพจนานุกรมผู้เรียนอาจคาดเดาความหมายของค�า

ไม่ได้	 เนื่องจากค�านาม	虫 มีความหมายว่า	“แมลง”	

หรือ	“หนอน”	ซึ่งเป็นความหมายล�าดับแรกของค�า

และความหมาย	“คนที่หลงใหลในการท�าบางสิ่งบาง 

อย ่ าง”	 “คนที่ เปลี่ ยนแปลงได ้ทันที” 	 ซึ่ ง เป ็น 

ความหมายล�าดบัรองลงมา	(広辞苑,	2008,	p.	2735)	

ความหมาย	 “คนขี้แย”	 ของค�า	泣き虫 จึงเป็น 

ความหมายท่ีผู้เรียนอาจไม่เข้าใจในกรณีไม่รู้ว่า	虫 มี

ความหมายมากกว่าความหมายว่าแมลง	หรือหนอน 

ความหมายที่ไม่ใช่ความหมายหลักของค�ามักเกิดจาก 

การขยายความหมายของค�า	ในกรณภีาษาไทยค�าประสม 

ค�าว่า	“นั่งร้าน”	ซึ่งเป็นค�าประสม	VN	ในพจนานุกรม

ฉบับราชบัณฑิตยสถาน	พ.ศ.	2542	(2546,	หน้า	570)	

ให้ความหมายค�าว่า	“นั่งร้าน”	ว่า	โครงสร้างที่ท�าด้วย

ไม้หรือโลหะส�าหรับนั่งหรือปีนป่ายในการก่อสร้างสิ่ง

สูงๆ	 เช่นพระเจดีย์หรือตึก	กรณีไม่เปิดความหมาย

ในพจนานุกรม	 ผู้เรียนท่ีไม่ใช่ชาวไทยอาจเข้าใจค�า

ประสมค�านี้ว่าเป็นค�ากริยาที่มีค�านามสถานที่เป็นส่วน

ประกอบและมีความหมายว่า	“(ใครบางคนท�ากริยา)	

นั่งท่ีร้าน”	 เนื่องจากผู้เรียนอาจไม่ทราบว่าค�าประสม	

“นั่งร้าน”	มีชนิดค�าเป็นค�านามเพราะลักษณะภาษา

ไทยมีโครงสร้างเป็น	SVO	ค�ากริยา	(V)	เป็นค�าหลักใน

โครงสร้างตามลักษณะของภาษาไทย	ค�าว่า	“นั่งร้าน”	

จึงควรเป็นค�ากริยามากกว่าค�านาม	จากตัวอย่างความ

หมายของค�าประสม	VN		ในภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย

ข้างต้นสะท้อนประเด็นการศึกษาเกี่ยวกับค�าประสม	

VN	ใน	2	ประเดน็	คอื	(1)	ลักษณะการประสมกนัของค�า	

2	ค�าในค�าประสมมีลักษณะเป็นไปตามลักษณะภาษา

ค�าหลักอยู่ท้ายและภาษาค�าหลักอยู่หน้าหรือไม่	และ	

(2)	ความหมายของค�าสามารถแปลตามความหมาย

ของค�าที่ประสมกันหรือไม่

2. วัตถุประสงค์ของง�นวิจัย
	 (1)	 ศึกษาลักษณะการประสมค�าของค�า

ประสม	 VN	 ในภาษาญี่ปุ ่นและภาษาไทยเปรียบ

เทียบกับลักษณะภาษาค�าหลักอยู่ท้าย	 (Head-final	

language)	และภาษาค�าหลักอยู่หน้า	 (Head-initial	

language)

	 (2)	ศึกษาความหมายของค�าประสม	VN	ใน

ภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย
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3. ขอบเขตง�นวิจัย
	 ค�าประสม	VN	ในภาษาญ่ีปุ่นและภาษาไทย	

เป็นค�าที่มาจากค�าที่มีความหมายในตัวเอง	2	ค�าและ

มีการประสม	1	ครั้ง	 เช่นในภาษาญี่ปุ่นค�าว่า	贈り物 
เป็นค�าประสมกลุ่มเป้าหมาย	คือ	มีการประสม	1	ครั้ง	

ได้แก่	贈り กับ	物	 ซึ่งเป็นค�าที่มีความหมายในตัว

เอง	2	ค�าเกิดจากการประสมกัน	1	ครั้ง	กรณีค�าที่เป็น 

ค�าประสมก่อนมาประสมกับค�าอ่ืน	 เช่น	落ち込み
気分	 ที่เกิดจากค�า	 2	 ค�า	 คือ 落ち込む	 ซึ่งเป็น

ค�าประสม	VV	มาก่อน	ประสมกับค�า 気分	นับว่า

มีการประสมกัน	1	ครั้ง	 นับเป็นกลุ่มเป้าหมายงาน

วิจัย	และในภาษาไทยค�าว่า	บังโคลน	 เป็นค�าประสม

กลุ่มเป้าหมาย	คือ	มีการประสม	1	ครั้ง	ได้แก่	บัง	กับ	

โคลน	ซึ่งเป็นค�าที่มีความหมายในตัวเอง	2	ค�าเกิดจาก

การประสมกัน	1	ครั้ง	ความหมายของค�าประสมทั้ง 

ค�าที่ศึกษาแบ่งออกเป็น	2	ลักษณะ	คือ	ความหมาย

ประจ�าค�าและความหมายขยาย	ความหมายประจ�า

ค�า	คือ	ความหมายของค�าประสมทั้งค�าที่สามารถแปล

ได้จากความหมายของค�าที่มาประสมกัน	 ในขณะท่ี

ความหมายขยาย	คือ	ความหมายที่ไม่สามารถแปล

จากความหมายของค�าที่มาประกอบได้หรือแปลความ

หมายได้ยาก	

4. แหล่งข้อมูลของคำ�ประสม VN
	 (1)	ข้อมูลค�าประสม	VN	ภาษาญี่ปุ่นรวบรวม

จากหนังสือเรียนภาษาญี่ปุ่นจ�านวน	20	 เล่ม	จ�านวน	

62	ค�า	ข้อมูลค�าประสม	VN	ภาษาญี่ปุ่นจากงานวิจัย

ของ	野田	 (2011)	จ�านวน	138	ค�า	ข้อมูลค�าประสม	

VN	จากแหล่งอื่น	ๆ	จ�านวน	16	ค�า	 รวมจ�านวนค�า

ประสม	VN	ในภาษาญี่ปุ่นทั้งหมดเท่ากับ	216	ค�า	

	 (2)	ข้อมูลค�าประสม	VN	ภาษาไทยรวบรวม

จากสือ่	เอกสารอืน่ๆ	ได้แก่	หนงัสอืพมิพ์	เอกสารราชการ	

หนังสือนวนิยายและจากงานวิจัยของแสงเทียน 

เพ็งคุ้ม	(2535)	จ�านวน	790	ค�า	รวมจ�านวนค�าประสม	

VN	ในภาษาไทยทั้งหมดเท่ากับ	790	ค�า

5. ข้อตกลงเบื้องต้นง�นวิจัย
	 ผลการวิจัยในงานวิจัยนี้ เป ็นผลจากการ

วิเคราะห์จากค�าประสม	VN	ที่เป็นค�าเป้าหมายใน

ภาษาญีปุ่น่จ�านวน	216	ค�าและภาษาไทยจ�านวน	790	ค�า

6. วรรณกรรมและง�นวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 6.1 แบบลักษณ์ภ�ษ�
	 แบบลักษณ์ภาษา	 (typology)	คือ	รูปแบบ

ของภาษาลักษณะต่างๆ	รูปแบบของภาษาแตกต่างไป

ตามเกณฑ์ในการจัดกลุ่มภาษา	กรณีใช้การเรียงล�าดับ

ของค�าในประโยคเป็นเกณฑ์	ภาษาญี่ปุ่นถูกจัดในกลุ่ม

ภาษา	SOV	ส่วนภาษาไทยอยู่ในกลุ่มภาษา	SVO	กรณี

ใช้เกณฑ์การมีหัวเรื่อง	 (Topic)	ภาษาญ่ีปุ่นและภาษา

ไทยจะอยู่ในกลุ่มเดียวกัน	คือ	กลุ่มภาษาเน้นหัวเรื่อง	

(Topic	prominent	language)	เนื่องจากทั้ง	2	ภาษา

มีโครงสร้างประโยคลักษณะ「象は鼻がながい」
หรือ	“ช้างงวงยาว”	ที่เรียกว่าประโยคซ้อนประธาน	 

(二重主語文)2	 	ในขณะที่ภาษาอังกฤษจะอยู่ในกลุ่ม

ภาษาเน้นประธาน	(Subject	prominent	language)		

รูปแบบของภาษาที่สอดคล้องกับการเรียงล�าดับค�า

ในประโยคอีกอย่างหน่ึง	คือ	 รูปแบบภาษาที่เรียกว่า	

ภาษาค�าหลักอยู่ท้าย	 (Head	final	 language)	และ

ภาษาค�าหลักอยู ่หน้า	 (Head	 initial	 language)3	

ภาษาค�าหลักอยู่ท้าย	คือ	ภาษาที่มีค�าหลักอยู่ท้าย	เช่น	

2 澤田 ・ 中川	(2004,	pp.	19-21)	วิเคราะห์กรณีของภาษาจีนที่มีโครงสร้างเหมือนภาษาไทย	และ	Li&Thompson	(1976,	pp.	457-490)	อธิบายไว้ว่าภาษา 
ที่มีโครงสร้างประโยคซ้อนประธานจัดอยู่ในกลุ่มภาษาเน้นหัวเรื่อง	

3 望月 ・ 船城 (2001)	ได้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างค�าหลัก	(主部Head)	กับการก�าหนดล�าดับของค�า	(語順Word	order)



ณัฏฐิรา ทับทิม

jsn Journal Special Edition 201722

ภาษาญีปุ่น่	กรณีกลุม่ค�านามทีม่คี�าขยาย きれいな人
ค�าหลัก	คือ人ซึ่งอยู่หลังค�า	ภาษาค�าหลักอยู่หน้า	คือ	

