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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาค�ำประสมค�ำนามกับค�ำนามทีม่ คี ำ� ว่า 心
55
/ɕin / (ใจ) ในภาษาจีนมาตรฐาน ผูว้ จิ ยั ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลตามแนวคิดทฤษฎี
ภาษาศาสตร์ปริชานและงานวิจยั ของรีก่ า เบนซ์ (Benczes, 2006) เป็ นกรอบแนวคิด
และได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากพจนานุ กรมภาษาจีนร่วมสมัย (The Contemporary of
Chinese Dictionary) ฉบับภาษาจีน และฐานข้อมูลของศูนย์วจิ ยั ภาษาศาสตร์ภาษาจีน
ั ง่ (Center for Chinese Linguistics Peking University) จ�ำนวนทัง้ สิน้
ทีม่ หาวิทยาลัยปกกิ
77 ค�ำ  ผูว้ จิ ยั ได้จำ� แนกประเภทของค�ำประสมทีพ่ บได้เป็ น 3 ประเภท ได้แก่ (1) 心
/ɕin55/ (ใจ) เป็นส่วนแสดงความเด่น (2) 心 /ɕin55/ (ใจ) เป็นส่วนขยาย (3) กรณีทค่ี ำ�
ประสมค�ำนามกับค�ำนามเป็นหน่วยสร้างไร้ศนู ย์ ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ค�ำประสมแบบค�ำ
นามกับค�ำนามของภาษาจีนอาศัยกลไก 3 รูปแบบ ได้แก่ อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ นาม
นัยเชิงมโนทัศน์ และการรวมอุปลักษณ์และนามนัย ผลการศึกษาพบว่า (1) เมือ่ ค�ำว่า 心
/ɕin55/ (ใจ) ท�ำหน้าทีเ่ ป็นส่วนแสดงความเด่นของค�ำประสมค�ำนามกับค�ำนามในภาษาจีน
ค�ำว่า 心/ɕin55/ (ใจ) เป็ นอุปลักษณ์ทม่ี คี วามหมายในเชิงเปรียบเทียบทีห่ ลากหลาย
ได้แก่ 1) ใจเป็ นส่วนกลาง 2) ใจเป็นส่วนส�ำคัญทีส่ ดุ 3) ใจเป็นสภาพจิตใจ 4) ใจเป็นสภาพ
อารมณ์ และ 5) ใจเป็นความคิด ในขณะที่ค�ำ ว่า 心 /ɕin55/ (ใจ) เป็ นส่วนขยายพบว่า
มีรูป แบบการแสดงการเชื่อ มโยงทางความหมายเชิงเปรียบเทียบ 4 รูปแบบ ได้แก่
1) ใจเป็ นสิง่ ทีม่ อี ยูจ่ ริง หรือสิง่ รูปธรรม 2) ใจเป็ นสภาพจิตใจ 3) ใจเป็ นสภาพอารมณ์
ความรูส้ กึ และ 4) ใจเป็นความคิด ส่วนค�ำประสมค�ำนามกับค�ำนามทีม่ คี ำ� ว่า 心 /ɕin55/ (ใจ)
เป็ นหน่วยสร้างไร้ศนู ย์ พบว่า ค�ำว่า 心 /ɕin55/ (ใจ) มีความหมายในเชิงเปรียบเทียบ
2 รูปแบบ ได้แก่ 1) ใจ เป็นสภาพจิตใจ และ 2) ใจเป็นความคิด นอกจากนี้ ผลการศึกษาครังนี
้ ้
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ยังมีประโยชน์ในการช่วยอธิบายปรากฏการณ์การประสมค�ำในภาษาจีน โดยอาศัยกลไก
อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ และนามนัยเชิงมโนทัศน์ ซึ่งเป็ นเครื่องมือทีส่ ามารถสะท้อน
ให้เห็นกระบวนการคิดของผูใ้ ช้ภาษาจีนด้วยเช่นกัน
ค�ำส�ำคัญ : 1. ค�ำประสมค�ำนามกับค�ำนาม. 2. อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์. 3. นามนัยเชิง
    มโนทัศน์. 4. 心/ɕin55/ (ใจ).
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A Study of /ɕin55/ (Heart) Noun-Noun Compounds in Mandarin Chinese:
A Cognitive Linguistics Approach
Yao Siqi 2
Abstract
This paper aims to study noun - noun compounds composed of 心
55
/ɕin / (heart) in mandarin Chinese, which are analysed by conceptual metaphor
and metonymy theory as well as the research of Réka Benczes (2006). The data
were collected from “The Contemporary of Chinese Dictionary sixth edition”  
(Chinese Version) and Center for Chinese Linguistics, Peking University. There
were totally 77 compounds, divided into 3 categories: (1) 心 /ɕin55/ (heart) as
profile determinant (2) 心 /ɕin55/ (heart) as modifier (3) The case of “exocentric”
N+N compounds. Moreover, analyses conducted on Chinese noun - noun
compound are based on combining cognitive mechanism such as conceptual
metaphor, conceptual metonymy and integration both of them. The results show
that when 心 /ɕin55/ (heart) acts as profile determinant, the main patterns of
noun - noun combinations are: 1) HEART IS CENTRE 2) HEART IS THE MOST
IMPORTANT PART 3) HEART IS MENTALITY 4) HEART IS EMOTION and 5)
HEART IS THOUGHT. With 心 /ɕin55/ (heart) as modifier, the main patterns of
noun - noun compounds are: 1) HEART IS CONCRETE OBJECT OR ENTITY
2) HEART IS MENTALITY 3) HEART IS EMOTION and 4) HEART IS THOUGHT.
In “exocentric” N+N compounds, the main patterns of noun - noun compounds
are: 1) HEART IS MENTALITY and 2) HEART IS THOUGHT. The findings may
helpful to explain Chinese compound lexical items deriving from thought process
rooted in conceptual metaphor and metonymy.
Keywords: 1. Noun-Noun Compounds. 2. 心 /ɕin55/ (heart). 3. Conceptual
     Metaphor. 4. Conceptual Metonymy.
Doctor of Philosophy Candidate, Department of Linguistics, Faculty of Liberal Arts,
Thammasat University, Bangkok, Thailand. E-mail address : siqi.y@arts.tu.ac.th
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ความเป็ นมาและความส�ำคัญของปัญหา
ภาษาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมทีม่ นุษย์สร้างสรรค์ขน้ึ มาเพือ่ ใช้ในการสือ่ สาร
ในชีวติ ประจ�ำวัน รวมทัง้ ถ่ายทอดประสบการณ์ อารมณ์ และความรูส้ กึ นึกคิดของคน
ในสังคม เพือ่ ให้มนุษย์สามารถท�ำความเข้าใจซึง่ กันและกันได้ อีกทัง้ ภาษายังแสดงออก
ถึงภูมปิ ญั ญา อารยธรรม เสรีภาพ ความภาคภูมใิ จ และความเป็ นเอกลักษณ์ ดังนัน้
ภาษาจึงเป็ นสือ่ ส�ำคัญในการเชือ่ มโยงความสัมพันธ์ของมนุุษย์ ภาษาจีนก็เช่นกันทีเ่ ป็ น
ทัง้ วัฒนธรรมและเป็ นเครือ่ งมือในการติดต่อสือ่ สาร เนื่องจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วนับตัง้ แต่สมัยโบราณ
จนจึงปจั จุบนั ท�ำให้ค�ำดัง้ เดิมในภาษาไม่เพียงพอต่อการใช้งานในชีวติ ประจ�ำวันได้
ด้วยเหตุน้จี งึ ต้องมีการสร้างค�ำใหม่ขน้ึ มาด้วยวิธกี ารต่างๆ เพือ่ ให้มถี อ้ ยค�ำมาใช้มากขึน้
และสามารถน�ำไปใช้ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทางสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
ภาษาจีนมีลกั ษณะคล้ายคลึงกับภาษาไทยมาก คือเป็ นภาษาค�ำโดด ทีม่ รี ปู ค�ำ
เพียงพยางค์เดียว เช่น 爸 /pĄ51/ (พ่อ), 妈 /mĄ55/ (แม่), 水 /ʂʰuei214/ (น�้ำ),
火 /xuo214/ (ไฟ), 风 /fəŋ55/ (ลม) ฯลฯ ส่วนใหญ่แล้วการสร้างค�ำไม่วา่ ในภาษาจีน
หรือภาษาทีจ่ ดั อยูใ่ นกลุม่ ภาษาตระกูลชิโน-ทิเบตัน (Sino-Tebetan Language Family)
จะสร้างขึ้นด้วยการน� ำค�ำมาเรียงติดต่อกัน โดยที่การสร้างค�ำใหม่ในภาษาจีนนัน้
จะมีวธิ หี ลากหลาย ส่วนการประสมค�ำเป็ นวิธที ส่ี ำ� คัญในการสร้างค�ำใหม่ของภาษาจีน
ค�ำประสมในภาษาจีนถือว่าเป็นประเด็นหนึง่ ทีผ่ เู้ รียนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
มักจะประสบปญั หาในการท�ำความเข้าใจ การเรียนรู้ และน� ำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
ในขณะเดียวกัน การศึกษาค�ำประสมในภาษาจีนโดยเฉพาะอย่างยิง่ เป็นค�ำประสมแบบค�ำนาม
กับ ค�ำ นามได้ร บั การศึก ษาอย่า งกว้า งขวางทัง้ ในด้า นอรรถศาสตร์ (semantics)
และในเชิงภาษาศาสตร์ปริชาน (cognitive linguistic) จากการวิจยั ทีผ่ า่ นมานัน้ โดยทัวไปแล้
่
ว
การศึกษาทางอรรถศาสตร์เน้นศึกษาความหมายและโครงสร้างของค�ำประสม แต่ยงั ไม่สามารถ
อธิบายได้วา่ เมือ่ ค�ำๆ นัน้ ทีก่ ลายเป็นค�ำประสม ซึง่ เป็นค�ำทีม่ คี วามหมายใหม่เกิดขึน้ แล้ว
เพราะเหตุใดจึงมีความหมายเช่นนี้เกิดขึน้ แต่การศึกษาเรื่องค�ำประสมตามแนวคิด
ภาษาศาสตร์ปริชานมีแนวทางการศึกษาแตกต่างจากการศึกษาค�ำประสมเชิงอรรถศาสตร์
กล่าวคือ ไม่ได้เป็นเพียงการน�ำค�ำหนึ่งไปประกอบด้วยกับอีกค�ำหนึ่ง เพือ่ มีคำ� ใหม่เกิดขึน้
เท่านัน้ แต่คำ� ประสมทีส่ ร้างขึน้ มานัน้ ยังเกีย่ วข้องกับระบบความคิดหรือระบบมโนทัศน์
(conceptual system) ของผูส้ ร้างค�ำอีกด้วย กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การใช้อุปลักษณ์และ
นามนัยในการสร้างค�ำประสมเป็นกลไกทีส่ ามารถสะท้อนถึงระบบความคิดของผูใ้ ช้ภาษา
การศึกษานี้จงึ ไม่เพียงแต่เป็นเรือ่ งภาษาแต่เป็นเรือ่ งของการท�ำความเข้าใจระบบความคิด
ผูส้ ร้างค�ำอีกด้วย และการเข้าใจกระบวนการสร้างค�ำประสมนัน้ ท�ำให้เราสามารถเรียนรู้
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การด�ำเนินชีวติ และระบบมโนทัศน์ของผูใ้ ช้ภาษานัน้ ๆ ในฐานะทีเ่ ป็ นเจ้าของภาษาได้
จากงานวิจยั เรือ่ ง “Creative Compounding in English” ซึง่ เป็นหนังสือทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์เผยแพร่ของนักภาษาศาสตร์ปริชานรีก่ า เบนซ์ (Réka Benczes, 2006) ในการวิจยั นี้  
รีก่ า เบนซ์ ได้ศกึ ษาและวิเคราะห์การประสมค�ำนามกับค�ำนามในภาษาอังกฤษตามแนวคิด
ภาษาศาสตร์ปริชาน โดยใช้วธิ กี ารแบบอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ และนามนัยเชิงมโนทัศน์
ผลการศึกษานอกจากให้คำ� ตอบส�ำหรับความหมายใหม่ของค�ำประสม แล้วยังอธิบายถึงสาเหตุ
และกระบวนการทีท่ ำ� ให้คำ� นามสองค�ำกลายเป็นค�ำประสมได้อกี ด้วย ดังนัน้ จ�ำเป็นอย่างยิง่
ส�ำหรับผูส้ อนภาษาจีน และผูท้ เ่ี รียนภาษาจีนในฐานะทีเ่ ป็นภาษาต่างประเทศ แม้กระทัง่
ผูใ้ ช้ภาษาจีนทีเ่ ป็ นเจ้าของภาษา ก็ควรหันมาให้ความส�ำคัญกับการศึกษาค�ำประสม
ในแง่ภาษาศาสตร์ปริชาน เพือ่ ให้เรียนรูร้ ะบบปริชานของผูส้ ร้างค�ำประสมในภาษาต่างๆ
และท�ำความเข้าใจค�ำประสมประเภทนี้ได้อย่างถูกต้องลึกซึง้
นอกจากนัน้ นักภาษาศาสตร์ปริชานยังมีความเห็นว่า กระบวนการทางความคิด
ของมนุษย์เกิดจากประสบการณ์ทไ่ี ด้จากการรับรูข้ องตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิง่ มาจาก
ประสบการณ์ทางร่างกาย (bodily experience) ซึง่ ส่งผลต่อความหมายทีแ่ สดงออกมา
ในการใช้ภาษา กล่าวคือ ประสบการณ์ทางร่างกายพืน้ ฐานเป็ นประสบการณ์ทเ่ี กิดก่อน
ประสบการณ์อน่ื ซึง่ ช่วยให้เกิดความเข้าใจต่อประสบการณ์ทใ่ี หม่และเป็ นนามธรรมกว่า
เมื่อพิจารณาในแง่ส่วนประกอบของค�ำประสมในภาษาจีน ค�ำประสมแบบค�ำนามกับ
ค�ำนามถือว่าเป็นกลุม่ ค�ำซึง่ มีสว่ นประกอบภายในทีม่ ลี กั ษณะเด่นแตกต่างจากค�ำประสม
ประเภทอืน่ ผูว้ จิ ยั ยังสังเกตได้วา่ ในภาษาจีนมีการน�ำค�ำว่า 心 /ɕin55/ (ใจ) มาปรากฏร่วมกับ
ค�ำนามอื่นๆ กลายเป็ นค�ำประสมจ�ำนวนมาก ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะอวัยวะภายในหัวใจ
มีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ กับร่างกายมากทีส่ ดุ มนุษย์รบั รูแ้ ละเข้าใจธรรมชาติและอุปนิสยั
จากสิง่ ทีอ่ ยู่ในตัวและสิง่ ทีอ่ ยู่รอบตัวมากทีส่ ุดไปจนถึงสิง่ ไกลตัว ซึง่ ในงานวิจยั เรื่องนี้
สิง่ ทีผ่ วู้ จิ ยั สนใจศึกษาเป็นค�ำประสมค�ำนามกับค�ำนามทีม่ คี ำ� ว่า 心 /ɕin55/ (ใจ) ในภาษาจีน
ตามแนวคิดภาษาศาสตร์ปริชาน (cognitive linguistics) เพือ่ ให้ทราบสาเหตุ และกระบวนการ
ทีท่ �ำให้ค�ำนามสองค�ำกลายเป็ นค�ำประสมได้ รวมถึงเรียนรูร้ ะบบมโนทัศน์ของคนจีน
ตลอดจนสร้า งความเข้า ใจที่ช ดั เจนและถู ก ต้อ งให้ก ับ ผู้ท่ีเ รีย นภาษาจีน กลางเป็ น
ภาษาต่างประเทศมากยิง่ ขึน้
วัตถุประสงค์ของงานวิ จยั
เพือ่ ศึกษาและวิเคราะห์ลกั ษณะค�ำประสมแบบค�ำนามกับค�ำนามทีม่ คี ำ� ว่า 心
55
/ɕin / (ใจ) ในภาษาจีน
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แนวคิ ดที่ใช้ในงานวิ จยั
ผูว้ จิ ยั ศึกษาและวิเคราะห์การประสมค�ำระหว่างค�ำนามกับค�ำนามทีม่ คี ำ� ว่า 心
/ɕin55/ (ใจ) ปรากฏในภาษาจีนตามแนวคิดทฤษฎีของรีก่ า เบนซ์ (Réka Benczes,
2006)
ขอบเขตของงานวิ จยั
ค�ำประสมแบบค�ำนามกับค�ำนามในภาษาจีนกลางมีจ�ำนวนค่อนข้างมาก
เมื่อเปรียบเทียบกับค�ำประสมประเภทอื่น ผูว้ จิ ยั จึงขอก�ำหนดขอบเขตให้ชดั เจนไว้
3 ประการ คือ
1. ศึกษาค�ำประสมแบบค�ำนามกับค�ำนามทีม่ คี ำ� ว่า 心 /ɕin55/ (ใจ) ในภาษาจีนกลาง
หรือภาษาจีนมาตรฐาน โดยไม่รวมภาษาถิน่
2. ศึกษาวิเคราะห์เฉพาะค�ำประสมสองค�ำทีม่ รี ปู แบบโครงสร้าง 2 รูปแบบ ได้แก่
“N + 心 /ɕin55/” และ “心 /ɕin55/ + N”
3. ศึกษาค�ำประสมแบบค�ำนามกับค�ำนามซึง่ มีคำ� ว่า 心 /ɕin55/ (ใจ) ทีใ่ ช้บอ่ ย
จากแหล่งข้อมูล
วิ ธีด ําเนิ นงานวิ จยั
ผู้วจิ ยั ด�ำเนินการเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลสองแหล่ง และมีกระบวนการ
ด�ำเนินการวิจยั ดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับค�ำประสมแบบค�ำนามกับค�ำนาม
ตามทฤษฎีแนวคิดภาษาศาสตร์ปริชาน
2. เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลสองแหล่ง ได้แก่ พจนานุ กรมภาษาจีน
ร่วมสมัย (The Contemporary of Chinese Dictionary) และจากฐานข้อมูลของศูนย์วจิ ยั
ภาษาศาสตร์ภาษาจีนมหาวิทยาลัยปกั กิง่
2.1. เก็บรวบรวมค�ำประสมแบบค�ำนามกับค�ำนามทีม่ คี ำ� ว่า 心 /ɕin55/ (ใจ)
ได้มาจํานวน 50 ค�ำจากพจนานุกรมภาษาจีนร่วมสมัย (The Contemporary of Chinese
Dictionary) ซึ่งเป็ นพจนานุ กรมอธิบายศัพท์ภาษาจีนทีท่ างราชการจัดท�ำขึน้ เพื่อให้
การเขียนและการใช้คำ� ศัพท์ภาษาจีนมีมาตรฐานเดียวกัน โดยมีการปรับปรุงตามล�ำดับ
เรีอ่ ยมา ซึง่ พจนานุกรมฉบับที่ 6 นี้เป็ นฉบับใหม่ลา่ สุด ณ ปจั จุบนั
2.2. น�ำค�ำว่า 心 /ɕin55/ (ใจ) มาเป็ นคําส�ำคัญ เพือ่ ค้นหาค�ำประสมที่
ั ง่
ประกอบด้วยค�ำนัน้ จากฐานข้อมูลของศูนย์วจิ ยั ภาษาศาสตร์ภาษาจีนมหาวิทยาลัยปกกิ
(Center for Chinese Linguistics Peking University) ซึง่ เป็ นฐานข้อมูลภาษาจีน
6
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ในสาธารณรัฐประชาชนจีนทีค่ อ่ นข้างครบถ้วนสมบูรณ์ และเลือกค�ำประสมที่
เป็ นแบบค�ำนามกับค�ำนามได้มาจํานวน 27 ค�ำ
3. จดบันทึกข้อมูลลงในเอกสาร
4. คัดเลือกค�ำประสมแบบค�ำนามกับค�ำนามทีม่ คี ำ� ว่า 心 /ɕin55/ (ใจ) โดยทีค่ ำ� ว่า
心 /ɕin55/ (ใจ) นัน้ ไปประกอบกับค�ำนามอีกหนึง่ ค�ำ ซึง่ ค�ำว่า 心 /ɕin55/ จะอยูท่ งต�
ั ้ ำแหน่งแรก
และต�ำแหน่งทีส่ องของค�ำ ซึง่ ค�ำประสมนัน้ ตาม 2 รูปแบบ ได้แก่ “N+ 心 /ɕin55/” และ
“心 /ɕin55/ + N”
5. จัดหมวดหมู่ของค�ำประสมตามรูปแบบและแนวคิดทฤษฎีของรีก่ า เบนซ์
(Réka Benczes, 2006)
6. ศึกษาวิเคราะห์การปรากฏของค�ำประสมค�ำนามสองค�ำและใช้พจนานุกรม
จีน–ไทยฉบับใหม่ (ฉบับพิมพ์หนังสือตัวย่อ) [A Modern Chinese-Thai Dictionary
(Simplified Chinese Version)] โดยเธียรชัย เอีย่ มวรเมธฉบับปีพ. ศ. 2551 เพือ่ อธิบาย
ความหมายของค�ำเหล่านี้
7. สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีของรี่กา เบนซ์ (Réka Benczes, 2006)
การศึกษาของรีก่ า เบนซ์ (Réka Benczes, 2006) เป็นงานวิจยั ทีส่ นับสนุนและ
พัฒนาจากการศึกษาของโคลสัน (Coulson, 2000) โฟลควนเนียร์และเทอร์เนอร์ (Fauconnier
and Turner, 2002) และสวีตเซอร์ (Sweetser, 1999) ซึง่ งานวิจยั ทัง้ สามเรือ่ งนี้ลว้ นเป็ น
งานทีป่ ระยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางภาษาตามแนวทฤษฎีการแบลน (Blending
Theory) หรือการรวมมโนทัศน์ (conceptual blending) ซึง่ เป็ นแนวคิดทฤษฎีทส่ี ำ� คัญ
อย่างหนึ่งในด้านภาษาศาสตร์ปริชาน โดยอาศัยกลไกอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ และนามนัย
เชิงมโนทัศน์ และอธิบายด้วยเครือข่ายบูรณาการเชิงมโนทัศน์ (conceptual integration
network) ต่างๆ เพื่อแสดงให้เห็นว่ากระบวนการรวมกัน (blend) มีลกั ษณะอย่างไร
เครือข่ายนี้ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ พืน้ ทีค่ วามคิดต้นสองพืน้ ที่ (two input spaces:
input 1 และ input 2) พืน้ ทีท่ เ่ี กิดจากการประสมรวมกัน (blended space) และพืน้ ทีค่ วามคิดทัวไป
่
(generic space)  ซึง่ ความสัมพันธ์ทางพืน้ ที่ (spaces) ต่างๆ นัน้ แสดงในภาพที่ 1 ดังนี้
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ภาพที ่ 1 Conceptual integration process (Fauconnier,1997)
ส่วนความหมายและหน้าทีข่ องพืน้ ทีเ่ หล่านี้มรี ายละเอียดดังต่อไปนี้
Input spaces: ในเครือข่ายบูรณาการเชิงมโนทัศน์ (conceptual integration
network) มีสองพืน้ ทีค่ อื พืน้ ทีค่ วามคิดต้น 1 (input 1) และพืน้ ทีค่ วามคิดต้น 2 (input 2)  
ซึง่ เป็นพืน้ ที่ (space) ถูกสร้างขึน้ โดยกรอบ (frame) เอกลักษณ์ (identity) และเหตุการณ์
(event) ฯลฯ ดังทีโ่ ฟลควนเนียร์และเทอร์เนอร์ (Fauconnier and Turner, 2002: 40)
กล่าวว่า In the conceptual integration network, two input spaces, that is, input 1
and input 2, are involved. Input spaces are built in the light of relating to frame,
identity and event and so forth.
Cross-space mapping: กระบวนการจับคูก่ นั ระหว่างพืน้ ทีค่ วามคิดต้น 1 (input 1)
และพืน้ ทีค่ วามคิดต้น 2 (input 2) ซึง่ พืน้ ทีค่ วามคิดต้นท้งั สอง (input spaces) เชือ่ มโยงด้วย
เส้นทึบดังภาพที่ 2 ส่วนกระบวนการจับคู่กนั นัน้ มีรูปแบบส�ำคัญหลากหลาย ได้แก่
ความสัมพันธ์แบบเอกลักษณ์ (identity relation) ความสัมพันธ์แบบสาเหตุ-ผลกระทบ
(cause-effect relation) ความสัมพันธ์แบบพืน้ ที่ (space relation) ความสัมพันธ์แบบ
เวลา (time relation) และความสัมพันธ์แบบส่วนประกอบ-ทัง้ หมด (part-whole relation)
ฯลฯ ดังทีโ่ ฟลควนเนียร์และเทอร์เนอร์ (Fauconnier and Turner, 2002: 89-111)
เสนอว่า there is a partial mapping of counterparts between input 1 and input 2.
The following figure shows the mapping of counterparts. The solid lines refer to
the counterpart connections existing between the two input spaces. The crossspace mappings are based on vital relations that include many kinds: identity
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relation, cause-effect relation, space relation, time relation and part-whole relation etc.

