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บทคัดย่อ

 กำรวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำลักษณะกำร 
ประสมค�ำของค�ำประสม NV ในภำษำญี่ปุ่นและภำษำไทยเทียบกับ
ลักษณะภำษำ คือ ภำษำค�ำหลักอยู่หน้ำ (head-initial language) 
และภำษำค�ำหลักอยู ่ท ้ำย (head-final language) และศึกษำ 
ควำมหมำยของค�ำประสม NV ในภำษำญี่ปุ่นกับภำษำไทย งำนวิจัยนี้ 
เป็นงำนวิจัยเอกสำร รวบรวมค�ำประสมจำกหนังสือเรียนภำษำญี่ปุ่น 
20 เล่มและจำกงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมจ�ำนวนค�ำประสม NV ภำษำ
ญี่ปุ ่น 606 ค�ำ ค�ำประสม NV ภำษำไทย 973 ค�ำ ผลกำรศึกษำ 
พบว่ำค�ำประสม NV ในภำษำญี่ปุ่นมีลักษณะกำรประสมค�ำเป็นไป
ตำมลักษณะภำษำ ส่วนค�ำประสม NV ในภำษำไทยมีทั้งที่เป็นไปตำม
ลักษณะภำษำและไม่เป็นไปตำมลักษณะภำษำ 
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Abstract

 This research aimed to study NV compounding in 
Japanese and Thai by comparing it to head-initial language 
and head-final language and by studying the meaning of NV 
compound nouns in Japanese and Thai. The research used 
the documentary approach. NV compound nouns were 
gathered from 20 Japanese textbooks and related research, 
with 606 words in Japanese and 973 words in Thai. The  
findings revealed that the combination of NV compound 
nouns in Japanese harmonized with head-final language, 
while the combination of some of the NV compound nouns 
in Thai harmonized with head-initial language and some  
did not. 
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1. บทนำ�
 ภำษำเป็นเครื่องมือในกำรสื่อสำรของ

มนุษย์ทั่วโลกและมีกำรเปลี่ยนแปลงไปตำมระยะ

เวลำ มีกำรเกิด มีกำรตำยของค�ำในภำษำต่ำงๆ เช่น 

ในศตวรรษที่ 20 ยังไม่มีค�ำวำ่ “สมำร์ทโฟน” หรือ 

スマホ แต่เมื่อเทคโนโลยีพัฒนำขึ้นก็เกิดค�ำเรียก

สิ่งนั้นๆ ตำมมำ ทั้งที่เป็นค�ำเดี่ยวและค�ำประสม 

เช่น ค�ำประสมเรียกกิริยำอำกำรที่เดินไปด้วยเล่น 

โทรศัพท์มือถือไปด้วยค�ำว ่ำ 歩きスマホ หรือ 

ค�ำบำงค�ำเคยเกิดขึ้น เช่น ไฮไฟว์ (Hi5) แต่ก็หำย

ไปจำกกำรใช้ภำษำเนื่องจำกถูกสิ่งอื่นเข้ำมำแทนที่ 

จึงอำจกล่ำวได้ว่ำภำษำเป็นสิ่งไม่มีชีวิตที่สำมำรถ

เกิดและตำยได้โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งค�ำที่ใช้เรียกขำน

สิ่งประดิษฐ์ทำงเทคโนโลยี กำรเรียนภำษำต่ำง

ประเทศสิ่งส�ำคัญที่ต้องเรียนรู้ ได้แก่ กำรออกเสียง 

ค�ำศัพท์ และโครงสร้ำงหรือไวยำกรณ์ของภำษำ  

ในจ�ำนวนสิ่งที่ต ้องเรียนดังกล ่ำวจะเห็นได ้ว ่ำ 

กำรออกเสียงและไวยำกรณ์สำมำรถเรียนรู้ได้ภำยใน 

ระยะเวลำหนึ่ง ส่วนค�ำศัพท์นั้นเป็นสิ่งที่ไม่สำมำรถ 

เรียนรู้ได้หมดภำยในเวลำอันสั้นและเป็นสิ่งที่ต้อง

เรียนรู ้ตลอด เนื่องจำกค�ำในภำษำมีกำรเกิดและ

ตำยดังที่กล่ำวไว้

 ในกำรเรียนภำษำต่ำงประเทศ ค�ำศัพท์ 

จึงถือว่ำเป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญประกำรหนึ่ง 

ค�ำในภำษำต่ำงๆ แบ่งออกได้ตำมหลักภำษำเป็น 

ค�ำเดี่ยว ค�ำประสมและค�ำประสำน หำกลองสุ ่ม

ประโยคจำกแนวข้อสอบวัดระดับภำษำญี่ปุ ่นก็จะ

พบประเภทของค�ำทั้ง 3 ชนิดนี้ เช่น

 

 (1) 大雨のせいでやさいやくだものが

さらに値上がりしました。

 ประโยค (1) ประกอบไปด้วยค�ำเดี่ยว  

やさい และ くだもの ค�ำประสม 値上がりました

และค�ำประสำน 大雨 ค�ำประสมที่พบในประโยคนี้ 

เป็นค�ำประสมค�ำนำม (N) กับค�ำกริยำ (V) ชนิด 

ค�ำหลังประสมกันเป็นค�ำกริยำ ภำษำไทยเองก็พบ

ค�ำประสมในประโยคที่ใช้ในชีวิตประจ�ำวันทั่วไป 

เช ่น “ท�ำอย ่ำงไรให ้ทอดมันดูกรอบ เหลือง  

น่ำกินคะ” ค�ำ “ทอดมัน” เป็นค�ำประสมค�ำกริยำ 

(V) กับค�ำนำม (N) ชนิดค�ำหลังประสมกันเป็น 

ค�ำนำม สังเกตได้ว่ำค�ำประสมที่น�ำมำเป็นตัวอย่ำง 

มีทั้งควำมหมำยคงเดิม เช ่น 値上がりました  

หรือมีควำมหมำยเปลี่ยนไปจำกเดิม ไม ่มี เค ้ำ 

ควำมหมำยเก่ำ เช่น ทอดมัน ซึ่งทั้งภำษำญี่ปุ่นและ

ภำษำไทยมีลักษณะค�ำประสมที่ยังคงควำมหมำย

เหมือนเดิมและมีควำมหมำยใหม่ กรณีค�ำประสม

ที่ยังคงควำมหมำยเดิมผู้เรียนภำษำญี่ปุ ่นชำวไทย

สำมำรถเดำควำมหมำยจำกค�ำที่มำประสมกันได้ 

แต่หลำยครั้งมีปัญหำในกำรคำดเดำค�ำประสมที่มี

ควำมหมำยใหม่ เพรำะค�ำประสมภำษำญี่ปุ ่นที่มี

ควำมหมำยใหม่ไม่สำมำรถคำดเดำควำมหมำยจำก

ค�ำที่มำรวมกันได้ เช่น ค�ำว่ำ 水回り ไม่สำมำรถ

แปลตรงตัวว่ำ “กำรหมุนของน�้ำ” ได้ เพรำะมี 

ควำมหมำยใหม่ว่ำ “สถำนที่ที่ใช้น�้ำ เช่น ห้องน�้ำ 

ห้องครัว” เป็นต้น 

 นอกจำกควำมหมำยของค� ำที่ น� ำมำ

ประสมกันจะส่งผลต่อกำรคำดเดำควำมหมำยของ

ผู้เรียนแล้ว โครงสร้ำงค�ำก็มีส่วนช่วยให้ผู้เรียนเดำ

ควำมหมำยของค�ำได้ และกรณไีม่เข้ำใจโครงสร้ำงค�ำ 

อำจท�ำให้เข้ำใจควำมหมำยค�ำประสมคลำดเคลื่อน

ได้เช่นกัน จำกงำนวิจัยของ 松田他 (2006) ที่

ศึกษำข้อผิดพลำดในกำรใช้กลุ ่มค�ำนำมประเภท 

ค�ำนำมประสม กลุ่มตัวอย่ำงคือ ผู้เรียนภำษำญี่ปุ่น

ใน 7 ประเทศ ผลปรำกฏว่ำผู้เรียนชำวไทยมีปัญหำ

ในกำรเรียงล�ำดับค�ำของค�ำนำม เนื่องจำกต�ำแหน่ง
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ค�ำหลักและค�ำขยำยของภำษำไทยแตกต่ำงกับ

