Morphology

ลักษณะที่สำคัญของภำษำอย่ำงหนึ่งก็คือกระบวนกำรสร้ำงคำและโครงสร้ำงของคำในภำษำ ซึ่งกำรศึกษำธรรมชำติ
ด้ำนนี้ของภำษำก็คือวิชำ morphology นั้นเอง เจ้ำของภำษำรู้ดีว่ำอะไรคือคำในภำษำของตัวเอง แต่ถ้ำจะให้นิยำม
ของ คำคงไม่ใช่เรื่องง่ำย แม้แต่นักภำษำศำสตร์เองก็ยังมีปัญหำในกำรให้คำนิยำมของ “คำ” ไม่ว่ำคำนิยำมของคำ
ว่ำ “คำ” คืออะไร ก็มักจะเจอตัวอย่ำงที่ขัด (counterexample) กับคำนิยำมนั้นๆ คำนิยำมที่น่ำจะดีที่สุดคือ “ คำคือ
หน่วยที่เล็กที่สุดมีควำมหมำยหรือหน้ำที่ทำงไวยำกรณ์ที่อยู่ได้ด้วยตัวเอง” (the smallest meaningful or
grammatical unit that can stand alone” แต่ก็มีคำในภำษำหลำยคำที่ไม่สำมำรถปรกกฎโดยลำพังตัวมันเองได้ เช่น
คำว่ำ “ที่” ในประโยค “หนังสือทีผ่ มชอบ” หรือคำว่ำ ‘the” ในภำษำอังกฤษเป็นต้น ถึงแม้ว่ำกำรให้คำนิยำมของ
คำว่ำ “คำ” จะมีปัญหำมำกก็ตำม แต่ เจ้ำของภำษำไม่ว่ำจะอ่ำนหนังสือออกหรือไม่ก็ตำม จะไม่มีปัญหำในกำร
แยกแยะ (identify) คำในภำษำของตัวเอง
โครงสร้างของคา (The Internal Structure of Words)
คำบำงคำไม่สำมำรถแยกออกเป็นหน่วยย่อยได้อีก(indivisible)และแต่ละส่วนที่แยกออกมำยังคงมี
ควำมหมำย เช่นคำว่ำ “กระทะ” เป็นคำที่ไม่สำมำรถแยกออกกมำเป็นสองส่วนคือ “กระ” กับ “ทะ” และยังคงมี
ควำมหมำยทั้งสองส่วน หรือคำว่ำ “table” ในภำษำอังกฤษไม่สำมำรถแยกออกเป็น “ta” และ “ble” ได้ โดยที่ทั้ง
“ta” และ “ble” ยังคงมีควำมหมำยอยู่ ต่ำงจำกคำบำงคำที่สำมำรถแยกออกเป็นส่วนที่เล็กลงและส่วนที่แยก
ออกมำก็ยังมีหรือบ่งบอกควำมหมำยอยู่เช่นคำว่ำ “กำรกิน” สำมำรถแยกออกเป็นสองส่วน คือ “กำร” และ “กิน”
และทั้งสองส่วนก็ยังมีควำมหมำยในตัวเอง หรือคำว่ำ “unhappy” สำมำรถแยกออกเป็นสองส่วนคือ “un” และ
“happy” และแต่ละส่วนก็ยังคงเห็นควำมหมำยเดิมอยู่ คือ มีควำมหมำยว่ำ “un” มีควำมหมำยว่ำ “ไม่” และ
“happy” มีควำมหมำยว่ำ “มีควำมสุข”
Morpheme
ศัพท์ที่มักจะเจอในกำรศึกษำ morphology ก็คือคำว่ำ morpheme คำๆนี้ หมำยถึง หน่วยที่เล็กที่สุดในภำษำที่มี
ควำมหมำย หรือหน้ำที่ทำงไวยำกรณ์ ที่ไม่สำมำรถแบ่งแยกออกได้อีก (the smallest indivisible meaning or
grammatical unit in language) จำกตัวอย่ำงข้ำงต้นก็จะเห็นว่ำ คำว่ำ table มีจำนวน morpheme แค่หนึ่ง morpheme
เพรำะว่ำเรำไม่สำมำรถแยกคำนี้ให้เป็นส่วนที่เล็กลงได้ และแต่ละส่วนยังคงมีควำมหมำยอยู่ เพรำะถึงแม้เรำจะ
สำมำรถแยกtable ออกเป็นสองส่วนได้เ คือ ta และ ble แต่ทั้งสองส่วนที่แยกออกมำนี้ไม่ได้มีควำมหมำยอะไร
ส่วนคำว่ำ “unhappy” มีสอง morpheme คือ “un” และ “happy” เพรำะ ส่วนที่แยกออกมำ คือ un มีควำมหมำยว่ำ
“ไม่” และ “happy” ก็มีควำมหมำยในตัวของมัน เรำรู้ว่ำ un มีควำมหมำยก็เพรำะว่ำเรำเห็นจำกคำอื่นๆที่มี un
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ปรำกฏอยู่ จะมีควำมหมำยว่ำ “ไม่” เพิ่มเข้ำไปจำกควำมหมำยของคำที่ un ไปปรำกฏข้ำงหน้ำ เช่นคำว่ำ