ภาพที ่ 2 Cross-space mapping (Fauconnier,1997)
Generic space: ในกระบวนการถ่ายโยงเชิงมโนทัศน์ (conceptual projection) มี
โครงสร้างเกิดขึน้ โดยการรวบรวมลักษณะความเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันทีเ่ ป็นของพืน้ ที่
ทัง้ input 1 และ input 2 นัน้ ถือเป็นพืน้ ทีค่ วามคิดทัวไป
่ (generic space) ซึง่ เป็นพืน้ ทีท่ ่ี
ประกอบด้วยโครงสร้างเชิงนามธรรมและมีลกั ษณะร่วมกันของพืน้ ทีท่ งั ้ สอง ดังทีโ่ ฟลควน
เนียร์และเทอร์เนอร์ (Fauconnier and Turner, 1998: 143) เสนอว่า As conceptual
projection unfolds, structure is recognized as belonging to both of the two input
spaces constitutes a generic space. The generic space contains some generic,
common, more abstract structure or organization that is shared by the two input
spaces.
Blended space: ในกระบวนการประสมรวมกัน (blending) ทังพื
้ น้ ทีค่ วามคิดทัวไป
่
(generic space) และพืน้ ทีท่ เ่ี กิดจากการประสมรวมกัน (blended space) ต่างก็เกิดขึน้ จาก
กระบวนการถ่ายโยงกันของพืน้ ทีท่ งั ้ สอง และมีความเกีย่ วข้องกัน ต่างกันตรงทีว่ า่ พืน้ ที่
ความคิดทัวไป
่ (generic space) เป็ นพืน้ ทีท่ ม่ี ลี กั ษณะร่วมกันของพืน้ ทีค่ วามคิดต้น 1
(input 1) และพืน้ ทีค่ วามคิดต้น 2 (input 2) แต่พน้ื ทีเ่ กิดจากการประสมรวมกัน (blended
space) นัน้ เป็นพืน้ ทีท่ ร่ี วบรวมประกอบกัน หรือผสมลักษณะโครงสร้างของพืน้ ทีท่ งั ้ สอง
ไม่วา่ จะเป็ นโครงสร้างทัวไป
่ (generic structure) หรือโครงสร้างเฉพาะเจาะจง (specific
structure) ดังทีโ่ ฟลควนเนียร์และเทอร์เนอร์ (Fauconnier and Turner, 1998: 143)
อธิบายไว้วา่ In blending, structures from the two input spaces are projected into
the blended space. It is the fourth mental space, which is often knowns as “the
blend”. Generic space and blended space are related: blends contain generic
structure captured in the generic space, but also contain more specific structure.
รีก่ า เบนซ์ (Réka Benczes, 2006) ได้ศกึ ษากระบวนการประสมค�ำโดยใช้วธิ กี าร
แบบอุปลักษณ์ เชิงมโนทัศน์ นามนัยเชิงมโนทัศน์ และการผสมผสานทัง้ อุปลักษณ์
และนามนัยเพือ่ ประสมค�ำใหม่ขน้ึ มา โดยเฉพาะอย่างยิง่ การประสมค�ำนามกับค�ำนามใน
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ภาษาอังกฤษ กล่าวคือ รีก่ า เบนซ์ มิได้กล่าวถึงเฉพาะความหมาย และส่วนประกอบ
ของค�ำประสมเท่านัน้ แต่มเี จตนาทีม่ งุ่ ทีจ่ ะอธิบายว่า เมือ่ ค�ำๆ นัน้ ทีก่ ลายเป็ นค�ำประสม
ซึง่ เป็นค�ำทีม่ คี วามหมายใหม่เกิดขึน้ แล้ว เพราะเหตุใดจึงมีความหมายเช่นนี้ โดยกระบวนการ
ประสมค�ำดังกล่าวมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(1) ค�ำประสมทีเ่ ป็ นอุปลักษณ์ (Metaphor-based compounds)
(2) ค�ำประสมทีเ่ ป็ นนามนัย (Metonymy-based compounds)
(3) ค�ำประสมทีเ่ ป็นอุปลักษณ์และนามนัย (Metaphor-and metonymy- based
compounds)
(1) ค�ำประสมที่เป็ นอุปลักษณ์ (Metaphor-based compounds)
ค�ำประสมทีเ่ ป็ นอุปลักษณ์ (Metaphor-based compounds) เป็ นวิธกี ารหนึ่ง
ส�ำหรับการประสมค�ำ  โดยใช้กลไกอุปลักษณ์ เชิงมโนทัศน์ ซึ่งการใช้อุปลักษณ์ นัน้
มีบทบาทส�ำคัญในการประสมระหว่างค�ำนามกับค�ำนาม (noun - noun compounds)
ไม่วา่ จะเป็นค�ำนามหลักทีเ่ ป็นค�ำอุปลักษณ์ (metaphorical head noun) หรือค�ำนามส่วนขยาย
ทีเ่ ป็ นอุปลักษณ์ (metaphorical modifier noun) ก็ตาม ซึง่ ส่วนของค�ำประสมทีเ่ ป็ น
อุปลักษณ์จะมีความละเอียดในเชิงโครงสร้าง และจ�ำเป็นต้องอาศัยการรวมค�ำ (blending)
เพือ่ ช่วยในการวิเคราะห์ เนื่องจากความหมายของค�ำประสมทัง้ หมดขึน้ อยูก่ บั โครงสร้าง
ทีป่ รากฏขึน้ วิธกี ารนี้สามารถจ�ำแนกได้เป็ น 5 ประเภทย่อยอีก ได้แก่ (1) ค�ำประสมที่
ส่วนขยายมาจากอุปลักษณ์ (Metaphor-based modifier) (2) ค�ำประสมทีส่ ว่ นแสดงความเด่น
มาจากอุปลักษณ์ (Metaphor-based profile determinant) (3) ค�ำประสมทีส่ ว่ นขยาย
และส่วนแสดงความเด่นมาจากอุปลักษณ์ (Double metaphorical processing:
metaphor-based modifier and profile determinant) (4) อุปลักษณ์-ความสัมพันธ์ทาง
ความหมายทีเ่ กิดจากส่วนประกอบของค�ำทีม่ ารวมกัน (Metaphor-based semantics
relation between the constituents of the compound) (5) ค�ำประสมทัง้ หมดเป็ น
อุปลักษณ์ (The compound as a whole is metaphorical)
(2) ค�ำประสมที่เป็ นนามนัย (Metonymy-based compounds)
ค�ำประสมทีเ่ ป็ นนามนัย (Metonymy-based compounds) เป็ นอีกวิธกี ารหนึ่ง
ส�ำหรับการประสมค�ำ โดยใช้กลไกนามนัยเชิงมโนทัศน์ ซึง่ เป็นปรากฏการณ์เชิงมโนทัศน์
อย่างหนึ่ง และเป็ นกระบวนการทางภาษาศาสตร์ปริชานในการประสมระหว่างค�ำนาม
กับค�ำนาม (noun-noun compounds) ไม่ว่าจะเป็ นค�ำนามหลักเป็ นค�ำนามนามนัย
(metonymical head noun) หรือค�ำนามทีม่ าขยายทีเ่ ป็นนามนัย (metonymical modifier
noun) ก็ตาม วิธกี ารนี้สามารถจ�ำแนกได้เป็น 5 ประเภทย่อยอีก ได้แก่ (1) ค�ำประสมทีเ่ ป็น
ส่วนขยายมาจากนามนัย (Metonymy-based modifier) (2) ค�ำประสมทีเ่ ป็ นส่วนแสดง
10
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ความเด่นมาจากนามนัย (Metonymy-based profile determinant) (3) ค�ำประสมทีเ่ ป็ น
ส่วนขยายและส่วนแสดงความเด่นมาจากนามนัย (Double metonymical processing:
metonymy-based modifier and profile determinant) (4) นามนัย - ความสัมพันธ์ทาง
ความหมายทีเ่ กิดจากส่วนประกอบของค�ำทีม่ ารวมกัน (Metonymy-based relation
between the two constituents of the compound) (5) ค�ำประสมทัง้ หมดเป็ นนามนัย
(The compound as a whole is metonymical)
(3) ค�ำประสมที่เป็ นอุปลักษณ์และนามนัย (Metaphor-and metonymybased compounds)
ค�ำประสมทีเ่ ป็ นอุปลักษณ์และนามนัย (Metaphor-and metonymy-based
compounds) เป็นวิธกี ารประสมค�ำอีกวิธหี นึ่งทีม่ กี ระบวนการประสมซับซ้อนกว่าวิธกี าร
ทัง้ สองทีก่ ล่าวไปแล้วข้างต้นดังกล่าว โดยใช้อปุ ลักษณ์เชิงมโนทัศน์ประกอบกับนามนัย
เชิงมโนทัศน์เพื่อขยายความหมายของค�ำใหม่ทป่ี ระสมขึน้ มาให้กว้างขึน้ รีก่ า เบนซ์
(Réka Benczes, 2006) แสดงให้เห็นว่า อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ (conceptual metaphor)
และนามนัยเชิงมโนทัศน์ (conceptual metonymy) มีผลต่อความหมายของค�ำประสม
ทีเ่ ป็นค�ำนาม 2 ค�ำ (noun-noun compounds) แบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ ได้แก่ (1) ค�ำประสม
ซึง่ เป็ นอุปลักษณ์มที ม่ี าจากความสัมพันธ์ทางความหมายระหว่างส่วนประกอบค�ำและ
มีสว่ นขยายมาจากนามนัย (Metaphor-based semantic relationship between the
constituents of the compound and metonymy-based modifier) (2) ค�ำประสมซึง่ เป็ น
อุปลักษณ์มที ม่ี าจากความสัมพันธ์ทางความหมายระหว่างส่วนประกอบค�ำและมีสว่ นแสดง
ความเด่นมาจากนามนัย (Metaphor - based semantic relationship between the
constituents of the compound and metonymy - based profile determinant) (3) ค�ำประสม
ทีเ่ ป็นส่วนขยายมาจากนามนัย และมีสว่ นแสดงความเด่นมาจากอุปลักษณ์ (Metonymybased modifier and metaphor-based profile determinant) (4) ค�ำประสมทีส่ ว่ นแสดง
ความเด่นมาจากอุปลักษณ์ และมีสว่ นขยายมาจากนามนัย (Metaphor-based modifier
and metonymy-based profile determinant)
ทีผ่ า่ นมา มีการศึกษาและวิเคราะห์ปรากกฏการณ์ของการประสมค�ำภาษาจีน
ในแง่มมุ อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ และนามนัยเชิงมโนทัศน์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การศึกษา
เกีย่ วกับค�ำประสมค�ำนามกับค�ำนามยังน้อยมาก ได้แก่ ฮวางเจีย (Huang Jie, 2009)
ศึกษาประเภทรูปแบบของค�ำประสมค�ำนามกับค�ำนามในภาษาจีนตามแนวคิดทฤษฎี
ของแล็งแอลเคอร์ (Langacker, 1987, 1991, 2000, 2004) และงานวิจยั ของรีก่ า เบนซ์
(Réka Benczes, 2006) ฮวางเจียเก็บรวบรวมข้อมูลมาจากพจนานุกรมภาษาจีนร่วมสมัย
(The Contemporary of Chinese Dictionary) จ�ำนวนทัง้ หมด 2, 206 ค�ำ และสามารถ
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จ�ำแนกได้เป็ น 3 ประเภทหลักจากมากไปหาน้อย ได้แก่ (1) ค�ำประสมทีเ่ ป็ นอุปลักษณ์
จ�ำนวน 1, 738 ค�ำ  (2) ค�ำประสมทีเ่ ป็ นนามนัย จ�ำนวน 398 ค�ำ  (3) ค�ำประสมทีใ่ ช้ทงั ้
อุปลักษณ์และนามนัย จ�ำนวน 70 ค�ำ  และค�ำประสมแต่ละประเภทยังสามารถแบ่งเป็ น
ประเภทย่อยได้อกี หลังจากนัน้ ซือลีเ่ ยีย่ (Shi Liye, 2011) ศึกษาประเภทรูปแบบ
การประสมค�ำในภาษาจีน โดยใช้นามนัยเชิงมโนทัศน์เป็นหลักตามแนวคิดทฤษฎีของรีก่ า
เบนซ์ (Réka Benczes, 2006) เช่นกัน ผลการศึกษาพบว่าค�ำประสมทีเ่ ป็ นนามนัย
(metonymy-based compounds) ในภาษาจีนสามารถแบ่งได้เป็ น 5 ประเภท ได้แก่
(1) N1 เป็ นนามนัย (2) N2 เป็ นนามนัย (3) ทัง้ N1 และ N2 เป็ นนามนัย (4) ค�ำประสม
ค�ำนามกับค�ำนามเป็ นนามนัย (5) ความสัมพันธ์ระหว่าง N1 กับ N2 เป็ นนามนัย
ผลการศึกษา
การศึกษาครังนี
้ ม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาและวิเคราะห์ลกั ษณะของค�ำประสมแบบ
ค�ำนามกับค�ำนามทีม่ คี ำ� ว่า 心 /ɕin55/ (ใจ) ในภาษาจีน โดยผูว้ จิ ยั จะคัดเลือกข้อมูลที่
ประกอบด้วยค�ำว่า 心 /ɕin55/ (ใจ) จากพจนานุกรมภาษาจีนร่วมสมัย (The Contemporary
of Chinese Dictionary) และฐานข้อมูลของศูนย์วจิ ยั ภาษาศาสตร์ภาษาจีนมหาวิทยาลัย
ปกั กิง่ (Center for Chinese Linguistics Peking University) ตามรูปแบบ 2 รูปแบบ
ได้แก่ “N+ 心 /ɕin55/” และ “心 /ɕin55/ +N” และจากผลการศึกษาพบว่า ค�ำประสมแบบ
ค�ำนามกับค�ำนามทีม่ คี ำ� ว่า 心 /ɕin55/ (ใจ) มีจำ� นวนทัง้ หมด 77 ค�ำ ส่วนค�ำประสมทีเ่ ป็น
แบบ “N + 心 /ɕin55/” มีจำ� นวน 42 ค�ำ และค�ำประสมทีเ่ ป็ นแบบ “心 /ɕin55/ + N”
มีจำ� นวน 35 ค�ำ จากทีล่ โี วนาร์ด บลูมฟิลด์ (Leonard Bloomfield, 1993) ได้เสนอไว้วา่
ค�ำประสมแบ่งได้เป็ น 2 กลุม่ หลัก คือ กลุม่ ทีเ่ ป็ นหน่วยสร้างแบบเข้าศูนย์ (endocentric
constructions) และกลุม่ ทีเ่ ป็นหน่วยสร้างไร้ศนู ย์ (exocentric construction) หรือทีเ่ รียกว่า
“headless” ส่วนค�ำประสมทีม่ สี ว่ นประกอบทีเ่ ป็นตัวแสดงความเด่น (profile determinant)
และเป็นตัวขยาย (modifier) นัน้ จัดอยูใ่ นกลุม่ ทีเ่ ป็นโครงสร้างแบบเข้าศูนย์ (endocentric
construction) ผูว้ จิ ยั จึงได้จำ� แนกประเภทของค�ำประสมทีพ่ บได้เป็ น 3 ประเภท ได้แก่  
(1) 心 /ɕin55/ เป็นส่วนแสดงความเด่น (“heart” as profile determinant) (2) 心 /ɕin55/
เป็ นส่วนขยาย (“heart” as modifier) (3) กรณีทค่ี ำ� ประสมค�ำนามกับค�ำนามเป็ นหน่วย
สร้างไร้ศนู ย์ (The case of “exocentric” N+N compounds) และแสดงการเชือ่ มโยงทาง
ความหมายของค�ำว่า 心 /ɕin55/ ของค�ำประสมประเภทต่างๆ ดังตารางต่อไปนี้
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การเชือ่ มโยงทางความหมาย
1