ภำษำญี่ปุ่น นอกจำกนี้ ยังพบกำรละ の ระหว่ำง

ค�ำนำมที่จ�ำเป็นต้องใช้ の เชื่อมและพบกรณีใช้ の

ระหว่ำงค�ำนำมที่ไม่จ�ำเป็นต้องมี の ทั้งนี้ 松田他 

วิเครำะห์ถึงสำเหตุดังกล่ำวไว้ว่ำในกำรจัดกำรเรียน

กำรสอนไม่มีกำรอธิบำยกำรน�ำค�ำนำมมำรวมกัน

เป็นค�ำประสม เมื่อเรียนกำรประสมค�ำ เช่น アメリ

カの学生 หรือ 車の雑誌 แล้ว ผู้เรียนก็เจอค�ำว่ำ 

日本料理 ซึ่งไม่มี の และไม่มีกำรอธิบำยว่ำท�ำไม

จึงละ の ได้ ปัญหำกำรเรียงค�ำของผู้เรียนชำวไทย

สะท้อนควำมแตกต่ำงเรื่องลักษณะของภำษำ กล่ำว

คือ ภำษำไทยเป็น head-initial language ส่วน 

ภำษำญี่ปุ ่นเป็น head-final language ควำม 

แตกต่ำงนี้ก่อให้เกิดปัญหำในกำรเรียนรู้ภำษำ เช่น 

งำนวิจัยของ Flynn (1989) แสดงผลกำรศึกษำว่ำ 

ผู ้ เรียนภำษำอังกฤษชำวญี่ปุ ่นไม ่สำมำรถแต่ง

ประโยค Relative clause ได้ดีและไม่สำมำรถ

แต่งประโยคได้จ�ำนวนมำกเท่ำกับผู้เรียนที่ใช้ภำษำ

อำรบิค เนื่องจำกโครงสร้ำงภำษำเรื่องต�ำแหน่ง 

ค�ำหลักแตกต่ำงกัน 

 กำรศึกษำนี้เล็งเห็นควำมส�ำคัญของกำร

ศึกษำค�ำประสมทั้งในภำษำญี่ปุ ่นและภำษำไทย 

เพื่อให้ผู้เรียนชำวไทยเข้ำใจโครงสร้ำงและควำมหมำย 

ของค�ำที่มำประสมกันและเข้ำใจควำมแตกต่ำงของ 

2 ภำษำเพื่อน�ำไปสู่กำรเลือกหำค�ำแปลภำษำไทย 

ได ้ตรงกับโครงสร ้ำงและควำมหมำยของค�ำ 

ประสมนั้นๆ ค�ำประสมหลำยค�ำแม้จะไม่ได้บรรจุ 

อยู่ในพจนำนุกรม ผู้เรียนก็สำมำรถคำดเดำควำมหมำย

ได้ หำกเข้ำใจโครงสร้ำงและควำมหมำยของค�ำ

ที่มำประสมกัน เช่น ค�ำว่ำ 宅飲み ซึ่งไม่ปรำกฏ

ในพจนำนุกรมญี่ปุ่น-ไทย (2548) หรือพจนำนุกรม 

อื่นๆ เช่น 広辞苑 แต่ผู้เรียนส่วนใหญ่สำมำรถแปล

ค�ำนี้ได้จำกควำมหมำยประจ�ำค�ำและโครงสรำ้งของ

ค�ำที่ประสมกัน (ดื่มสังสรรค์ที่บ้ำน) กรณีผู ้เรียน 

ไม่เข้ำใจควำมหมำยหรือโครงสร้ำงค�ำว่ำ 宅 ว่ำเป็น

สถำนที่เกิดกำรกระท�ำไม่ใช่กรรมของกริยำก็อำจ

ท�ำให้เกิดกำรแปลควำมหมำยผิด เช่น แปลเป็น 

ดื่มบ้ำน เป็นต้น โดยในงำนวิจัยนี้ก�ำหนดค�ำประสม

เป้ำหมำยว่ำเป็นค�ำ 2 ค�ำรวมกันโดยเมื่อแยกค�ำ

ออกจำกกัน ทั้ง 2 ค�ำมีควำมหมำยในตัวเองและมี

กำรประสมเพียง 1 ครั้ง ขอยกตัวอย่ำงค�ำว่ำ 水割り 

มำจำกค�ำ 2 ค�ำ คือ 水 กับ 割り และมีกำรประสม

กัน 1 ครั้ง ค�ำว่ำ ทอดมัน มำจำกค�ำ 2 ค�ำ คือ ทอด 

กับ มัน และมีกำรประสมกัน 1 ครั้ง ค�ำประสม

ลักษณะนี้ทั้งในภำษำญี่ปุ่นและภำษำไทยจะเป็นค�ำ

เป้ำหมำยในกำรวิจัย ส่วนค�ำเช่น 手回り品 ที่มำ

จำกค�ำ 3 ค�ำ คือ 手、回り และ 品 และ ถั่วฝักยำว 

ที่มำจำกค�ำ 3 ค�ำ คือ ถั่ว, ฝัก และ ยำว ไม่ใช่ 

เป้ำหมำยในกำรวิจัย เนื่องจำกมีกำรประสมกัน

มำกกว่ำ 1 ครั้งคือ 手回り นับเป็น 1 ครั้งและ  

手回り品 นับเป็น 2 ครั้ง ส่วน ฝักยำว นับเป็น 1 

ครั้ง ส่วน ถั่วฝักยำว นับเป็น 2 ครั้ง 

2. วัตถุประสงค์
 1. ศึกษำลักษณะกำรประสมค�ำของ 

ค�ำประสม NV ในภำษำญี่ปุ่นและภำษำไทยเทียบ

กับลักษณะภำษำ head-final language และ 

head-initial language

 2. ศึกษำควำมหมำยของค�ำประสม NV 

ในภำษำญี่ปุ่นกับภำษำไทย
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3. สมมุติฐ�นง�นวิจัย
 1. ลักษณะกำรประสมของค�ำประสม NV 

ในภำษำญี่ปุ ่นและภำษำไทยเป็นไปตำมลักษณะ

ภำษำ head-final language และ head-initial 

language 

 2. ควำมหมำยของค�ำประสม NV ใน

ภำษำญี่ปุ ่นและภำษำไทยเกิดจำกควำมหมำย

ประจ�ำค�ำที่มำประสม

 3. ค�ำประสม NV ในภำษำไทยแตกต่ำง

จำกค�ำประสม NV ในภำษำญี่ปุ่น

 จำกที่กล่ำวไว้ข้ำงต้นว่ำค�ำประสมที่เป็น 

กลุ่มเป้ำหมำยในกำรวิจัยคือ ค�ำประสมที่เกิดจำก

ค�ำที่มีควำมหมำยในตัวเอง 2 ค�ำขึ้นไป ค�ำประสม 

จะมีโครงสร้ำงภำยในของตนเอง โครงสร้ำงของ 

ค�ำประสมน�ำมำจำกโครงสร้ำงของประโยคหรือ

อย่ำงน้อยก็มีส่วนที่เหมือนโครงสร้ำงประโยค โดย

ค�ำประสมที่มีจ�ำนวนมำกที่สุด คือ ค�ำประสม 

ค�ำนำมหรือที่เรียกว่ำ 複合名詞 โดยค�ำประสม 

NV ก็จัดอยู่ในกลุ่มค�ำประสมค�ำนำมรวมถึง VN, 

NN, AN, AdvN, และ NA ค�ำประสมจะประกอบ

ไปด้วยค�ำที่เป็นค�ำหลักและค�ำที่ท�ำหน้ำที่ขยำย 

ยกเว้นค�ำประสม NN ที่มีควำมสัมพันธ์แบบเรียงกัน 

กล่ำวคือ ไม่มีค�ำหลักและค�ำขยำย ทั้ง 2 ค�ำมีควำม

เท่ำเทียมกันทำงควำมหมำย และเมื่อพิจำรณำ

ควำมหมำยค�ำประสมในภำษำญี่ปุ่นและภำษำไทย

ได้มีกำรนิยำมไว้ดังนี้ 

 日本語教育事典 (2000, p. 284) 

อธิบำยค�ำประสมหรือ 複合語 ไว้ว่ำ คือ หน่วย 

ค�ำอิสระตั้งแต่ 2 ค�ำขึ้นไปมำรวมกันกลำยเป็น 1 ค�ำ 

โดยมีค�ำอธิบำยเพิ่มเติมเกี่ยวกับค�ำประสมค�ำนำม

ว่ำมีทั้งค�ำประสมที่ประกอบไปด้วยค�ำขยำยและค�ำ

ที่ถูกขยำย และค�ำประสมที่ประกอบไปด้วยค�ำที่น�ำ

มำเรียงกันไม่มีควำมสัมพันธ์กันแบบค�ำขยำยกับค�ำ

ที่ถูกขยำย

 บรรจบ พันธุเมธำ (2523, อ ้ำงถึงใน 

แสงเทียน เพ็งคุ้ม, 2535, น. 27) กล่ำวถึงค�ำประสม

ว่ำคือ ค�ำที่มีค�ำ 2 ค�ำหรือมำกกว่ำนั้นมำประสมกัน

เข้ำเป็นค�ำใหม่ ค�ำที่มำประสมกันนี้แต่ละค�ำไม่ได้มี

ควำมหมำยคล้ำยกันอย่ำงค�ำซ้อน ควำมหมำยจะ

อยู่ที่ค�ำต้น ส่วนค�ำที่ตำมมำเป็นส่วนขยำย ค�ำนิยำม

ดังกล่ำวมีควำมหมำยคล้ำยคลึงกับค�ำนิยำมของ 

สุธิวงศ์ พงษ์ไพบูลย์ (2531, อ้ำงถึงในแสงเทียน 

เพ็งคุ้ม, 2535, น. 28) ซึ่งอธิบำยว่ำค�ำประสมเกิด

จำกกำรน�ำค�ำที่มีควำมหมำยต่ำงกันตั้งแต่สองค�ำ

ขึ้นไปมำประสมกันเป็นค�ำใหม่โดยใช้ค�ำที่มีลักษณะ

เด่นเป็นค�ำหลักแล้วใช้ค�ำที่มีลักษณะรองมำขยำย 

 จำกค�ำนิยำมเกี่ยวกับค�ำประสมของทั้ง 

ภำษำญี่ปุ่นและภำษำไทยจะสังเกตได้ว่ำมีจุดร่วมกัน 

คือ ลักษณะของค�ำที่มำประสมจะต้องมีค�ำหลัก

และค�ำขยำย ซึ่ งค�ำหลักตรงกับค�ำว ่ำ Head  

ในภำษำอังกฤษ ค�ำหลักยังพบเห็นได้ทั่วไปใน

โครงสร้ำงอื่นๆ ของภำษำ สังเกตได้จำกตำรำง

เปรียบเทียบลักษณะภำษำญี่ปุ ่นกับภำษำไทย 

ต่อไปนี้ 
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ต�ร�งที่ 1 ตำรำงเปรียบเทียบลักษณะภำษำญี่ปุ่นกับภำษำไทย 

(สัญลักษณ์ + แสดงควำมเหมือน และใช้สัญลักษณ์ - แสดงควำมแตกต่ำง)

ภ�ษ�ญี่ปุ่น ภ�ษ�ไทย ตัวอย่�งภ�ษ�ไทย

 1. SVO SOV

 2. ค�ำนำมกับค�ำบุพบท เช่น 机の上に - บนโต๊ะ

 3.  ค�ำแสดงควำมเป็นเจ้ำของกับค�ำนำม เช่น 私の本 - หนังสือของฉัน

 4.  ค�ำบ่งชี้กับค�ำนำม เช่น その本 - หนังสือเล่มนั้น

 5.  ค�ำแสดงจ�ำนวนกับค�ำนำม เช่น 三人の子供 - เด็กสำมคน

 6.  ค�ำคุณศัพท์กับค�ำนำม เช่น 大きい家 - บ้ำน (หลัง) ใหญ่

 7.  อนุประโยคขยำยค�ำนำมกับค�ำนำม เช่น ［昨日、

犬を殺した男］は、家にいる。

- ผู ้ชำยที่ฆ ่ำสุนัขตำยเมื่อวำนอยู ่

บ้ำนนี้

 8.  ค�ำกริยำกับค�ำกริยำช่วย เช่น 食べて［いる］ - ก�ำลังกิน

 9.  ค�ำกริยำวิเศษณ์กับค�ำกริยำ เช่น 太郎さんはい

つも速く歩きます。

- ทำโร่เดินเร็วเสมอ

 10. ค�ำกริยำวิเศษณ์กับค�ำคุณศัพท์ เช่น マリーは 

とてもきれいだ。

- มำลีสวยมำก

 11. อนุประโยคแสดงเงื่อนไขกับประโยคหลัก เช่น  

もし明日、明子が来れば、花子は行きます。

+, - (1) ถ้ำอำคิโกะมำ ฮำนำโกะก็จะ

ไป

(2) ฮำนำโกะจะไปน่ะถ้ำอำคิโกะมำ

 12. อนุประโยคแสดงวัตถุประสงค์กับประโยคหลัก 

เช่น 花子が出かけられるように、明子は家に

いた。

- อำคิโกะอยู่บ้ำนเพื่อให้ฮำนำโกะได้

ออกไปข้ำงนอกได้

 ตำรำงข้ำงต้นผู ้วิจัยน�ำมำจำกงำนของ  

角田 (2002) โดยตัดลักษณะทำงภำษำที่ ไม ่

เกี่ยวข้องกับกำรเรียงล�ำดับของค�ำออก จำกข้ำงต้น

สังเกตได้ว่ำกำรเรียงล�ำดับค�ำระหว่ำงภำษำญี่ปุ ่น

กับภำษำไทยแตกต่ำงกันในทุกลักษณะ มีเพียง 

กำรเรียงล�ำดับอนุประโยคกับประโยคหลักเท่ำนั้นที่

ภำษำไทยอำจใช้ได้ทั้ง 2 แบบ เช่น กรณีอนุประโยค

แสดงเงื่อนไขกับประโยคหลัก (กรณีอนุประโยค

ที่ม�: 角田 (2002, p. 266, p. 276)
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แสดงวัตถุประสงค์กับประโยคหลักก็สำมำรถสลับ

