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บทคัดย่อ

งานวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบกระบวนการสร้างหน่วยศัพท์เรียกสี
ไม่พื้นฐานในภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเฟซบุ๊กแฟนเพจไทยโทน และบนเว็บไซต์ XKCD โดยอาศัย
ทฤษฎีเรื่องกระบวนการสร้างค�ำในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการศึกษากระบวนการสร้างค�ำเรียกสีไม่พื้นฐาน
พบกระบวนการสร้างหน่วยศัพท์เรียกสีไม่พื้นฐานหลัก 2 กระบวนการ ได้แก่ 1) กระบวนการประสมค�ำ 
และ 2) กระบวนการใช้ความหมายเปรียบเทียบ การประสมค�ำที่พบประกอบไปด้วยการประสมรวมกัน
ของค�ำเรียกสี ค�ำประเภทต่าง ๆ และค�ำเรียกสรรพสิ่ง อีกทั้งยังพบการใช้อุปมา อุปลักษณ์และนามนัยใน
กระบวนการใช้ความหมายเปรียบเทียบ ผลการเปรียบเทียบกระบวนการสร้างหน่วยศัพท์เรียกสีไม่พนื้ ฐาน
ในภาษาไทย พบว่า ภาษาไทยอาศัยการสร้างหน่วยศัพท์เรียกสีไม่พื้นฐานผ่านกระบวนการใช้ความหมาย
เปรียบเทียบเป็นกระบวนการหลักในการสร้างหน่วยศัพท์และมีการประสมค�ำเพือ่ สร้างค�ำเรียกสีไม่พนื้ ฐาน
เป็นกระบวนการรอง ต่างจากกระบวนการสร้างหน่วยศัพท์เรียกสีไม่พื้นฐานในภาษาอังกฤษ ซึ่งอาศัย
กระบวนการประสมค�ำเป็นกระบวนการหลัก และมีกระบวนการใช้ความหมายเปรียบเทียบเป็นกระบวนการ
รอง
ค�ำส�ำคัญ กระบวนการสร้างค�ำศัพท์ การใช้ความหมายเปรียบเทียบ ค�ำเรียกสีพื้นฐาน ค�ำเรียกสี
ไม่พื้นฐาน

* บทความวิจยั นีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ของวิทยานิพนธ์เรือ่ ง “กระบวนการสร้างหน่วยศัพท์สไี ม่พนื้ ฐานในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ตามแนวทฤษฎีอรรถศัพท์”
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Abstract

This research purposes to examine and draw a comparison between lexicalization
for non-basic color terms in Thai and English. The data used within this study were collected
from the Facebook fan-page Thaitone and XKCD’s website. The results of the study reveal
two categories of lexicalization: 1) compounding and 2) metaphorical meaning. Color terms,
entities, and assorted words were combined to form a compound word in compounding
strategy whilst simile, metaphor, and metonymy were applied in a metaphorical meaning
procedure. The results also reveal the difference between the proportion of lexicalization
in Thai and English. Compared to English, non-basic color terms in Thai make use of more
metaphorical meaning procedures. On the other hand, English adopts more compounding
strategies as a main process in comparison to Thai.
Keywords: lexicalization, word-formation, metaphorical meaning, basic color terms,
non-basic color terms
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1. บทน�ำ
“สี” เป็นลักษณะของแสงสว่าง ที่ปรากฏให้ตาของคนเห็นเป็นสี ขาว ด�ำ แดง เขียว
และเหลือง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, น. 1237) มนุษย์รับรู้สีได้จากการมองเห็นผ่านดวงตา
โดยอาศัยแสงจากธรรมชาติหรือแสงไฟประดิษฐ์เพื่อให้เกิดการสะท้อนของสีจากวัตถุเข้าสู่
นัยน์ตา ในมุมมองทางด้านการศึกษาภาษา “สี” เป็นหัวข้อที่ได้รับการศึกษาในหลากหลาย
แง่มุม ไม่ว่าจะเป็นแง่มุมด้านทฤษฎีการรับรู้สี ตลอดจนกระบวนการสร้างค�ำ  โดยการศึกษา
ค�ำเรียกสียังคงเป็นหัวข้อที่ได้รับการถกเถียงในมุมมองด้านทฤษฎีเรื่อยมาตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน หนึ่งในข้อถกเถียงในการศึกษาค�ำเรียกสี ได้แก่ การวิเคราะห์ค�ำเรียกสีผ่านแนวคิด
สัมพันธนิยม (relativism) และการวิเคราะห์คำ� เรียกสีผา่ นแนวคิดสากลนิยม (universalism)
ภายใต้การวิเคราะห์ผ่านกรอบความคิดสัมพันธนิยม ภาษาส่งผลต่อการรับรู้สีของผู้ใช้ภาษา
ค�ำเรียกสีจึงได้รับอิทธิพลจากภาษาเป็นหลัก ท�ำให้ค�ำเรียกสีในแต่ละภาษามีความเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัวตามรูปแบบภาษาของตนเอง อย่างไรก็ตามผู้ศึกษาค�ำเรียกสีตาม
กรอบแนวคิดสากลนิยมได้อธิบายค�ำเรียกสีในมุมมองที่ต่างออกไป โดยมองว่าสีมีความเป็น
สากล ทุกภาษามีค�ำเรียกสี และค�ำเรียกสีในแต่ละภาษาได้รับการจัดหมวดหมู่ตามกลุ่มสี
พื้นฐาน ซึ่งได้แก่ สีด�ำ สีขาว สีแดง สีเขียว สีฟ้า และสีเหลือง (Regier et al., 2007)
เบอร์ลิน และเคย์ (Berlin & Kay, 1969) คิดค้นแนวคิดเรื่องหน่วยศัพท์สีพื้นฐาน
(basic color terms) โดยมีสมมติฐานที่ว่าค�ำศัพท์เรียกสีเป็นหน่วยศัพท์ที่มีความเป็นสากล
ในทุกภาษาจะมีหน่วยศัพท์ที่ใช้ส�ำหรับเรียกสี และหน่วยศัพท์เรียกสีของแต่ละภาษามักมี
คุณสมบัติบางประการร่วมกัน ภายใต้แนวคิดนี้พวกเขาได้น�ำเสนอคุณสมบัติหน่วยศัพท์สี
พื้นฐานไว้โดยมีใจความส�ำคัญทั้งสิ้น 4 ลักษณะ ได้แก่ 1) หน่วยศัพท์สีพื้นฐานจะต้องเป็น
หน่วยศัพท์เดีย่ วและไม่เป็นหน่วยศัพท์ประสม 2) หน่วยศัพท์สพี นื้ ฐานจะต้องไม่เป็นหน่วยศัพท์
สียอ่ ยในกลุม่ สีเดียวกัน 3) หน่วยศัพท์สพี นื้ ฐานจะต้องเป็นค�ำทีส่ ามารถใช้ได้ทวั่ ไป และไม่เป็น
ค�ำศัพท์เฉพาะกลุ่มส�ำหรับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง และท้ายที่สุด 4) หน่วยศัพท์สีพื้นฐานจะต้อง
ไม่เป็นชื่อของสรรพสิ่งที่ปรากฏบนโลก
ค�ำเรียกสีเป็นหัวข้อที่ได้รับการศึกษาอย่างกว้างขวางทั้งในภาษาไทย ภาษาถิ่น และ
ภาษาต่างประเทศ ในภาษาไทยการศึกษาหน่วยศัพท์เรียกสีเชิงประวัติชี้ให้เห็นว่าค�ำเรียก
สีพนื้ ฐานในประเทศไทยมีจดุ เริม่ ต้นจากจ�ำนวนหน่วยศัพท์สพี นื้ ฐานทัง้ สิน้ 5 ค�ำในสมัยสุโขทัย
ได้แก่ ขาว ด�ำ แดง เหลือง และ เขียว (ศุภมาส เอ่งฉ้วน, 2543) และเพิ่มจ�ำนวนขึ้นเป็น 9 ค�ำ
ในสมัยอยุธยา ได้แก่ ขาว ด�ำ  แดง เหลือง เขียว ชมพู ส้ม ฟ้า และม่วง (วิพาที ทิพย์คงคา,
2553) และถูกพบมากทีส่ ดุ ในสมัยรัตนโกสินทร์ ซึง่ ปรากฏหน่วยศัพท์เรียกสีพนื้ ฐานทัง้ สิน้ 12
73

วารสารภาษาและภาษาศาสตร์ ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2564)
JOURNAL OF LANGUAGE AND LINGUISTICS 39, 2 (JULY - DECEMBER 2021)