2

心 /ɕin55/ เป็ นส่วนแสดงความเด่น

(“heart” as profile determinant)

心 /ɕin55/ เป็ นส่วนขยาย

(“heart” as modifier)

จ�ำนวน

(1) HEART IS CENTRE

23

(2) HEART IS THE MOST
IMPORTANT PART

3

(3) HEART IS MENTALITY

9

(4) HEART IS EMOTION

5

(5) HEART IS THOUGHT

2

(1) HEART IS CONCRETE
OBJECT OR ENTITY

14

(2) HEART IS MENTALITY

5

(3) HEART IS EMOTION

5

(4) HEART IS THOUGHT

4

3 The case of “exocentric” N+N compounds

42

28

7
77

รวม

นอกจากนี้ ผูว้ จิ ยั ยังพบว่า แนวคิดทฤษฎีของรีก่ า เบนซ์ (Réka Benczes,
2006) ซึ่งสามารถใช้อธิบายค�ำประสมค�ำนามกับค�ำนามทีป่ รากฏในการศึกษาครัง้ นี้
มีจำ� นวน 7 ประเภท ดังตารางนี้
รูปแบบประเภทของค�ำประสมค�ำนามกับค�ำนาม
心 /ɕin55/ เป็ นส่วนแสดงความเด่น

(“heart” as profile determinant)

心/ɕin55/ เป็ นส่วนขยาย (“heart” as

modifier)

จ�ำนวน

1.1

Metaphor -based profile determinant

29

1.2

The compound as a whole is metaphorical

3

1.3

Double metaphorical processing: metaphor - based
modifier and profile determinant

2

1.4

Metonymy - based modifier and metaphor - based
profile determinant

8

2.1

Metaphor - based modifier

20

2.2

Double metaphorical processing: metaphor - based
modifier and profile determinant

1

2.3

Metaphor - based modifier and metonymy - based
profile determinant

7

The case of “exocentric” N+N compounds

7

รวม

77
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1. 心 /ɕin55/ เป็ นส่วนแสดงความเด่น (“heart” as profile determinant)
ค�ำว่า 心/ɕin55/ เป็ นค�ำนามทีม่ คี วามหมายว่า หัวใจ ซึง่ เป็ นอวัยวะภายในร่างกายของ
คนหรือสัตว์ชนั ้ สูงทีผ่ ลักดันการหมุนเวียนของเลือด หัวใจของคนจะอยูต่ รงกลางของช่วง
หน้าอก ซึง่ เอียงไปทางด้านซ้ายบ้างเล็กน้อย (The Contemporary of Chinese Dictionary,
2012: 1444) เมือ่ ค�ำว่า 心 /ɕin55/ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นส่วนแสดงความเด่น (“heart” as profile
determinant) ไปปรากฏร่วมกับค�ำนามค�ำอืน่ ๆ เพือ่ สร้างค�ำประสมแบบค�ำนามกับค�ำนาม
(noun - noun compounds)ขึน้ จึงท�ำให้ความหมายของค�ำว่า 心 /ɕin55/ ในบริบทเหล่านี้
ไม่ได้มคี วามหมายว่าเป็ นอวัยวะทีส่ ำ� คัญของมนุษย์ แต่มคี วามหมายทีอ่ า้ งถึงอีกสิง่ หนึ่ง
จากการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า เมือ่ 心 /ɕin55/ เป็นส่วนแสดงความเด่น (“heart”
as profile determinant) ของค�ำประสมค�ำนามกับค�ำนามในภาษาจีน ค�ำว่า 心 /ɕin55/
เป็นอุปลักษณ์ทม่ี คี วามหมายในเชิงเปรียบเทียบทีห่ ลากหลายเมือ่ ปรากฏร่วมกับค�ำนาม
ค�ำอืน่ ๆ ซึง่ สามารถแบ่งได้เป็ นกลุม่ ต่างๆ 5 กลุม่ ตามแวดวงความหมาย ดังต่อไปนี้
(1) ใจเป็ นส่วนกลาง (HEART IS CENTRE)
(2) ใจเป็ นส่วนส�ำคัญทีส่ ดุ (HEART IS THE MOST IMPORTANT PART)
(3) ใจเป็ นสภาพจิตใจ (HEART IS MENTALITY)
(4) ใจเป็ นสภาพอารมณ์ (HEART IS EMOTION)
(5) ใจเป็ นความคิด (HEART IS THOUGHT)
心 /ɕin55/ เป็ นส่วนแสดงความเด่น (“heart” as profile determinant)

จ�ำนวน

1.1 Metaphor -based profile determinant
ใจเป็ นส่วนกลาง (HEART IS CENTRE)

23

ใจเป็ นสภาพจิตใจ (HEART IS MENTALITY)

1

ใจเป็ นสภาพอารมณ์ (HEART IS EMOTION)

3

ใจเป็ นความคิด (HEART IS THOUGHT)

2

29

1.2 The compound as a whole is metaphorical
ใจเป็ นส่วนส�ำคัญทีส่ ดุ (HEART IS THE MOST IMPORTANT PART)

3

1.3 Double metaphorical processing : metaphor - based modifier and profile determinant
ใจเป็ นสภาพจิตใจ (HEART IS MENTALITY)

1

ใจเป็ นสภาพอารมณ์ (HEART IS EMOTION)

1

2

1.4 Metonymy - based modifier and metaphor - based profile determinant
ใจเป็ นสภาพจิตใจ(HEART IS MENTALITY)

7

ใจเป็ นสภาพอารมณ์(HEART IS EMOTION)

1

รวม

8
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1.1. ค�ำประสมที่ส่วนแสดงความเด่นมาจากอุปลักษณ์ (Metaphor-based
profile determinant)
ค�ำประสมทีส่ ว่ นแสดงความเด่นมาจากอุปลักษณ์ (Metaphor-based profile
determinant) เป็ นค�ำประสมแบบค�ำนามกับค�ำนามทีป่ ระกอบด้วยสองส่วน คือ ค�ำนาม
หลักทีเ่ ป็ นอุปลักษณ์ (metaphorical head noun) และค�ำนามขยายทีไ่ ม่เป็ นฅอุปลักษณ์
(non-metaphorical modifier noun) จากข้อมูลในการศึกษาครัง้ นี้ พบว่า ค�ำว่า 心/ɕin55/
เป็ นค�ำนามหลัก ซึง่ อยูใ่ นต�ำแหน่งขวามือ และมีความหมายเชิงเปรียบเทียบ 4 ประเภท
โดยมีการอธิบายพร้อมด้วยตัวอย่างดังนี้
(1) ใจเป็ นส่วนกลาง (HEART IS CENTRE)
ค�ำศัพท์

สัทอักษร

1

树心

/ʂʰu ɕin /

2

手心

/ʂʰou214 ɕin55/

มือ +ใจ

ส่วนกลางของมือ

3

院心

/iuan51 ɕin55/

สวน +ใจ

ส่วนกลางของสวน

51

55

การแปลตามรูปศัพท์
ต้นไม้ + ใจ

ความหมาย
ส่วนกลางของต้นไม้ (แกนไม้)

