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Abstract
This research articleaimed to study English loanword strategies
perceived in King Chulalongkorn’s letters to Queen Sri Bajarindra during His
Majesty’s first visit to Europe in A.D. 1897. The findings revealed the total of
363 English loanwords categorized as 221 loanwords by transcription (60.88
%), 124 loanwords by translation (34.16 %), 8 loanwords by the combination
of translation and transcription (2.20 %), 3 loanwords by syllable deletion
(0.83 %), and 7 loanwords by compounding (1.93 %). The instances of each
category of loanwords could reflect the English loanword strategies used in
the Thai language during the reign of King Chulalongkorn.
Keywords: letters, English loanwords, King Chulalongkorn
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บทคัดย่อ
บทความวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษากลวิธกี ารยืมคำ�ภาษาอังกฤษทีป่ รากฏใน
พระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานสมเด็จพระ
ศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ เมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ 1 เมื่อปี พ.ศ. 2440 ผลการ
ศึกษาพบคำ�ยืมภาษาอังกฤษทั้งหมดจำ�นวน 363 คำ� จำ�แนกได้เป็นการยืมแบบทับศัพท์
221 คำ� คิดเป็นร้อยละ 60.88 การยืมแบบแปลศัพท์ 124 คำ� คิดเป็นร้อยละ 34.16 การ
ยืมแบบแปลปนทับศัพท์ 8 คำ� คิดเป็นร้อยละ 2.20 การยืมแบบตัดพยางค์ 3 คำ� คิดเป็น
ร้อยละ 0.83 และการประสมคำ� 7 คำ� คิดเป็นร้อยละ 1.93 จำ�นวนคำ�ศัพท์ที่ยืมมาแต่ละ
ประเภทสะท้อนให้เห็นถึงกลวิธีในการยืมคำ�ภาษาอังกฤษเข้ามาใช้ในภาษาไทยช่วงรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
คำ�สำ�คัญ: พระราชหัตถเลขา, คำ�ยืมภาษาอังกฤษ, พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว

บทนำ�
การยืมคำ� คือ การที่ภาษาหนึ่งนำ�เอาคำ�หรือลักษณะทางภาษาของอีกภาษาหนึ่ง
ไปใช้ในภาษาของตน ภาษาที่ถูกยืมมามักจะถูกเปลี่ยนแปลงรูปคำ� เสียง และ ความหมาย
ในภาษาใหม่ เพื่อความสะดวกในการออกเสียง และเป็นไปตามลักษณะสำ�คัญในภาษาของ
ผู้ยืม (Kingkham, 2007: 9) คำ�ยืมภาษาต่างประเทศที่ปรากฏอยู่ในภาษาไทยนั้นมีอยู่เป็น
จำ�นวนมากเป็นผลมาจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี อย่างไรก็ตามคำ�ยืมมิได้เพิง่ เริม่
ปรากฏขึน้ ในปัจจุบนั แต่คนไทยได้น�ำ คำ�ยืมมาใช้ตงั้ แต่อดีตแล้ว ด้วยอิทธิพลของการค้า การ
ศึกษา วรรณกรรมและวิทยาการต่างๆ รวมไปถึง ความสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรมประเพณี
และการทูต (Naksakul, 1979: 153 cited in Piamngam, 2001: 204)
ในบรรดาคำ�ยืมทั้งหลาย คำ�ยืมภาษาอังกฤษนับว่าเป็นอีกหนึ่งภาษาที่มีการยืม
เข้ามาใช้ในภาษาไทย และมีความสำ�คัญไม่น้อยกว่าคำ�ยืมภาษาอื่น ๆ เพราะในปัจจุบันคำ�
ยืมภาษาอังกฤษนั้นถูกยืมมาใช้มากขึ้น เนื่องจากคนไทยสนใจรับวัฒนธรรมตะวันตก การ
ติดต่อสือ่ สารกันทีง่ า่ ยและรวดเร็วมากขึน้ รวมไปถึงเทคโนโลยี วิทยาการใหม่ ๆ ทีร่ บั มาจาก
ทางตะวันตก
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คำ�ยืมภาษาอังกฤษได้เข้ามาในภาษาไทยเป็นเวลานานแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิง่ ใน
รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั พระองค์เสด็จประพาสยุโรปถึง 2 ครัง้
โดยในครั้งแรกได้มีพระราชหัตถเลขาพระราชทานสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ
จำ�นวนทั้งหมด 62 ฉบับ ทรงเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ที่ได้เสด็จประพาส โดยเนื้อความที่ได้ทรง
เล่าพระราชทานนั้นปรากฏคำ�ยืมภาษาอังกฤษ เป็นจำ�นวนมาก ดังตัวอย่างต่อไปนี้
“...ความเอื้อเฟื้อของกัปตันแลออฟฟิเซอนั้นมากเสียจริงๆ…”
“...กินข้าวเย็นวันนี้บนดาดฟ้า แต่งอีฟวนิงแย็กเก็ต…” (King Rama V, 1920: 1)
จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่ามีการยืมคำ�ภาษาอังกฤษเข้ามาใช้ปะปนในภาษา
ไทยโดยมีทั้งวิธีการยืมแบบทับศัพท์ เช่น กัปตัน (Captain) ออฟฟิเซอ (Officer) และ
อีฟวนิงแย็กเก็ต (Evening Jacket) การยืมโดยการแปลศัพท์ เช่น ดาดฟ้า ยืมมาจากคำ�
ว่า deck เป็นต้น
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงใช้ค�ำ ภาษาต่างประเทศปนกับภาษา
ไทยเป็นจำ�นวนมากในพระราชหัตเลขาทัง้ 62 ฉบับ ประกอบกับเป็นการเสด็จประพาสยุโรป
ครัง้ แรกเพือ่ ศึกษาประเทศทีเ่ ป็นต้นฉบับของความศิวไิ ลซ์ การเสด็จในครัง้ นีจ้ งึ เปรียบเสมือน
การเปิดโลกทัศน์ของประเทศไทยด้วยเช่นกัน การทีพ่ ระองค์ทรงประสบพบเห็นสิง่ ใหม่ๆและ
ได้ทรงบันทึกลงในพระราชหัตถเลขา ทำ�ให้พระราชหัตถเลขาของพระองค์มีความน่าสนใจ
ทัง้ ด้านเนือ้ หาและด้านภาษาโดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านภาษาทีม่ กี ารนำ�คำ�ยืมภาษาอังกฤษมา
ใช้ในภาษาไทยเป็นจำ�นวนมาก ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษากลวิธีการยืม
คำ�ภาษาอังกฤษที่ปรากฏในพระราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่
หัวที่พระราชทานสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรม-ราชินีนาถ ซึ่งจะทำ�ให้ทราบว่าคำ�ยืมภาษา
อังกฤษในรัชสมัยของพระองค์นั้นมีวิธีการยืมคำ�มาใช้อย่างไร