ค�ำ ได้แก่ ขาว ด�ำ เขียว แดง เหลือง ชมพู ม่วง แสด ฟ้า เทา น�้ำเงิน และน�้ำตาล (ธนัฏฐากุล
พรทิพยพานิช, 2557)
ในภาษาอั ง กฤษการศึ ก ษาค� ำ เรี ย กสี โ ดยมี จุ ด ประสงค์ เ พื่ อ ส� ำ รวจและรวบรวม
ค�ำศัพท์เรียกสีในภาษาอังกฤษ พบว่า หน่วยศัพท์เรียกสีพนื้ ฐาน ได้แก่ black white red green
yellow blue brown purple pink orange และ gray ถูกใช้อย่างกว้างขวางในหมู่ผู้บอก
ภาษาชาวอเมริกัน หน่วยศัพท์เดี่ยว (monolexemic) ข้างต้นถูกน�ำมาใช้เพื่อระบุข้อมูลสีบน
ระบบสีมันแซล (Munsell) ในผู้บอกภาษา อีกทั้งยังปรากฏร่วมกับการใช้ค�ำเรียกสรรพสิ่ง
อืน่ ๆ แทนค�ำเรียกสี อาทิ “salmon” “olive” “lilac” “maroon” และ “peach” อีกด้วย
(Lindsey & Brown, 2014)
การศึกษากลวิธีการสร้างค�ำเรียกสีในภาษาต่าง ๆ ยังเป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่ได้รับความ
สนใจในหมู่นักวิชาการด้านภาษา ไม่ว่าจะเป็นการศึกษากลวิธีการสร้างค�ำเรียกสีไม่พ้ืนฐาน
ในภาษาลาว ซึง่ พบการประสมค�ำเรียกสีพนื้ ฐานร่วมกับค�ำคุณศัพท์แสดงความเข้ม-สว่างของสี
หรือค�ำเรียกสรรพสิง่ เข้าด้วยกันเป็นกลวิธสี ำ� คัญ (อภิญญา เพชรวิชติ , 2545) และการวิเคราะห์
กลวิธกี ารสร้างค�ำเรียกสีไม่พนื้ ฐานในภาษาล้านนา ซึง่ พบกลวิธกี ารขยายค�ำเรียกสีพนื้ ฐานด้วย
ค�ำบอกคุณลักษณะหรือคุณสมบัติบ่อยครั้งที่สุด อาทิ “เหลืองเรืองพราย” เป็นต้น (ศราวุธ
หล่อดี, 2561) ตลอดจนการศึกษากลวิธีการสร้างค�ำเรียกสีในภาษาม้งขาว ซึ่งพบกลวิธีการ
สร้างค�ำเรียกสี 3 กลวิธี ได้แก่ การประสมค�ำเรียกสีพื้นฐานกับค�ำบอกความเข้มสว่างของสี
การประสมค�ำเรียกสีพื้นฐานกับค�ำเรียกสีพื้นฐาน และการน�ำค�ำเรียกวัตถุสิ่งของมาใช้เป็นค�ำ
เรียกสี (ณรงค์กรรณ รอดทรัพย์, 2555)
อย่างไรก็ดถี งึ แม้วา่ ค�ำเรียกสีจะได้รบั ความนิยมให้ศกึ ษาในหลากหลายแง่มมุ แต่การ
ศึกษากระบวนการสร้างหน่วยศัพท์เรียกสีไม่พื้นฐานโดยมุ่งเน้นการเปรียบเทียบระหว่างสอง
ภาษาเพื่อพิสูจน์ความเป็นสากลของภาษาผ่านหน่วยศัพท์เรียกสี ยังไม่ได้รับการศึกษาอย่าง
แพร่หลายมากนัก การศึกษาค�ำเรียกสีในแง่ของการเปรียบเทียบค�ำเรียกสีในสองตระกูลภาษา
จะสามารถพิสจู น์ความเป็นสากลของภาษาตามแนวคิดของเบอร์ลนิ และเคย์ (Berlin & Kay,
1969) ที่ว่าค�ำเรียกสีเป็นหน่วยศัพท์ที่มีความเป็นสากลในทุกภาษา แม้ว่าค�ำเรียกสีในแต่ละ
ภาษาจะมีลกั ษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันออกไป แต่คำ� เรียกสีในทุก ๆ ภาษามักมีแนวคิดพืน้ ฐาน
ร่วมกัน การเปรียบเทียบภาษาไทย ซึง่ จัดอยูใ่ นภาษาตระกูลไท-กะได (Tai) และภาษาอังกฤษ
ซึง่ เป็นภาษาในตระกูลอินโด-ยูโรเปียน จะน�ำไปสูก่ ารพิสจู น์คณ
ุ สมบัตคิ วามเป็นสากลของภาษา
ตามสมมติฐานของเบอร์ลินและเคย์ได้ ด้วยเหตุนี้วัตถุประสงค์ของการศึกษาในบทความนี้
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จึงเป็นการศึกษาและเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของกระบวนการสร้าง
หน่วยศัพท์เรียกสีไม่พื้นฐานในภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ
2. กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา
การศึกษาครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั ใช้กรอบการวิเคราะห์กระบวนการสร้างค�ำศัพท์ (lexicalization)
ซึ่ ง เป็ น แนวทางในการศึ ก ษาการเพิ่ ม ของหน่ ว ยศั พ ท์ หรื อ หน่ ว ยวลี ใ นภาษาผ่ า นการ
วิเคราะห์กลวิธกี ารสร้างศัพท์ (word formation) ตลอดจนการศึกษากระบวนการกลายเป็น
ค�ำศัพท์ใหม่ในภาษา โดยมุง่ ศึกษาเฉพาะกระบวนการสร้างศัพท์ในมุมมองทีห่ นึง่ ซึง่ เป็นกลวิธี
การสร้างศัพท์ (word formation) โดยไม่ศึกษาการสร้างในมุมมองกระบวนการกลายเป็น
ค�ำศัพท์ในภาษา เกณฑ์ในการพิจารณากระบวนการสร้างศัพท์ในการศึกษานี้จะน�ำกรอบการ
วิเคราะห์ของของโอเกรดี้ และคณะ (O’Grady et al., 1997) ยูล (Yule, 2005) และคาทัมบา
(Katamba, 1993) และแนวคิดเรื่องการใช้ความหมายเปรียบเทียบของอัลแมน (Ullmann,
1962) มาใช้ในการวิเคราะห์กระบวนการสร้างค�ำศัพท์ในมุมมองแรก
โอเกรดี้ และคณะ (O’Grady et al., 1997, p. 123) ยูล (Yule, 2005, p. 52) และ
คาทัมบา (Katamba, 1993, p. 54) อธิบายทฤษฎีการสร้างค�ำในภาษาโดยมีใจความส�ำคัญ
แบ่งออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ 13 กลุ่ม ได้แก่
1. การเติมหน่วยค�ำแปลง (derivation) ซึ่งเป็นกระบวนการการสร้างศัพท์ผ่านการ
รวมตัวกันระหว่างรากศัพท์ (base) และหน่วยค�ำเติม (affix) การเติมหน่วยค�ำเติมท�ำหน้าที่
เปลี่ยนความหมายหรือเปลี่ยนหน้าที่ทางไวยากรณ์ของหน่วยศัพท์
2. การประสมค�ำ  (compounding) ได้แก่ การสร้างค�ำศัพท์ที่เกิดจากการรวมกัน
ของค�ำตั้งแต่ 2 ค�ำขึ้นไปโดยเกิดเป็นศัพท์ที่แสดงความหมายใหม่หรือแสดงความหมาย
ใกล้เคียงกับความหมายเดิม โดยค�ำประสมจะสามารถอยูต่ ดิ กัน หรือแยกจากกัน หรือถูกเชือ่ ม
ไว้ด้วยเครื่องหมายยัติภังค์ก็ได้
3. การบัญญัติศัพท์ (coinage) ซึ่งเป็นการก�ำหนดศัพท์ใหม่ในภาษา เพื่อใช้สื่อ
ความหมายถึงสรรพสิง่ บางอย่างอย่างเฉพาะเจาะจง และได้รบั ความนิยมในหมูผ่ ใู้ ช้ภาษา เช่น
การใช้ชื่อยี่ห้อสินค้าหรือชื่อบุคคลเพื่อแทนสรรพสิ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
4. การยืมค�ำ  (borrowing) ได้แก่ การเพิ่มคลังศัพท์ในภาษาโดยหยิบยืมค�ำศัพท์
จากภาษาอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการยืมค�ำศัพท์จากภาษาถิ่น ตลอดจนการยืมค�ำศัพท์จากภาษา
ต่างประเทศ
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5. การรวมค�ำ  (blending) ซึ่งเป็นการสร้างค�ำใหม่ในภาษาจากการรวมกันของค�ำ
ที่มีความหมายต่างกัน 2 ค�ำขึ้นไป สามารถเกิดได้ทั้งการรวมส่วนใดส่วนหนึ่งของหน่วยค�ำ 
2 หน่วยค�ำเข้าด้วยกัน ตลอดจนการรวมหน่วยเสียงของค�ำศัพท์เดิมเข้าด้วยกัน เช่น “sitcom”
(situation comedy) เป็นต้น
6. การตัดค�ำ (clipping) ได้แก่ กระบวนการสร้างค�ำทีอ่ าศัยการลดรูปค�ำศัพท์เดิมให้
เหลือเพียงส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือลดพยางค์ให้สั้นลงเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน
7. การสร้างค�ำย้อนกลับ (back-formation) ซึ่งเป็นการสร้างค�ำใหม่ด้วยการลด
รูปหน่วยค�ำเติมของค�ำศัพท์เดิม และเกิดเป็นค�ำที่มีความหมายใหม่ท�ำหน้าที่ทางภาษา
ต่างออกไป เช่น “resurrect” (ค�ำกริยา) ซึง่ หมายถึง ฟืน้ คืนชีพ มาจากค�ำว่า “resurrection”
(ค�ำนาม) ที่มีความหมายว่า การกลับมามีชีวิตใหม่ เป็นต้น
8. การประสมอักษรย่อ (acronym) ได้แก่ การน�ำอักษรตัวแรกของกลุ่มค�ำมาเรียง