จากตารางข้างต้นดังกล่าวจะเห็นได้วา่ ค�ำทีป่ ระกอบด้วยค�ำว่า 心 /ɕin55/
ทีเ่ ป็นค�ำประสมสองส่วน โดยทีค่ ำ� ว่า 心 /ɕin55/ นัน้ ไปประกอบค�ำนามค�ำอืน่ อีกหนึ่งค�ำ 
จะมีโครงสร้างรูปแบบเป็น “N + 心 /ɕin55/” กล่าวคือ ในบริบทนี้ ค�ำว่า 心 /ɕin55/ ท�ำหน้าที่
เป็ นส่วนแสดงความเด่น (“heart” as profile determinant) ซึง่ อยูต่ ำ� แหน่งทีส่ องของค�ำ
ประสมใหม่ และมีความหมายเป็นส่วนกลาง ส่วนค�ำนามค�ำอืน่ ๆ ซึง่ เป็นส่วนปรากฏร่วมกับ
ค�ำว่า 心 /ɕin55/ จะอยูต่ ำ� แหน่งแรกของค�ำประสมใหม่
นอกจากนี้ สิง่ ทีน่ ่าสังเกตก็คอื ค�ำนามทีเ่ ข้ามาประกอบกับค�ำว่า 心 /ɕin55/ นัน้
เป็ นค�ำนามทีส่ ามารถบ่งบอกถึงสิง่ ทีม่ ลี กั ษณะเป็ นรูปธรรม ซึง่ เป็ นสิง่ ทีส่ ามารถจับต้อง
สัมผัสและมองเห็นได้ เช่น ในตัวอย่างที่ 1 ค�ำว่า 树心 /ʂʰu51 ɕin55/ หมายความว่า
ส่วนกลางของต้นไม้ ซึง่ ค�ำประสมค�ำนามกับค�ำนาม (noun-noun compounds) นีม้ สี ว่ นประกอบ
สองส่วนคือ ค�ำว่า 树 /ʂʰu51/ และค�ำว่า 心 /ɕin55/ ในทีน่ ้ี ค�ำว่า 树 /ʂʰu51/ ท�ำหน้าที่
เป็นส่วนขยาย และเป็นคาํ รวมทีเ่ รียกพืชชนิดทีม่ ลี าํ ต้นใหญ่มกี งิ่ แยกออกไป ส่วนค�ำว่า 心
/ɕin 55/ ท�ำ หน้ า ที่เ ป็ น ส่ว นแสดงความเด่ น (“heart” as profile determinant)
โดยมีความหมายว่า หัวใจ ซึ่งเป็ นอวัยวะภายในส�ำหรับฉีดเลือดให้หมุนเวียนเลี้ยง
ร่างกาย โดยทัวไปแล้
่
ว ค�ำว่า 心 /ɕin55/ (ใจ) จะใช้เพือ่ อธิบายถึงอวัยวะภายในของมนุษย์
หรือสัตว์ชนิดต่างๆ แต่ในบริบทนี้ เป็ นการน�ำ  “หัวใจ” มาเพือ่ เปรียบกับส่วนกลางของ
สิง่ ต่างๆ โดยมีกระบวนการเชือ่ มโยงทางความหมายคือ HEART IS CENTRE ซึง่ แสดง
กระบวนการประสมค�ำดังนี้
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树心/ʂʰu51 ɕin55/
Input Space 1: 树 /ʂʰu51/
- ต้นไม้
- ต้นไม้มสี ว่ นกลาง

Input Space 2:心 /ɕin55/

Generic Space

Blend Space

- คน
- ส่วนกลางเป็ น
- ส่วนกลางของต้นไม้
- มนุษย์มหี วั ใจซึง่ เป็ นอวัยวะ ส่วนประกอบหนึ่ง
ภายในทีอ่ ยูใ่ นส่วนกลางของ ของสรรพสิง่ ต่างๆ
ร่างกาย

ในตัวอย่างที่ 2 ค�ำว่า 手心 /ʂʰou214 ɕin55/ หมายความว่า ส่วนกลางของมือ
ซึง่ ค�ำประสมแบบค�ำนามกับค�ำนาม (noun - noun compounds) นี้มสี ว่ นประกอบสองส่วน
คือ ค�ำว่า 手 /ʂʰou214 / และค�ำว่า 心 /ɕin55/ ในทีน่ ้ี ค�ำว่า 手 /ʂʰou214/ ท�ำหน้าทีเ่ ป็น
ส่วนขยาย และมีความหมายว่า ฝา่ มือ (The Contemporary of Chinese Dictionary,
2012: 1195) ซึ่งเป็ นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายอยู่ต่อจากปลายแขนประกอบด้วย
ฝา่ มือและนิ้วมือสําหรับการจับเป็ นต้น ส่วนค�ำว่า 心 /ɕin55/ ท�ำหน้าทีเ่ ป็ นส่วนแสดง
ความเด่น (“heart” as profile determinant) โดยมีความหมายว่า หัวใจ ซึง่ เป็ นอวัยวะ
ทีท่ ำ� หน้าทีส่ บู ฉีดโลหิตให้หมุนเวียนเลีย้ งร่างกาย โดยทัวไปแล้
่
ว ค�ำว่า 心 /ɕin55/ (ใจ)
จะใช้เพือ่ อธิบายถึงอวัยวะภายในของมนุษย์หรือสัตว์ชนิดต่างๆ แต่ในบริบทนี้ การน�ำ heart
เพือ่ เปรียบกับส่วนกลางของสิง่ ต่างๆ โดยมีกระบวนการเชื่อมโยงทางความหมายคือ
HEART IS CENTRE ในท�ำนองเดียวกัน ค�ำประสมค�ำนามกับค�ำนามอีก 22 ค�ำทีจ่ ดั ไว้
ในกลุม่ นี้ มีกระบวนการวิธกี ารวิเคราะห์เท่าเทียมกัน เช่นค�ำว่า 院心/iuan51 ɕin55/
หมายถึง ส่วนกลางของสวน
(2) ใจเป็ นสภาพจิ ตใจ (HEART IS MENTALITY)
4

ค�ำศัพท์

สัทอักษร

身心

/ʂʰən ɕin /
55

การแปลตามรูปศัพท์
ความหมาย
ร่างกาย +ใจ
ทัง้ ร่างกายและจิตใจ

55

ค�ำว่า 身心 /ʂʰən55 ɕin55/ เป็นค�ำประสมทีต่ ามรูปแบบส่วนแสดงความเด่น
มาจากอุปลักษณ์ (Metaphor - based profile determinant) ซึง่ เป็ นค�ำประสมค�ำนาม
กับค�ำนาม( noun - noun compounds) ทีป่ ระกอบด้วยสองส่วน คือ ค�ำนามหลักทีเ่ ป็ น
อุปลักษณ์ (metaphorical head noun) และส่วนค�ำนามขยายทีไ่ ม่เป็ นอุปลักษณ์ (nonmetaphorical modifier noun) ดังทีก่ ล่าวไว้แล้วข้างต้นจะเห็นได้วา่ ค�ำว่า 心 /ɕin55/
เป็นค�ำนามหลักทีม่ คี วามหมายมาจากอุปลักษณ์วา่ สภาพจิตใจ ส่วนค�ำว่า 身 /ʂʰən55/
จะใช้ความหมายเดิมว่า ร่างกาย (The Contemporary of Chinese Dictionary, 2012:
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1152) ซึง่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นส่วนขยายของค�ำประสมนี้ ทัง้ นี้จะเห็นได้วา่ ค�ำว่า 身心 /ʂʰən55
ɕin55/ เป็ นค�ำประสมใหม่ทม่ี คี วามหมายว่า สภาพร่างกายและจิตใจของมนุ ษย์
(3) ใจเป็ นสภาพอารมณ์ (HEART IS EMOTION)
5

ค�ำศัพท์

สัทอักษร

军心

/tɕuən ɕin /
55

55

การแปลตามรูปศัพท์
ความหมาย
กองทหาร +ใจ
ขวัญทหาร; ก�ำลังใจของทหาร

จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้วา่ ค�ำว่า 心 /ɕin55/ มีความหมายว่า สภาพอารมณ์
ความรูส้ กึ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นส่วนแสดงความเด่น (profile determinant) ซึง่ เป็นค�ำนามค�ำทีส่ อง
ไปปรากฏร่วมกับค�ำนามค�ำอื่นๆ ซึง่ เป็ นค�ำนามทีอ่ ยูใ่ นต�ำแหน่งแรกและท�ำหน้าทีเ่ ป็ น
ส่วนขยาย (modifier) เช่น ค�ำว่า 军 /tɕuən55/ หมายความว่า กองทหาร (The Contemporary
of Chinese Dictionary, 2012: 712) ซึง่ ค�ำว่า 军心 /tɕuən55ɕin55/ หมายถึง ก�ำลังใจ
หรือขวัญทหารทีม่ มี ากหรือน้อย หรืออยูส่ ภาพทีด่ หี รือร้ายก็ได้ โดยมีกระบวนการประสมค�ำ 
ดังนี้
军心/tɕuən55ɕin55/

Input Space 1:

Input Space 2:

Generic Space

Blend Space

- มนุษย์
- สภาพอารมณ์/ขวัญ
- มนุษย์มสี ภาพอารมณ์ ก�ำลังใจ
ดีและร้าย

- ก�ำลังใจของทหาร

军 /tɕuən55/

-กองทหาร
-ขวัญก�ำลังใจของกอง
ทัพมีมากและน้อย

心 /ɕin55/

(4) ใจเป็ นความคิ ด (HEART IS THOUGHT)
6

ค�ำศัพท์

สัทอักษร

匠心

/tɕiɑŋ ɕin /
51

55

การแปลตามรูปศัพท์
ช่าง + ใจ

ความหมาย
- ความคิดทีฉ่ ลาดเฉียบแหลม

ค�ำว่า 匠心 /tɕiɑŋ51 ɕin55/เป็นค�ำประสมทีต่ ามรูปแบบส่วนแสดงความเด่น
มาจากอุปลักษณ์ (Metaphor - based profile determinant) โดยทีม่ คี ำ� ว่า 心 /ɕin55/ (ใจ)
เป็นค�ำนามหลักและมีความหมายมาจากอุปลักษณ์ (metaphorical head noun) ว่า ความคิด
หรือความเห็น ส่วนค�ำว่า 匠 /tɕiɑŋ51/ (ช่าง) เป็นค�ำนามขยายทีไ่ ม่เป็นอุปลักษณ์ (nonmetaphorical modifier noun) และใช้ความหมายเดิมว่า ช่างฝีมอื และผูท้ ม่ี ที กั ษะความช�ำนาญ
(The Contemporary of Chinese Dictionary, 2012: 644)ทัง้ นี้จะเห็นได้วา่ ค�ำว่า 匠心
/tɕiɑŋ51 ɕin55/ เป็ นค�ำประสมใหม่ทม่ี คี วามหมายว่า ความคิดทีฉ
่ ลาดเฉียบแหลม
ซึง่ แสดงกระบวนการประสมค�ำดังนี้
匠心 /tɕiɑŋ51 ɕin55/
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Input Space 1: 匠 /tɕiɑŋ51/ Input Space 2: 心 /ɕin55/ Generic Space
- ช่าง
- มนุษย์
- ช่างมีความคิดในการผลิตงาน - มนุษย์มคี วามคิด

- ความคิด

Blend Space
- ช่างมีความคิดอย่าง
ฉลาดเฉียบแหลม

1.2. ค�ำประสมทัง้ หมดเป็ นอุปลักษณ์ (The compound as a whole is
metaphorical)
ค�ำประสมทัง้ หมดเป็นอุปลักษณ์ (The compound as a whole is metaphorical)
เป็นวิธกี ารประสมค�ำทีม่ ลี กั ษณะค�ำนามหนึง่ ประกอบด้วยค�ำนามอีกค�ำหนึง่ โดยค�ำประสม
ทีเ่ กิดขึน้ มาใหม่นนั ้ มีความหมายทีเ่ ป็นอุปลักษณ์และไม่ตามความหมายประจ�ำรูปค�ำ จากข้อมูล
ในการศึกษาครังนี
้ ้ พบว่า ค�ำว่า 心 /ɕin55/ อยูต่ ำ� แหน่งขวามือในค�ำประสม และมีความหมาย
เชิงเปรียบเทียบเพียงแต่ประเภทเดียว ตัวอย่างเช่น
		ใจเป็ นส่วนส�ำคัญทีส่ ดุ (HEART IS THE MOST IMPORTANT PART)
ค�ำศัพท์

สัทอักษร

7

核心

/xɣ ɕin /

การแปลตามรูปศัพท์
แก่น +ใจ

8

中心

/tʂuŋ55 ɕin55/

ตอนกลาง +ใจ

重心

/tʂuŋ ɕin /

น�้ำหนัก +ใจ

9

35

51

55

55

ความหมาย
แก่น , ศูนย์กลาง, ส่วนส�ำคัญ
ศูนย์กลาง
ศูนย์กลางความถ่วง

ในท�ำนองเดียวกัน จากตัวอย่าง 7-9 จะเห็นได้วา่ ค�ำว่า 心 /ɕin55/ เป็นส่วนแสดง
ความเด่น (profile determinant) ของค�ำประสมนัน้ มีลกั ษณะคล้ายคลึงกันกับอุปลักษณ์
เชิงมโนทัศน์ HEART IS CENTRE ทีก่ ล่าวไปแล้วข้างต้นในตัวอย่างที่ 1-3 ต่างกันตรงทีว่ า่
ในตัวอย่าง 7-9 ส่วนประกอบทีเ่ ป็นส่วนขยาย (modifier) โดยทีเ่ ป็นค�ำนามค�ำแรกจะเป็น
สิง่ นามธรรม และไม่สามารถจับต้องและมองเห็นได้ เช่น 核 /xɣ35/ (แก่น), 中 /tʂuŋ55/
(ศูนย์กลาง) และ 重 /tʂuŋ51/ (น�้ำหนัก) นอกจากนี้ การใช้อปุ ลักษณ์เชิงมโนทัศน์ในกลุม่ นี้
เป็ นแบบ THE WORLD IS A PERSON โดยมีกระบวนการประสมค�ำดังนี้                                    
中心 /tʂuŋ55 ɕin55/

Input Space 1:
世界 (wold)
- โลก
- สรรพสิง่ และเรือ่ งราวต่างๆในโลก
- ทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกมีสว่ นส�ำคัญ
ทีส่ ดุ ของตน

Input Space 2:
人(person)

Generic Space Blend Space

- มนุษย์
- มีสว่ นส�ำคัญ
- มนุษย์เป็ นสัตว์ชนั ้ สูง
ทีส่ ดุ
- หัวใจเป็ นส่วนส�ำคัญทีส่ ดุ ของ
มนุษย์

18

- ส่วนส�ำคัญทีส่ ดุ
ของสรรพสิง่ และ
เรือ่ งราวต่างๆ
ในโลก
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จากตารางข้างต้นเห็นได้วา่ มีกระบวนการเชื่อมโยงทางความหมายระหว่าง
ค�ำว่า “person” (input 2) ถือเป็ นความหมายต้นทาง ไปยัง “world” (input 1) ซึง่ เป็ น
ความหมายปลายทางทังนี
้ ้ถอื เป็นการสร้างระบบมโนทัศน์เปรียบมนุษย์ (person) เป็นโลก
(world) และสิง่ ทีร่ ว่ มกันแสดงในพืน้ ทีค่ วามคิดทัวไป
่ (generic space) คือ “มีสว่ นส�ำคัญทีส่ ดุ ”
กล่าวคือ มนุษย์เป็นสัตว์ชนสู
ั ้ งทีม่ หี วั ใจ ซึง่ เป็นอวัยวะภายในทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ทังนี
้ ก้ ารน�ำความคิด
(concept) นี้ไปจับคูก่ บั สิง่ ทีอ่ ยูใ่ นโลก ไม่วา่ จะเป็ นสิง่ รูปธรรม หรือสิง่ นามธรรมก็ตาม
ทุกสิง่ ทุกอย่างทีอ่ ยูใ่ นโลกจึงมีสว่ นส�ำคัญทีส่ ดุ ของตนเหมือนมนุษย์มหี วั ใจนันเอง
่
1.3. ค�ำประสมทีส่ ว่ นขยายและส่วนแสดงความเด่นมาจากอุปลักษณ์ (Double
metaphorical processing: metaphor - based modifier and profile determinant )
ค�ำประสมที่ส่วนขยายและส่วนแสดงความเด่นมาจากอุปลักษณ์ (Double
metaphorical processing: metaphor - based modifier and profile determinant)
เป็ นวิธกี ารประสมค�ำทีม่ ลี กั ษณะค�ำนามหนึ่งประกอบด้วยค�ำนามอีกค�ำหนึ่ง ซึง่ ค�ำนาม
สองค�ำนี้ทน่ี � ำมาประสมกันต่างก็มคี วามหมายทีเ่ ป็ นอุปลักษณ์และไม่ตามความหมาย
ประจ�ำรูปค�ำ  จากข้อมูลในการศึกษาครัง้ นี้ พบว่า ค�ำว่า 心 /ɕin55/ ท�ำหน้าทีเ่ ป็ น
ส่วนแสดงความเด่น และมีความหมายเชิงเปรียบเทียบ 2 ประเภท โดยมีการอธิบาย
พร้อมด้วยตัวอย่างดังนี้
(1) ใจเป็ นสภาพจิ ตใจ (HEART IS MENTALITY)
10