จุดมุ่งหมายของการวิจัย
เพือ่ ศึกษากลวิธกี ารยืมคำ�ภาษาอังกฤษทีป่ รากฏในพระราชหัตถเลขาในพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ

การทบทวนวรรณกรรม
ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องใน2 ประเด็น ได้แก่ (1) ความหมายของ
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คำ�ยืมและสาเหตุของการยืมคำ�ภาษาต่างประเทศมาใช้ในภาษาไทย (2) เอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวกับวิธีการยืมคำ�ภาษาอังกฤษมาใช่ในภาษาไทยสรุปได้ดังนี้
1. ความหมายของคำ�ยืมและสาเหตุของการยืมคำ�ภาษาต่างประเทศมาใช้ใน
ภาษาไทย
การยืมคำ�ต่างประเทศเข้ามาใช้ในภาษาไทย มีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย ทำ�ให้ใน
ปัจจุบันภาษาไทยมีคำ�ยืมจากภาษาอื่นเข้ามาใช้อยู่เป็นจำ�นวนมาก แสดงให้เห็นถึงการรับ
วัฒนธรรมจากต่างชาติเข้ามาผ่านคำ�ยืมภาษาต่างประเทศ
Kingkham (2007:9) กล่าวว่า การยืมคำ� คือ การนำ�คำ�หรือลักษณะทางภาษาของ
อีกภาษาหนึ่งไปใช้ในภาษาของตน ภาษาที่ถูกยืมมามักจะถูกเปลี่ยนแปลงรูปคำ� เสียง และ
ความหมายในภาษาใหม่ เพื่อความสะดวกในการออกเสียง และเพื่อให้เป็นไปตามลักษณะ
สำ�คัญของภาษาของผู้ยืมส่วน Saengjan (2011:6) ได้สรุปความหมายของคำ�ยืมว่า คำ�ยืม
หมายถึง การนำ�คำ�ต่างประเทศมาใช้ในภาษาไทยโดยวิธีการทับศัพท์ แปลคำ� และบัญญัติ
คำ� เพื่อสะดวกในการสื่อความหมายกัน
นอกจากนี้ Bloomfield (1933:444 cited in Piamngam, 2001:41) ได้กล่าว
ถึงการยืมและสาเหตุของการยืมคำ�ว่า การยืมคำ�เป็นกลไกและกระบวนการที่สำ�คัญอย่าง
หนึง่ ทางภาษาเป็นการรับเอาลักษณะหรือคุณสมบัตบิ างประการของภาษาอืน่ มาไว้ในภาษา
ของตนการยืมคำ�ทำ�ให้ภาษาเกิดการเปลี่ยนแปลงนอกเหนือไปจากสาเหตุอื่น ๆ เช่น การ
เปลีย่ นแปลงตามกาลเวลา การประดิษฐ์คดิ ค้นสิง่ ใหม่ สภาพสังคม การเมืองและการติดต่อ
ค้าขาย หรืออาจกล่าวว่า การยืมคำ�เป็นการนำ�เอาคำ�จากภาษาหนึง่ เข้าไปใช้ในภาษาของตน
แต่ละภาษาจะมีภาษาต่างประเทศเข้าไปปะปนทุกภาษามากน้อยแตกต่างกันไป ซึ่งแสดง
ให้เห็นความเจริญและความเสื่อมของภาษา และยังสอดคล้องกับที่ Naksakul (1979:153
อ้างใน Piamngam, 2011:204) ที่กล่าวถึงสาเหตุหนึ่งที่ภาษาไทยยืมคำ�ภาษาอังกฤษมา
ใช้ว่า มาจากปัจจัยต่างๆ เช่น การที่คนไทยไปศึกษาที่ยุโรปและอเมริกานำ�คำ�ภาษาอังกฤษ
มาใช้ในภาษาไทย ความรวดเร็วในการสื่อสาร (โลกาภิวัตน์) และการเดินทางระหว่างต่าง
ประเทศกับประเทศไทยการขยายตัวของการอุตสาหกรรมและการค้าโลก ดังนั้นสรุปได้ว่า
คำ�ยืม คือ คำ�ต่างประเทศที่รับเข้ามาใช้ในภาษาไทย โดยวิธีการต่าง ๆ ส่วนสาเหตุของการ
ยืมคำ�ภาษาอืน่ เข้ามาใช้ในภาษาไทยนัน้ มาจากความเจริญของสังคมทีร่ บั เอาวัฒนธรรมจาก
สังคมที่เจริญกว่าเข้ามาปรับใช้ ทำ�ให้ภาษาของสังคมหนึ่งเกิดการปะปนเข้ามายังภาษาของ
อีกสังคม กลายเป็นคำ�ยืมในที่สุด
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2. เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวกับวิธีการยืมคำ�ภาษาอังกฤษ
Taileart (2015) ได้ศึกษาวิธีการยืมคำ�ภาษาอังกฤษในพระนิพนธ์เรื่อง “สาส์น
สมเด็จ”และวิเคราะห์ความหมายปัจจุบันของคำ�ยืม ผลการศึกษาในส่วนของวิธีการยืมคำ�
พบว่า มีคำ�ยืมจากภาษาอังกฤษที่ปรากฏอยู่ใน พระนิพนธ์ “สาส์นสมเด็จ” ทั้งสิ้น 417 คำ�
จำ�แนกเป็น การยืมทับศัพท์จำ�นวน 181 คำ� คิดเป็นร้อยละ 43.41 การยืมปนรหัสจำ�นวน