ภาษาท่ีมีค�าหลักอยู่หน้า	 เช่น	ภาษาไทย	ค�าว่า	“คน

สวย”	ค�าหลัก	คือ	“คน”	ซึ่งอยู่หน้าค�า

 6.2 คำ�ประสม
	 ค�าประสม	คือ	ค�าที่ประกอบจากหน่วยค�า

อิสระ	2	หน่วยค�าหรือมากกว่านั้น	ชนิดของค�าที่น�า

มาประสมกัน	ได้แก่	ค�านาม	ค�ากริยา	ค�าคุณศัพท์และ 

ค�ากริยาวิเศษณ์	 (ณัฏฐิรา	ทับทิม,	2557,	หน้า	106)	 

ค�าประสมเป็นชนิดค�าที่เกิดจากการสร้างค�าเช่นเดียว

กับค�าประสาน	ตัวอย่างค�าประสม	 เช่น	電話番号 

(เบอร์โทรศัพท์)	เกิดจากค�า	2	ค�าที่เป็นค�านาม	คือ	電
話 กับ	番号หรือ	赤アリ	 (มดแดง)	 เป็นค�าประสม

ระหว่างค�าคุณศัพท์	赤（い）กับค�านาม アリ เป็นต้น	 

ค�าที่มาประสมกันเป็นค�าที่สามารถปรากฏในประโยค 

ได้อย่างอสิระเช่นตวัอย่างทีน่�ามา	ค�าว่า 電話、番号、 
赤（い）และ	アリ สามารถปรากฏในประโยคได้

อย่างอิสระ	ชนิดของค�าประสมที่เป็นค�านามมีจ�านวน

มากกว่าค�าประสมชนิดอื่น	ค�าประสมค�านามประกอบ

ไปด้วยค�าประสม	NN,	AdvN,	VN,	AN,	NV,	NA,	AA,	

และ	AdvV

 6.3 ก�รขย�ยคว�มหม�ย
	 การขยายความหมายของค�าเกิดได้ด้วย	2	วิธี

การ	(Lakoff	and	Jonhnson,	1980	(อ้างถึงใน	ศุภชัย	

ต๊ะวิชัย,	2556	และ	陳,	2012)	คือ	
	 (1)	นามนัย	 (Metonymy-換喩)	 คือการ

กล่าวถึงบางส่วนเพื่อจะหมายถึงทั้งหมด	หรือในทาง

กลับกันคือการกล่าวถึงทั้งหมดเพ่ือจะหมายถึงบาง

ส่วน	ทั้งนี้นามนัยแบ่งออกเป็น	2	ลักษณะ	คือ	

	 (1.1)	นามนัยเชิงพื้นที่	 เช่น	鼻をたらし 
ている หมายถึงมีน�้ามูก	เป็นการใช้ค�าว่า	鼻	ที่อยู่ใน

พื้นที่เดียวกับ	鼻水	แสดงความหมายขยายถึงน�้ามูก

หรือ	研究室をノックした	หมายถึงเคาะห้องแล็บ

ซึ่งจริงๆ	แล้วคือการเคาะประตู	研究室のドアをノ 
ックした	เป็นการใช้บางส่วนเพื่อกล่าวถึงทั้งหมด

	 (1.2)	นามนัยเชิงเวลา	 เช่น 頭を抱える 

หมายถึงกุมศีรษะและในเวลาเดียวกันภาพการกุม

ศรีษะบอกความหมายว่ามีปัญหา	อยู่ในภาวะเดือดร้อน

	 (2)	อุปลักษณ์	 (Metaphor-隠喩)	คือการ

เปรียบสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่งซึ่งเชื่อมโยงด้วยลักษณะ

ที่เหมือนกัน	 เช่น	 เปรียบการมีชีวิตคือการเดินทาง	

เนื่องจากการมีชีวิตย่อมมีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุด	มีการ

ค้นพบเรื่องราวระหว่างการใช้ชีวิต	ลักษณะเหล่านี้เป็น

ลักษณะที่เหมือนกับการออกเดินทาง	หรือ	การใช้ค�า

ว่า	“ฟัน”	ที่มีลักษณะเป็นซี่ๆ	 ใช้กัด	ตัดอาหาร	 เรียก

ช่ือส่ิงของต่างๆ	ที่มีลักษณะเช่นเดียวกับฟัน	 เช่น	ฟัน

เลื่อย	เป็นต้น

	 แนวคิดการขยายความหมายข้างต้นเป็นสิ่ง

ส�าคัญในการวิเคราะห์ความหมายค�าประสม	เนื่องจาก 

ค�าประสมสามารถแสดงความหมายแยกออกเป็น	2	

ลักษณะใหญ่	 คือ	ความหมายที่เกิดจากความหมาย

ประจ�าค�าซ่ึงอาศัยความหมายของค�าที่มาประสม

กันเป็นหลักในการตีความ	และความหมายขยายซึ่ง

ไม่สามารถอาศัยความหมายของค�าที่มาประสมกัน

ได้นอกจากน้ีในการน�าความหมายขยายไปใช้ยังมี

ลักษณะการใช้ที่เรียกว่า	“การเรียกช่ือ”	หรือ	名付
け	 (Naming)	ตามทฤษฎีของ	Bauer	 (2003,	อ้างถึง

ใน	島村,	2012,	p.38)	กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่าง	

“ค�าประสม”	และ	“วลี”	กับการใช้เพื่อการเรียกชื่อไว้

ว่า“ค�าประสมมีลักษณะการใช้เพ่ือเรียกชื่อ	 (Naming)	

การกระท�าหรือลักษณะใดๆ	 เช่นเดียวกับค�าประสาน	

ในขณะที่วลีจะแสดงการพรรณนา	 (Descriptive)”	

(แปลโดยผู้วิจัย)

	 ลักษณะการใช้เรยีกช่ือนีส้ามารถใช้ในประโยค 
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ลักษณะการประสมและความหมายคำาประสม VN ในภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย

ที่แสดงความหมายตรงข้ามกับความหมายประจ�าค�า

ได้	เช่น	ค�าว่า	甘酒	ซึ่งเป็นค�าประสมค�านามประเภท	

AN	 (ค�าคุณศัพท์กับค�านาม)	และถูกใช้เป็นค�าเรียกชื่อ

ของเหล้าประเภทหนึ่ง	สามารถใช้ในประโยค	 เช่น	 (1)	

ได้แม้ว่าจะมีความหมายปฏิเสธค�าว่ารสชาติหวานซ่ึง

เป็นช่ือของเหล้าก็ตาม	ในขณะที่วลี	 เช่น	甘い酒	 ใน

ประโยค	(2)	ไม่สามารถใช้ในลักษณะนี้ได้	

	 (1)	この甘酒、 あんまり甘くないね。
	 (2)	?この甘い酒、 あんまり甘くない
ね。(เครื่องหมาย	?	เพิ่มเติมโดยผู้วิจัย)

	 การ ใช ้ ลั กษณะเรี ยกชื่ อนี้ เป ็นผลจาก

กระบวนการนามนัยซึ่ ง เป ็นหนึ่ งในลักษณะการ

เปลี่ยนแปลงความหมายของค�า	 การเรียกชื่อเป็นรูป

แบบหนึ่งของนามนัยที่เกิดกับค�านามชี้เฉพาะดังนี้

	 ภาพท่ี	1	 เป็นภาพความสัมพันธ์ที่ผู้วิจัยสรุป

มาจาก	大田垣 (2009,	p.	31-32)	นามนัยที่เกิดใน 

ค�านาม	คือ	การขยายความหมายแบบนามนัยที่ปรากฏ 

ในค�านามชี้เฉพาะ	โดยแยกออกเป็น	2	ชนิด	คือ	

	 (1)	 นามนัยที่ถูกใช ้จนเกิดกระบวนการ

เปล่ียนเป็นชื่อเรียกสิ่งของ	 เหตุการณ์หรือคน	 (名 
前転送型)	โดยแบ่งออกเป็น	2	ชนิดย่อย

	 (1.1)	ชื่อชั่วคราว（臨時的なもの）เช่น 

(飲食店で）3  番テーブルさんお勘定です。

指示的換喩
นามนัยที่เกิดในค�านาม

名前転送型（名付け）การเรียกชื่อ

臨時的なもの ชื่อชั่วคราว 慣用化したもの ชื่อใช้ทั่วไป

語彙化	กลายเป็นค�า

役割転移 นามนัย

ภ�พที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างนามนัย	การเรียกชื่อ	และการกลายเป็นค�า

	 (1.2)	ชือ่ใช้ทัว่ไป（慣用化したもの）เช่น	

昨日は鍋を食べました。ทั้งนี้การใช้ในลักษณะนี้

จะกลายเป็นค�าที่ใช้กันโดยทั่วไปเกิดเป็นค�าศัพท์ใหม่	

	 (2)	นามนัย	 (นามนัยเชิงพ้ืนที่และนามนัย

เชิงเวลา)	 เช่น	雨が屋根を打つ音も聞こえた。 

ค�าว่า	雨 มีความหมายขยายครอบคลุมค�าว่า	雨粒
	 การแบ่งนามนัยที่เกิดในค�านามออกเป็น	2	

ชนิดของ	大田垣	ท�าให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่าง

ความหมายของค�า	ความหมายขยาย	และบทบาทของ

ค�าที่ท�าหน้าที่เป็นชื่อเรียก

 6.4 คำ�หล�ยคว�มหม�ย
	 การขยายความหมายของค�าข้างต้นมีความ

สัมพันธ์กับค�าหลายความหมาย	 (多義語)	 เนื่องจาก

คนเรามักใช้ค�าที่มีอยู่แล้วซึ่งมีลักษณะบางอย่างใกล้

เคียงกับสิ่งใหม่ๆ	ที่เกิดขึ้นเรียกเป็นชื่อ	ค�าท่ีถูกใช้ใน

ลักษณะนี้จึงมีความหมายมากกว่า	1	ความหมายและ

ถูกจัดในกลุ่มค�าหลายความหมายในที่สุด	 เช่น	ค�าว่า	

手 โดยทั่วไปมีความหมายว่า	“มือ”	แต่ในขณะที่คน

เราใช้มือในการท�างานก็จะหมายรวมถึงคนที่ใช้มือนั้น

ท�างาน	 (นามนัยเชิงพื้นที่)	 และอาจหมายถึงวิธีการ

ท�างาน	 (ลักษณะของมือที่ถูกใช้ท�างาน)	 (นามนัยเชิง

เวลา)	ลักษณะการขยายความหมายที่เกิดขึ้นนี้ท�าให้	

手 กลายเป็นค�าหลายความหมาย	เช่น
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	 (3)	いろいろ打つ手を探したんです
が、 なかなか見つからない。（方法）
	 (4)	太郎は優秀な働き手でした。（人)
	 ค�านาม	手 ในประโยค	 (3)	หมายถึง	“วิธี”	