ค�ำศัพท์

สัทอักษร

菩萨心

/p u sĄ ɕin /
h 35

51

55

การแปลตามรูปศัพท์
ความหมาย
พระโพธิสตั ว์ + ใจ คนทีม่ จี ติ เมตตากรุณา

ค�ำว่า 菩萨心 /phu35sĄ51ɕin55/ เป็นค�ำประสมค�ำนามกับค�ำนามทีม่ ที งค�
ั ้ ำว่า
h 35
51
55
菩萨 /p u sĄ / (ส่วนขยาย) และค�ำว่า 心 /ɕin /(ส่วนแสดงความเด่น) เป็นอุปลักษณ์
ค�ำประสมนี้มคี วามหมายว่า คนทีม่ จี ติ เมตตากรุณา เมื่อพิจารณาส่วนประกอบของ
ค�ำประสมนี้จะเห็นได้วา่ ค�ำว่า 心 /ɕin55/ (ใจ) จะใช้อปุ ลักษณ์เชิงมโนทัศน์ HEART IS
MENTALITY โดยมีการสร้างระบบมโนทัศน์ระหว่างหัวใจกับสภาพจิตใจ หรือพฤติกรรม
ทางจิตต่างๆ ส่วนค�ำว่า 菩萨 /phu35 sĄ51/ (พระโพธิสตั ว์)  ซึง่ เป็นชือ่ เทพเจ้าชัน้ สูงสุด
โดยใช้กระบวนการเชือ่ มโยงทางความหมายระหว่างบุคคลกับพระโพธิสตั ว์ เพือ่ แสดงถึง
บุคคลทีม่ จี ติ เมตตากรุณาคล้ายพระโพธิสตั ว์ เนื่องจากว่าการนับถือเทพเจ้าเป็นความเชือ่
ของชาวจีนทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ดุ ทีบ่ รรพบุรษุ ได้ถา่ ยทอดมา โดยเฉพาะอย่างยิง่ พระโพธิสตั ว์กวนอิม
หรือเจ้าเเม่กวนอิม เป็ นพระโพธิสตั ว์ทม่ี คี นนับถือกันมาก เพราะว่ามนุ ษย์ต้องการ
สิง่ ยึดเหนีย่ วจิตใจเพือ่ ช่วยให้เกิดความรูส้ กึ มันคงปลอดภั
่
ยว่ามีสงิ่ ศักดิ ์สิทธิ ์ปกป้องคุม้ ครอง
และในขณะเดียวกัน การนับถือเทพเจ้า ซึง่ เป็ นสิง่ ยึดเหนี่ยวนัน้ ก็ยงั ช่วยสังสอนผู
่
น้ บั ถือ
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ค�ำประสมค�ำนามกับค�ำนามทีม่ คี ำ� ว่า /ɕin55/ (ใจ) ในภาษาจีน

Yao Siqi

ท�ำสิง่ ทีด่ แี ละกลายเป็นคนทีม่ คี วามเมตตาด้วยเช่นกัน ดังนัน้ ค�ำว่า 菩萨心 /phu35 sĄ51
ɕin55/ จึงเป็ นตัวอย่างตามรูปแบบค�ำประสมทีส่ ว่ นขยายและส่วนแสดงความเด่นมาจาก
อุปลักษณ์ (Double metaphorical processing: metaphor-based modifier and profile
determinant) ทีม่ คี วามหมายว่า คนทีม่ จี ติ เมตตากรุณา
(2) ใจเป็ นสภาพอารมณ์ (HEART IS EMOTION)
11

ค�ำศัพท์

สัทอักษร

龙心

/luŋ35 ɕin55/

การแปลตามรูปศัพท์
มังกร + ใจ  

ความหมาย
สภาวะอารมณ์ของกษัตริย์

ค�ำว่า 龙心 /luŋ35 ɕin55/ เป็นค�ำประสมแบบค�ำนามกับค�ำนามทีม่ ที งั ้ ค�ำว่า
龙 /luŋ35/ (ส่วนขยาย) และค�ำว่า 心 /ɕin55/ (ส่วนแสดงความเด่น) เป็ นอุปลักษณ์
ค�ำประสมนี้มคี วามหมายว่า สภาวะอารมณ์ของกษัตริย์ เมือ่ พิจารณาส่วนประกอบของ
ค�ำประสมนี้ จะเห็นได้วา่ ค�ำว่า 心 /ɕin55/ (ใจ) จะใช้อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ HEART
IS EMOTION โดยมีการสร้างระบบมโนทัศน์ระหว่างหัวใจกับสภาพอารมณ์ ความรูส้ กึ
ส่วนค�ำว่า 龙 /luŋ35/ (มังกร) จะเป็นชือ่ สัตว์ทม่ี นุษย์สร้างขึน้ เอง และไม่มตี วั ตนอยูจ่ ริง
อยูใ่ นโลก โดยใช้อปุ ลักษณ์เชิงมโนทัศน์ EMPEROR IS DRAGON ซึง่ มาจากอุปลักษณ์
เชิงมโนทัศน์วา่ PEOPLE ARE ANIMALS เพือ่ อ้างถึงพระมหากษัตริย์ หรือผูป้ กครอง
อาณาจักร เนื่องจากมังกรเป็นสัตว์สงู ส่งในลัทธิความเชือ่ ของชาวจีนมายาวนาน ชาวจีน
ยกย่องนับถือบูชามังกรเป็ นสัตว์ทย่ี งิ่ ใหญ่ทส่ี ดุ อีกทัง้ ยังเป็ นสัญลักษณ์ของอ�ำนาจสูงสุด
และความเป็นสิรมิ งคลซึง่ สามารถเห็นได้ ดังนัน้ ค�ำว่า 龙心 /luŋ35 ɕin55/ จึงเป็นตัวอย่าง
ของค�ำประสมทีส่ ว่ นขยายและส่วนแสดงความเด่นมาจากอุปลักษณ์ (Double metaphorical
processing: metaphor-based modifier and profile determinant) ทีม่ คี วามหมายว่า
สภาวะอารมณ์ของกษัตริย์ โดยมีกระบวนการประสมค�ำดังนี้
龙心 /luŋ35 ɕin55/

Input Space 1: 龙 /luŋ35/ Input Space 2: 心 /ɕin55/
- สัตว์
- มังกร
- สัตว์ทย่ี งิ่ ใหญ่ทส่ี ดุ และมี
ความสามารถสูงสุด
- มีอารมณ์ดแี ละร้าย

- มนุษย์
- พระมหากษัตริย์
- คนทีม่ อี ำ� อาจสูงสุดของ
ประเทศ
- มีอารมณ์ดแี ละร้าย

Generic Space

Blend Space

- มีความสามารถสูงสุด - สภาพอารมณ์
ความรูส้ กึ ของพระ
มหากษัต ริย์ ซึ่ ง
เป็ นคนทีม่ อี ำ� นาจ
สูงสุดของประเทศ

1.4. ค�ำประสมที่ส่วนขยายมาจากนามนัย และมีส่วนแสดงความเด่น
มาจากอุปลักษณ์ (Metonymy-based modifier and metaphor-based profile
determinant)
20

ปีที่่ 36 ฉบับที่ ่ 2 พ.ศ. 2559

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย

ค�ำ ประสมที่ส่ว นขยายมาจากนามนัย และมีส่ว นแสดงความเด่น มาจาก
อุปลักษณ์ (Metonymy-based modifier and metaphor-based profile determinant)
เป็ นค�ำประสมค�ำนามกับค�ำนามทีป่ ระกอบด้วยสองส่วน คือ ค�ำนามหลักหรือส่วนแสดง
ความเด่นมาจากอุปลักษณ์ (metaphor-based profile determinant) และส่วนขยายมาจาก
นามนัย (metonymy-based modifier) จากข้อมูลในการศึกษาครังนี
้ ้ พบว่า ค�ำว่า 心 /ɕin55/
ท�ำหน้าทีเ่ ป็นส่วนแสดงความเด่น และมีความหมายเชิงเปรียบเทียบ 2 ประเภท โดยมีการอธิบาย
พร้อมด้วยตัวอย่างดังนี้
(1) ใจเป็ นสภาพจิ ตใจ (HEART IS MENTALITY)
ค�ำศัพท์

สัทอักษร

การแปลตามรูปศัพท์

ความหมาย

12

童心

/tʰuŋ35 ɕin55/

เด็ก +ใจ

จิตใจเด็กๆ; จิตใจบริสทุ ธิ ์ไร้เดียงสาของเด็ก

13

玻璃心

/po55 li ɕin55/

แก้ว + ใจ

จิตใจทีเ่ ปราะบาง

ในตัวอย่างที่ 12 ค�ำว่า 童心 /tʰuŋ35 ɕin55/ หมายถึง จิตใจเด็กๆ; จิตใจบริสทุ ธิ ์
ไร้เดียงสาของเด็ก ค�ำๆ นี้เป็ นตัวอย่างค�ำประสมทีม่ คี ำ� ว่า 童 /tʰuŋ35/ เป็ นส่วนขยาย
(modifier) มาจากนามนัย และมีคำ� ว่า 心 /ɕin55/ เป็นส่วนแสดงความเด่น (profile
determinant)  มาจากอุปลักษณ์ โดยมีกระบวนการเชือ่ มโยงทางความหมายระหว่างค�ำว่า
心 /ɕin55/ กับสภาพจิตใจของบุคคล หรือพฤติกรรมทางจิตต่างๆ เพือ่ เป็ นการสร้าง
ระบบมโนทัศน์เปรียบหัวใจ (อวัยวะภายใน) เป็ นสิง่ นามธรรมว่าสภาพจิตใจ ส่วนค�ำว่า
童 /tʰuŋ35/ มีความหมายว่า การเรียกกลุม
่ บุคคลทีม่ อี ายุต่�ำกว่าประชาชนส่วนใหญ่
ในฐานะทางสังคม (The Contemporary of Chinese Dictionary, 2012: 1308) ซึง่ เป็นค�ำนาม
ค�ำแรกและท�ำหน้าทีเ่ ป็นส่วนขยาย โดยใช้นามนัยแบบ CATEGORY FOR CATEGORY
FEATURES กล่าวคือ การน�ำรูปค�ำว่า 童 /tʰuŋ35/ (เด็ก) ซึง่ เป็ นกลุม่ เยาวชนในสังคม
เพือ่ แสดงเด็กทัวไปมี
่ ลกั ษณะว่านิสยั น่ารักและสภาพจิตใจบริสทุ ธิ ์สะอาด อย่างไรก็ตาม
ค�ำว่า 童心 /tʰuŋ35 ɕin55/ มีความหมายว่า คนทีม่ จี ติ ใจบริสทุ ธิไร้์ เดียงสา โดยมีกระบวนการ
ประสมค�ำ ดังนี้
童心 /tʰuŋ35 ɕin55/

Input Space 1:
童 /tʰuŋ35/

- ใจของเด็ก
- สภาพจิตใจของเด็ก
- สภาพจิตใจบริสทุ ธิ ์
ไร้เดียงสาของเด็ก

Input Space 2:
心 /ɕin55/

Generic Space

Blend Space

- ใจ
- สภาพจิตใจบริสทุ ธิสะอาด
- คนทีม่ จี ติ ใจบริสทุ ธิ ์
์
- สภาพจิตใจ
ไร้เดียงสา
- สภาพจิตใจบริสทุ ธิ ์
สะอาด
21

ค�ำประสมค�ำนามกับค�ำนามทีม่ คี ำ� ว่า /ɕin55/ (ใจ) ในภาษาจีน

Yao Siqi

ในตัวอย่างที่ 13 ค�ำว่า 玻璃心 /po55 li ɕin55/ หมายถึง จิตใจทีเ่ ปราะบาง
ค�ำๆ นี้เป็ นตัวอย่างค�ำประสมทีม่ คี ำ� ว่า 玻璃 /po55 li/ เป็ นส่วนขยาย (modifier)
มาจากนามนัย และมีคำ� ว่า 心 /ɕin55/ เป็ นส่วนแสดงความเด่น (profile determinant)
มาจากอุปลักษณ์ โดยมีกระบวนการเชือ่ มโยงทางความหมายระหว่างค�ำว่า 心 /ɕin55/ กับ
สภาพจิตใจของบุคคล หรือพฤติกรรมทางจิตต่างๆ เพื่อเป็ นการสร้างระบบมโนทัศน์
เปรียบหัวใจ (อวัยวะภายใน) เป็นสิง่ นามธรรมว่าสภาพจิตใจ ส่วนค�ำว่า 玻璃 /po55 li/
เป็ นชือ่ วัสดุประเภทไนล่อนหรือพลาสติก ซึง่ มีลกั ษณะเด่นคือเป็นสิง่ ทีไ่ ม่แข็งแรงและเปราะ
บางหักง่าย ซึ่งเป็ นค�ำนามค�ำแรกและท�ำหน้ าที่เป็ นส่วนขยาย โดยใช้นามนัยแบบ
CATEGORY FOR SALIENT PROPERTY กล่าวคือ การน�ำรูปค�ำว่า 玻璃 /po55
li/ ซึง่ เป็นวัสดุอตุ สาหกรรมทีพ
่ บบ่อยซึง่ แสดงว่ากระจกทัวไปมี
่ ลกั ษณะแตกง่าย อย่างไร
55
55
ก็ตามค�ำว่า 玻璃心 /po li ɕin / มีความหมายว่า สภาพจิตใจเหมือนกระจก
ทีแ่ ตกสลายได้งา่ ย
ใจเป็ นสภาพอารมณ์ (HEART IS EMOTION)
14

ค�ำศัพท์

สัทอักษร

การแปลตามรูปศัพท์

ความหมาย

春心

/tʂʰuən55 ɕin55/

ฤดูใบไม้ผลิ + ใจ  

อารมณ์รกั ของหนุ่มสาว;
อารมณ์ปฏิพทั ธ์ของหนุ่มสาว

ตัวอย่างของค�ำว่า 春心 /tʂʰuən55 ɕin55/ มีความหมายว่า อารมณ์รกั ของ
หนุม่ สาว; อารมณ์ปฏิพทั ธ์ของหนุม่ สาว ซึง่ ประกอบด้วยค�ำว่า 春 /tʂʰuən55/ เป็นส่วนขยาย
(modifier) มาจากนามนัย และมีคำ� ว่า 心 /ɕin55/ เป็ นส่วนแสดงความเด่น (profile
determinant) มาจากอุปลักษณ์วา่ HERAT IS EMOTION ซึง่ เป็นการสร้างระบบมโนทัศน์
เปรียบหัวใจ (อวัยวะภายใน) เป็ นสภาพอารมณ์ ความรูส้ กึ ของบุคคล ส่วนค�ำว่า 春 /
tʂʰuən55/ มีความหมายว่า ฤดูใบไม้ผลิ ซึง่ อยูต่ ำ� แหน่งซ้ายมือของค�ำประสมและท�ำหน้าทีเ่ ป็น
ส่วนขยาย (modifier) โดยใช้นามนัยแบบ SEASON FOR ACTION กล่าวคือ การน�ำรูป
ค�ำว่า 春 /tʂʰuən55/ ซึง่ เป็นค�ำทีห่ มายถึงฤดูใบไม้ผลิอนั อบอุน่ ภายหลังฤดูหนาวอันหนาว
เหน็บได้ผา่ นพ้นไปแล้ว ความรักก็เริม่ ผลิบานดังดอกไม้
่
และค�ำว่า 春心 /tʂʰuən55 ɕin55/
ก็หมายถึงความรักของบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิง่ เป็ นอารมณ์รกั ระหว่างหนุ่มสาว
2. 心 /ɕin55/ เป็ นส่วนขยาย (“heart” as modifier)
ในการศึกษาครัง้ นี้ ค�ำว่า 心 /ɕin55/ เป็ นส่วนขยาย (“heart” as modifier)
ซึง่ อยูต่ �ำแหน่ งซ้ายมือของค�ำประสมและมีความหมายมาจากอุปลักษณ์ โดยมีรปู แบบ
การแสดงการเชือ่ มโยงทางความหมายเชิงเปรียบเทียบ 4 รูปแบบ ได้แก่
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(1) ใจเป็ นสิง่ ทีม่ อี ยูจ่ ริงหรือสิง่ รูปธรรม (HEART IS CONCRETE OBJECT
OR ENTITY)
(2) ใจเป็ นสภาพจิตใจ (HEART IS MENTALITY)
(3) ใจเป็ นสภาพอารมณ์ ความรูส้ กึ (HEART IS EMOTION)
(4) ใจเป็ นความคิด (HEART IS THOUGHT)
心 /ɕin55/ เป็ นส่วนขยาย (“heart” as modifier)

