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บทคัดย่อ
บทความวิชาการนี้มุ่ง ศึกษาคายืมภาษาอังกฤษในภาษาไทย โดยศึกษาอิทธิพลของ
การเปลี่ยนแปลงภาษาโดยการยืมคาจากภาษาอังกฤษที่ปรากฏในภาษาไทย พบว่า เกิดจาก
เหตุผลหลักๆ 5 ประการคือ 1) ความสัมพันธ์ทางถิ่นฐานการมีอาณาเขตติดต่อหรือใกล้เคียง
กัน กับ มิ ตรประเทศ 2) ความสั มพั น ธ์ท างการค้ า การติด ต่อ ซื้อ ขายแลกเปลี่ ย นสิ น ค้ากั บ
ต่างประเทศ 3) ความสัมพันธ์ทางศาสนาและวัฒนธรรม การเผยแพร่ ศิลปะ วรรณคดี ของ
ต่ า งประเทศสู่ ป ระเทศไทย 4) การศึ ก ษาและการกี ฬ า การที่ นั ก เรี ย นไทยไปศึ ก ษาที่
ต่างประเทศทาให้รับ วิช าความรู้และวิทยาการมากมาย 5) ความสั มพันธ์ทางการทูต การ
เจริญสัมพันธไมตรีซึ่งกันและกันระหว่างไทยกับต่างประเทศ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่
แพร่หลายสามารถใช้สื่อสารได้ทั่วโลก การที่ไทยติดต่อค้าขายกับอังกฤษมาช้านานจนสมั ย
รัชกาลที่ 3 ไทยเริ่มมีการยืมคาจากภาษาอังกฤษมาใช้ในลั กษณะการออกเสียงแบบไทยๆ
ตลอดจนเจ้ านายและข้าราชการที่ ได้ศึ กษาภาษาอังกฤษและมิช ชั นนารีก็เข้ามาเผยแพร่
ศาสนาคริสต์ทาให้ภาษาอังกฤษเข้ามามีบทบาทในภาษาไทยมากขึ้น ในรัชกาลที่ 4 ทรงเห็น
ประโยชน์ของการศึกษาภาษาอังกฤษมากด้วยจึงทาให้เกิดคายืมภาษาอังกฤษแพร่หลายมาก
ขึ้นในภาษาไทย
คำสำคัญ : อิทธิพล, คายืมภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย
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Abstract
This academic article focuses on studying English loanwords in Thai language by
studying the influence of language change by borrowing words from English that
appeared in Thai language. It was found that the loanwords were caused by 5 main
reasons: 1) Relativistic settlement, connected territory or close friendship countries; 2)
Trade relations and contacts in trading and exchanging products with foreign countries; 3)
Religious and cultural relations including extension of foreign arts and literature into
Thailand; 4) Education and sports that Thai students study abroad and gain various fields
of knowledge and technology; 5) Diplomatic relations and mutual friendship
development between Thailand and foreign countries. English is extensively used as an
international language that can be communicated all over the world. As a long contact
and trade between Thailand and the United Kingdom from the past till the reign of King
Rama III, Thai people began to borrow words from English and use them with Thai
pronunciation. This included the royalty and civil servants who studied English from
missionaries while they propagated Christianity. This made English become a more active
language in the Thai language. In the reign of King Rama IV, his majesty foresaw the high
benefits of studying English that made more widespread English loanwords in Thai
language.
Keywords: Influence, English Loanwords, Thai Language