และ	手 	ในประโยค	(4)	หมายถึง	“คน”	ความหมายของ	

手	ที่มีมากกว่า	1	ความหมายดังกล่าวเป็นส่ิงที่ท�าให้	

手	ถูกจัดในค�าประเภทค�าหลายความหมาย	สรุปได้ว่า	 

ค�าหลายความหมายเกิดจากการขยายความหมายของ

ค�าและถูกใช้จนเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป

 6.5 ง�นวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 野田 (2011) 	 ศึกษาความหมายและ

ลักษณะทางไวยากรณ์ของค�าประสมประเภทค�า

ประสมกริยา	 เช่น	打ち上がる ค�าประสมค�านาม

ประเภท	NV	และ	VN	เช่น	花見 และ	揚げ油 โดยใน
งานวิจัยนี้น�าเสนอผลการศึกษาของ	野田 ในประเด็น

ค�าประสม	VN	เพียงอย่างเดียว	กล่าวคือ	野田 แบ่ง

กลุ่มค�าประสม	VN	ออกเป็น	7	กลุ่มตามความสัมพันธ์

ระหว่างค�ากริยา	(V)	กับค�านาม	(N)	ได้แก่

	 (1)	กลุม่ค�า	和え物、揚げパン、 ゆで卵、 
冷やし麺、干しブドウฯลฯ	กลุ่มค�าประสมแสดง

ผลลัพธ์สุดท้ายที่เกิดจากผู ้กระท�ากริยากระท�าต่อ

สิ่งของที่มีอยู（่物、パン、卵、麺、ブドウ）
	 (2)	กลุม่ค�า	揚げかす、揚げ玉、押し絵、 
ちぎり絵、ちらし寿司ฯลฯ	 กลุ ่ มค� าประสม 

แสดงผลลัพธ์สุดท้ายที่สิ่งไม่มีชีวิต	(かす、 玉、 絵、 
寿司) ถูกกระท�ากริยาบางอย่างและเกิดเป็นสิ่งของ

	 (3)	กลุ่มค�า	洗い物、 売り物、 折り紙、
捨て金、食べ物、飲み水	ฯลฯ	กลุ่มค�าประสมแสดง 

สิ่งของที่เกิดจากการกระท�า	 เช่น	 เมื่อกระท�ากริยา

อาการล้างก็จะเกิดส่ิงของ	“ภาชนะที่ต้องล้าง”	หรือ	

เม่ือกระท�ากริยาอาการหักหรือพับก็จะเกิดสิ่งของที่

เรียกว่า	“กระดาษพับ”	เป็นต้น

	 (4)	กลุ่มค�า	揚げ油、編み機、入れ物、 
消しゴムฯลฯ	กลุ่มค�าประสมเมื่อค�านาม (油、機、
物、ゴム) แสดงสิ่งของที่เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ 

กระท�าเช่น 油で（物を）揚げる。
	 (5)	กลุ่มค�า	入れ歯、置き傘、当て木、
揚げ荷	ฯลฯ	กลุ่มค�าประสมเมื่อค�านามเป็นค�านาม

ไม่มีชีวิต（歯、 傘、 木、 荷）และความหมายค�า

ประสมแสดงส่ิงของส�ารองหรือของที่ไม่ใช่ของแท้ที่ใช้

ในการกระท�ากริยาอาการ	 เช่น	ฟันปลอม	ร่มส�ารอง	

(ที่วางไว้ให้บริการแก่ลูกค้า)	หรือไม้หรือเหล็กดามขา	

เป็นต้น

	 (6)	กลุ่มค�า	編み物、洗い物、折り紙、 
書き物、 探し物 ฯลฯ	กลุ่มค�าประสมเมื่อค�านาม	 

(物、紙) เป็นกรรมของการกระท�าและความหมาย 

ของค�าประสมเป็นค�าหมายแสดงกิจกรรมหรือการ 

บางอย่าง	 เช่น	息子は折り紙が好きで、 毎日し
ていても飽きないような。
 (7)	กลุ่มค�า 生け花、贈り物、返し針、
張り紙ฯลฯ	กลุ่มค�าประสมแสดงสิ่งที่เป็นกรรมของ

การกระท�าโดยผลลัพธ์ค�านามท่ีได้นั้นเป็นส่ิงของ

ประเภทหนึ่ง

	 จากการศึกษาการแบ่งกลุ่มค�าประสม	VN	

ทั้ง	7	กลุ่มของ	野田 พบว่าจะต้องอาศัยการตีความ

หมายของค�าที่มาประสมกัน	อีกทั้งความหมายที่น�ามา 

เป็นเกณฑ์ในการจับกลุ่มไม่ชัดเจนมากนัก	หลายค�า 

ถูกจัดให้อยู่มากกว่า	1	กลุ่ม	เช่น	洗い物	(กลุ่ม	3,6)	

หรือ	折り物	(กลุ่ม	3,6)

	 ณัฏฐิรา	ทับทิม	 (2559,	หน้า	 74-94)	 ได้

ศึกษาลักษณะการประสมและความหมายค�าประสม	

NV	 ในภาษาญี่ปุ ่นและภาษาไทยพบว่าค�าประสม	

NV	 ในภาษาญี่ปุ ่นมีลักษณะการประสมเป็นไปตาม

ลักษณะภาษาค�าหลักอยู่ท้ายซ่ึงเป็นแบบลักษณ์ภาษา

ของภาษาญี่ปุ ่น	 ส่วนค�าประสม	NV	 ในภาษาไทยมี
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ลักษณะการประสมทั้งที่เป็นไปตามลักษณะภาษา