จ�ำนวน

2.1 Metaphor-based modifier
ใจเป็ นสิง่ ทีม่ อี ยูจ่ ริง หรือสิง่ รูปธรรม(HEART IS CONCRETE
OBJECT OR ENTITY)

14

ใจเป็ นสภาพจิตใจ(HEART IS MENTALITY)

2

ใจเป็ นความคิด(HEART IS THOUGHT)

4

20

2.2 Double metaphorical processing: metaphor-based modifier and profile determinant
ใจเป็ นสภาพจิตใจ(HEART IS MENTALITY)

1

2.3 Metaphor-based modifier and metonymy-based profile determinant
ใจเป็ นสภาพจิตใจ (HEART IS MENTALITY)

2

ใจเป็ นสภาพอารมณ์ ความรูส้ กึ (HEART IS EMOTION)

5

7
28

รวม

2.1. ค�ำประสมที่ส่วนขยายมาจากอุปลักษณ์ (Metaphor-based modifier)
ค�ำประสมทีส่ ว่ นขยายมาจากอุปลักษณ์ (Metaphor - based modifier) เป็นวิธหี นึง่
ของการประสมค�ำ โดยทีม่ ลี กั ษณะของกระบวนการประสมค�ำคือ ค�ำประสมแบบระหว่าง
ค�ำนามกับค�ำนาม (noun-noun compounds) นัน้ ประกอบด้วยสองส่วน ซึง่ ส่วนหนึ่ง
ท�ำหน้าทีเ่ ป็นส่วนหลัก (head noun) และอีกส่วนหนึ่งท�ำหน้าทีเ่ ป็นส่วนขยาย (modifier)
และค�ำนามทีเ่ ป็ นส่วนขยายค�ำนัน้ เป็ นค�ำทีใ่ ช้อุปลักษณ์ จากข้อมูลในการศึกษาครัง้ นี้
พบว่า ค�ำว่า 心 /ɕin55/ (ใจ) ท�ำหน้าทีเ่ ป็นส่วนขยายและมีความหมายเชิงเปรียบเทียบ
3 ประเภท โดยมีการอธิบายพร้อมด้วยตัวอย่างดังนี้
(1) ใจเป็ นสิ่ งที่มอี ยูจ่ ริง หรือสิ่ งรูปธรรม (HEART IS CONCRETE OBJECT
OR ENTITY)
ค�ำศัพท์

สัทอักษร

การแปลตามรูปศัพท์

心中

/ɕin55 tʂuŋ55/

ใจ + ตอนกลาง

ในใจ

心底

/ɕin ti /

ใจ + ข้างล่าง

ในใจ

17

心上

/ɕin ʂʰɑŋ /

ใจ + ข้างบน

ในใจ

18

心里

/ɕin55li214/

ใจ+ ข้างใน

ภายในหน้าอก

心门

/ɕin mən /

ใจ + ประตู

ช่องหน้าอกหรือทรวงอก

15
16

19

55

55

55

214

51

35

23

ความหมาย

ค�ำประสมค�ำนามกับค�ำนามทีม่ คี ำ� ว่า /ɕin55/ (ใจ) ในภาษาจีน
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จากตารางข้างต้นดังกล่าวจะเห็นได้วา่ ค�ำทีป่ ระกอบด้วยค�ำว่า 心 /ɕin55/ (ใจ)
ทีเ่ ป็ นค�ำประสมสองส่วน โดยทีค่ ำ� ว่า 心 /ɕin55/ (ใจ) นัน้ ไปประกอบค�ำนามค�ำอืน่ อีก
หนึง่ ค�ำ จะมีโครงสร้างรูปแบบเป็น “心 /ɕin55/+N” กล่าวคือ ในบริบทนี้ ค�ำว่า 心 /ɕin55/ (ใจ)
ท�ำหน้าทีเ่ ป็ นส่วนขยาย (“heart” as modifier) ซึง่ อยูต่ �ำแหน่ งแรกของค�ำประสมใหม่
และมีความหมายเป็ นสิง่ ที่มอี ยู่จริง หรือสิง่ รูปธรรม ส่วนค�ำนามค�ำอื่นๆ ซึ่งเป็ น
ส่วนปรากฏร่วมกับค�ำว่า 心 /ɕin55/ (ใจ) จะอยูต่ ำ� แหน่งทีส่ องของค�ำประสมใหม่
นอกจากนี้ จากตัวอย่าง 15-18 จะเห็นได้วา่ ค�ำว่า 心中 /ɕin55 tʂuŋ55/, 心底
/ɕin55 ti214/, 心上 /ɕin55 ʂʰɑŋ51/, และ 心里 /ɕin55li214/ มีความหมายคล้ายคลึงกันว่า
ข้างในของใจ หรือภายในใจ โดยใช้อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ HEART IS CONTAINER
ซึง่ เป็ นผลจาก ส่วนขยาย (modifier) ของรูปค�ำในค�ำประสมที่ 心 /ɕin55/ หมายถึง
หัวใจ ถูกจับคูก่ บั ภาชนะซึง่ เป็ นสิง่ รูปธรรม และมีทงั ้ ภายในและภายนอก ทัง้ นี้กอ่ ให้เกิด
กระบวนการเชือ่ มโยงทางความหมายระหว่าง 心 /ɕin55/ (ความหมายต้นทาง) กับภาชนะ
ซึง่ เป็ นความหมายปลายทาง เมือ่ ค�ำว่า 心 /ɕin55/ ปรากฏร่วมกับค�ำนามค�ำอืน่ ๆ ซึง่
อย่ตู ำ� แหน่งทีส่ องของค�ำประสมค�ำใหม่ เช่น 中 /tʂuŋ55/ (ตอนกลาง), 底 /ti214/ (ข้างล่าง),
上 /ʂʰɑŋ51/ (ข้างบน) และ 里 /li214/  (ข้างใน) ล้วนมีความหมายว่า ในใจ เพราะว่า
ในระบบความคิดของคนจีน ใจเป็นภาชนะ ซึง่ ประกอบด้วยส่วนกลาง ส่วนข้างบน และข้างล่าง
แต่อย่างไรก็ตามส่วนประกอบแต่ละส่วนอยูภ่ ายในภาชนะ โดยมีกระบวนการประสมค�ำ
ของค�ำว่า 心中 /ɕin55 tʂuŋ55/ เป็ นตัวอย่าง ดังนี้
心中 /ɕin55 tʂuŋ55/

Input Space 1: 心 /ɕin55/
- สรรพสิง่ ทีม่ ตี วั ตนอยูจ่ ริง (ใจ)
- มีขา้ งใน

Input Space 2: 中 /tʂuŋ55/ Generic Space
- ภาชนะ
- มีขา้ งใน

- มีขา้ งใน

Blend Space
- ข้างในของภาชนะ
- ในใจ

ในท�ำนองเดียวกัน จากตัวอย่าง 19 จะเห็นได้วา่ ค�ำว่า 心 /ɕin55/ (ใจ) เป็นส่วนขยาย
(modifier) ของค�ำประสมนัน้ โดยใช้อปุ ลักษณ์เชิงมโนทัศน์ HEART IS ROOM ซึง่ มีลกั ษณะ
คล้ายคลึงกันกับอุปลักษณ์มโนทัศน์ HEART IS CONTAINER ต่างกันตรงทีว่ า่ ห้อง “room”
เป็นประเภทหนึง่ ของภาชนะ (container) หรือว่า ภาชนะเป็นต้นแบบ (prototype) ของห้อง
(room) ซึง่ มีรปู แบบหลากหลาย โดยมีทงั ้ ห้องใหญ่และห้องเล็ก มีชอ่ งทางและประตูให้
เข้าออก อาทิ ในตัวอย่างที่ 19 ค�ำว่า 心门 /ɕin55 mən35/ หมายถึง ช่องหน้าอกหรือ
ทรวงอก ซึง่ ประกอบด้วยสองส่วนคือ ค�ำว่า 心 /ɕin55/ (หมายถึง หัวใจ) และ 门 /mən35/
(หมายถึง ประตู) ซึง่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็ นส่วนแสดงความเด่นของค�ำประสม
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ใจเป็ นสภาพจิ ตใจ (HEART IS MENTALITY)
ค�ำศัพท์

สัทอักษร

20

心境

/ɕin tɕiŋ /

21

心神

/ɕin55ʂʰən35/

55

การแปลตามรูปศัพท์
ความหมาย
ใจ + สถานการณ์
สภาพจิตใจ

51

ใจ + จิตใจ

สภาพจิตใจ

จากตัวอย่าง 20-21 จะเห็นได้ว่า ค�ำประสมค�ำนามกับค�ำนาม (noun-noun
compounds) ทัง้ สองค�ำเหล่านี้เป็ นตัวอย่างทีแ่ สดงรูปแบบการประสมค�ำแบบค�ำประสม
ทีส่ ว่ นขยายมาจากอุปลักษณ์ (Metaphor-basedmodifier) โดยมีกระบวนการเชือ่ มโยง
ทางความหมายระหว่าง 心 /ɕin55/ (ใจ) กับสภาพจิตใจของบุคคล หรือพฤติกรรมทางจิตต่างๆ
ซึ่งใช้กลไกอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ HEART IS MENTALITY ส่วนค�ำนามค�ำทีส่ อง
ซึ่งเป็ นส่วนที่แสดงความเด่น (profile determinant) จะใช้ความหมายตามรูปค�ำ
ในตัวอย่างที่ 20 และ 21 ค�ำว่า 心境 /ɕin55 tɕiŋ51/ กับ 心神 /ɕin55 ʂʰən35/ มีความหมาย
คล้ายคลึงกันว่า หมายถึง สภาพจิตใจ ต่างกันตรงทีว่ า่ ค�ำว่า 心境 /ɕin55 tɕiŋ51/
โดยทัวไปแล้
่
วจะใช้ในการบรรยายถึง จิตใจเรียบเฉย ไม่วุ่นวาย และมีความสงบจิต
ส่วนค�ำว่า 心神 /ɕin55 ʂʰən35/ จะใช้เพือ่ อธิบายถึง ลักษณะใจลอย หรือเผลอสติ
โดยมีกระบวนการประสมค�ำของค�ำว่า 心境 /ɕin55 tɕiŋ51/ เป็ นตัวอย่าง ดังนี้
心境 /ɕin55 tɕiŋ51/

Input Space 1: 心 /ɕin55/ Input Space 2: 境 /tɕiŋ51/
- ใจ
- จิตใจเรียบเฉย ไม่วนุ่ วาย

- สถานการณ์
- สภาพมันคง
่

Generic Space
- ความมันคง
่

Blend Space
- จิตใจสงบมันคง
่

(3) ใจเป็ นความคิ ด (HEART IS THOUGHT)
ค�ำศัพท์

สัทอักษร

22

心机

/ɕin tɕi /

23

心计

/ɕin55 tɕi51/

55

55

การแปลตามรูปศัพท์
ความหมาย
ใจ + การวางแผน
แผนการ; แผนในใจ
ใจ + วิธกี าร

แผนการ; แผนในใจ

ในกรณีของค�ำว่า 心机 /ɕin55 tɕi55/ และค�ำว่า 心计 /ɕin55 tɕi51/ มีความหมายว่า
กลอุบาย หรือการวางแผนการเพือ่ ผลประโยชน์สว่ นตัว ซึง่ ทัง้ สองค�ำนี้จะเป็ นค�ำทีเ่ ป็ น
ค�ำพ้องความหมาย กล่าวคือ (ในภาษาเดียวกัน) ค�ำพ้องเป็นค�ำทีม่ คี วามหมายเหมือนกัน
หรือ ใกล้เ คีย งกัน อย่า งไรก็ต ามนอกจากอธิบ ายความหมายได้อ ย่า งชัด เจนแล้ว
ส่วนกระบวนการประสมค�ำในกลุม่ นีส้ ามารถใช้หลักการเดียวกันได้ ซึง่ แสดงกระบวนการประสมค�ำ
ของค�ำว่า 心机 /ɕin55 tɕi55/ เป็ นตัวอย่าง ดังนี้
25
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心机 /ɕin55 tɕi55/
Input Space 1: 心 /ɕin55/ Input Space 2: 机 /tɕi55/
- ใจ
- ความคิด
- ความเห็นแก่ตวั

- การวางแผน
- การคิดวางแผน
- การวางแผนการเพือ่ ผล
ประโยชน์สว่ นตัว

Generic Space

Blend Space

- ความคิด/การวางแผน - ความคิด/การคิด
วางแผน
- ความเห็นแก่ตวั /
การวางแผนการ
เพือ่ ผลประโยชน์
ส่วนตัว

2.2. ค�ำประสมที่ ส่วนขยายและส่วนแสดงความเด่นมาจากอุปลักษณ์
(Double metaphorical processing : metaphor - based modifier and profile
determinant)
ค�ำประสมที่ส่วนขยายและส่วนแสดงความเด่นมาจากอุปลักษณ์ (Double
metaphorical processing: metaphor-based modifier and profile determinant)
เป็ นวิธกี ารประสมค�ำทีม่ ลี กั ษณะค�ำนามหนึ่งประกอบด้วยค�ำนามอีกค�ำหนึ่ง ซึง่ ค�ำนาม
สองค�ำนีท้ น่ี ำ� มาประสมกันต่างก็มคี วามหมายทีเ่ ป็นอุปลักษณ์และไม่ตามความหมายประจ�ำ
รูปค�ำดังทีก่ ล่าวไว้ในข้างต้น เพียงแต่ในทีน่ ้ี ค�ำว่า 心 /ɕin55/ (ใจ) ท�ำหน้าทีเ่ ป็นส่วนแสดงขยาย
เท่านัน้ และมีความหมายเชิงเปรียบเทียบประเภทเดียว ตัวอย่างเช่น
ใจเป็ นสภาพจิ ตใจ (HEART IS MENTALITY)

24

ค�ำศัพท์

สัทอักษร

การแปลตามรูปศัพท์

ความหมาย

心病

/ɕin55 piŋ51/

ใจ + อาการเจ็บปว่ ย

ความทุกข์ใจ; ความในใจทีไ่ ม่อาจ
พูดออกมาได้หรือมีความเจ็บปวด
อยู่

ในตัวอย่างที่ 24 ค�ำว่า 心病 /ɕin55 piŋ51/ สามารถวิเคราะห์ตามหลักการ
รูปแบบค�ำประสมที่ส่วนขยายและส่วนแสดงความเด่นมาจากอุปลักษณ์ (Double
metaphorical processing: metaphor-based modifier and profile determinant) กล่าวคือ
ค�ำว่า 心病 /ɕin55 piŋ51/ นัน้ เป็นค�ำประสมค�ำนามกับค�ำนามทีม่ ที งั ้ ค�ำว่า 心 /ɕin55/
(ส่วนขยาย) และค�ำว่า 病 /piŋ51/ (ส่วนแสดงความเด่น) เป็นอุปลักษณ์ ส่วนค�ำประสมนี้
มีความหมายว่า ความทุกข์ใจ; ความในใจทีไ่ ม่อาจพูดออกมาได้หรือมีความเจ็บปวดอยู่
เมือ่ พิจารณาส่วนประกอบของค�ำประสมนี้จะเห็นได้วา่ ค�ำว่า 心 /ɕin55/ (ใจ) จะใช้กลไก
อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ HEART IS MENTALITY โดยมีการสร้างระบบมโนทัศน์ระหว่าง
หัวใจกับสภาพจิตใจ ซึง่ รายละเอียดกล่าวไปแล้วข้างต้น ส่วนค�ำว่า 病 /piŋ51/ (การเจ็บปว่ ย)
จะใช้อุปลักษณ์ เชิงมโนทัศน์ PSYCHOLOGICAL SUFFERING IS DESEASE
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กล่าวคือ การน�ำความเจ็บปว่ ย หรือความไม่สบายทางร่างกายไปเปรียบเสมือนโรคภัย
หรือความทุกข์ทางด้านจิตใจ โดยมีกระบวนการประสมค�ำของค�ำว่า 心病 /ɕin55 piŋ51/
แสดงไว้ในดังนี้
心病 /ɕin55 piŋ51/

ความหมายต้นทาง (Source Domain)

ความหมายปลายทาง (Target Domain)