ต�ำแหน่งกันได้ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้พูดแต่ละคน) ลักษณะ

กำรเรียงล�ำดับค�ำของควำมสัมพันธ์ระหว่ำงค�ำนำม

กับค�ำขยำย (ล�ำดับที่ 3-7) ข้ำงต้นสะท้อนลักษณะ

ทำงภำษำตำมทฤษฎีแบบลักษณ์ภำษำ (Typology) 

ว ่ำภำษำญี่ปุ ่นเป ็นภำษำค�ำหลักอยู ่ท ้ำย หรือ  

head-final language ส ่วนภำษำไทยเป ็น 

ภำษำค�ำหลักอยู่หน้ำ หรือ head-initial language 

(ส่วนที่ไม่ได้ขีดเส้นใต้เป็นค�ำหลัก) เมื่อพิจำรณำ 

ตำรำงข้ำงต้นจะสังเกตได้ว่ำไม่มีกำรเปรียบเทียบ 

ลักษณะโครงสร้ำงของค�ำประสม ค�ำส�ำคัญที่ต้องมี 

กำรนิยำมให้เข้ำใจตรงกันเพื่อให้กำรวิเครำะห์ 

งำนวิจัยนี้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์กำรวิจัย คือ 

head-final language, head-initial language, 

และ Head 

 head-final language คือ ภำษำที่มี 

ค�ำหลักอยู ่ท ้ำย เช่น ภำษำญี่ปุ ่น ตำมลักษณะ 

ตำรำงที่ 1 ข้อ 3-7 head-initial language คือ 

ภำษำที่มีค�ำหลักอยู ่หน้ำ เช่น ภำษำไทย ตำม

ลักษณะตำรำงที่ 1 ข้อ 3-7 กล่ำวคือ ค�ำหลักของ

ค�ำหรือประโยคในภำษำดังกล่ำวจะอยู่ในต�ำแหน่ง 

หน้ำค�ำหรือหลังค�ำ เช ่น กรณีกลุ ่มค�ำนำมที่มี 

ค�ำขยำย きれいな人 ค�ำหลัก คือ 人 ซึ่งอยู่หลัง 

ค�ำขยำย ส่วน “คนสวย” ค�ำหลัก คือ “คน” ซึ่งอยู่

หน้ำค�ำขยำย หรือกรณีประโยคกริยำ 私はご飯

を食べる (ฉันกินข้ำว) ค�ำกริยำซึ่งเป็นค�ำหลักใน

ภำษำญี่ปุ่นอยู่ท้ำยประโยคหรือหลังค�ำ ส่วนภำษำ

ไทยค�ำกริยำที่เป็นค�ำหลักอยู่หน้ำค�ำที่เป็นกรรม 

 ค�ำว ่ำ Head หรือในงำนวิจัยนี้ ใช ้ค�ำ 

ภำษำไทยว่ำ “ค�ำหลัก” ในภำษำญี่ปุ่นตรงกับค�ำว่ำ 

主要部 ค�ำว ่ำค�ำหลักในภำษำไทยปรำกฏใน 

ค�ำนิยำมค�ำประสมของสุธิวงศ ์  พงษ ์ ไพบูลย ์  

ส่วนบรรจบ พันธุเมธำใช้ค�ำว่ำ ค�ำต้น เมื่อค้นหำ

สำรสนเทศที่กล่ำวถึงค�ำหลักในภำษำไทยก็จะพบใน

งำนของนววรรณ พันธุเมธำ (2558, น. 6) ที่อธิบำย

ค�ำหลักไว้ว่ำ ค�ำหลัก คือ ค�ำส�ำคัญใช้บอกเนื้อควำม

ซึ่งผู้พูดสื่อสำรไปยังผู้ฟัง ค�ำหลักมี 2 ประเภทคือ 

ค�ำนำมกับค�ำกริยำ ค�ำนิยำมของนววรรณ พันธุเมธำ 

ใช ้ เกณฑ์ควำมหมำยเช ่นเดียวกันกับค�ำต ้นที่ 

ถูกกล่ำวถึงโดยบรรจบ พันธุเมธำในประเด็นที่ว่ำ

ควำมหมำยของค�ำประสมจะอยู่ที่ค�ำต้น ส่วนค�ำที่

ตำมมำเป็นค�ำขยำย 

 เมื่อพิจำรณำดูค�ำหลักในภำษำญี่ปุ ่นจำก

งำนของ 江村 (2014, p. 6) กล่ำวถึง 主要部  

ไว ้ว ่ำคือส ่วนประกอบที่ส�ำคัญในค�ำที่ก�ำหนด

ลักษณะทำงไวยำกรณ์และประเภทของค�ำ ใน

หนังสือ 構造から見る日本語文法 ของ 三原 

(2008, p. 31) กล่ำวถึง 主要部 ว่ำเป็นค�ำหลัก 

เชิ ง โครงสร ้ำงมำกกว ่ำใช ้ เกณฑ ์ควำมหมำย 

เนื่องจำกเมื่อจะแปลควำมหมำยของค�ำประสม

ก็ต ้องอำศัยค� ำหลักตำมโครงสร ้ ำง เป ็นหลัก

ในกำรแปลอยู ่นั่นเอง กำรนิยำมค�ำหลักโดย

ใช ้ลักษณะวำกยสัมพันธ ์ เป ็นเกณฑ์ส�ำคัญใน

กำรนิยำมจึงเป ็นสิ่งที่ เหมำะสมอีกทั้งค�ำนิยำม

ค�ำหลักลักษณะนี้มีป ัญหำน ้อยกว ่ำกำรนิยำม

โดยใช ้ควำมหมำยหรือหลักทำงอรรถศำสตร ์ 

(Jack, 1990) โดยงำนวิจัยนี้นิยำมค�ำหลักใน 

ค�ำประสมว่ำเป็นส่วนประกอบหลักที่ก�ำหนดชนิด

ของค�ำ ลักษณะทำงไวยำกรณ์ ซึ่งเป็นแนวคิดเดียว

กับกำรก�ำหนดชนิดของวลีที่เรียกตำมชนิดของค�ำ

ที่เป็นหลัก เช่น หำกค�ำหลักเป็นค�ำนำมก็จะเรียก 

นำมวลี หำกค�ำหลักเป็นกริยำก็เรียกว่ำกริยำวลี 

เป็นต้น และค�ำหลักมีต�ำแหน่งอยู่ท้ำยในกรณีภำษำ

ญี่ปุ่นและอยู่หน้ำในกรณีของภำษำไทย
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 ประเภทและลักษณะคว�มหม�ยคำ�ประสม NV ในภ�ษ�ญี่ปุ่นและง�นวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 ค�ำประสม NV ในภำษำญี่ปุ่นถูกแบ่งออกเป็นประเภทย่อยๆ ตำมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงค�ำหลักกับ

ค�ำขยำยโดย 影山 (2001, p. 242) แบ่งค�ำประสม NV ออกเป็น 4 ประเภทย่อย ได้แก่ (ตัวอย่ำงค�ำประสม

น�ำมำจำก 日本語教育事典 (2000, p. 284) และ 影山 (2001, p. 242)) 

1. แบบ NV คำ�น�มข้�งหน้�เป็นกรรมของคำ�กริย� 

 花売り  = 花を売る人

 缶切り  = 缶を切る道具

 卵焼き  = 卵を焼くこと

คนขำยดอกไม้

ที่เปิดกระป๋อง

ไข่ทอด

2. แบบ NV คำ�น�มเป็นประธ�นของคำ�กริย�

 胸焼け  = 胸がやけること พะอืดพะอม

3. แบบ NV คำ�น�มทำ�หน้�ที่เป็นคำ�กริย�วิเศษณ์บอกเครื่องมือของก�รกระทำ�

 手作り  =  手で作った

 鉛筆書き  =  鉛筆で書いた

ท�ำด้วยมือ

เขียนด้วยดินสอ

4. แบบ NV คำ�น�มทำ�หน้�ที่เป็นจุดหม�ยปล�ยท�งของคำ�กริย�

 里帰り  = 里へ帰ること กลับบ้ำนเกิด

 ข้อสังเกตจำกกำรแบ่งประเภทค�ำประสม

ค�ำนำมกลุ่ม NV ของ 影山 คือ โครงสร้ำงของค�ำ

จะมีค�ำนำม คน เครื่องมือและอำกำรนำมอยู่ท้ำย  

(人、道具、こと) ซึ่งเป็นลักษณะกำรให้ควำมหมำย

ค�ำประสม NV เมื่อถูกน�ำไปใช้จริง ในกรณีผู้เรียนที่

พบค�ำประสม NV นี้เป็นครั้งแรกอำจไม่รู้ว่ำ 花売り 

หมำยถึง “คนขำยดอกไม้” เพรำะไม่มีค�ำว่ำ 人 เป็น

ส่วนประกอบในค�ำประสม ควำมหมำยที่ถูกขยำย 

มำกกว่ำควำมหมำยที่ปรำกฏในค�ำที่ประสมกันนี้ 

ในงำนวิจัยนี้เรียกว่ำ “ควำมหมำยขยำย” ซึ่งจะ

กล่ำวถึงต่อไป กำรแบ่งค�ำประสมในภำษำญี่ปุ ่น 

ข้ำงต้นใช้ลักษณะทำงวำกยสัมพันธ์หรือโครงสร้ำง

ควำมสัมพันธ์ของค�ำเป็นหลักในกำรแบ่ง แม้แต่

กำรนิยำมค�ำประสมในภำษำญี่ปุ ่นข้ำงต้นก็เป็น 

กำรนิยำมเชิงโครงสร้ำงมำกกว่ำควำมหมำย

 ก�รขย�ยคว�มหม�ยของคำ�

 แนวคิดเรื่องกำรขยำยควำมหมำยของค�ำ 

เป็นแนวคิดตำมหลักภำษำศำสตร์ปริชำนที่ให ้ 

ควำมส�ำคัญกับกำรศึกษำควำมจ�ำของมนุษย์ที่

มีจ�ำกัด แต่มีควำมคิดสร้ำงสรรค์เชื่อมโยงสิ่งที่มี 

อยู่แล้วกับสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นเพื่อให้จดจ�ำและเข้ำใจ

ได้ง่ำย กำรขยำยควำมหมำยถือเป็นกระบวนกำร

เปลี่ยนแปลงควำมหมำย (意味の変遷) ที่พบได้

ทั่วไป เช่น ค�ำว่ำ 前 (ก่อน ข้ำงหน้ำ ด้ำนหน้ำ) จำก

ค�ำแสดงพื้นที่ (space) เปลี่ยนแปลงมำใช้แสดง

เวลำ (time) 

 (2) 駅の前で待ちます。(space)

 (3) 12 時前に来て下さい。(time)

 ค�ำว่ำ 前 แสดงควำมหมำยเชิงพื้นที่ก่อน

ที่จะมีวิธีใช้แสดงเชิงเวลำ (日本語教育事典, 



ณัฏฐิรา ทับทิม

jsn Journal Vol.6 No.1 (Jun. 2016)82

2000, p. 317) แนวคิดกำรขยำยควำมหมำยของ

ค�ำประสมพบได้จำกงำนวิจัยและสำรสนเทศที่

เกี่ยวข้อง โดยกำรขยำยควำมหมำยในค�ำประสม 

พบว่ำผ่ำนวิธีกำรต่ำงๆ ดังต่อไปนี้ (Lakoff & Jonhn-

son, 1980 (อ้ำงถึงใน ศุภชัย ต๊ะวิชัย (2556) และ 

陳 (2012))