ค�าหลักอยู ่หน้าและไม่เป็นไปตามลักษณะภาษาดัง

กล่าว	ซึ่งภาษาไทยถูกจัดเป็นกลุ่มภาษาท่ีมีค�าหลักอยู่

หน้า	 ในส่วนของความหมายของค�าประสม	NV	พบ

ว่ามีความหมาย	2	ลักษณะ	คือ	ความหมายประจ�า

ค�ากับความหมายขยายซ่ึงเป็นความหมายที่เกิดจาก

กระบวนการนามนัยและอุปลักษณ์

	 อนงค์	 รุ ่งแจ้ง	 (2528ก;	 2528ข)	 อธิบาย 

ความหมายของค�าประสมแบ่งออกเป็น	2	ประเภทใหญ่ 

คือ	ค�าประสม	ที่ใช้เป็นชื่อเรียกสิ่งต่างๆ	กับค�าประสมที ่

หมายถึงกิริยาอาการ	 ในงานวิจัยของอนงค์	 รุ ่งแจ้ง 

อธิบายเพียงค�าประสมที่ใช ้เป ็นชื่อเรียกสิ่งต ่างๆ	 

ว่าแบ่งออกเป็น	2	กลุ่มย่อย	คือ	กลุ่มที่ไม่มีความหมาย

ต่างไปจากเดิม	เช่น	คนกลาง	คนรถ	นกกินปลี	หมูป่า	

ถั่วฝักยาว	รากฝอย	ใบแท้	คู่ความ	พ่อตา	กันชน	ลูกคิด	

ฯลฯ	ค�าประสมที่ใช้เป็นชื่อเรียกสิ่งต่างๆ	กลุ่มที่มีความ

หมายต่างไปจากเดิม	 เช่น	ตีนแมว	หน้าวัว	หัวหน้า	

มือกาว	คอเหล้า	แมวมอง	ลิ้นไก่	ม้าน�้า	ปลาหมึก	ฯลฯ 

การแบ่งความหมายค�าประสมของอนงค์	 รุ ้งแจ้ง	

เป็น	 2	 ประเภท	 คือ	 ใช้ในการเรียกชื่อและแสดง 

กิริยาอาการสอดคล้องกับผลการสังเกตการน�าค�า

ประสม	VN	ไปใช้ในการเรียกชื่อ	(Naming)	ในงานวิจัย

ของ	野田 ข้างต้น
	 เพียรศิริ	 วงศ์วิภานนท์และคนอ่ืนๆ	 (2528,	

อ้างถึงในแสงเทียน	เพ็งคุ้ม,	2535,	หน้า	36)	ศึกษาการ

ประสมค�าจ�านวน	664	ค�า	ด้วยวิธีกลืนค�านามในภาษา

ไทยพบว่าเม่ือกลืนค�านามที่ประสมแล้ว	 ส่วนใหญ ่

ค�าประสมจะเป ็นค�ากริยาประเภทอกรรมกริยา	 

ความหมายส่วนใหญ่เป็นความหมายอุปมาอุปไมยและ

มีความหมายตามรูปค�าที่ปรากฏเป็นส่วนน้อย

	 แสงเทียน	 เพ็งคุ ้ม	 (2535)	 ศึกษาลักษณะ

โครงสร้างและความหมายของค�าประสมที่ปรากฏ

ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน	พ.ศ.	 2525	

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยมุ ่งศึกษาวิธีการประสมและ 

ความหมายของค�าประสมโดยวิธกีารประสม	มี	3	วธิ	ีคอื

	 (1)	การประสมค�าด้วยวิธีรวมค�า	พบจ�านวน	

844	ค�า	เป็น	เช่น	ของกลาง	ขนแมว	ขวัญใจ	กล่าวหา	

คิดอ่าน	อัดฉีด	กลมดิก	ขี้เซา	ดีร้าย	เป็นต้น

	 (2)	การประสมค�าด้วยวิธีกลืนค�า	พบจ�านวน	

1,651	 ค�า	 เป็นการประสมค�ามูลต่างชนิดกัน	 เมื่อ

ประสมกันแล้วได้ชนิดค�าใดค�าหนึ่งของค�าที่มาประสม

กัน	 มีรูปแบบการกลืนค�า	6	รูปแบบ	คือ	กลืนค�านาม	

กลืนค�ากริยา	กลืนค�าวิเศษณ์	กลืนค�าบุพบท	กลืนค�า

สันธาน	และกลืนค�าอุทาน	เช่น	แพแตก	ลมขึ้น	แก้มือ	

ตาขาว	เท้าแขน	ไก่ชน	งมโข่ง	ขาวม้าฯลฯ	

	 (3)	 การประสมค�าด ้วยวิธีกลายค�า	 พบ

จ�านวน	256	ค�าเป็นการรวมค�ามูลชนิดเดียวกันหรือ

ต่างชนิดกันเม่ือประสมกันแล้วได้ชนิดค�าที่แตกต่างไป

จากเดิม	เช่น	กันชน	(VV=N)	หาบเร่	(VAdv=N)	ฯลฯ	

	 แสงเทียน	 เพ็งคุ้ม	แบ่งความหมายออกเป็น 

3	แบบ	คอื	ค�าประสมท่ีมีเค้าความหมายเดมิ	ค�าประสม 

ที่มีความหมายเปลี่ยนแปลงไป	 และค�าประสมที่มี 

ความหมายตามบริบท	การแบ่งความหมายของแสง

เทียน	 เพ็งคุ ้ม	 แตกต่างกับการแบ่งความหมายของ

อนงค์	 รุ ่งแจ้งในความหมายตามบริบทซ่ึงไม่ปรากฏ

ในการแบ่งของอนงค์	 รุ่งแจ้ง	นอกจากนี้การประสม

ค�าด้วยวิธีการกลืนค�ายังเป็นการสร้างค�าประสมที่ถูก

กล่าวถึงในงานของสรัญญา	 เศวตมาลย์	 (2543,	หน้า	

1-19,	อ้างถึงในชมพูนุช	 ธารีเธียร,	 2553,	หน้า89-

108)	 ว่าเป็นรูปแบบย่อยในการสร้างค�าโดยมีหน่วย

ค�าหนึ่งเป็นส่วนหลักอีกหนึ่งเป็นส่วนรอง	หลอมรวม

กันเป็นค�าๆ	 เดียว	กริยากลืนความในภาษาไทยมีการ

รวมความหมายของกริยากับนามและท�าหน้าที่เหมือน

หน่วยเดียว

	 ชมพูนุช	 ธารีเธียร	 (2553,	 หน้า89-108)	

ศึกษาค�ากริยากลืนความในภาษาไทยถิ่นอีสาน	 ผล
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การวิจัยพบว่าค�ากริยากลืนความในภาษาไทยถ่ิน

อีสานมีการแปลง	 (derivation)	 หมวดค�าตาม 

ลักษณะต่อไปนี้	 ค�ากริยากลืนความที่ประกอบด้วย 

อกรรมกริยากับค�านามแปลงเป ็นสกรรมกริยา 

ค�ากริยาท่ีประกอบด้วยสกรรมกริยากับค�านามแปลง

เป็นสกรรมกริยาหรืออกรรมกริยา	 และค�ากริยาที่ 

ประกอบด ้วยอกรรมกริยากับค�านามแปลงเป ็น

อกรรมกริยา	

	 จากงานวิจัยภาษาไทยแสดงให ้ เ ห็นว ่า

ค�าประสมมีการแบ ่งค�าหลัก	 (ค�าต ้น)-ค�าขยาย	 

มีลั กษณะการประสมค� าแบบรวมค� า 	 กลืนค� า	 

และกลายค�าซึ่งเป็นค�าส�าคัญในการศึกษาค�าประสม

ในภาษาไทยเชิงโครงสร้าง	 และมีการน�าไปใช้ตั้งช่ือ

สิ่งของ	เหตุการณ์เหมือนภาษาญี่ปุ่น

	 งานวจัิยนีน้�าผลงานวจิยัของแสงเทยีน	เพง็คุม้ 

ประเดน็การประสมค�าด้วยวธิกีลนืค�าประเภทย่อยกลนื 

ค�ากริยามาเป็นข้อมูลส่วนหน่ึงในการวิเคราะห์ต่อยอด 

เพื่อวิเคราะห์ลักษณะการประสม	ตามวัตถุประสงค์ 

ที่ตั้งไว้	 โดยเกณฑ์การกลืนค�านี้ถือว่าเป็นลักษณะทาง

วากยสัมพันธ์ภายในค�าที่สังเกตได้จากค�าประสม

7. วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
	 ในงานวิจัยนี้มีขั้นตอนวิจัยดังนี้

	 (1)	รวบรวมค�าประสม	VN	จากแหล่งข้อมูล

ต่างๆ	 และแยกกลุ ่มค�าประสมเป็นค�าประสม	VN	

ภาษาญี่ปุ่นและค�าประสม	VN	ภาษาไทย

	 (2)	 ตรวจสอบความสอดคล้องกับลักษณะ

ภาษา	 กรณีภาษาญี่ปุ ่นหากค�าหลักอยู ่ท้ายและท�า

หน้าที่ก�าหนดชนิดของค�าจัดอยู่ในกลุ่มสอดคล้องกับ

ลักษณะภาษาค�าหลักอยู่ท้าย	กรณีภาษาไทยหากค�า

หลักอยู่หน้าและท�าหน้าที่ก�าหนดชนิดของค�าจัดอยู่ใน

กลุ่มสอดคล้องกับลักษณะภาษาค�าหลักอยู่หน้า

	 (3)	วิเคราะห์ประเภทย่อยของค�าประสม	VN	

กรณีจัดแยกประเภทย่อยได้

	 (4)	ตรวจสอบความหมายของค�าประสม	VN	

โดยอ้างอิงจากพจนานุกรม

	 (5)	 วิเคราะห์ความเหมือนและความต่าง

ระหว่างค�าประสม	VN	ในภาษาญี่ปุ่นกับภาษาไทย

8. ผลก�รวิจัยและอภิปร�ยผล
	 ผลการศึกษาพบว่าค�าประสม	 VN	ภาษา

ญี่ปุ่นทุกค�ามีลักษณะการประสมเป็นไปตามลักษณะ

ภาษา	กล่าวคือ	ค�าหลักที่เป็นค�านามซึ่งอยู่ท้ายค�าเป็น

ค�าที่ก�าหนดชนิดของค�า	ค�าประสม	VN	ภาษาญี่ปุ่น

ทุกค�ามีสถานะเป็นค�านาม	ส่วนค�าประสม	VN	ภาษา

ไทยมีทั้งค�าที่มีลักษณะการประสมเป็นไปตามลักษณะ 

ภาษาและไม่เป ็นไปตามลักษณะภาษา	 กล่าวคือ	 

ค�าหลักที่อยู่ในต�าแหน่งหน้าค�ามีบทบาทก�าหนดชนิด 

ของค�าว่าเป็น	 ค�ากริยาซึ่งเป็นไปตามชนิดค�าหลัก 

ที่เป็นค�ากริยา	 และมีค�าประสมบางค�าที่ไม่ได้เป็น 

ค�ากริยาแม้ว ่าค�าที่อยู ่ ในต�าแหน่งหน้าค�าจะเป็น 

ค�ากริยาก็ตาม

ต�ร�งที่ 1	สรุปความสอดคล้องระหว่างลักษณะการประสมค�ากับลักษณะภาษา
ภาษา คำาประสม ความสอดคล้องกับ 

Head final language
ความสอดคล้องกับ 

Head initial language

ภาษาญี่ปุ่น VN O -
ภาษาไทย VN - O/X

หมายเหตุ:O	คือ	สอดคล้อง	X	คือ	ไม่สอดคล้อง
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	 รายละเอียดของผลการศึกษาแยกน�าเสนอ

เป็นรายภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทยได้ดังนี้

 8.1 ผลก�รศกึษ�คำ�ประสม VN ภ�ษ�ญ่ีปุน่

	 ค�าประสม	VN	เป็นกลุ่มค�าประสมที่หมายถึง

คน	สิ่งของ	สถานที่	เหตุการณ์	และความรู้สึกและสภาพ	

เป็นค�าประสมค�านามที่ชี้เฉพาะถึงลักษณะของคน 

หรือเป็นชื่อเรียกสิ่งของ	 เป็นค�าประสมที่มีลักษณะ 

ใช้เรียกชื่อ	 ท้ังนี้กลุ่มค�าประสม	VN	รวมถึง	NN	และ	 

AN	 ถือเป ็นค�าประสมโดยแท้	 (primary	 com-

pound)	ซึ่งแตกต่างจากค�าประสม	NV	 ในประเด็น

ท่ีว่าค�าประสม	NV	แสดงความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง

ไวยากรณ์	 (N	 เป็นประธาน	กรรมและส่วนเติมเต็ม

ความหมาย	 (ณัฏฐิรา	 ทับทิม,	2559,	หน้า74-94)	 ได้ 

ในขณะท่ี	 VN	 จะไม่ถูกกล่าวถึงในประเด็นความ

สัมพันธ์ระหว่าง	V	และ	N	 เชิงไวยากรณ์	แต่จะถูก

กล่าวถึงความหมายของทั้งค�าที่แสดงออกมา	จากการ

วิจัยพบของค�าประสม	VN	ภาษาญี่ปุ่นแยกออกได้ตาม

ตารางที่	2-6	ดังนี้

	 ตารางที่	 2	 เป็นค�าประสม	VN	ที่ใช้เรียก

สิ่งของเป็นหลักทั้งท่ีจับต้องได้และจับต้องไม่ได้	 โดย

สามารถแบ่งกลุ่มกว้างๆ	ได้เป็น

	 (1)	 ค�าประสม	 VN	 โดย	N	 เป็นค�าแสดง

สิ่งของจ�าพวก	物 เช่น	食べ物、炒め物、持ち物
ฯลฯ	และสิ่งของอื่น	 เช่น	呼び鈴、 消しゴム、 
受け皿、送り状
	 (2)	ค�าประสม	VN	โดย	N	 เป็นอวัยวะหรือ

ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย	 เช่น	濡れ髪、 寝顔、
入れ歯

4	 น�าเสนอค�าประสม	VN	ประเภทนี้บางส่วนจากจ�านวนทั้งหมด		169	ค�า	

ต�ร�งที่ 2 ค�าประสม	VN	เมื่อ	N	หมายถึงสิ่งของ	(จับต้องได้และจับต้องไม่ได้)4

VN

食べ物 炒め物 持ち物 忘れ物 漬け物 建物

飲み物 乗り物 捧げ物 落し物 払い物 割れ物

贈り物 買い物 売り物 付き物 入れ物 濡れ髪

和え物 織物 煮物 貰い物 着物 鳴らし物

置き物 敷物 詰め物 編み物 洗い物 返り針

寝顔 作り声 叫び声 入れ歯 流し台 間違い電話

話し言葉 書き言葉 寝言 飲み水 ゆで卵 入れ豆

受け皿 取り箸 空き缶 空き瓶 延べ板 申し込み用紙

送り状 申し分 折り紙 買い付け書 延べ面積 延べ日数

置き時計 塗り薬 飲み薬 呼び鈴 掛け布団 押しピン

消しゴム 入れ船 落ち葉 終り値 焼肉 掛け金

付けまつげ 眠り猫 入れ墨 掛け湯 割り箸 生け花
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	 (3)	 ค�าประสม	 VN	 โดย	N	 เป็นค�าแสดง