บทนำ
ลั ก ษณะภาษาไทยนั้ น มี เอกลั ก ษณ์ เฉพาะตนหลายด้ า น เช่ น เป็ น ค าโดด ค ามี
ความหมายได้หลายความหมายขึ้นอยู่กับบริบทของคา ส่วนมากเป็นคาพยางค์เดียว สะกด
ตรงตามมาตราเป็ น ต้ น แต่ เมื่ อ ภาษาไทยมี ก ารรั บ ค าภาษาต่ า งประเทศเข้ ามาใช้ ท าให้
ภาษาไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงทางภาษาและถือได้ ว่าเป็นพัฒ นาการของภาษาอย่างหนึ่ง
เพราะเมื่อมีการยืมคา ภาษาไทยก็มีคาที่สะกดไม่ตรงตามมาตราบ้าง มีหลายพยางค์บ้างเป็น
ต้น ความหลากหลากเหล่านี้ทาให้มีทั้งข้อดีและข้อเสียที่เกิดขึ้นหลายประการจากการยืมคา
ภาษาเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่สามารถถ่ายทอดซึ่งกันและกันได้ จึ งทาให้ภาษาทุกภาษาใน
โลกนี้ปะปนกัน ลักษณะการปะปนกันหรือที่เรียกว่า การยืมคา เป็นส่วนที่ทาให้ภาษาเกิดการ
เปลี่ย นแปลงได้อย่ างมากมาย โดยเฉพาะลั กษณะดั้งเดิมของภาษาไทยที่เป็นคาโดด จาก
อิทธิพลคายืมทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเสียง คาศัพท์ ความหมาย และการเรียงคา
เป็ น ต้น (จิ รวัฒ น์ เพชรรัตน์ และอัมพร ทองใบ,2556:295) ภาษาอังกฤษถือเป็นภาษาที่มี
บทบาทส าคัญ และมีผ ลกระทบต่อ ประชากรไทยในหลากหลายด้าน ซึ่ งความส าคั ญ ของ

วารสาร มจร อุบลปริทรรศน์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2563) |
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ภาษาอังกฤษที่มีผลต่อด้านต่างๆที่ใกล้ตัวและเพื่อทาให้เห็นภาพชัดเจนว่าเพราะเหตุใดจึงควร
เรียนรู้และเห็นถึงความสาคัญของภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น

ควำมสำคัญของกำรยืมภำษำอังกฤษในภำษำไทย
อิท ธิพ ลของการเปลี่ ย นแปลงภาษาโดยการยื ม ค าจากภาษาอั งกฤษที่ ป รากฏใน
ภาษาไทยมีความสาคัญหลายอย่าง สามารถประมวลได้ ดังนี้
1. ภาษาอังกฤษกับ การติดต่อสื่ อสารภาษาอังกฤษถือเป็น ภาษากลางที่ ใช้ในการ
ติดต่อสื่อสารในระดับโลก เป็นภาษาหลักของประชากรกว่า 360 ล้านคน อีกทั้งยังเป็นภาษา
ที่สองของประชากรกว่า 750 ล้านคนทั่วโลก นอกจากนี้ภาษาอังกฤษยังถือเป็นภาษาทาง
ราชการของ 61 ประเทศและเป็น ภาษาหลักในหลายรัฐทั่วโลก จึงถือเป็นภาษากลางที่ใช้
ติดต่อสื่อสารระหว่างประชากรในประเทศต่าง ๆ ทั้งในส่วนของการฟัง การพูด การอ่านและ
การเขียนทาให้สื่อต่าง ๆ ที่เผยแพร่ในระดับนานาชาติจะใช้ภาษาอังกฤษทั้งสิ้น จากเหตุผล
ดังกล่าวข้างต้น ภาษาอังกฤษถือเป็นภาษาที่สองที่มีบทบาทและความสาคัญเป็นอย่างยิ่งใน
การเรียนรู้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการสื่อสารระดับที่ กว้างขึ้นหรือในระดับนานาชาติอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. ภาษาอังกฤษกับการศึกษา สาหรับด้านการศึกษาถือเป็นด้านที่สาคัญอย่างมาก
ไม่แพ้ด้านการติดต่อสื่อสาร เพราะปัจจุบันสถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยในประเทศ
ต่างๆรวมถึงประเทศไทยเอง ได้พยายามปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาให้ มีความเป็นสากลมาก
ยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่นหลักสูตรที่เป็นภาษาไทยเองมีการนาเอาความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเข้า
มาประยุกต์ใช้มากขึ้นและมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ English Program หรือ Mini
English Program และนอกจากนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย ยังได้ส่งเสริม ให้
นักเรียนเริ่มเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับอนุบาลเพื่อเตรียมความพร้อมและให้ตัวนักเรียนได้
มีความคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษดีขึ้น เมื่อเข้าเรียนในระดับสูง ดังนั้นภาษาอังกฤษจึงจะมีผล
อย่างมากต่อการศึกษาต่อต่างประเทศ การเรียนในสถาบันนานาชาติในประเทศไทยหรือใน
ภาคส่วนของการศึกษาด้านการแพทย์และด้าน STEM คือ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรร
รมศาสตร์ แ ละคณิ ต ศาสตร์ (Science, Technology, Engineering, and Mathematics)
เพราะข้ อ มู ล หนั ง สื อ วารสารและงานวิ จั ย ทางวิ ช าการของสาขาเหล่ า นี้ มั ก จะเป็ น
ภาษาอังกฤษแทบทั้งสิ้น เพื่อให้นักวิชาการในระดับนานาชาติอ่านได้และเป็นการง่ายในการ
นาไปต่อยอดความรู้ในอนาคต
นอกจากนี้ในทุกสาขาของการเรียน ถ้าเข้าใจภาษาอังกฤษจะทาให้ เราเข้าถึงสื่อการ
เรียนรู้และเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ได้กว้างขวางมากขึ้นกว่าคนที่รู้แค่ภาษาไทยภาษาเดียว