109 คำ� คิดเป็นร้อยละ 26.14 การยืมแปลศัพท์จำ�นวน 96 คำ� คิดเป็นร้อยละ 23.02 การ
ยืมแปลปนทับศัพท์จำ�นวน 23 คำ� คิดเป็นร้อยละ 5.52 และการยืมตัดพยางค์จำ�นวน 8 คำ�
คิดเป็นร้อยละ 1.92 ทั้งนี้การที่มีการยืมโดยวิธีการทับศัพท์มากที่สุด น่าจะเป็นเหตุมาจาก
ทัง้ สองพระองค์ทรงเป็นผูร้ ภู้ าษาอังกฤษดีมาก และกรมพระยาดำ�รงราชานุภาพก็ประทับอยู่
ทีป่ นี งั เป็นเวลานานทำ�ให้คนุ้ ชิน จึงใช้ค�ำ ภาษาอังกฤษสลับกับคำ�ไทยได้ ส่วนการยืมปนรหัส
ที่พบมากเป็นอันดับสองน่าจะเป็นเพราะผู้นิพนธ์ทรงมุ่งหมายให้เข้าใจความหมายที่ตรงกัน
กับพระองค์
Jampa (2012) ได้ศึก ษาวิธีก ารยืม คำ�ภาษาอั ง กฤษในพระราชนิ พ นธ์ เรื่ อ ง
ไกลบ้านในเชิงสุนทรียศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่า มีจำ�นวนคำ�ยืมภาษาอังกฤษทั้งหมด 430
คำ� เนื่องจากในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนั้นยังไม่มีการบัญญัติคำ�ภาษาอังกฤษขึ้นเป็นคำ�ไทย
อย่างเป็นทางการและคำ�ยืมทีป่ รากฏนัน้ มักเป็นคำ�ศัพท์เฉพาะ อย่างไรก็ตามผูว้ จิ ยั ได้แสดง
ทัศนะว่าเมื่อนำ�คำ�ยืมภาษาอังกฤษมาร้อยเรียงถ้อยคำ�โดยใช้สุนทรวิธีแล้วก็ทำ�ให้เกิดความ
ไพเราะขึ้น ทั้งยังเป็นเครื่องมือที่ทำ�ให้คนไทยได้รับรู้เรื่องราวใหม่ ๆ จากต่างประเทศที่ให้
ทั้งความบันเทิงและให้ความรู้อีกด้วย
Onprasert (1990) ได้ศึกษาคำ�ยืมภาษาอังกฤษในจดหมายเหตุไทยสมัยรัชกาล
ที่ 3 ถึงรัชกาลที่ 5 โดยมีจดุ มุง่ หมายเพือ่ ศึกษาวงศัพท์ค�ำ ยืมภาษาอังกฤษ และการถ่ายหน่วย
เสียงพยัญชนะและหน่วยเสียงสระของคำ�ยืมภาษาอังกฤษ ผลการศึกษาพบว่าวงศัพท์คำ�
ยืมภาษาอังกฤษแบ่งประเภทของคำ�ยืมได้ดังนี้ คือ แบ่งตามหมวดที่ใช้ ได้แก่ หมวดสังคม
หมวดภูมิศาสตร์ หมวดธุรกิจและการค้า หมวดการวัดและเงินตรา หมวดการศึกษา หมวด
วิทยาศาสตร์ หมวดการก่อสร้างและงานช่าง หมวดการสือ่ สาร หมวดการแพทย์ หมวดอาหาร
และหมวดเบ็ดเตล็ด แบ่งตามวิธีการรับศัพท์ ได้แก่ วิธีการเกี่ยวกับเสียงในการรับคำ�ศัพท์
ภาษาอังกฤษมาใช้ในภาษาไทย คือ การทับศัพท์ การลากเข้าความ และแบ่งตามหน้าที่ทาง
ไวยากรณ์ของคำ�ยืมภาษาอังกฤษในภาษาไทย ได้แก่ คำ�นาม คำ�กริยา คำ�วิเศษณ์ คำ�สันธาน
คำ�บุพบท ส่วนการถ่ายหน่วยเสียงพบว่า หน่วยเสียงพยัญชนะในคำ�ยืมภาษาอังกฤษใน
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จดหมายเหตุไทยนั้นมีลักษณะของเสียงใกล้เคียงคำ�เดิมในภาษาอังกฤษ และเปลี่ยนแปลง
ให้เหมาะสมกับภาษาไทย
Boonthaen (1993) ได้ ศึ ก ษา คำ � ยื ม ภาษาอั ง กฤษจากพจนานุ ก รมฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 โดยศึกษาลักษณะการยืมคำ� และการเปลี่ยนแปลงความ
หมายของคำ�ทับศัพท์ ผลการศึกษาพบว่า มีคำ�ยืมภาษาอังกฤษปรากฏ 794 คำ� ลักษณะ
การยืมคำ�โดยวิธีการทับศัพท์พบมากที่สุด เนื่องมาจากความเจริญทางวัฒนธรรมที่รวดเร็ว
ทำ�ให้เกิดศัพท์ใหม่ๆขึ้นเป็นจำ�นวนมากโดยไม่สามารถบัญญัติศัพท์ได้ทันหรือบัญญัติแล้ว
แต่ไม่เป็นที่นิยมเพราะการยืมทับศัพท์นั้นใช้ได้สะดวกกว่า รองลงมาคือการคิดคำ�ขึ้นใหม่
ส่วนลักษณะความหมายของคำ�ศัพท์พบว่ามีคำ�ศัพท์ที่มีความหมายคงเดิมเป็นจำ�นวนมาก
ที่สุด เนื่องจากคำ�ที่ยืมโดยวิธีการทับศัพท์นั้นส่วนมากเป็นศัพท์ในทางวิชาการ ศัพท์ทาง
วิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นศัพท์เฉพาะจึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงความหมายแต่อย่างใด รองลงมา
คือความหมายแคบเข้า ความหมายกว้างออก และความหมายคงเดิม