อาหาร	น�้า	 เครื่องดื่ม	ยา	 เช่น	入れ豆、 飲み水、 
ゆで卵、 飲み薬、 打ち水
	 (4)	 ค�าประสม	 VN	 โดย	N	 เป็นค�าแสดง

ภาชนะ	เช่น	空き缶、空き瓶、延べ板
	 (5)	ค�าประสม	VN	โดย	N	 เป็นค�านามสิ่งมี

ชีวิตจ�าพวกสัตว์	เช่น	眠り猫
	 (6)	ค�าประสม	VN	โดย	N	เป็นค�านามจับต้อง

ไม่ได้	เช่น延べ面積、終り値、作り声、叫び声
	 สังเกตได้ว่ากลุ่มค�าประสม	VN	ในตารางที่	2 

สามารถแปลความหมายค�าประสมท้ังค�าตามความหมาย 

ประจ�าค�าได้	 ท้ังน้ีไม่พบความหมายขยายในค�าประสม 

ประเภทนี้	 และไม่พบค�านามที่เป็นค�าหลักใน	 VN	 

ในตารางที่	2	ที่เป็นค�าหลายความหมาย

	 ตารางที่	3	เป็นค�าประสม	VN	จ�านวนทั้งหมด	

16	ค�า	ใช้เรียกคนลักษณะต่าง	ๆ	โดยค�านาม	(N)	ที่มี

ความหมายหมายถึงคนในภาษาญี่ปุ่นมีหลายค�าทั้งค�า

ที่มีความหมายประจ�าค�าว่า	“คน”	เช่น	相手、人、者 
(広辞苑,	 2008,	 p.	 8,	 2368,	 2794)	 และค�าที่มี

ความหมายขยายว่า	“คน”	เช่น	屋	(広辞苑,	2008,	 

p.	2812)	、手 (広辞苑,	2008,	p.	1896)	และ	頭  

(広辞苑,	2008,	p.	58)	ค�านามที่เป็นค�าหลักใน	VN	

ส่วนใหญ่เป็นค�านามที่มีความหมายขยายก่อนถูกน�า

มาประสมกับค�ากริยาหรืออาจกล่าวได้ว่าค�านามที่เป็น 

ส่วนประกอบของค�าประสม	VN	ในตารางที	่3	หลายค�า 

เป็นค�าหลายความหมายมาก่อน	เนือ่งจากมคีวามหมาย 

ประจ�าค�ามากกว่า	1	ความหมาย	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ค�านามแสดงอวัยวะ	เช่น	手、 頭	 เป็นต้น	การเข้าใจ 

ความหมายของค�าประสม	VN	ในตารางที่	 3	ข้างต้น 

จึงต้องอาศัยความรู ้เรื่องค�าหลายความหมายของ

กลุ ่มค�านาม	屋、手、頭	 ซึ่งแตกต่างกับค�าประสม	

VN	 ในตารางท่ี	 2	 ท่ีสามารถเข้าใจความหมายของ 

ค�าประสมทั้งค�าได้จากความหมายของค�ากริยากับ 

ค�านามได้ทันที	

	 สังเกตได้ว่ากลุ ่มค�าประสม	VN	 ในตาราง

ที่	3	ส่วนใหญ่สามารถแปลความหมายของค�าประสม

ทั้งค�าตามความหมายประจ�าค�าได้บนเง่ือนไขที่ว ่า 

ผู้อ่านเข้าใจความหมายค�านามท่ีมีหลายความหมายมี

เพียงค�าประสม	回し者 เท่านั้นท่ีมีความหมายขยาย	

(หากแปลตามความหมายประจ�าค�าจะได้ความหมาย

ว่า	 “คนหมุน”)	ความหมายขยายได้แก่สายลับหรือ

คนที่เข้าไปสืบความลับในฝ่ายศัตรู	 (広辞苑,	2008,	

p.	2670)	

ต�ร�งที่ 3 ค�าประสม	VN	เมื่อ	N	หมายถึงคน

VN

怠け者 付け人 寂しがり屋 引越し屋 送り人 話し相手

受け手 聞き手 話し手 遊び仲間 回し者＊ 稼ぎ手

稼ぎ人 稼ぎ頭 待ち人 泣き虫
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ต�ร�งที่ 4	ค�าประสม	VN	เมื่อ	N	หมายถึงสถานที่
VN

飲み屋 出口 入り口 貸し家 空き地 架け橋

置き場 売り場 回り道 抜け道＊ 帰り道 回り舞台

 ตารางท่ี	 4	 เป็นค�าประสม	 VN	 จ�านวน

ทั้งหมด	12	ค�า	 ใช้เรียกสถานท่ี	 โดยค�านาม	 (N)	ที่

ถูกน�ามาใช้ในความหมายสถานที่ในภาษาญี่ปุ ่น	คือ

屋、口、舞台、地、場、橋、道ซึ่งหลายค�าเป็นค�า

ที่สามารถแสดงความหมายได ้หลายความหมาย

ได้แก่	 ค�านาม	屋 โดยความหมายในพจนานุกรม

ไ ด ้ แ ก ่  その職業の家またはその人を表 
す 語 。 ( 広 辞 苑 , 	 2 0 0 8 , 	 p . 	 2 8 1 2 )	 

ซึ่งหมายถึง	 “สถานที่”	 และ	 “คน”	 ส ่วนค�าว ่า	 

飲み屋 มีความหมายแสดงสถานที่	主に酒を飲
ませる飲食店。小料理屋・居酒屋などにい
う。(広辞苑,	 2008,	 p.	 2203)นอกจากค�านาม	 

屋 แล้วยังมีค�านาม	口、家、道	ฯลฯ	สังเกตได้ว่ากลุ่ม

ค�าประสม	VN	ในตารางที่	4	สามารถแปลความหมาย 

ค�าประสมทั้งค�าตามความหมายประจ�าค�าได ้บน 

เงื่อนไขที่ว่าผู้อ่านเข้าใจความหมายค�านามที่มีหลาย 

ความหมาย	 มีเพียงค�า 抜け道	ที่มีความหมายขยาย

ใช้ในสถานการณ์	 เมื่อหาทางเอาตัวรอด	ทางหนีทีไล่	 

ด้วยวิธีการต่างๆ	 เช่น	การพูดเอาตัวรอด（逃れる 
べきてだて。言いぬけの手段。(広辞苑,	2008,	

p.	2160)

 ตารางที่ 	 5	 เป ็นค�าประสม	 VN	 จ�านวน

ทั้งหมด	6	ค�า	ใช้เรียกเหตุการณ์	กิจกรรม	ค�านาม	(N)	

ที่ถูกน�ามาใช้ในความหมายเหตุการณ์	กิจกรรม	คือ	

会、放題 ความหมายท้ังค�าสามารถแปลความหมาย

ได้ตามความหมายประจ�าค�าที่มาประสมกัน	ทั้งนี้ไม่

พบค�าที่มีความหมายขยายในค�าประสมประเภทนี้

ต�ร�งที่ 5	ค�าประสม	VNเมื่อ	N	หมายถึงเหตุการณ์	กิจกรรม
VN

飲み会 祈り会 取り放題 話し会 泊まり会 しゃべり会

ต�ร�งที่ 6	ค�าประสม	VN	เมื่อ	N	หมายถึงความรู้สึกและสภาพ
VN

吐き気 乗り気 売り気配 買い気配 粘り気 出稼ぎ気分

落ち込み気分 遊び気分 打ち気 回り気 飾り気 湿り気

混じり気
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	 ตารางที่ 	 6	 เป ็นค�าประสม	 VN	 จ�านวน

ทั้งหมด	13	ค�า	ใช้เรียกค�าแสดงความรู้สึก	ค�านาม	(N) 

ที่ ถูกน�ามาใช ้ในความหมายแสดงความรู ้สึก	 คือ 
気、気分 และสภาพ	気配 ความหมายของค�าที่

แสดงออกมาส่วนใหญ่เป็นความหมายประจ�าค�า	

	 เมื่อพิจารณาค�าประสม	VN	ตารางที่	 2-6	

จะเห็นได้ว่าค�านามซึ่งก�าหนดชนิดค�าเป็นค�าที่มีความ

สัมพันธ์แบบล�าดับชั้น	 (Hierarchy)กับค�านามในกลุ่ม

เดียวกัน	 เช่น	ค�าว่า 物 ใน	食べ物 สามารถแสดง
ความสัมพันธ์ได้ตามภาพที่	2

	 ความสัมพันธ์กับค�านามที่เป็นส่วนประกอบ

ที่เรียกว่าค�าหลัก	 (ค�าหลัก	คือ	物)	ลักษณะล�าดับชั้น 

เช่นน้ีเรียกว่า	hyponym	การแบ่งค�าประสม	VN	แตกต่าง 

กับการแบ่งในงานวิจัยของ	野田 ที่แบ่งค�าประสม	VN 

ตามความสัมพันธ์ระหว่าง	V	กับ	N	และความหมาย

ของค�าโดยไม่ได ้ใช ้เกณฑ์ค�าหลักเป็นเกณฑ์แบ่ง 

ซึ่งแตกต่างกับงานวิจัยนี้ท่ีแบ่งโดยใช้ค�าหลักในการจัด

กลุ่มซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มค�าประสม	VN	ได้ชัดเจนกว่า

การแบ่งโดยใช้ความหมายของค�าทั้งค�าซึ่งพิจารณา

จากความสัมพันธ์ภายในค�าระหว่างค�ากริยากับค�านาม

ดังเช่นงานวิจัยของ	野田 กรณีใช้ความหมายของค�า

ประสมท้ังค�าเป็นเกณฑ์ร่วมในการจัดกลุ่มค�าประสม

เช่นเดียวกับงานวิจัยของ	野田	จะท�าให้ค�าว่า	生け 
花 และ	折り紙 (ตารางที่2)	 สามารถจัดได้เป็น	