unimportant; uninteresting; unnecessary; เป็นต้น
Free and Bound Morphemes
จะเห็นได้ว่ำ morpheme บำงตัวสำมำรถปรำกฏโดยตัวมันเองได้เช่นคำว่ำ table แต่ morpheme บำงตัวจะปรำกฏได้
ก็ต่อเมื่อมันไปติดอยู่กับคำอื่นเช่น un ดังนั้นเรำสำมำรถแบ่ง morpheme เป็นสองชนิต คือ free morpheme และ
bound morphemes ตำมควำมสำมำรถของมันว่ำมันปรำกฏด้วยตัวเองได้หรือไม่ bound morphemes หรือ affixes
ในภำษำอังกฤษ แบ่งได้เป็น prefix และ suffix ตำมตำแหน่งที่มันไปปรำกฏอยู่กับคำอื่น affixes สำมำรถแบ่งได้
เป็นสองชนิดตำมหน้ำที่ของมัน คือ inflectional morphemes และ derivational morphemes
Inflectional and Derivation Morphemes
Affixes หรือ bound morphemes แบ่งได้เป็นสองชนิดตำมหน้ำที่ของมัน
Inflectional Morphemes
ในภำษำอังกฤษ inflectional morphemes ได้แก่ affixes ที่บ่งบอก tense; person; number; aspect; possession;
comparative and superlative degrees ดังตัวอย่ำงในประโยคต่อไปนี้
1. He walked to school.
2. He walks to school.
3. He is walking to school.
4. He has walked for hours.
5. His girlfriend’s parents do not like him.
6. He is taller than me.
7. He is the tallest in the family.
จะสังเกตได้ว่ำ inflectional morphemes ทุกตัวในภำอังกฤษ เป็น suffixes ทั้งหมด แต่ในบำงภำษำ morphemes ที่
ทำหน้ำที่ทำงไวยำกรณ์เหล่ำนี้อำจจะเป็น prefix หรือ infix (เป็น affix ที่ใส่แทรกเข้ำไปในตัวคำ ก็ได้
Derivational Morphemes
ในภำษำอังกฤษ derivation morphemes มีทั้งที่เป็น prefix และ suffix ดังตัวอย่ำงต่อไปนี้
The prefix “in-” meaning ‘not’
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8. impossible; impolite; irresponsible; irrelevant; inactive; inclusive; illegal; illegible
ข้อสังเกต มีคำอีกกลุ่มหนึ่งในภำษำอังกฤษที่มีคำว่ำ ‘in’ อยู่ข้ำงหน้ำได้แก่คำว่ำ inform; incorporate; incriminate;
incubate; incline; include; inflame เป็นต้น แต่ “in-” ในคำเหล่ำนี้ไม่ได้เป็น prefix ที่มีควำมหมำยว่ำ “ไม่”
ภำษำอังกฤษยืมคำพวกนี้มำจำกภำษำลำติน จริงๆแล้ว “in-” ในคำพวกนี้ก็เป็น prefix ในภำษำลำติน แต่เป็น prefix
ที่มีควำมหมำย ว่ำ “in; on; upon”
The prefix ‘un-’ meaning ‘not’
9. unhappy; unnecessary; uninteresting; unclean; unhealthy; unfit
The prefix ‘un-’ meaning ‘to reverse action’
10. untie; unpack; unlock; uninstall; undo; undress
The suffix “-al” used to derive an adjective from a noun
11. national; regional; physical; additional; cultural
ข้อแตกต่างระหว่าง inflectional morphemes และ derivational morphemes
1. Inflectional morphemes มีหน้ำที่ทำงไวยำกรณ์ ดังตัวอย่ำงในข้อ 1-7 ข้ำงต้น กระบวนกำรเติม inflectional
morphemes น่ำจะเกิดใน syntax คือหลังจำกคำเกิดขึ้นในวลีหรือประโยคแล้วจึงมีกำรเติม inflectional suffixes