ต่อกันและออกเสียงเป็นค�ำใหม่ เช่น “NATO” ที่มาจาก “North Atlantic Treaty
Organization” เป็นต้น
9. การเปลี่ยนหน้าที่ค�ำ  (conversion) หมายถึง การสร้างค�ำที่อาศัยการใช้รูปศัพท์
เดิมที่ปรากฏอยู่แล้วในภาษาโดยไม่มีการเปลี่ยนรูปใด ๆ แต่จะเปลี่ยนประเภทของค�ำศัพท์
10. กระบวนการสร้างค�ำมากกว่า 1 กลวิธี ซึง่ เป็นกระบวนการทีเ่ กิดจากการรวมกัน
ของกระบวนการสร้างค�ำมากกว่า 1 กลวิธี และเกิดเป็นค�ำใหม่ในภาษา
11. การซ�้ำค�ำ (reduplication) เป็นการสร้างค�ำที่เกิดจากการซ�้ำหน่วยค�ำที่มีอยู่ใน
ภาษาเพื่อให้เกิดค�ำใหม่และแสดงความหมายที่ต่างออกไป
12. การใช้ค�ำต่อจากค�ำอื่น (clitics) ได้แก่ การสร้างค�ำผ่านการย่อค�ำให้สั้นลงและ
ไม่ลงเสียงหนัก หรือออกเสียงร่วมกับค�ำที่ติดกันราวกับเป็นค�ำเดียวกัน เช่น การรวมเสียงกับ
ค�ำที่อยู่ก่อนหน้า เช่น “‘ve” ในค�ำว่า “would’ve”
13. การผันค�ำ (inflection) ซึง่ หมายถึง การเปลีย่ นแปลงรูปค�ำในประโยค เพือ่ แสดง
หน้าที่ทางไวยากรณ์ เช่น การผันค�ำเพื่อแสดงพจน์ เพศ กาล วาจก มาลา เป็นต้น
นอกเหนือจากกระบวนสร้างค�ำศัพท์ขา้ งต้น กระบวนการใช้ความหมายเปรียบเทียบ
(metaphorical meaning) ยังเป็นอีกหนึ่งกระบวนการส�ำคัญที่มักถูกน�ำมาใช้ในการสร้าง
หน่วยศัพท์ โดยกระบวนการใช้ความหมายเปรียบเทียบเป็นกระบวนการน�ำความหมายประจ�ำค�ำ
ไปใช้ในเชิงเปรียบเทียบท�ำให้เกิดความหมายใหม่ หรือขยายความหมายออกไปจากความหมาย
เดิ ม ข้ อ ความที่ แ สดงการเปรี ย บเที ย บมั ก น� ำ เสนอคุ ณ สมบั ติ ข องสองสิ่ ง ที่ เ หมื อ นหรื อ
ต่ า งกั น ก่ อ ให้ เ กิ ด เป็ น ความเปรี ย บ ซึ่ ง เป็ น ผลท� ำ ให้ เ กิ ด การขยายความหมายของค� ำ
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กระบวนการใช้ความหมายเปรียบเทียบมีหลายลักษณะ โดยรวมเรียกว่า ความเปรียบ
องค์ประกอบของความเปรียบจะประกอบไปด้วย 2 ส่วน ได้แก่ สิ่งที่ถูกเปรียบ (tenor) และ
แบบเปรียบ (vehicle) สิ่งที่ถูกเปรียบ หมายถึง ความคิดที่ต้องการน�ำมาเสนอหรือเนื้อหาที่
น�ำมาเปรียบเทียบ ส่วนแบบเปรียบ หมายถึง สิง่ ทีส่ อื่ ให้เห็นถึงความคิดทีน่ ำ� เสนอ (Ullmann,
1962)
การใช้อปุ มา และการใช้อปุ ลักษณ์เป็นกลวิธหี นึง่ ในกระบวนการใช้ความหมายเปรียบเทียบ
กลวิธที งั้ สองมีความคล้ายคลึงกันในบางส่วน อย่างไรก็ดกี ารใช้อปุ มาจะเป็นการกล่าวเปรียบเปรย
โดยนัยโดยใช้ค�ำว่า ดุจ ดั่ง ราว เสมือน ต่อสิ่งที่ถูกเปรียบ โดยจะเป็นการเปรียบเทียบ
โดยตรง ต่างจากอุปลักษณ์ที่จะเปรียบเทียบระหว่างสองสิ่ง และหลงเหลือแต่เพียงความ
คล้ายกันของสองสิ่งนั้นเท่านั้น (Knickerbocker & Reninger, 1963, p. 357) ส่วนนามนัย
จะเป็นการเปรียบเทียบผ่านการใช้ค�ำ  หรือวลี ที่บ่งชี้ลักษณะหรือคุณสมบัติเด่นของสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง มากล่าวแทนค�ำที่ใช้เรียกใด ๆ รวมถึงการน�ำส่วนใดส่วนหนึ่งของสิ่งใด ๆ มาอ้างถึง
สิ่งนั้นโดยตรง (Lakoff, 1987, p.77)
3. ระเบียบวิธีวิจัย
ระเบียบวิธีวิจัยในการศึกษานี้ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
3.1 แหล่งข้อมูล
ข้ อ มู ล ค� ำ เรี ย กสี ที่ ถู ก น� ำ มาใช้ ส� ำ หรั บ การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป็ น แหล่ ง ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ
(secondary data) ซึง่ เป็นข้อมูลทีไ่ ด้รบั การบันทึกและรวบรวมไว้บนเฟซบุก๊ แฟนเพจไทยโทน
(Thaitone, 2020) และเว็บไซต์ XKCD (XKCD, 2010) โดยจะศึกษาเฉพาะค�ำเรียกสีไม่พนื้ ฐาน
ในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่สามารถแสดงค่าสีในระบบเลขฐานสิบหก (hexadecimal
color code) ซึง่ เป็นค่าสีทปี่ ระกอบไปด้วยเลข 0-F เรียงกัน อาทิ #00FF00 โดยในระบบเลข
ฐานสิบหกจะประกอบด้วยรหัส 2 ตัวแรกที่ถูกน�ำมาใช้แทนสีแดง รหัส 2 ตัวกลาง ที่ถูกน�ำมา
ใช้แทนสีเขียว และรหัส 2 ตัวสุดท้าย ที่ถูกน�ำมาใช้แทนสีน�้ำเงิน
3.2 วิธีการด�ำเนินการวิจัย
1) รวบรวมและคัดเลือกหน่วยศัพท์เรียกสีไม่พนื้ ฐานบนเฟซบุก๊ แฟนเพจไทยโทน และ
บนเว็บไซต์ XKCD โดยใช้เกณฑ์คุณสมบัติหน่วยศัพท์สีพื้นฐานของเบอร์ลินและเคย์ (Berlin
& Kay, 1969) ประกอบการพิจารณาการเป็นหน่วยศัพท์เรียกสีไม่พื้นฐาน หน่วยศัพท์เรียกสี
ไม่พื้นฐานที่ถูกพบมากกว่า 1 ครั้งจะนับเป็น 1 ค�ำ 
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2) วิเคราะห์กระบวนการสร้างหน่วยศัพท์เรียกสีไม่พื้นฐานในภาษาไทยและภาษา
อังกฤษทีป่ รากฏบนแหล่งข้อมูลข้างต้น โดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์เรือ่ งกระบวนการสร้างค�ำ
ของโอเกรดี้ และคณะ (O’Grady et al., 1997) ยูล (Yule, 2005) และคาทัมบา (Katamba,
1993) และกรอบการวิเคราะห์เรื่องการใช้ความหมายเปรียบเทียบของอัลแมน (Ullmann,
1962)
3) ค� ำ นวณหาค่ า ร้ อ ยละและเปรี ย บเที ย บกระบวนการสร้ า งหน่ ว ยศั พ ท์ เรี ย กสี
ไม่พื้นฐานในภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ
4) สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
3.3 นิยามศัพท์เฉพาะ
ค�ำเรียกสี หมายถึง ค�ำที่ใช้เรียกสีต่าง ๆ สามารถแบ่งออกเป็น ค�ำเรียกสีพื้นฐานและ
ค�ำเรียกสีไม่พื้นฐาน
ค�ำเรียกสรรพสิ่ง หมายถึง หน่วยศัพท์ที่ปรากฏในภาษาและถูกน�ำมาใช้อ้างถึง
คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ หรือสิ่งแวดล้อมที่ปรากฏบนโลกที่มีอยู่และที่เป็นอยู่ โดยมากมัก
เป็นค�ำนาม
ค�ำประเภทต่าง ๆ หมายถึง ค�ำทีส่ ามารถจัดให้อยูใ่ นหมวดหมูข่ องค�ำวิเศษณ์ ค�ำเรียกสี
ค�ำยืม ค�ำเรียกสรรพสิ่ง หรือค�ำย่อ โดยค�ำย่อจะเป็นค�ำที่ผ่านกระบวนการลดรูปค�ำศัพท์เดิม
ให้เหลือเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งหรือลดพยางค์ให้สั้นลง
4. ผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษต่างก็มีกระบวนการ
สร้างหน่วยศัพท์เรียกสีไม่พนื้ ฐานด้วย 2 กระบวนการหลัก ได้แก่ กระบวนการประสมค�ำ และ
กระบวนการใช้ความหมายเปรียบ โดยแต่ละกระบวนการมีความคล้ายคลึงกันตามรายละเอียด
กระบวนการสร้างหน่วยศัพท์เรียกสีไม่พื้นฐาน ดังต่อไปนี้
4.1 กระบวนการประสมค�ำ
การประสมค�ำ  เป็นกระบวนการสร้างหน่วยศัพท์ที่เกิดจากการรวมกันของค�ำตั้งแต่
2 ค�ำขึน้ ไป จะอยูต่ ดิ กัน แยกจากกัน หรือถูกเชือ่ มไว้ดว้ ยเครือ่ งหมายยัตภิ งั ค์กไ็ ด้ โดยเกิดเป็น
ค�ำใหม่ หรือค�ำทีม่ คี วามหมายใกล้เคียงกับความหมายเดิม การสร้างค�ำศัพท์เรียกสีในภาษาไทย
และภาษาอังกฤษอาศัยกระบวนการประสมค�ำด้วยกันทั้งสองภาษา อย่างไรก็ดีเมื่อวิเคราะห์
รายละเอียดกระบวนการประสมค�ำในทั้งสองภาษาพบความแตกต่างระหว่างภาษาไทยกับ
ภาษาอังกฤษ
78