 1. นำมนัย (Metonymy-換喩) คือ กำร

กล่ำวถึงบำงส่วนเพื่อจะหมำยถึงทั้งหมด หรือใน

ทำงกลับกันคือ กำรกล่ำวถึงทั้งหมดเพื่อจะหมำยถึง

บำงส่วน ทั้งนี้นำมนัยแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 

  1.1 นำมนัยเชิงพื้นที่ เช่น 鼻をたらし 

ている หมำยถึงน�้ำมูกหยด เป็นกำรใช้ค�ำว่ำ 鼻 ที่

อยู่ในพื้นที่เดียวกับ 鼻水 แสดงควำมหมำยขยำย

ถึงน�้ำมูก หรือ 研究室をノックした หมำยถึง 

เคำะห้องแล็บซึ่งจริงๆ แล้วคือ กำรเคำะประตู  

研究室のドアをノックした โดยเป็นกำรใช้ทั้งหมด

เพื่อหมำยถึงบำงส่วน

  1.2 นำมนัยเชิงเวลำ เช่น 頭を抱える 

หมำยถึง กุมศีรษะและในเวลำเดียวกันภำพกำร 

กุมศีรษะบอกควำมหมำยว่ำมีปัญหำ อยู่ในภำวะ

เดือดร้อน ส�ำนวนนี้จึงถูกน�ำมำใช้แสดงควำมหมำย

ว่ำมีปัญหำ ทั้ง ๆ ที่ไม่พบควำมหมำยนี้จำกควำม

หมำยประจ�ำค�ำที่มำรวมกัน

 2. อุปลักษณ์ (Metaphor-隠喩) คือ

กำรเปรียบสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่งซึ่งเชื่อมโยงด้วย

ลักษณะที่เหมือนกัน เช่น เปรียบกำรมีชีวิตคือ กำร

เดินทำง เนื่องจำกกำรมีชีวิตย่อมมีจุดเริ่มต้นและ

สิ้นสุด มีกำรค้นพบเรื่องรำวระหว่ำงกำรใช้ชีวิต ซึ่ง

ลักษณะเหล่ำนี้เป็นลักษณะที่เหมือนกับกำรออก

เดินทำง หรือ กำรใช้ค�ำว่ำ “ฟัน” ที่มีลักษณะ

เป็นซี่ๆ ใช้กัด ตัดอำหำร เรียกชื่อสิ่งของต่ำงๆ ที่ 

มีลักษณะเช่นเดียวกับฟัน เช่น ฟันเลื่อย เป็นต้น

 แนวคิดกำรขยำยควำมหมำยข้ำงต้นเป็น

สิ่งส�ำคัญในกำรวิเครำะห์ควำมหมำยค�ำประสม 

เนื่องจำกค�ำประสมสำมำรถแสดงควำมหมำย 

แยกออกเป็น 2 ลักษณะใหญ่ คือ ควำมหมำยที่

เกิดจำกควำมหมำยประจ�ำค�ำซึ่งอำศัยควำมหมำย

ของค�ำหลักเป็นหลักในกำรตีควำม และควำมหมำย

ขยำยซึ่งไม่สำมำรถอำศัยควำมหมำยของค�ำหลักได้ 

เนื่องจำกมักเกิดควำมหมำยขยำยในค�ำประสม 

แบบออกนอกศูนย์ (Exocentric compound-外

心複合語) (江村, 2014, p. 12-14) ในขณะที่ 

ค�ำประสมที่มีค�ำหลักจะถูกเรียกว่ำค�ำประสมแบบ

เข้ำศูนย์ (Endocentric compound-内心複合

語)

 野田 (2011) ศึกษำควำมหมำยและ

ลักษณะทำงไวยำกรณ์ของค�ำประสมประเภท 

ค�ำประสมกริยำ เช่น 打ち上がる ค�ำประสมค�ำนำม 

ประเภท NV และ VN เช่น 花見 และ 揚げ油  

โดยกลุ่มค�ำประสมค�ำนำมประเภท NV มีจ�ำนวน 

445 ค�ำ มีลักษณะกำรประสมและกำรน�ำไปใช้ใน

ประโยคแบ่งออกเป็น 11 ลักษณะ เมื่อพิจำรณำ

แต่ละลักษณะพบว่ำ 野田 ใช้ค�ำประสมประเภท 

NV เมื่อ N ท�ำหน ้ำที่ เป ็นกรรม และเมื่อ N  

ท�ำหน้ำที่เป็นส่วนเติมเต็มควำมหมำย (วิธีกำร  

เครื่องมือ สถำนที่ )  เท ่ำนั้น ยังไม ่ครอบคลุม 

ค�ำประสมประเภท NV เมื่อ N เป ็นประธำน 

โดยกำรแบ่งกลุ ่มเป ็น 11 ลักษณะของ 野田 

เป ็นกำรแบ ่ งกลุ ่ ม โดยใช ้ เกณฑ ์ควำมหมำย

ของค�ำประสมเป ็นหลัก และอธิบำยลักษณะ

กำรน�ำไปใช้ในประโยค โดยควำมหมำยที่แสดง 

ออกมำเป็นควำมหมำยขยำยแบบตั้งชื่อ (Naming) 

สิ่งของ อำชีพ สถำนะทำงสังคมหรือเหตุกำรณ์ที่ 

ค�ำประสมนั้นๆ อ้ำงอิงถึง เช่น 草刈り、手払い、
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ลักษณะการประสมและความหมายคำาประสม NV ในภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย

カード払い、田植え、親思い、絵描き、野菜

炒め、大根おろし、卵焼き、油揚げ、鉄板焼

き、卵とじ、鉢植え、裏書き、爪切り、襟当て、

手洗い、物置き ฯลฯ

 คว�มหม�ยคำ�ประสมในภ�ษ�ไทยและ

ง�นวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 อนงค์ รุ่งแจ้ง (2528ก; 2528ข) อธิบำย

ควำมหมำยของค�ำประสมว ่ำแบ ่งออกเป ็น 2 

ประเภทใหญ่ คือ ค�ำประสมที่ใช ้เป ็นชื่อเรียก 

สิ่งต่ำงๆ กับ ค�ำประสมที่หมำยถึงกิริยำอำกำร ใน

งำนวิจัยของอนงค์ รุ ่งแจ้งอธิบำยเพียงค�ำประสม

ที่ใช้เป็นชื่อเรียกสิ่งต่ำงๆ ว่ำแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม

ย่อย คือ กลุ ่มที่ไม่มีควำมหมำยต่ำงไปจำกเดิม  

เช ่น คนกลำง คนรถ หมูป ่ำ รำกฝอย ใบแท้  

คู่ควำม พ่อตำ กันชน ลูกคิด ฯลฯ ค�ำประสมที่ใช้

เป็นชื่อเรียกสิ่งต่ำงๆ กลุ ่มที่มีควำมหมำยต่ำงไป 

จำกเดิม เช่น ตีนแมว หน้ำวัว หัวหน้ำ มือกำว  

คอเหล้ำ แมวมอง ลิ้นไก่ ม้ำน�้ำ ปลำหมึก ฯลฯ

 เพียรศิริ วงศ์วิภำนนท์และคนอื่นๆ (2528, 

อ้ำงถึงในแสงเทียน เพ็งคุ้ม, 2535, น. 36) ศึกษำ

กำรประสมค�ำจ�ำนวน 664 ค�ำ ด้วยวิธีกลืนนำม 

ในภำษำไทยพบว่ำเมื่อกลืนค�ำนำมที่ประสมแล้ว 

ส ่วนใหญ ่ค�ำประสมจะเป ็นค�ำกริยำประเภท

อกรรมกริยำ ควำมหมำยส่วนใหญ่เป็นควำมหมำย

อุปมำอุปไมยและมีควำมหมำยตำมรูปค�ำที่ปรำกฏ

เป็นส่วนน้อย

 แสงเทียน เพ็งคุ้ม (2535) ศึกษำลักษณะ

โครงสร้ำงและควำมหมำยของค�ำประสมที่ปรำกฏ

ในพจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. 2525 

งำนวิจัยนี้เป็นงำนวิจัยมุ่งศึกษำวิธีกำรประสมและ

ควำมหมำยของค�ำประสมโดยวิธีกำรประสม มี 3 

วิธี คือ กำรประสมค�ำด้วยวิธีรวมค�ำ กำรประสม

ค�ำด้วยวิธีกลืนค�ำ และกำรประสมค�ำด้วยวิธีกลำย

ค�ำ โดยวิธีที่พบจ�ำนวนมำกที่สุดคือ วิธีกำรกลืนค�ำ 

ด้ำนควำมหมำยในงำนวิจัยของแสงเทียน เพ็งคุ้ม

แบ่งควำมหมำยของค�ำประสมออกเป็น 3 ประเภท 

คือ ค�ำประสมที่มีเค้ำควำมหมำยเดิม ค�ำประสม 

ที่มีควำมหมำยเปลี่ยนแปลงไป และค�ำประสมที่มี

ควำมหมำยตำมบริบท

 จำกงำนวิจัยค�ำประสมในภำษำไทยแสดง

ให้เห็นว ่ำค�ำประสมในภำษำมีกำรแบ่งค�ำหลัก  

(ค�ำต้น)-ค�ำขยำย มีลักษณะกำรประสมค�ำแบบ 

รวมค�ำ กลืนค�ำ และกลำยค�ำซึ่งเป็นค�ำส�ำคัญในกำร

ศึกษำค�ำประสมในภำษำไทยเชิงโครงสร้ำง และ

มีกำรน�ำไปใช้ตั้งชื่อสิ่งของ เหตุกำรณ์ซึ่งเหมือน

กับกำรใช้ที่พบในภำษำญี่ปุ ่น ควำมหมำยของ 

ค�ำประสมมีทั้งควำมหมำยประจ�ำค�ำและควำมหมำย

ที่ต ่ำงไปจำกเดิม งำนวิจัยนี้น�ำผลงำนวิจัยของ

แสงเทียน เพ็งคุ้มประเด็นค�ำประสมที่เกิดจำกวิธี

กำรประสมค�ำด้วยวิธีกลืนค�ำประเภทย่อยกลืนค�ำ

นำมและกลืนค�ำกริยำมำเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งใน

กำรวิเครำะห์ต่อยอดเพื่อวิเครำะห์ลักษณะกำร

ประสม NV ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งกำรแบ่ง

โดยใช้เกณฑ์กำรกลืนค�ำนี้ถือว่ำเป็นลักษณะทำง

วำกยสัมพันธ์ภำยในค�ำที่สังเกตได้จำกค�ำประสม

4. วิธีดำ�เนินก�รวิจัย 
 ในกำรวิจัยครั้งนี้ ผู ้วิจัยใช้วิธีกำรศึกษำ 

เชิงคุณภำพโดยศึกษำจำกเอกสำรที่เกี่ยวข้องและ

ค�ำประสมที่รวบรวมจำกแหล่งต่ำงๆ ดังนี้ 

 1. ข้อมูลค�ำประสมภำษำญี่ปุ ่นรวบรวม

จำกหนังสือเรียนภำษำญี่ปุ ่นจ�ำนวน 20 เล ่ม  

(ดูรำยชื่อเอกสำรได้จำกเอกสำรอ้ำงอิง) พบค�ำประสม 
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NV 161 ค�ำและจำกงำนวิจัยของ 野田 (2011) 