2	ประเภท	คือ	 กลุ่มค�าแสดงสิ่งของ	 “ดอกไม้ที่ถูก

จัด”	และ	“กระดาษพับ”	และกลุ่มค�าแสดงกิจกรรม	 

“การจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่น”	และ	“การพับกระดาษ	

หรือ	การละเล่นของเด็กอย่างหนึ่งโดยการพับกระดาษ

สีเป็นรูปร่างต่างๆ”	 (広辞苑,	2008,	p.	140,	436)	

ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกับค�าประสมในตารางที่	5	การแบ่ง

ประเภทของงานวิจัยนี้ยึดโยงลักษณะการประสมที่มี

ค�าหลักเป็นค�าส�าคัญ	กรณีความหมายของค�าประสม	

เช่น	 ค�าว่า 折り紙、生け花แสดงถึงการละเล่น	

ประเพณี	 เป็นความหมายขยายของค�าที่เกิดขึ้นใน

ขณะใช้สิ่งของนั้นๆ	 เป็นองค์ประกอบการกระท�า	ซึ่ง

แนวทางการแบ่งประเภทค�าประสม	VN	ด้วยค�าหลัก

แล้วอธิบายความหมายของค�าจากความหมายประจ�า

ที่แปลจากค�าหลักน�าไปสู่ความหมายขยายนั้น	 เป็น 

กระบวนการอธิบายที่สอดคล้องกับกระบวนการกลาย

เป็นค�าของ	大田垣 ที่ผ่านวิธีการนามนัย	 ชื่อเรียก	

และการกลายเป็นค�า	ส่วนการแบ่งประเภทค�าประสม

ของ	野田	 เป็นการแบ่งจากความหมายของค�าท่ีผ่าน

กระบวนขยายความหมายเสร็จส้ินแล้วจึงท�าให้การ

แบ่งค�าประสมบางค�าไม่ชัดเจนเช่น	洗い物、折り紙
	 เม่ือพิจารณาความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง

ภายในค�าจะสังเกตได้ว่าค�านามที่เป็นค�าหลักมีหน้าที่

ต่าง	ๆ	คล้ายกับหน้าที่ที่ปรากฏในอนุประโยคขยายค�า

นาม	(連体修飾)	ได้แก่	หน้าที่เป็นประธาน	เช่น	眠
り猫、割れ物、空き缶、空き瓶 ฯลฯ	หน้าที่เป็น

กรรม	 เช่น	食べ物、炒め物、持ち物、忘れ物、 
漬け物、飲み物、捧げ物、落し物 ฯลฯ	แต่ทั้งนี้

การวิเคราะห์เชิงโครงสร้างเช่นนี้กับค�าประสม	VN	ใน

ภาษาญี่ปุ ่นไม่ได้รับการยอมรับ	 เนื่องจากไม่ชัดเจน	

ความสัมพันธ์ระหว่าง	V	กับ	N	อาจเปลี่ยนแปลงได้

     物

食べ物 炒め物 忘れ物 漬け物 売り物

ภ�พที่ 2 ความสัมพันธ์ล�าดับชั้นของค�านาม	物
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ตามผู้พูดแต่ละคน	เช่น 飲み物 อาจแสดงโครงสร้าง
ความสัมพันธ์ได้หลายลักษณะดังนี้

 (1) 飲まれた物			กรณนีี	้N	เป็นประธาน

 (2) 飲んだ物	 		กรณีนี้	N	เป็นกรรม

 (3) 飲むための物	กรณนีี	้N	เป็นค�าท่ีถูกขยาย

 ด้วยเหตุนี้งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับค�าประสม	

VN	 จึงเน ้นศึกษาความหมายของค�าเมื่อประสม 

กันแล้วมากกว่าความสัมพันธ์ระหว่างค�า	 ในประเด็น 

ความหมายของค�าที่แสดงพบว ่าค�าประสม	 VN	 

ในภาษาญี่ปุ ่ นส ่ วนใหญ ่แสดงความหมายของ 

ค�าประสมทัง้ค�าจากความหมายประจ�าค�า	(แม้ว่าค�านาม 

หลายค�าเป็นค�าหลายความหมาย)	 และความหมาย 

ถูกน�ามาใช้ในการเรียกชื่อสิ่งของ	 คน	 เหตุการณ	์

และความรู ้ สึก	 ส ่วนความหมายขยายที่ เกิดจาก

กระบวนการนามนัยพบในค�าประสมค�าว่า	回り者 
กับ	抜け道
	 ค�าประสมทีม่คีวามหมายขยาย	คอื	抜け道 
ส่วนค�าประสมอื่นแสดงความหมายประจ�าค�าโดย

มีลักษณะเด่น	 คือ	 ค�านามท่ีประสมเป็นค�าท่ีเกิด

กระบวนการขยายความหมายมาก ่อนหรือเป ็น

ค�าท่ีเรียกว ่าค�าหลายความหมายก่อนประสมกับ 

ค�ากริยา	 (ตารางที่	 3)	 เมื่อประสมกับค�ากริยา	 ของ

ค�าประสมทั้งค�าจึงเป็นความหมายประจ�าค�า	 ไม ่

แสดงความหมายขยายโดยค�านามกลุ ่มค�าอวัยวะ

เช ่น	 ค�าว ่า	口、頭、手 	 และ	足 เป ็นค�าหลาย 

ความหมายซึ่งการเกิดความหมายหลายความหมายนี ้

มกัเกดิในค�าทีม่คีวามหมายเป็นรปูธรรม	(ณฏัฐิรา	ทบัทมิ, 

2557,	หน้า	205)	ยกตัวอย่างค�า	口 ซึ่งแสดงลักษณะ 

ของปากนอกเหนือจากเป็นอวัยวะท่ีใช้คบเค้ียวอาหาร

แล้วยังเปรียบเสมือนทางเข้าของอาหารและสิ่งอ่ืน	ๆ 

ได้	เป็นต้น	จึงท�าให้ความหมายค�าว่า	出口 มคีวามหมาย

ว่า	“ทางออก”	ซึง่เป็นความหมายท่ีเกิดจากความหมาย 

ประจ�าค�าเท่านัน้ไม่มีความหมายขยายเหมือนค�าประสม 

NV	ค�าว่า	口出し ที่ไม่ได้หมายถึง	 “การยื่นปาก

ออกมา”	แต่ขยายความหมายถึงการพูดความคิดเห็น

แทรกในระหว่างที่คนอื่นก�าลังพูดอยู่	 (ณัฏฐิรา	ทับทิม,	

2559,	หน้า	91)		เป็นต้น

	 ค�าประสม	VN	 ในภาษาญี่ปุ่นส่วนใหญ่เป็น

ค�าเรียกชื่อสิ่งของ	คน	เหตุการณ์	กิจกรรม	และความ

รู ้ สึกโดยค�าประสม	 VN	 มีสถานะเป็นค�านามตาม

ลักษณะภาษา	(ภาษาค�าหลักอยู่ท้าย)	ของภาษาญี่ปุ่น	

ผลวิจัยนี้สอดคล้องกับทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่าง

นามนัย	การเรียกชื่อและการกลายเป็นค�าที่ได้สรุปจาก

งานวิจัยของ	大田垣	 (ภาพที่	 1)	ซึ่งวิเคราะห์ได้ว่า

กรณีมีการใช้ในการเรียกชื่อ	ค�าๆ	นั้นจะมีสถานะเป็นค�า	

(เรียก)	มากกว่าวลี	และเมื่อถูกใช้จนเป็นท่ียอมรับโดย

ท่ัวไปค�าประสมค�านั้นก็จะกลายสภาพเป็น	“ค�า”เช่น

ค�า	泣き虫	 และค�าเรียกชื่อโดยท่ัวไปจะมีสถานะ

เป็นค�านาม	ดังนั้นการใช้เรียกชื่อนี้จึงเกิดในกลุ่มค�า 

ที่มีสถานะเป็นค�านามและเกิดกับค�าประสม	 VN	

มากกว่าค�าประสม	 NV	 เนื่องจากค�าประสม	 NV	 

แม้ว่าจะมีสถานะเป็นค�านามแต่ลักษณะความหมาย 

ที่ปรากฏมีความใกล้เคียงวลีมากกว่าค�าประสม	 VN 

ตามท่ีได้อธิบายไว้ข้างต้นว่าค�าประสม	 VN	 ถือว่า 

เป็นค�าประสมแท้	ส่วนค�าประสม	NV5	 ไม่ได้ถูกจัดใน

กลุ่มค�าประสมแท้จึงท�าให้ความหมายที่แสดงออกมา 

มีความหมายขยายมากกว่าและมีค�าที่ถูกน�ามาใช ้

ในการเรียกชื่อน้อยกว่าค�าประสม	VN

	 จากผลการวิเคราะห์ข้างต้นสรุปลักษณะ

ความหมายของค�าประสม	VN	 ได้ว่าส่วนใหญ่แสดง

ความหมายตามความหมายประจ�าค�า	(โดยค�านาม	(N)	

5	 ผลการวิเคราะห์ความหมายค�าประสม	NV	สามารถอ้างอิงได้จากณัฏฐิรา	ทับทิม	(2559,	หน้า74-94)
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อาจเป็นค�าหลายความหมาย)	ส่วนใหญ่ใช้ในการเรียก