心 /ɕin /(หัวใจ)

a

病 /piŋ51/ (การเจ็บปว่ ยทางร่างกาย)

a

55

สภาพจิตใจ
การเจ็บปว่ ยทางจิตใจ

2.3. ค�ำประสมที่ ส่วนแสดงความเด่นมาจากนามนัย และมีส่วนขยาย
มาจากอุปลักษณ์ (Metaphor - based modifier and metonymy - based profile
determinant)
ค�ำ ประสมที่ส่ว นแสดงความเด่น มาจากนามนัย และมีส่ว นขยายมาจาก
อุปลักษณ์ (Metaphor-based modifier and metonymy-based profile determinant)
เป็ นค�ำประสมค�ำนามกับค�ำนามทีป่ ระกอบด้วยสองส่วน คือ ค�ำนามหลักหรือส่วนแสดง
ความเด่นมาจากนามนัย (metonymy-based profile determinant) และส่วนขยายมาจาก
อุปลักษณ์ (metaphor-based modifier) จากข้อมูลในการศึกษาครัง้ นี้ พบว่า ค�ำว่า 心
/ɕin55/ (ใจ) ท�ำหน้ าทีเ่ ป็ นส่วนขยายและมีความหมายเชิงเปรียบเทียบ 2 ประเภท
โดยมีการอธิบายพร้อมด้วยตัวอย่างดังนี้
(1) ใจเป็ นสภาพจิ ตใจ(HEART IS MENTALITY)
25

ค�ำศัพท์

สัทอักษร

心魔

/ɕin mo /
55

35

การแปลตามรูปศัพท์
ความหมาย
ใจ + ปีศาจ
จิตใจชัวร้
่ าย

ส่วนค�ำว่า 心魔 /ɕin55 mo35/ เป็นค�ำประสมแบบค�ำนามกับค�ำนามทีม่ คี ำ� ว่า
心 /ɕin55/ (ใจ) เป็นส่วนขยาย (modifier) มาจากอุป
ุ ลักษณ์ และมีคำ� ว่า 魔 /mo35/ (ปีศาจ)
เป็ นส่วนแสดงความเด่น (profile determinant) มาจากนามนัย ในขณะทีม่ สี ว่ นแสดง
ความเด่น (profile determinant) นัน้ เป็นนามนัย ค�ำว่า 魔 /mo35/ มีความหมายตรงว่า
ปีศาจ (The Contemporary of Chinese Dictionary, 2012: 915)และมีนามนัยเชิงมโนทัศน์
CATEGORY FOR CATEGORY FEATURES ซึง่ ลักษณะการใช้นามนัยเชิงมโนทัศน์
แบบนี้เป็ นการน�ำสิง่ เหนือธรรมชาติ คือปีศาจ ซึง่ เป็ นสิง่ ชัวร้
่ ายทีม่ ลี กั ษณะทัง้ น่าเกลียด
และน่ากลัว มาอ้างถึงความชัวร้
่ าย ดังนัน้ ค�ำว่า 心魔 /ɕin55 mo35/ จึงมีความหมายว่า
จิตใจชัวร้
่ าย โดยมีกระบวนการประสมค�ำ ดังนี้
心魔 /ɕin55 mo35/
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Input Space 1: 心 /ɕin55/ Input Space 2: 魔 /mo35/

Generic Space

- ใจ
- ใจร้าย

- สิง่ ทีไ่ ม่ดี

- ปีศาจ
- สิง่ ชัวร้
่ าย

Blend Space
- จิตใจชัวร้
่ าย

(2) สภาพอารมณ์ ความรู้สึก (HEART IS EMOTION)
26

ค�ำศัพท์

สัทอักษร

การแปลตามรูปศัพท์

ความหมาย

心潮

/ɕin55tʂʰɑu35/

ใจ + กระแสน�้ำ

อารมณ์เรียบเฉย หรือตื่นเต้น
(อารมณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลงได้)

จากตัวอย่าง 26 จะเห็นได้วา่ ค�ำว่า 心潮 /ɕin55 tʂʰɑu35/ มีความหมายว่า
สภาวะอารมณ์ทบ่ี างครังเรี
้ ยบเฉย หรือบางครังก็
้ ตน่ื เต้น ค�ำว่า 心 /ɕin55/ (ใจ) ประกอบกับ
ค�ำว่า 潮 /tʂʰɑu35/ ซึง่ เป็นค�ำนามทีม่ คี วามหมายว่า กระแสน�้ำ (The Contemporary of
Chinese Dictionary, 2012: 154)โดยใช้นามนัยเชิงมโนทัศน์ OBJECT FOR FUNCTION
ซึง่ เป็ นผลจากค�ำนามแสดงความเด่น (profile determinant) ของรูปค�ำในค�ำประสมทีค่ ำ�
ว่า 潮 /tʂʰɑu35/ หมายความถึงการเคลือ่ นไหวของแม่น้�ำลําธาร ซึง่ เป็ นปรากฏการณ์
ธรรมชาติเพือ่ บรรยายถึงลักษณะของอารมณ์ของบุคคล ไม่วา่ จะเรียบเฉย หรือตืน่ เต้นก็ตาม
ยิง่ ไปกว่านัน้ 心 /ɕin55/ (ใจ) หรือหัวใจมีคณ
ุ สมบัตทิ จ่ี ะขับดันการหมุนเวียนของเลือด
ทัวร่
่ างกายเหมือนกับการเคลื่อนไหวของกระแสน�้ ำ  ลักษณะการเคลื่อนไหวทีร่ ุนแรง
จะหมายถึงอารมณ์ต่นื เต้น ส่วนลักษณะการเคลือ่ นไหวทีเ่ รียบเรือ่ ยจะหมายถึงอารมณ์
เรียบเฉย ค�ำประสมค�ำนี้จงึ เป็ นความรูพ้ น้ื ฐานของการแสดงความหมายมาจากความรู้
ความเข้าใจ และประสบการณ์ของคนทัวไปเกี
่
ย่ วกับการประสาทสัมผัสกับปรากฏการณ์
ธรรมชาติ โดยมีกระบวนการประสมค�ำ ดังนี้
心潮 /ɕin55 tʂʰɑu35/

Input Space 1:
心 /ɕin55/

Input Space 2:

Generic Space

潮 /tʂʰɑu35/

Blend Space

- สภาพอารมณ์ ความรูส้ กึ - ปรากฏการณ์ธรรมชาติ - มีการเปลีย่ นแปลง - อารมณ์เรียบเฉย/
- อารมณ์เรียบเฉย
- การเคลือ่ นไหวทีเ่ รียบเรือ่ ย
การเคลือ่ นไหวทีเ่ รียบเรือ่ ย
- อารมณ์ต่นื เต้น
- การเคลือ่ นไหวทีร่ นุ แรง
- อารมณ์ต่นื เต้น/
การเคลือ่ นไหวทีร่ นุ แรง

3. กรณี ที่คำ� ประสมค�ำนามกับค�ำนามเป็ นหน่ วยสร้างไร้ศนู ย์ (The case
of “exocentric” N+N compounds)
ค�ำว่า 心 /ɕin55/ (ใจ) สามารถท�ำหน้าทีเ่ ป็นส่วนขยาย (modifier) ของค�ำประสม
ค�ำนามสองค�ำในภาษาจีน ซึง่ เป็ นค�ำนามแรกทีอ่ ยูต่ ำ� แหน่งซ้ายมือของค�ำประสม เช่น
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ค�ำว่า 心魔 /ɕin55 mo35/, 心潮 /ɕin55 tʂʰɑu35/ เป็ นต้น ในตัวอย่างทัง้ สองค�ำนี้
ค�ำว่า  魔 /mo35/  และค�ำว่า 潮 /tʂʰɑu35/ เป็นค�ำนามค�ำทีส่ องซึง่ อยูใ่ นต�ำเหน่งขวามือ
และท�ำหน้าทีเ่ ป็ นส่วนแสดงความเด่น (profile determinant) ของค�ำประสมตามล�ำดับ
แต่ในบางกรณี ค�ำประสมค�ำนามสองค�ำในภาษาจีนไม่ได้มสี ว่ นขยาย (modifier) หรือ
ส่วนแสดงความเด่น (profile determinant) และความหมายของค�ำประสมออกจาก
ส่วนประกอบของค�ำนามทัง้ สองค�ำ กล่าวคือ ค�ำประสมใหม่ทส่ี ร้างขึน้ มามีความหมายใหม่
เกิดขึน้ โดยทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับความหมายของค�ำนามค�ำแรก และค�ำนามค�ำทีส่ อง ซึง่ ค�ำประสม
ค�ำนามสองค�ำนัน้ เรียกว่า ค�ำประสมค�ำนามกับค�ำนามเป็นหน่วยสร้างไร้ศนู ย์ (The case of
“exocentric” N+N compounds)  จากข้อมูลในการศึกษาครังนี
้ พ้ บว่า การน�ำค�ำว่า 心 /ɕin55/
(ใจ) ซึง่ อยูต่ ำ� แหน่งแรกของค�ำประสมค�ำนามสองค�ำนัน้ ไปปรากฏร่วมกับค�ำนามค�ำอืน่ ๆ
โดยทีม่ คี วามหมายสามารถบ่งบอกถึงอวัยวะส่วนอืน่ ของร่างกาย จ�ำนวนทัง้ หมด 7 ค�ำ 
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ค�ำศัพท์

สัทอักษร

การแปลตามรูปศัพท์

ความหมาย
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心目

/ɕin55 mu51/

ใจ + ตา

บุคคลหรือสรรพสิง่ ทีใ่ นความคิด
และในทัศนะของเรา

28

心眼

/ɕin55 ian214/

ใจ + ตา

เจตนาและจิตใจทีแ่ สดงต่อ
บุคคลอืน่

29

心腹

/ɕin55 fu51/

ใจ + กระเพาะ

คนทีร่ จู้ กั และสนิทกัน

ในกรณีของค�ำว่า 心目 /ɕin55 mu51/ (บุคคลหรือสรรพสิง่ ทีใ่ นความคิดและ
ในทัศนะของเรา) กับค�ำว่า 心眼 /ɕin55 ian214/ (เจตนาและจิตใจทีแ่ สดงต่อบุคคลอืน่ )
ซึง่ เป็นตัวอย่างของค�ำประสมค�ำนามกับค�ำนามเป็นหน่วยสร้างไร้ศนู ย์ ส่วนค�ำว่า 目 /mu51/
และค�ำว่า 眼 /ian214/ ต่างก็อยูต่ ำ� แหน่งขวามือของค�ำประสมตามล�ำดับ และมีความหมาย
ใกล้เคียงกันคือ ตา ซึง่ เป็นอวัยวะหนึง่ ในใบหน้า และทาํ หน้าทีร่ บั ภาพ แต่เมือ่ ค�ำว่า 目/mu51/
และค�ำว่า 眼 /ian214/ ไปปรากฏร่วมกับค�ำว่า 心 /ɕin55/ (ใจ) กลายเป็ นค�ำประสม
ค�ำนามกับค�ำนาม คือ 心目 /ɕin55 mu51/ และ 心眼 /ɕin55 ian214/ ตามล�ำดับ
แต่ความหมายของค�ำประสมสองค�ำนีไ้ ม่ได้เหมือนกันโดยสิน้ เชิง สาเหตุทท่ี ำ� ให้ความหมาย
ของค�ำประสมสองค�ำนี้ต่างกันเพราะว่า ลักษณะเด่นของค�ำว่า 目 /mu51/ และค�ำว่า
眼 /ian214/ ต่างกัน กล่าวคือ ค�ำว่า 目/mu51/ จะเน้นหน้าการมองเห็นของตา โดยใช้นาม
นัยเชิงมโนทัศน์ OBJECT FOR FUNCTION เมือ่ ไปปรากฏร่วมกับค�ำว่า 心 /ɕin55/
(ใจ)  ซึง่ เป็ นค�ำนามทีอ่ ยูต่ ำ� แหน่งซ้ายมือและมาจากอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ HEART IS
THOUGHT ค�ำว่า 心目 /ɕin55 mu51/ จึงเป็นค�ำประสมและมีความหมายใหม่เกิดขึน้ ว่า
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บุคคลหรือสรรพสิง่ ทีใ่ นความคิดและในทัศนะของเรา ซึง่ ความหมายนี้ไม่ได้เกีย่ วข้องกับ
หัวใจและดวงตาโดยมีกระบวนการประสมค�ำของค�ำว่า 心目 /ɕin55 mu51/ ดังนี้
心目 /ɕin55 mu51/

Input Space 1:

Input Space 2:

心 /ɕin55/

- ใจ
- ความคิด
- ความคิดเห็น

目 /mu51/

Generic Space

- ตา
- ความคิด
- การมองเห็นสรรพสิง่ ต่างๆ
- ความคิดเห็นต่อบุคคลหรือ
สรรพสิง่

Blend Space
- ความคิด/การมองเห็นสรรพสิง่ ต่างๆ
- ความคิดเห็น/ความคิดเห็นต่อ
บุคคลหรือสรรพสิง่

ส่วนค�ำว่า 眼 /ian214/ นัน้ นอกจากท�ำหน้าทีก่ ารรับภาพแล้วยังแสดงถึงลักษณะ
เป็ นรูหรือช่องว่าง ซึง่ มาจากนามนัยเชิงมโนทัศน์ CATEGORY FOR CATEGORY
FEATURES ถ้ารูขนาดใหญ่จะมีชอ่ งว่างกว้างกว่า ในทางตรงกันข้ามจะแคบกว่า เมือ่
ไปปรากฏร่วมกับค�ำว่า 心 /ɕin55/ (ใจ)  ซึง่ เป็นค�ำนามทีอ่ ยูต่ ำ� แหน่งซ้ายมือและมาจาก
อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ HEART IS MENTALITY ค�ำว่า 心眼 /ɕin55 ian214/ เป็นค�ำประสม
และมีความหมายใหม่เกิดขึน้ ว่า เจตนาและจิตใจทีแ่ สดงต่อบุคคลอื่น ซึง่ ความหมายนี้
ไม่ได้เกีย่ วข้องกับหัวใจและดวงตา โดยมีกระบวนการประสมค�ำของค�ำว่า 心眼 /ɕin55 ian214/
ดังนี้
心眼 /ɕin55 ian214/