794

| Journal of MCU Ubon Review,Vol.6 No.2 (May-August 2021)

ดังนั้นจากเหตุผลทั้งหมดที่กล่าวข้างต้ นจึงเป็นผลให้ภาษาอังกฤษเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
ทาให้สามารถเข้าเรียนในสถาบันและมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้หลายที่ทั่วโลก อีกทั้งยังมีโอกาสที่
จะได้รับการตอบรับเข้าศึกษาและยังมีโอกาสได้รับทุนการศึกษามากกว่าคนปรกติ เนื่องจาก
การสมัครเข้าศึกษาต่อและสมัครทุนการศึกษามักจะมีเงื่อนไขระดับการรู้ภาษาอังกฤษเข้ามา
เกี่ยวข้องอยู่เสมอ
3. ภาษาอั ง กฤษกั บ วั ฒ นธรรม เมื่ อ เรารู้ ภ าษาอั ง กฤษจะท าให้ เ ราเรี ย นรู้
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม การแต่งกาย การแสดง ศิลปะ เศรษฐกิจ การเมืองและ
ระบอบการปกครองของชาวต่างชาติได้ดียิ่งขึ้น ทาให้ทราบที่มาที่ไปของความเหมือน ความ
แตกต่ างรวมไปถึ งแนวคิ ด ที่ ท าให้ ค นแต่ ล ะชาติ แ สดงพฤติ ก รรมที่ แ ตกต่ างกั น ภาษากั บ
วัฒนธรรมยังทาให้เราเข้าใจความหมายของภาษาทางกายหรือทางสัญลักษณ์ต่างๆ ดีขึ้น ทา
ให้เราแสดงกริยาท่าทางหรือสัญลักษณ์ทางร่างกายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เช่น การยกนิ้ว
อาจเป็ น ความหมายบวกส าหรั บ บางประเทศ แต่อ าจจะเป็ น ความหมายลบส าหรับ บาง
ประเทศ ดังนั้นการใช้ภาษาพูดจึงเป็นการสื่อความหมายที่ชัดเจนที่สุด ไม่ส่งผลต่อการเหยียด
เชื้อชาติและนอกจากนี้ภาษากับวัฒนธรรมยังทาให้เราเข้าใจแนวคิดในการสร้างความสวยงาม
ของงานศิลปะที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศ เราสามารถนาเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์เหล่านั้น
มาสร้างงานศิลปะแบบผสมผสานหรือนาวัฒนธรรมที่ดีงามมาปรับใช้กับประเทศเราได้ อีกทั้ง
เรายังสามารถนาเสนอหรือเผยแพร่วัฒ นธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย ออกไปสู่
สากลได้อย่างเหมาะสม
4. ภาษาอังกฤษกับการเดินทางท่องเที่ยว เนื่องจากภาษาอังกฤษถือเป็นภาษากลาง
ที่ใช้ติดต่อสื่อสารในระดับโลก ภาษาอังกฤษจึงมีประโยชน์มากในการท่องเที่ยว หรือพักผ่อน
ในต่างประเทศ ภาษาอังกฤษจะช่วยให้เราสามารถจัดการหรือรับมือกับสถานการณ์ส่วนใหญ่
ที่ อ าจเกิ ด จะขึ้ น ในระหว่ างการเดิ น ทางได้ ดี ยิ่ งขึ้ น ถึ งแม้ เราจะเดิ น ทางหรือ ท่ อ งเที่ ย วใน
ประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษ เช่น ไทย ญี่ปุ่น จีน เกาหลีหรืออื่น ๆ แต่เราจะพบว่าในประเทศ