ชื่อส่ิงของ	คน	 เหตุการณ์	 และความรู้สึกและสภาพ	

และมีค�าประสม	 VN	 ส่วนน้อยที่แสดงความหมาย

ขยายซึ่งได้ผลตรงข้ามกับค�าประสม	NV	ที่มีสัดส่วนค�า

ที่มีความหมายขยายมากกว่าโดยเฉพาะค�าประสม	NV	

เมื่อ	N	เป็นกรรมของค�ากริยา

 8.2 ผลก�รศกึษ�คำ�ประสม VN ภ�ษ�ไทย

	 ค�าประสม	VN	ภาษาไทยน�าเสนอผลแยกตาม 

กลุ่มค�าสอดคล้องกับกลุ่มค�าไม่สอดคล้องกับลักษณะ

ภาษาค�าหลักอยู่หน้าซึ่งในภาษาไทยความหมายของ

ค�าประสม	VN	แสดงความหมายสอดคล้องกับลักษณะ

การประสมกันของค�า

ต�ร�งที่ 7	ค�าประสม	VN	ภาษาไทยกลุ่มสอดคล้องกับลักษณะภาษาค�าหลักอยู่หน้า
VN

ค้างแรม＊ อมโรค＊ สะกิดใจ＊ ลอยแพ＊ บาดใจ＊ จูงใจ＊
ด�ารงชีพ เอางาน＊ เจียมตัว＊ ลืมตน＊ ขัดตา＊ ชุบตัว＊
ออกแบบ ตีตั๋ว＊ เห็นใจ＊ เสียชื่อ＊ เชื่อมือ＊ ชักใย＊
สื่อสาร ขึ้นหม้อ＊ ฝังใจ＊ ตบตา＊ สะดุดตา＊ เดินเรื่อง＊
เตือนใจ＊ ตายใจ＊ นอนใจ＊ ตั้งใจ＊ ฝากตัว＊ ตกเบ็ด＊
เตรียมตัว ตายตัว＊ ตกใจ＊ ตั้งตัว＊ ฟาดเคราะห＊์ ติดสินบน＊
ติดตัว ติดปาก＊ จ�าใจ＊ ตัดหน้า＊ ยกเมฆ＊ ชายตา＊
นอนก้น＊ พลาดท่า＊ กวาดตา＊ ตัดบท＊ ย้อมใจ＊ หมายหัว＊
อยู่ท้อง＊ อยู่ตัว＊ จูงจมูก＊ ตีตน＊ รับมือ＊ เดินโต๊ะ＊
ปล่อยตัว＊ จับไข＊้ ถีบตัว＊ ถอนใจ＊ ลอยหน้า＊ สวมรอย＊
ปีนเกลียว＊ ตื่นข่าว＊ กดหัว＊ ถือโอกาส＊ เล่นพวก＊ ด�าดิน＊
กินที＊่ หลงลม＊ กลับค�า＊ ทอดตัว＊ เล่นลิ้น＊ กันท่า＊
กินเวลา＊ แพ้ท้อง＊ กลับตัว＊ ทอดตา＊ วางกล้าม＊ วางยา＊
เก็บตัว＊ ตกกระป๋อง＊ กู้หน้า＊ เท้าความ＊ วางท่า＊ ออกร้าน＊
ขาดทุน＊ ขึ้นคาน＊ แก้ตัว＊ ปั่นหัว＊ วางมือ＊ ลงขัน＊
ขายชาต＊ิ ขึ้นชื่อ＊ แก้เผ็ด＊ เปิดอก＊ สร้างตัว＊ ด�าน�้า＊
จับตา＊ เข้าท่า＊ แก้มือ＊ ใส่ความ＊ สวมเขา＊ ให้ท่า＊
ต้องคด＊ี เข้าตัว＊ ข่มขวัญ＊ หมดท่า＊ ออกตัว＊ ให้ท้าย＊
ตั้งครรภ์ ออกรส＊ ขัดใจ＊ หักคอ＊ หนุนหลัง＊ เอาใจ＊
ถ่อมตน＊ ถอดแบบ＊ ขัดดอก＊ หักใจ＊ ตัดถนน＊ หิ้วท้อง＊
ลอยชาย＊ บาดห＊ู จับผิด＊ หักหน้า＊ ตกลูก＊ ท�าท＊ี
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ลักษณะการประสมและความหมายคำาประสม VN ในภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย

	 ค�าประสม	VN	 ในภาษาไทยมีลักษณะเป็น

ไปตามลักษณะภาษา	คือ	 มีสถานะเป็นค�ากริยาซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของเพียรศิริ	 วงศ์วิภานนท์และ

คนอื่นๆ	 (2528)(อ้างถึงในแสงเทียน	 เพ็งคุ้ม,	2535,	

หน้า	 36)	ซึ่งเสนอผลการศึกษาว่าค�าประสม	VN	มี

กลุ่มค�าประสมกริยากลืนค�านาม	ค�ากริยาในค�าประสม	

VN	นี้เป็นค�าอกรรมกริยา	ความหมายของค�าในตาราง

ที่	 7	 ส่วนใหญ่เป็นความหมายขยายที่เกิดมาจาก

ความหมายประจ�าค�าที่พอคาดเดาความหมายได้	 เมื่อ

พิจารณากลุ่มที่สามารถคาดเดาความหมายได้จะพบ

ว่าค�านามท่ีประสมจะเป็นค�านามบ่งชี้ถึงอวัยวะของ

ร่างกายหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของคนหรือสิ่งของ	 เช่น 

สะกิดใจ	 เจียมตัว	นอนใจ	นอนก้น	อยู่ท้อง	จูงจมูก	 

ขึ้นชื่อ	 วางกล้าม	 ป ั ่นหัว	 เสียชื่อ	 หักหน้า	 ฯลฯ	 

ด้วยเหตุที่ค�าประสม	VN	กลุ่มนี้มีค�านามอวัยวะหรือ

ส่วนใดส่วนหนึ่งของสิ่งของเป็นกรรมของค�ากริยา 

ท่ีเป็นค�าหลัก	 ความหมายท่ีได้มักเป็นความหมาย

ขยายโดยผ่านกระบวนการนามนัยและอุปลักษณ	์ 

ยกตัวอย่างอธิบายประกอบได้ดังนี้

	 เล่นล้ิน	หมายถึง	พูดเป็นส�านวนไม่ตรงไป

ตรงมา	ค�านาม	“ลิ้น”	 เป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของปาก

ซึ่งใช้ในการพูด	ความหมายเล่นลิ้นจึงเป็นความหมาย

ขยายโดยกระบวนการนามนัยหมายถึงการพูดท่ีไม่

จริงจัง	ไม่ชัดเจนเพราะเอาแต่เล่นค�าพูด		

	 นอนก้น	หมายถึง	อาการที่ผงหรือตะกอน	

เป็นต้น	 ในของเหลวตกลงไปอยู่ก้นที่รองรับของเหลว

นั้น	 (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน	พ.ศ.	2542,	

2546,	หน้า	567)	ค�านาม	“ก้น”	หมายถึงส่วนเบื้อง

ล่างหรือส่วนท้ายของล�าตัว	ความหมายของก้นในท่ีนี้

จึงไม่ได้หมายถึงอวัยวะร่างกายเท่านั้น	มีความหมาย

ขยายถึงส่วนล่างของส่ิงของ	ความหมายนอนก้นจึง

มีความหมายถึงอาการของผงหรือตะกอนนอนอยู ่

บริเวณส่วนล่างของภาชนะ

	 ข้างต้นเป็นตัวอย่างการวิเคราะห์ค�าประสม 

VN	 เมื่อ	 N	 เป็นค�านามอวัยวะซึ่งเป็นค�านามที่ถูก 

น�ามาใช้ประสมค�าจ�านวนค่อนข้างมากเพราะใช้ 

ในความหมาย	 ขยายโดยกระบวนการนามนัยและ 

อุปลักษณ์ได ้แต ่ มีบางค� าที่ ไม ่สามารถคาดเดา 

ความหมายจากความหมายประจ�าค�าได้	 เช่น	ลอยแพ 

ยกเมฆ	ด�าดิน	 ชักใย	ตัดถนน	ฯลฯ	ขอยกตัวอย่าง

ประกอบการวิเคราะห์ด้วยค�าต่อไปนี้

	 ยกเมฆ	ความหมาย	 เพ่งดูเมฆ	 เมื่อเห็นรูป

อะไรแล้วก็ถือเป็นนิมิตเพื่อท�านายว่าดีหรือร้าย	 เดา

เอา	 นึกคาดเอาเอง	 กุเรื่องขึ้น	 (พจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน	พ.ศ.	2542,	2546,	หน้า	892)

	 ลอยแพ	ความหมาย	จับลอยแพแล้วปล่อย

ให้ลอยล่องไปในน�้าตามยถากรรม	ปล่อยให้อยู ่ใน

สถานะล�าบาก	 (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน	

พ.ศ.	2542,	2546,	หน้า	996)

	 วางยา	ความหมาย	 ให้กินยาเพื่อรักษาโรค	

ลอบเอายาพิษให้กิน	พูดให้เสียหาย	 (พจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน	พ.ศ.	2542,	2546,	หน้า	1065)

	 เมื่อพิจารณาความหมายทั้ง	3	ค�าข้างต้นจาก

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน	พ.ศ.	 2542	จะ

เห็นว่าทั้งยกเมฆ	ลอยแพ	และวางยา	มีความหมายเดิม

ก่อนจะถูกใช้ในความหมายขยาย	
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ต�ร�งที่ 8	ค�าประสม	VN	ในภาษาไทยกลุ่มไม่สอดคล้องกับลักษณะภาษาค�าหลักอยู่หน้า
VN