การประสมคา เป็นกระบวนการสร้างหน่วยศัพท์ที่เกิดจากการรวมกันของคา
ตั้งแต่ 2 คาขึ้นไป จะอยู่ติดกัน แยกจากกัน หรือถูกเชื่อมไว้ด้วยเครื่องหมายยัติภังค์ก็ได้
โดยเกิดเป็นคาใหม่ หรือคาที่มีความหมายใกล้เคียงกับความหมายเดิม การสร้างคาศัพท์
วารสารภาษาและภาษาศาสตร์
ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม
2564)
เรียกสีในภาษาไทยและภาษาอั
งกฤษอาศัยกระบวนการประสมค
าด้วยกัน- ทัธัน้งวาคม
สองภาษา
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สรรพสิ
คาเรียกสรรพสิ่ง + คาประเภทต่าง ๆ


เช่น การประสมคาเรียกชื่อพรรณไม้กับคาเรียกสีพื้นฐานในคาเรียกสีคาว่า “ขาบดา”
การประสมคาเรียกอัญมณีกับคาวิเศษณ์ในคาว่า “มุกสุข” และ การประสมคาเรียก
สรรพสิ่งกับคาเรียกสรรพสิ่งในคาว่า “สัมฤทธิ์โชค”
79
คาเรียกสี “ขาบดา” เกิดจากกระบวนการประสมค
า 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่เป็น
คาเรียกสรรพสิ่ง และส่วนที่เป็นคาเรียกสีพื้นฐาน คาเรียกสรรพสิ่ง “ขาบ” ถูกพบใน

วารสารภาษาและภาษาศาสตร์ ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2564)
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เช่น การประสมค�ำเรียกชื่อพรรณไม้กับค�ำเรียกสีพื้นฐานในค�ำเรียกสีค�ำว่า “ขาบด�ำ” การ
ประสมค�ำเรียกอัญมณีกับค�ำวิเศษณ์ในค�ำว่า “มุกสุข” และการประสมค�ำเรียกสรรพสิ่งกับ
ค�ำเรียกสรรพสิ่งในค�ำว่า “สัมฤทธิ์โชค”
ค�ำเรียกสี “ขาบด�ำ” เกิดจากกระบวนการประสมค�ำ 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนทีเ่ ป็นค�ำเรียก
สรรพสิ่ง และส่วนที่เป็นค�ำเรียกสีพื้นฐาน ค�ำเรียกสรรพสิ่ง “ขาบ” ถูกพบในต�ำแหน่งที่หนึ่ง
ของหน่วยศัพท์เรียกสี ซึ่งจัดได้ว่าเป็นส่วนหลักของค�ำ  โดยค�ำเรียกสรรพสิ่ง “ขาบ” อ้างถึง
ดอกบัวขาบ ซึ่งเป็นไม้ดอกจ�ำพวกบัวสาย สีขาบถูกน�ำมาใช้แทนสีที่มีคุณสมบัติของเนื้อสี
คล้ายลักษณะสีของกลีบดอกบัวขาบทีม่ ลี กั ษณะสีนำ�้ เงินเจือม่วง อย่างไรก็ดหี น่วยศัพท์เรียกสี
ข้างต้นได้รบั การประสมกับค�ำเรียกสีพนื้ ฐาน “ด�ำ” ท�ำให้เกิดเนือ้ สีใหม่ทมี่ ลี กั ษณะเนือ้ สีนำ�้ เงิน
เจือม่วงและมีความเข้มจากการผสมสีด�ำ นั่นเอง
ส่วน “มุกสุข” เป็นสีที่อยู่ในหมู่สีเหลือง เกิดจากกระบวนการประสมค�ำภายใต้
โครงสร้าง “ค�ำเรียกสรรพสิง่ ตามด้วยค�ำประเภทต่าง ๆ” ประกอบด้วยส่วนทีห่ นึง่ ได้แก่ ค�ำว่า
“มุก” ซึ่งเป็นค�ำเรียกสรรพสิ่ง และส่วนที่สอง “สุข” ซึ่งเป็นค�ำขยายวิเศษณ์ “มุก” หมายถึง
มุกดา มุกดาหาร หรือจันทร์กานต์ ซึ่งเป็นแร่รัตนชาติหนึ่งในนพเก้าของไทย (ไพโรจน์
พิทยเมธี, 2559) และ “สุข” ที่ปรากฏในต�ำแหน่งที่สอง หมายถึง สดใส เปล่งปลั่ง โดยทั่วไป
มุกดาหารจะมีเนือ้ ขุน่ มัวหาทีใ่ สสะอาดได้ยาก เมือ่ น�ำมาประสมรวมกับ สุข ซึง่ หมายถึง สดใส
เปล่งปลั่ง จะหมายถึง แร่มุกดาหารที่มีความใส ไม่ขุ่นมัว และมีความวาว หน่วยศัพท์เรียกสี
“มุกสุข” ถูกน�ำมาใช้แทนสีที่มีสีเหลือง และมีความวาวคล้ายวาวมุกในหอยมุก
และ “สัมฤทธิ์โชค” เป็นการประสมค�ำเพื่อสร้างหน่วยศัพท์เรียกสีท่ีมีความหมาย
มงคล สีสัมฤทธิ์โชคจะมีลักษณะเป็นเนื้อสีโลหะสีเหลือง นิยมน�ำมาใช้แสดงความหมาย
หมายถึงความส�ำเร็จ ทัง้ นี้ หน่วยศัพท์เรียกสี “สัมฤทธิโ์ ชค” เกิดจากการประสมค�ำเรียกสรรพสิง่
2 ค�ำเข้าด้วยกัน ได้แก่ ค�ำว่า “สัมฤทธิ์” กับ “โชค” โดย สัมฤทธิ์ หรือส�ำริด หมายถึง โลหะ
ชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยทองแดงกับดีบุก (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, น. 1211) และ “โชค”
หมายถึง สิ่งที่น�ำผลมาให้โดยไม่ได้คาดหมาย มักนิยมใช้ในทางดี เช่น โชคดี เป็นต้น
ในภาษาอั ง กฤษกระบวนการประสมค� ำ จะมี ค วามแตกต่ า งจากกระบวนสร้ า ง
หน่วยศัพท์เรียกสีในภาษาไทยเล็กน้อย โดยจะปรากฏความแตกต่างในด้านต�ำแหน่งการวาง
องค์ประกอบของโครงสร้าง ซึ่งปรากฏ 2 โครงสร้างเช่นกัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1) ค�ำประเภทต่าง ๆ ตามด้วยค�ำเรียกสี เป็นโครงสร้างที่ประกอบด้วยส่วนหลัก
เป็นค�ำเรียกสี ซึ่งอยู่ต�ำแหน่งท้ายของค�ำประสม และส่วนขยายเป็นค�ำประเภทต่าง ๆ ที่อยู่
ในต�ำแหน่งที่หนึ่ง ซึ่งมีโครงสร้าง ดังนี้
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ในภาษาอังกฤษ กระบวนการประสมคาจะมีความแตกต่างจากกระบวนสร้าง
หน่วยศัพท์เรียกสีในภาษาไทยเล็กน้อย โดยจะปรากฏความแตกต่างในด้านตาแหน่ง การ
วางองค์ประกอบของโครงสร้าง ซึ่งปรากฏ 2 โครงสร้างเช่นกัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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 ถึงเนื้อสีที่มีลักษณะเป็นสีเทาอมฟ้า
ส่วน “Kermit green” ถูกจัดให้อยู่ในหน่วยศัพท์เรียกสีที่มีกระบวนการสร้าง
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หน่วยขยายที่ท�ำหน้าที่อธิบายลักษณะค�ำเรียกสีพื้นฐานให้มีความจ�ำเพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ Kermit เป็นตัวละครกบสีเขียวที่ปรากฏในรายการ The Muppet Show: Sesame
Street ซึ่งเป็นรายการโทรทัศน์ส�ำหรับเด็กที่ได้รับการถ่ายทอดทางสถานีโทรทัศน์ไอทีวีของ
ประเทศอังกฤษ (Shemin, 2014) และได้รบั ความนิยมในหมูผ่ ชู้ มอายุนอ้ ย “Kermit green”
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ร่วมกับคาเรียกพื้นฐาน คาเรียกสีพื้นฐานที่อยู่ในตาแหน่งที่สองจะเป็นส่วนหลัก และคา
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คาเรียกสรรพสิ่ง