เหล่ านี้ ชุ ม ชนหรื อ โรงแรมต่ างๆ จ าเป็ น ต้ อ งมี พ นั ก งานอย่ างน้ อ ยหนึ่ งคนที่ ส ามารถพู ด
ภาษาอังกฤษได้เสมอเพื่อไว้สาหรับติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ จะเห็นได้ชัดเจนว่าประเทศ
ส่วนใหญ่แถบยุโรป ประชากรของประเทศนั้นๆ สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดีแทบทุกคน เมื่อ
เราสามารถพูดภาษาอังกฤษได้จะทาให้ เราสามารถสื่ อสารได้ถูกต้อง ได้รับสินค้าหรือการ
บริการที่ดีตามไปด้วย จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจะทาให้ เราท่องเที่ยวได้อย่างมีความสุ ข
เลื อ กซื้ อ สิ น ค้ า และบริ ก ารได้ อ ย่ า งที่ ต้ อ งการ เดิ น ทางด้ ว ยการคมนาคมขนส่ ง ต่ า งๆใน
ต่างประเทศได้อย่างราบรื่น อีกทั้งสามารถร้องขอความช่วยเหลือหรือติดต่อกับองค์กรที่ให้
ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้เมื่อมีเหตุจาเป็น
5. ภาษาอังกฤษกับอาชีพ ทุกองค์กรหรือหน่วยงานในต่างประเทศหรื อในประเทศ
ไทยก็ตาม ปัจจุบันนี้ได้นาภาษาอังกฤษมาเป็นตัวกาหนดคุณสมบัติที่จะรับพนักงานเข้าทางาน
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เพราะต้องการผลงานที่เป็นสากลหรือเมื่อมีการติดต่อร่วมมือกับองค์กรในประเทศอื่น ๆ หรือ
เจ้าของธุรกิจเล็งเห็นว่า เป็นการง่ายต่อการขยายตัวทุกภาคส่วนของธุรกิจไปยังต่างประเทศ
ในอนาคตและยังสามารถนาความรู้ความสามารถจากสื่อต่างประเทศหรือนาเอาเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาปรับใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเมื่อรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่ดีจะมี
โอกาสถูกจ้างงานมากกว่าคนปรกติหรือมีโอกาสที่จะได้รับเงินเดือนหรืออัตราค่าจ้างที่สูงกว่า
คนปรกติ ทาให้มีความก้าวหน้าในอาชีพการงานที่ดีทั้งในกรณีบุคคลที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว
การรู้ภาษาอังกฤษจะทาให้ อัตราการขยายตัวของภาคธุรกิจ ผลประกอบการหรือผลกาไร
สูงขึ้นกว่าปรกติเช่นกัน
6. ภาษาอังกฤษกับ ความสั มพั น ธ์ในการพั ฒ นาประเทศในระดับ โลก การเรีย นรู้
ภาษาอังกฤษนอกจากจะท าให้ เราเข้าใจแก่นแท้ท างวัฒ นธรรม เศรษฐกิจและสั งคมของ
ประเทศอื่นแล้ว ทาให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของเราดียิ่งขึ้นตามไปด้วย ทาให้เรามี
ความสัมพันธ์อันดีกับประเทศอื่น มีการไปมาหาสู่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกัน มี