จ�ำนวนค�ำประสม NV 445 ค�ำ รวมจ�ำนวนค�ำประสม 

NV เท่ำกับ 606 ค�ำ น�ำมำเป็นตัวอย่ำงกำรวิเครำะห์

ตำมตำรำงที่ 3-5 จ�ำนวน 165 ค�ำ 

 2. ข้อมูลค�ำประสมภำษำไทยรวบรวม 

จำกสื่อ เอกสำรอื่นๆ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ เอกสำร

รำชกำร และจำกงำนวิจัยของแสงเทียน เพ็งคุ ้ม 

(2535) รวมจ�ำนวนค�ำประสม NV เท่ำกับ 973 

น�ำมำเป็นตัวอย่ำงกำรวิเครำะห์ตำมตำรำงที่ 7-8 

จ�ำนวน 56 ค�ำ1 

 วิ เครำะห ์ลักษณะกำรประสมค�ำและ 

ควำมหมำยที่แสดงออกโดยใช ้ เกณฑ์ลักษณะ

ภำษำ head-final language และ head-initial  

language และเกณฑ์ควำมหมำยประจ�ำและ 

ควำมหมำยขยำย 

5. สรุปผลก�รศึกษ�
 จำกกำรศึกษำค�ำประสม NV ในภำษำ

ญี่ปุ ่นและภำษำไทยพบควำมแตกต่ำงที่ส�ำคัญคือ

กำรก�ำหนดชนิดค�ำในค�ำประสมภำษำไทยไม่ได้อยู่ 

บนลักษณะทำงภำษำแบบ head-initial language 

เหมือนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงค�ำขยำยกับค�ำนำม 

อื่น (ตำรำงที่ 1 ล�ำดับที่ 3-7) ทั้งที่ค�ำประสมตำม

ค�ำนิยำมของนักภำษำทั้ งจำกภำษำญี่ปุ ่นและ

ภำษำไทยจะมีลักษณะของค�ำหลักกับค�ำขยำยที่ 

เกิดร่วมกัน ซึ่งเป็นลักษณะร่วมของค�ำประสม  

เมื่อพิจำรณำตำรำงที่ 1 ตำรำงเปรียบเทียบลักษณะ

ภำษำญี่ปุ ่นกับภำษำไทยจะเห็นได้ว่ำกรณีควำม

สัมพันธ์แบบค�ำหลักกับค�ำขยำยในล�ำดับที่ 3-7 ทั้ง

ในภำษำญี่ปุ่นและภำษำไทยมีลักษณะเป็นไปตำม

ลักษณะภำษำแบบ head-final language และ 

head-initial language สรุปภำพรวมของทั้ง 2 

ภำษำได้ดังนี้ 

ต�ร�งที่ 2 สรุปควำมสอดคล้องระหว่ำงลักษณะกำรประสมค�ำประสม NV กับลักษณะภำษำ

ภ�ษ�
คว�มสอดคล้องกับ 

Head final language

คว�มสอดคล้องกับ 

Head initial language

ภำษำญี่ปุ่น O

ภำษำไทย O/X

 จำกตำรำงที่ 2 เห็นได้ว่ำภำษำญี่ปุ ่นมี

ลักษณะกำรประสมค�ำเป็นไปตำม head-final 

language กล่ำวคือ ค�ำหลักที่อยู ่ท ้ำยค�ำหรือ 

ขวำมือเป็นค�ำก�ำหนดชนิดของค�ำและลักษณะทำง

ไวยำกรณ์ของค�ำประสม ส่วนค�ำประสมในภำษำไทย 

มีทั้งสอดคล้องและไม่สอดคล้องกับ head-initial 

หม�ยเหตุ O คือ สอดคล้อง X คือ ไม่สอดคล้อง

1 คัดเลือกค�ำที่น�ำเสนอในบทควำมวิจัยโดยเลือกค�ำที่พบในหนังสือเรียนภำษำญี่ปุ่นเป็นหลักจ�ำนวน 161 ค�ำ ส่วนอีก 4 ค�ำน�ำมำจำกงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ค�ำว่ำ 宅飲み、立ち飲み、サシ飲み และ 水回り เพื่อใช้เป็นตัวอยำ่งอธิบำยให้ชัดเจนขึ้น ส่วนภำษำไทย คัดเลือกค�ำที่มีควำมหมำยเข้ำใจได้ชัดเจน 
ไม่จ�ำเป็นต้องเปิดพจนำนุกรมตรวจสอบควำมหมำย กรณีค�ำเช่นค�ำว่ำ โคมเวียน (โคมที่ใช้ในงำนเทศน์มหำชำติ งำนบุญต่ำงๆ เพื่อเล่ำเรื่องรำวของ
พระพุทธเจ้ำ) เงินนอน (เงินที่เหลือใช้) คันชัก (ซึ่งเป็นศัพท์เฉพำะในรถยนต์) ฯลฯ ไม่น�ำเสนอในบทควำมเพรำะเป็นค�ำที่ไม่สำมำรถเข้ำใจควำมหมำย
ได้ทันที  
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language โดยค�ำประสม NV ในภำษำไทยที่ไม่

สอดคล้องมีลักษณะเด่นด้ำนโครงสร้ำงของค�ำที่

สำมำรถอธิบำยได้ตำมตำรำงที่ 8 

ต�ร�งที่ 3 ค�ำประสม NV เมื่อ N คือประธำนของค�ำกริยำ (NsubV) 

NsubV

水回り＊ 気がかり＊ 山崩れ 気疲れ＊ 心変わり＊ 身動き＊

手遅れ＊ 目覚め＊ 雨降り 紐切れ 案内付き 保証付き

予約済み 荷崩れ 鼻づまり 在庫切れ 夜明け 崖崩れ

 เมื่อพิจำรณำรำยภำษำและประเภทย่อย 

NV สำมำรถสรุปลักษณะกำรประสมค�ำประสม

ในภำษำญี่ปุ ่นได้ตำมตำรำงที่ 3-5 (ยกตัวอย่ำง 

ค�ำประสมจ�ำนวนหนึ่งประกอบกำรอธิบำย)

 NV ประเภทนี้มีค�ำนำมเป็นประธำนของ

ค�ำกริยำโดยแสดงควำมหมำยผู้กระท�ำอำกำรนำม

หรือเจ้ำของอำกำรนำม ควำมหมำยของค�ำประสม

สำมำรถแปลได้ตรงตำมควำมสัมพันธ์ของโครงสร้ำง

ค�ำที่มำประสมกัน จำกค�ำที่น�ำมำวิเครำะห์จะเห็น

ได้ว่ำประเภทค�ำกริยำเป็นค�ำกริยำอกรรมกริยำ 

ทั้งสิ้น เช่น （が）覚める、かかる、崩れる、変わ

る、降る、切れる ฯลฯ โดยมีค�ำนำมเป็นประธำน

ของอกรรมกริยำ กรณีค�ำประสม NV เมื่อ N คือ

ประธำนของค�ำกริยำจะไม่เกิดกับค�ำกริยำประเภท

สกรรมกริยำ ซึ่งข้อเท็จจริงนี้เป็นสิ่งที่ในทุกภำษำมี

ลักษณะร่วมกัน（影山, 2010, p. 23） ในประเด็นนี้ 

พบในภำษำไทยเช่นเดียวกัน แต่จำกกำรส�ำรวจพบ

ค�ำประสมที่ไม่เข้ำกับหลักเกณฑ์นี้ 2 ค�ำ คือ ค�ำว่ำ 

受取人払い (มีกำรประสม 2 ครั้ง) และ 会社

払い ซึ่ง N เป็นประธำนของค�ำกริยำสกรรมกริยำ  

（を）払う 

 เมื่อพิจำรณำควำมหมำยของค�ำพบว่ำ

ค�ำที่มีเครื่องหมำย ＊ ก�ำกับมีควำมหมำยขยำย 

นอกเหนือจำกควำมหมำยประจ�ำค�ำที่ เกิดจำก 

ค�ำหลักกับค�ำขยำยรวมกัน ค�ำที่พบ เช่น 水回り 

และ 目覚め ซึ่งมีควำมหมำยขยำยโดยกระบวนกำร 

นำมนัยแบบเชิงพื้นที่และเชิง เวลำ กล ่ำวคือ 

水回り  คื อ  จุ ดที่ มี น�้ ำหมุ น เ วี ยนมั กจะ เป ็ น 

สถำนที่ ที่ ใ ช ้ น�้ ำ  จึ งมี ควำมใกล ้ ชิ ด เชิ งพื้ นที่ 

ควำมหมำยของ 水回り จึงขยำยถึงสถำนที่ที่ 

ใช้น�้ำ เช่น ห้องน�้ำ ห้องครัว ห้องซักล้ำง เป็นต้น 

（広辞苑, 2008, p. 2693） ส่วน 目覚め มี 

ควำมหมำยประจ�ำค�ำ คือ กำรลืมตำแต่ลักษณะ 

กำรลืมตำตื่นนั้นแสดงลักษณะของกำรได้สติคืน 

กลับมำด้วย ค�ำ 目覚め จึงมีควำมหมำยได้สติ 

ตำสว ่ำง （広辞苑 ,  2008, p. 2762） ซึ่ ง เป ็น 

ควำมหมำยขยำยจำกควำมหมำย เดิ มด ้ ว ย

กระบวนกำรนำมนัยเชิงเวลำเช่นเดียวกับส�ำนวน 

頭を抱える ที่ ได ้อธิบำยไว ้ก ่อนหน้ำ ในกรณี

ค�ำ 手遅れ ไม่มีควำมหมำยประจ�ำค�ำปรำกฏใน

พจนำนุกรม แต่แสดงควำมหมำยขยำยโดย 手 มี

ลักษณะเชื่อมโยงว่ำมือคือสิ่งที่ใช้ในกำรท�ำบำงสิ่ง

บำงอย่ำง ควำมหมำยของ 手 ในค�ำประสมนี้จึง

หมำยถึงกำรเตรียม กำรรักษำพยำบำล กำรจัดกำร 

（手当て・処置） ที่ล่ำช้ำ กำรขยำยควำมหมำย 

เช่นนี้ถือว่ำเป็นประเภทอุปลักษณ์ กรณีค�ำประสม

อื่นๆ ในตำรำงแสดงควำมหมำยที่เกิดจำกควำมหมำย

ประจ�ำค�ำเท่ำนั้น
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ต�ร�งที่ 4 ค�ำประสม NV เมื่อ N คือกรรมของค�ำกริยำ (NobjV) 