เช่น การประสมค�ำเรียกสรรพสิ่ง 2 ค�ำ เข้าด้วยกันในค�ำว่า “lemon lime” และการประสม
ค�ำเรียกสีกับค�ำเรียกสรรพสิ่งในค�ำว่า “blue violet”
จากตัวอย่างข้างต้น “lemon lime” เกิดจากกระบวนการประสมค�ำด้วยค�ำเรียก
12
สรรพสิ
่ง 2 ค�ำ  ได้แก่ ค�ำว่า “lemon” และค�ำว่า “lime” ค�ำศัพท์ทั้ง 2 ค�ำที่ได้กล่าวมา

เป็นค�ำเรียกชื่อพืชในตระกูลส้ม มีรสเปรี้ยวเหมือนกัน แต่จะมีรูปลักษณ์ต่างกันเล็กน้อย โดย
“lemon” จะมีผลเป็นทรงกลมรี และมีเปลือกสีเหลือง ในขณะที่ “lime” มีผลทรงกลม และ
มีเปลือกสีเขียว เมื่อน�ำค�ำทั้งสองมาประสมรวมเข้าด้วยกันเกิดเป็นหน่วยศัพท์ใหม่ที่ถูกน�ำมา
ใช้แทนสีเขียวแกมเหลือง ค�ำเรียกสี “lemon lime” ข้างต้น มี “lime” เป็นส่วนหลักโดย
ท�ำหน้าที่แสดงความหมายหลักของหน่วยศัพท์เรียกสี และมี “lemon” เป็นส่วนขยายที่ท�ำ
หน้าที่ขยายความหมายเพื่อให้ความหมายของค�ำเรียกสีท่ีตามมามีความจ�ำเพาะเจาะจงมาก
ยิ่งขึ้น
ส่วนหน่วยศัพท์เรียกสี “blue violet” เกิดจากการประสมค�ำเรียกสีพนื้ ฐาน “blue”
เข้ากับค�ำเรียกสรรพสิง่ “violet” ซึง่ เป็นไม้ดอกจ�ำพวกหนึง่ โดยมากมักมีกลีบดอกสีมว่ ง หรือ
สีม่วงอ่อน เมื่อประสมค�ำเรียกสีพื้นฐาน “blue” ร่วมกับค�ำเรียกไม้ดอก “violet” เกิดเป็น
หน่วยศัพท์เรียกสีใหม่ทถี่ กู น�ำมาใช้แทนเนือ้ สีมว่ งปนสีฟา้ จากตัวอย่างข้างต้น ค�ำเรียกสีพนื้ ฐาน
82

วารสารภาษาและภาษาศาสตร์ ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2564)
JOURNAL OF LANGUAGE AND LINGUISTICS 39, 2 (JULY - DECEMBER 2021)