Input Space 1:
心 /ɕin55/

- ใจ
- เจตนาและจิตใจทีแ่ สดงออกมา
- ใจกว้าง
- ใจแคบ

Input Space 2:
眼 /ian214/

- ตา
- รูหรือช่องว่าง
- รูขนาดใหญ่
- รูขนาดเล็ก

Generic Space
- สภาพจิตใจ

Blend Space
- เจตนาและจิตใจที่
แสดงออกมา
- ใจกว้าง/รูขนาดใหญ่
- ใจแคบ/รูขนาดเล็ก

อภิ ปรายผล
ส�ำหรับงานวิจยั เรือ่ ง “ค�ำประสมค�ำนามกับค�ำนามทีม่ คี ำ� ว่า 心 /ɕin55/ (ใจ)
ในภาษาจีน : การศึกษาตามแนวภาษาศาสตร์ปริชาน” ผูว้ จิ ยั ได้สรุปผลและประเด็น
ส�ำคัญจากการศึกษาครัง้ นี้มาเป็ น 3 ประการ โดยมีรายละเอียดดังนี้                              
1. จากการศึกษาและวิเคราะห์ลกั ษณะค�ำประสมค�ำนามกับค�ำนามทีม่ คี ำ� ว่า
心 /ɕin55/ (ใจ) ในภาษาจีน ผูว้ จิ ยั พบว่า มโนทัศน์ของคนจีนมีผลต่อการประสมค�ำ
ทีป่ ระกอบด้วยค�ำว่า 心 /ɕin55/ (ใจ) และกระบวนการประสมค�ำนัน้ ก็สามารถสะท้อน
ให้เห็นถึงระบบมโนทัศน์ของคนจีนในการใช้อปุ ลักษณ์ของค�ำว่า 心 /ɕin55/ (ใจ) มีความหมาย
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หลากหลาย ซึง่ สามารถจ�ำแนกได้เป็ น 6 ประเภท ได้แก่
(1) ใจเป็ นส่วนกลาง (HEART IS CENTRE)
(2) ใจเป็ นส่วนส�ำคัญทีส่ ดุ (HEART IS THE MOST IMPORTANT PART)
(3) ใจเป็ นสิง่ ทีม่ อี ยูจ่ ริง หรือสิง่ รูปธรรม (HEART IS CONCRETE OBJECT
OR ENTITY)
(4) ใจเป็ นสภาพจิตใจ (HEART IS MENTALITY)
(5) ใจเป็ นสภาพอารมณ์ (HEART IS EMOTION)
(6) ใจเป็ นความคิด (HEART IS THOUGHT)
ในทีน่ ้ีผวู้ จิ ยั สังเกตได้วา่ มโนทัศน์ของค�ำว่า 心 /ɕin55/ (ใจ) ก็สามารถสรุป
เป็ น 2 ประเภทหลัก ได้แก่
a. [ใจเป็นสรรพสิง่ หรือเรือ่ งราวต่างๆ] (ประเภท 1- 3) โดยทีม่ ตี วั ตน มีสว่ นกลาง
และส่วนส�ำคัญ
b. [ใจเป็ นมนุ ษย์] (ประเภท 4-6) โดยทีม่ สี ภาพจิตใจ อารมณ์ความรูส้ กึ และ
ความคิด
ส่วนระบบมโนทัศน์ (1) และ (2) ของประเภท a ปรากฏในค�ำประสมทีม่ คี ำ� ว่า
心 /ɕin55/ (ใจ) ท�ำหน้าทีเ่ ป็ นส่วนแสดงความเด่น (“heart” as profile determinant)
เท่านัน้ ซึง่ เป็ นค�ำนามทีอ่ ยูต่ ำ� แหน่งขวามือของค�ำประสม โดยทัวไปแล้
่
ว รูปค�ำทีน่ �ำมา
ปรากฏร่วมกับค�ำว่า 心 /ɕin55/ (ใจ) ทีม่ าจากมโนทัศน์ (1) จะเป็นสิง่ รูปธรรม ซึง่ สามารถ
จับ ต้อ งและมองเห็น ได้ เพื่อ กล่ า วถึง ส่ว นกลางของสรรพสิ่ง ต่ า งๆ เช่ น 手心
/ʂʰou214ɕin55/ (ส่วนกลางของมือ), 树心 /ʂʰu51 ɕin55/ (ส่วนกลางของต้นไม้)
ในกรณีทค่ี ำ� ว่า 心 /ɕin55/ (ใจ) มีความหมายมาจากระบบมโนทัศน์ประเภท (2) รูปค�ำ
ทีน่ �ำมาปรากฏร่วมจะเป็นเรือ่ งราวต่างๆ ซึง่ เป็นสิง่ นามธรรมทีไ่ ม่สามารถจับต้องได้ เพือ่
อ้างถึงจุดส�ำคัญทีส่ ดุ ของเรือ่ งราวต่างๆ เช่น 核心 /xɣ35 ɕin55/ (แก่น, ศูนย์กลาง,
ส่วนส�ำคัญ) ส�ำหรับระบบมโนทัศน์ประเภท (3) ปรากฏเฉพาะในค�ำประสมทีม่ คี ำ� ว่า 心
/ɕin55/ (ใจ) เป็นส่วนขยาย (“heart” as modifier) ซึง่ เป็นค�ำนามทีอ่ ยูต่ ำ� แหน่งซ้ายมือ
โดยส่วนใหญ่แล้ว ค�ำว่า 心 /ɕin55/ (ใจ) มีความหมายมาจากอุปลักษณ์ HEART IS
CONTAINER ซึง่ เปรียบใจเป็ นภาชนะทีม่ ที งั ้ ข้างในและข้างนอก เช่น 心中 /ɕin55
tʂuŋ55/ (ในใจ) ค�ำประสมประเภทดังกล่าวนี้ปรากฏในภาษาจีนมีจำ� นวนมาก ซึง่ สอดคล้อง
กับผลงานวิจยั ของ ซือลีเ่ ยีย่ (Shi, 2009) ว่าคนจีนนิยมน�ำอวัยวะร่างกายของมนุ ษย์
มาเปรียบกับสิง่ ของหรือส่วนประกอบของสรรพสิง่ ต่างๆ มนุ ษย์มอี วัยวะร่างกายต่างๆ
เช่น ศีรษะ หัวใจ มือ และเท้าเป็ นต้น ส่วนสรรพสิง่ ต่างๆ ก็ดว้ ยเช่นกัน
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เมือ่ พิจารณาค�ำนามทีน่ �ำมาปรากฏกับค�ำว่า 心 /ɕin55/ (ใจ) ซึง่ มีความหมาย
มาจากระบบมโนทัศน์ประเภท b ผลการศึกษาพบว่า รูปค�ำทีน่ �ำมาประกอบนัน้ จะเป็ น
สิง่ ทีม่ คี วามสัมพันธ์อย่างใกล้ชดิ กับมนุษย์เป็นอย่างมาก ได้แก่ สิง่ ของ (เช่น 冰 /piŋ55/
“น�้ำแข็ง”, 玻璃 /po55 li/ “กระจก”) ปรากฏการณ์ธรรมชาติ (เช่น 潮 /tʂʰɑu35/ “กระแสน�้ำ”,
春 /tʂʰuən55/ “ฤดูใบไม้ผลิ”) และสิง่ เหนือธรรมชาติ (เช่น 菩萨 /phu35 sĄ51/ “พระโพธิสตั ว์”,
龙 /luŋ35/ “มังกร”) ทังนี
้ ้สอดคล้องกับแนวคิดของนักภาษาศาสตร์ปริชานว่า มนุ ษย์เรา
มีการปฏิสมั พันธ์กบั โลกตัง้ แต่เกิดมาโดยผ่านประสาททัง้ ห้า และมีการกระทําโดยใช้
ร่างกาย (Lakoff and Johnson,1980) ซึง่ กระบวนการรับรูข้ องมนุษย์เริม่ จากประสบการณ์
ทางร่างกายไปสู่ประสบการณ์ ทางสังคม โดยทัวไปแล้
่
ว คนแต่ละชาติมกั มองเห็น
ความสาํ คัญของสิง่ ต่างๆ แตกต่างกันออกไป เพราะว่าสิง่ แวดล้อมในการด�ำเนินชีวติ
ความเป็นอย่ขู องคนแต่ละประเทศต่างกัน ส�ำหรับคนจีนจะมีทศั นะเกีย่ วกับสิง่ ต่างๆ รอบตัว
ค�ำประสมทีม่ รี ปู ค�ำเกีย่ วกับสิง่ รอบตัวปรากฏร่วมกับค�ำว่า 心 /ɕin55/ (ใจ)
สามารถกล่าวถึงสภาพจิตใจ หรือพฤติกรรมทางจิตต่างๆ ของบุคคล เช่น 玻璃 /po55 li/
(กระจก) เป็ นสิง่ ทีม่ คี วามเกีย่ วข้องในการด�ำเนินชีวติ ของคนในสังคมจีน และมีลกั ษณะ
แตกง่าย เมือ่ ค�ำว่า 玻璃 /po55 li/ (กระจก) และค�ำว่า 心 /ɕin55/ (ใจ) เป็นส่วนประกอบ
ของค�ำประสม ลักษณะของกระจกที่แตกง่ายจะเด่นขึ้นมา ดังนัน้ ค�ำว่า 玻璃心
/po55 li ɕin55/ จึงมีความหมายว่า สภาพจิตใจเหมือนกระจกทีแ่ ตกสลายได้งา่ ย รูปค�ำ
ทีเ่ ป็ นส่วนประกอบในค�ำประสมค�ำนามกับค�ำนามทีม่ คี ำ� ว่า 心 /ɕin55/ (ใจ) นอกจาก
เป็นสิง่ ของต่างๆทีอ่ ยูร่ อบตัว ปรากฏการณ์ธรรมชาติตา่ งๆ ซึง่ เป็นสิง่ ทีม่ นุษย์พบเห็นได้
ก็เป็ นสิง่ ทีค่ นจีนนิยมน�ำไปใช้ในการประสมค�ำ เช่น 潮 /tʂʰɑu35/ (กระแสน�้ำ) และ 波
/po55/ (ระลอกคลืน
่ ) เนื่องจากว่าประเทศจีนมีลกั ษณะภูมปิ ระเทศทีม่ พี น้ื ทีล่ าดต�่ำลงมา
ทางภาคตะวันออก ซึง่ เป็ นเขตเกษตรกรรมทีส่ าํ คัญเลีย้ งประชากรจีน คนส่วนใหญ่ของ
ั ่ นออกซึง่ ติดทะเลนี้ ส่วนภาคกลางและใต้เป็ นทีร่ าบลุม่
ประเทศจะแออัดกันอยูใ่ นฝงตะวั
มีแม่น้� ำไหลผ่านและเป็ นแหล่งเกษตรกรรมทีส่ ําคัญเช่นกัน ด้วยเหตุการณ์ ดงั กล่าว
คนจีนจึงมีประสบการณ์วา่ กระแสน�้ำจะมีลกั ษณะการเคลือ่ นไหวทีร่ นุ แรงหรือเรียบเรือ่ ย
ส่วนปรากฏการณ์ธรรมชาติเกีย่ วกับทะเลหรือแม่น้�ำล�ำคลองนัน้ อยูใ่ นความนึกคิดของ
คนจีนและนํามาใช้ในการประสมค�ำ
การน�ำรูปค�ำทีเ่ กีย่ วกับสิง่ เหนือธรรมชาติมาปรากฏร่วมกับค�ำว่า 心 /ɕin55/ (ใจ)
เพื่อสร้างค�ำประสมทีม่ คี วามหมายสามารถกล่าวถึงสภาพจิตใจและอารมณ์ความรูส้ กึ
ของคน แสดงให้เห็นว่าคนในสังคมจีนให้ความสนใจกับสิง่ เหนือธรรมชาติทไ่ี ม่มตี วั ตน
อยูจ่ ริง ได้แก่ 菩萨 /phu35 sĄ51/ (พระโพธิสตั ว์), 龙 /luŋ35/ (มังกร) และ 魔 /mo35/
(ปีศาจ) อาจเนื่องจากว่าคนจีนมีความเชือ่ และให้ความส�ำคัญกับสิง่ เร้นลับและไม่มตี วั ตน
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อาทิ คนจีนเชือ่ ว่า ความเมตตาของบุคคลเปรียบได้กบั พระโพธิสตั ว์บนสวรรค์ ความชัวร้
่ าย
ของคนเปรียบได้กบั ปี ศาจใต้ขุมนรก นอกจากนี้ ในสมัยโบราณด้วยความทีช่ าวจีน
ยังเชื่อกันว่ามังกรเป็ นสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ ่ีมฤี ทธิอ์ ํานาจเหนื อธรรมชาติ ซึ่งถือเป็ นสัตว์
ในจินตนาการทีไ่ ม่มตี วั ตนอยูจ่ ริงเช่นกัน คนจีนจึงมักจะยกให้มงั กรเป็ นสัญลักษณ์แทน
จักรพรรดิแห่งประเทศจีน โดยใช้มงั กรเป็นลวดลายประดับบนเสือ้ เพือ่ แสดงถึงความสูงศักดิ ์
ของต�ำแหน่ง อีกทัง้ พระมหากษัตริยจ์ นี ทรงมีฉลองพระองค์มงั กรด้วยไหมปกั ลายมังกร
และในพระราชวังก็ประดับประดาไปด้วยภาพมังกร มีเสาทีม่ รี ปู มังกรพันอยูอ่ ย่างตระหง่าน
ด้ว ยเหตุ ผ ลดัง กล่า ว มัง กรจึง ถูก น� ำ มาเปรีย บให้เ ป็ น สัญ ลัก ษณ์ ข องจัก รพรรดิจีน
ดังทีอ่ ำ� นาจ เจริญศิลป์ (Charoensin, 1992: 9) กล่าวว่าคนจีนถือว่ามังกรเป็นสัตว์ทม่ี อี าํ นาจอิทธิฤทธิ ์
เหนือธรรมชาติและยังเป็ นสัญลักษณ์ของกษัตริย์
2. จากผลการศึกษารูปแบบประเภทของค�ำประสมค�ำนามกับค�ำนาม ผูว้ จิ ยั พบว่า
แนวคิดทฤษฎีของรีก่ า เบนซ์ (Réka Benczes, 2006) ซึง่ สามารถใช้อธิบายค�ำประสม
ค�ำนามกับค�ำนามทีใ่ ช้ในการศึกษาครังนี
้ ้มจี ำ� นวน 6 ประเภท ดังตารางทีเ่ สนอไว้ในข้างต้น
สามารถแสดงให้เห็นว่า ค�ำประสมโดยมีสว่ นขยายมาจากอุปลักษณ์ (Metaphor-based
modifier) หรือส่วนแสดงความเด่นมาจากอุปลักษณ์ (Metaphor-based profile determinant)
มากกว่ารูปแบบประเภทวิธกี ารประสมอื่นๆ ทัง้ นี้จะเห็นได้ว่า กระบวนการรับรูแ้ ละ
ระบบปริชานของมนุษย์ตามล�ำดับขันตอนเริ
้
ม่ จากง่ายไปหายาก และเริม่ จากน้อยไปหามาก
3. ผูว้ จิ ยั สังเกตเห็นว่าปรากฏการณ์ทางปริชานทีน่ ่าสนใจอีกปรากฏการณ์หนึ่ง
คือ ค�ำประสมค�ำนามกับค�ำนามเป็ นหน่วยสร้างไร้ศนู ย์ (The case of “exocentric” N+N
compounds) ซึง่ เป็นค�ำประสมประเภททีไ่ ม่มสี ว่ นขยาย (modifier) และส่วนแสดงความเด่น
(profile determinant) หรือผูว้ จิ ยั ไม่สามารถระบุได้ว่าค�ำใดท�ำหน้ าทีเ่ ป็ นส่วนหลัก
และค� ำ ใดท� ำ หน้ า ที่เ ป็ น ส่ ว นขยาย ส่ ว นความหมายของค� ำ ประสมนั น้ ออกจาก
ส่วนประกอบของค�ำนามทัง้ สองค�ำ กล่าวคือ ค�ำประสมใหม่ทส่ี ร้างขึน้ มามีความหมายใหม่
เกิดขึน้ โดยทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับความหมายของค�ำนามค�ำแรก และค�ำนามค�ำทีส่ อง โดยทัวไปแล้
่
ว
55
ค�ำประเภทนี้จะมีลกั ษณะว่าค�ำว่า 心 /ɕin / (ใจ) ไปประกอบกับค�ำนามทีม่ คี วามหมาย
เกีย่ วข้องกับอวัยวะร่างกายส่วนอืน่ ๆ เช่น ความหมายของค�ำว่า 心腹 /ɕin55 fu51/
ไม่ได้เกีย่ วข้องกับความหมายเดิมของทังค�
้ ำว่า 心 /ɕin55/ (ใจ) และ 腹 /fu51/ (กระเพาะ)
แต่มคี วามหมายใหม่เกิดขึน้ หมายถึง คนทีร่ จู้ กั น่าเชือ่ ถือและสนิทกัน ดังทีก่ ล่าวไปแล้วข้างต้น
คนจีนมีทศั นะเกีย่ วกับสิง่ ต่างๆ รอบตัว ส่วนอวัยวะต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นอวัยวะร่างกาย
หรืออวัยวะภายในต่างก็ส่งผลต่อทัศนะของคนจีน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ
ฉิน หยงหลิน (Chen, 1982: 239) ว่าทัศนะของคนจีนทีม่ ตี ่อบทบาทหน้าทีข่ องอวัยวะ
ต่างๆ ดังนัน้ ทัศนะเกีย่ วกับอวัยวะนัน้ ก็มผี ลต่อกระบวนการประสมค�ำในภาษาจีนด้วย
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เช่นกันท�ำให้ความหมายทีเ่ กิดขึน้ ของค�ำประสมใหม่นนั ้ แตกต่างกันออกไปจากความหมาย
ของค�ำทีเ่ ป็นส่วนประกอบ ในทีน่ ้ผี วู้ จิ ยั จึงตัง้ เป็นประเด็นทีน่ ่าสนใจไว้วา่ ค�ำประสมค�ำนาม
กับค�ำนามเป็ นหน่วยสร้างไร้ศนู ย์ (The case of “exocentric” N+N compounds) นัน้
เป็ นสิง่ ทีน่ ่าศึกษาอย่างยิง่ ในอนาคต เพือ่ ให้ทำ� ความเข้าใจค�ำประสมค�ำนามกับค�ำนาม
ได้อย่างลึกซึง้
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับค�ำประสมค�ำนามกับค�ำนามที่มคี �ำว่า “heart”
ในภาษาอืน่ ๆ เช่น ภาษาไทย ภาษาเกาหลีและภาษาอังกฤษ
2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบค�ำประสมค�ำนามกับค�ำนามทีม่ คี ำ� ว่า “heart”
ระหว่างสองภาษา
3. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับค�ำประสมค�ำนามกับค�ำนามที่มคี �ำว่า “heart”
ทัง้ ในภาษาจีนและภาษาไทยตามแนวคิดทฤษฎีของนักภาษาศาสตร์ทา่ นอืน่
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