NobjV

茶飲み＊ 酒飲み＊ 湯飲み＊ 子守り＊ 子持ち＊ 花見＊

缶切り＊ 金持ち＊ 嘘つき＊ 卵焼き＊ 目覚まし＊ 花売り＊

吸殻入れ＊ 凧揚げ＊ 鼠捕り＊ 皿洗い＊ 皮切り＊ 人使い＊

野菜炒め＊ 帽子掛け＊ 砲丸投げ＊ 手洗い＊ 鉛筆削り＊ 目玉焼き

稽古はじめ 仕事始め＊ 火遊び＊ 間取り＊ 物干し＊ 型破り＊

棚卸し＊ 栓抜き＊ 食器洗い＊ 秒読み＊ 海開き＊ 山開き＊

鉄道渡し＊ 工場渡し＊ 船側渡し＊ 木船渡し＊ 一戸建て＊

手出し＊ 顔出し＊ 目配り＊ 気配り＊ 口添え＊ 思い入れ

肩入れ＊ 足入れ＊ 腕比べ＊ 手合わせ＊ 腕まくり＊ 骨惜しみ

骨休め＊ 舌打ち＊ 舌なめずり 足踏み＊ 足馴らし＊ 腕組み＊

気立て＊ 気持ち＊ 口出し＊ 面出し＊ 血染め＊

線描き 氷詰め 電機閉め 魚釣り 金儲け 夜更かし

汗止め 点取り 関税込み 場所取り サイズ直し 手紙書き

タイプ打ち 品揃え 色止め 字並べ 倍返し 小売り

理由付け 仕上げ 方向付け 信号待ち 靴拭き 家族連れ

夫婦連れ 子供連れ 夕食作り 場所取り 映画作り 製品作り

値引き 物覚え 物思い 物書き 物笑い 物知り

物見 物忘れ 物語り 物言い

 

 NV ประเภทนี้มีค�ำนำมเป ็นกรรมของ 

ค�ำกริยำโดยแสดงควำมหมำยผู ้รับกำรกระท�ำ  

ควำมหมำยของค�ำประสมสำมำรถแปลได้ตรง 

ตำมควำมสัมพันธ์ของโครงสร้ำงค�ำที่มำประสมกัน 

มีหลำยค�ำที่มีควำมหมำยขยำยใช้เรียกสิ่งของ 

เหตุกำรณ์ กิจกรรมซึ่งเป็นข้อสังเกตเดียวกับที่

สังเกตได ้จำกกำรแสดงควำมหมำยของ 影山 

(2001) คือ มีควำมหมำยขยำยแสดงถึง เครื่องมือ 

อุปกรณ์ คน กิจกรรม ทั้งที่ไม่มีค�ำนำมดังกล่ำว

ปรำกฏในค�ำ บำงค�ำมีควำมหมำยขยำยหลำย 

ควำมหมำย เช่น 

 酒飲み ควำมหมำยประจ�ำค�ำ คือ กำร 

ดื่มเหล้ำ ควำมหมำยขยำย คือ คนที่ชอบดื่มเหล้ำ

และอุปกรณ์ที่ใช้ดื่มเหล้ำ （広辞苑, 2008, p. 1117）

 湯飲み  ไ ม ่ มี ค ว ำมหมำยประจ� ำ ค� ำ  

ควำมหมำยที่ปรำกฏ คือ ถ้วยดื่มชำ ซึ่งเป็นค�ำประสม 

ที่ย ่อมำจำก 湯飲み茶碗 （広辞苑, 2008, p. 

2874）

 茶飲み ควำมหมำยประจ�ำค�ำ คือ กำร 

ดื่มชำ ควำมหมำยขยำยที่พบ คือ คนที่ดื่มชำบ่อย 

ถ้วยที่ใช้ดื่มชำ （広辞苑, 2008, p. 1808）
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 จำกตัวอย ่ำงข ้ำงต ้นอำจสรุปเป ็นแนว 
ทำงกำรคำดคะเนควำมหมำยของค�ำประสมที่
ลงท้ำยด้วย ー飲み กรณีค�ำนำม N คือ กรรม ได้ว่ำ
แสดงถึงอุปกรณ์ที่ใช้ดื่ม เช่น แก้ว ถ้วยชำ แสดงถึง
คน และแสดงอำกำรนำม เป็นต้น เมื่อเปรียบเทียบ
กับ NV กรณี N คือ ส่วนเติมเต็มควำมหมำยซึ่ง
ลงท้ำยด้วย ー飲み เหมือนกัน เช่น 宅飲み、立ち

飲み、サシ飲み ไม่พบควำมหมำยขยำยที่แสดงถึง
อุปกรณ์ที่ใช้ดื่ม (ตำรำงที่ 5) 
 鉛筆削り ควำมหมำยประจ�ำค�ำ คือ กำร
ฝนดินสอ ควำมหมำยขยำย คือ กบเหลำดินสอหรือ
ที่เหลำดินสอ
 缶切り ควำมหมำยประจ�ำค�ำ คือ กำร
เปิดกระป๋อง ควำมหมำยขยำย คือ อุปกรณ์เปิด
กระป๋องหรือที่เปิดกระป๋อง 
 花見 ควำมหมำยประจ�ำค�ำ คือ กำรดูดอก
ไม้ แต่ดอกไม้ 花 ในค�ำประสมนี้ใช้ในควำมหมำย 
ขยำยในลักษณะทั้งหมดเพื่อสื่อถึงบำงส่วนซึ่งในที่นี้
คือดอกซำกุระเท่ำนั้น ค�ำว่ำ 花見 จึงมีควำมหมำยว่ำ 
กำรชมดอกซำกุระ 
 นอกจำกนี้ ยังรวมถึงค�ำอื่นๆ ที่มีเครื่องหมำย 
＊ ก�ำกับ ในค�ำประสม NobjV นี้ยังมีกลุ่มค�ำประสม 
NV เมื่อ N คือค�ำนำมอวัยวะ เช่น 口出し、気配り、 

骨休め ฯลฯ กลุ่มค�ำประสมประเภทนี้มีควำมหมำย 

ขยำยกว้ำงกว่ำควำมหมำยประจ�ำ กล่ำวคือ 口出し

ไม่ได้หมำยถึงกำรยื่นปำกเข้ำไป แต่มีควำมหมำย 
ขยำยจำกควำมหมำยประจ�ำค�ำโดยหมำยถึงกำร
ออกควำมคิดเห็นแทรกระหว่ำงที่คนอื่นก�ำลังพูด
คุยอยู ่ (広辞苑, 2008, p. 804) ค�ำว่ำ 気配り  
ไม ่ได ้มีควำมหมำยเพียงระมัดระวังเพื่อไม ่ให ้ 
ผิดพลำด แต่มีควำมหมำยขยำยจำกควำมหมำย
ประจ�ำค�ำโดยหมำยถึงกำรใส่ใจต่อผู้อื่น (広辞苑, 
2008, p. 668) หรือค�ำว่ำ 骨休め ไม่ได้หมำยถึง
กำรพักกระดูก แต่ค�ำว่ำกระดูกมีควำมหมำยขยำย
หมำยถึงร่ำงกำย ควำมหมำยของค�ำประสมจึง 
หมำยถึงกำรพักผ่อนร่ำงกำย (広辞苑, 2008, 
p. 2601) อำจกล่ำวได้ว ่ำค�ำนำมอวัยวะถูกใช้ 
ในลักษณะนำมนัยที่ใช ้กล่ำวถึงบำงส่วนเพื่อให้ 
ระบุถึงสิ่ งที่ ใหญ ่กว ่ำหรือทั้ งหมด นอกจำกนี้ 
ยั งมีกำรขยำยควำมหมำยผ ่ำนกระบวนกำร
อุปลักษณ์ เช ่น ค�ำว ่ำ 肩入れ มีควำมหมำย
ขยำยว ่ ำ  ช ่ วย เหลือ  สนับสนุน  ซึ่ ง เกิ ดจำก 
มโนทัศน์ของ 肩 ที่มีควำมหมำยพละก�ำลัง แรงกำย  
(広辞苑, 2008, p. 536) ค�ำประสม 肩入れ จึง
มีควำมหมำยขยำยมำจำกควำมหมำยในมโนทัศน์ 
ลักษณะกำรใช้ค�ำนำมอวัยวะในควำมหมำยขยำยนี้
พบได้ทั้งในภำษำญี่ปุ่นและภำษำไทย

ต�ร�งที่ 5 ค�ำประสม NV เมื่อ N คือส่วนเติมเต็มควำมหมำยของค�ำกริยำ (NmodiV) 

NmodiV
氷滑り＊ 盆踊り＊ 足回り＊ 胴回り＊ 先行き 分割払い

夏休み 一人歩き 半開き 二日酔い 学校帰り 手作り

前借り 下調べ 春休み 田植え 手持ち 前倒し

冬休み 独り占め 前屈み 日帰り 時代遅れ 春巻き

山登り 訓読み 音読み 後付け 両面焼き 前面焼き

仲間入り 名前入り 春雨入り 小売り 外回り 水割り

挨拶回り 一人飲み 手書き 里帰り 川遊び 立ち飲み

サシ飲み 宅飲み
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 NV ประเภทนี้มีค�ำนำมเป็นค�ำขยำยกิริยำ