“blue” ท�ำหน้าทีเ่ ป็นส่วนขยายความหมายและปรากฏอยูใ่ นต�ำแหน่งแรกของการประสมค�ำ 
โดยมีค�ำเรียกสรรพสิ่ง "violet” เป็นส่วนแสดงความหมายหลัก
4.2 กระบวนการใช้ความหมายเปรียบเทียบ
กระบวนการใช้ความหมายเปรียบเทียบถูกพบเป็นกระบวนการหลักในการสร้างค�ำ
เรียกสีทงั้ ในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เมือ่ วิเคราะห์ความเปรียบ ซึง่ เป็นองค์ประกอบส�ำคัญ
ในการศึกษาการใช้ความหมายเปรียบในทั้ง 2 ภาษา พบว่า ส่วนความเปรียบของทั้งภาษา
ไทยและภาษาอังกฤษมีทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ความเปรียบที่ปรากฏในกระบวนการสร้าง
ค�ำศัพท์ผ่านการใช้ความหมายเปรียบเทียบในภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีสิ่งที่ถูกเปรียบ
เป็ น สี และแบบเปรี ย บเป็ น คุ ณ ลั ก ษณะบางประการของสรรพสิ่ ง ปรากฏบนโลก อาทิ
ตัวอย่างหน่วยศัพท์เรียกสีไม่พนื้ ฐานในภาษาไทย “เหลืองเพียงทอง” “หญ้าแพรกอ่อน” และ
“กุหลาบ” และหน่วยศัพท์เรียกสีไม่พื้นฐาน “Barney” “butterscotch” “eggshell” และ
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ด้วยค�ำเชื่อม “เพียง” ที่มีความหมาย หมายถึง เท่า หรือราวกับ “เหลืองเพียงทอง” ถูกน�ำมา
ใช้แทนเนื้อสีที่มีคุณสมบัติเป็นสีเหลืองเปล่งปลั่งราวกับสีของทองค�ำ 
ส่วนหน่วยศัพท์เรียกสี “หญ้าแพรกอ่อน” ถูกน�ำมาใช้อ้างถึงสีเขียวอ่อนค่อนไปทาง
สีเหลืองอ่อน หน่วยศัพท์ดังกล่าวเกิดจากกระบวนการสร้างค�ำด้วยการใช้ความหมาย
เปรียบเทียบแบบอุปลักษณ์ โดยมีแบบเปรียบเป็นใบอ่อนของหญ้าแพรก ใบอ่อนของหญ้า
แพรกมีลักษณะใบเรียวปลายแหลม มีสีเขียวอ่อนปนสีเหลืองอ่อน จุดเด่นของใบอ่อนของ
หญ้าแพรก ซึ่งเป็นสีเขียวอ่อนค่อนไปทางสีเหลืองอ่อนถูกน�ำมาใช้เปรียบเทียบกับเนื้อสี และ
ถูกน�ำมาใช้แทนค�ำเรียกสี
สี “กุ ห ลาบ” เป็ น การใช้ ค วามหมายเปรี ย บเที ย บแบบอุ ป ลั ก ษณ์ ใ นการสร้ า ง
หน่วยศัพท์เรียกสี “กุหลาบ” จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่า การสร้างหน่วยศัพท์เรียกสี
ไม่พนื้ ฐานข้างต้นอาศัยการขยายขอบเขตความหมายของค�ำเรียกสรรพสิง่ ผ่านการเทียบเคียง
คุณลักษณะของเนือ้ สีกบั สรรพสิง่ ทีอ่ ยูร่ อบตัว สิง่ ทีถ่ กู น�ำมาเปรียบในตัวอย่างนีค้ อื สีชมพู และ
แบบเปรียบในตัวอย่างนีค้ อื ดอกกุหลาบ สีกหุ ลาบถูกน�ำมาใช้อา้ งถึงเนือ้ สีทมี่ คี ณ
ุ ลักษณะเป็น
สีชมพูออ่ น คล้ายสีกลีบดอกกุหลาบ โดยจะได้รบั การจัดกลุม่ ให้อยูใ่ นหมวดหมูส่ แี ดงในกลุม่ สี
ไทย
และในตัวอย่างค�ำเรียกสีภาษาอังกฤษ “Barney” เป็นอีกหนึ่งหน่วยศัพท์เรียกสี
ไม่พนื้ ฐานในภาษาอังกฤษทีม่ กี ระบวนการสร้างหน่วยศัพท์แบบการใช้ความหมายเปรียบเทียบ
การเปรียบเทียบในตัวอย่างนีเ้ ป็นการเปรียบแบบอุปลักษณ์โดยมีสงิ่ ทีถ่ กู เปรียบเป็นเนือ้ สี และ
มีแบบเปรียบเป็นชื่อสีของตัวละครในรายการโทรทัศน์ “Barney” เป็นชื่อตัวละครไดโนเสาร์
จากรายการโทรทัศน์ Barney & Friends ทางช่อง PBS ของประเทศสหรัฐอเมริกา ตัวละคร
ดังกล่าวเป็นตัวละครไดโนเสาร์ที่มีสีม่วงโดดเด่น ค�ำเรียกสีข้างต้นเป็นการเปรียบเทียบสีม่วง
กับคุณสมบัติทางสีของตัวละครหลัก และน�ำค�ำศัพท์ที่ได้จากการเรียกสีมาใช้แทนโทนสีของ
สีม่วงแบบหนึ่ง โดยหมายถึงสีม่วงเหมือนตัวละครไดโนเสาร์ Barney นั่นเอง
เช่นเดียวกันกับกระบวนการใช้ความหมายเปรียบเทียบในตัวอย่างก่อนหน้า หน่วยศัพท์
เรียกสี “butterscotch” มีกระบวนการสร้างหน่วยศัพท์แบบการใช้ภาษาเปรียบเทียบ การ
เปรียบเทียบในตัวอย่างนีเ้ ป็นการเปรียบเทียบแบบอุปลักษณ์ โดยมีแบบเปรียบเป็นขนม และมี
สิง่ ทีถ่ กู เปรียบเป็นเนือ้ สี “butterscotch” (บัตเตอร์สกอตช์) เป็นขนมมีลกั ษณะคล้ายทอฟฟี่
มีส่วนผสมหลักคือน�้ำตาลแดงและเนย โดยมีลักษณะเด่นเป็นสีน�้ำตาลอมเหลือง สีของขนม
บัตเตอร์สกอตช์ถูกน�ำมาเปรียบเทียบเพื่อสร้างหน่วยศัพท์เรียกสีใหม่ โดยถูกน�ำมาใช้อ้างถึง
สีน�้ำตาลอมเหลืองคล้ายสีของขนมบัตเตอร์สกอตช์
84
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และหน่วยศัพท์เรียกสีไม่พื้นฐาน “eggshell” ในตัวอย่างข้างต้นถูกน�ำมาใช้แทน
เนือ้ สีทมี่ ลี กั ษณะเหมือนสีของเปลือกไข่ไก่ ซึง่ เกิดจากการสร้างค�ำผ่านกระบวนการใช้ความหมาย
เปรี ย บเที ย บแบบอุ ป ลั ก ษณ์ โดยมี สิ่ ง ที่ ถู ก เปรี ย บเป็ น เนื้ อ สี และมี แ บบเปรี ย บเป็ น
เปลือกไข่ “eggshell” หมายถึง เปลือกไข่ ซึง่ เป็นส่วนนอกของฟองไข่ ในบริบทของค�ำเรียกสี
“eggshell” จะเป็นการเปรียบเทียบเนื้อสีขาวนวลกับสีของเปลือกไข่ไก่ โดยในความเปรียบ
จะละค�ำว่า “เป็น” หรือ “คือ” แต่ยังคงสื่อความหมายที่เข้าใจได้ว่าเป็นการเปรียบเทียบ
นอกจากนีย้ งั พบหน่วยศัพท์เรียกสี “Bordeaux” ซึง่ เกิดจากกระบวนการใช้ความหมาย
เปรี ย บเที ย บแบบนามนั ย นามนั ย เป็ น กระบวนการใช้ ค� ำ หรื อ วลี ซึ่ ง บ่ ง ชี้ ลั ก ษณะหรื อ
คุณสมบัติของสิ่งใดสิ่งหนึ่งแทนอีกสิ่งหนึ่ง คล้ายกับการใช้สัญลักษณ์ โดยจะดึงเอาลักษณะ
บางส่วนของสิง่ หนึง่ มากล่าวให้หมายถึงส่วนทัง้ หมด ในตัวอย่างข้างต้น ชือ่ เมือง “Bordeaux”
(บอร์กโดซ์) เป็นเมืองหนึ่งในทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศฝรั่งเศสที่มีชื่อเสียงด้านการ
ผลิตไวน์อย่างมาก ชื่อเมืองข้างต้นถูกน�ำมาใช้แทนชนิดของไวน์ซึ่งมีสีแดงเข้ม ต่อมาชื่อเมือง
ดังกล่าวจึงถูกขยายขอบเขตความหมายออกไปอีกและน�ำมาใช้แทนค�ำเรียกสี โดยค�ำเรียกสี
“Bordeaux” ถูกน�ำมาใช้อา้ งถึงสีแดงเข้มคล้ายสีของไวน์แดงซึง่ เป็นผลิตภัณฑ์ขนึ้ ชือ่ จากเมือง
“Bordeaux”
ในหัวข้อที่ 4.1 และ 4.2 สะท้อนกระบวนการสร้างหน่วยศัพท์เรียกสีไม่พื้นฐานใน
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จากข้อมูลหน่วยศัพท์เรียกสีไม่พนื้ ฐานในภาษาไทยทัง้ สิน้ 153 ค�ำ 
พบกระบวนการประสมค�ำ 55 ค�ำ คิดเป็นร้อยละ 35.95 และพบกระบวนการใช้ความหมาย
เปรียบเทียบ 98 ค�ำ คิดเป็นร้อยละ 64.05 นอกจากนี้ จากข้อมูลหน่วยศัพท์เรียกสีไม่พื้นฐาน
ในภาษาอังกฤษจ�ำนวน 540 ค�ำ  พบกระบวนการประสมค�ำ  361 ค�ำ  คิดเป็นร้อยละ 66.85
และกระบวนการใช้ความหมายเปรียบเทียบจ�ำนวน 179 ค�ำ  หรือร้อยละ 33.15 ของข้อมูล
ทั้งหมด ดังรายละเอียดในตารางที่ 1 ต่อไปนี้
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ตารางที
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างหน่
วยศั
ยกสี
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ไม่ไพม่ื้นพฐานในภาษาไทยและภาษาอั
งกฤษ
กระบวนการสร้างหน่วยศัพท์เรียกสีไม่พื้นฐาน
1. การประสมคา
1.1 คาเรียกสีตามด้วยคาประเภทต่าง ๆ
1.2 คาเรียกสรรพสิ่งตามด้วยคาประเภทต่าง ๆ
1.3 คาประเภทต่าง ๆ ตามด้วยคาเรียกสี
1.4 คาประเภทต่าง ๆ ตามด้วยคาเรียกสรรพสิ่ง
2. การใช้ความหมายเปรียบเทียบ
2.1 การใช้อุปมา
2.2 การใช้อุปลักษณ์
2.3 การใช้นามนัย

ภาษาไทย
ความถี่ ร้อยละ
55
35.95
46
30.1
9
5.88
(0)
(0)
(0)
(0)
98
64.05
2
1.31
96
62.74
(0)
(0)