ความสัมพันธ์กับการลงทุนหรือดาเนินธุรกิจที่จะนาออกไปสู่ตลาดโลก ซึ่งจาเป็นอย่างยิ่งใน
ศตวรรษที่ 21 และภาษาอังกฤษยั งเป็ น การเพิ่ม ขีดความสามารถหรือเพิ่ มคุณ สมบั ติของ
ประชากรในประเทศไทยให้ มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานมากขึ้น
ภาษาอังกฤษกับความสัมพันธ์ในการพัฒนาประเทศมีผลทั้งทางตรงและทางอ้อมกับด้านอื่น
ๆ ที่กล่าวมาทั้งหมด เพราะฉะนั้นถ้าประชากรไทยรู้ภาษาอังกฤษมากขึ้นจะทาให้ประเทศไทย
ของเราพัฒนาไปได้ดีในทุกๆ ด้านในอนาคต
คายืมมีทั้งคงความหมายเดิมไว้และเปลี่ยนแปลงความหมายไปจากเดิมทั้งแคบเข้า
กว้างออกและย้ายที่ การปรับเปลี่ยนความหมายเพื่อสนองตอบความต้องการใช้ในภาษาของ
ตนจึงทาให้การรับวัฒ นธรรมมาเจริญยิ่งขึ้น ที่ มาของคาเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะคามี
ชีวิตของมันเอง รู้จักเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกัน ความหมายย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเทศะ
ถ้าทราบที่มาของคาแล้ว นอกจากจะเห็นรูปร่างคือตัวสะกดตั้งแต่เดิมเป็นลาดับมา ยังจะเห็น
ความเปลี่ยนแปลงแห่งความหมายของคาเป็นลาดับมาอีกด้วย ความหมายใน ปัจจุบันนั้นอาจ
ห่างจากความหมายเดิมได้มาก แต้ถ้าสืบสายการเปลี่ยนแปลงความหมายเป็นลาดับมาแล้ว
จะเห็นเค้าความหมายเดิมคลี่คลายมาเหมือนดังต้นไม้แตกกิ่งก้านสาขาและผลิดอกออกผลจน
ลูกความหมายต่างจากต้นความหมายได้ ถ้าศึกษาที่มาของคาแล้วจะได้อรรถรสของคาต่างๆ
อย่างประณีตขึ้นอีกมาก (นราธิป พงศ์ประพันธ์, 2514:124-125)
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กำรยืมคำภำษำอังกฤษมำใช้ในภำษำไทย
วิธีการยืมคาภาษาอังกฤษมาใช้ในภาษาไทยโดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็น 3 วิธี คือ
1. กำรแปลศัพท์
การยืมคาภาษาอังกฤษโดยวิธีการแปลศัพท์ หมายถึง การยืมคาที่เราไม่เคยมีหรือไม่
เคยรู้จักหรือการกล่าวถึงความคิดหรือนามธรรม ซึ่งไม่ใช่ความคิดหรือนามธรรมที่เรานึกคิด
มาก่อน การยืมคาโดยวิธีการนี้จะต้องใช้วิธีการคิดแปลเป็นคาภาษาไทยให้มีความหมายตรง
กับคาในภาษาอังกฤษแล้วนาคานั้นมาใช้สื่อสารในภาษาไทยต่อไป เช่น
คำภำษำอังกฤษ
tea spoon
table spoon
electricity
electric fan
airplane
typewriter
war ship
blackboard
black market
short story
middle-man
dry cleaning
horse power
honeymoon
loan word
handbook