ดังกล่ำว ส่วน derivational morphemes เป็นกำรสร้ำงคำที่เกิดใน morphology คือจะมีกำรเติม derivational
morphemes ไปที่คำก่อนที่จะเอำคำนั้นไปใส่ในประโยค
2. Inflectional morphemes จะไม่เปลี่ยนหน้ำที่ทำงไวยำกรณ์ของคำ (parts of speech) ที่มันไป affix อยู่ แต่
derivational morphemes อำจจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนหน้ำที่ทำงไวยำกรณ์ของคำที่มันไป affix
3. Inflectional morphemes จะไม่เปลี่ยนควำมหมำยของคำที่มันไป affix ซึ่งต่ำงจำก derivational morphemes ที่
เปลี่ยนควำมหมำยของคำที่มันไป affix
4. ในแง่ของ productivity แล้ว inflectional morphemes จะมีข้อจำกัดในกำรไป affix คำน้อยกว่ำ derivational
morphemes เช่น past tense morpheme “-ed” ในข้อ (1) หรือ morpheme “-s” สำหรับ their person singular present
tense ในข้อ (2) หรือว่ำ morpheme “-ing” ที่บ่งบอก aspect ในข้อ (3) ข้ำงต้น สำมำรถเกิดกับกริยำได้เกือบทุก
กริยำ ส่วน derivational morphemes มีข้อจำกัดในเรื่องนี้มำกเช่น “un” ที่เกิดกับ adjective ก็เกิดได้กับ adjective
บำงตัวเท่ำนนั้น อย่ำงไรก็ตำมมี derivation morpheme ตัวหนึ่งที่ productive มำกคือ แทบจะไม่มีข้อยกเว้นในกำรที่
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มันไป affix กับกริยำเพื่อสร้ำงคำนำม morpheme ดังกล่ำวนี้คือ “-ing” ซึ่งเป็น คนละ morpheme “-ing” ในข้อ (3)
ข้ำงต้นซึ่งเป็น inflectional morpheme สำหรับบ่งบอก aspect
Hierarchical Structure of Words
ในกำรเติม affixes (prefixes and suffixes) นั้นจะเห็นได้ว่ำมีลำดับของกำรเติม affixes เช่นในคำ ว่ำ nonsmoker
suffix “-er” จะต้องรวมกับกริยำ smoke ก่อน กลำยเป็นคำนำม smoker หลังจำกนั้น prefix “non-” ถึงไป รวมกับ
คำนำม smoker แต่ไม่ใช่ “non-” ไปรวมกับ smoke ก่อน เพรำะ suffix “non-” จะไม่สำมำรถรวมกับกริยำได้ เช่น
จะไม่มีคำว่ำ “nonsmoker” ในภำษำอังกฤษ สำมำรถใช้ tree diagram ในกำรแสดงให้เห็นถึงลำดับของ affixes
เหล่ำนี้ดังในข้อ (12) ต่อไปนี้
12.
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ตัวอย่ำงอีกคำที่แสดงให้เห็นว่ำ affixesที่ปรำกฏในคำ มีลำดับกำรเกิดก่อนหลังต่ำงกัน คือคำว่ำ unimpressionable
ในคำๆนี้ suffix “-ion” ซึ่งเป็น suffix ที่สร้ำงคำนำมจำกกริยำ จะไป attach กับกริยำก่อน และเกิดเป็นคำนำม
impression หลังจำกนั้น suffix “-able” จึงไปรวมกับคำนำม impression เกิดเป็น impressionable และท้ำยสุด
suffix “un- ” จึงสำมำรถไป รวมกับคำนี้ได้ เกิดเป็น unimpressionable และสำมำรถแสดงให้เห็น กระบวนกำรที่
เป็นลำดับขั้นตอนนี้ได้โดย tree diagram ในข้อ (13)
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“un-” ไม่สำมำรถติดกับกริยำได้ดังนั้นไม่มีทำงเป็นไปได้ที่ มันจะรวมกับกริยำ impress ก่อนแล้ว เกิดเป็นคำ
unimpress ก็เพรำะว่ำ suffix “un-” ที่มีควำมหมำยว่ำ “ไม่” ไม่สำมำรถรวมกับกริยำได้ แต่ถ้ำ เป็น suffix “un” อีก