อำกำร ยกตัวอย่ำงได้ดังนี้ ค�ำแสดงเวลำ เช่น  

夏休み、二日酔い ค�ำแสดงสถำนที่ เช่น 田植え、 

里帰り ค�ำแสดงวิธีกำร เครื่องมือของกำรกระท�ำ 

เช่น 一人歩き、手書き ควำมหมำยของค�ำประสม 

สำมำรถแปลได้ตรงตำมควำมสัมพันธ์ของโครงสร้ำงค�ำ 

ที่มำประสมกัน สังเกตได้ว่ำค�ำประสม NV ลักษณะ

แบบตำรำงที่  5 มีสัดส ่วนค�ำประสมที่มีควำม

หมำยขยำยจ�ำนวนน้อยกว่ำค�ำประสม NV อื่นๆ  

ยกตัวอย ่ำงค�ำที่มีควำมหมำยขยำยในกลุ ่มค�ำ

ประสม NmodiV เช่น 

 足回り ควำมหมำยประจ�ำค�ำ คือ บริเวณเท้ำ 

ควำมหมำยขยำยกว้ำงไปถึงอุปกรณ์ประกอบล้อ 

มีกำรใช้ในประโยคลักษณะที่หมำยถึงอุปกรณ์

ประกอบล้อ เช่น 足回りを点検する（広辞苑, 

2008, p. 49）

 氷滑り ควำมหมำยประจ�ำค�ำ คือ กำรลื่น

บนน�้ำแข็ง ควำมหมำยขยำย คือ กำรเล่นไอซ์สเกต

ประเภทหนึ่ง （広辞苑, 2008, p. 974）

 胴回り ควำมหมำยประจ�ำค�ำ คือ รอบๆ 

เอว ควำมหมำยขยำย คือ ควำมยำวรอบเอวหรือ

ขนำดรอบเอว （広辞苑, 2008, p. 1988）

 จำกกำรทบทวนทฤษฎีและงำนวิจัยที่

เกี่ยวข้องจะเห็นได้ว่ำค�ำประสมในภำษำญี่ปุ ่นมี

โครงสร้ำงภำยในค�ำ เมื่อพิจำรณำโครงสร้ำงใน 

ค�ำประสมที่ปรำกฏในตำรำงที่  3-5 จะพบว่ำ

สำมำรถคืนโครงสร้ำงได้ “คืนโครงสร้ำงได้” ในที่นี้ 

หมำยถึง ค�ำประสม NV สำมำรถเขียนเป ็น

โครงสร้ำงประโยคที่ชัดเจน โดยมีค�ำที่มำประสม

กับค�ำกริยำเป็นส่วนเติมเต็มควำมหมำยตั้งต้นหรือ 

ส่วนเติมเต็มควำมหมำยที่จ�ำเป็นส�ำหรับกริยำและ

ส่วนเติมเต็มควำมหมำยชั้นรองหรือส่วนเติมเต็ม

ควำมหมำยที่ไม่จ�ำเป็นส�ำหรับค�ำกริยำ2 โดยยก

ตัวอย่ำงอธิบำยได้ดังนี้

 NsubV :  目覚め  คืนโครงสร ้ ำงได ้  

目が覚める โดย 目（が） เป ็นส ่วนเติมเต็ม 

ควำมหมำยที่จ�ำเป็นส�ำหรับค�ำกริยำ

 NobjV :  皿洗い  คืน โครงสร ้ ำง ได ้  

皿を洗う โดย 皿（を） เป็นส่วนเติมเต็มควำมหมำยที่ 

จ�ำเป็นส�ำหรับค�ำกริยำ

 NmodiV : 氷滑り คืนโครงสร ้ำงได ้  

氷の上を滑る โดย 氷（の上を） เป็นส่วนเติมเต็ม 

ควำมหมำยที่ ไม ่จ�ำเป ็นส�ำหรับค�ำกริยำ เสริม 

ควำมหมำยจุดผ่ำน

 NmodiV : 手書き คืนโครงสร้ำงได้ 手

で書く โดย 手（で） เป็นส่วนเติมเต็มควำมหมำยที่ 

ไม่จ�ำเป็นส�ำหรับค�ำกริยำ เสริมควำมหมำยเครื่องมือ 

และวิธีกำรที่เกิดกำรกระท�ำ

 NmodiV : 里帰り คืนโครงสร้ำงได้ 里へ

帰る โดย 里（へ） เป็นส่วนเติมเต็มควำมหมำยที่ 

ไม่จ�ำเป็นส�ำหรับค�ำกริยำ เสริมควำมหมำยจุดหมำย

ปลำยทำง

 NmodiV : 夏休み คืนโครงสร้ำงได้ 夏に

休む โดย 夏（に） เป็นส่วนเติมเต็มควำมหมำยที่ 

ไม่จ�ำเป็นส�ำหรับค�ำกริยำ เสริมควำมหมำยเวลำที่

เกิดกำรกระท�ำ

 NmodiV : 田植え คืนโครงสร้ำงได้ 水

田の中に（稲を）植える โดย 水田（の上に） เป็น

ส่วนเติมเต็มควำมหมำยที่ไม่จ�ำเป็นส�ำหรับค�ำกริยำ 

เสริมควำมหมำยสถำนที่ที่เกิดกำรกระท�ำ

 จะเห็นได้ว่ำค�ำประสมส่วนใหญ่สำมำรถ

คืนโครงสร้ำงได้ ยกเว้นค�ำ 春巻き ซึ่งเป็นชื่อเรียก

2 ควำมหมำยค�ำและชนิดของส่วนเติมเต็มควำมหมำยอ้ำงอิงจำกณัฏฐิรำ ทับทิม (2557)
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ลักษณะการประสมและความหมายคำาประสม NV ในภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย

อำหำรชนิดหนึ่งซึ่งใช้ผักสดที่ออกในช่วงฤดูใบไม้ผลิ 

เป็นส่วนประกอบและมีกรรมวิธีกำรท�ำโดยกำรม้วน

จึงได้ชื่อว่ำ 春巻き แต่ควำมหมำยที่กล่ำวมำนั้น

ไม่ใช่ควำมหมำยที่เกิดจำกควำมหมำยประจ�ำค�ำ

ของทั้ง 2 ค�ำและไม่มีควำมหมำยใดในค�ำเกี่ยวโยง

กับชนิดอำหำร 

 จำกตำรำงที่ 3-5 แสดงว่ำค�ำประสม NV 

มีลักษณะเป็นไปตำมลักษณะภำษำญี่ปุ ่นที่เป็น 

head-final language หรือภำษำค�ำหลักอยู่ท้ำย 

โดยค�ำประสม NV มีสถำนะเป็นค�ำนำมทั้งหมดซึ่ง

ถูกควบคุมโดยค�ำหลัก V ซึ่งเปลี่ยนเป็นค�ำนำมโดย

กำรตัดหน่วยค�ำผัน ます ออก เมื่อพิจำรณำแต่ละ

ประเภทในประเด็นลักษณะกำรประสมค�ำจะพบว่ำ

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง N และ V เป็นควำมสัมพันธ์

เชิงโครงสรำ้ง N เป็นหน่วยเติมเต็มควำมหมำยของ

ค�ำกริยำลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดย N แสดงหน้ำที่

แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะดังนี้ 

 N คือ ประธำน  

 N คือ กรรม

 N คือ ส่วนเติมเต็มควำมหมำยอื่น ได้แก่ 

เวลำ สถำนที่ เครื่องมือและวิธีกำร

 เมื่ อ เปรียบเทียบผลกำรวิจัยที่ ได ้กับ

ประเภทของค�ำประสม NV ที่ปรำกฏใน 影山 

(2001) สำมำรถสรุปเป็นตำรำงเปรียบเทียบได้ 

ดังตำรำงที่ 6

 จำกตำรำงที่  6 แสดงควำมแตกต ่ำง

ระหว่ำงกำรแบ่งประเภทของ 影山 กับผลกำรวิจัย

ที่ศึกษำได้ โดยในงำนวิจัยนี้จัดประเภทของ N แบ่ง

ควำมหมำยเป็นประธำน กรรม และส่วนเติมเต็ม 

ควำมหมำย โดยส่วนเติมเต็มควำมหมำยแสดง 

ควำมหมำยที่หลำกหลำยกว่ำควำมหมำยของ 影山 

เมื่อพิจำรณำลักษณะของควำมหมำยของค�ำประสม

ในภำษำญี่ปุ่นจะแยกออกเป็น 2 ลักษณะใหญ่ คือ

 1. ควำมหมำยประจ�ำค�ำ

 2. ควำมหมำยขยำย

 ข้อสังเกตที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ตัวอย่ำง

ค�ำประสม NV คือ แม้ว่ำค�ำประสมจะมีค�ำหลักเป็น

ไปตำมลักษณะภำษำ แต่หลำยค�ำก็มีควำมหมำย

ขยำยโดยผ่ำนกระบวนกำรนำมนัยคือ ใช้บำงส่วน

อธิบำยทั้งหมดหรือใช้ทั้งหมดอธิบำยบำงส่วน ใช้

กระบวนกำรนำมนัยเชิงพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียง เช่น 足

回り ที่ขยำยควำมหมำยไปยังพื้นที่ใกล้เคียงวงล้อ

ซึ่งก็คืออุปกรณ์เสริมล้อต่ำงๆ และกระบวนกำร 

อุปลักษณ์ ข้อสรุปเกี่ยวกับลักษณะกำรประสมและ

ควำมหมำยของค�ำประสม NV ในภำษำญี่ปุ่นข้ำงต้น 

เป็นข้อมูลที่แสดงว่ำแม้ค�ำประสมจะมีค�ำหลัก 

ชัดเจนและเป็นค�ำประสมแบบเข้ำศูนย์ แต่ควำมหมำย

ที่แสดงออกมำก็สำมำรถแสดงควำมหมำยขยำย

เกินกว่ำควำมหมำยประจ�ำค�ำได้ ซึ่งเป็นข้อเท็จจริง 

ที่ขัดแย้งกับทฤษฎีทั่วไปที่ว ่ำควำมหมำยขยำย

ต�ร�งที่ 6 โครงสร้ำงค�ำประสมค�ำนำม NV

影山 ผลก�รศึกษ�

NV (N=กรรม/ประธำน/กริยำวิเศษณ์/

จุดหมำยปลำยทำง)

NV (N=ประธำน/กรรม/

ส่วนเติมเต็มควำมหมำย)



ณัฏฐิรา ทับทิม

jsn Journal Vol.6 No.1 (Jun. 2016)90

มักเกิดในค�ำประสมที่ไม่มีค�ำหลักหรือที่เรียกว่ำ 

ค�ำประสมแบบออกนอกศูนย์ 

 จำกตำรำงที่ 2 ซึ่งสรุปควำมสอดคล้อง

ระหว่ำงลักษณะกำรประสมค�ำกับลักษณะภำษำ

จะเห็นว่ำค�ำประสม NV ในภำษำไทยมีค�ำที่ไม่

สอดคล้องกับลักษณะทำงภำษำ head-initial  

language ปรำกฏกำรณ์นี้เกิดจำกกระบวนกำร

ประสมค�ำที่ เรียกว ่ำกำรกลืนค�ำ เมื่อพิจำรณำ

กระบวนกลืนค�ำที่ท�ำให้ค�ำประสมไม่เป็นไปตำม 

head-initial language ได้ข้อสังเกตวำ่ภำษำไทย

ซึ่งเป็นภำษำค�ำโดด ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงรูปร่ำง 

ของค�ำ เมื่อประสมค�ำกัน ค�ำส่วนใหญ่จะมีชนิดค�ำ 

เป ็นไปตำมค�ำหลักเห็นได ้จำกสัดส ่วนค�ำที่ ไม ่

สอดคล้องกับลักษณะภำษำจะมีจ�ำนวนไม่มำกนัก

เมื่อเทียบกับค�ำประสมที่สอดคล้องกับลักษณะ

ภำษำ ข้อสังเกตที่ส�ำคัญคือ ค�ำประสมที่เกิดกำร

กลืนค�ำแล้วจะเป็นค�ำชนิดใดนั้นถูกก�ำหนดจำก

กำรปรำกฏในกำรใช้ในประโยค เช่น ค�ำประสม 

NV ใจลอย ในตำรำงที่ 8 ซึ่งเป็นค�ำกริยำ (ทั้งที่

ควรจะเป็นค�ำนำม) เมื่อถูกน�ำไปใช้ในประโยคจะ

อยู่ในโครงสร้ำง sentence [N2 [V2 [N1+V1]]] 

ค�ำว่ำ ใจลอย จะถูกใช้ในต�ำแหน่ง [N1+V1] ซึ่งมี

สถำนะเป็น V2 ของ N2 โดย N1 และ N2 มีควำม

สัมพันธ์แบบเจ้ำของกับสิ่งของ ค�ำนำมที่มักปรำกฏ

ในค�ำประสม NV ประเภทนี้จึงมักเป็นค�ำนำมแสดง

อวัยวะ ทั้งนี้กำรแบ่งประเภท NV ในภำษำไทยตำม

หน้ำที่ของ N จะไม่ชัดเจนเท่ำกับภำษำญี่ปุ่น โดย

ลักษณะกำรประสมและควำมหมำยค�ำประสม NV 

ในภำษำไทยแสดงในตำรำงที่ 7-8 

ต�ร�งที่ 7 ค�ำประสม NV ในภำษำไทยกลุ่มสอดคล้องกับ head-initial language

คำ�ประสม NV คำ�ประสม NV คำ�ประสม NV

ไข่ดัน หมำกเก็บ ข้อหำ

บัวลอย ลิ้นชัก กองหนุน

ควันหลง มีดพับ ของกิน

งูเห่ำ ข้อสอบ ข้ำวแช่

ของไหว้ ข่ำวกรอง ไก่ชน

ค�ำทำย ค�ำร้อง เครื่องปรุง

เครื่องร่อน เครื่องเล่น จำนบิน

จุดยืน เงินกู้ เงื่อนไข

นำงกวัก แต้มต่อ เต้ำเสียบ

ทองหยอด ทองหยิบ ทองม้วน

ทำงออก ทำงเข้ำ
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 ตำรำงที่  7 แสดงค�ำประสม NV ที่มี 