ภาษาอังกฤษ
ความถี่ ร้อยละ
361 66.85
(0)
(0)
(0)
(0)
352
65.18
9
1.67
179 33.15
(0)
(0)
177
32.78
2
0.37

จากข้อมูลในตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่า การสร้างหน่วยศัพท์เรียกสีไม่พื้นฐานด้วย
จากข้อมูลในตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่า การสร้างหน่วยศัพท์เรียกสีไม่พื้นฐานด้วย
กระบวนการประสมคาในภาษาอังกฤษมี สั ดส่ ว นของการใช้ก ระบวนการประสมค า
กระบวนการประสมค�ำในภาษาอังกฤษมีสัดส่วนของการใช้กระบวนการประสมค�ำมากกว่า
ภาษาไทย โดยพบการประสมค�ำร้อยละ 66.8516จากข้อมูลค�ำเรียกสีไม่พนื้ ฐานในภาษาอังกฤษ
ทั้ง หมด ในขณะที่ข้อมูลค�ำเรียกสีไม่พื้นฐานในภาษาไทยแสดงกระบวนการสร้างค�ำแบบ
ประสมค�ำเพียงร้อยละ 35.95 ซึ่งมีสัดส่วนของกระบวนการสร้างค�ำแบบประสมค�ำต่างจาก
ภาษาอังกฤษเกือบกึ่งหนึ่ง การประสมค�ำจึงมีแนวโน้มจะเป็นกระบวนการหลักในการสร้าง
หน่วยศัพท์เรียกสีไม่พนื้ ฐานในภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ดใี นภาษาไทยกระบวนการใช้ความหมาย
เปรี ย บเที ย บมี แ นวโน้ ม เป็ น กระบวนการหลั ก ในการสร้ า งหน่ ว ยศั พ ท์ เรี ย กสี ไ ม่ พื้ น ฐาน
โดยพบการใช้ความหมายเปรียบเทียบในการสร้างหน่วยศัพท์เรียกสีไม่พื้นฐานในภาษาไทย
ถึงร้อยละ 64.05 ต่างจากกระบวนการใช้ความหมายเปรียบเทียบในภาษาอังกฤษ ซึ่งคิดเป็น
เพียงร้อยละ 33.15 ของข้อมูล
นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบกระบวนการสร้างหน่วยศัพท์เรียกสีไม่พื้นฐานในแง่
การวางองค์ประกอบของโครงสร้างในภาษาไทยและภาษาอังกฤษพบความแตกต่างกันโดย
ในภาษาไทย กระบวนการประสมค�ำทั้ง 2 โครงสร้าง ได้แก่ “ค�ำเรียกสีพ้ืนฐานตามด้วยค�ำ
ประเภทต่าง ๆ” และ “ค�ำเรียกสรรพสิ่งตามด้วยค�ำประเภทต่าง ๆ” จะมีส่วนหลักอยู่ใน
ต�ำแหน่งแรกของค�ำประสม และส่วนขยายอยู่ในต�ำแหน่งถัดมา อาทิ ภายใต้โครงสร้างแรก
ค�ำเรียกสีที่อยู่ในต�ำแหน่งที่หนึ่งจะท�ำหน้าที่เป็นส่วนหลัก และค�ำประเภทต่าง ๆ ในต�ำแหน่ง
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ที่สองจะท�ำหน้าที่เป็นส่วนขยาย ต่างจากต�ำแหน่งการวางองค์ประกอบทางโครงสร้างในการ
ประสมค�ำในภาษาอังกฤษทีม่ สี ว่ นขยายอยูใ่ นต�ำแหน่งแรกของค�ำประสม และส่วนหลักอยูใ่ น
ต�ำแหน่งท้ายของค�ำประสม ยกตัวอย่างเช่น โครงสร้าง “ค�ำประเภทต่าง ๆ ตามด้วยค�ำเรียก
สี” ซึ่งมีค�ำประเภทต่าง ๆ ในต�ำแหน่งแรกเป็นส่วนขยาย และค�ำเรียกสีในต�ำแหน่งถัดมา
ท�ำหน้าที่เป็นส่วนหลัก
ในมุมมองของการน�ำกระบวนการใช้ความหมายเปรียบเทียบมาใช้ พบว่า กระบวนการ
ใช้ความหมายเปรียบเทียบในภาษาไทยและภาษาอังกฤษอาศัยการเปรียบเทียบแบบอุปลักษณ์
ด้วยกันทัง้ สิน้ การใช้ความหมายเปรียบเทียบเพือ่ สร้างค�ำเรียกสีในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ต่างก็มีแบบเปรียบเป็นค�ำเรียกสรรพสิ่งบนโลก และมีสิ่งที่ถูกเปรียบเป็นค�ำเรียกสีด้วยกัน
ทั้งสองภาษา
อย่างไรก็ดีค�ำเรียกสีไม่พื้นฐานในภาษาอังกฤษและภาษาไทยยังมีการใช้ความหมาย
เปรียบเทียบในรูปแบบอื่น ๆ นอกเหนือจากการใช้อุปลักษณ์ ซึ่งรูปแบบเหล่านั้นมีความ
แตกต่างกัน กล่าวคือ นอกเหนือจากการใช้อุปลักษณ์ กระบวนการสร้างหน่วยศัพท์เรียกสีใน
ภาษาอังกฤษยังมีการใช้นามนัยร่วมด้วย ซึง่ เป็นกระบวนการเปรียบเทียบโดยการใช้คำ� หรือวลี
ซึง่ บ่งลักษณะหรือคุณสมบัตทิ เี่ ป็นจุดเด่น หรือลักษณะส�ำคัญของสิง่ ใดสิง่ หนึง่ แทนอีกสิง่ หนึง่
หรือการกล่าวถึงส่วนใดส่วนหนึง่ ของสิง่ ใด ๆ แทนค�ำทีใ่ ช้เรียกสิง่ นัน้ โดยตรง กระบวนการสร้าง
หน่วยศัพท์เรียกสีไม่พื้นฐานในภาษาไทยไม่ปรากฏการใช้นามนัยเฉกเช่นค�ำเรียกสีในภาษา
อังกฤษ กระนัน้ ก็ดใี นภาษาไทยก็มกี ารใช้ความหมายเปรียบเทียบแบบอุปมา ทัง้ นี้ กระบวนการ
สร้างหน่วยศัพท์เรียกสีไม่พื้นฐานในภาษาอังกฤษก็ไม่ปรากฏการใช้ความหมายเปรียบเทียบ
แบบอุปมาเหมือนอย่างเช่นค�ำเรียกสีในภาษาไทยด้วยเช่นกัน
5. สรุปและอภิปรายผล
การศึกษาและเปรียบเทียบเรื่อง “กระบวนการสร้างหน่วยศัพท์เรียกสีไม่พ้ืนฐานใน
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ” ที่ปรากฏบนเว็บไซต์และเฟซบุ๊กแฟนเพจ ผลการวิเคราะห์พบ
กระบวนการสร้างค�ำเรียกสี 2 กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการประสมค�ำและกระบวนการ
ใช้ความหมายเปรียบเทียบทัง้ ในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตามผลการเปรียบเทียบ
กระบวนการสร้างหน่วยศัพท์เรียกสีไม่พื้นฐานภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ พบว่ากระบวนการ
สร้างหน่วยศัพท์เรียกสีไม่พื้นฐานในภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีส่วนที่คล้ายคลึงและ
แตกต่างกัน กล่าวคือ ข้อมูลหน่วยศัพท์เรียกสีไม่พนื้ ฐานในสองภาษาข้างต้นแสดงประเภทและ
กระบวนการหลักในการสร้างหน่วยศัพท์เรียกสีไม่พนื้ ฐานอย่างเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ได้แก่
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กระบวนการประสมค�ำ และกระบวนการใช้ความหมายเปรียบเทียบ อย่างไรก็ดีเมื่อวิเคราะห์
องค์ประกอบและสัดส่วนของการเกิดกระบวนการดังกล่าว พบว่าสัดส่วนการเกิดกระบวนการ
ประสมค�ำในค�ำเรียกสีไม่พื้นฐานภาษาอังกฤษมีมากกว่าในภาษาไทย และสัดส่วนการใช้
ความหมายเปรียบเทียบในภาษาไทยมีมากกว่าในภาษาอังกฤษ อีกทั้งองค์ประกอบใน
โครงสร้างการประสมค�ำยังมีลักษณะโครงสร้างต่างกันตามระบบภาษาของแต่ละภาษา
ความแตกต่างด้านโครงสร้างข้างต้นเป็นอิทธิพลจากระบบไวยากรณ์ทตี่ า่ งกันระหว่าง