ข้อตกลงเบื้องต้น
ข้อความที่ยกมาเป็นตัวอย่างประกอบนั้นการสะกดตัวแบบอักขรวิธีตามต้นฉบับ

นิยามศัพท์เฉพาะ
คำ�ว่า “คำ�ยืมในพระราชหัตถเลขา” หมายถึงคำ�ยืมภาษาอังกฤษที่ปรากฏในพระ
ราชหัตถเลขาส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระราชทาน
สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถเมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรก พ.ศ. 2440

เกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์
การศึกษาคำ�ยืมภาษาอังกฤษที่ปรากฏในพระราชหัตถเลขาส่วนพระองค์ใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้ศกึ ษาตามเกณฑ์ของ Prasithrathsint (2004:
185-211 ), Ketrote (2003: 97), Ruksasri (2008: 29) และ Phromphanna (2011:
39-40) ที่ Taileart (2015: 4) ปรับมาใช้เป็นแนวทางในการศึกษา
นอกจากนี้ผู้วิจัยได้เพิ่มเกณฑ์เรื่องวิธีการยืมคำ�โดยการประสมคำ�เข้าไปด้วย โดย
รายละเอียดดังนี้
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1. การยืมทับศัพท์ หมายถึง การนำ�คำ�ภาษาอังกฤษมาใช้โดยเขียนด้วยคำ�ในภาษา
ไทยและมีการถอดเสียงคำ�ทับศัพท์ให้ใกล้เคียงหรือเหมือนภาษาอังกฤษ
2. การยืมแปลศัพท์หมายถึง การนำ�คำ�ภาษาอังกฤษเข้ามาใช้ในภาษาไทยโดยการ
แปลความหมายคำ�ศัพท์แบบคำ�ต่อคำ� รวมถึงการบัญญัติศัพท์ด้วย
3. การยืมแปลปนทับศัพท์หมายถึง การใช้วิธีการแปลศัพท์และทับศัพท์ร่วมกัน
โดยคำ�หนึ่งเป็นภาษาไทย ส่วนอีกคำ�หนึ่งใช้คำ�ภาษาอังกฤษ
4. การยืมตัดพยางค์ (หรือการเขียนย่อคำ�) หมายถึง การนำ�คำ�ภาษาอังกฤษเข้า
มาใช้ในภาษาไทย โดยการเขียนตัดพยางค์ใดพยางค์หนึง่ ในคำ�อาจเป็นพยางค์หน้าหรือหลัง
5. การประสมคำ� หมายถึง การนำ�คำ� 2 คำ�มารวมกันและเกิดความหมายใหม่

วิธีดำ�เนินการวิจัย

การศึกษาเรื่องคำ�ยืมภาษาอังกฤษที่ปรากฏในพระราชหัตถเลขา เป็นการวิจัย
เอกสาร (documentary research) โดยมีขั้นตอนการดำ�เนินการศึกษาดังนี้
ขั้นเก็บรวบรวมข้อมูล
1. สำ�รวจ รวบรวมเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการยืมคำ�ภาษาอังกฤษมาใช้ใน
ภาษาไทยและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำ�เป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์
2. อ่านพระราชหัตเลขาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทัง้ หมด 62
ฉบับอย่างละเอียดทุกหน้า จากนั้นบันทึกคำ�ยืมภาษาอังกฤษทุกคำ�ที่ปรากฏใส่ลงในบัตร
บันทึกข้อมูล
3. นำ�คำ�ยืมที่ได้ทั้งหมดมาตรวจสอบกับคำ�ภาษาอังกฤษทั้งรูปตัวเขียนและความ
หมายเพื่อความถูกต้อง โดยอาศัยพจนานุกรม Merriam-Webster Dictionary 2015
(online) กับ พจนานุกรม ไทย-อังกฤษ ฉบับห้องสมุด ของ วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม ในกรณี
ที่ความหมายของคำ�ไม่ชัดเจนหรือไม่ตรงกับ บริบทของประโยคโดยจะใช้ พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554, พจนานุกรมแปล อังกฤษ-ไทย ของ อ. สอ เสถบุตร.[ออนไลน์],
พจนานุกรมแปล อังกฤษ-ไทย NECTEC's Lexitron Dictionary (2009) [ออนไลน์] และ
วิกิพีเดีย พจนานุกรมเสรีตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ได้ความหมายที่ถูกต้อง ชัดเจน
ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล
นำ�ข้อมูลคำ�ยืมภาษาอังกฤษทีไ่ ด้ทงั้ หมดมาวิเคราะห์และจัดหมวดหมูต่ ามเกณฑ์ที่

92

วิวิธวรรณสาร 			

ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม) 2560

ใช้ในการวิจัยโดยบันทึกลงในตารางเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์คำ�ยืม ทั้ง 5 วิธี ได้แก่ การ
ยืมแบบทับศัพท์ การยืมแบบแปลศัพท์ การยืมแบบแปลปนทับศัพท์ การยืมแบบตัดพยางค์
และการประสมคำ�จากนัน้ หาค่าความถีข่ องวิธกี ารยืมคำ�เหล่านัน้ โดยแจกแจงเป็นค่าร้อยละ
ขั้นสรุปและอภิปรายผล
วิเคราะห์

สรุปผลผลการวิเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายผลในลักษณะของการพรรณนา
ผลการศึกษา

ผลการศึกษาคำ�ยืมภาษาอังกฤษทีป่ รากฏในพระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พบคำ�ยืมจำ�นวนทั้งหมด 363 คำ� จำ�แนกได้เป็น การยืมทับศัพท์
221 คำ� คิดเป็นร้อยละ 60.88 การยืมแปลศัพท์ 124 คำ� คิดเป็นร้อยละ 34.16การยืมแปล
ปนทับศัพท์ 8 คำ� คิดเป็นร้อยละ 2.20 การยืมตัดพยางค์ 3 คำ� คิดเป็นร้อยละ 0.81 และ
การประสมคำ� 7 คำ� คิดเป็นร้อยละ 1.93 จากการศึกษาคำ�ยืมภาษาอังกฤษพบว่าการยืม
โดยการทับศัพท์พบมากที่สุด รองลงมาคือการยืมแปลศัพท์ การยืมแปลปนทับศัพท์ การ
ประสมคำ� และการยืมตัดพยางค์น้อยที่สุด ดังตารางสรุปต่อไปนี้
ตารางที่ 1 สรุปจำ�นวนคำ�ยืมภาษาอังกฤษที่ปรากฏในพระราชหัตเลขา

คำ�ยืมทั้ง 363 คำ�จำ�แนกตามวิธีการยืมคำ�แต่ละประเภทดังนี้
1. การยืมแบบทับศัพท์ หมายถึง การนำ�คำ�ภาษาอังกฤษมาใช้โดยเขียนด้วยคำ�
ในภาษาไทยและมีการถอดเสียง คำ�ทับศัพท์ให้ใกล้เคียงหรือเหมือนภาษาอังกฤษที่สุด จาก
การสำ�รวจพบการยืมทับศัพท์มากที่สุดจำ�นวน 221 คำ� คิดเป็นร้อยละ 60.88 เช่น “แชร์
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รี” มาจากภาษาอังกฤษว่า Cherry ดังความว่า
		
“...ลูกไม้ได้กินแล้วคือแชร์รี ลักษณะลูกพุมเรียง แต่ดีกว่าที่ไม่ติดปาก
กินแล้วไม่ต้องอยากอีก...” (King Rama V, 1920: 161)
ดูตัวอย่างการวิเคราะห์คำ�ยืมแบบทับศัพท์ในตารางที่ 2
การทีพ่ บคำ�ยืมประเภททับศัพท์จ�ำ นวนมากทีส่ ดุ อาจเป็นสาเหตุมาจากเป็นวิธกี าร
ยืมที่ง่ายที่สุด สะดวก รวดเร็ว และสามารถนำ�มาใช้ได้เลย (Kullawanit et al., 2001: 61
cited in Taileart 2015:66) โดยเฉพาะอย่างยิ่งคำ�ศัพท์ที่เป็นชื่อเฉพาะ เช่น ผลไม้ หน่วย
เงินตรา หรือสิง่ ทีเ่ ป็นวัฒนธรรมใหม่ทไี่ ม่เคยมีในสังคมไทยเช่นการสัมปทานเป็นต้น นอกจาก
นีค้ �ำ ทับศัพท์บางคำ�คนไทยก็ใช้จนคุน้ ชินจึงไม่จ�ำ เป็นต้องแปลศัพท์ดงั จะเห็นได้จากความว่า
“...ผมยาวตัดเหมือนไลออน อยากจะให้แปลชื่อเปนไทยเพื่อจะให้เรียกง่าย
แต่ฉันบอกว่าไทยก็เรียกทับศัพท์...” (King Rama V, 2463:177)
ตารางที่ 2 ตัวอย่างคำ�ยืมแบบทับศัพท์
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ตารางที่ 2 (ต่่อ) ตัวอย่างคำ�ยืมแบบทับศัพท์

2. การยืมแบบแปลศัพท์ หมายถึง การนำ�คำ�ภาษาอังกฤษเข้ามาใช้ในภาษาไทย
โดยการแปลความหมายคำ�ศัพท์แบบคำ�ต่อคำ�รวมถึงการบัญญัติศัพท์ด้วย จากการสำ�รวจ
พบการยืมแบบแปลศัพท์มากรองลงมาเป็นอันดับที่ 2 จำ�นวน 124 คำ� คิดเป็นร้อยละ 34.16
เช่น ดาดฟ้าเรือ ยืมมาจากคำ�ว่า deck ดังความว่า
“…ที่เกาะนั้นปลูกมะพร้าวงามนัก สูงประมาณ ๗๐ ฟิต ๑๐ วา ๒ ศอก แลเห็น
จากดาดฟ้าเรือแต่ไกล…” (King Rama V,1920:66)
จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่าการยืมคำ�ว่า ดาดฟ้าเรือซึ่งจะพบบนเรือที่มีขนาด
ใหญ่นั้น คำ�นี้มา
จากคำ�ว่า Deck นัน้ เพราะในอดีตเรือแบบเดิมของคนไทยเป็นเรือพายมีลกั ษณะ
เล็ก ใช้เดินเรือในระยะทีไ่ ม่ไกลมาก ส่วนเรือทีใ่ ช้คา้ ขายส่วนใหญ่เป็นเรือสำ�เภาก็ไม่มดี าดฟ้า
เรือ แต่คำ�ว่าดาดฟ้าเรือในตัวอย่างที่กล่าวมานั้น เป็นดาดฟ้าเรือของเรือที่มีขนาดใหญ่ ใช้
เดินทางไกลข้ามมหาสมุทรได้ เป็นนวัตกรรมที่รับมาจากทางตะวันตก และคงจะรับมาเป็น
ระยะเวลานานพอสมควรจนคนไทยคุน้ ชิน จึงได้มกี ารแปลคำ�ศัพท์ดงั กล่าวขึน้ ทำ�ให้คนไทย
เข้าใจคำ�นั้นเป็นอย่างดี การยืมโดยการแปลศัพท์ มีตัวอย่างคำ�ยืมแบบแปลศัพท์โดยสังเขป
ดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 3 ตัวอย่างคำ�ยืมแบบแปลศัพท์