ค�ำหลักเป ็นค�ำนำมและท�ำหน้ำที่ก�ำหนดชนิด

ของค�ำประสมคือเป็นค�ำนำม ควำมหมำยของ 

ค�ำประสมเกิดจำกควำมหมำยประจ�ำค�ำรวมกันแล้ว 

มีควำมหมำยขยำยใช้เรียกชื่อสิ่งของ (Naming 

(นำมนัยลักษณะหนึ่ง)) ซึ่งเป็นลักษณะหนึ่งที่พบได้ 

ในค�ำประสม เช ่น ทองหยอด ทองหยิบ และ 

ทองม้วน เป็นชื่อขนม หรือ เต้ำเสียบ เครื่องเล่น 

ก็เป็นชื่อของสิ่งของที่มำจำกควำมหมำยประจ�ำค�ำ 

หรือ ไก่ชน หมำยถึงชนิดของไก่ที่ถูกน�ำมำแข่งขัน 

ข ้อสังเกตที่ ได ้คือ ค�ำกริยำหรือ V ท�ำหน ้ำที่ 

ขยำยควำมหมำยของค�ำหลักว่ำใช้ส�ำหรับท�ำอะไร  

ควำมหมำยของค�ำประสม NV ในภำษำไทยกลุ่มนี้

มีค�ำหลักในต�ำแหน่งที่สอดคล้องกับลักษณะภำษำ 

และท�ำหน ้ำที่ก�ำหนดชนิดค�ำและควำมหมำย  

แต่ควำมหมำยที่มีส่วนใหญ่น�ำมำใช้ในกำรเรียกชื่อ 

ข้อสรุปนี้สอดคล้องกับกำรวิเครำะห์ของอนงค์ 

รุ ่งแจ้ง (2528ก; 2528ข) ที่กล่ำวว่ำมีค�ำประสม

ใช ้ เรียกชื่อสิ่ งของ ทั้งนี้ควำมหมำยตั้งชื่อของ 

ค�ำประสม NV ในตำรำงที่ 7 ใช้ในลักษณะที่ไม่ 

ต่ำงไปจำกควำมหมำยประจ�ำ 

 จำกตำรำงที่ 8 จะเห็นได้ว่ำไม่พบกรณี 

ค�ำประสม NV เมื่อ N คือ ประธำนของค�ำกริยำ

สกรรมกริยำซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดร่วมกันใน

ทุกภำษำ ค�ำประสม NV ข้ำงต้นทุกค�ำมี V เป็นค�ำ 

อกรรมกริยำ เมื่อพิจำรณำเฉพำะค�ำประสมภำษำไทย

จะเห็นได้ว่ำค�ำประสม NV กลุ่มนี้เมื่อประสมกันแล้ว 

ชนิดของค�ำคือค�ำกริยำ ไม่ใช่ค�ำนำมซึ่งสรุปได้

ว ่ำค�ำหลักที่ เป ็นค�ำนำมไม่ได ้ท�ำหน้ำที่ก�ำหนด

ชนิดค�ำ ในงำนวิจัยของแสงเทียน เพ็งคุ ้ม หรือ 

งำนวิจัยก่อนหน้ำนั้น เช่น ของเพียรศิริ และคณะ 

(2528) จัดค�ำเหล่ำนี้เป็นค�ำประสม NV ที่เกิด

จำกกระบวนกำรกลืนค�ำ งำนวิจัยนี้วิเครำะห์ว่ำ 

ค� ำประสมกลุ ่ มนี้ ไ ม ่ สอดคล ้ อ งกั บลั กษณะ

ภำษำ head-initial language เนื่องจำกเกิด

กระบวนกำรกลืนค� ำ  เมื่ อพิจำรณำลักษณะ 

ค�ำประสมจะสังเกตได้ว่ำเมื่อถูกน�ำไปใช้ในประโยค 

ค�ำประสมกลุ่มนี้จะมีลักษณะร่วมกันคือ ค�ำนำม N  

มีควำมสัมพันธ์กับค�ำนำมที่เป็นหัวเรื่องโดยเป็น 

ส่วนหนึ่งส่วนใดของค�ำนำมหัวเรื่องทั้งที่เป็นรูปธรรม 

จับต้องได้ เช่น สิ่งของและอวัยวะต่ำงๆ ทั้ง หัว ท้อง 

ต�ร�งที่ 8 ค�ำประสม NV ในภำษำไทยกลุ่มไม่สอดคล้องกับ head-initial language

คำ�ประสม NV คำ�ประสม NV คำ�ประสม NV

หัวเสีย หัวหมุน ขวัญหำย

ใจฝ่อ ท้องเดิน ตำลอย

ใจหำย ลมจับ ลมขึ้น

อำรมณ์เสีย ลมใส่ ท้องผูก

ใจเด็ด หน้ำคว�่ำ ท้องเฟ้อ

ใจแตก หน้ำงอ ท้องร่วง

ใจลอย ตำตั้ง ตำลุก

ตำค้ำง ขวัญบิน ขวัญหนี
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ตำ หน้ำ เป็นต้น เป็นนำมธรรมจับต้องไม่ได้ เช่น 

อำรมณ์ ใจ ขวัญ เป็นต้น ขอให้ดูตัวอย่ำงต่อไปนี้

 (4) ก้อยใจลอย

 (5) ดำวอำรมณ์เสียกับเรื่องไม่เป็นเรื่อง

 ค�ำว่ำ “ใจ” ในประโยค (4) เป็นส่วนหนึ่ง 

ของค�ำนำมหัวเรื่อง “ก้อย” เช่นเดียวกับค�ำว่ำ 

“อำรมณ์” ซึ่งเป็นค�ำนำมแสดงสภำพของจิตใจที่มี

ค�ำนำมหัวเรื่อง “ดำว” เป็นเจ้ำของสภำพจิตใจนั้นๆ 

ประโยค (4) และ (5) มีโครงสร้ำง sentence[N2 

[V2[N1+V1]]] ค�ำว่ำ ใจลอย และ อำรมณ์เสีย  

ถูกใช้ในต�ำแหน่ง [N1+V1] ประโยคลักษณะนี้ 

พบบ่อยครั้งในภำษำไทย ลองพิจำรณำประโยค 

ต่อไปนี้ซึ่งเป็นประโยคลักษณะเดียวกับ (4) และ (5) 

 (6) ช้ำงงวงยำว

 ค�ำนำม “งวง” มีควำมสัมพันธ์แบบอวัยวะ

กับค�ำนำมหัวเรื่อง “ช้ำง” แต่ทั้งนี้จำกกำรส�ำรวจ

ค�ำประสมจำกแหล่งข้อมูลต่ำงๆ ไม่ปรำกฏว่ำมี

กำรจัด “งวงยำว” เป็นค�ำประสมเหมือนกรณีค�ำ

ในตำรำงที่ 8 ทั้งนี้สำเหตุว่ำท�ำไมจึงเป็นเช่นนี้ขอ

ให้เป็นกำรศึกษำวิจัยในครำวต่อไปนี้ แต่ประเด็นที่

ต้องกำรเสนอคือ ด้วยเหตุที่ค�ำประสม NV ในตำรำง

ที่ 8 มีลักษณะสำมำรถเป็นเนื้อควำม (หัวเรื่อง- 

เนื้อควำม/Topic-comment) ของหัวเรื่องได้เพรำะ

ค�ำนำมมีควำมสัมพันธ์แบบเป็นส่วนใดส่วนหนึ่ง 

ของค�ำนำมหัวเรื่องจึงท�ำให้เกิดปรำกฏกำรณ์กลืน

ค�ำนำมโดยค�ำกริยำที่อยู ่ท ้ำยซึ่งขัดกับลักษณะ 

ภำษำ head-initial language ของภำษำไทย

 เมื่อพิจำรณำควำมหมำยของค�ำประสม

ในตำรำงที่ 8 พบว่ำมีควำมหมำยขยำยโดยผ่ำน

กระบวนกำรนำมนัยเชิงเวลำ เช ่น หัวหมุน มี 

ควำมหมำยขยำย คือ งง สับสน ซึ่งเป็นควำมหมำย

ที่เกิดขึ้นพร้อมกับกิริยำอำกำรเวียนศีรษะ เช่น 

เดียวกับกระบวนกำรเกิดควำมหมำยของค�ำ 頭を

抱える ในภำษำญี่ปุ่นที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น 

 จำกผลกำรศึกษำแสดงให ้ เห็นควำม

แตกต่ำงของลักษณะกำรประสม ซึ่งภำษำญี่ปุ ่น

มีลักษณะกำรประสมที่เป็นไปตำมลักษณะภำษำ 

แสดงถึงควำมยึดแน่นตำมหลักโครงสร ้ำงของ 

ภำษำญี่ปุ่น ในขณะที่ค�ำประสม NV ในภำษำไทย

มีทั้งที่เป็นไปตำมลักษณะภำษำและไม่เป็นไปตำม

ลักษณะภำษำ โดยค�ำประสมในภำษำไทยบำงกลุ่ม

ใช้ลักษณะกำรน�ำไปใช้ในประโยคเป็นตัวก�ำหนด

ชนิดของค�ำ ในส่วนของควำมหมำยกล่ำวได้ว ่ำ 

ค�ำประสม NV มีทั้งควำมหมำยประจ�ำและควำมหมำย

ขยำย 

6. ข้อเสนอแนะ
 งำนวิจัยนี้ศึกษำเพียงค�ำประสม NV 

เท่ำนั้น กำรศึกษำค�ำประสมประเภทอื่นๆ เช่น VN, 

NA, NN จะช่วยให้เข้ำใจภำพรวมของค�ำประสม

ในสองภำษำได้ดีขึ้นและเป็นข้อมูลพื้นฐำนส�ำหรับ

กำรสอนค�ำประสมในภำษำญี่ปุ ่นให้กับผู ้ เรียน 

ชำวไทยซึ่งสำมำรถน�ำควำมรู ้ไปใช้ในกำรแปล

เอกสำรภำษำญี่ปุ ่ นที่ มีค� ำประสมปรำกฏอยู ่

จ�ำนวนมำก นอกจำกนี้ กำรศึกษำประเด็นกำรน�ำ

ค�ำประสมไปใช้ในประโยคจะช่วยให้ผู ้สอนและ 

ผู้เรียนภำษำญี่ปุ่นชำวไทยเข้ำใจกำรน�ำค�ำประสม

ไปใช้ในประโยค จึงควรมีกำรศึกษำต่อยอดเกี่ยวกับ

กำรน�ำค�ำประสมไปใช้ในประโยค รวมถึงกำรแสดง

ควำมหมำยของค�ำที่มีค�ำนำมแสดงอวัยวะเป็นส่วน

ประกอบ 
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