คำภำษำไทย
ช้อนชา
ช้อนโต๊ะ
ไฟฟ้า
พัดลม
เครื่องบิน
เครื่องพิมพ์ดีด
เรือรบ
กระดานดา
ตลาดมืด
เรื่องสั้น
คนกลาง
ซักแห้ง
แรงม้า
น้าผึ้งพระจันทร์
คายืม
หนังสือคู่มือ

2. กำรบัญญัติศัพท์
การบัญญัติศัพท์เป็นวิธีการยืมคาโดยรับเอาเฉพาะความคิดเกี่ยวกับเรื่องนั้นมาสร้าง
คาขึ้นใหม่ ซึ่งมีเสียงแตกต่างจากคาในภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะศัพท์ทางวิชาการจะใช้วิธีการ
นี้มาก ผู้ที่ทาหน้าที่ในการบัญญัติศัพท์ขึ้นมาใช้ มักจะเป็นนักวิชาการสาขาต่างๆ หน่วยงาน
ราชการที่ มีห น้ าที่รับ ผิ ดชอบในการบั ญ ญั ติศัพ ท์ภ าษาไทยขึ้นใช้แทนคายืมจากภาษาต่าง
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ประเทศโดยตรง คื อ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถานแต่ ก็ มี บ างค าที่ นั ก วิ ช าการแต่ ล ะคนหรือ แต่ ล ะ
หน่วยงานบัญญัติศัพท์ภาษาไทยมาใช้แทนคาภาษาอังกฤษไม่ตรงกัน
การยืมคาจากภาษาอังกฤษมาสร้างเป็นคาใหม่เพื่อใช้สื่อสารโดยวิธีการบัญญัติศัพท์มี
มากมาย เช่น
คำภำษำอังกฤษ
telegraph
telephone
telescope
television
teletype
telecommunication
ecology
penology
reform
globalization
federal state

ศัพท์บัญญัติ
โทรเลข
โทรศัพท์
โทรทรรศน์
โทรทัศน์
โทรพิมพ์
โทรคมนาคม
นิเวศวิทยา
ปฐพีวิทยา
ปฏิรูป
โลกาภิวัตน์
สหพันธรัฐ

3. กำรทับศัพท์
การทับ ศัพ ท์เป็ น วิธีการยื มจากภาษาหนึ่งมาใช้ในอีกภาษาหนึ่งโดยการถ่ายเสี ยง
และถอดอักษร การยืมคาภาษาอังกฤษโดยวิธีการนี้เป็นวิธีการที่ทาได้ง่ายและปรากฏเด่นชัด
ที่สุดว่าเป็นคายืมจากภาษาอั งกฤษ คายืมจากภาษาอังกฤษโดยวิธีการทับศัพท์มีมากมาย คา
บางคาราชบัณฑิตยสถานได้บัญญัติศัพท์เป็นคาไทยแล้วแต่คนไทยนิยมใช้คาทับศัพท์มากกว่า
คาทับศัพท์บางคาจึงคุ้นหูผู้รับสารมากกว่าศัพท์บัญญัติ คาทับศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้สื่อสาร
โดยทั่วไป เช่น
คำภำษำอังกฤษ
graph
captain
clinic
quota
chimpanzee
draft
dinosaur

คำทับศัพท์
กราฟ
กัปตัน
คลินิก
โควตา
ชิมแปนซี
ดราฟต์
ไดโนเสาร์
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คำภำษำอังกฤษ
transistor
technology
nuclear
bungalow
plaster
protein
physics
cock
gauze
copy
golf
carat
captain
gas
card
cartoon
guitar
cook
game

คำทับศัพท์
ทรานซิสเตอร์
เทคโนโลยี
นิวเคลียร์
บังกะโล
ปลาสเตอร์
โปรตีน
ฟิสิกส์
ก๊อก
กอซ
ก๊อบปี้
กอล์ฟ
กะรัต
กัปตัน
ก๊าซ, แก๊ส
การ์ด
การ์ตูน
กีตาร์
กุ๊ก
เกม