ตัวหนึ่งที่มีควำมหมำยว่ำ “to reverse an action” ก็อำจจะได้ซึ่งถ้ำเป็นอย่ำงนั้น unimpress ก็จะแปลว่ำ “ทำให้หำย
จำกกำรประทับใจ” แต่คำว่ำ unimpress ในควำมหมำยดังกล่ำวยังไม่เกิดขึ้นในภำษำอังกฤษ และก็เป็นไปไม่ได้
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ที่ un ในคำว่ำ unimpressionable จะติดรวมกับ impression ก่อน เกิดเป็นคำว่ำ unimpression และหลังจำกนั้นจึง
รวมกับ suffix “ –able” เกิดเป็นคำว่ำ unimpressionable ทั้งนี้เนื่องจำกว่ำ suffix “un” ไม่สำมำรถเกิดกับคำนำมได้
นั้นเอง
กระบวนการสร้างคา
1. Derivation คือกำรใช้ prefixes และ suffixes ในกำรสร้ำงคำใหม่ดังที่ได้กล่ำวไว้ข้ำงต้น
2. Reduplication กำรซ้ำคำ อำจจะซ้ำทั้งคำหรือบำงส่วนของคำ และอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงคำที่ซ้ำมำหนิดหน่อย
อำจจะเป็นเสียงสระหรือเสียงพยัญชนะ เช่น คำว่ำ super-duper; teeny-weeny; zig-zag เป็นต้น
3. Conversion or Functional Shift กำรเปลี่ยนหน้ำที่ทำงไวยำกรณ์ของคำเช่นจำกคำนำม ก็ใช้เป็นกริยำ หรือจำก
คุณศัพท์ ก็ใช้เป็นคำนำม ตัวอย่ำงเช่น คำกริยำ walk ก็อำจจะเปลี่ยนแปลงใช้เป็นคำนำมได้เช่นในประโยค “I am
tired from a very long walk this morning” หรือจำกคำคุณศัพท์ก็ใช้เป็นคำกริยำเช่น adjective “empty” ก็นำมำใช้
เป็นกริยำเช่นในประโยค “I have to empty the trash can every night”.
4. Compounding คือกำรสร้ำงคำใหม่จำกคำสองคำมำรวมกัน อำจจะเป็นกริยำ + กริยำ หรือ กริย + นำม เป็นต้น
5. Blending คือกำรรวมกันของคำสองคำคล้ำยกับ compounding แต่ในกระบวนกำร blending จะมีกำรตัดบำงส่วน
ของคำออกก่อนจะมำรวมกัน เช่น คำว่ำ motel เกิดจำก กำรรวมกันของคำ motor + hotel หรือคำว่ำ smog ซึ่งเกิด
จำกคำ smoke + fog เป็นต้น
6. Back formations คำใหม่ๆที่เกิดขึ้นจำกกระบวนกำรนี้นั้นเกิดจำกควำมเข้ำผิดโดยกำรคิดว่ำ คำที่สร้ำงขึ้นมำ
ใหม่นั้นเป็นคำที่มีอยู่ในภำษำโดยเปรียบเทียบคำกับ derivation processes ที่มีอยู่ในภำษำ เช่น คำกริยำ to babysit
เป็นคำที่ถูกสร้ำงขึ้นมำเนื่องจำกควำมเข้ำใจผิด จำกคำว่ำ babysitter กล่ำวคือ จะมีคำ babysitter เกิดขึ้นใน
ภำษำอังกฤษโดยที่ไม่มีคำกริยำ to babysit ต่อมำผู้คนเข้ำใจผิดว่ำ คำนำม babysitter นี้เกิดจำก คำกริยำ babysit
บวกกับ suffix “-er” ที่มีควำมหมำยว่ำ “ผู้กระทำ” โดยไปเปรียเทียบกับคำอื่นๆ คือ player; singer; swimmer; ซึ่งมี
กริยำ play; sing; swim อยู่ก่อนแล้ว จึงใช้คำว่ำ babysit เป็นกริยำด้วย เพรำะเข้ำใจว่ำมีกริยำดังกล่ำวอยู่ก่อน ด้วย
ควำมเข้ำใจผิดนี้เองจึงเกิดคำกริยำคำใหม่ to babysit นี้ขึ้นมำในภำษำอังกฤษ
7. Root Creations คือกำรสร้ำงคำใหม่ขึ้นมำเลย เช่นคำว่ำ “กิ๊ก” ในภำษำไทย คำใหม่ลกั ษณะนี้จำนวนไม่น้อยมำ
จำกชื่อผลิตภัณฑ์ เช่นในภำษำไทย คำว่ำ “ม่ำม่ำ” ก็กลำยเป็นคำที่หมำยถึงบะหมี่สำเร็จรูป ไม่ว่ำจะยี่ห้ออะไร
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