การทีพ่ บคำ�ยืมแบบแปลศัพท์มากเป็นอันดับที่ 2 น่าจะเพราะในสมัยนัน้ คนไทยยัง
ไม่มคี วามรูภ้ าษาอังกฤษดีนกั ทำ�ให้ไม่สามารถเข้าใจคำ�ทับศัพท์ภาษาอังกฤษได้ การแปลศัพท์
จึงเป็นวิธที ที่ �ำ ให้คนไทยทัว่ ไปเข้าใจคำ�ศัพท์นน้ั ได้มากขึน้ แต่วธิ กี ารแปลศัพท์ตอ้ งอาศัยระยะ
เวลานานมากกว่าการทับศัพท์เพือ่ ทีจ่ ะแปลศัพท์ใหม่ขนึ้ และคำ�ศัพท์ทจี่ ะแปลได้จะต้องเป็น
สิง่ ทีเ่ ข้ามาเป็นระยะเวลานานจนคนไทยคุน้ ชินจนมีการบัญญัตศิ พั ท์ขนึ้ (Taileart, 2015:67)
3. การยืมแบบแปลปนทับศัพท์ หมายถึง การใช้วิธีการแปลศัพท์และทับศัพท์
ร่วมกัน โดยคำ�หนึ่งแปลเป็นภาษาไทย ส่วนอีกคำ�หนึ่งใช้คำ�ภาษาอังกฤษ
จากการศึกษาพบการยืมแปลปนทับศัพท์เป็นจำ�นวน 8 คำ� คิดเป็นร้อยละ 2.02เช่น
เรือนเรสิเดนต์ยืมมาจากภาษาอังกฤษว่า Resident house ดังความว่า
“…เขาทำ�ทางเข้าไปประมาณ ๑๐ ไมล์ ๑๒ ไมล์ มีที่ทำ�สวนปลูกต้นไม้แลต้นผัก
มีเรือนเรสิเดนต์อยู่ที่นั้น…” (King Rama V,1920: 64)
ตัวอย่างข้างต้นเกิดจากการแปลคำ�ว่า เรือน ซึ่งมาจากคำ�ว่า house และปนกับ
คำ�ทับศัพท์คำ�ว่า Resident ในภาษาอังกฤษหมายถึง เป็นตัวแทนทางการทูตที่พำ�นักอยู่
ในศาลหรือที่ตั้งของรัฐบาลต่างประเทศ ส่วนความหมายในภาษาไทย หมายถึง ผู้พักอาศัย
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จะเห็นได้ว่าคำ�หนึ่งนั้นเป็นคำ�ทับศัพท์ที่คนไทยคุ้นชิน สามารถเข้าใจได้อยู่แล้วจึงได้เพิ่มคำ�
ภาษาไทยปนเข้าไปให้เข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ดังตัวอย่างคำ�ที่จะนำ�เสนอในตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 4 ตัวอย่างคำ�ยืมแบบแปลปนทับศัพท์

การที่พบคำ�ยืมโดยวิธีการแปลปนทับศัพท์มากเป็นอันดับที่ 3 เพราะวิธีการดัง
กล่าวถือว่าเป็นวิธกี ารทีซ่ บั ซ้อนกว่าสองวิธแี รก ผูท้ จี่ ะใช้วธิ นี ไี้ ด้จะต้องเป็นผูท้ รี่ ภู้ าษาอังกฤษ
เป็นอย่างดี ซึง่ คำ�ภาษาอังกฤษบางคำ�นัน้ ก็มคี วามหมายภาษาอังกฤษและภาษาไทยแตกต่าง
กันไป
4. การยืมแบบตัดพยางค์ (หรือการเขียนย่อคำ�) หมายถึง การนำ�คำ�ภาษาอังกฤษ
เข้ามาใช้ในภาษาไทย โดยการเขียนตัดพยางค์ใดพยางค์หนึ่งในคำ�อาจเป็นพยางค์หน้าหรือ
หลัง จากการศึกษาพบการยืมคำ�โดยวิธีการตัดพยางค์มีจำ�นวนน้อยที่สุดคือมีจำ�นวน 3 คำ�
คิดเป็นร้อยละ 0.81 เช่น คำ�ว่า ปอนด์ มาจากคำ�ว่า Pound sterling ดังความว่า
“...เดี๋ยวนี้กำ�ลังเล่นสนุกกันในเรื่องกรมสรรพสาตร์พูดอังกฤษ ฉันจ้างให้เล่านิทา
นอาเรเบียน-ในต์ ให้ปอนด์หนึ่ง ไม่ใคร่ยอมเล่าเลย พื้นว่าคนหัวเราะเยอะ...” (King Rama
V, 1920: 16)
จากตัวอย่างข้างต้น คำ�ว่า ปอนด์ ตัดมาจากคำ�ว่า Pound sterling ดังตัวอย่าง
คำ�ยืมแบบตัดพยางค์
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ดูตัวอย่างการวิเคราะห์คำ�ยืมแบบตัดพยางค์ในตารางที่ 5
จากการศึกษาพบว่าคำ�ยืมโดยวิธกี ารยืมแบบตัดพยางค์มนี อ้ ยทีส่ ดุ เพราะคำ�ศัพท์ที่
จะใช้วธิ กี ารตัดพยางค์สว่ นใหญ่เป็นคำ�ศัพท์ทเี่ ป็นชือ่ เฉพาะเช่น หน่วยเงินตรา หรือคำ�ศัพท์
ที่เป็นภาษาพูด ซึ่งนิยมนำ�มาใช้พูดมากกว่าเขียน
ตารางที่ 5 ตัวอย่างคำ�ยืมแบบตัดพยางค์