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาในตระกูลอินโด-ยุโรเปียน มีวิภัตติปัจจัยเช่นเดียวกับภาษา
บาลี-สันสกฤต ภาษาอังกฤษได้รับความนิยมใช้เป็นภาษาเพื่อการสื่อสารมากที่สุด มีประเทศ
ต่างๆยอมรั บ ภาษาอังกฤษเป็ น ภาษาราชการ ภาษาอังกฤษจึงกลายเป็น ภาษาสากลของ
ชาวโลก คนไทยได้ศึกษาภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองมาเป็นเวลานานจนภาษาอังกฤษเข้ามา
มีอิทธิพลต่อชีวิตของคนไทยมากขึ้นทั้งในด้านการพูดและการเขี ยนสื่อสารในชีวิตประจาวัน
โดยเฉพาะในปั จจุบั นคนไทยศึกษาความรู้และวิทยาการต่างๆจากตาราภาษาอังกฤษและ
สนใจเรียนรู้ภาษาอังกฤษกันมากขึ้น คายืมจากภาษาอังกฤษจึงหลั่งไหลเข้ามาในภาษาไทย
มากขึ้นทุกขณะทั้งในวงการศึกษา ธุรกิจ การเมือง การบันเทิง เป็นต้น

วารสาร มจร อุบลปริทรรศน์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2563) |

799

บทสรุป
คายืมภาษาอังกฤษในภาษาไทย เป็นการเปลี่ยนแปลงทางภาษาเป็นปรากฏการณ์ที่
เกิ ด ขึ้ น เป็ น ธรรมดาในทุ ก ภาษา เพราะเหตุ ผ ลหลายประการ เมื่ อ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลง
ความหมายของคาแล้วก็มีผลเกิดขึ้นต่างๆกัน การเปลี่ยนแปลงความหมายของคาเป็นเรื่อง
ธรรมดา ไม่ใช่เรื่ องที่ดีห รือไม่ใช่เรื่ องที่ เลว สิ่ งที่ค วรระวังก็คือไม่ ควรใช้ภ าษาโดยไม่พิ นิ จ
พิเคราะห์หรือใช้ภาษาแบบแกล้งจนผิดธรรมชาติของการใช้ภาษา ซึ่งจะทาให้การสื่อสารผิด
ความหมายไป ดังนั้นเมื่อคนส่วนใหญ่ใช้ภาษาอย่างไร ภาษาในลักษณะนั้นย่อมถูกต้อง การ
เปลี่ยนแปลงใดๆในเรื่องภาษาจึงขึ้นอยู่กับผู้ใช้ส่ วนใหญ่ บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะดึงภาษาให้
เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วหรือจะหาทางยับยั้งการเปลี่ยนแปลงของภาษาไม่ได้ ใครฝืนความจริง
ข้อนี้ผู้นั้นคือผู้ไม่เข้าใจภาษา การที่ภาษาไทยมีคาใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายในปัจจุบันนี้ ส่วนหนึ่ง
ยืมมาจากภาษาต่างประเทศด้วยสาเหตุต่างๆ เช่น สภาพภูมิประเทศ การอพยพย้ายถิ่นฐาน
การติ ด ต่ อ ค้ า ขาย การศึ ก ษ า ศาสน า วรรณ คดี เ ป็ นต้ น ภ าษ าไท ยมี ค ายื ม จาก
ภาษาต่างประเทศมาเป็นเวลานานแล้ว หลักฐานชิ้นแรก คือ ศิลาจารึกของพ่อขุนรามคาแหง
ได้ปรากฏคายืมจากภาษาบาลีสันสกฤตและภาษาเขมรอยู่หลายคาโดยเฉพาะการยืมคาภาษา
บาลีสันสกฤตจากอินเดียมาใช้ในภาษาไทย (วิไลศักดิ์ กิ่งคา, 2556)
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