2 ภาษา ในภาษาไทยค�ำวิเศษณ์ซึ่งท�ำหน้าที่เป็นส่วนขยาย จะปรากฏตามหลังค�ำหลักเสมอ
อาทิ “ม่วงแก่” ซึ่งมีค�ำเรียกสีเป็นค�ำหลัก และค�ำวิเศษณ์ “แก่” เป็นค�ำขยาย จะเห็นว่า
ค�ำวิเศษณ์ที่ท�ำหน้าที่ขยายความหมายจะอยู่ตามหลังค�ำเรียกสี การวางองค์ประกอบของค�ำ
ในลักษณะนี้ในภาษาไทยต่างจากภาษาอังกฤษ ในภาษาอังกฤษหน่วยศัพท์ที่ท�ำหน้าที่ขยาย
ความหมายจะถูกวางไว้กอ่ นหน้าค�ำหลักเสมอ ยกตัวอย่างเช่น “light green” ซึง่ มีคำ� คุณศัพท์
“light” เป็นค�ำขยายวางไว้หน้าหน่วยศัพท์เรียกสีพนื้ ฐาน การวางองค์ประกอบ “ค�ำประเภท
ต่าง ๆ” ในต�ำแหน่งดังกล่าวของทั้งสองภาษาจึงจัดว่าถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ของภาษา
ต้นทาง
ผลการศึกษาในมุมมองด้านการประสมค�ำนีม้ คี วามสอดคล้องกับการศึกษาของคอนติ
(Conti, 2006) ที่ว่าค�ำเรียกสีจ�ำนวนหนึ่งอาศัยกลวิธีการประสมค�ำในการสร้างค�ำเรียกสี
โดยมากมั ก พบการประสมค� ำ ระหว่ า งค� ำ นามกั บ ค� ำ คุ ณ ศั พ ท์ เช่ น “Salmon-pink”
“depression-brown” “olive-green” และ “navy-blue” และค�ำคุณศัพท์กบั ค�ำคุณศัพท์
เช่น “metallic gray” และ “greenish blue” เป็นต้น ในภาษาไทยการสร้างหน่วยศัพท์เรียกสี
ผ่านการประสมค�ำยังเป็นกระบวนการทีพ่ บอันดับสองรองจากการใช้ความหมายเปรียบเทียบ
ซึง่ มีทศิ ทางการสร้างหน่วยศัพท์ทเี่ ป็นไปในทิศทางเดียวกับการศึกษาของพิกลุ ภูชมศรี (2561)
ซึง่ ศึกษากลวิธกี ารสร้างค�ำเรียกสี ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างค�ำเรียกสีกบั สิง่ แวดล้อมของ
ผูใ้ ช้ภาษาไทยถิน่ อีสานและพบกระบวนการประสมค�ำเป็นกระบวนการทีส่ ำ� คัญในการสร้างค�ำ
เรียกสี โดยภาษาไทยถิน่ อีสานมีกลวิธกี ารสร้างค�ำเรียกสีไม่พนื้ ฐานแบบการประสมค�ำ 4 กลวิธี
ไม่ว่าจะเป็น การประสมค�ำเรียกสีกับค�ำขยายบอกความเข้มสว่างของสี การประสมค�ำเรียกสี
พืน้ ฐานกับค�ำเรียกสีพนื้ ฐาน การประสมค�ำเรียกสีพนื้ ฐานกับค�ำเรียกสีไม่พนื้ ฐาน การประสมค�ำ
เรียกสีพนื้ ฐานกับค�ำเชือ่ มและค�ำเรียกสีพนื้ ฐาน ภาษาไทยถิน่ อีสานจัดได้วา่ อยูใ่ นตระกูลภาษา
เดียวกับภาษาไทย จึงมีแนวโน้มที่จะมีกระบวนการสร้างหน่วยศัพท์ที่คล้ายคลึงกัน
การศึกษากลวิธกี ารสร้างหน่วยศัพท์สไี ม่พนื้ ฐานของพิกลุ ภูชมศรี (2561) ยังพบการ
ใช้ค�ำเรียกสิ่งเฉพาะ เช่น พืช สัตว์ สิ่งของ แทนค�ำเรียกสี ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาในครั้งนี้
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ทีก่ ารสร้างหน่วยศัพท์เรียกสีไม่พนื้ ฐานในภาษาไทยมีกระบวนการใช้ความหมายเปรียบเทียบ
แทนค�ำเรียกสีเป็นกลวิธีหลัก โดยพบการใช้กระบวนการข้างต้นในการสร้างค�ำร้อยละ 64.05
ซึง่ มากกว่าครึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนข้อมูลค�ำเรียกสีทงั้ หมดในภาษาไทย ต่างจากสัดส่วนการสร้าง
ค�ำเรียกสีผ่านกระบวนการใช้ความหมายเปรียบเทียบในภาษาอังกฤษที่คิดเป็นเพียงร้อยละ
33.15 ของข้อมูล โดยกระบวนการใช้ความหมายเปรียบเทียบแทนค�ำเรียกสีถูกพบเป็นล�ำดับ
ที่ 2 ของจ�ำนวนข้อมูลค�ำเรียกสีในภาษาอังกฤษทัง้ หมด ต่างจากในภาษาไทยซึง่ ผูใ้ ช้ภาษานิยม
ใช้กลวิธีข้างต้นมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง
กระบวนการใช้ความหมายเปรียบเทียบที่พบในการศึกษาครั้งนี้ เป็นกระบวนการ
สร้างค�ำเรียกสีทพี่ บแพร่หลายในหลายตระกูลภาษา ดังการศึกษาของณรงค์กรรณ รอดทรัพย์
(2557) ที่ศึกษาค�ำเรียกสีในภาษาอูรักลาโว้ย1 ถิ่นภูเก็ต ซึ่งพบการใช้ค�ำเรียกวัตถุสิ่งของแทน
ค�ำเรียกสี และสอดคล้องกับการศึกษาของดรอคโค และริซาโต (Drocco & Risato, 2019)
ซึ่งศึกษาการสร้างค�ำเรียกล�ำดับสีพบว่าภาษาฮินดีมีการใช้นามนัยเป็นกลวิธีหนึ่งที่ถูกน�ำมา
ใช้สื่อถึงสีเฉพาะบางสี หรือแม้แต่ในการศึกษาครั้งนี้เช่นเดียวกันที่พบกระบวนการใช้ภาษา
เปรียบเทียบในภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาในตระกูลอินโด-ยูโรเปียน ถึงร้อยละ 32.78 ของ
ข้อมูลทั้งหมด
ผลศึกษากระบวนการสร้างหน่วยศัพท์เรียกสีไม่พนื้ ฐานในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ในการศึกษาเรื่อง “กระบวนการสร้างหน่วยศัพท์สีไม่พื้นฐานในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ”
พิสูจน์ความเป็นสากลของภาษาตามสมมติฐานของเบอร์ลิน และเคย์ (Berlin & Kay, 1969)
ที่ว่าค�ำเรียกสีเป็นหน่วยศัพท์ที่มีความเป็นสากล แม้ว่าค�ำเรียกสีในแต่ละภาษาจะมีลักษณะ
เฉพาะตัวแตกต่างกันออกไป แต่ค�ำเรียกสีในทุก ๆ ภาษามักมีแนวคิดพื้นฐานร่วมกัน จะเห็น
ได้ว่า กระบวนการสร้างค�ำเรียกสีหลักทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษอาศัยกระบวนการ
ประสมค�ำและการใช้ความหมายเปรียบเทียบ โดยทั้ง 2 กระบวนการข้างต้นถูกน�ำมาใช้เพื่อ
สร้างหน่วยศัพท์เรียกสีไม่พื้นฐานมากกว่ากึ่งหนึ่งของข้อมูลทั้งหมดในภาษาอังกฤษและใน
ภาษาไทย แม้ว่าทั้ง 2 ภาษาจะอยู่ต่างตระกูลภาษากันก็ตาม

1

ภาษาอูรักลาโว้ย (Urak Lawoi) หรือภาษาเลาตา ภาษาชาวเล ภาษาชาวน�้ำ   ภาษาลาโว้ย เป็นภาษาถิ่นที่ถูกใช้ภายใน
พื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันตกทางภาคใต้ของประเทศไทย อาทิ เกาะภูเก็ต เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ และเกาะอาดัง จังหวัด
สตูล ภาษาอูรักลาโว้ยถูกจัดอยู่ในตระกูลภาษาออสโตรนีเซียน กลุ่มมาลาโยโพลีเนเซียน โดยมีผู้ใช้ภาษาอูรักลาโว้ยใน
ประเทศไทยประมาณ 3,000 คน
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