5. การประสมคำ� หมายถึง การนำ�คำ� 2 คำ�มารวมกันและเกิดความหมายใหม่ พบ
การยืมโดยวิธีการประสมคำ�น้อยที่สุด มี 7 คำ� คิดเป็นร้อยละ 1.93 เช่น คำ�ว่า โต๊ะโมเสก
มาจากคำ�ว่า โต๊ะ ประสมกับคำ�ว่า Mosaic ดังความว่า
“...มีรูปตุ๊กตาศิลาขาวโบราณ แต่น้อยกว่าที่โรม โต๊ะโมเสก ๔ ใบ งามพ้นที่จะ
พรรณา...” (King Rama V, 1920: 184)
จากตัวอย่างข้างต้น คำ�ว่า โต๊ะโมเสก ที่ประสมระหว่างคำ�ไทยคือ โต๊ะ และ
ภาษาอังกฤษ mosaic ทำ�ให้เกิดความหมายใหม่ว่าเป็นโต๊ะชนิดหนึ่งที่มีเครื่องเคลือบดิน
เผาแผ่นเล็กๆ มีลวดลายสีต่างๆบุอยู่ ซึ่งหากใช้คำ�ว่า โมเสกเพียงคำ�เดียวความหมายนั้นจะ
ยังไม่ชัดเจน การประสมคำ�จึงทำ�ให้คนไทยเข้าใจความหมายของคำ�ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดัง
ตัวอย่างคำ�ยืมแบบการประสมคำ�
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ดูตัวอย่างการวิเคราะห์การประสมคำ�ในตารางที่ 6
การที่พบวิธีการยืมโดยการประสมคำ�เป็นอันดับที่ 4 เนื่องจากวิธีการยืมลักษณะ
นี้เป็นวิธีการที่ค่อนข้างยุ่งยาก ต้องมีความรู้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยเป็นอย่างดี เมื่อ
นำ�คำ�มาประสมกันแล้วจะต้องเกิดเป็นความหมายใหม่ ลักษณะการยืมโดยการประสมคำ�
ที่พบส่วนใหญ่ มักเป็นคำ�ศัพท์ภาษาอังกฤษที่ไม่สามารถแปลเป็นคำ�ไทย 1 คำ�ได้ตรงตัว จึง
ต้องใช้วิธีการประสมคำ�เพื่อให้เกิดเป็นความหมายใหม่ทำ�ให้คนไทยเข้าใจมากยิ่งขึ้น
ตารางที่ 6 การวิเคราะห์ตัวอย่างคำ�ยืมประเภทการยืมประสมคำ�

อภิปรายผล
การที่พบคำ�ยืมแบบทับศัพท์เป็นจำ�นวนมากที่สุดนั้น น่าจะเป็นเหตุมาจากเป็น
วิธีการยืมที่ง่ายที่สุด นำ�มาใช้ได้ทันทีซึ่งเป็นวิธีการยืมคำ�ที่ทุกภาษานิยมใช้ในช่วงแรกของ
การยืมคำ�ของภาษาอื่นมาใช้ในภาษาของตน ดังที่Kullawanit et al. (2001: 61 cited in
Taileart2015: 66) ได้กล่าวว่า “วิธีการยืมคำ�ที่สะดวกรวดเร็วที่สุดสำ�หรับผู้ที่รู้สองภาษาก็
คือ การยืมแบบทับศัพท์เพราะไม่ต้องเสียเวลาคิดคำ�ใหม่” ประกอบกับที่พระบาทสมเด็จ
พรจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงประสบกับสิ่งใหม่ๆทางแถบยุโรปซึ่งยังไม่มีในประเทศ ไทย
เช่น พืช ผลไม้ สัตว์ เครื่องแต่งกาย เทคโนโลยี เป็นต้น จึงทรงเลือกนำ�คำ�เหล่านี้มาใช้ใน
ภาษาเพือ่ ความสะดวกรวดเร็วในการสือ่ สาร ดังที่ Saengchan (2011:6) ได้กล่าวถึงสาเหตุ