นั่งร้าน ทอดมัน ร้อยกรอง พัดลม สอดไส้ ห้ามล้อ

ลอดช่อง บังโคลน ปั้นสิบ ลอยแก้ว ร้อยแก้ว ยกทรง

ซ่อนกลิ่น บานเย็น ไขขวง ขับไม้ ทับหลัง กอบนาง6

กรองทอง7 ซ้อนทราย8

	 จากตารางที่	 8	จะเห็นได้ว่าค�าประสม	VN	

บางกลุ่มในภาษาไทยไม่สามารถแปลความหมายค�า

โดยอาศัยความหมายของค�าหลักได้รวมถึงค�าหลักเอง

ก็ไม่ได้ก�าหนดลักษณะไวยากรณ์และประเภทค�า	 เช่น	

ค�าว่า	นั่งร้าน	ลอดช่องฯลฯ	จะเห็นได้ว่าค�าประสม

เหล่านี้เป็นชื่อเรียกสิ่งของ	อุปกรณ์	อาหาร	ไม่สามารถ

เดาความหมายจากค�าใดค�าหนึ่งได้	

	 ค�าว่า	ร้อยแก้ว	บังโคลน	และค�าประสม	VN	

อ่ืนๆ	 ในตารางที่	 8	 เป็นกลุ่มค�าประสม	VN	ในภาษา

ไทยกลุ ่มไม่สอดคล้องกับลักษณะภาษาค�าหลักอยู ่

หน้าถือว่าเป็นค�าประสมท่ีมีการขยายความหมายโดย

กระบวนการนามนัยและถูกใช้จนกลายเป็นชื่อเรียก

และกลายเป็นค�าตามภาพที่	 1	ความหมายที่เกิดขึ้นไม่

เกี่ยวข้องกับความหมายประจ�าค�าที่เป็นองค์ประกอบ	

(บังโคลน	หมายถึง	 อุปกรณ์ติดรถยนต์ชนิดหนึ่ง	 ม ี

ความหมาย	หมายถึงสิ่งของ	1	สิ่ง	โดยเกิดจากการน�า 

ความหมายประจ�าที่ เป ็นส่วนประกอบค�าประสม

มารวมกันเป็น	 1	 ความหมาย)	 โดยค�าประสม	VN	

ลักษณะน้ีมีจ�านวนไม่มากนัก	จ�านวนทั้งหมด	20	ค�า

ตามตารางที่	8	จากจ�านวนทั้งหมด	790	ค�า

 8.3 สรุปคว�มแตกต่�งระหว่�งคำ�ประสม 

VN ในภ�ษ�ญีปุ่น่และภ�ษ�ไทย

	 หน้าที่การเรียกช่ือ	 (Naming)	ตามแนวคิด

ของ	大田垣 อยู่บนฐานของชนิดค�า	คือ	ค�านาม	ด้วย

เหตุนี้ค�าประสม	VN	ภาษาไทยกลุ่มค�าไม่สอดคล้องกับ

ลักษณะภาษาค�าหลักอยู่หน้า	 (ตารางที่	 8)	จึงมีหน้า

ที่เป็นค�าเรียกชื่อสิ่งของ	 ส่วนค�าประสม	 VN	 กลุ ่ม 

สอดคล้องกับลักษณะภาษาค�าหลักอยู่หน้าซ่ึงมีสถานะ 

เป็นค�ากริยาแสดงความหมายที่ผ ่านกระบวนการ 

นามนัยตามภาพที่	1	 เท่านั้นไม่มีหน้าที่ในการเรียกชื่อ

เน่ืองจากสถานะค�าไม่ใช่ค�านาม	สิ่งนี้ท�าให้เกิดความ

แตกต่างระหว่างค�าประสม	VN	ภาษาญี่ปุ่นกับภาษา

ไทย	กล่าวคือ	ค�าประสม	VN	ภาษาญี่ปุ่นมีสถานะเป็น

ค�านามซ่ึงเป็นไปตามลักษณะภาษาท่ีค�าหลักเป็นค�า

ก�าหนดชนิดค�าจึงท�าให้ความหมายของค�าประสม	VN	

ในภาษาญี่ปุ่นมีความหมายขยายและส่วนใหญ่มีหน้าที่

เป็นค�าเรียกชื่อตามตารางที่	2-6

	 ค�าประสม	VN	ภาษาไทยกลุ่มไม่สอดคล้อง

กับลักษณะภาษาจัดเป็นค�าประสมที่เกิดจากวิธีการ

กลืนค�าท่ีกล่าวถึงในงานวิจัยของแสงเทียน	 เพ็งคุ ้ม	

สรัญญา	 เศวตมาลย์	 และชมพูนุช	 ธารีเธียรโดยใน

งานวิจัยนี้ศึกษาเชื่อมโยงถึงแบบลักษณ์ภาษา	 (ภาษา

ค�าหลักอยู่หน้า)	 ของภาษาไทย	ผลการศึกษาท�าให้

เห็นลักษณะของค�าประสมภาษาไทยที่ไม ่เป ็นไป

6	 เถาไม้ชนิดหนึ่ง
7	 ผ้าโปร่งทอด้วยไหมทองหรือลวดทอง
8	 ปลาน�้าจืดชนิดหนึ่ง
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ลักษณะการประสมและความหมายคำาประสม VN ในภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย

ตามลักษณะภาษา	 ในขณะที่ค�าประสมภาษาญ่ีปุ ่น

มีลักษณะการประสมเป็นไปตามแบบลักษณ์ภาษา	

(ภาษาค�าหลักอยู่ท้าย)	

	 ผลการเปรียบเทียบดังกล ่าวท�าให ้ เห็น

ลักษณะของภาษาไทยที่รูป	 (Form)	และความหมาย 

(Meaning)	มกัเป็นไปในแนวทางเดยีวกัน	คอื	รปูค�านาม 

(ตารางท่ี	 8	 กลุ ่มไม ่สอดคล้องกับลักษณะภาษา 

อยู ่หน้า)	 จะมีความหมายใช้ในการเรียกชื่อเพียง

อย่างเดียว	ส่วนรูปกริยา	 (ตารางที่	 7	กลุ่มสอดคล้อง

กับลักษณะภาษาค�าหลักอยู่หน้า)	 แสดงความหมาย

ประจ�าค�าและความหมายขยายโดยไม่มีความหมาย

ใช้เพื่อการเรียกชื่อ	 ในขณะท่ีภาษาญ่ีปุ ่น	 (ตาราง

ท่ี2-6)	 รูปหนึ่งรูป	 (ทุกค�าเป็นค�านาม)	สามารถแสดง

ความหมายได้หลากหลายกว่าภาษาไทย	 กล่าวคือ	 

VN	 ในภาษาญ่ีปุ ่นทุกค�าเป็นค�านามแต่ความหมาย

ของค�าที่ประกอบกันข้ึนมีทั้ งความหมายประจ�า

ค�าที่แปลได้จากค�าท่ีมาประกอบกัน	 ความหมาย 

ขยาย	และความหมายใช้เพื่อการเรียกชื่อ	

9. สรุปผล
	 ค�าประสม	 VN	 ในภาษาญ่ีปุ ่นมีลักษณะ

การประสมเป็นไปตามลักษณะภาษาค�าหลักอยู่ท้าย 

และแสดงความหมายประจ�าค�าและความหมาย

ขยาย	 โดยความหมายขยายส ่วนใหญ ่มีหน ้าที่

ใช ้ เป ็นค�าเรียกชื่อ	 ค�าประสม	 VN	 ในภาษาไทย 

มีลักษณะการประสมทั้งที่เป็นไปตามลักษณะภาษา

ค�าหลักอยู่หน้าและไม่เป็นไปตามลักษณะภาษา	 โดย

ความหมายของค�าประสม	VN	ที่แสดงมีการแบ่งกัน

อย่างชัดเจนระหว่างค�าประสม	 VN	ที่เป็นไปตาม

ลักษณะภาษาซึ่งแสดงความหมายประจ�าค�าและ 

ความหมายขยาย	 แต่ไม่มีหน้าที่ใช้เป็นค�าเรียกชื่อ	 

ในขณะที่ค�าประสม	VN	ที่ไม่เป็นไปตามลักษณะภาษา

มีเพียงความหมายขยายที่มีหน้าที่ใช้เป็นค�าเรียกชื่อ

10. ข้อเสนอแนะ
	 การเรียนรู้ค�าประสมเป็นสิ่งส�าคัญเมื่อผู้เรียน

พบค�าประสมในกรณีผู้เรียนมีความรู้เรื่องโครงสร้าง

ค�าก็อาจคาดเดาความหมายของค�าได้	 เช่น	 ในข้อสอบ

ประจ�าปี	 2011	 ของ日本語教育能力検定試験 
ซึ่งเป็นข้อสอบวัดความสามารถในการสอนภาษา

ญี่ปุ่นมีข้อค�าถามถามค�าประสม	5	ค�าต่อไปนี้ว่าค�าใด	 

แตกต่างไปจากค�าอื่น	 ได้แก่	手抜き、砂遊び、鉄 
板焼き、沖釣り、酒蒸し ข้อนี้ต้องใช้ความรู ้เรื่อง 

โครงสร้างค�าในการเลือกว่าค�าประสม	沖釣りแตกต่าง	 

จากค�าอื่นเพราะ	N	 เป็นส่วนขยายแสดงสถานที่ที ่

เกิดการกระท�า	 ในขณะที่ค�าอื่น	 N	 แสดงเครื่องมือ	 

ในการกระท�า	 แม้ว่าจะมีความรู ้เรื่องโครงสร้างค�า 

ก็อาจไม ่เข ้าใจความหมายของค�าประสมเพราะ 

หลายครั้งไม่สามารถแปลความหมายค�าประสมจาก 

ความหมายประจ�าค�าได้ดังเช่นผลการวิจัยที่ได้น�าเสนอ 

ซึ่งการทดสอบความหมายของค�าประสมนี้ก็พบใน 

日本語能力試験 ระดับ	 N2	 ประจ�าป ี 	 2016	 

ครั้งที่	 2	ที่ถามความหมายค�าประสมค�าว่า	息抜き 
ซึ่งค�าตอบคือ	休むこと ซึ่งไม่ใช่ความหมายของค�า

ท่ีมาประสมกันแต่เป็นความหมายขยาย	จากตัวอย่าง

ที่พบในข้อสอบดังกล่าวแสดงว่าข้อมูลที่ได้จากงาน

วิจัยนี้สามารถน�าไปใช้ในการอธิบายลักษณะการ

ประสมและความหมายของค�าประสมที่พบในหนังสือ	

ต�าราเรียนภาษาญี่ปุ่นซ่ึงจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจและ

คาดเดาโครงสร้างและความหมายของค�าประสมได้

เม่ือพบการใช้ในชีวิตประจ�าวัน	 เนื่องจากค�าประสม	

VN	ภาษาญี่ปุ ่นในงานวิจัยนี้น�ามาจากค�าที่ปรากฏ

ในหนังสือ	ต�าราเรียนภาษาญี่ปุ่น	กรณีผู้เรียนเข้าใจ

ลักษณะการประสมค�าภาพรวมและความหมายของ 

ที่ มีอยู ่ 	 2	 ลักษณะใหญ่	 คือ	 ความหมายประจ�า 

ค�าและความหมายขยาย	 (รวมถึงการใช้เรียกชื่อ)	ก็จะ

สามารถเข้าใจค�าประสมอื่นๆ	ในภาษาญี่ปุ่นได้	ผลการ
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เพิ่มเติมควรเพิ่มจ�านวนค�าประสม	 VN	 จากแหล่ง

ข้อมูลต่างๆ	และศึกษาค�าประสมแท้อื่นๆ	 ได้แก่	NN	

และ	AN	 เพ่ือเปรียบเทียบลักษณะความหมายและ

การน�าไปใช้

วิเคราะห์ค�าประสม	VN	ภาษาไทยเป็นสิ่งเปรียบเทียบ

ให้เห็นความหมายของค�าที่เชื่อมโยงกับลักษณะการ

ประสมค�าได้เด่นชัดมากขึ้น	 เนื่องจากมีความแตกต่าง 

กับภาษาญี่ปุ่นอย่างเห็นได้ชัด	 ในส่วนของการท�าวิจัย
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