Vol.1 No.3 (September - December) 2017			

WIWITWANNASAN

99

ของการนำ�คำ�ต่างประเทศมาใช้ในภาษาไทยโดยวิธีการทับศัพท์ ว่า “เพื่อสะดวกในการสื่อ
ความหมายกัน”
ส่วนการทีพ่ บการยืมแบบแปลศัพท์มากเป็นอันดับที่ 2 น่าจะเป็นเพราะในสมัยนัน้
คนไทยส่วนใหญ่ยงั ไม่มคี วามรูภ้ าษาอังกฤษดีนกั รวมทัง้ เจ้านายฝ่ายในทีแ่ ม้วา่ จะมีบา้ งทีไ่ ด้
ศึกษาภาษาอังกฤษ แต่กย็ งั ไม่ลมุ่ ลึกพอทีจ่ ะเข้าใจ โดยเฉพาะเมือ่ อยูใ่ นบริบทสังคมทีแ่ ตกต่าง
กัน ย่อมไม่สามารถเข้าใจคำ�ทับศัพท์ภาษาอังกฤษได้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า
อยู่หัวจึงทรงแปลพระราชทานให้สอดคล้องกับ (Kullawanit et al., 2001: 64-65 cited
in Taileart 2015: 67) ที่กล่าวว่า “การยืมแปลศัพท์ ไม่ใช่เรื่องง่าย สะดวก รวดเร็ว เพราะ
ต้องอาศัยระยะเวลาพอสมควรในการคิดคำ�ขึ้นใหม่โดยใช้วิธีการในภาษาของตนเพื่อให้ได้
ความหมายที่ตรงกัน ดังนั้นการยืมประเภทนี้จะต้องอาศัยระยะเวลาแต่ก็จะสามารถทำ�ให้
คนที่ไม่รู้ภาษาอังกฤษสามารถเข้าใจความหมายของคำ�ศัพท์นั้นได้เป็นอย่างดี”
ส่วนการยืมแบบแปลปนทับศัพท์พบมากเป็นอันดับที่ 3 เพราะเป็นวิธที เี่ หมาะกับ
บางบุคคล จึงไม่นยิ มใช้มากนัก ซึง่ บุคคลทีส่ ามารถใช้ภาษาอังกฤษปนกับภาษาไทยได้จะต้อง
เป็นผูท้ สี่ ามารถพูดภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี และวิธกี ารแปลปนทับศัพท์นน้ั จะต้องนำ�คำ�
ภาษาอังกฤษนั้นๆมาแปลเป็นคำ�ในภาษาไทยหนึ่งคำ� และคำ�ทับศัพท์อีกหนึ่งคำ� ซึ่งศัพท์
บางคำ�อาจมีความหมายภาษาอังกฤษและภาษาไทยไม่ตรงกันทั้งหมดอย่างไรก็ตามวิธีการ
ดังกล่าวนี้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการอนุรักษ์ภาษาของตน ซึ่งลักษณะดังกล่าวนี้
เป็นสากลลักษณะของทุกชาติ ทุกภาษา ไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยใด (Taileart, 2015: 68) ซึ่ง
สอดคล้องกับคำ�กล่าวของ Prasithrathsint (1999: 94-96 cited in Taileart, 2015: 68)
ทีว่ า่ “การปนภาษาอังกฤษในภาษาไทยเกิดขึน้ ในคนไทยทีพ่ ดู ภาษาอังกฤษได้เป็นส่วนใหญ่
ประกอบกับประเทศไทยมีนโยบายสนับสนุนให้คนไทยใช้คำ�ไทยแทนที่จะใช้การทับศัพท์
ตรงๆ จึงทำ�ให้เกิดการ ใช้ภาษาอังกฤษปนกับคำ�ไทย”
ส่วนการประสมคำ�พบมากเป็นอันดับที่ 4 เพราะเป็นวิธีการที่ยุ่งยาก ซึ่งการ
สร้างศัพท์โดยวิธนี ตี้ อ้ งอาศัยผูท้ มี่ คี วามเชีย่ วชาญทัง้ ภาษาอังกฤษและภาษาไทยเป็นอย่างดี
เนือ่ งจากคำ�ศัพท์ภาษาอังกฤษบางคำ�ไม่สามารถแปลเป็นคำ�ภาษาไทยเดีย่ วๆ ได้โดยตรง จึง
ต้องนำ�คำ�ภาษาอังกฤษนั้นมาประสมกับคำ�ภาษาไทย เป็นการสร้างคำ�ขึ้นมาใหม่เพื่อให้คน
ไทยเข้าใจมากยิง่ ขึน้ สอดคล้องกับ Chaikiettham (2013: 33) ทีก่ ล่าวว่า การประสมคำ�เป็น
การใช้คำ�ทับศัพท์ร่วมกับคำ�ภาษาอื่นในลักษณะการประสมคำ�ที่เป็นลักษณะของกลุ่มคำ�
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ส่วนการยืมที่ปรากฏน้อยที่สุดคือ การยืมแบบตัดพยางค์ ซึ่งคำ�ที่พบส่วนใหญ่มัก
เป็นคำ�ศัพท์ทคี่ นทัว่ ไปมักรูจ้ กั ความหมายอยูแ่ ล้วจึงนิยมนำ�มาใช้ในภาษาพูด หากไม่ใช้ค�ำ ที่
เป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วเมื่อนำ�มาตัดพยางค์ออกย่อมสื่อสารกันไม่เข้าใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หากผู้ฟังไม่มีความรู้ภาษาอังกฤษที่ดีพอ ก็ไม่สามารถสื่อสารเข้าใจกันได้
การศึกษาคำ�ยืมภาษาอังกฤษที่ปรากฏในพระราชหัตถเลขาส่วนพระองค์ของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สะท้อนถึงพระปรีชาสามารถในด้านภาษา
ไทยและภาษาอังกฤษของพระองค์ ที่ทรงรู้จัก “เลือกที่จะรับ และปรับใช้” ให้สอดคล้อง
กับลักษณะของภาษาไทย และสังคมไทยได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ Kongsirirat
(2016:82) ที่ ก ล่ า วถึ ง พระโลกทั ศ น์ ด้ า นภาษาต่ า งประเทศของพระบาทสมเด็ จ พระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า “การเรียนรู้เกี่ยวกับตะวันตกนั้นต้องเรียนรู้วิธีคิดของตะวันตกว่า
คิดอย่างไร แต่ไม่จำ�เป็นต้องคิดแบบตะวันตก”

สรุป
การศึกษาคำ�ยืมภาษาอังกฤษที่ปรากฏในพระราชหัตถเลขาส่วนพระองค์ของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนอกจากทำ�ให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีการยืมคำ�
ภาษาอังกฤษที่เข้ามาในภาษาไทย และทำ�ให้เห็นถึงความคิด ความรู้ หรือสิ่งใหม่ของตะวัน
ตกทีเ่ ข้ามาสูส่ งั คมไทยผ่านคำ�ยืมเหล่านัน้ แล้ว ยังได้เห็นถึงพระปรีชาสามารถด้านภาษาของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ในการ เลือกและสรรค์สร้างคำ�ภาษาต่างประเทศ
มาใช้ในภาษาไทย นับเป็นคุณูปการอย่างยิ่งต่อวงการภาษาไทย
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